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 بزرگ يگتسبها در  ة آنها و عناصر فرهنگي و چگونگي ترجم مقوله
 كريم امامي ةترجم

∗علي عليزاده
 

  راني، دانشگاه بيرجند، ايات و علوم انسانيادب دةك، دانشاستاديار زبانشناسي

  )8/12/89 :، تاريخ تصويب29/10/88 :تاريخ دريافت(

  چكيده
بـه منظـور   ) 1988(رهنگـي از ديـدگاه نيومـارك    بندي عوامل و عناصـر ف  از دسته حاضر در تحقيق

فرهنگي در ترجمة كريم امامي از رمان گتسبي بزرگ نوشتة اسكات فيتز جرالد  عناصربررسي و تحليل 
هـاي اصـلي داسـتان و سـپس اسـتخراج       بندي شخصـيت  نگارنده ابتدا اقدام به طبقه. استفاده شده است

بر اسـاس  آنها تا ميزان موفقيت مترجم در برگردان عناصر فرهنگي مربوط به هر شخصيت نموده است 
 يهـا  تياز شخصـ  يـك هـر   مربوط بـه ج بدست آمده ينتا. مورد ارزيابي قرار گيرد كو مارينبندي  طبقه

هـا و   وهيل قرار گرفتند تـا تعـداد شـ   يه و تحليسه و مورد تجزيمقا يانتخاب شده در داستان از نظر آمار
اين عوامل و عناصر فرهنگي ترجمه در اين تحقيق . ديز آنها بدست آا يكهر  ياتخاذ شده برا يها مدل

ه آيا مترجم تمـام  كروشن گردد سؤال  نيا پاسخ تا مورد بررسي قرارگرفته) 1987(براساس مدل ايوير 
 يج آمارينتا .اللفظي به فارسي برگردانده است بزرگ را به شيوة تحت يموارد متفاوت فرهنگي در گتسب

 يبه معادل مناسب برا يابيه جهت دستكدهد  يبزرگ نشان م يدر گتسب مورد استفاده ترجمه يها روش
. رنديقرار گاستفاده  مورد ها به صورت همزمان بهتر است همه روش يفرهنگ يها حامل مقوله يها واژه

ـ  يـك  يركياركـ ثرتر از بؤار ميبس يبكيصورت تره ب ترجمه يها ها و روش وهيش استفاده از ا دو روش ي
مشـهود   امالًك يم اماميركبزرگ به قلم  يه در ترجمه گتسبك يتيمتن است واقع يكص در سرتاسر خا
   .است

  .ترجمه يها ، مدلي، عناصر فرهنگترجمه، فرهنگ، گتسبي بزرگ :يديلك يها واژه

                                                           

  E-mail:al_aliz@yahoo.com  ،0561-2502120 :، دورنگار0561-2502044: تلفن ∗
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  مقدمه
فرهنگ را به عنوان شيوة زندگي و مظاهر آن كه خاص يـك گـروه   ) 1988(پيتر نيومارك 

به نظر . تعريف كرده است برد، يارابزار بيان بهره مكخاص به عنوان  يزبان ه ازكاست  اجتماعي
شـنا  «و » سـتاره » «زندگي كردن» «مردن«. وي زبان فرهنگي از زبان فردي و جهاني متمايز است

انـد   ي جهـاني همگي مفاهيم» صندلي«و » ميز» «آينه«هاي دست بشر مانند  و حتي ساخته» كردن
و » جلگـه » «باد موسـمي « اما  ،مشكلي پيش روي مترجم نيست ها، ونه واژهگ در ترجمة اينه ك
ـ  هـاي خـاص   فرهنگ هايي مختص واژه» خانه ييالقي« هـاي فرهنگـي يـك     در ترجمـة واژه . دان

كـه ميـان زبـان مبـدأ و مقصـد همپوشـي        مگـر آن  شوند، يار مكها آش يفرهنگ خاص دشوار
  .فرهنگي برقرار باشد

هاي زير استفاده كـرده   بندي اين عناصر فرهنگي از مقوله اي دستهبر) 95، 1988( نيومارك
  :است
هـاي   ها، جلگـه  ها، كويرها، كوه دشت جانوران، شناسي شامل گياهان يك سرزمين، بوم -1
   (tabularizes) فالت پست و(selva) يياوستا يجنگل باران: مانند مراتع و يقطب

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

)bacon(  
  (anorak)دار قطبي  ژاكت با شلقدر هندوستان و  (dhoti)لُنگ  :پوشاك مانند) ب
طبقه  ساختمان كمو  (skyscraper)خراش  ، آسمان(tower)برج  :مسكن و شهرها مانند) ج

(low rise)  
كشـد   كالسـكه چينـي كـه انسـان آن را مـي      و bicycle) (رخـه دوچ :وسايل نقليه مانند) د

(moulton)  
  (sithar)سه تار  وamah :فرهنگ اجتماعي كار و فراغت مانند -3
  .ها، جريانات و مفاهيم نهادها، آداب و رسوم، فعاليت -4
 Camera dei Deputati, White House: مانند سياسي و اداري) الف

  dharma, karma, (temple)معبد : مانند مذهبي) ب
 Leipzig Gewandhause, Amesterdam Concertgebouw: مانند هنري) ج

ـ  (spitting)ردن كـ تُـف  : ماننـد  اشارات و حركات حين سخن گفتن و عادات -5 الخ يوب
  (cock a snook) دادن
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نون مطالعـات  كتا  ،ها در آثار ادبي آن ةترجم ةوينوع عناصر و مفاهيم فرهنگي و شربارة د
، ولـف  1988 كو مارين(است  نه ارائه شدهين زميو نظرات متفاوتي در ا صورت گرفته يفراوان
 ين مطالعات بـرا ياز ا ياريدر بس يلكبطور ) 24-25، 2006(م يبه گفته پا ).2006م ي، پا2002
  :گونه عناصر سه اصل زير مد نظر قرار گرفته است ترجمه اين و يمتون ادب

