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Abstract
The present paper aims at introducing “Verbal Hygiene” by Deborah Cameron (1995,
2012) and assessing the quality of its translation into the Persian Language. In her book,

Cameron discusses long-standing debates among proponents of two competing

perspectives on language use. On the one hand, there are the traditionalist grammarians

who contend that any change is undesirable. Accordingly, they seek to prescribe standards

for using language. On the other hand, there are the linguists who argue that language is

naturally in a state of flux. “Verbal Hygiene” is a term coined by Cameron to refer to all
discourses, practices, and measures directed at regulating language. In this paper, the

quality of the Persian translation of the book was assessed based on the model proposed by

Katharina Reiss for translation criticism (Reiss, 2000), and it was shown that the translation

is poor and quite unsatisfactory. Misinterpretation of the source text, incorrect rendering of

the concepts and meanings, grammatical calques, lack of fluency, inappropriate

equivalents, and intermingling spoken and written styles of language use are among the

deviations in the target text.
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چکیده
) 2012دبـورا کمـرون (  ۀنوشـت )1395(بهداشـت زبـان  کتـاب  ۀترجمـ حاضر به نقد ۀمقال

خانم کاتارینـا  ۀترجمکتاب برمبناي مدل نقد این ۀترجمکار بررسی و نقداختصاص دارد. 
انجـام بـه در سطوح مختلف معنایی، دستوري، واژگـانی، و سـبکی  و ) Reiss 2000(رایس 

شـده در آن  و اهـم مباحـث مطـرح   کمرون اصل کتاب چنین همدر این مقاله د. رسیخواهد 
،هـا و گروه مقابل آنحامیان پاکی زبانهاي در این کتاب دیدگاهمعرفی خواهد شد. کمرون 

هـا،  هـا، سـیره  گفتمـان رشـته  یـک چنین هموي .کندمیرا بررسی و نقد ،شناسانزبانیعنی 
گیرند و بـه  قرار میکنترل تغییر در زبان حول محورکند کهی را معرفی میو اقدامات،اعمال

هـاي ایـن بررسـی    یافتهکند.اطالق میرا » بهداشت زبان«ها و اقدامات نام کلی این فعالیت
در مـدل رایـس   موردبررسییک از سطوح هیچاین کتاب در ۀترجمدهند که متن نشان می

بـرداري  قـال نادرسـت معـانی و مفـاهیم، گرتـه     بـدفهمی و انت به تعادل دست نیافته اسـت. 
آمیختن سبک گفتاري بـا نوشـتار ازجملـه    و هاي نامناسب، دستوري، ناروانی متن، برابریابی

تـوان گفـت کـه   درنتیجـه مـی  شـود.  وفور مشاهده میبهاشکاالتی است که در متن ترجمه 
روي درخور زبان مشترك ایرانیان نیست.هیچبهکیفیت متن ترجمه 

.ضا امینیرترجمه، نقد، بهداشت زبان، کاربرد زبان، :هاواژهکلید

. مقدمه1
یابی ترجمه اگر مطابق اصول نقد و با هدف آشکارساختن نقـاط قـوت و ضـعف اثـر     ارزش

فن ترجمه و نقد آن را در جامعه ارتقا دهـد و موجـب تعـالی فرهنگـی     تواند می،انجام شود
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و ،، عینـی منـد نظـام نحـوي  بـه یابی که کار ارزشکند میبه این مهم ایجاب یابیدستشود. 
سـلیقه یـا   ونـه براسـاس دیـدگاه   ،مشخص صـورت بگیـرد  یو الگویچهارچوببراساس 

هـاي متعـددي را بـراي نقـد انـواع      تـاکنون مـدل  پژوهـان  ترجمهترجیحات شخصی منتقد. 
کـار نقـد را   توانـد  ها میمدلکه پیروي از این اند کردهو معرفی بندي صورتمختلف ترجمه 

زبـان بهداشـت حاضـر پـس از معرفـی کتـاب     ۀمقالکند. در تر یافتهنظامو تر عینی، ترآسان
)Verbal Hygiene (ۀنوشت) دبورا کمرونCameron 1995 ،(آن را بـه زبـان   ۀترجمـ کوشیم می

آن کتـاب را  ازپـیش نقد ترجمه بررسی و ارزیابی کنیم، امـا  هاي مدلفارسی براساس یکی از 
.کنیممیاجمال معرفی به

کـاربرد  ةنحـو دیرپـا را برسـر   اي منـاظره تاکوشدمیاثري است که زبانبهداشتکتاب 
نـد کـه هـر نـوع تغییـر را      ازبان میان دو گروه از افراد طرح و شرح کند. یک گـروه کسـانی  

و ،هـا ممنوعیـت ،و تجویزهـا داننـد  مـی گسیختگی ارتباط و ازهمموجب فساد و تباهی زبان 
را بـه  1»بهداشـت زبـان  «کـه کمـرون نـام کلـی     کننـد  میقواعدي را براي کاربرد زبان وضع 

. گـروه دوم کـه   کنـد مـی و تمهیدها براي کنترل تغییر در زبـان اطـالق   ها سیرهاین ۀمجموع
ـ بـه دخالـت   گوینـد  مـی و دانند میتغییر را ذات زبان ،هستندشناسان زبانعمدتاً  مـا ۀعامدان
.کندمیگونه تغییرها را جبران نیست و زبان خود اختالل ناشی از ایننیازي

Wegnerدایانا وگنر و داگالس کالج ( and College 2000   در نقد خود بـر ویراسـت (
که گویند میو دانند مین را نوآوري کمروزبانبهداشتاول کتاب کمرون اطالق عنوان 

هـا کمـرون در   آنعقیـدة  بهي ببخشد. تربیشعقالنیت ها مناظرهاو کوشیده است به این 
هـایی گر بکوشد به دغدغـه ماند تا درمقام پژوهشها باقی میها و مباحثهمرز این مجادله
و مــداران، کــه مــردم عــادي (معلمــان، والــدین، ویراســتاران، سیاســت اعتبــار ببخشــد

بـارة  و دردهنـد  میزبانشان از خود نشان ةگران) با شورواشتیاق فراوان دربارگفتاردرمان
انجمـن  برندة جـایزة  ). این کتاب ibid.: 20این پدیده و افراد درگیر در آن پژوهش کند (

) شده اسـت.  British Association for Applied Linguisticsشناسی کاربردي بریتانیا (زبان
هایی بـا  حال، پس از چاپ اول کتاب نقدهاي مختلفی بر آن نوشته شده و مخالفتبااین

Milroyتوان به میلـروي ( آن صورت گرفته است که ازجمله می 1997: vol. 1, 127-133 (
او در ایـن کتـاب   هـاي  استدالل) اشاره کرد. یکی از Watanabe 2013و نوریکو واتانابه (

هـاي بهداشـت زبـانی    صـورت همۀ کردن محکومرفاست که صاین شناسان زبانبراي 
نــه منطقــی وانــد، نــه ســودمند اســتهــا تجــویزيآنهمــۀ ایــن اســتدالل کــه برپایــۀ 

2.)9: 1395کمرون(
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صــادقی ۀگفتــبــهتحــول زبــان و تثبیــت یــا معیارســازي آن کــه ۀمســئلدر ایــران نیــز 
دو جریان مخـالف و ناگزیرنـد، همـواره موردبحـث و مجادلـه      )12- 2، 1: ج1367(صادقی

ۀنوشـت ،ننویسـیم غلـط در کشـور مـا پـس از انتشـار کتـاب      هـا  مناظرهبوده است. اوج این 
کـه تـا   درپـی داشـت  گوهاي فراوانـی را  وها و گفتبود که بحث،)1366ابوالحسن نجفی (

