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1n Introduction  

The unity of narratology and translation has given a new perspective 

to translations in how characters see the world and how their 

perspectives are reflected, the order of events, rhythm, focalization, and 

degree of specification in the story all and all become meaningful in 

another language. Narratology goes even beyond this and can build a 

bridge between linguistic elements and translator’s ideology and turn 

into a metanarrative when it goes beyond linguistic, cultural, and 

geographical boundaries and is integrated with translators’ ideology 

and reshaped in accordance with the structural beliefs of the target 

culture. This matter can be of high importance in translating critical 

texts, such as war texts since war is a reflection of culture and heroism 

of a country and engrosses the political, cultural, and religious identity 

of that country and realism is the main feature of texts belonging to this 

genre, thus the way of its reflection through the lens of translation can 

raise concerns.  

1n Methodology 

In the present study, the ideology of the American translator, Paul 

Sprachman, in the English translation of the novel “Journey to Heading 

270 Degrees” written by Ahmad Dehghan was investigated. Adopting 

Pekannen’s (2010) model of narratology, this study ties linguistic 

elements to narratological elements through a comparative analysis 

between source and target narratives, analyzing prefaces, interviews, 
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reports, and news, then, it investigates into the ideology of the 

translator, thus connecting narrative elements to metanarrative.  

2n Discussion  

Four main types of shifts were found which affected narratological 

elements in this study; shifts of expansion-addition characterized 

Iranian troopers differently. In English translation, Naser and his 

comrades have a concern for money, smoking and thinking about 

satisfying their worldly desires, this is while the Persian novel that 

Ahmad Dehghan wrote based on his personal experience in the war has 

not depicted such a picture for Persian language readers. Amongst the 

elements that the American translator has deleted from the translated 

text were Iraq’s strategy in using chemical weapons to destroy Iranian 

troopers, the name of Hoveyzeh, the city of Ahvaz, how Naser, the 

protagonist of the story, became injured, the inappropriate quality of the 

roadside clinics, and the scene of one trooper’s shell shock, were 

examples of shifts of contraction-deletion, such eliminations, which 

have mainly ideological roots, portray a different picture of the Iran-

Iraq War for English language readers, an equal war without chemical 

weapons! There were also miscellaneous shifts in the English 

translation that revealed the distortion of some parts of the Persian novel 

that misrepresented Islam and Shi’ism and might cause 

misinterpretation for English readers who might have little 

acquaintance with Islam and the philosophy behind that, finally, shifts 

of order that changed chronologically the order of presentation of some 

events such as prioritizing school over the front and other stuff over 

saying prayers.  

3n Conclusion 

Analyzing critically and comparatively linguistic elements 

presented in the source and target narratives as well as interviews, 

prefaces, available reports and news, the researcher came to this 

conclusion that linguistic shifts of expansion-addition, contraction-

deletion, and miscellaneous cases that affected the narratological 

element of the degree of specification and shifts of order that affected 

the narratological element of the order of presentation were mainly 

influenced by the translator’s ideology. An ideology that sees the Iran-

Iraq War, the same as other wars, detached from epic, political and 

religious philosophy. Through this separation shedding light on the 

story, characters’ sight becomes worldly and mundane, and human 

values, senses of friendship, devotion, and sacrifice and patriotism 
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disappear, some realities become concealed or distorted, and some 

priorities change their positions, and this itself may be just the begging 

to enter into a metanarrative that can be a topic of discussion for future 

research.  

Keywords: Translator’s ideology, Order of presentation, Degree of 

specification, Journey to Heading 270 Degrees, Metanarrative.  
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ّ
 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1400سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و زمستان 

ّتاّفراروایتّازّروایت
ّ«درجه270ّسفرّبهّگرایّ»مترجمّدرّترجمۀّرمانّبررسیّایدئولوژیّ

ّپژوهشی(ّ–)علمیّ

1ّبافتیفاطمهّقادری
ّّچکیده

جهت که  شده داده است از اینشناسی و ترجمه، نگاهی نو به بررسی آثار ترجمهپيوند روایت
دید ان و زاویۀ ها، ریتم داستگرفتن رویدادهای داستان، نحوة قراربرگرداندن نگاه شخص يتچگونه

رود و تر میفرا شناسی از این همکنند. روایتها به زبانی دیگر همه و همه معنا پيدا میشخصي ت
اروایت تبدیل تواند پلی بين تغييرات زبانشناختی و ایدئولوژی مترجم ایجاد کرده و به یک فرمی

رهنگ فندة کنشود. این امر در ترجمۀ متون حس اسی چون جنگ اهميت دارد؛ زیرا جنگ، منعکس
ازتاب و حماسۀ یک کشور و در برگيرندة هوی ت سياسی، فرهنگی و مذهبی آن است و چگونگی ب

حاضر ر پژوهش دبنابراین  هایی را به همراه داشته باشد؛تواند نگرانیآن از منظر ترجمه خود می
 «درجه 270گرای سفر به »ایدئولوژی مترجم آمریکایی، پاول اسپراکمن در ترجمۀ انگليسی رمان 
آمده در بخش دستهای بهنوشتۀ احمد دهقان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان پس از تحليل یافته

ناصر عای های خبری در سایۀ نتایج حاصل از بررسی مقابلهو سایت مقدمه، مصاحبه، گزارش
ی، افزایش-زبانشناختی در روایت مبدأ و مقصد، مشخص شد که تغييرات زبانشناختی گسترشی