ادبي آشناكردن خواننده با فرهنگ مردم ديگر نقـاط   ةرجمهداف تاگر بپذيريم كه يكي از ا
در  يبطور اساس. ناپذير است عناصر و مفاهيم فرهنگي اثر ادبي اجتناب ة، پس ترجمجهان است

اي كه انتقـال معنـي بـدون انتقـال مفـاهيم       اند به گونه آثار ادبي فرهنگ و زبان در يكديگر تنيده
انتقـال   يمناسـب بـرا   ةويه شـ كـ ن اسـت  يا ياصل الؤان سيمن يدر ا .ممكن است فرهنگي غير

هـاي   هـاي مختلـف داراي جنبـه    كه زبان ييست؟ از آنجايدر ترجمه چ يفرهنگ ح عناصريصح
گونـه عناصـر    ايـن  ةاند، معيارهـاي فراوانـي بـراي ترجمـ     ي و اجتماعي متفاوتيفرهنگي، مذهب

بزرگ ترجمـه   يدر گتسبها  از آن يارينگارنده بس يه بر اساس بررسكفرهنگي ارائه شده است 
دست ه هاي ب در اين تحقيق تجزيه و تحليل داده. ز مورد استفاده قرار گرفته استين يم اماميرك

معيـار ايـوير    يـة ا را بر پاه آن ةعوامل فرهنگي نيومارك و روش ترجمبندي  آمده مبتني بر دسته
 اللفظـي  تحت ةاز موارد با ترجم ياريكه مترجم در بس م داديو نشان خواه مينك مي بررسي قرار

ـ   مواد فرهنگي به عبارت و متن اصلي در زبان مبدأ وفادار بوده و ترجمه ه دسـت داده  اي رسـا ب
بكار برده است كه در هايي  اژهو ةظي را بيشتر از همه موارد درباراللف تحت ةمترجم ترجم. است

يان متفـاوتي از  اما ب ،كنند شاره ميدو زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعيت خارجي يكساني ا
گـر  ياز د ياللفظ تحت ةنار ترجمكها در  ر روشياستفاده همزمان مترجم از سا.دآن واقعيت دارن

مترجم بايد بـا توجـه بـه سـطح درك خواننـده و نيـز       . ن اثر استيا ةار ترجمكآش يها يژگيو
مفـاهيم فرهنگـي را بـه     هاي ارزشي و اخالقي ميان دو فرهنگ مبدأ و مقصـد عناصـر و   تفاوت

را حذف و يا عناصر و مفاهيم فرهنگـي زبـان مقصـد را    ها  آن تنها كه نه اين ،خواننده بشناساند
ه متـرجم  كدهد  يبزرگ نشان م يمورد استفاده در ترجمه گتسب يها هويش .بجاي آنها قرار بدهد

 ةبـا ترجمـ  كـه  چـرا   رد از روش حـذف اسـتفاده نكـرده اسـت،    ز در هيچ يك از مواين اثر نيا
 د،يـ آ يمـ  يه شرح آن در پـ كي عناصر فرهنگ ،هاي ترجمه اللفظي و هم چنين ديگر روش تحت

توانسته است به شيوايي مفهوم مورد نظـر را بـه زبـان مقصـد انتقـال داده و امانـت ترجمـه را        
  .رعايت كند

دو ايفا  ن اثر نيز نقش مهمي در ايجاد ارتباط مناسب بين آنامخاطب ةبارنگرش نويسنده در
ايـوير  . ن خـود برخـوردار باشـد   امترجم نيز بايد از شناخت كافي نسبت به نوع مخاطبـ . كند مي



  1389 پاييز, 59شمارة  , ادبيات معاصر جهانپژوهش  56

 :گويد رود كه مي تا آنجا پيش مي بارهدر اين ) 38 ,1987(
يندي نيـز  ادو زبان و دو فرهنگ، يك ضرورت فر دردانش مترجم  راشتنبر شرط  افزون«

 ديـ را پددر پيـام اصـلي   موجـود  اجتماعي  ينشكهمت مترجم بايد نوعي حال. بايد تأمين گردد
 ينشـ كهمآن هـاي   يژگـ يوآورد و سپس در حالي كه بيان خود از پيام را به صورت ترجمه بـا  

يند ارتباطي را كه اهمان نوع فر وشدكببايد  ،دهد وفق مي ،ن خود داردااجتماعي كه او با مخاطب
 .»دنكن خود برقرار ابا مخاطب ،ن خود داشته استامؤلف اصلي با مخاطب

 يبحث و بررس
و ) 1987(از ديـدگاه ايـوير   . ميـان دو فرهنـگ اسـت    رابطـه  يبرقراربراي  يترجمه روش

ممكن نامادي دو فرهنگ  مبادلة عناصر مادي و غيربدون ترجمه، هرگونه ) 144، 2004(ن ياسنك
 يحتـ و (گـر  كردن يك عنصر فرهنگي در فرهنـگ دي  سازند كه وارد نشان مي آنان خاطر. ستا

مستلزم اين است كه صورت زباني آن عنصر را نيـز در زبـان و   ) در طرز تفكر افراد آن فرهنگ
سادگي يا دشواري ترجمه به ميزان تشابه در فرهنـگ مبـدأ و مقصـد    . فرهنگ مقصد وارد كنيم

بـا بخشـي از    ،محـدود اسـت   يمـتن خاصـ   ةدر واقع مترجم كه كارش به ترجمـ . بستگي دارد
او در پي آن است كه بداند آيا عناصر خاص از فرهنگ . نه با كل آن ،سروكار دارد فرهنگ مبدأ

متـرجم هنگـام مواجهـه بـا     . در زبان مقصد دارند يـا خيـر  هايي  معادل ،اند مبدأ كه در متن آمده
هاي گونـاگون آن   كوشد با روش مي ،عنصري از فرهنگ مبدأ كه در فرهنگ مقصد معادل ندارد

تواند در ترجمة عناصر  هايي كه مترجم مي در ادامه به روش. مقصد انتقال دهدعنصر را به زبان 
توضـيح ايـن نكتـه ضـروري     . اي مختصر خواهيم داشت متفاوت در فرهنگ به كار گيرد اشاره