بهداشت زبـان  ةحوزهایی که کمرون در و مناظرهها جدالتربیشزمان حاضر نیز ادامه دارد. 
ۀجامعـ هاي موردي کتاب او عموماً بـه  و تحلیلها مثالدر کتاب خود طرح کرده است و نیز 

ایرانـی  ةخواننـد و همین امر خواندن و فهم دقیـق کتـاب را بـراي    شوند میانگلستان مربوط 
گوهـاي وگفـت بـه مستقیمدر این کتابمطرح حال، دو مورد از مباحث . باایندکنمیدشوار 
ویرایش در صـنعت نشـر و چـاپ اسـت و     ۀ. یکی مسئلشوندمیمربوطماکشوردرجاري

کاربرد زبان.  ةنحونظر برسر اختالفدیگري 
ابتدا اصل اثر و اهم مسائل موردبحث در هر فصل را معرفی دربعدي، هاي بخشدر 

کتـاب را ابتـدا از نظـر شـکلی و سـپس از نظـر محتـوایی        ترجمۀ دنبال آن هو بکنیم می
) در چهار سطح معنایی، دسـتوري،  Reiss 2000کاتارینا رایس (ترجمۀ براساس مدل نقد 

در ایـن  موردبررسـی ترجمـۀ  جاکـه  خواهیم کرد. ازآنواژگانی، و سبکی نقد و بررسی
را براسـاس همـین   انجام رسیده است، ما نیز کتـاب بهمقاله براساس ویراست دوم کتاب 

.کنیممیویراست معرفی 

. معرفی اثر2
و ویراسـت دوم  کردمنتشر 1995در سال رازبانبهداشتکتاب بار انتشارات راتلج نخستین

296بـر مشـتمل . ویراسـت دوم  دکـر بـازار  ۀروانـ 2012نیز همان انتشـارات در سـال   راآن
درآمـد  پـیش یا سخن آخـر اسـت. کمـرون در    درآمد پسو ،، شش فصلدرآمدپیشصفحه، 

اش اصـلی هـاي  که در ویراست دوم بازنگري مهمی در مضامین و دیدگاهکند میکتاب اشاره 
درآمد روزآمد کنـد.  درآمد و پسانجام نداده و صرفاً کوشیده است تا کتاب را با افزودن پیش

کـافی  ةانـداز بـه بش کوشـد نشـان دهـد کـه چـاپ اول کتـا      درآمـد کتـاب مـی   وي در پیش
دعـوت او را اجابـت   شناسان زبانکه کماکان امیدوار است مورداستقبال واقع شده است و این

پیش در بحث و پژوهش در ایـن حـوزه وارد شـوند. درادامـه اهـم مطالـب و       ازبیشکنند و 
درآمــد آن را از و پــس،هــاي کتـاب درآمــد، یکایــک فصـل در پـیش موردبررســیمضـامین  

.گذرانیممینظر
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و آن را کنـد  مـی درآمد ویراسـت دوم کمـرون ابتـدا بهداشـت زبـان را تعریـف       در پیش
کوشـند  میگذر آن افراد از ره«که داند میو اعمالی ها سیره، هاگفتمانگوناگون از اي مجموعه

زیباشـناختی،  هـاي  آرمانبر تربیشکنند و ساخت و کاربرد آن را هرچه ‘پاك’زبان خود را 
کمـرون  ). 13: 1395کمـرون  » (، و ادب منطبـق کننـد  بودندرستیقت، کارآمدي، منطق، حق
تبیـین کنـد و   تـر بیشهاي خود را در این زمینه هرچه مواضع و دیدگاهتاکوشدمیچنین هم

که پس از انتشار چاپ اول کتاب مطرح شـده اسـت. او تأکیـد    دهدپاسخ به برخی انتقادات
زیرا خـود مفهـوم   ،نه درست، بلکه فقط وجود داردونه غلط استکند که بهداشت زبانمی

هـاي  فعالیـت برخـی  ةدربارچنین همکند. وي زبان و آگاهی فرازبانی وجود آن را ایجاب می
بازنمـایی زبـان (انگلیسـی) در مـواد     وزبـانی ریـزي  برنامـه پژوهشی مانند مدیریت زبان یـا  

بنـدي  دستهو اعمال بهداشت زبانی ها سیرهرا ذیل ا هفعالیت. او این دهدمیآموزشی توضیح 
از چنـین هم. کمرون اندکردهبه طرح بهداشت زبان کمک ها حوزهکند و معتقد است این می

انـد  داشتهمختلف پس از چاپ اول کتاب با او هاي گروهگوید که افراد و تعامالتی سخن می
نظرهایشـان داوري کنـد.   اخـتالف د یا درمـورد  پاسخ دهاالتشان ؤساند که به و از او خواسته
گوهـا گـاه   وکه این گفـت کند میو اشاره داند میکار خود نماي متناقضۀجنبوي این امر را 

.انداش شدهسرخوردگیموجب 
و گویـد  مـی دالیل نیاز به بهداشت زبان سخن ةدر فصل اول کتاب نویسنده عمدتاً دربار

شـود. یکـی از ایـن    هـا بحـث مـی   آنةهاي بعدي دربارفصلکند که در مسائلی را مطرح می
ـ دانـد. وي ابتـدا   بهداشت زبان میةزمرمسائل تجویزگرایی است که کمرون آن را در  ۀدوگان

در برخی مسائل مهـم  گوید میو کند میتجویزي درمقابل توصیفی را در کاربرد زبان مطرح 
هــاي بهداشــت زبــان را ل و روشگریــزي از هنجارگــذاري نیســت و اگــر برخــی از اعمــا

کار مردودشمردن هر نوع تجویز نیسـت و کنارگذاشـتن تجـویز    ةچاردانیم، سرزنش میقابل
در ایـن زمینـه از مواضـع    چنـین  هـم ). وي 10همان:ي کنارگذاشتن خود زبان است (امعنبه

تجـویز و  شناسـان خـود را مخـالف    گویـد اگرچـه زبـان   کنـد و مـی  انتقـاد مـی  شناسان زبان
خـود  ،داننـد هاي مختلف زبان مـی گونهةگذارانه دربارهنجارگذاري یا هرگونه داوري ارزش

زبـان را  «گوینـد  را که میشناسانزبان. او ازجمله این سخنِ اندهنجارگذاريدرگیر تجویز و 
د. خـالی از هنجارگـذاري باشـ   توانـد  نمیکه داند مینوعی ایدئولوژي » به حال خود بگذارید

ریـزي زبـانی در برخـی کشـورها را از نـوع      شناسـان در امـر برنامـه   نقش زبانچنین هموي 
بـر دانـش   مبتنـی زیـرا  ،داننـد شناسان آن را پذیرفتنی مـی داند که زباناقدامات هنجارگذار می
و نتیجـه  دانـد  مـی اما کمرون آن را مصداق نوعی اسـتاندارد دوگانـه   ،تخصصی علمی است
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هـاي  هنجارگذاريقبول است، تجویزها و شناسان غیرقابلبراي زبانچه آنظاهراً«کهگیرد می
).8همان:» (هاي خودشاننه هنجارگذاري،دیگران است

گویـد  میو نشر اختصاص دارد. کمرون ،نگارش، سبکةشیوفصل دوم کتاب به بررسی 
نمـاي  انـد، راه دنبال معیارسازي زبانبههاي چاپ و نشر کتاب که ها و بنگاهسردبیران روزنامه

نویسـی ویـرایش   هاي افراد را براي اعمـال قواعـد درسـت   نگارش دارند، آثار و نوشتهةشیو
دلیـل خواسـت خواننـدگان    بـه نگـارش مـتن را   ةشـیو دسـتی  پارچگی و یکو یککنند می

اشـران بـه   هـا و ن دانند. کمـرون عقیـده دارد کـه ایـن خواسـت را خـود رسـانه       ضروري می
هـا،  کـه بـرخالف ادعـاي آن   کند می). او اضافه 38همان:(اند کردهخوانندگان آموخته یا القا 

جهـت خـود سـنت ویراسـتاري و در   ۀساختنگارش اساساً ةشیوبودن شفافپارچگی و یک
رسـاندن  فـروش بـه نگاري و نیز چاپ و نشر و روزنامهۀحرفحفظ منافع و تداوم کارشان در 

از کشـمکش میـان   چنـین  هـم هاي نگارش مخصوص خودشان است. در ایـن فصـل   نماراه
و نیـز  هایشـان  نوشـته دسـت ها در گذر زمان برسـر ویـرایش   نویسندگان با ناشران و روزنامه

لغت درمورد کاربرد یک واژه یا عبارت زبانی واحـد سـخن   هاي فرهنگمتفاوت هاي توصیه
رفته است.  

