
 ویرایش ترجمه از منظر عوامل مؤثر در میزان حضور زبان و متن مبدأ در متن ترجمه  

   یمحمدرضا رضائیان دلوئ

 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند 

 چکیده 

ساختارهایی  در ترجمه، به علت مواجهۀ دو زبان مبدأ و مقصد با یکدیگر و تأثیر متن و زبان مبدأ، ممکن است عناصر و  

های نگار  ترین ویژگیپذیری یکی از مهمای نیسوت یا بسوامد متواود داردو ویرای یافت شوود هه در نگار  ییرترجمه

های شناختی  اما ضرورد آن در ترجمه به علت تأثیرپذیری ذهن از متن و زبان مبدأ و محدودیتدر مقایسه با گوتار است؛  

رنگ  شوود تداخ  و سووور زبان مبدأ در متن ترجمه همرای  ترجمه سوب  میشوودو ویمیذهن مترجم بیشوتر اسسوا 

ای و تحلیلی، عوام  مؤثر بر میزان تداخ  متن مبودأ در ترجموه در  شوووودو در پژوه  موهومی ساضووور، به رو  هتواب وانه

مبدأ و مقصد، شوأن ویراستار  های  ند از: نگر  به ماهیت زبان، شأن نسبی زباناشود هه عباردبندی میچهار عنوان دسته

 و مترجم در جامعۀ مقصد، و درک نیاز به ترجمه و فهم ترجمهو

 زبان ترجمه، زبان مبدأ، ویرای  ترجمه، تداخ ها:  کلیدواژه

 . مقدمه1

های انتقال  ها به یکدیگر از رو  مسوتقیم و ییرمستقیم ممکن است و ترجمه یکی از رو انتقال عناصور و سواخت زبان

هنیم( بر  ها بر یکدیگر در مقایسووه با تأثیر متن و زبان مبدأ بزبانی هه از آن ترجمه میتقیم اسووت؛ اما تأثیر زبانییرمسوو 

(و بوه بواور فراولی  ,p. 25  2008,Mcenery & Xiaoمنود نیسوووت بتر اسوووت و چنودان ن وا ترجموه، هنودتر و تودری ی

هنیم( با یکدیگر  دو زبان مبدأ و مقصوود بزبانی هه به آن ترجمه می  جا هه در ترجمۀ(، از آنFrawley, 1984, p. 169ب

ها یافت نشود یا فراوانی و ییرترجمهشوود هه ممکن است در  ها و سواختارهایی مشواهدهها، صووردشووند، در ترجمهمیمواجه

 (و Toury, 1995, pp. 207–208باشد بالگوی متواوتی داشته

 ,Franco Aixeláگذارد بمتن و زبان مبدأ در سووو  واگگانی و نحوی و فرهنگی و سواختاری بر متن مقصود تأثیر می

2009, p. 75ها هم و بی  هسوت ب(، تأثیری هه در همۀ ترجمهToury, 1995, p. 275   و این تأثیر ممکن اسوت سوب)

هه چه چیزی در زبان با این سال، تشوو یآ آن یا هن ارهای هاربردی آن دور شووود؛  شووود ترجمه از اواعد زبان مقصوود و

(و دربارۀ مرز Mauranen, 2004, p. 72مقصود پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی اسوت یا خ ه هن ارهای آن، گاه دشووار اسوت ب

جواسوووت هوه مبحوی ویرای  ترجموه بوه لحوا  ن ری بوا زبوان نیز چنودان توافن ن ر نیسوووت و این  بین درسوووت و یلر در

 استوهایی مواجهچال 

بنابراین، ویرای ، نه تنها برای مترجم،   ی نوشوتار در مقایسوه با گوتار اسوت؛هاترین ویژگیاابلیت ویرای  یکی از مهم

تر از ییرترجمه ای م س اد دیگر، ویرای  ترجمه مهمبه علت پارهای ضوروری اسوتو با این سال،  بلکه برای هر نویسونده

ای، به ویرای  نیاز خواهد داشوتو هده از این مقاله  هار باشود و چه سرفهای، چه مترجم آن تازهاسوت؛ بنابراین، هر ترجمه

گذارندو ابتدا تأثیر می بررسوی عواملی اسوت هه در فرایند ویرای  ترجمه، بر میزان و سووو  سووور زبان مبدأ در ترجمه

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/anna-mauranen(d9d6df67-34e4-4e58-901e-08b427411250).html


