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 چکیده
، ترجمه هرگز عملی خنثی و فارغ از فرهنگ و ایدئولوژيشناختی مانند نظر به تاثیر عوامل فرازبان

ی از جمله هاي مختلفوابستگی نبوده است. یک اثر ادبی ممکن است در گذار از فرآیند ترجمه با انگیزه
انواع در معرض فرهنگی جامعۀ مقصد و در نتیجه ایجاد مقبولیت بیشتر، -ي فکريهنجارهابا انطباق 

راهبردهاي دخل و میزان و  است در جهت کشفی تالشحاضر  پژوهشقرار گیرد.  دخل و تصرف
هاي هاي معاصر انگلیسی، بسامد این راهبردها، بخشفارسی رمان ۀدر ترجم رفتهتصرف به کار 

انگلیسی رمان اي موازي، متشکل از چهار پیکره. بدین منظور هاشده و نیز نوع این دستکاريدستکاري
هاي منتخب عبارتند از رمان .شدمتنی تحلیل  سطحدر ها، گردآوري و به همراه ترجمۀ فارسی آن
که به دلیل ناظر  ،زورباي یونانیو  تصویر دوریان گري، خاطرات ندیمه، دختري با گوشواره مروارید

پس  ها از نظر نویسندگان مناسب این پژوهش تلقی شدند.بودن بر روابط اجتماعی و عاطفی بین انسان
حجم  گرفته، مشخص شدهاي صورتشده و نیز انواع دخل و تصرفهاي دستکاريبندي بخشاز طبقه

ها ترجمه همۀدر  »حذف«شده کمی بیش از دو درصد از کل متن، و راهبرد موارد دستکاري
درصد  40برانگیز و درصد از موارد دستکاري شده حساسیت 60 .است پربسامدترین راهبرد بوده

 اند.برانگیز بودهغیرحساسیت
راهبردهاي دخل و تصرف،  دخل و تصرف،مکتب دخل و تصرف، ترجمه، : ن کلیدياگ هواژ

 ، حذفایدئولوژي
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 مقدمه
-هاي تبادل فرهنگیور خاص، همواره از موثرترین راهترجمۀ ادبیات به طور عام، و رمان به ط

گیري رشتۀ مطالعات ترجمه کمک کرد تا سیاسی بین ملل مختلف بوده است. شکل-اجتماعی
ابعاد متننوع و گستردة این پدیدة پیچیده، چندوجهی، و دیرپاي جوامع بشري بیشتر و بهتر 

 يظاهرصوري و بت به ترجمه بیشتر میالدي رویکردها نس 1980تا قبل از دهه شناخته شود. 
، شناختی (موسوي رضوي با رویکردي عمدتا زبان 2عادلتو  1وفاداري چون مفاهیمیبود و 

ادبی  ۀبر ترجمبیشتر بنابراین تمرکز . گرفتمورد تأکید قرار می) "شرح چیستی ساختارگرایی"
). 3اسنل هورنبی( آمدب میبه حسااي از ادبیات تطبیقی شاخهزیر به عنوان ترجمه ۀبود و مطالع

عمل  ۀمطالع«، 1980 ۀچرخش فرهنگی در مطالعات ترجمه در ده ۀها بعد در نتیجمدت
 »شد تري مانند بافت، تاریخ و عرف معطوفترجمه پیشرفت کرد و توجه به مسائل گسترده

 شناختی به مطالعهتر شدن ابعاد فرهنگی ترجمه، رویکردهاي زبانپررنگبا  ).17 4(بسنت
شرح "، (موسوي رضويترجمه، که تا پیش از آن رایج بود، رفته رفته به حاشیه رانده شد 

 )."چیستی ساختارگرایی
، تبادل عناصر مادي و غیرمادي بین دو فرهنگ به نقل از علیزاده)( 6و کاسکینن 5از دیدگاه ایویر

-می 8رهنگساخت ف) در کتاب مهم خود با عنوان 6( 7بسنت و لفورمستلزم ترجمه است. 
و بهتر است گامی فراتر در  »ها حیاتی استترجمه براي کنش متقابل بین فرهنگ«نویسند 

ا شروع به بررسی ترجمه در هکنش متقابل فرهنگی برداشته شود. بنابراین، آن ۀجهت مطالع
هاي فرامتنی مانند ایدئولوژي، روابط قدرت و فرهنگ کردند. افزون بر این، بسنت و لفور قالب

-شیوهایدئولوژي و « ايبازنویسی رو ه دانندمی »بازنویسی مجدد متن اصلی«) ترجمه را 21(
و ادبیات را دستکاري می کند تا به طریق معینی عمل  می کندبه خصوصی را منعکس  هاي
را دربردارد که از روابط  9ي از دخل و تصرفادرجه ها معتقدند که بازنویسی لزوما . آن»کند
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هاي جدیدي در فرهنگ پذیرنده به تواند مفاهیم و ایدهشود و بدین ترتیب مییقدرت ناشی م
  وجود آورد. نتایج ممکن است منفی و یا مثبت باشد.

در کنش  ،تر مترجمانیا به عبارت دقیق ،هاتوان نتیجه گرفت که ترجمهبه لحاظ منطقی می
کنند. بررسی دقیق شکل دخل یگیرد ایفاي نقش ممتقابلی که بین دو فرهنگ و زبان شکل می

ها رنده و نیز تعامل بین آنگیهاي غالب جوامع فرستنده و تواند هنجارها و ارزشو تصرف می
قبول اخالقی در سطوح باالي بافت اجتماعی تواند الگوهاي قابلرا مشخص سازد. همچنین می

 را آشکار سازد.
 
 مکتب دخل و تصرف -1

مکتب دخل و و  1مطالعات ترجمه توصیفی در ترجمه، دخل و تصرف ۀخواستگاه مطالع
این است که ترجمه بر آن متکی است دخل و تصرف  کتبمکه  بنیادینیمفهوم . است 2تصرف
 3نزا. هرمدر نظر گرفتبافت اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آن و جداي از تنهایی  توان بهرا نمی

ي از دخل و تصرف ادربردارنده درجها هادبیات مقصد، همه ترجمه منظر از« معتقد است )11(
طبیعت ترجمه همراه با دخل و تصرف است  منظر،. از این »ندهستمتن مبدأ براي هدفی خاص 

) 39( 4. دوکاتشهرت یافته استمکتب دخل و تصرف به ست که این مکتب، ا و از این رو
تصرف و یا  مکتب دخل و تصرف رویکردي به ترجمه دارد که آن را دخل و«ست که امدعی 

بازنویسی متون براي مخاطب مقصد مشخص در تطابق با هنجارهاي زبان مقصد و تحت 
دارد که به دلیل عوامل متعدد دخیل عالوه او اظهار میه . ب»هاي متعدد جلوه می دهدمحدودیت

ها ممکن است شامل دخل و قبل از تولید، تولید، و پس از تولید، تمامی ترجمه ۀدر سه مرحل
 باشند. تصرف

هاي به خصوصی در دو قطب مبدأ و قدرت«اول  ۀبر این اساس، او معتقد است که در مرحل
) که مشخص می کنند کدام اثر باید ترجمه شود و چگونه 6 (دوکات »مقصد وجود دارند