ند به مفهوم عنصر فرهنگي مورد نظر، صورت زباني و روابـط  يگز يروشي كه مترجم برم ،است
اش در زبـان مقصـد، نقـش ارتبـاطي آن در مـتن و نيـز نقـش         ليهاي احتما تبايني آن با معادل
هـاي زيـر    روش) 43، 1987(ايوير . هاي احتمالي آن در زبان مقصد بستگي دارد ارتباطي معادل

يـك   ةبـار هاي فرهنگي يـا زبـاني در   را پيشنهاد داده و مدعي است كه مترجم با مشاهدة تفاوت
هاي زيـر بـه    فرهنگ مورد نظر را با يكي از روشدو زبان و دو  تالش دارد تاواقعيت خارجي 
  :دنكهمديگر نزديك 

  )زبان مبدأ ةاستفاده مستقيم از واژ(گيري  وام -1
مترجم واژة فرهنگي را براي خواننده در درون مـتن و يـا پانوشـت تعريـف     (تعريف  -2
  )كند مي
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 )گيفرهن ةاز واژ يبردار ترجمة واژه به واژه و گرته(اللفظي  ترجمة تحت -3
در اين حالت عنصر فرهنگي زبان مبدأ با عنصـر شـبيه خـود در فرهنـگ     (جايگزيني  -4

 ).گردد مقصد جايگزين مي
 ).فرهنگي زبان مبدأ توسط مترجم ةيك واژه براي واژ ساخت(سازي  واژه -5
 )فرهنگي در زبان مقصد ةعدم استفاده از واژ(حذف كردن  -6
 )ت يا داخل پرانتزتوضيح دادن به صورت پانوش(افزودن  -7

ـ كـ  يها روش ) 1995( ينـا يو) 1997(چسـترمن   يز از سـو يـ ن يگـر يش مشـابه د يم و ب
هـا و   روش يبنـد  در طبقـه  يتفاوت اصـل . ده استشارائه ) 2007(پدرسن ) 2004(نو يسوپرس
زبان  يها بر واحد اصل از آن يكه هر كاست  يدكيأبر نوع ت ،ن مطالعاتيترجمه در ا يها مدل

زبان را واحد  يها ز بندها و جملهين يها و بعض ها واژه از آن يرخمثال، ب يبرا. ارنددر ترجمه د
ر بـر  يويا يبند ان طبقهين ميدر ا.آورند يبه شمار م يها و عناصر فرهنگ مقوله ةترجم يبرا ياصل
 ابنـد ي يه فرهنگ و عناصر آن ابتدا در سطح واژگان زبان تبلور مك ييواژگان بوده و از آنجا يةپا

 يها و عناصر فرهنگـ  مقوله ةنوع ترجم يبررس يرا برا يو يارائه شده از سو يها نگارنده مدل
هـاي   كـه تنهـا برخـي از روش    توضيح ايـن . ده استيبرگز يم اماميركبزرگ به قلم  يدر گتسب
امـا بـراي    ،توانند بار فرهنگي را به نحوي منتقل كنند كه خـأل فرهنگـي از ميـان بـرود     فوق مي
بـراي مثـال، جـايگزيني يـا     . هاي فوق بهره برد توان از همه روش به معادل ارتباطي ميدستيابي 

تواند صاحبان فرهنـگ مقصـد را از خـأل موجـود در      حذف عنصر موجود در فرهنگ مبدأ نمي
 مگر ايـن  ،سازي نيز چندان مؤثرتر از بكارگيري واژه زبان مبدأ نيست واژه. ندكفرهنگشان آگاه 

ملمـوس بـه    يا گونـه آن واقعيت خـارجي را بـه    يها يژگيوباشد كه  يا گونهسازي به  كه واژه
  .ابداع شده دريابند ةواژ كمكبه را  ها يژگيوسخنگويان زبان مقصد منتقل كند و آنان نيز اين 

هـاي فـوق سـود جسـت      كه براي انتقال كامل بار فرهنگي بايد از تركيـب روش  دوم اين
  .)سازي و تعريف و غيره گيري و جايگزيني، واژه امگيري و تعريف، و واممثال،  يبرا(

كه مترجم نبايد در ترجمة عناصر متفاوت دو فرهنگ پيشاپيش تصميم خاصي  سوم اينو 
 يمعادل خاص ،بنا را بر آن بگذارد كه هميشه در برابر يك واژه فرهنگي خاصمثال  يبرابگيرد 

 social)ارتبـاطي  نقـش  عنصـر فرهنگـي  يـابي كـاربرد    مترجم بايـد در معـادل  . را نيز قرار دهد

function) را نيز در نظر بگيرد.  
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  رمان گتسبي بزرگ
 اصـل . اطالعات مورد استفاده در اين تحقيق برگرفته از اصل و ترجمة يـك رمـان اسـت   

مان كالسيك و معروف آمريكايي اثر اسكات فيتز جرالد اسـت  ر يك The Great Gatsbyمان ر
توسـط انتشـارات    1385مـتن انگليسـي آن چـاپ    . منتشر شد 1925كه براي اولين بار در سال 

ترجمة فارسي آن از كريم امامي نويسنده و مترجم ادبي بـه نـام   . آذران در اختيار نگارنده است
چـاپ پـنجم ترجمـة ايـن     . انتشار يافـت  1344است كه چاپ اول آن در سال  »گتسبي بزرگ«

. ه استشدراي مقابلة آن با متن اصلي انتخاب توسط انتشارات نيلوفر ب 1385كتاب در زمستان 
ماجراهاي اين . رود هاي امريكايي به شمار مي گتسبي بزرگ هم اكنون يكي از مشهورترين رمان
داستان دوراني را توصـيف  . افتند اتفاق مي 1922كتاب در نيويورك و النگ آيلند و در تابستان 

  .ناميد جاز ميكند كه فيتز جرالد خود آن را دوران موسيقي  مي

  خالصه داستان
آمريكاسـت و بـراي ادامـة زنـدگي بـه       ةاز اهالي غرب ميان Nick Carrawayنيك كراوي 