اصـالح  الیحـۀ  جـدال برسـر دسـتور زبـان و     سـئلۀ  مدر فصل سوم کتـاب، نویسـنده   
ۀواسـط بـه آن ازدر انگلسـتان و ویلـز و هیجانـات بعـد    1980دهـۀ  درسی در هاي برنامه

و در سـطح  کنـد  مـی تفصیل بررسی بهاجتماعی را هاي ارزشپیوندخوردن دستور با نظام 
هـاي  گـروه نماینـدة  کـاران  که در آن محافظـه بیند میزیرین این جدال نبردي ایدئولوژیک 

گرایـی کثرتگرایان و هواداران دستورند و چپاولیۀ شکل بهو بازگشت ،نظم،حامی تجویز
ها هستند. کمرون معتقد است که لهجهگونی گونهخواستار رواداري و تقویت دوزبانگی و 

موازین و زیرا اهمیت وجود،اندبازندهدر این نبرد نیز در دادگاه افکار عمومی شناسان زبان
. کنندمیمعیارها را انکار 

» بیـان دقیـق در سیاسـت   «هـاي مربـوط بـه    فصل چهارم کتاب بـه بررسـی دغدغـه   
)political correctness(مهم در بهداشت زبان اختصاص دارد. در این فصـل  ايسیرهۀمثاببه

علیـه  آزادخواهـان  زنهاي جاري برسر بیان دقیق در سیاست، ازجملـه کـارزار   کمرون جدال
هـاي  دیـدگاه . وي بـه  کنـد مـی و بیانات حاکی از تبعیض نژادي را بررسی زده جنسیتزبان 
کـه  کند میکند که یکی مردم را به تخطی از قراردادي متهم اشاره میکاران محافظهو ها لیبرال

بیـان  کلمات با جهان خارج از نوع معین و ثابت است و دیگـري حامیـان   ۀرابطبراساس آن 
مـا بـا زبـان    ۀرابطـ هـا از  کند کـه بـا محـدودکردن معـانی واژه    دقیق در سیاست را متهم می
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. کنـد مـی خود را مطرح ةعقیدها کمرون ضمن نقد این دیدگاه،کند. سرانجامسوءاستفاده می
نقـص  وعیـب بـی کنـد و وجـود زبـانی    نظر او بیان دقیق در سیاست زبـان را سیاسـی مـی   به
عمـالً نـاممکن اسـت. وي    ،نظر داشته باشنداتفاقهایش ه همگان برسر معانی واژهکنحويبه

کـه  شـود بـه ایـن   ماجرا خالصه میۀهم،وجود عدم قطعیت در معنیۀنتیجکه درافزاید می
شناخته شود.نظر ها صاحبکلمهمعنی ةکدام معنی غلبه بیابد و چه کسی دربار

بـه کهکندمیبررسیرادیگريمتونو،هاکتابادبی،آثارکتاب،پنجمفصلدرکمرون
وبهتـر همسـر یـا مـدیر ومعلـم بتواننـد تـا ببرندکارهبرازبانچگونهکنندیمتوصیهزنان

دانـد مـی ایـن راآثارگونهایناصلیِفرضپیشکمرون. باشندخودهمسرانبرايتريموفق
بتواننـد تاببرندکاربهمردانچونهمرازبانبکوشندودهندتغییرراخودرفتاربایدزنانکه
آثـاري نـوع آنازوکنـد میاعالمهادیدگاهاینازراخودنارضایتیوي. ببرندسربههاآنبا

مسـئله کتـاب بهازجملهاو. دانندمیمتفاوتمردانوزناندررازبانکاربردکهکند میانتقاد
ـ دبـورا ۀنوشـت ،)You Just Don’t Understand(فهمـی نمـی مـرا منظـور توکهاستاین ننتَ

)Tannen 1990(،هـاي کتـاب ازجملـه راآنوکنـد مـی اشـاره ،زبـان آمریکاییشناسجامعه
.کندمیانتقادتننهايدیدگاهازشدتبهوداندمیشناسیزبانحوزةدرپسندعامه

و بـه شـور  کند. باتوجـه جامعه بحث میکارکرد بهداشت زبان در بارة فصل ششم در
آیـد  پیش میسؤال این ،شودهاي بهداشت زبان مشاهده میهیجانی که در تداوم فعالیت

ایـن هیجانـات را در تمایـل بـه     ریشۀ دارد. کمرون در پشت آن قرارهایی انگیزهکه چه 
دانـد،  ناممکن میداند. کمرون حذف بهداشت زبان را مینظمی بیحفظ نظم و ترس از 

روندهاي غیرعقالنی آن را در کنترل گرفت و عقالنـی کـرد.   توان میاما معتقد است که 
هـا تغییـر را در زبـان امـري     گویـد آن کند و مـی شناسان انتقاد میکمرون از دیدگاه زبان

ت هاي بهداشـ شمارند، و فعالیتسان میدانند، کاربردهاي مختلف زبان را یکطبیعی می
هـاي  شدن به معنی اجتمـاعی بـراي برخـی صـورت    قائلچون اصالح دستور و زبان هم

سـازي هنجـارگرایی و بیـان درسـت در     گیرند. از نظر کمرون معقولزبانی را نادیده می
زبان امري ناگزیر است.
تحوالتی که پـس از چـاپ اول کتـاب روي    ةبارکتاب دردرآمد پسسرانجام کمرون در 

هـاي فنـاوري کـه بـه گسـترش زبـان       پیشـرفت ةبـار ازجمله در؛کنداظهارنظر میداده است 
مواردي چـون تغییـر معنـایی    ةباردرچنینهمغیرمعیار در دنیاي مجازي منجر شده است. او 

هـا  سـیره هاي جنسیتی و هاي مغزبنیاد از تفاوتو نیز تبیین» بیان دقیق در سیاست«عبارت در
.اندبودهشدن جهانیآورد رهاو ۀگفتبهگوید که سخن میو اعمال بهداشت زبان 
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اثر ۀترجم. معرفی و نقد 3
این کتاب را به فارسی براساس ویراسـت دوم کتـاب انجـام داده اسـت و     ۀترجمرضا امینی 

516در ،سـال بعـد از انتشـار ویراسـت دوم اثـر     پـنج ، یعنـی  1395نشر بوکا آن را در سال 
کتـاب  بنـدي  بخـش فارسی کتاب منطبق بر ۀترجمبندي بخشست. چاپ رسانده ابهصفحه 

عنـوان صـرفاً مطالـب فهرسـت درکـه کتـاب اصلتفاوت که برخالفاینبااصلی است، 
تـر مفصـل رامطالـب فهرستمترجماند،شدهمعرفیکتابهايمؤخرهو،هامقدمه،هافصل
مترجم یادداشـتی  چنین هم. استکردهذکرنیزرافصلهرهايزیربخشتمامینامو،آورده