کند. چگونگی انجام ترجمه دریافت می ةبعد مترجم دستورالعملی دربار ۀترجمه شود. در مرحل
گردد. طبق شده ارائه میاین است که چگونه متن مبدأ به شکل متن ترجمهظر بر ناسوم  ۀمرحل
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و از عوامل فرهنگی  بررسی هستندقابلدخل و تصرف  ذیل عنوانها این فعالیت ۀاو، هم ۀگفت
 پذیرند.ثیر میأو ایدئولوژیک ت

نظر گرفت. دخل و تصرف در  ،توان به چندین دلیلشده را میدوکات، یک متن ترجمه نظراز 
، ممکن است دخل و تصرف در نظر گرفته شود از این رو که چیز جدیدي را به آنکه اول

این «دارد دهد. او همچنین اظهار میرا تغییر میخود کند که محیط فرهنگ مقصد معرفی می
توان تغییر در نظر گرفت، آید را نیز میدر زبانی دیگر به وجود می حقیقت که همان متن مجددا 

یابد، و و فرهنگ دیگري انتقال می شودمیچرا که متن به زبانی دیگر با کلماتی دیگر بیان 
هاي خود بر قرار با خواننده خاصی ۀرابط« آنکه . دوم»شودتعدیل میبدین ترتیب متن مبدأ 

ترجمه دخل و تصرف است از این آنکه ). سوم 69 (دوکات »کندکنترل میها را و آن کندمی
از دهد. و آن را در بافت جدیدي قرار می کندمیتن را از بافت طبیعی خود خارج جهت که م

دخل و تصرف  ،)به هر شکل و شیوه که صورت بگیرد( یک متن مۀترج صرف حتی این رو
 رود.در آن به شمار می

متنی، و هریک از متنی و برونکند: دروندوکات دو نوع عمده دخل و تصرف را مشخص می
 صورت، دخل و تصرف به تعدیل صورتزیرمجموعه دارند: دخل و تصرف به  ها سهاین

دخل و تصرف است که  اصلیصورت  تحریف. اصالح صورت، و دخل و تصرف به تحریف
تغییر اطالعات ورودي به شکلی که با اصل آن تفاوت « است، یعنیتغییر حقیقت به معناي 

 صورت). از سوي دیگر، دخل و تصرف به 70 (دوکات »داشته باشد و آن را اشتباه جلوه دهد
هاي برخی بخش ءگیرد که به منظور انتقال بهتر متن مبدأ و یا ارتقا، مواردي را در بر میاصالح

هاي نیز به تغییرا ت ناگزیري اشاره دارد که ناشی از ویژگی تعدیل گیرد.آن انجام می
 فرهنگی هستند.-هاي زبانیفرد و تفاوتمنحصربه
باشد. براي دخل و تصرف آگاهانه می آگاهانهغیرو  آگاهانهگر بین دخل و تصرف تمایز دی

زبانی، که مورد اول به منظور مطابقت با -توان دو نوع قائل شد: ایدئولوژیک و فرهنگیمی
هاي در حالی که مورد دوم به منظور غلبه بر تفاوت شودمیایدئولوژي زبان مقصد اعمال 

عمل روان  ۀدر نتیج غیرآگاهانهگردد. از سوي دیگر، دخل و تصرف یفرهنگی و زبانی اعمال م
به معناي تمامی انواع دخل و «متنی . دخل و تصرف دروناست ناخودآگاهو از این رو  ،انسان

دارد که ) اظهار می45). بلوري (109 (دوکات »تصرف است که ممکن است در متن رخ دهد
، تعدیلنوع تمامی انواع دخل و تصرف از جمله  این«متنی، همراه با دخل و تصرف برون

  ».و تحریف متن اصلی را در بر دارد اصالح
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ناشی از «متنی به صورت تحریف آگاهانه، )، دخل و تصرف درون109( دوکات نظرطبق 
دهد. این دخل و تصرف ایدئولوژي و فرهنگ غالب رخ میتأثیر  تحتو  است »ایدئولوژي

 شایان ذکر است. رخ دهد )55( »افزودن، جایگزینی و تضعیفحذف، «ممکن است به صورت 
 گرفته است. وام 1را از زوبرگا بنديطبقهکه دوکات این 

دارد که گاهی اوقات به اظهار می 2مطالعات ترجمه) در کتاب خود 33از سوي دیگر، بسنت (
آن برآید. » قخل«معادل در صدد » یافتن«هاي فرهنگی مترجم ناگزیر است به جاي دلیل تفاوت

توان گاه همانند یکدیگر نیستند نمیافزون بر این، طبق گفتۀ بسنت از آن جایی که دو زبان هیچ
انتظار داشت که در تعادل نیز همانندي کامل وجود داشته باشد. بنابراین ممکن است مترجم در 

واژه » خلق«یا  تصمیم به حذف و یابی هایی به دلیل مشکل بودن معادلمواجهه با چنین موقعیت
دخل و تصرف است. در واقع مترجم به نوعی توان گفت که این واکنش خود بگیرد و می

شود، سعی در  ها یافت نمی هنگام رویارویی با عناصري از فرهنگ مبدا که معادلی براي آن
 هاي مختلف دارد (علیزاده).  ها به شیوه انتقال آن

این دخل و تصرف . ف آگاهانه سروکار داردتحقیق حاضر با دخل و تصرف به صورت تحری
آورد که به منظور ، تغییراتی با خود به همراه میگیردصورت میثیر ایدئولوژي أکه تحت ت

. انواع شودپنداشته میپذیرنده ضروري  ۀمتن مبدأ با هنجارهاي ایدئولوژیک غالب جامع انطباق
دئولوژیک و اخالقی به منظور حذف، هاي ایدر زمینه«این دخل و تصرف که در باال ذکر شد، 

هاي سیاسی هاي غیراخالقی و نیز دیدگاهجایگزینی و یا تضعیف کلمات تابو، ناسزاها، ایده
 ).45بلوري (» شوندنامطلوب اعمال می

ی صورت گرفته است. پورمنزه در تحقیق خود هایپژوهشدخل و تصرف  ةدر حوز ،در ایران
شده را بررسی کرده است. در این هاي تلویزیونی دوبلهراهبردهاي دخل و تصرف در سریال

) به نقل از پورمنزه( 3بندي دوکات و نیتساتحقیق براي یافتن راهبردهاي دخل و تصرف طبقه
 تضعیفو  جایگزینی هايکه راهبرد دهدنتایج این پژوهش نشان می. استبه کار گرفته شده 

در موارد  رخداد % بسامد26,68با  جایگزینیهبرد . رااند بودهراهبردها پربسامدترین به ترتیب 
ها و یا غذاهاي ممنوعه در اسالم، و هاي غذایی، نوشیدنیها و یا وعدهمربوط به نام مکان

و  حذف، تضعیف، تبدیلبرخی نیز براي روشن کردن مطلب اعمال شده است. دیگر راهبردها 
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برد دخل و تصرف به کار رفته است. باشند. از سوي دیگر در برخی موارد دو راهمی افزودن
 راهبرد گري و غیره اعمال شده و، وحشییبار، بداخالقدر کلمات خشونت تضعیفراهبرد 
را دخل و تصرف  )به نقل از پورمنزه به منظور توضیح بیشتر به کار رفته است. نیتسا ( افزودن

دخل و تصرف فرهنگی با ، این منظراز  .کندتقسیم می مذهبی، سیاسی و فرهنگی گونۀسه به 
 بوده است.در پیکره مورد بررسی این پژوهش % پربسامدترین نوع دخل و تصرف 84,17