طـرح دوسـتي    Jay Gatsbyاو با همساية خـود جـي گتسـبي    . ساحل شرقي آمريكا آمده است
اش  هاي با شكوهي كه در خانـه اربـابي   خاطر مهمانيه گتسبي بسيار ثروتمند است و ب. ريزد مي

 ثروت هنگفـت او و ايـن   ةباردر . خاص و عام است ةشهر ،كند واقع در النگ آيلند برگزار مي
كـس   هـيچ  ،هـا اسـت   بر سر زبـان  ياريبسشايعات  ،دست آمده استه كه اين ثروت چگونه ب

  .داند چيزي از گذشته وي نمي
كـه  ( Daisyو همسر او ديزي  Tom Buchananنيك كراوي عالوه بر گتسبي، تام باچانن 

تـام كـه در دوران دانشـجويي ورزشـكار     . كنـد  را نيز مالقـات مـي  ) از بستگان خود نيك است
  .نيز مرد ثروتمندي است ، اواي بوده است برجسته

هاي گتسبي، كه هر شـنبه صـدها    معني جشن هاي بي ريخت و پاش ينيك كراوي در ابتدا
طور مرتب در  هاما كم كم خود نيز ب. دنگر تحقير مي ةكنند، را به ديد ها شركت مي ميهمان در آن
هـاي   شنود كه دليل اصلي برگـزاري ايـن جشـن    او از گتسبي مي. يابد ها حضور مي اين مهماني
 سـرانجام ) كه گتسبي از ديرباز عاشق و دلباختة او بوده اسـت (ست كه شايد ديزي ا هفتگي آن

بـه كمـك نيـك كـه ترتيـب       گتسبي و ديزي. ندكها شركت  طور اتفاقي در يكي از آن هب يروز
  .كنند دهد، در نهايت با هم رابطه برقرار مي مالقات آن دو را مي

شود كـه   كم متوجه مي برد و كم تام به عشق و عالقة فراوان گتسبي نسبت به ديزي پي مي
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او از . دست آمـده اسـت  ه قانوني مشروبات الكلي ب ثروت گتسبي از طريق قاچاق و فروش غير
بين گتسـبي و تـام و    ،اند يك روز وقتي همگي در هتلي دور هم جمع شده. گتسبي متنفر است

دارد كـه   گتسبي در همـان جلسـه ديـزي را وامـي    . آيد در حضور ديزي برخورد لفظي پيش مي
هدف گتسبي از اين كار اين اسـت كـه ديـزي از تـام     . بگويد هرگز تام را دوست نداشته است
اي كه بـين   تام وقتي از پيوندهاي عاطفي ديرينه. گردد زجدا شده و بار ديگر به سوي خود او با
شـود و بـه ديـزي امـر      خشمگين مي ،گردد آگاه مي ،همسرش ديزي و گتسبي برقرار بوده است

كند تـا او را بـا اتومبيـل بـه      گتسبي ديزي را همراهي مي. به خانه بازگردد درنگ يبكند كه  مي
  .شود مراه نيك و يك آشناي ديگر راهي خانه ميهه خود تام هم بعد از مدتي ب. خانه برساند

كه بطـور  ( Myrtelتام و همراهانش در راه بازگشت به خانه در كنار جاده با جسد مايرتل 
مايرتل را اتومبيلي زير گرفته و از محـل حادثـه   . ندشو مواجه مي) پنهاني معشوقة تام بوده است

تصـادف بـوده، دچـار شـوك شـده و       شوهر مايرتل، كه شاهد Wilsonويلسون . گريخته است
زرد  ،گويد اتومبيلي كه همسرش را زير گرفتـه  او مي. كنترل اعصاب خود را از دست داده است

تام نام و نشان صاحب اصلي آن ماشين زرد رنگ، كـه گتسـبي باشـد، را نـزد     . رنگ بوده است
تسـبي معشـوق   كنـد گ  كند، ويلسون كه عقل از سرش پريده، و حتي فكـر مـي   ويلسون افشا مي
اي بـه قتـل    يابـد و بـا شـليك گلولـه     اش مـي  گتسبي را در كنار اسـتخر خانـه  . زنش بوده است

  .دهد رساند و سپس در همان نزديكي به زندگي خود نيز پايان مي مي
يافتنـد،   هاي با شكوه او حضور مـي  از ميان اين همه دوست و آشنا كه هر شنبه در مهماني

نيك بعد از . دنكگتسبي شركت  يراسپك راسم تشييع و خاود در مش هيچكس حاضر نمي  تقريباً
 ،اش را با تام و ديزي و ديگر دوستاني كه به واسطة گتسبي پيـدا كـرده بـود    مرگ گتسبي رابطه

  .گردد آمريكا باز مي ةكند و به شهر و ديار خود در غرب ميان قطع مي

  مراحل تحقيق
هاي اصلي داستان پرداخته و سپس  دي شخصيتبن در تحقيق حاضر، نگارنده ابتدا به دسته

. ده اسـت ركـ بنـدي نيومـارك    اقدام به استخراج عناصر فرهنگي هر شخصـيت براسـاس طبقـه   
كـه  ) و تـام  يزيـ ، دي، گتسبيراو(استخراج عناصر تنها براساس چهار شخصيت مؤثر در رمان 

) 1(نمـودار   .هـا بودنـد صـورت پـذيرفت     هاي بيشتري نسبت به ديگر شخصيت داراي ديالوگ
  .دهد تعداد عناصر فرهنگي يافت شده در هر يك از چهار شخصيت انتخاب شده را نمايش مي
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  هر يك از چهار شخصيت يتعداد عناصر فرهنگي يافت شده برا) 1(نمودار

  

 328بنـدي نيومـارك    در نمودار فوق تعداد كل عناصر فرهنگي انتخاب شده براساس طبقه
مورد  28مورد شخصيت گتسبي،  44مورد به شخصيت راوي،  213 كه از اين تعداد استمورد 

در ادامه نگارنده عناصر فرهنگي هـر  . استمورد مربوط به شخصيت تام  53شخصيت ديزي و 
  .رده استك كيكتفبندي عناصر فرهنگي نيومارك  اساس طبقه بررا ها  از شخصيت يك