ـ   درخـور از خود به کتاب افزوده است که اقـدامی   کـه در ایـن   ویـژه ایـن  هسـتایش اسـت، ب
هـاي  ها و نشـانه پانوشتةبارکتاب و درۀترجمروش کارش در ةباراي دریادداشت تا اندازه

یادداشـت متـرجم ایـن    ةدربـار منفی ۀنکتحال، مورداستفاده در متن توضیح داده است. بااین
مترجم در یادداشت خود از افرادي نام ببـرد کـه از سـر لطـف     چهچنان،است که بنابه عرف

گیـرد  عهده مـی بهاند، در همان یادداشت مسئولیت ترجمه را خود مشاوره یا نظري به او داده
کـه  اد نشـود. بـااین  اي متوجـه آن افـر  شائبه،چه در متن نهایی اشکاالتی وجود داشتتا چنان

انـد،  مترجم در این کتاب از افراد مختلفی نام برده است که به او در کار ترجمه مشـاوره داده 
ها را در ترجمه تعیین نکرده و خود او نیز مسـئولیت نهـایی مـتن ترجمـه را     سهم یا نقش آن

هـار متـرجم   عهده نگرفته است. در رأس این افراد نام ویراسـتار کتـاب اسـت کـه بنابـه اظ     به
مترجم دلش آرام بگیرد و مطمـئن شـود کـه مـتن نهـایی      «انتخاب ایشان موجب شده است 

). 1395:12کمـرون  » (دور از آشوب و پریشانی و درخور زبان مشترك ایرانیان خواهد بودبه
دهد که ویراستار در تولید متن نهایی تا چه اندازه نقـش داشـته   حال، مترجم توضیح نمیاینبا

درمورد انتخاب عنوان کتاب نیـز متـرجم متـذکر شـده اسـت کـه دو تـن از        چنین هماست. 
اند، اما توضیح نداده است کـه درنهایـت عنـوان کتـاب را     استادان ایشان نکاتی را متذکر شده

نهاد استادانش را پذیرفته است. بنـابراین، مشـخص نیسـت کـه     خودش انتخاب کرده یا پیش
احتمالی در متن ترجمه تا چه اندازه بـر دوش متـرجم و تـا    مسئولیت اشتباهات و اشکاالت

گفتار نامشان ذکر شده است.  چه اندازه بر دوش ویراستار و سایر افرادي است که در پیش
که مترجم بـراي توضـیحات نویسـنده در آغـاز چـاپ دوم کتـاب عنـوان        دیگر اینۀنکت

آن یعنـی  ۀقرینـ را برگزیده است، اما براي توضیحات نویسنده در پایان کتـاب از  درآمد پیش
را برگزیده است که ممکن اسـت  » تکمله«استفاده نکرده است، بلکه براي آن نام » درآمدپس«

. شـود نمـی این مفهوم نادرست را القا کند که مباحث این بخش مسـتقیماً بـه کتـاب مربـوط     
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را براي ایـن بخـش برگزینـد تـا جـداي از      » سخن آخر«عنوان توانستکم میمترجم دست
ـ مترجم در چنینهممباحث اصلی کتاب تصور نشود. ۀنمایـ «جـاي عبـارت   بـه کتـاب  ۀنمای

کـه مـتن ترجمـه را    استفاده کرده اسـت. قبـل از ایـن   »هاموضوعۀنمای«از عبارت » موضوعی
متن ترجمه اشاره کنیم:الزم است به چند ویژگی صوري دیگر،بررسی و نقد کنیم

که سعی شده است غلط امالیی در کتاب کـم باشـد، متأسـفانه مـوارد زیـادي از      . بااین1
کنیم:ها اشاره میمورد از آندهجا فقط به اغالط چاپی در متن باقی مانده است. در این

کلماتصحیحشکلوامالییهايغلطده مورد از.1جدول
شکل صحیحغلط امالییصفحهةشمار

چنینچنینی21
آورشگفتی3اورشگفتی33
هنجارگذاريهنجاگذاري48
قراردادهايقردادهاي65
سازوکارهاییسازکارهایی68
مکررمکررر70
ناگزیرناگریز85

نظـر  بـه پانوشـت شکل بهها و اصطالحات دادن برابر فارسی برخی از واژهدستبه. در 2
اسـت. مشـخص   گرفتـه نانجـام خاص تبعیت نشده و دقـت الزم نیـز   اي قاعدهاز کهآیدمی

انجمـن  «، »رایانامـه «چـون  هاي غیرتخصصی هـم ها و عبارتاساساً چرا براي واژهکهنیست
بـرآن،  عالوهداده شده است. پانوشتو بسیاري دیگر ،»نظرسنجی«، »هاي قومیگروه«، »شهر

ها نه در بـار اول کـه در دفعـات    پانوشتاند و برخی ر شدهها چند بار تکراپانوشتبرخی از 
هـا در  ها یـا مقالـه  نام برخی از کتابچنینهماند. بعدي کاربرد یک کلمه یا عبارت ذکر شده

هـا و  که نام برخی کتـاب اما نام برخی دیگر نیامده است. مورد دیگر این،آمده استپانوشت
اند، امـا ایـن قاعـده بـراي برخـی دیگـر       ابیده نوشته شدهمقاالت در متن کتاب با حروف خو

شـکل  بـه مثبت در این زمینـه توضـیحاتی اسـت کـه متـرجم      ايکار برده نشده است. نکتههب
توانـد بـه خواننـده در    دست داده است کـه مـی  بهویژه فرهنگبرخی مفاهیم ةباردرپانوشت

درك آن مفاهیم یاري رساند.    
دهـیم. در بـدو امـر بایـد متـذکر شـویم کـه        قرار میموردبررسیکتاب را ۀترجماکنون 

پراکنده بـه چنـد   ةاشارشود که مند فراوانی مشاهده میمتأسفانه در این ترجمه اشکاالت نظام
ایـن کتـاب را   ۀترجمـ رو برآن شدیم کـه  اینمطلب را ادا کند. ازحقتواند ها نمیمورد از آن



301)رضا مقدم کیا(بهداشت زبانکتاب و نقدمعرفی

مدل نقد ترجمه بررسی کنیم. مدلی که بـراي انجـام ایـن کـار     مند و براساس یک طور نظامبه
که مطابق بـا آن نقـد ترجمـه در    است)Reiss 2000برگزیدیم متعلق به خانم کاتارینا رایس (

اسـت. رایـس   موردبررسـی گیرد. گام اول در این مدل تعیین نوع مـتن  چند مرحله انجام می
ترتیـب بـه سـه دسـته     بـه ترغیبـی)  و بیانی، زبان (بازنمایی،ةعمدمتون را براساس سه نقش 

محـور )، و جاذبـه form-focusedمحور (، صورت)content-focused, informative(محتوامحور
)appeal-focused ايرسـانه ـ نام شـنیداري بهالبته رایس از نوع چهارمی از متون .کندمی) تقسیم
)audio-medialگیرد. پس از تعیین نـوع مـتن،   بر میغیرزبانی را درهاي کند که رسانه) یاد می

ها در زبان مقصد و نیز تعامـل عناصـر زبـانی    هاي زبانی متن و برابرهاي آنمنتقد باید ویژگی
هاي زبانی در چهار سـطح  و غیرزبانی (بافت موقعیت) را در متن بررسی کند. بررسی ویژگی

رسد و ذیل تعامل عناصر زبـانی و غیرزبـانی   م میانجابهو سبکی ،معنایی، واژگانی، دستوري
ۀترجمـ جـا نقـد   شود. در ایـن ها توجه میبه مواردي چون زمان، مکان، مخاطب، و مانند آن

هـاي  ویژگـی براساس مدل رایس صرفاً به تعیـین نـوع مـتن و بررسـی     زبانبهداشتکتاب 
شود.  اش محدود میزبانی