هاي قبل و بعد از انقالب در تحقیقی دیگر، امیرخانی دخل و تصرف در ترجمه رمان در دوره
د که انهایی براي بررسی انتخاب شدهاسالمی ایران را بررسی کرده است. در این تحقیق رمان

ها هم بیشتر سیاسی بوده است. هم قبل و هم بعد از انقالب اسالمی ترجمه شده و موضوع آن
در ایران قبل و بعد از انقالب بیشتر موضوعات  رمان ۀنتایج این تحقیق نشان داد که در ترجم
 . ستمذهبی دستخوش دخل و تصرف شده ا

 1هاي میالن کوندرارمان ۀرا در ترجم اي موردي راهبردهاي سانسور و هنجارهاثمره در مطالعه
و سپس  ،سه رمان کوندرا ۀبررسی کرده است. در این تحقیق انواع دخل و تصرف در ترجم

مورد سانسور،  141د. در نهایت مشخص شد که از ش عینمها در آنراهبردهاي به کار رفته 
د. بدین ترتیب در % مربوط به هنجارهاي ثانویه هستن36% مربوط به هنجارهاي اساسی و 64

 بیشترین موارد مربوط به هنجارهاي اصلی بوده است. هموارد سانسورشد
سریال تلویزیونی  یک زارعی نیز در تحقیق خود دخل و تصرف در دوبله و زیرنویس

آمریکایی را بررسی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوبله این سریال نسبت به 
 بیشتري رخ داده است. زیرنویس آن دخل و تصرف

از رباعیات  2اسکات فیتزجرالد فرحزاد در مقالۀ خود راهکارهاي دخل و تصرف در ترجمه
اي از آثار موالنا را بررسی کرده و مشاهده کرده است که ترجمه 3خیام و ترجمه کولمن بارکس
را  دهند مواردي چون حذف عناصر فرهنگی و تغییر نمادهاکه این دو مترجم ارائه می

 دربرداشته و در نتیجه ترجمه در چارچوب و در خدمت مناسبات قدرت انجام شده است.
از سوي دیگر، بالغی زاده و رنجور در تحقیق خود راهبردهاي دستکاري در ترجمۀ ادبیات 

اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عناصر مغایر با فرهنگ و ها را بررسی کردهکودك و دالیل آن

 __________________________________________________________________________  
١ Milan Kundera 
٢ Scott Fitzgerald 
٣ Coleman Barks 
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یابند و در مواقعی که مغایرتی امعه از متن حذف شده و یا به نحوي تغییر میهاي جسنت
 کند.سازي و فهم بهتر متن مترجم تغییراتی را در متن اعمال میوجود ندارد نیز به منظور ساده

آید آن است که دخل و تصرف در مواردي که چه از بررسی تحقیقات ذکرشده به دست میآن
دهد. به عبارت دیگر، جامعۀ ایران با ماهیت دأ هستند بیشتر رخ میجزء الینفک فرهنگ مب

هاي فرهنگی و هنجاري این جامعه از تفکر غالب اسالمی آن شناخته شده و بسیاري از جنبه
گیرد. این امر محققین را بر آن داشته تا دخل و تصرف و راهبردهاي آن را اسالمی نشئت می

 اند. دریابند که در هر متنی به چه شکلی اعمال شده در ژانرهاي مختلف بررسی کنند تا
هاي معاصر هاي پیشین، به طور خاص، ترجمۀ رمانیک از پژوهشافزون بر این، در هیچ

گرفته بررسی نشده است. از این رو با هاي صورتانگلیسی به فارسی از منظر دخل و تصرف
هایی داشته یمی بر نتایج چنین پژوهشتواند تأثیر مستقتوجه به اینکه موضوع و نوع متن می

ها هایی که مرور کردیم شاهد چنین تنوعی در نتایج و یافتهباشد (کما اینکه در پژوهش
گرفته در سطح متنی را در هاي صورتهستیم)، در این پژوهش بر آن شدیم تا دخل و تصرف

 ترجمۀ این ژانر ادبی مورد مداقه قرار دهیم.
 
 شناسی روش -2

هاي به دست آمده از پیکره و تحلیل آن، پاسخی ایم در پرتو دادهیق حاضر کوشیدهدر تحق
 مستدل و مستند براي سواالت زیر بیابیم: 

در ترجمه فارسی رمان هاي انگلیسی، چه میزان (چند درصد) از متن دستخوش  .1
 دخل و تصرف می شود؟

 ی شود؟از نظر موضوعی کدام بخش هاي متن بیشتر دستخوش دخل و تصرف م .2
 کدام راهبرد دخل و تصرف در ترجمه این متون پربسامدتر است؟ .3
آیا تمام بخش هایی که دستخوش دخل و تصرف شده اند در جامعه مقصد از نظر  .4

 فرهنگی حساسیت برانگیز هستند؟

 :اي موازي با مختصات زیر گردآوري شدهاي موردنظر، پیکرهپاسخ گفتن به پرسشبه منظور 
 پیکره -3

اطالعات . هاهاي انگلیسی و ترجمۀ فارسی آنرمان: شده شامل دو بخش استگردآوريپیکرة 
 :هاي فارسی استفاده شده به شرح زیر استهاي انگلیسی و ترجمهشناختی رمانکتاب
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 ):متون مبدأ(هاي انگلیسی رمان
1. Chevalier, T. Girl with a Pearl Earring. New York: The 

Berkley Publishing Group, 2001. 
2. Atwood, M.  The Handmaid's Tale. Boston: Houghton Mifflin, 

1986.  
3. Wilde, O. Picture of Dorian Grey. (1890). Retrived from: 

http://en.booksee.org/book/1039400. April, 2017. 
4. Kazantzakis, N. Zorba the Greek. Translated by Carl Wildman. 

England: John Lehmann Ltd., 1952. 

 
 ):متون مقصد(هاي فارسی ترجمه 

،ترجمه گلی امامی، تهران: ققنوس،  "دختري با گوشواره مروارید "شوالیه، تریسی. .1
1381. 

 .1394ققنوس، : ترجمه سهیل سمی، تهران ،"سرگذشت ندیمه "اتوود، مارگارت. .2
 .1394ان: جامی، ترجمه رضا مشایخی، تهر ،"تصویر دوریان گري "وایلد، اسکار. .3
 .1391جامی، : ، ترجمه تیمور صفري، تهران"زورباي یونانی "کازانتزاکیس، نیکوس. .4

به صورت تمام متن با ترجمه آن مطابقت داده شد. اما به  دختري با گوشواره مرواریدرمان 
زورباي و  تصویر دوریان گري، خاطرات ندیمه رمان سهاز دلیل وجود محدودیت در حجم، 

شان در ی از ابتدا، میانه، و انتهاي کتاب به صورت تصادفی انتخاب و با ترجمهصفحات یونانی
 وهاي دخل و تصرف در پیکره گردآوري ابتدا نمونه .جداولی در مقابل هم قرار داده شدند

استخراج شدند و نسبت موارد دستکاري شده به کل متن محاسبه شد؛ سپس براي پاسخ گفتن 
در مرحله  بندي شدند.هاي دستکاري شده از نظر موضوعی طبقهبخش، پژوهشبه پرسش دوم 