شخصـيت براسـاس    بررسي عناصر فرهنگـي يافـت شـده در هـر     پژوهش،مرحله بعدي 
  :اند هاين عناصر به شرح زيرنشان داده شد. استبندي نيومارك از عناصر فرهنگي  طبقه
  شناسي بوم -1
 )فراورده ها(مواد فرهنگي  -2
 حيكار و تفر –فرهنگ اجتماعي  -3
 يندها، مفاهيماها، فر ها، عادات، فعاليت سازمان -4

 اتسخن گفتن و عاد به هنگامو حركات  ها هاشار -5

 96شناسـي،   مورد بـوم  31تعداد  مورد يافت شده 213براي شخصيت راوي از كل تعداد 
 9هـا و مفـاهيم،    مورد فعاليت 25مورد فرهنگ اجتماعي،  52مورد مواد فرهنگي و مصنوعات، 

  .مورد مربوط به اشارات و حركات است
مـورد   15 شناسـي،  مورد بـوم  1تعداد  ،شده مورد يافت 44گتسبي در كل  براي شخصيت

 مـورد  1ها و مفـاهيم، و   مورد فعاليت 7مورد فرهنگ اجتماعي  20مواد فرهنگي و مصنوعات، 
 . و حركات استها  هاشار مربوط به

مورد  2شناسي،  مورد بوم 1مورد يافت شده، تعداد  28براي شخصيت ديزي از كل تعداد 
مـورد   4ها و مفـاهيم و   يتمورد فعال 5مورد فرهنگ اجتماعي،  16مواد فرهنگي و مصنوعات، 

 .دياستخراج گرداشارات و حركات 
مـورد   7شناسـي،   مورد بـوم  2مورد يافته شده، تعداد  43كل تعداد  دربراي شخصيت تام 
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مـورد   4ها و مفـاهيم، و   مورد فعاليت 9مورد فرهنگ اجتماعي،  21مواد فرهنگي و مصنوعات، 
 يبرا فوق مقوله از پنج يكهر  نمونه از يكريزهاي  در مثال .ديمشاهده گردو حركات ها  هاشار
 :داستان ارائه شده است يها تيشخص
 )يمربوط به راو يعيه عوارض طبيلكاهان و يها، گ نيسرزم يشناس بوم -1مثال (

My family have been prominent , well-to-do people in this “ Middle western “ city 

for three generations . 

 .ندا ياشخاص سرشناس و مرفه) انهيغرب م( ن شهر يه در اكنسل است  3اده من خانو
 )يت راويار و فراغت مربوط به شخصك يفرهنگ اجتماع -2مثال (

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

understudy from the Follies. 

 زيفـال  شيدر نما يلدا گريگ گر بدليبازه او كشود  يدهان به دهان م يادرستعه نيو بالفاصله شا
 .است
 )يت گتسبيات در موقع سخن گفتن و عادات مربوط به شخصكاشارات و حر -3مثال(

I’ll tell you God’s truth , his right hand suddenly ordered divine retribution to stand 

by. 
ناگهان دست راستش را باال گرفت و دسـت بـه دامـن    .) گم يبه شما مالم راست خدا رو كمن 
 .ديگرد ياله يداور
 )يزيت ديشخص اط بتبمر ها فراوردهو  يمواد فرهنگ -4مثال (

You take Nick and Jordan , we’ll follow you in the Coupe. 

  .مييآ يم ياركشسر شما با  تما هم پش. ببر  و جوردن را يكتو ن
 )ت تاميمربوط به شخص يبشر يها فراوردهو  يمواد فرهنگ -5 مثال(

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

am the first man who ever made a stable out of a garage”. 
ـ . نندك يژ مگارال به يرو تبد اصطبل يده بودم اشخاصيشن: گفت يتام به گتسب ـ   يول ن يمـن اول

 .ردمكل به اصطبل يرو تبد ه گاراژكهستم  يسك

  ها تجزيه و تحليل داده
هـا را در گتسـبي    در اين بخش، نگارنده برآن است تا عوامل فرهنگي و شـيوة ترجمـه آن  
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مـورد   ،براي هـر يـك از چهـار شخصـيت اصـلي داسـتان      ) 1987(براساس مدل ايوير  ،بزرگ
هاي مختلف فرهنگي برگرفته شده از ترجمة گتسـبي بـزرگ بـا     جنبهبدين منظور . دنكارزيابي 

اصل اثر به مقابله گذاشـته و ميـزان كـارايي ترجمـه و توانـايي متـرجم در برگردانـدن عناصـر         
فرهنـگ  ) 3مـواد فرهنگـي   ) 2شناسـي   بـوم ) 1بنـدي نيومـارك شـامل     فرهنگي براساس طبقـه 

و حركات در  ها هاشار) 5يندها، مفاهيم اها، فر اليتها، عادات، فع سازمان) 4كار و تفريح  –اجتماعي
 .گيرد موقع سخن گفتن و عادات مورد ارزيابي قرار مي

  شناسي بوم -1
  هاي داستان شناسي شخصيت مربوط به بوم) 1(جدول

  شماره
 يتهايشخص

  داستان

تعداد   ريويترجمه بر اساس مدل ا يروشها
  فيتعر  يريگ وام  لك

  ترجمه
  يتحت اللفظ

  اضافه  حذف  يساز واژه  ينيزگيجا

  يراو  1
  31  2  0  3  6  20  0  0  تعداد
    %4/6 0 %6/9 %19.3 %64.5 0 0  درصد

  يگتسب  2
  1  0  0  0  0  1  0  0  تعداد
    0 0 0 0 %100 0 0  درصد

  يزيد  3
  1  0  0  0  0  1  0  0  تعداد
    0 0 0 0 %100 0 0  درصد

  تام  4
  2  2  0  0  0  0  0  0  تعداد
    %100 0 0 0 0 0 0  درصد

  35  4  0  3  6  22  0  0    جمع  

براي هر چهار شخصيت اصـلي داسـتان در بخـش     ،دهد نشان مي) 1( همانطور كه جدول
گيـري و   ها هيچ موردي از وام مورد است كه بين آن 35تعداد كل موارد يافت شده  ،شناسي بوم