سوس  با بررسوی مناب    شوود؛رنگ هردن تأثیر متن مبدأ و تداخ  آن در ترجمه بحی میضورورد ویرای  و نق  آن در هم

شودو اهمیت پژوه  ساضر در آن بندی جدیدی از عوام  مؤثر بر سوح سوور زبان مبدأ در ترجمه ارائه میموجود، دسته

 استوجو هرده، پژوهشی به بررسی این عوام  مؤثر نسرداختهوده مول  است و در مناب  جستجا هه نگارناست هه تا آن

 . پیشینۀ پژوهش2

 . تداخل در ترجمه1.2

انودو زبوان و فرهنوگ  هردههوای دیگر را ت ربوههوا در وول زموان درجواد متوواوتی از توداخو  و توأثیرپوذیری از زبوانزبوان

( رویکردی هه در آن زبان و فرهنگ مقصود به شوک  1هند: بتداخ  سوه رویکرد را ات اذ میپذیرنده بمقصود( در مواجهه با 

( رویکردی هه در آن هیچ توجهی به اسوتواده از عناصور  2هند، بمیآگاهانه خود را با اسوتواده از عناصور بیگانه ینی و تقویت

( رویکردی هه در آن ترجمه 3شوود، و بفته نمیشوود و جلو ورود عناصور بیگانه به ترجمه گرمقصود و بومی در ترجمه نمی

هند و ترجمه را تهدیدی برای انسو ا  و شوودو در نتی ه، زبان مقصود به شوک  باز برخوردنمیعاملی اسوت مزاسم هه وردمی

اسووت ترین رویکرد در وول زمان بودهرسوود رویکرد اول هه مواجهۀ آگاهانه اسووت منوقیداندو به ن ر میهویت ملی می

 (وSchäffner & Adab, 1997, p. 328ب

برداری( یا  گیری یا گرتهتأثیر زبان و متن مبدأ بر متن مقصوود در ترجمه ممکن اسووت مسووتقیم بم  ر از ورین ار 

تر، واسدهای و سواختارهای زبان و متن مبدأ هه وارد (و به عبارد داینZauberga, 2001, p. 266دهد بییرمسوتقیم ر 

گیرند: با( خارج از زبان مقصوود بم  ر از ورین هسی هردن، آوانویسووی یا ه شووک  به خود میشوووند سوو متن مقصوود می

( به ن ر جزو زبان مقصوود، اما متأثر از 3برداری یا ترجمۀ ارضووی( و ب( بین دو زبان بم  ر از ورین گرته2نویسووی(، بسره

بی  متواود   ها هم واما بسوامد آن  شوود؛میمقصود نیز یافتمعنا هه سواختارهای زبان مبدأ در زبان  زبان و متن مبدأ، بدین

 (وToury, 1979, p. 226وبیعی و مصولح و پرهاربرد نیستند ب است و به همان اندازۀ

 . ویرایش ترجمه: فرایند و نقش آن در جبران تداخل2.2

سله است: در مرسلۀ اول ترجمۀ های ترجمه«، ترجمه دربردارندۀ دو مرترین مدلبر اسوا  یکی از آآشناترین و ادیمی

 شودومیشود و پ  از آن، در مرسلۀ ویرای ، تغییراد اعمالاللو ی متن مبدأ تولیدمیتحت

هوه هر دو زبوان مبودأ و مقصووود همزموان در  در سوالی  آیود؛ین متن مبودأ بوه ذهن مترجم میدر فراینود ترجموه، معنوا از ور

جا هه معنا را دریافته، نتواند خود  اسوت یر  در متن مبدأ شوود و از آنذهن مترجم فعال اسوتو بنابراین، مترجم ممکن  

داند و ارار اسوووت ترجمه را ب واندو مترجم متن مقصووود را از ورین ای اراردهد هه زبان مبدأ را نمیرا در جایگاه خواننده

وور  توان بهمعنای متن مبدأ را نمیجا هه هندو از آنهند، بلکه مسوتقیم از متن مبدأ تولیدمیدان  زبان مقصود تولیدنمی

گذارد  هام  از خود متن و زبان مبدأ و فر  آن در ذهن مترجم جدا هرد، زبان مبدأ و سواختار آن بر ذهن مترجم تأثیر می

( استمال تولید سوواختارهای ییروبیعی به دسووت گویشوووران زبان Mossop, 2007bو از این جهت اسووت هه موسووو  ب

 داندوای میای را بیشتر از متون ییرترجمهمقصد در متون ترجمه



های ترجمه است هه  و این یکی از جهانی رودمیاللو ی پی تر بیان شد، فرایند ترجمه اساسار تحتوور هه پی همان