بعد، بسامد هر یک از راهبردهاي دخل و تصرف به منظور یافتن پربسامدترین نوع آن محاسبه 
دخل و تصرف از مصادیق هر نمونه  هاي موجود،با استفاده از چارچوبگردید. افزون بر این، 

 :ها از این قرار هستندبنديدستهمرتبط با خود قرار گرفت.  ۀدر دست
 برانگیز برانگیز و موارد غیرحساسیتموارد حساسیت         -
 دخل و تصرف فرهنگی، مذهبی و سیاسی         -
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 موارد مربوط به غذا و نوشیدنی، اعضاي بدن، رابطه و توصیف افراد         -
ص گردید. هر جمله ممکن است ها مشخبنديراهبردها در هریک از دستهرخداد بسامد سپس 

حاوي که از متن هایی بخشبیش از یک نمونه دخل و تصرف در بر داشته باشد، بنابراین 
از ند به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شدند. هستمقصد  ۀجامع در) مذموم(مفاهیم تابو 

هاي رمان نتایج مربوط بهآیا اهداف جانبی این پژوهش، پاسخ گفتن به این پرسش بود که 
آخر،  ۀدر مرحل. توجهی دارند یا خیرهاي قابلها یا تفاوتموجود در پیکره با یکدیگر شباهت

که منجر به  ،مترجم با متن مبدأ مواجههبر یک کشور م ادبی نظاثیر ایدئولوژي غالب در أت
مورد  ،شودفرهنگ می-هاي بین دو زباناستفاده از راهبردهاي خاص به منظور غلبه بر تفاوت

 .توجه قرار گرفت
 و بررسی بحث -4

جمله از  196که در  مورد بود 203چهار رمان  ۀدخل و تصرف در ترجم صادیقتعداد کل م
 81 ،تصویر دوریان گري ۀدر ترجماز مصادیق دستکاري مورد  22. جمالت متن یافت شد

 ۀدر ترجم مورد 33، و خاطرات ندیمهمورد در  67 ،دختري با گوشواره مرواریدمورد در 
هاي روي بخشمورد  123، شدهصداق یافتم 203 مجموع یافت شد. از زورباي یونانی

یکی . متن اعمال شده استبرانگیز غیرحساسیت هايبخش رويمورد  82برانگیز و حساسیت
-هایی از متن که در نگاه اول به نظر میهاي جالب این پژوهش مربوط است به قسمتاز یافته

ها صورت نگرفته در آن یدخل و تصرف دستکاري شدن را داشته باشند، اما هیچرسد پتانسیل 
 نمونه از این موارد در پیکره یافت شد. 113است. در کل 

نمونه دخل و تصرف یافت  203دخل و تصرف در مدل دوکات در از انواع چهار مورد  ره
نشان می ها ک رمانبه تفکیرا در پیکره دخل و تصرف  رخداد مصادیقبسامد  1 شد. جدول

 .دهد
 
 
 

تصرف و دخل مصادیق رخداد بسامد. 1 جدول  
نسبت 
به کل 
 متن

تعداد 
مصادیق 
 دستکاري

تعداد 
جمالت 
 حاوي

جمالتکل  تعداد  نام رمان
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مصادیق 
 دستکاري

دختري با گوشواره  5362 80 81 1,49%
 مروارید

 تصویر دوریان گري 1161 21 22 1,8%

 دیمهخاطرات ن 1594 62 67 3,8%

 زورباي یونانی 1195 33 33 2,7%

 جمع کل 9312 196 203 2,10%

 
همان طور که در جدول باال قابل مشاهده است، نسبت جمالت دستکاري شده به کل متن در 

ها (که به طور کامل بررسی شد) با این نسبت در دیگر رمان دختري با گوشواره مرواریدرمان 
تصادفی انتخاب و بررسی شد) شباهت زیادي دارد. این ها به طور هایی از آن(که بخش

ها تصمیم هایی از رماندهد تصمیم پژوهشگران براي انتخاب تصادفی بخشنزدیکی نشان می
 2درستی بوده است چراکه نسبت تقریبا یکسان است. این نسبت به طور میانگین کمی بیش از 

تأمل است که گاهی در جهت قابلاین عدد از آن   درصد در کل پیکره بررسی شده است.
هایی از این دست، که بر یک موضوع خاص متمرکز می شوند، موضوع مورد مطالعه، پژوهش

بزرگتر از آنچه هست جلوه می کند. طبیعی است که وقتی پژوهشگري قصد می کند مصادیق 
نچه ارائه اي بررسی کند، فقط به دنبال یافتن این مصادیق است و آدخل وتصرف را در ترجمه

می کند، در صورتی که نسبت دقیق آن با کل متن مشخص و تصریح نشود، ممکن است غلو 
مصداق  203شده به نظر برسد و تصویر نامتوازنی از واقعیت را ترسیم کند. ذکر و توضیح 

رمان (که یکی به طور کامل و بقیه به طور انتخابی بررسی  4دخل و تصرف آگاهانه در ترجمه 
تواند بسیار زیاد به نظر برسد و این تصور را به مخاطب بدهد که بخش بزرگی از ، میشده اند)

ها شده است، حال آنکه محاسبه نسبت این دستکاري ها به کل متن دستخوش این دستکاري
 متن، تصویري متوازن و به مراتب واقعی تر براي مخاطب ترسیم می کند.
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شده دستکاري موارد اول بندي طبقه. 2 جدول  

 
 

هاي دستکاري شده مربوط به چه مسائلی بوده است. نشان می دهد بخش 2جدول شماره 
ها اعمال شده مربوط به همانطور که مشاهده می شود بیشترین مواردي که دستکاري در آن

تقیم به روابط عاطفی و یا دیگر روابط مس ةگیرند که اشارمواردي را در بر می باشد کهرابطه می
   از جمله این موارد است: 1 بین زن و مرد دارند. مثال

1) Clasping my hands around his neck, I held on while he found his 
way into me and began to push rhythmically. 

ل حذف شده است. بدین امور کبین زن و مرد در ترجمه به ط ۀمستقیم به رابط ةبه دلیل اشار 
پرده به این گونه روابط رسد از آن جا که در فرهنگ ایرانی اشاره مستقیم و بیترتیب به نظر می

درصد جمع زورباي 
 یونانی

خاطرات 
 ندیمه

تصویر 
-دوریان
 گري

دختري با 
گوشواره 
 مروارید

 

 
22,6 

43 
 

 
3 

 
18 

 
6 

 
19 

موارد مربوط 
 به رابطه

 
4,92 

 
10 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

موارد مربوط 
به غذا و 
 نوشیدنی

 
16,25

 
33 

 
4 

 
10 

 
7 

 
12 

موارد مربوط 
 به اعضاي بدن

18,22 37 11 10 6 10 
رد مربوط موا

به توصیف افراد

 سایر 1 2 14 9 26 12,8
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نیست، مترجم تصمیم گرفته این جمله را ترجمه نکند و بدین ترتیب از راهبرد  شده پذیرفته
رد فرهنگی محسوب اومجزو توان این مورد را از سوي دیگر میحذف استفاده کرده است. 

مبدأ به دلیل مالحظات فرهنگی در زبان مقصد  ۀکرد چرا که موضوع مورد اشاره در جمل
 گیرد.مورد اشاره قرار نمی اآشکار

هاي ممنوع در ایران ها به غذاها و یا نوشیدنیکه در آن استهایی جمله مربوط به دسته دوم
 :اشاره شده است

2) Lord Henry sipped his champagne in a meditative manner. 
 