 4، يسـاز  واژهمـورد   3مورد جايگزيني،  6اللفظي،  مورد ترجمة تحت 22تعريف مشاهده نشده 
درصـد تعيـين شـده    )  2(نمـودار  . مورد اضافه نمودن و هيچ موردي از حذف مشاهده نگرديد

 .دهد براي هر كدام را نشان مي
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  ها شناسي همه شخصيت نسبت كل بوم) 2(نمودار

  

درصـد ترجمـة    61. 1) مـورد  35(درصـد مـوارد فـوق     100كـه از   مينيب يمنمودار  بنا بر
ارجحيت . افزوننددرصد  11. 1سازي و  درصد واژه 8. 3درصد جايگزيني،  16. 6اللفظي،  تحت

. درصـد اسـت   61. 1اللفظي،  ها با شيوة ترجمة تحت شناسي كل شخصيت ترجمه در بخش بوم
بـا   ،با موارد فرهنگي مشابهها  اللفظي بوم شناسي و جايگزيني صحيح آن مترجم با ترجمة تحت

  .را صورت داده است يترجمة صحيح انتقال فرهنگي مناسب

  )مصنوعات(مواد فرهنگي  -2

  هاي داستان شخصيت) ها فراورده(مربوط به مواد فرهنگي ) 2(جدول 

  شماره
 يتهايشخص

  داستان

تعداد   ريويترجمه بر اساس مدل ا يروشها
  فيتعر  يريگ وام  لك

  ترجمه
  يتحت اللفظ

  افزودن  حذف  يساز واژه  ينيگزيجا

  يراو  1
  96  13  0  9  12  46  6  10  تعداد
    %5/13 0 %2/5 %5/12 %9/47 %2/6 %10/  درصد

  يگتسب  2
  15  3  0  0  2  8  0  2  تعداد
    %20 0 0 %3/13 %3/53 0 %3/13  درصد

  يزيد  3
  2  0  0  0  0  2  0  0  تعداد
    0 0 0 0 %100 0 0  درصد

  تام  4
  7  0  0  0  1  1  1  4  تعداد
    0 0 0 %2/14 %2/14 %2/14 %1/57  درصد

  120  16  0  9  15  75  7  16    جمع  
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ـ ابراي هر چهـار شخصـيت   ) 2(اساس جدول  بر در بخـش مـواد فرهنگـي     ن پـژوهش ي
مـورد تعريـف،    7گيـري،   مورد وام 16براي  مورد عنصر فرهنگي پيدا شده 120از ) ها فراورده(
و هـيچ   افـزودن مورد  16سازي،  واژهمورد  9مورد جايگزيني،  15اللفظي،  مورد ترجمة تحت 57
نشـان دهنـدة درصـد آمـاري هـر يـك از ايـن        ) 3(نمـودار  . ده نشـده اسـت  يـ ددي از حذف مور
  .هاست روش

  ها همه شخصيت) ها فراورده(نسبت كل مواد فرهنگي ) 3(نمودار 

  

گيـري،   درصـد وام  13. 3) مورد 120(درصد موارد فوق  100م كه ازينيب ين نمودار ميدر ا
درصـد   7. 5درصـد جـايگزيني،    12.5اللفظـي  درصد ترجمة تحـت  47. 5درصد تعريف،  5. 8

ارجحيـت ترجمـه در بخـش مـواد     . درصد افـزودن صـورت گرفتـه اسـت     13. 3سازي و  واژه
مترجم با . درصد است 47. 5اللفظي  ها با شيوه ترجمة تحت كل شخصيت) ها فراورده(فرهنگي 

مـوارد فرهنگـي    هـا بـا   و جـايگزيني صـحيح آن  ) ها فراورده(اللفظي مواد فرهنگي  ترجمة تحت
مناسـبي را صـورت داده    يمشابه و همچنين تعريف اين موارد، با ترجمة صحيح انتقال فرهنگـ 

  .است
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  كار و تفريح –فرهنگ اجتماعي  -3

  هاي داستان مربوط به فرهنگ اجتماعي، كار و تفريح شخصيت) 3(جدول 

  شماره
هاي  تيشخص

  داستان

  ريويترجمه بر اساس مدل ا يروشها
تعداد 

  فيتعر  يريگ وام  لك
  ترجمه

  يتحت اللفظ
  افزودن  حذف  يواژه ساز  ينيگزيجا

  يراو  1
  52  10  0  5  15  8  1  13  تعداد

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

  يگتسب  2
  20  3  0  3  7  6  0  1  تعداد

    %15 0 %15 %35 %30 0 %5  درصد

  يزيد  3
  16  0  0  1  4  9  1  1  تعداد

    0 0 %1 %25 %45 %2/6 %2/6  درصد

  تام  4
  21  1  0  6  7  7  0  0  تعداد

    7/4 0 %5/28 %3/33 %3/33 0 0  درصد

  جمع  
  

  
15  2  30  33  15  0  14  109  

در بخـش فرهنـگ    ،براي هـر چهـار شخصـيت مـورد بررسـي در داسـتان       باالدر جدول 
مـورد   30مورد تعريـف،   2گيري،  مورد وام 15مورد پيدا شده  109كار و تفريح از  –اجتماعي 

 افزودن انجـام گرفتـه  مورد  15سازي و  مورد واژه 15مورد جايگزيني،  33اللفظي،  ترجمة تحت
) 4(نمـودار  . اسـت نشـده  اين در حالي است كه هيچ موردي از حذف نمـودن مشـاهده   . است
  .دهد هاي داستان را نشان مي آماري و درصد مربوط به شخصيت يها داده
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  ها كار و تفريح كل شخصيت –تماعي نسبت كل فرهنگ اج) 4(نمودار

  