بوافتی  گر عوامو   شوووود و مترجم و نوت متن و زموان و مکوان و دیهوه از چوه زبوانی بوه چوه زبوانی ترجموه میبودون توجوه بوه این

هند  چه اسسوووا اللو ی ترجمه هند و چنانبنوابراین مترجم تموای  دارد هلموه به هلمه و تحت  چیسوووت، مصووودا  دارد؛

هند، دلیلی برای تغییر آن نمیمعنوادار اسوووت و هن وارها یا اواعد زبان مقصووود را نق   های انت وابی و ترجموۀ اولیوهمعوادل

گیرد نیز تأثیرگذار است و ای هه میالزسمهو زمانی هه در اختیار دارد و سنگریزی مترجم بیندو از آن گذشته، ریسک نمی

الزسمۀ همتر، در  به ووری هه زمان و سن  وات برای عم  ترجمه تأثیر بگذارد؛ممکن اسوووت در تمای  مترجم به صوووره  

-Tirkkonenدهد ب تر و ویرای  نکردن متن سوواللو یهنار عوام  دیگر، ممکن اسوت مترجم را به سومت ترجمۀ تحت

Condit, 2004, pp. 182–183و) 

هند بر ترجمه به م ابۀ متنی مستق  در زبان مقصد و در نق  خوانندۀ زبان مقصد  میدر فرایند ویرای ، مترجم ت  

های توان پرداز  ذهن مترجم  (و در این مرسله، ب شووی از محدودیتRodriguez-Castro, 2011, p. 44تمرهز هند ب

شووود و ویراسووتار بچه خود مترجم و چه فردی دیگر؛ چه بدون مقابلۀ ترجمه با متن مبدأ و چه همراه با مقابله(  میجبران

رنگ هند و تأثیر زبان هند تداخ  متن مبدأ را هممینگردو ویراستار سعیدر مقا  خوانندۀ ترجمه و با نگاه جدید به آن می

 ,Kayyalویراسووتاران، در مقایسووه با مترجمان، وابسووتگی همتری به متن مبدأ دارند بمبدأ را بر متن ترجمه بزداید زیرا 

2008, p. 37و) 

 هند:می( بر این باور است هه ویراستار یکی از این هوت رویه را دنبالRobert, 2008روبرد ب

 هندومیاعمالخواند و بدون مقایسه با متن مبدأ، تغییراد را و صرفار متن مقصد را می1

 هندومیهند و تغییراد را اعمالمیهند به متن مبدأ مراجعهخواند و اگر مشکلی اسسا و صرفار متن مقصد را می2

 هندومیهند و سس  تغییراد را اعمالمیو متن مقصد را با متن مبدأ مقابله و مقایسه3

تن مبدأ و مقصووود را مقایسوووه و تغییراد دیگر را  هند و سوووس  مخواند، تغییراد را اعمال میو متن مقصووود را می4

 هندومیاعمال

خواند و دیگر تغییراد  سس ، متن مقصد را دوباره می  هند؛میو ابتدا متن مبدأ و مقصد را مقایسه و تغییراد را اعمال5

 هندومیضروری را اعمال

در نهایت، با بازخوانی   هند؛یراد را اعمال میخواند و سس  متن مبدأ را با متن مقصد مقایسه و تغیو متن مبدأ را می6

 هندومیمتن مقصد، دیگر تغییراد ضروری را اعمال

هندو در نهایت، با مقایسوۀ متون مبدأ  میخواند و تغییراد را اعمالخواند و سوس  متن مقصود را میو متن مبدأ را می7

 هندومیو مقصد، دیگر تغییراد ضروری را اعمال

دسوت فردی به جز شوود: ویرای  ترجمه به دسوت خود مترجم و ویرای  ترجمه به میویرای  به دو رو  ان ا خود 

ذهن ایل  ماسوت، موهو  دو  آن اسوتو این دو نوت ویرای  رسود موهومی هه از ویرای  در  سال، به ن ر میبا این  مترجم؛

 (:Mossop, 2007a, p. 12هایی با یکدیگر دارند بتواود



 یرای  با فرایند ترجمه در هم تنیده و توکیک این دو دشوار استوخودو •

هند، به هنگا  آیاز هار با متن مبدأ آشوناسوت زیرا ویرای  را بر روی ترجمۀ میفردی هه ترجمۀ خود را ویرای  •