 ترجمۀ فارسی: لرد هنري که گویی به خلسه رفته بود لبی با نوشیدنی تر کرد.
استفاده از (تعمیم راهبرد  بهترجمه شده است و مترجم  »نوشیدنی«به  ’champagne‘کلمه 
شیدنی دلیل که شامپاین نواین رسد به ده است. به نظر میمتوسل ش )ترمفهومی عام/واژه

مشخص نوشیدنی به جاي به کار بردن نام  ةشود، استفاده از واژممنوعی در ایران محسوب می
 بخشد.تري به جمله میقبولنوشیدنی شکل قابل

مستقیم به عضوي از بدن وجود دارد  ةها اشارکه در آناست هایی به بخش سته سوم مربوطد
 از این دست است: 3 شمارة شود. مثالکه اشاره به آن تابو محسوب می

3) It throbbed when van Ruijven caught me hanging up sheets in the 
courtyard one morning and tried to pull my chemise down over my 
shoulders and expose my bosom. 
 

روزي هم که وان روي ون در حال پهن کردن رخت در حیاط خلوت گیرم  ترجمۀ فارسی:
 سوخت.نداخت و کوشید بلوزم را پایین بکشد و بدنم را آشکار کند باز هم میا

این واژه به  همان طور که پیداستاشاره به قسمتی از اندام زنانه دارد، اما  ’bosom‘واژه 
اي که به کل ، واژهمستقیم و مشخص این بخش از بدنترجمه شده است و به جاي ذکر  »بدن«

را به کار برده  تراي عامرسد مترجم واژهده است. در واقع به نظر میاشاره می کند جایگزین ش
 . کرده باشدتا از ذکر مستقیم معادل این واژه خودداري 

ها هایی که در آنعبارات و جمله ؛ستامواردي مربوط به توصیف افراد دسته چهارم شامل 
کلمات و عبارات  هاآنر اند و داند و یا توصیف شدهافراد مختلف یا مخاطب قرار گرفته

 نامناسبی به کار رفته است.  
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4) He is not saying bitch in his head.  
 هرگز در ذهنش زنی را خراب خطاب نمی کند. ترجمۀ فارسی:

واژه زبان مبدأ بار  پیداست کهرا به کار برده است.  »خراب« واژه مترجم ’bitch‘واژه  در برابر
 اماشود  منتقلاي را به کار برده تا معنا رسد مترجم واژهبه نظر می شدیدي دارد.معنایی منفی 

 ۀتوان در دستاین مورد را میهمچنین، . در عین حال از بار معنایی منفی آن نیز کاسته شود
 برانگیز قرار داد. موارد حساسیت

گنجد. یمواردي از دخل و تصرف نیز در پیکره یافت شد که در هیچ یک از چهار گروه باال نم
 قرار داده شد.» سایر«بنابراین این موارد در دسته 

شده دستکاري موارد دوم بندي طیقه. 3 جدول  
 

دختري با  
گوشواره 
 مروارید

تصویر 
دوریان 
 گري

 

خاطرات 
 ندیمه

 

زورباي 
 یونانی

 

جمع 
 کل

 

درصد 
 کل

 

موارد 
 فرهنگی

31 14 45 23 113 1,21 

موارد 
 مذهبی

1 1 3 4 7 0,07 

 موارد
 سیاسی

0 0 0 0 0 0 

 
 ،سه گروه فرهنگی، مذهبی توان دررا می موارد دستکاري شده ،بندي دیگردستهبر اساس یک 

   دهد.بندي نشان میجدول باال، نتایج حاصل از پیکره را در پرتو این طبقه .قرار دادو سیاسی 
تر مورد پیشند، اکه بیشترین درصد دخل و تصرف را به خود اختصاص داده ،موارد فرهنگی

ی (از مذهبمسائل ها به ند که در آنشوشامل میبحث قرار گرفت. موارد مذهبی مواردي را 
ی مذهب ، تصورات و هنجارهايو با توجه به تعاریفشود میاشاره  ...)و  ، پیامبران،خداجمله 
در معرض راین بنابنیست و انتقال و قابلقبول مقصد، اشارات ذکر شده در متن مبدأ قابل جامعۀ

  دهد.به خوبی این مطلب را نشان می 5 گیرد. مثالدستکاري قرار می
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5) They blamed it on the Islamic fanatics, at the time. 
 ترجمۀ فارسی: تقصیر را به دروغ به گردن مسلمانان انداختند.

و تعصب و  واژه اسالمبه کار رفته است که  ’Islamic fanatics‘عبارت در متن مبدأ، 
دخل و از دو راهبرد زمان این عبارت، هم ۀدر ترجمگري را در کنار هم قرار داده است. افراطی

 ةواژ حذفو دیگري  »به دروغ«استفاده شده است؛ یکی اضافه کردن عبارت تصرف 
منفی به مسلمانان وجود دارد، مترجم  ةاصلی اشار ۀین ترتیب چون در جمله ا. ب»متعصبین«

از بار معنایی منفی این  »به دروغ«اضافه نمودن عبارت و » متعصبین«حذف کلمه ه با کرد تالش
 جمله بکاهد.

ها . این دسته اشاره به مواردي دارد که در آناستموارد سیاسی  مربوط بهآخرین دسته 
هاي بررسی شده از نظر توجه به ماهیت رمانصحبت از مسائل سیاسی به میان آمده باشد. با 

از این دست در پیکره یافت نشد. طبیعی است در ژانرهاي به موردي  ، هیچموضوعی
هایی از این جنس در سیاسی، می توان انتظار داشت دستکاري-خصوصی مانند ادبیات انتقادي

 ترجمه رخ دهد.
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شده دستکاري موارد سوم بندي طبقه. 4 جدول  

دختري با  
گوشواره 
 مروارید

تصویر 
دوریان 
 گري

خاطرات 
 مهندی

زورباي 
 یونانی

درصدجمع

موارد 
حساسیت بر 

 انگیز
32 15 50 26 123 60 

موارد غیر 
حساسیت 
 برانگیز

49 7 17 9 82 40 

 
شود، بیشترین میزان دخل و تصرف در موارد همانطور که در جدول باال مشاهده می

نند. در کبرانگیز رخ داده است که به لحاظ فرهنگی یا مذهبی ایجاد حساسیت میحساسیت
مذهبی و یا  ،که به لحاظ فرهنگی استمواردي  ،برانگیزموارد غیرحساسیت مقابل، منظور از

 )به طور عمدي و یا سهوي(دخل و تصرف  ، اما با این حالکندنمیسیاسی ایجاد حساسیت 
 است:ها رخ داده در آن

6) Sunlight comes in through the window too, and falls on the floor, 
which is made of wood, in narrow strips, highly polished. 