بهداشتشمارد، کتاب رایس براي انواع متون برمیهایی که مطابق تعاریف و ویژگی
گیرد. در این نوع از متون هدف اصلی نویسـنده  متون محتوامحور قرار میزمرة در زبان

مـانی سـان هـایی یـک  چنـین مـتن  ترجمـۀ  انتقال دقیق اطالعات اسـت. اصـل مهـم در    
)invariance principleبه تعادل در ترجمه، صـورت  یابیدستکه براي ) اطالعات است و این

اصلی منتقـد در نقـد   ۀوظیفمتن اساساً باید به اصول و کاربردهاي زبان مقصد معطوف باشد. 
متن مبدأ تا چه اندازه با دقـت و  اي گزارهاین است که مشخص کند محتواي هایی متنچنین 

کتـاب  ۀمـ ترجهـاي زبـانی   خوانایی باال به متن مقصد منتقـل شـده اسـت. درادامـه ویژگـی     
او بررسـی  ةاشارهاي رایس ذیل هریک از چهار سطح موردرا مطابق با توصیهزبانبهداشت

خواهیم کرد.
سنجی تعادل معنایی در مـتن مقصـد، منتقـد بایـد بافـت      سطح معنایی: براي کیفیت)الف

،که در متن ترجمه قصد نویسـنده از بیـان یـک عبـارت    یابدزبانی را بررسی کند تا اطمینان 
هـا در  درست فهمیده و منتقل شده است. در این بررسی باید هم به بافت خُـرد (معنـی واژه  

بـه بنـد یـا کـل مـتن).      توجـه ها باهم به بافت کالن (معنی واژهوبافت بالفصل) توجه شود
که در این متن مـوارد  شد به این معیار بررسی و مشخص توجهبازبانبهداشتکتاب ۀترجم

جـا  خورد که در ایـن چشم میبهبه تعادل معنایی یابیدستفراوانی از انحراف معنایی و عدم 
شود:به ذکر چند نمونه بسنده می
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کـه کمـرون آن را   » !leave your language alone«بسـیار مهـم   ۀجملـ . در سراسر کتاب 1
زبـان  «دانـد، بـه   مـی زبـان بهداشتۀاالن عرصشناسان دربرابر دیدگاه فعدیدگاه زبانةچکید

ۀترجمـ توان فهمید که ایـن  ترجمه شده است که در همان نگاه اول می» خود را تنها بگذارید
زبـان را  «دهد. این جمله بایـد بـه   شناسان را بازتاب نمیروي دیدگاه زبانهیچبهاللفظی تحت

خوبی رسانده شود.بهویسنده شد تا منظور نترجمه می» به حال خود بگذارید
زیـر ترجمـه نشـده اسـت و قصـد      ۀجملبخش اول ،درآمد کتاباول پیشۀصفح. در 2

درستی فهمیده و منتقل نشده است:بهجمله نیز ۀادامنویسنده از 
[verbal hygiene] is not just an unnatural and futile enterprise rooted in a failure to

appreciate how language works. Rather verbal hygiene is a product of the way language

works: it is an outgrowth of the capacity for metalinguistic reflexivity which makes

human linguistic communication so uniquely flexible and nuanced.

بـدین  ؛کارکردن زبان استةنحواشت زبان محصول مترجم: از منظري دیگر، بهدۀترجم
پذیري فرازبانی اسـت کـه باعـث    هاي ظرفیت انعطافمعنی که بهداشت زبان یکی از رویش

فرد باشد.بهقدر منحصرهاي ظریف ارتباط انسانی اینپذیري و تفاوتشود انعطافمی
خـود ،جاي آنبهو طورکه مشخص است مترجم بخش اول جمله را ترجمه نکرده همان
جمله نیز نادرست و نامفهوم است.  ۀادامۀترجمرا افزوده است. » از منظري دیگر«عبارت 

نهادي: [بهداشت زبان] صرفاً کوششـی غیرطبیعـی و بیهـوده نیسـت کـه در      پیشۀترجم
کار زبان اسـت، یعنـی   ةنحوداشته باشد، بلکه محصول ریشه کار زبان ةنحوناکامی در درك 

شـود ارتبـاط   خـود زبـان اسـت کـه موجـب مـی      ةبـار قابلیت انسان براي اندیشیدن درةزاد
به این اندازه منعطف شود و تمایزهاي ظریف بگذارد.  اش زبانی
درسـتی درك نکـرده و   بهزیر را ۀجملمترجم معنی ،از فصل اول کتاب65ۀصفح. در 3

آن نامفهوم است:ۀترجمدرنتیجه 
And when grammar ceases to be a metaphysics of anything, norms that were once

the subject of impassioned debate become 'ossified in a body of traditional lore': there is

'no larger issue at stake' in usage questions, and 'precisely because they are unimportant,

we submit to arbitrary precedent' (p. 475).

مترجم: و وقتی دستور زبان دیگر متافیزیک چیزي نباشد، هنجارهـا کـه زمـانی    ترجمۀ 
خـود  بـه در قالبی از معارف سنتی، حالت جمود «شدند، هاي شورانگیزي میموجب جدل

» موضـوع مهمـی کـه در مخـاطره باشـد     «هاي مربوط به کاربرد زبان در پرسش»: گیرندمی
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هـا فاقـد اهمیـت هسـتند، مـا قراردادهـاي پیشـینی        که آندلیل آنبهدقیقاً «وجود ندارد، و 
».  پذیریمزبان] را می[دربارة

نباشد، اي حوزهکه دستور زبان دیگر ماوراءالطبیعه هیچ هنگامینهادي: و پیشترجمۀ 
سـنت  ايمجموعـه شـکل  بـه «داغ بودنـد  هاي مناظرهموضوع یک زمانی هنجارهایی که 

و » تري درمیان نیستبزرگمسئلۀ پاي «در مباحثه برسر کاربرد زبان »: آیندروح درمیبی
بخـواهی  هـاي دل دقیقاً به این دلیل که آن هنجارها دیگر اهمیتی ندارنـد، تسـلیم رویـه   «

». شویممیپیشین 
و اسـت زیـر درسـت ترجمـه نشـده     جملـۀ  ، از فصـل دوم کتـاب  99صفحۀ . در 4
نیست:فهم قابل

For most readers, the labour of copy editors in producing the taken for-granted

appearance of published printed text - books, newspapers and periodicals, advertisements

and public notices of all kinds - is all but invisible.

هـاي  مـتن خوانندگان، کار ویراستاران فنی در تولیـد ظـاهر   رتبیشمترجم: از نظر ۀترجم
، شـود مـی که وجود آن بدیهی هم تصور )و نشریات ادواري،هاروزنامه، هاکتاب(منتشرشده 

چیز است، اما ناپیداست.همه
خواننـدگان، کـار سـخت ویراسـتاران در پدیـدآوردن      تربیشنهادي: از نظر پیشۀترجم

،پاافتادة متون چاپی مانند کتاب، روزنامه، نشـریات ادواري، تبلیغـات  پیشنمود بیرونی ظاهراً 
.شودنمیو هر نوع آگهی عمومی عمالً دیده 

سطح عناصر واژگـانی: مبنـاي داوري در ایـن سـطح رسـیدن بـه تعـادل از نظـر         ) ب
در هیچ دو زبـانی از نظـر   ها واژهبه این واقعیت که توجهیعنی منتقد باید با؛ بسندگی است

طور کامل برهم منطبق باشند، میزان دقـت متـرجم را در   بهتوانند نمیساختاري و مفهومی 
تخصصـی در مـتن مبـدأ    هـاي  واژهویژه براي اصطالحات و هبرگزیدن برابرهاي واژگانی ب

دهـد  مـی نشـان  زبانبهداشتکتاب ترجمۀ فراوان در متن هاي نمونهمشخص کند. وجود 
جا به چنـد مـورد   است. در ایننکردهکه مترجم در برگزیدن برابرهاي واژگانی دقت کافی 