 هند مصدا  نداردومیاما این دربارۀ فردی هه ترجمۀ دیگران را ویرای   دهد؛میخود  ان ا 

 ویرای ، رابوۀ بین ویراستار و مترجم و م س اد مرتبر با آن جایگاهی نداردودر خود  •

 تر استوخودویرای  به لحا  زمان و هزینه، مقرون به صرفه •

در خود ویرای ، ع اوه بوه واردهردن پسووونودهوای شووو صوووی بوه ترجموه و ارائوۀ ترجموۀ م ودد بوه جوای ویرای ،  •

 هندوموضوعیت پیدانمی

ی  باید چندین پرسو  را از خود بسرسود: خواننده چه هسوی اسوته ف هده از خواندن ترجمه ویراسوتار پی  از ویرا

شووده ف مترجم هیسوته ف آیا پ  از ویرای  فردی هنترل هیوی دوباره  میچیسوته ف درچه مکان و زمانی ترجمه خوانده

جمه چندین نق  بر عهده دارد: هنترل  وور هلی، ویراسووتار تر(و بهMossop, 2007b, pp. 141–3ان ا  خواهد داد یا خیره ب

هوای زبوان نوشوووتواری بوا در ن ر گرفتن  هوای انت وابی، تووابن ترجموه بوا ویژگیداوت و صوووحوت و وفواداری ترجموه و معوادل

اسوت، و انوبا  ترجمه با هده ترجمه و ای هه هر ب   آن را یک مترجم ترجمه هردهم س اد سوبکی، یکدسوتی ترجمه

 (وSager, 1994ها بیهای انتشاراتدرخواست

سال، به با این (؛Toury, 1999, p. 19شوود بهایشوان ویرای باشوند هه ترجمهممکن اسوت برخی مترجمان تمایلی نداشوته

شوده در ترجمه را ویراسوتار به او ت مترجم برسواند و تک تغییراد اعمالشوود و تک اگر اهمیت ویرای  برای مترجم روشون

بنابراین، تعام  نزدیک بین   منوی مترجم به ویرای  هم خواهدشوود؛د ات اذهند، نگاه استماالر  تصوومیم نهایی را با مشووور

هند هه  می( شوواهدی ارائهRobinson, 1997مترجم و ویراسوتار برای جلوگیری از سووفتواهم ضوروری اسوت؛ م  ر، رابینسوون ب

  تغییر بماند؛ ترجمه بدون  ارهای خاص و ییروبیعیهند هلماد و عباراد و ترهیباد و سواختمترجم ویراسوتار را متقاعدمی

 هایی داردوسال، تعام  مترجم و ویراستار به علت م س اد زمانی و ااتصادی، محدودیتبا این

 پژوهشروش   .1

پژوه  سواضووور بوا هوده تببین نق  ویرای  ترجموه در هواه  توداخو  زبوان مبودأ در ترجموه و عوامو  مؤثر بر میزان و 

شودو مناب  مرتبر با ای ان ا هتاب انه  شودو پژوه  از نوت موهومی بود و با رو زبان مبدأ در ترجمه ان ا سووح سووور 

 شودوبندی موهومی ان ا رمزگان سو  ترجمه و زبان ترجمه و ویرای  ترجمه تحلی  و ت   شد وبقه

 عوامل مؤثر در نقش ویرایش در جبران تداخل .2

 نگرش به ماهیت زبان.1.4

هردن  ها و ینی هردن یا آلودهویراسوووتار به درسوووت و یلر در زبان و نق  ترجمه در همگرایی یا واگرایی زبان نگر 

ها ممکن اسوووت م  ر در جوام  دوزبانه، دوزبانه  بان و متن مبدأ بر متن مقصووود دارد؛ها نق  مهمی در میزان تأثیر ززبان

ی گواه افراد دوزبوانوه بوه هواربرد واگگوان بیگوانوۀ جواافتواده نیز ای هوه ستگرایی« روی آورنود بوه گونوهبیشوووتر بوه آسوووره

بنابراین، آدر جوام  دوزبانه، تصووحیح افراوی رواج بیشووتری از   آورند؛شوووند و به آتصووحیح افراوی« روی میمیسسووا 



ه، بیشووتر از (و مترجمان، نیز در نق  افراد دوزبانLanstyák & Heltai, 2012, pp. 108–109زبانه دارد« بجوام  تک 

تری دربارۀ فسوواد زبانی و درسووت و یلر دارندو این گیرانههای سوو تهارند و دیدگاهگریز و محاف هییرمترجمان ریسووک 