 
 شود.خزد و روي کف اتاق پخش مینور خورشید از میان پنجره به داخل می: ۀ فارسیترجم

کف اتاق در جمله زبان مبدأ به کار رفته  ةبه توصیفی که دربار مثال باال پیداست که مترجمدر 
با هنجارهاي ي ناسازگار ي که حاويمورد هیچ بخشاین در  حال آنکه ده استکرناي اشاره

توان گفت که این نوع دخل و تصرف در دسته موارد پس می .ددارن مقصد باشد وجود
درصد از  60دهد، تنها در نتایج به دست آمده نشان می برانگیز قرار می گیرد.غیرحساسیت
هاي ایدئولوژیک و حساسیت گرفته توسط مترجم را بهتوان دستکاري صورتموارد، می

ها را توجیه کرد و توضیح داد. این در حالی است که در فرهنگی نسبت داد و از این طریق آن
گرفته را از این هاي صورتتوان دستکاريتوجهی است)، میدرصد موارد (که حجم قابل 40
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احتمالی در حوزة  هايمنظر اختیاري تلقی کرد؛ به این معنا که مترجم تحت تاثیر ناسازگاري
فرهنگی، تصمیم به دستکاري نگرفته است، بلکه دستکاري صورت گرفته -هنجارهاي فکري
 هاي دیگري دارد که باید به طور مجزا مورد پژوهش قرار گیرد.دالیل و انگیزه

 
 

. موارد دستکاري نشده5جدول   
دختري با  

گوشواره 
 مروارید

تصویر 
دوریان 
 گري

خاطرات 
 ندیمه

زورباي 
 یونانی

جمع 
 کل

درصد 
 کل

موارد 
دستکاري 

 نشده
40 2 22 49 113 1,21% 

 
هاي مشابه پیشین مغفول باقی مانده تأمل و جالب این پژوهش، که در پژوهشهاي قابلاز یافته
با توجه که  هایی از متن اصلی استشامل بخش . این موارداست موارد دستکاري نشدهاست، 

رسد باید دخل و به نظر میهاي صورت گرفته، هاي پژوهشیافتهبه تجربه موجود و نتایج و 
دختري با ده است. به طور مثال، در رمان نکررا  کارن ایاما مترجم  ،دادهها رخ میتصرف در آن

 جامعههاي ممنوعه در مستقیم به نوشیدنی ةجمالتی وجود دارند که اشار گوشواره مروارید
 ندتوانسترسد این جمالت میبا این وجود، با اینکه به نظر میشود. ها مشاهده میایران در آن

هستند در زبان مقصد منتقل  أها را به همان شکل که در متن مبددستکاري شوند، مترجم آن
 نموده است. به عنوان مثال، در جمله

 7) They were empty on the way back, the boatman counting money 
or drinking.  
 

-شمردند یا مشروب میۀ فارسی: در بازگشت خالی بودند، و قایقران ها یا پولشان را میترجم
 نوشیدند.

ترجمه شده است. با توجه به این که مشروب  »مشروب می نوشیدند«به  ’drinking‘واژه 
مترجم  فترد، انتظار مییهاي اسالمی ممنوع به شمار می آدر فرهنگ ایرانی و آموزهنوشیدن 
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این واژه به طور کامل به  ، معنايو یا حذف کند. اما بر خالف انتظار دهده را تغییر این واژ
 .و دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است زبان مقصد منتقل شده است

ها اشاره به شراب و یا جمالتی که در آن تصویر دوریان گريرمان  ۀاز سوي دیگر، در ترجم
 اند. به طور مثال در عبارت حذف ترجمه شده آبجو وجود دارد نیز بدون تغییر و یا

“…pouring himself out some wine…”ة، واژ ‘wine’  به شراب ترجمه شده
 است.

ها و خوراکیکه اشاره به نیست به مواردي  حدوداین امر فقط م خاطرات ندیمهدر رمان 
ن نیز وجود دارند که . مواردي مانند اشاره به روابط و یا اعضاي بدي ممنوع دارندهانوشیدنی
ها وجود داشته اما این امر رخ نداده است. به طور مثال، در دستکاري آن حتمالرسد ابه نظر می

 Death is a beautiful woman, with wings and one breast almost“ ”ۀ جمل
bareة، واژ ‘breast’  نه ترجمه شده است، به دلیل آنکه به توصیف اندام زنا »سینه«که به

محدودیت رو به رو ا ب يین مواردچنبه صریح  ةو در فرهنگ زبان مقصد اشار استمربوط 
دخل و تصرفی در ترجمۀ این بخش  توانست دستخوش دستکاري شود اما مترجمست، میا

در  گونه دخل و تصرفیرا بدون هیچ ’whore‘ ۀکلممترجم ، و در مثالی دیگراست.  نکرده
تی در انتخاب معادل تالش نکرده است شدت بار معنایی منفی ترجمه منتقل کرده است و ح

 .این واژه را بکاهد
نیز مواردي از این قبیل مشاهده شد. به طور مثال، واژه مشروب  زورباي یونانیرمان  ۀدر ترجم

ها اشاره به اندام اند و نیز مواردي که در آندهترجمه شبدون دستکاري  و یا شراب مجددا 
مرد وجود دارد نیز بدون سانسور و یا تغییر در ترجمه آورده و ا روابط بین زن بدن و ی مختلف
بین  ۀاشاره به رابط ”I threw myself on Noussa and kissed her“  ۀاند. جملشده

این نوع رابطه در فرهنگ پرده به اشارة صریح و بیدو جنس زن و مرد دارد. از آنجا که 
؛ ه باشداي دیگر بیان شداي به گونهرود که چنین جملهانتظار می پذیرفته نیست، اسالمی-ایرانی

خود را به روي نوسا انداختم و « ده استکرترجمه این شکل با این وجود مترجم جمله را به 
 .»او را بوسیدم

نمونه  203چهار رمان،  ۀشده در ترجمتر اشاره شد، در کل جمالت بررسیهمانطور که پیش
 26مورد راهبرد جایگزینی،  28مورد آن راهبرد حذف،  101د که در دخل و تصرف یافت ش
مورد از راهبرد  9و در  تعمیممورد راهبرد  18مورد راهبرد افزودن،  22مورد راهبرد تضعیف، 

 تشدید استفاده شده است. 
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 دهد:نشان می ي دخل وتصرف را به تفکیک رمانراهبردهارخداد هر یک از جدول زیر بسامد 
هاآن بسامد و تصرف و دخل راهبردهاي انواع .6 جدول  

دختري با  
گوشواره 
 مروارید

تصویر 
دوریان 
 گري

خاطرات 
 ندیمه

زورباي 
 یونانی

جمع 
 کل

درصد 
 کل

 %10,8 22 4 6 1 11 افزودن
 %49,5 101 10 27 17 47 حذف

 %13,7 28 8 8 1 11 جایگزینی
 %8,8 18 3 6 3 6 تعمیم
 %12,7 26 6 20 0 3 تضعیف
 %4,4 9 6 0 0 3 تشدید

  
به خود شود، راهبرد حذف بیشترین بسامد را در هر چهار ترجمه همانطور که مشاهده می 

ها در مواجهه با مفاهیم ناسازگار با مترجمکه  است. این بدان معنا اختصاص داده است
ئله را به خوبی این مس 8 . مثالاندهنجارهاي مقصد، بیشتر گرایش به حذف آن بخش داشته

 :دهدنشان می
8) We’re with her, we’re the same as her, we’re drunk. 