ـ يب ين نمـودار مـ  يدر ا درصـد   13. 7) مـورد  109(درصـد مـوارد فـوق     100م كـه از  ين
. 5درصـد جـايگزيني،    30.2اللفظـي  درصد ترجمة تحت 27. 5درصد تعريف،  1. 8گيري،  وام
ارجحيت ترجمه در بخـش  . درصد افزودن صورت گرفته است 12. 8سازي و  درصد واژه 13
. درصـد اسـت   30. 2هـا بـا شـيوة جـايگزيني      كار و تفريح كل شخصيت –رهنگ اجتماعي ف

كـار و تفـريح و جـايگزيني صـحيح آنهـا بـا مـوارد         –مترجم با جايگزيني فرهنگ اجتماعي 
فرهنگي مشابه و همچنين تعريف اين موارد، بـا ترجمـة صـحيح انتقـال فرهنگـي مناسـبي را       

  .صورت داده است
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  دات، فعاليتها، فرآيندها و مفاهيمسازمان ها، عا -4

  ها، فرآيندها و مفاهيم مربوط به سازمان، عادات، فعاليت) 4(جدول

  شماره
هاي  تيشخص

  داستان

  ريويترجمه بر اساس مدل ا يروشها
تعداد 

  فيتعر  يريگ وام  لك
ترجمه 

  ياللفظ تحت
  افزودن  حذف  يساز واژه  ينيگزيجا

  يراو  1
  25  4  0  3  5  10  1  2  تعداد

    %16 0 %12 %20 %40 %4 %8  درصد

  يگتسب  2
  7  0  0  1  1  5  0  0  تعداد

    0 0 %2/14 %2/14 %4/71 0 0  درصد

  يزيد  3
  5  0  0  0  3  2  0  0  تعداد

    0 0 0 %60 %40 0 0  درصد

  تام  4
  9  0  0  6  1  2  0  0  تعداد

    0 0 %6/66 %1/11 %2/22 0 0  درصد

  جمع  
  

  
2  1  19  10  10  0  4  46  

هـا،   براي هر چهار شخصيت مورد بررسـي در داسـتان در بخـش سـازمان    ) 4(در جدول 
مورد است كه از اين ميـان   46يندها و مفاهيم تعداد كل موارد يافت شده اها، فر عادات، فعاليت

مـورد   10اللفظـي،   مـورد ترجمـة تحـت    19مـورد تعريـف،    1گيـري،   مـورد روش وام  2براي 
و هـيچ مـوردي از   . ودن بـه وقـوع پيوسـته اسـت    فزورد ام 4سازي و  مورد واژه 10جايگزيني، 
  .استنشان دهندة درصد مربوط به كل موارد ) 5(نمودار. ده استشده نيدحذف 
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  ها ها و مفاهيم كل شخصيت ها، عادات، فعاليت نسبت كل سازمان) 5(نمودار 

  

 2. 1، گيـري  درصـد وام  4. 3) مـورد  46(درصد موارد فوق  100كه از  مينيب يمنمودار در 
درصـد   28. 2درصـد جـايگزيني،    15. 2اللفظـي،   درصد ترجمـة تحـت   41. 3درصد تعريف، 

هـا،   ارجحيت ترجمـه در بخـش سـازمان   . صورت گرفته است افزودندرصد  8. 6سازي و  واژه
درصد  41. 3اللفظي  ها با شيوة ترجمة تحت يندها و مفاهيم كل شخصيتاها، فر عادات، فعاليت

ينـدها و مفـاهيم و   اهـا، فر  هـا، عـادات، فعاليـت    اللفظـي سـازمان   جمة تحـت مترجم با تر. است
ها با موارد فرهنگي مشابه، با ترجمة صـحيح انتقـال فرهنگـي مناسـبي را      جايگزيني صحيح آن

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

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

  شماره
هاي  تيشخص

  داستان

  ريويترجمه بر اساس مدل ا يروشها
تعداد 

  فيتعر  يريگ وام  لك
ترجمه تحت 

  ياللفظ
  افزودن  حذف  يواژه ساز  ينيگزيجا

  يراو  1
  9  0  0  1  2  6  0  0  تعداد

    0 0 %1/11 %2/23 %66/6 0 0  درصد

  يگتسب  2
  1  0  0  0  1  0  0  0  تعداد

    0 0 0 %100 0 0 0  درصد

  يزيد  3
  4  0  0  1  1  2  0  0  تعداد

    0 0 %25 %25 %50 0 0  درصد

  تام  4
  4  0  0  1  3  0  0  0  تعداد

    0 0 %25 %75 0 0 0  درصد

  18  0  0  3  7  8  0  0    جمع  

سخن گفـتن   به هنگامو حركات  ها هبراي هر چهار شخصيت مورد بررسي در بخش اشار
مورد است كه در بين آنها هيچ موردي  18، )5(و عادات تعداد كل موارد يافت شده در جدول 

مـورد   7اللفظـي،   مـورد ترجمـة تحـت    8گيـري و تعريـف مشـاهده نشـده و      هاي وام از روش
هـيچ مـوردي از روش   ه كـ است  ين در حاليا. سازي اتفاق افتاده است مورد واژه 3جايگزيني، 

  .دهد يكل موارد را نشان م) 6(نمودار . ده استشحذف و اضافه نمودن مشاهده ن
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  ها ها و حركات در موقع سخن گفتن و عادت كل شخصيت نسبت كل اشاره) 6(نمودار 

  

 38. 8اللفظـي،   درصد ترجمة تحـت  44. 4) مورد 18( باالدرصد موارد  100كه ازم ينيب يم
ارجحيـت ترجمـه در بخـش    . سازي صورت گرفته اسـت  درصد واژه 16. 6درصد جايگزيني، 

اللفظـي   ها با شيوة ترجمة تحـت  خن گفتن و عادت كل شخصيتاشارات و حركات در موقع س
هـا   ات و جايگزيني صحيح آنكاللفظي اشارات و حر مترجم با ترجمة تحت. درصد است 44. 4

  .با موارد فرهنگي مشابه ، با ترجمة صحيح انتقال فرهنگي مناسبي را صورت داده است

  قيتحق يها يافته
موارد ذيل براي بررسي نهايي گردآوري شدند كـه بـه    ،نگارنده ةديپژوههاي  در كل نمونه