:کنیممیها اشاره از آن
بـه  زیـر جملـۀ  در بافـت  » hard-wired«کتـاب عبـارت   درآمد پیش15صفحۀ . در 1

:  رساندوجه بسنده نیست و معنایی را نمیهیچترجمه شده است که به»سخت ـ عصبی«
And since the mid-1990s his view of linguistic behaviour as ‘instinctive’ or ‘hard-

wired’ has also become pervasive in popular discourse.
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کـار  بـه » instinctive«ۀکلمباال درمقام مترادفی براي ۀجملمشخص است که این کلمه در 
ةحـوز باشـد. ایـن کلمـه در    » ذاتـی «یـا  » فطـري «بنـابراین معنـی آن بایـد    ،برده شده است

ۀنتیجـ و ظـاهراً در شـود  میکار برده به» شدهبنديسیم«یا » شدهپیچیسیم«معنی بهالکترونیک 
طـی کـه گـویی   شود میکار برده بهنطق ةقومانند هایی قابلیتگسترش استعاري در اشاره به 

شده است.خلقت در وجود انسان تعبیه
ۀجملـ در بافـت  » metalinguistic reflexivity«کتاب عبـارت  درآمد پیش16ۀصفح. در 2

دهد مترجم به بافت کـاربرد  ترجمه شده است که نشان می» بودگی فرازبانیغیرارادي«به زیر
:  این عبارت توجه نداشته است

Yet, at the same time, people can and frequently do reflect on their own and others’

verbal behaviour. Not only is metalinguistic reflexivity a highly salient characteristic of

human communication.

ـ بـه جـا  اسـتفاده کـرده اسـت کـه در ایـن     »reflect«قبل نویسنده از فعلۀجملدر  ي امعن
در » metalinguistic reflexivity«سـت کـه عبـارت    کردن است و مشـخص ا تأملاندیشیدن یا 

اشـاره دارد کـه ازقضـا    » خـود زبـان  ةبارکردن دراندیشیدن یا تأمل«بعد به همان عمل ۀجمل
عملی ارادي است.  

ترجمـه شـده   » زبان شما«به »Ur language«در فصل اول کتاب، عبارت48ۀصفح. در 3
است. بنابراین، معنـی ایـن   » آغازین«يامعنبهدر حالت پیشوند »Ur«است که نادرست است.

».زبان شما«نه ،) استproto language» (زبان آغازین«عبارت 
یکـی  «آغازین بند دوم که با عبارت جملۀ در فصل اول کتاب و در 55صفحۀ . در 4

One of the issues at stake in» (از موضوعاتی که در این بحث درمعرض خطر قرار دارد

this argument و در برخی از دیگر مواردي که نویسنده عبارتشود می) آغاز»at stake«
درمعـرض  «) متـرجم آن را بـه   152و،80، 65کار برده است (ازجمله در صـفحات  بهرا 

مطـرح شـده   «ترجمه کرده که نادرسـت اسـت و بایـد بـه     » بودنمخاطرهدر«یا به » خطر
ترجمه شود. » است
students of verbal«در ترکیـب »students«ۀ کلمـ ل اول کتـاب  در فصـ 65ۀصفح. در 5

hygiene« ترجمـه شـده کـه مشـخص اسـت در ایـن       » دانشـجویان «بدون توجه به بافت به
بهداشت زبان است.ةحوز» گرانپژوهش«عبارت منظور از آن 

agency and “the«یعنـوان فرعـ  در»agency«کلمۀدر فصل اول کتاب 72صفحۀ. در 6

natural”«بـه شـده بـرده کـار بـه یکلمـه در مـتن اصـل   یـن کـه ا يمواردیدر تمامیباًو تقر
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معـادل ونیستبافتایندرکلمهاینبرايدرستیمعادلکهاستشدهترجمه»کارگزاري«
.است»گريکنش«آنبرايمناسب
ــفحۀ. در 7 ــارت 104صـ ــاب عبـ ــل دوم کتـ ــه »foregrounding medium«در فصـ بـ

ست. منظور نویسنده از ایـن  امعنبیترجمه شده است که نادرست و » رسانهسازي زمینهپیش«
است.» سازيبرجستهابزار «عبارت 

:From Practice to Theory«در فصــل دوم کتــاب، عنــوان فرعــی130صــفحۀ. در 8

Construction of “Common Usage”«      کـاربرد [زبـانی]   «بـه از عملکـرد تـا نظریـه: سـاخت
ترجمه شـود نـه بـه    » مشترك«باید به »common«ۀ کلمترجمه شده است که در آن » عمومی

ایـن بافـت   در »practice«ۀ کلمـ نیز معادل فارسی مناسبی بـراي  » عملکرد«ۀکلمو » عمومی«
منظـور از کـه رسـد مـی نظـر  بـه چنین همترجمه شود. » عمل«بلکه این کلمه باید به ،نیست

»construct«مناسـب بـراي ایـن    ۀترجمـ رو، ایـن از». سـاخت «نه ،باشد» ریزيپی«جا در این
.»کاربرد مشتركریزي پیاز عمل تا نظریه: «این عبارت باشد: تواند میعنوان فرعی 

بافـت  ترجمه شده اسـت کـه در   » باناندروازه«در سراسر کتاب به »gatekeepers«ة واژ. 9
» دارانحافظان و پـاس «زیرا نویسنده این واژه را در اشاره به ،این کتاب معادل مناسبی نیست

.بردمیکار بههاي سنتی به زبان دیدگاه
دسـتوري  هاي بودن ساختدرستسطح عناصر دستوري: مبناي داوري در این سطح )ج

دیگـر  یکزیادي برةاندازتا مبدأ و مقصدهاي زبانجاکه معموالً ساخت دستوري است. ازآن
منطبق نیستند، ساخت دستوري زبان مقصد بایـد در اولویـت قـرار بگیـرد کـه رایـس از آن       

کـه در ایـن   دهـد  مـی نشان زبانبهداشتکند. بررسی کتاب یاد می»تعادل هنجاري«منزلۀبه
در روي سـاخت دسـتوري زبـان مقصـد     هـیچ بـه فراوان دارد و هاي کاستیسطح نیز ترجمه 

کـه در سراسـر مـتنِ   کنـیم  مـی جا فقط به چند مورد اشاره اولویت قرار نگرفته است. در این
:شوندمیترجمه با بسامد باال مشاهده 

است، امـا ایـن قاعـده در    » pro-drop«. برخالف زبان انگلیسی، زبان فارسی ضمیرانداز 1
هـیچ ضـرورتی حفـظ    سراسر متنِ ترجمه رعایت نشده است و ضمایر درجایگاه نهاد بدون

زیر توجه کنید:هاي نمونه. به اندشده
، بنابراین، خواننده ممکـن اسـت در شـگفت باشـد کـه چـرا مـن از فرصـت         13صفحۀ

.امنگرفتهموجود... بهره 
آن صحبت خواهم کرد.ةباردرتربیشاي که من درادامه ، نکته14صفحۀ
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انتقادي که من به این دیدگاه دارم.،15صفحۀ
.بررسی کنیمتري دقیق، بعداً در این فصل ما باید با نگاه 141صفحۀ
مـا بـا آن سـروکار پیـدا کـردیم، همـان       چـه  آن، در این مورد هم، بار دیگـر 203صفحۀ

گذارانه هستند.ارزشهاي قضاوت
کنم پاسخ گفتن بـه برخـی از ایـن... دشـوار اسـت.     ، هرچندکه من گمان می305صفحۀ

تنها آسـیبی بـه سـاخت یـا     نههاي باال در جمله» ما«و » من«حذف ضمایر مشخص است که 
رایس ساخت دسـتوري  ۀگفتبهها ضروري است تا بلکه حذف آن،زندها نمیجملهمعنی آن 