 .ما با اوییم، ما با اوییم: ترجمۀ فارسی
، اشاره دارد و مست شدن نوشیدنشراب به این دلیل که به مفهوم  ’we’re drunk‘عبارت 

 ۀجامعلب اساس فرهنگ و ایدئولوژي غار بحذف شده است چرا که این عمل در ترجمه 
 شود.میآید و تقبیح میب احسبه  مذمومامروز ایران 

-فرهنگییل دالتوان از راهبرد حذف در پیکره یافت شد که نمیاز سوي دیگر، مواردي 
 :موارد است یکی از این 9 شمارة د. مثالمتصور شها آن براي ایدئولوژیک

9) One knows their minds as easily as one knows their bonnets. 
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اشاره به مفهوم یا عمل  ی کهل در ترجمه حذف شده است در حالامکطور به این جمله 
اهمیت در نظر گرفته باشد و یا ممکن ندارد. ممکن است مترجم این قسمت را کم مذمومی

 آن را حذف کرده باشد.و یا عدم توانایی،  یل دیگري مانند غفلتاست به دال
کمترین بسامد را به خود اختصاص داده است. در این راهبرد بار از سوي دیگر راهبرد تشدید 

 10شود. در مثال شمارة معنایی واژه یا عبارت موجود در متن مبدأ به هنگام ترجمه تشدید می
 توان این نکته را مشاهده کرد:می

10) “Tanneke is an odd one,” he said, “but loyal.” 
 "ي عوضی است. ولی با وفا است.تانکه موجود "ترجمۀ فارسی: گفت 

ترجمه شده که در واقع بار معنایی واژه تشدید شده و » عوضی«در اینجا به  »odd«واژة 
، صفت »با وفا«صورت منفی نیز پیدا کرده است. ممکن است مترجم به دلیل تقابل با صفت 

 سازد.را به کار برده باشد تا بهتر بتواند این دو را براي مخاطب ملموس » عوضی«
11) Meanwhile, the girl was laying the table. 

 ترجمۀ فارسی: در این حین زنک سفره را پهن کرد.
برگردانده شده که بار معنایی آن تشدید شده و صورت » زنک«به  »the girl«در این مثال 

ر دارد، منفی نیز به خود گرفته است. از آن جا که متن مورد نظر با روابط بین مرد و زن سروکا
تر ساختن فضاي موجود در متن این معادل را ممکن است مترجم در تالش براي ملموس

 برگزیده باشد.
مورد دیگري که در طول تحقیق با آن مواجه شدیم مواردي بودند که به دلیل خالء واژگانی و 
 تفاوت فرهنگی مترجم واژه یا عبارت مورد نظر را در ترجمه دستکاري کرده است. در کل

 هستند: خاطرات ندیمهمورد از این دست یافت شد که همگی از ترجمۀ رمان  3پیکره 
12) We’d all got up in the usual way and had breakfast, granola, I 
remember, and Luke had driven her off to school, in the little outfit I’d 
bought her just a couple of weeks before, striped overalls and a blue 
T-shirt. 
ترجمۀ فارسی: همه مثل معمول از خواب بیدار شدیم و صبحانه خوردیم. همه چیز را به یاد 
 دارم. لوك او را به مدرسه برد. دو هفته پیش برایش یک روپوش و یک تی شرت خریده بودم.
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ست حذف شده است. به نظر که نام نوعی غذا» granola«همانطور که مشاهده می شود واژة 
می رسد مترجم به دلیل عدم یافتن معادل مناسب و به دلیل اینکه این نوع غذا در فرهنگ 

 مقصد موجود نیست آن را حذف نموده است.
13) They’re ordered by Compuphone, I’ve overheard the 
Commander’s Wife doing it. 

 ک بار شنیدم که همسر فرمانده همین کار را کرد.دهند. یترجمۀ فارسی: تلفنی سفارش می
که ترکیبی از رایانه و تلفن است به صورت کلی به » compuphone«در این قسمت واژة 

رسد مترجم تصمیم ترجمه شده و مترجم راهبرد تعمیم را به کار برده است. به نظر می» تلفن«
 تر استفاده کند.گرفته به جاي خلق معادل براي این واژه از یک واژه کلی

14) To go through all that and give birth to a shredder: it wasn’t a fine 
thought. 

 ترجمۀ فارسی: این همه فراز و نشیب و زادن موجودي عجیب الخلقه: فکر خوبی نبود.
است اما از آن جا که رمان  »کندستگاه کاغذخرد«در اصل به معناي  »shredder«واژه 
شود و نویسنده لغات تخیلی محسوب می-ات ندیمه یک رمان پادآرمانی و علمیخاطر

ست که به لحاظ جسمانی ناقص بوده و اجدیدي در آن ابداع نموده، در اینجا به معنی نوزادي 
استفاده کرده که در واقع » عجیب الخلقه«اما مترجم در ترجمه از  شود.محسوب می »غیر نوزاد«

رسد به کار برده تا کمی از بار منفی واژه بکاهد. از سوي دیگر به نظر میراهبرد تضعیف را به 
اي را انتخاب کرده که از نظر مخاطب زبان یابی براي این واژه مترجم واژهدلیل دشواري معادل

 تر باشد.مقصد ملموس
 گیرينتیجه -6

رفتـه در  گهـاي صـورت  تحلیلی دخل و تصرف-در پژوهش حاضر کوشیدیم با نگاهی توصیفی
مـوازي   پـس از گـردآوري پیکـرة    را بررسـی کنـیم.  معاصـر  هاي انگلیسی فارسی رمان ۀترجم

-هـاي صـورت  ها، دخل و تصرفهاي فارسی آنموردنیاز، شامل چهار رمان انگلیسی و ترجمه
هـا، و  هایی از متن که دستخوش دخل و تصرف شده بودند، میزان دخل و تصرفگرفته، بخش

بندي بیان نتـایج   ها از پیکره استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. پیش از جمعهمچنین انواع آن
بنیاد اشـاره  -هاي پیکره این پژوهش، ضروري است به نکته مهمی در خصوص ماهیت پژوهش

ها اندازه و حجم پیکره مورد استفاده است؛ هرچـه   کنیم. یکی از متغیرهاي مهم در این پژوهش
تواند نماینده کل متون مـورد بحـث    ده بیشتر باشد، پیکره بهتر میحجم و تنوع متون استفاده ش
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هـا و نتـایج    یابد. به بیان دیگر، یافتـه  ها نیز افزایش می پذیري یافته باشد و بنابراین قدرت تعمیم
 ).42 "آغازگرهاي پیشایندشده"اتکاتر و مفیدتر خواهند بود (موسوي رضوي،  پژوهش قابل

داد که در پیکرة مورد بررسی، کمی بیش از دو درصد از کـل مـتن    هاي این پژوهش نشانیافته
دستخوش دخل و تصرف شده است و اکثریت قریب به اتفاق موارد دستکاري شده مربوط بـه  

هـاي موجـود در مـتن مبـدأ بـا      مسائل فرهنگی بوده است که مترجم تـالش کـرده ناسـازگاري   
با توجه بـه نـوع متـون مـورد پـژوهش       هنجارهاي فرهنگی جامعۀ مقصد را به حداقل برساند.

(رمان هایی که بیشتر با روابط اجتماعی انسانها سروکار دارد)، عجیب نیست کـه مـوارد بسـیار    
اندکی از دخل و تصرف مربوط به مسائل مذهبی بود و هیچ موردي از دخل و تصـرف مـرتبط   

-کید بـر آثـار سیاسـی   رسد در صورتی که پژوهشی با تأبا مسائل سیاسی یافت نشد. به نظر می
هـا و  هایی متفاوت منجر خواهـد شـد. مقایسـه گونـه    انتقادي در این حوزه انجام شود، به یافته

تـوجهی بـه همـراه داشـته     هاي پژوهشی قابـل تواند خود یافتهژانرهاي مختلف از این منظر می
 باشد.