با این سال، همین   و هن ارهای زبانی منسوو  من ر شوود؛گرایی افراوی  گیری ممکن اسوت به روی آوردن به سورهسو ت

 نکندو  ن هن ارهایی را رعایتهند ممکن است چنینمیمترجم واتی ترجمه

بنابراین ممکن اسووت گاه    هارترند؛گرفت هه ویراسووتاران، در مقایسووه با مترجمان، محاف هتوان نتی هاز بحی باال می

ای هه  های بیگانههای خود به این نتی ه رسوید هه واگهم  ر، باالسوکو در یکی از پژوه  های نهادینه را نیز نسذیرند؛واگهوا 

(و از جنبۀ ااتصاد  Balaskó, 2008, p. 71شوند بنمیها استوادهشوند در ترجمهمیها استوادهوور وبیعی در ییرترجمهبه

( بر این باور اسوت هه گاه ویراسوتاران، شواید به Kenny, 1998, p. 518ترجمه نیز این موضووت ااب  بحی اسوتو هنی ب

ای را هه مترجمان آگاهانه بازار نشور، همایندها و اصوو ساد ییروبیعی  ای درعلت آگاهی از جایگاه متزلزل متون ترجمه

هنندو این ویرای  ستی ممکن اسوت بدون تابند و ترجمه را وبیعی و مشوابه هن ارهای مقصود میاند برنمیهردهاسوتواده

ر این باور اسوت هه همۀ (و اسوتوراک بSturrock, 2010, p. 53شوود بمشوورد با مترجم یا مقایسوۀ ترجمه و اصو  آن ان ا 

هنند وووو مشابه همۀ ها را از ورین ترجمه ویرای توانند ترجمهجا هه میهنند تا آنمیها در سرتاسر جهان ت  انتشاراتی

ها با متن مبدأ انوات متن اعم از تألیف و ترجمه وووووووو و ممکن اسوت این هار را بدون مشواوره با مترجم یا مقایسوۀ ترجمه

ها را به تأثیر متن و زبان مبدأ در سوو   بنابراین، نوت نگاه مترجم و ویراسوتار به این مسائ  شدد وابستگی آن  دهند؛ان ا 

 هندومیم تلف بنحوی، واگگانی، ساختاری، فرهنگی( بر ترجمه تعیین

 های مبدأ و مقصدشأن نسبی زبان .2.4

یعنی در    ها یکسووان نیسووت؛ن ارگریزی در زبان(، درجۀ تحم  هChesterman, 2004, p. 46به ن ر چسووترمن ب

ها به مرات  ها بیشووتر و هن اگریزی ترجمهها و ییرترجمههای فرودسووت و ضووعیف، تمایز بین ترجمهها و زبانفرهنگ 

هنند و اصووراری بر تشووابه ترجمه با تألیف و هنند زبان و فرهنگ خود را از ورین ترجمه ینیمیزیرا ت   ؛بیشووتر اسووت

بنابراین، با افزای  شووأن نسووبی زبان و فرهنگ مبدأ در مقایسووه با مقصوود، میزان  تأثیراد زبان و متن مبدأ ندارند؛  سذه

نگر تمای  همتری  یافته و درونهای توسوعهفرهنگ  (وZauberga, 2001, pp. 265, 269شوود بالتقاط و تداخ  بیشوتر می

اسووت با هن ارها و رسووو  زبانی و ییرزبانی مقصوود منوبن نباشوودو   زیرا ممکن  ؛به پذیر  عناصوور بیگانه و ناآشوونا دارند

 (وSchäffner & Adab, 2001b, p. 286ب

تحمو  از  ای عود ( نق  ویرای  را در جوامعی هوه در مقوابو  محصووووالد ترجموهToury, 2004, pp. 24–25توری ب

هنند هر گونه رنگ و بوی تداخ  متن و میدر چنین جوامعی، ویراسوووتاران ت    داند؛تر میدهند پررنگ میخود نشوووان

های بیگانه م  ر در فرهنگ انگلیسی وو امریکایی، واگه ببرند؛مبدأ، از بینزبان مبدأ را، گاه ستی بدون مقابلۀ ترجمه با متن  

اندک اسوت و همان   شودههای ترجمهسوار تعداد متنشوود یا اسوامیهای دیگر به انگلیسوی محدود اسوتوادهها از زباندر ترجمه

(و علت این نوت  Venuti, 1995, p. 17شوود بها سذه میشووند و رنگ و بوی بیگانه در آنسوازی میتعداد متون هم بومی