  :تفضيل و در پي خواهد آمد
  .مورد 136: ها اللفظي در كل موارد و كل شخصيت استفاده از شيوة ترجمة تحت -1
  .مورد 71: ها استفاده از شيوة جايگزيني در كل موارد و كل شخصيت -2
  .مورد 40: ها خصيتسازي در كل موارد و كل ش استفاده از شيوة واژه -3
 مورد 38 :ها استفاده از شيوة اضافه كردن در كل موارد و كل شخصيت -4

 .مورد 33: ها گيري در كل موارد و كل شخصيت شيوة وام استفاده از -5
  .مورد 10: ها استفاده از شيوة تعريف در كل موارد و كل شخصيت -6
 .صفر مورد :ها يتاستفاده از شيوة حذف كردن در كل موارد و كل شخص -7
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  گيري شده ها و موارد نمونه افتهينشان دهنده كل ) 7(نمودار 

  

يابيم كه  نمودار فوق درمي ةمطالع بندي نيومارك و بر پاية معيار ايوير و با با توجه به طبقه
 10. بـرداري شـده اسـت    مواردي كه توسـط نگارنـده نمونـه   ) 328(درصد  100كريم امامي از 

اللفظي،  درصد به شيوة ترجمة تحت 41. 4درصد به شيوة تعريف،  3گيري،  مدرصد به شيوة وا
سازي، صفر درصد به شيوة حـذف   درصد به شيوة واژه 13. 1درصد به شيوة جايگزيني،  20. 7

آيـد كـه    چنـين برمـي   بـاال از نمـودار  . دن ترجمه كرده استفزودرصد به شيوة ا 11. 5كردن و 
بـراي نزديـك   . ده اسـت ركـ اندن به متن اصلي تالش بسياري مترجم در مجموع براي وفادار م
را يـ ز ،از هيچ كوششـي فروگـذار نكـرده اسـت     ،اثر يام اصليكردن خوانندگان زبان مقصد به پ

جايگزيني زيادي در متن صورت داده و اين جايگزيني سبب شده تا خواننـدگان زبـان مقصـد    
  .دو فرهنگ شوند انيمكمتر متوجه اختالف زياد 

  نتيجه
 ،نـد ا هاي فرهنگي، مذهبي و اجتمـاعي متفـاوتي   ي كه زبانهاي مختلف داراي جنبهياز آنجا

در اين تحقيق تجزيه و . معيارهاي فراواني براي ترجمة اينگونه عناصر فرهنگي ارائه شده است
بندي عوامل فرهنگي نيومارك و روش ترجمة آنها  دست آمده مبتني بر دستهه هاي ب تحليل داده

معيار ايوير مـورد بررسـي قـرار گرفـت و مشـخص گرديـد كـه متـرجم بـا ترجمـة            اساس بر
درصد مواد فرهنگي به عبارت و مـتن اصـلي در زبـان مبـدأ وفـادار بـوده و        41.4اللفظي تحت
اللفظي را بيشتر از همـه مـوارد در مـورد     مترجم ترجمة تحت. اي رسا بدست داده است ترجمه
و زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعيـت خـارجي يكسـاني    هايي بكار برده است كه در د واژه
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  .ندا اما بيان متفاوتي از آن واقعيت ،كنند اشاره مي
كريم . هاي ديگر ترجمه نيز بهره برده است از روش ،اللفظي بر ترجمة تحت افزونمترجم 

ده و ركـ وم مفهمعاني و فرهنگ زبان مبدأ را براي خواننده  ،امامي با استفاده از روش جايگزيني
از خالقيـت و نبـوغ    كيسازي متـرجم حـا   واژه. شده است سخنمانع از سرگرداني او در درك 

مترجم در . معادل آن رساتر است ةهاي بيگان هايي ساخته كه بدون شك از واژه وي واژه. اوست
ازة خود او از عنصر فرهنگي خاصي آگاهي ندارد اند همواردي كه احساس كرده است خواننده ب

خـالء ارتبـاطي ميـان     ،دراختيار خواننده قرار داده است و با افزودن توضيح را العات اضافياط
در  يو. ده اسـت ركـ خود و خواننده را پر كرده و بدين وسيله ارتباط خواننده را با متن برقـرار  

ت گيري استفاده كرده و اين امكان را پديدآورده است تا بتواند آن واژه يـا عبـار   از وام ،يموارد
كـريم  . و روابط تركيبي كلمات زبان مبـدأ بكـار بـرد   ها  فرهنگي خاص را آزادانه در تمام بافت

تـا حـد زيـادي بـار      كيفرهن يها از واژه يبرخ يتعريف جامع برا ةبا ارائ امامي توانسته است
مترجم در هيچ يك از موارد از روش حـذف كـردن اسـتفاده    . فرهنگي مورد نظر را انتقال دهد

 ،هاي ترجمة عناصر فرهنگي چنين ديگر روش اللفظي و هم چرا كه با ترجمة تحت. ستنكرده ا
توانسته است به شيوايي مفهوم مورد نظـر را بـه زبـان مقصـد انتقـال داده و امانـت ترجمـه را        

امـل  كانتقـال   يه بـرا كدهد  يبزرگ نشان م يفوق در گتسب يها روش يج آمارينتا. رعايت كند
بهتـر   يفرهنگـ  يهـا  حامل مقولـه  يها واژه يبه معادل مناسب برا يابيتو جهت دس يبار فرهنگ

ن بـاور  يـ ز بـر ا ين) 121، 2007(پدرسن . ها به صورت همزمان استفاده شود است از همه روش
ا دو روش يـ  يـك  يركياركـ ثرتر از بؤار مـ يبسـ  يبكيها بصورت تر ن مدليه استفاده از اكاست 

 امالًكـ  يم اماميركبزرگ به قلم  يگتسب ةه در ترجمك يتيمتن است واقع يكخاص در سرتاسر 
  .روديبه شمار م ين اثر بزرگ ادبيا ةت او در ترجميل موفقيمشهود است و از دال
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