زبان مقصد در اولویت قرار گیرد.
ضمایر متن مبدأ به ضمیر در متن مقصد در سراسر متن ترجمه عمومیـت دارد  ۀترجم. 2

تنهـا مـتن نهـایی    نـه که بر ساخت دستوري زبان فارسی منطبق نیست و موجب شده اسـت  
مصنوعی و ناروان شود، بلکه در برخی موارد به ابهام در درك متن منجر شـده اسـت. بـراي    

ها توجه کنید:نمونه به این مثال
ممکـن اسـت مـا را    » زماندم سپیده«فرضیِ ةدوریک اي اسطوره، سناریوهاي 50صفحۀ

هـا  همـه، آن اینتصویر کشیم. بـا بهبهداشت زبان ةبارفلسفی را درهاي زنیگمانهبرانگیزد که 
جاي آورند.  بهحق مطلب را... توانند نمیهم 

در متن انگلیسـی) بـه گـروه    theyها (طورکه مشخص است در این جمله ضمیر آنهمان
گونـه مـوارد در   ضـمیر در ایـن  بـه ضـمیر ۀترجمـ گردد. بازمی» فلسفیهايزنیگمانه«اسمی 

،. در ایـن جملـه  شودمیساخت زبان فارسی رایج نیست و موجب دیرفهمی متن و گاه ابهام 
.  شدمیترجمه » هازنیگمانهاین «باید به »they«ضمیر

خشنود نبودند کـه بـا زبـان اربابانشـان و براسـاس قراردادهـایی       ها از این، آن86صفحۀ
هـا را نادیـده   هایی مقرر شـده بودنـد کـه [وجـود] آن    سنتچهارچوبسخن بگویند که در 

گرفته بودند.
نـامفهوم اسـت و دو بـار    ،آن وجـود دارد ۀترجمـ به اشکاالتی کـه در  توجهبا،این جمله

بودن متن افزوده است.  نامفهومها نیز بر میزان ناروانی و استفاده از ضمیر آن
افراد را به وجود ساختارهاي فراگیرتـر قـدرت آگـاه    تواند میگاهی ، بلکه گه379صفحۀ
ها... برانگیزد.ها را به انتقاد از آنکند، و آن

» سـاختارهاي فراگیرتـر قـدرت   «ي دوم بـه  »هـا آن«ي اول به گروه اسمی افـراد و  »هاآن«
.  شدمیترجمه » آن ساختارها«ي دوم باید به »هاآن«گردد. بازمی
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مـتن  کهدر سراسر کتاب موجب شده است» شما«به »you«ضمیر غیرشخصیۀترجم. 3
ـ نهایی از ساخت زبان فارسـی فاصـله بگیـرد. معـادل سـاختاري ایـن نـوع ضـمیر در          ۀگون

ول شخص جمـع اسـت. بـه ایـن     یا شکلی از ضمیر ا» فرد«، »شخص«نوشتاري زبان فارسی 
توجه کنید:ها نمونه

طبیعت هستید.ةبار، فرض کنید که شما درحال تماشاي مستندي در14صفحۀ
طبیعت هستیم.ةبارنهادي: فرض کنید که درحال تماشاي مستندي درپیشۀترجم

، کنیـد مـی کـه شـما چگونـه عمـل     ایـن شود میاجتماعی گفته شناسی زبان، در 69صفحۀ
کـه شـما   ایـن شـود  مـی انتقـادي گفتـه   نظریـۀ  امـا در  ، دارد که شما چه کسـی هسـتید  بستگی 

.کسی...چه
تبـدیل  »فـرد «یـا  »شخص«باید به »شما«موارد تمامبراي انطباق بر ساخت زبان فارسی، 

جمله نیز متناسب با آن تغییر کند.  ۀبقیشود و 
»take«یـا  »regard«،»perceive«که بعد از افعالی چـون  وقتی» عنوانبه«به »as«ۀ ترجم. 4

و معنی خاصی ندارد. مانند:  آید می
Gender identity is usually taken as one of the most fixed and stable components of...

و پایـدارترین  تـرین  ثابـت عنوان یکی از به: هویت جنسی اغلب 69ۀصفحآن در ۀترجم
.شودمیهویت فردي تلقی هايلفهؤم

خللـی در معنـی   » عنـوان به«جا ترجمه شود و حذف نباید در این»as«مشخص است که 
.آوردنمییا ساخت جمله پدید 

The reason we perceive ourselves, and are perceived by others, as particular kinds of

people is ...
عنوان انواع خاصـی از افـراد درك   بهکه ما خودمان را : علت این70صفحۀآن در ۀترجم

.عنوان این...به، و از سوي دیگران کنیممی
تنهـا خللـی در معنـی یـا سـاخت دسـتوري پدیـد        نـه در هـردو مـورد   » عنوانبه«حذف 

ۀترجمـ درضمنبلکه براي انطباق بر ساخت دستوري زبان فارسی ضروري است. ،آوردنمی
دارد.این جمله ویرایش الزم

ماننـد  »to be+ too + adjective«بـا سـاخت    هـایی  جملـه ۀترجمـ در بـرداري  گرتـه . 5
زیر:هاي جمله

Questions of usage are too trivial for people to waste breath disputing.
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از تـر  افتـاده پـا پیش، شودمیکاربرد زبان ةبارهایی که در: پرسش64صفحۀآن در ۀترجم
.که مردم عمرشان را...آنند 

کـه  انـد  پاافتـاده پیشاي اندازهبهکاربرد زبان ةبارهایی درنهادي: چنین پرسشپیشۀترجم
.عمرشان را...توانند نمیمردم 

There was concern that the language was too variable to serve the communicative

needs.

وجود داشت که این زبـان ناپایـدارتر از آن اسـت    : این دغدغه 110صفحۀآن در ۀترجم
که بتواند... را برآورده کند.

...تواندنمیاي ناپایدار است که اندازهبهنهادي: این دغدغه وجود داشت که زبان پیشترجمۀ 
هاي زبان انگلیسی بر ساخت دستوري زبان فارسـی  در آغاز جمله»few«ۀترجمةنحو. 6

در فصل اول کتاب توجه کنید:  60صفحۀزیر در ۀجملۀترجمبه ،مثالبراي ؛منطبق نیست
Few of these practices feature in the literature on ‘prescriptivism’.

» تجـویزگرایی «مترجم: به شمار کمی از این عملکردها در نوشـتگان مربـوط بـه    ۀترجم
زیاد توجه شده است.

مربـوط  هـاي  نوشـته در هـا  روشنهادي: معدودي (یا اندکی) از این اعمال و پیشۀترجم
.اندشدهمطرح یا برجسته » تجویزگرایی«به 

تنهـا سـاخت   نـه ،انجـام شـده اسـت   اللفظـی  تحتطورکلی، در این ترجمه که سراسر به
قـاد  کـه انت هـایی  ترجمـه است از اي نمونهبلکه ،دستوري زبان مقصد در اولویت قرار نگرفته

هـاي ناپختـه بـا    انگیـزد، زیـرا ایـن ترجمـه    و سـایر متخصصـان زبـان را برمـی    شناسان زبان
. نعمتـی  زننـد مـی انگلیسی به زبان فارسی آسـیب  هاي دستوري زباناز ساختبرداري گرته

یک دسته از اشکاالت به فهـم  «دهد. کلی قرار میۀدستها را در دو مشکالت این نوع ترجمه
ۀدسـت شود که سبب آن تسلط ناکافی مترجم بر زبـان مبـدأ اسـت و    متن مربوط مینادرست 

خواهد آن را به زبان فارسـی  دهد که مترجم متن را فهمیده است و میدوم هنگامی روي می
» شـود مـی جـا شـروع   همـین از تـر بـیش بیان کند. تأثیرات منفی زبان انگلیسـی بـر فارسـی    