م  ر  های تأثیر متن مبدأ بر ترجمه ببنابراین، سذه نشانه  پیوند نزدیک زبان و هویت ملی است؛ها مناسباد ادرد و سذه

 رسدوبرداری( ضروری به ن ر میگیری و گرتهاز ورین ار 

البته این سالت ممکن اسوت برای همۀ انوات متون یکسوان نباشود؛ م  ر به علت اعتبار متون فلسووی در آلمان یا ن ریاد  

تموایو  بوه   انتقوادی در فرانسوووه، استموال تحمو  توداخو  در ترجموۀ این متون در انگلسوووتوان و آمریکوا هوه در سوالوت هلی

  (وBaker, 1999, pp. 289–290ها دارند بیشتر است بهردن ترجمهبومی

هه  در نهایت، باید در ن ر داشوت هه مواهیم شوأن و فرادسوت بودن و فرودسوت بودن نسوبی اسوتو از آن گذشوته، این

بلکه عوام  متعدد دیگری در این میان تأثیرگذار اسووت   د یا فرودسووت به تنهایی مؤثر نیسووت؛فرهنگی فرادسووت باشوو 

 (وZauberga, 2001, p. 269ب

 شـأن مترجم و ویراستار در جامعۀ مقصد .3.4

مشو صی در جامعه دارند، بلکه عم  و سرفۀ ترجمه و خود مترجم نیز به   ها جایگاهرسود نه تنها خود ترجمهبه ن ر می

 ,Touryهای گوناگونی دارد بساشیه و نیاز جامعه و تصوری هه عامۀ مرد  از آن دارند جایگاهلحا  ارارگرفتن در مرهز و 

1991, p. 183ها با الگوهای زبان مقصوود  تر باشوود، ترجمهای(و هرچه جایگاه ترجمه و مترجم در جامعۀ مقصوود ساشوویه

ه از این الگوها فاصوله بگیرد و هن ارشوکنی  هه ترجمتر باشود، استمال اینشوود و هر چه این جایگاه مرهزیتر میمنوبن

ای هه ستی هن ارگریزی در سووووو  واگگان و نحو نیز م از و (، به گونهToury, 1995, p. 271هند بیشوووتر اسوووت ب

ای باشووود و بومیان زبان مقصووود  بنابراین، اگر جایگاه ترجمه ساشووویه  (؛Toury, 1985, pp. 6–7شوووود بپذیرفتنی می

آورد  هردن ترجمه با آن روی میرهنگ مبدأ نباشووند، مترجم استماالر به هن ارهای مقصوود و هماهنگ تأثیر زبان و ف تحت

 .Toury, 1985, pp(؛ البته هن ارگریزی اندک و آن هم در سووح ه ن متنی پذیرفتنی اسوت بPym, 2008, p. 325ب

 (و7–6

 درک نیاز به ترجمه و فهم ترجمه.4.4

 نیاز جامعۀ مقصد به آن و نق  آن در جامعه تأثیر رسد هده از ترجمه و  به ن ر می

بنابراین، مواجهۀ خواننده وابسووته به این اسووت هه به ن ر او، ترجمه از بیرون   باشوود؛عمیقی در پذیر  ترجمه داشووته

بنابراین، هرچه ترجمه   (؛Schäffner & Adab, 1997, p. 325باشوود یا در درون جامعه بدان نیاز باشوود بتحمی  شووده

تر باشود، پذیر  سووور زبان مبدأ در ترجمه برای خواننده مندتر و نیاز جامعۀ مقصود به آن بیشوتر و نق  آن پررنگ هده

 شودو تر میتر و منوقیآسان

ن  دهد هه به علت ترجمه خواندن نشووان جایگاه اجتماعی باال بود، خوانندگامیبررسووی تاریت ترجمه در گاپن نشووان

ها های متنی ترجمههردند هه سووادشوان را با فراگرفتن سواختارها و واگگان و مشو صوهمیها این ضورورد را اسسوا ترجمه

جا هه ( و از آنMeldrum, 2009, p. 96شود بها میارتقا ب شوند، هه خود من ر به تحم  بیشوتر ییروبیعی بودن ترجمه



اسووت، خوانندگان گاپنی در مقایسووه با بومیان هانادا یا امریکا  مک هردههای گاپنی به گسووتر  زبان گاپنی هزبان ترجمه

 هنندوها را بیشتر تحم  میییروبیعی بودن ترجمه

(  2اسوت هه متن ترجمه اسوت؛ ب( مشو صوار ذهر شوده1دهد: بمیخواننده به سوه رو  ترجمه را از ییرترجمه تشو یآ