ـ  ط عـاطفی و زنـدگی   نکتۀ جالب توجه آنکه با توجه به نوع متون انتخاب شده که ناظر بر رواب
تنهـا کمـی بـیش از دو    (ها است، حجم موارد دستکاري شده بسیار اندك است اجتماعی انسان

فرهنگ -اجتماعی، دو زبان-این ممکن است ناشی از آن باشد که از نظر روابط عاطفی). درصد
بـا  رسد، چنـدان هـم   ، بر خالف آنچه در نگاه اول به نظر می)انگلیسی و فارسی(مبدأ و مقصد 

هـا مشـخص شـد کـه از میـان همـین       بنديعالوه بر این، در یکی از دسته. هم ناسازگار نیستند
برانگیـز  درصد جزو مـوارد حساسـیت   60موارد به نسبت معدود دستکاري شده نیز تنها حدود 

درصد دیگر، بخش دسـتکاري   40بودند که با هنجارهاي جامعه مقصد ناسازگاري داشتند و در 
دهـد دخـل و تصـرف    اي با عرف فرهنگی جامعۀ پذیرنده نداشت که نشان میشده ناسازگاري

گرفته، نـه  به عبارت دیگر، دخل وتصرف صورت. شده توسط مترجم، اختیاري بوده استانجام
ناشی از ناسازگاري با هنجارهاي جامعۀ مقصد، بلکه به دلیل یا دالیل دیگـري صـورت گرفتـه    

 . کندمشخص نمیاست که تحلیل صرفا  متنی، آن را 
درصـد از مصـادیق    2هاي جانبی این تحقیـق آن بـود کـه حـدود     از سوي دیگر، یکی از یافته

-بنـابراین، مـی  . یابی رخ داده استدستکاري به دلیل وجود خالء واژگانی و دشواري در معادل
یابی ممکـن اسـت یکـی از عـواملی     توان گفت که نبود همانندي بین دو زبان و دشواري معادل

 . دهد باشد که مترجم را به سوي دستکاري در متن سوق می
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ترین یافتۀ این پژوهش، که آن هم به یافتۀ قبلی در خصوص اجباري یـا اختیـاري   اما شاید مهم
هاي مشابه بـدان توجـه   اي است که در دیگر پژوهشها مربوط است، نکتهبودن دخل و تصرف

هایی از متن مبدأ کـه از نظـر فرهنگـی بـا     شدر پژوهش حاضر دریافتیم که در بخ. نشده است
جامعۀ مقصد ناسازگار است، رویۀ مترجم در خصوص دسـتکاري کـردن یـا نکـردن یکدسـت      

 )مـثال شـراب  (به دیگر سخن، گاهی یک مترجم در بخشی از متن، با واژه یـا مفهـومی   . نیست
یگـري از همـان   همان مترجم در جـاي د . مواجه شده است و آن را در ترجمه تغییر داده است

حجـم ایـن مـوارد    . متن با همان واژه مواجه شـده اسـت و ایـن بـار آن را تغییـر نـداده اسـت       
-اند، در پیکرة حاضر معادل نیمی از حجم کـل دسـتکاري  برانگیز که دستگاري نشدهحساسیت

توان نتیجه گرفت کـه حتـی در مـواردي کـه متـرجم      بدین ترتیب می .گرفته استهاي صورت
برانگیز و ناسازگار متن مبدأ را دستکاري می کند، این اتفاق تا حد زیـادي  اسیتهاي حسبخش

هـاي  است تا عوامل دیگري مانند نظارت) اختیاري(ناشی از برداشت و تصمیم شخص مترجم 
این یافته همچنین نشـان  . اي می بودیمباالدستی، که اگر چنین نبود نباید شاهد چنین ناهمگونی

هـاي یـک متـرجم    دانیم آثار تصمیمچنانکه می. هاي مترجمان دارداد تصمیماز اهمیت بسیار زی
شـود و چـه بسـا ایـن     صرفا  به همان متنی که در دست ترجمه است محـدود و محصـور نمـی   

اي در دل نظـام ادبـی یـک    ها در گذر زمان و در اثر تکرار، تبدیل به هنجارهاي ترجمـه تصمیم
 .جامعه بشوند

رسـد،  ین پژوهش مؤید آن است که بر خالف آنچه در نگاه اول به نظر میبه طور کلی، نتایج ا
از صـورتی بـه صـورت     مبد ل مـتن  ، و نه مترجم صرفا بی طرفو  خنثی نه ترجمه عملی است

دیگر. ترجمه، عملی است ارتباطی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تحت تأثیر عوامل متعددي 
بارتند از ایدئولوژي شخص مترجم، ایدئولوژي غالـب  پذیرد. برخی از این عوامل عصورت می

جامعۀ پذیرندة ترجمه، هنجارهاي رایج ترجمه، هدف یا اهداف موجـود از ترجمـه، انتظـارات    
-هاي افراد و نهادهاي دیگر دخیل در ترجمه مانند ناشران، ناظران، سـفارش مخاطبان، و دیدگاه
توانـد تأییـدي   ابراین آنچه به دست آمد میکنندگان و بسیاري عوامل دیگر. بندهندگان، مصرف

هـاي فرهنگـی و زبـانی رخ    بر نظرات دوکات باشد که دخل و تصرف آگاهانه به دلیل تفـاوت 
شـده  هـاي اعمـال  دهد و آنچه در این تحقیق مشاهده شد این بود که عمدة دخل و تصـرف می

 تحت تأثیر ایدئولوژي و فرهنگ غالب رخ داده است.  
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تواند عالوه بر ارزش پژوهشی، ارزش آموزشی نیز داشته باشد و براي ضر مینتایج پژوهش حا
، کـه نـاظر بـر    »1اي هاي حرفه توسعه مستمر مهارت«آموزان و مدرسان ترجمه در فرآیند ترجمه

)، مفیـد واقـع   319ایجاد و تقویت توانش ترجمه در گذر زمان است (طائبی و موسوي رضوي 
توانند برنامۀ درسـی خـود را   هایی مییري از نتایج چنین پژوهشگشود. مدرسان ترجمه با بهره

هـاي  آمـوزان در حـوزة دخـل وتصـرف    اي تدوین کنند که به افـزایش آگـاهی ترجمـه   به گونه
شـده در  هاي گـردآوري هاي زبانی مختلف منجر شود. پیکرهگرفته در ترجمه بین جفتصورت

-هاي ترجمه استفاده شود. ترجمهشی در کالستواند به عنوان مواد آموزهایی میچنین پژوهش
هاي مختلـف آن، انـواع   آموزانی که نسبت به سازوکارهاي موجود براي دخل و تصرف، انگیزه

توانند در آیندة شغلی خود به عنوان کنند، میراهبردهاي آن و دیگر موارد مرتبط آگاهی پیدا می
ه در خصوص انتخاب آثار براي ترجمه و تر و کارآمدتري بگیرند؛ چهاي معقولمترجم، تصمیم

 اند.شان با متنی که براي ترجمه انتخاب کردهچه در خصوص نحوة مواجهه
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