متأسفانه از هردو نوع ایـن  زبانبهداشتکتاب ۀترجمدر ).118- 107، 23ج:1384(نعمتی
.شودمیوفور مشاهده بهاشکاالت 

سطح عناصر سبکی: در این سطح منتقد باید تعیین کند که متن ترجمه تـا چـه انـدازه    )د
دربرابـر  اي محـاوره سبکی، براي مثـال از نظـر تفـاوت میـان کاربردهـاي      هاي ویژگیاز نظر 

دهنـد  مـی هاي زیر نشان که مثالگونهآنمعیار، بر متن مبدأ منطبق است. کاربردهاي رسمی یا
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هـاي  ساختمتن ترجمه از این نظر نیز بر متن مبدأ منطبق نیست و در سراسر متن واژگان و 
. انـد درآمیختـه هاي سبک نوشتاري و رسـمی  سبک گفتاري و غیررسمی با واژگان و ساخت

کنیم:  اکتفا میجا به ذکر چند نمونه در این
افعـال و  ۀترجمـ اي هسـتند بـراي   زدن که محـاوره . در سراسر کتاب از حرف و حرف1
ـ  گفتن مربوط میاستفاده شده است که به سخنهایی اسم to«و »talk«ویـژه  هشـوند (ب talk« .(
گفتن است.  سخنها سخن و که معادل نوشتاري آنحالیدر

دارد.  اشاره ها و عملکردهایی دآوري قروقاطی گفتمان: این اصطالح به گر13ۀصفح. 2
جاي آن از عبارت بهتوان اي گفتاري است و میمشخص است که قروقاطی واژه

ها و... استفاده کرد.از گفتماناي آمیزه
هـا  زبان هستند و مقدار جاهاي خوبی که روزنامهةبارهایی در: داراي ستون32ۀصفح. 3

.دهندزبانی اختصاص میبه موضوعات 
کـه  است که گذشـته از ایـن  » feature space«در این جمله، عبارت جاهاي خوب ترجمه 

مناسبی براي این عبارت انگلیسی نیست (زیرا این عبارت اشاره دارد به محـل چـاپ   ۀترجم
اي اسـت و  کننـد)، ترکیبـی محـاوره   طـور عمیـق بررسـی مـی    بهمقاالتی که یک موضوع را 

شود از عبارت فضاهاي پرخواننده استفاده کرد.  جاي آن میبهکم دست
قدردانی خودم را از افراد بسیاري که در مسیر پژوهش...دارم: دوست 43ۀصفح. 4

ۀترجمـ »دوسـت دارم «گـزاري اسـت و مشـخص اسـت کـه      این جمله از بخش سپاس
تـوان از  جـاي آن مـی  بـه اي اسـت و  زیرا محاوره،نیست»I would like to«مناسبی از عبارت 

تر مایلم استفاده کرد.معمولۀکلم
بـر  عالوهخوشگل استفاده شده است که ةواژاز »posh«ۀکلمۀترجم: براي 60ۀصفح. 5

شـیک یـا   ةواژشـد از  جـاي آن مـی  بهاي است و اي محاورهکه معادل مناسبی نیست واژهاین
مشابه دیگري استفاده کرد.  ةواژ

کننـد تـا او را   مندي که آگاهانه زبان را انگولک مینفع قدرتهاي ذي: گروه77ۀصفح. 6
برد اهداف خود قرار دهند.ابزار پیش

تـوان  مـی اسـت کـه عامیانـه اسـت و     »manipulate«ةواژۀترجم» انگولک«در این جمله 
کار برد.بهرا » کاريدست«جاي آن به

گویشوران خیلی پیر ...تربیش: 108ۀصفح. 7
کار برد.  هخورده را بسالةواژشود جاي خیلی پیر میبهاي است و اي محاورهپیر واژه
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گیري. نتیجه4
آن بـه زبـان   ۀترجمدبورا کمرون معرفی شد و متن ۀنوشتزبانبهداشتکتاب ،در این مقاله

. مطابق این مدل بـراي نقـد   دشخانم کاتارینا رایس بررسی ۀترجمفارسی براساس مدل نقد 
بـه تعـادل   یـابی دستترجمه، ابتدا باید نوع متن را تعیین کرد و سپس متن ترجمه را از نظر 

و سـبکی موردنقـد و بررسـی قـرار داد. کتـاب      ،در چهار سطح معنایی، دستوري، واژگـانی 
اصل مهـم بایـد   ها دو آنۀترجمگیرد که در متون محتوامحور قرار میةزمردرزبانبهداشت

بـودن  معطـوف مانی اطالعات اسـت و دیگـري   سانمدنظر مترجم قرار بگیرد: یکی اصل یک
صورت متن به اصول و کاربردهاي زبان مقصد.

بـه تعـادل در سـطوح    یابیدستاین کتاب از ۀترجمنتایج این بررسی نشان داد که متن 
حـاکی  شده بررسیهاي ست. نمونهمختلف معنایی، دستوري، واژگانی، و سبکی ناکام مانده ا

از وجود موارد فراوانی از انحراف معنایی و انتقال نادرست مفاهیم اسـت. سـاخت دسـتوري    
زبان مقصد در اولویت قرار نگرفته است. در برگزیدن برابرهاي واژگـانی دقـت الزم مبـذول    

گفتـاري  هاي سـبک است و در سطح سبکی نیز در سراسر این متن، واژگان و ساختنشده
.اندآمیختهدرهمهاي سبک نوشتاري با واژگان و ساخت

هانوشتپی
1 .»Verbal Hygiene«واژة با اسـتفاده از  تادر برگزیدن این نام کمرون کوشیده استکهآیدنظر میبه

»verbal «جاي به»language« یا»linguistic« متوجه کاربرد زبان، یعنی گفتـار و نوشـتار   تربیشآن را
معنی فن حفظ سـالمت  بهاش یونانیریشۀ به توجهکه با»hygiene«واژة چنین همکند تا خود زبان. 

داران زبـان پـاك   ) آن را بـه دیـدگاه طـرف   آکسـفورد فرهنگسازي است (گذر پاکیزهویژه از رهبه
توانـد مقصـود   براي آن نمی» بهداشت زبان«اللفظی تحترو، برگزیدن معادل این. ازکندمینزدیک 

درسـتی  ي حفظ تنامعنبهاي جدید است و صرفاً واژه» بهداشت«که ویژه اینبهنویسنده را برساند، 
به رعایـت ادب در  تربیشکاربرد زبان نیز حوزة ) و گسترش استعاري آن در معینفرهنگاست (
حاضـر  مقالـۀ  حال، در اینز یا دیگر امور مربوط به کاربرد زبان. باگفتن اشاره دارد تا به تجویسخن

اسـتفاده  » بهداشـت زبـان  «کماکان از همان عبارت ،که به نقد کتابی با همین عنوان اختصاص دارد
خواهیم کرد.

.اصلیکتابمتننهاستترجمهمتنبراساسمقالهسراسردرهاصفحهةشمار. 2
حـرف  » آ«فاصله بـه جـاي   شود که بعد از نیموفور دیده میبه. این نوع غلط امالیی در سراسر متن 3

و ،38ۀصــفحدر » اورپیــام«، 56و 35هــاي در صــفحه» اورمــالل«تایــپ شــده اســت، ماننــد » ا«
.81ۀصفحدر » امیزيتناقض«
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نامهکتاب
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.1، ش شناسیزبان
رضا امینی، تهران: بوکا.ۀ، ترجمزبانبهداشت،)1395کمرون، دبورا (

دانشگاهی.نشرتهران: مرکز،فارسیانزبايهيواردشگنرهف: میسویننطلغ،)1366(نسحوالاب،یفنج
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