های خاص اسووت یا وور هلی یا ترجمه از زبانهای ترجمه بههایی دارد هه در فرهنگ مقصوود جزو مشوو صووهمتن ویژگی

( خواننده از وجود متنی دیگر، یعنی متن مبدأ، 3دهد؛ بمیخواننده با زبان مبدأ آشوناسوت و ترجمه از آن زبان را تشو یآ

ای مبدأ و مقصد  ه(و بنابراین، تش یآ این دو از یکدیگر وابسته به جوت زبانToury, 1995در فرهنگی دیگر آگاه است ب

 و دان  خواننده استو

های ییرزبانی بعناصور مقید  های زبانی ترجمه در همۀ موارد یکسوان نیسوت: ویژگیسال، درک خواننده از ویژگیبا این

هوای زبوانی را فقر  ولی ویژگی  دهنود؛میت صوووآ هم تشووو یآبوه فرهنوگ، اسوووامی خواص، تلمیح( را خواننودگوان ییرم

برداری معنایی و واگگانی  (و گرتهTirkkonen-Condit, 2002, pp. 209–210هنند بدرک میمت صوصوان زبان و ترجمه  

هایی هه از اب  در زبان برداریهندو به ع وه، باید بین گرتهبرداری نحوی توجه خواننده را جل ممکن اسوت همتر از گرته

لین بوار در ترجموۀ مترجم خواصوووی نمود یوافتوه تموایز  هوایی هوه برای اوبرداریهوای جودیود یوا گرتوهبرداریرایج بوده و گرتوه

ها هم باشوود، اگرچه با بسووامد همتر هه باز هم ها ممکن اسووت در ییرترجمهبرداریشوود، چون در سالت اول این گرتهاائ 

ا چه در ترجمه آمده ب( تا زمانی هه آنLevý, 2011, p. 67تشو یآ آن برای خواننده چندان آسوان نیسوتو به باور لوی ب

  هاندیت، -شووودو البته در هر سال، به عقیدۀ ترهونننمیباشوود، خواننده سسووا هاربرد رایج زبان مقصوود تعار  نداشووته

داوری سووحی ذهن م او  را اشوتباهار به این سومت زیرا م  ر ممکن اسوت پی  تشو یآ خواننده همواره درسوت نیسوت؛

یده اسوت ها در آن پیچانی آن ناهماهنگ اسوت و سواختار جملههای واگگببرد هه ترجمه همیشوه ییروبیعی اسوت و انت ا 

 ,Tirkkonen-Condit, 2002پذیری بهتری دارد بولی ییرترجمه روان اسووت و خوان   پذیری آن هم اسووت؛و خوان 

pp. 211–214ا آن را باشود تخواند و اصو ر متن مبدأ را نداشوته(و به ع وه، خواننده ممکن اسوت آگاه نباشود دارد ترجمه می

خواند ترجمه است، البته اگر بداند متنی هه می  نکند؛باشود، نیازی به این هار اسسوا هند و اگر هم داشوتهبا ترجمه مقایسوه

(و از آن گذشوته، مسوهله به این آسوانی  Schäffner & Adab, 2001b, p. 283دهد بممکن اسوت واهن  متواوتی نشوان

ا  در اختیار گویشوور زبان مقصود باشود، وی به آسوانی بتواند  ی همراه با ترجمهنیسوت و معلو  نیسوت اگر متن مبدأ مشو صو 

 هند هه هدا  یک ترجمۀ دیگری استوتعیین

ای هه برای یک خواننده نامأنو  اسووت و ییروبیعی ممکن اسووت برای دیگری چنین نباشوودو این در نهایت، ترجمه

 & Gommlichهنند بمیهای گوناگون به زبان آن صوووحبتتتواود به ویژه در جوامعی آشوووکار اسوووت هه افراد با ملی

Erdim, 2001, pp. 247–248دار و ییروبیعیفوبیعی  جا و اهنون برای خوانندۀ ترجمه نشووانچه در این(و به ع وه، آن

 (و  Van Poucke, 2012, p. 157باشد باست، ممکن است در گذشته یا آینده وضعیت دیگری داشته

ای هه زبان مبدأ  هند هه بین درک مول  ترجمه توسور خواننده( تأهیدمیFrawley, 1984, pp. 162–163فراولی ب

 ,Chestermanداند تواود استو دربارۀ دان  زبان مقصد، به ن ر چسترمن بای هه زبان مبدأ را نمیداند و خوانندهرا می



2004, p. 38ییربومیان زبان مقصود و به ن ر توری ب ،)Toury, 1995, pp. 214–215 خوانندگان ییرمت صوآ زبان ،)

ترین معیاری  رسود هه مهمهنندو به ن ر میتوانند دور بودن ترجمه را از هن ارهای زبان مقصود به آسوانی درکمقصود نمی

بنابراین، اگر نیاز خواننده   خواهند؛چه از متن میهه برای چنین خوانندگانی مهم اسووت فهم معنی متن اسووت و درک آن

رجمه محدود  های زبانی و ییرزبانی ترجمه توجهی نکند؛ یعنی واهن  خود  را به تشوود ممکن اسوت به ویژگی  بروره

 (وNeubert, 2001, p. 184بلکه درک هلی متن را در ن ر گیرد ب  به سوو  ریز متن نکند؛

خواننده دشوووار شووود و تمایلی به سال، اگر ترجمه بی  از سد به هن ارهای مبدأ نزدیک باشوود، درک آن برای  با این

شوود، آن هم به بلکه به آن تحمی  می  شوود؛، ترجمه وارد جامعۀ مقصود نمیباشود؛ زیرا در این سالتخواندن آن نداشوته

(و این دشواری Toury, 1995, p. 60 ;Gommlich & Erdim, 2001, p. 239زبانی مصنوعی هه وجود خارجی ندارد ب

بنابراین،   (؛Toury, 1985, p. 9شوووود هه خواننده از زبان مبدأ هیچ چیزی نداند بید میدر درک مول  هنگامی تشووود

ویراستار باید سوح دان  خوانندگان استمالی را در ن ر گیرد وووووو م او  ترجمه معموالر همۀ جامعۀ مقصد نیست بلکه 

، سد نزدیکی ترجمه را به زبان ( وووووو و با توجه به آنSchäffner & Adab, 2001a, p. 171گروه خاصی در آن است ب

 هند، و به هر سال، خواننده باید تریی  به خواندن ترجمه شودو مبدأ تعیین
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ها و سواختارهایی باشود هه برگرفته  شوود متن ترجمه دارای ویژگیهای مبدأ و مقصود در ترجمه سوب  میرویارویی زبان

دهدو  مینشواندار اسوتو این تداخ  خود را در سووو  واگگانی و سواختاری نشواناز زبان مبدأ و در زبان مقصود ییروبیعی و  

یکی از عل  این تأثیرگذاری این اسوت هه در ذهن مترجم، به وور همزمان دو زبان مبدأ و مقصود فعال اسوت و مترجم، از 

بنابراین،   انندۀ مقصووود ارار دهد؛در جایگاه خویابد، ممکن اسوووت نتواند خود را  میجا هه معنا را از ورین متن مبدأ درآن

 ای استواستمال تولید ساختارهای ییروبیعی در ترجمه بیشتر از نگار  ییرترجمه

ویرای  ترجمه، چه به دسوت خود مترجم و چه به دسوت فرد دیگر و چه بدون مقابلۀ ترجمه با متن مبدأ و چه همراه 

شوود و ویراسوتار بتواند در مقا  خواننده به مترجم جبران  های شوناختی ذهنشوود ب شوی از محدویتبا مقابله، سوب  می

برداری و تأثیر متن مبدأ را بر ترجمه شوود ویراسوتار بتواند موارد تداخ  و گرتههندو این نگاه تازه سوب  میمتن مقصود نگاه

 ها تصیمی بگیردوبیابد و دربارۀ آن

های مبدأ و مقصود، نوت  نتی ه شوأن مترجم در جامعه، شوأن زبانسال، عواملی چون شوأن ویراسوتار و ویرای  و در  با این

پذیری آن بر شودد  ها، و ضورورد و اهمیت ترجمه و فهمنگر  به ماهیت زبان و مبحی درسوت و یلر و تأثیرپذیری زبان

 و ضعف سوور زبان مبدأ در ترجمه و در نتی ه عم  ویرای  تأثیرگذار استو

هوا و ای از ترجموههوای ییرترجموهجموه در رویکردهوای جودیود و توأثیرپوذیری نگوار رفتن مرز بین توألیف و تراز بین

ای ممکن اسوت تأثیر زبان مبدأ را صورفار محدود به ترجمه نکند و این تأثیراد های ویرای  متون تألیوی و ترجمهمشوابهت

 ای نیز بسر دهدورا به متون ییرترجمه
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