ه بر عنصر کشناسانۀ زاویۀ تشخيص و تغييرات ترتيبی حذفی و متفر قه که بر عنصر روایت-کاهشی
 اند.  ان مذکور بودهها تأثير گذاشتند، عمدتا  تحت تأثير ایدئولوژی مترجم در ترجمۀ رمترتيب رویداد

، رجهد 270زاویۀ تشخيص، سفر به گرای  ،ایدئولوژی مترجم، ترتيب رویداد کلیدی:ّهایهواژ
 فراروایت
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 مهمقّدّ-1

شناسی گرفته، مسئلۀ روایتیکی از مسائلی که در چند دهۀ اخير مورد توج ه مترجمان قرار

هاست که در زمان و مکان )فضا( واقع ای از رخدادروایت معر ف زنجيره .در ترجمه است

نگاری، گزارش خبری، تواند تاریخاین قالب میاست و دارای قالبی مشخص است که شده 

  (16: 1392گویی، داستان، فيلم و غيره باشد. )ن.ک: سيدکاشانی،خاطره

شود؛ زمانی که از تواند از این هم فراتر رفته و به یک فراروایت تبدیل گاه روایت می     

عقاید مترجم یا مفس ر آن  مرزهای زبانی، جغرافيایی، و فرهنگی فراتر رفته، و با ایدئولوژی و

( و 11: 2005آید. )ن.ک. بيکر، میآميخته و مطابق با ساختار فکری جامعۀ مقصد دراثر در

( که این خود راهی است برای جوامع مقصد تا ایدئولوژی 28: 2014)ن.ک. فرحزاد و پرهام، 

های مطابق با ایدهو باور خود را نسبت به جوامع دیگر بسط و گسترش دهند و جامعۀ مبدأ را 

 (11: 2005خود در دنيا معر فی کنند. )ن.ک. بيکر، 

در این ميان، اهمي ت فراروایت در ترجمۀ ادبي ات جنگ یا دفاع مقد س بسيار گسترده      

بر خالف توان آن را ویژگی الینفک آن بوده که می گرایی()واقع رئاليسم خواهد بود، زیرا

: 1392 ،دکاشانیسي ) گرفت.نظرگرایی( در)آرمانآليسم ایده یا و گرایی()خيال سوررئاليسم

120)  

ها به مایه و موضوع آنشود که درونادبي ات دفاع مقد س به مجموعۀ آثاری گفته می»      

)سنگری به نقل از « گردد.ها و تبعات آن برمسائل هشت سال جنگ و دفاع مقد س و پيامد

 (23: 1394رشيدی، 

ّّمسئلهّبیان 1-1-

یکی از مسائل تأثيرگذار بر ترجمۀ روایت، ایدئولوژی مترجم است. هنگامی که باورهای 

آميزد به یک مترجم که بازتابی از ساختار فکری جامعۀ مقصد است با روایت در می

گونه که فراروایت تبدیل شده که از مرزهای زبانی، جغرافيایی و فرهنگی فراتر رفته و آن

شود. این امر در ترجمۀ متون حس اسی چون جنگ خواهد در دنيا منعکس میجامعۀ مقصد می

 کشند،و هوی ت سياسی، فرهنگی و مذهبی یک کشور را  به تصویر میگرایانه داشته که مبنایی واقع

زند، کننده باشد. اینکه مترجم با اختيار خود دست به تغيير روایت میتواند امری نگرانمی
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کردن عناصر زبانشناختی متن جابهکردن یا جاکردن، عوضکردن، کمفهحال این تغيير اضا

روایت باشد، همگی تصویری متفاوت را از دین اسالم، مذهب شيعه و محورهای اصلی 

-برداشتفارسی زبان به تصویر کشيده و منجر به سؤجنگ ایران و عراق برای مخاطب غير

آن است تا با ایجاد پيوند این موضوع، مقالۀ حاضر بر شود. بنابراین با توج ه به اهمي تهایی می

شناسی، نقش ایدئولوژی مترجم را در ترجمۀ رمان ميان عناصر زبانشناختی و عناصر روایت

 مورد بحث و بررسی قرار دهد.  « درجه 270سفر به گرای »

ّّحقیقتّنۀپیشی-2-1

مترجم در ادبي ات دفاع مقد س های ارزشمند بسياری به بررسی روایت و یا ایدئولوژی پژوهش

شناسی هایی را بتوان یافت که به بررسی دو مقولۀ روایتتر پژوهشاند؛ اما شایدکمپرداخته

و ایدئولوژی مترجم در پرتو یک فراروایت در ژانر ادبي ات دفاع مقد س پرداخته باشند. با این 

بازنمایی گفتمان ایران »به توان هایی که نزدیک به پژوهش حاضر هستند، میحال از پژوهش

( اشاره کرد. 2020نوشتۀ کتایون افضلی )« از جنگ در ترجمۀ انگليسی ادبي ات جنگ ایران

شده توسط مترجم گرفتهکارهای فرامتنی بهدر این اثر، نویسنده به بررسی استراتژی

گرفتن نظریۀ ارکآمریکایی، پاول اسپراکمن در ترجمۀ رمان دا به انگليسی پرداخته است. با به

دادن هوی ت ایران و شيعه به دهد که چطور مترجم سعی بر نشانروایت، نویسنده نشان می

ها نشان دادند که خواه داشته است. در پایان یافتهعنوان هوی تی جنگجو و ضد آزادی

 های متنی و فرامتنی مطابق با ایدئولوژی مقصد، ایالت مت حدة آمریکا در رابطه بادستکاری

   (  70: 2020گفتمان جنگ در ایران بوده است. )افضلی، 

ّضرورتّوّاهمّیتّ-1-3

ایدئولوژی مترجم در پژوهش حاضر با نگاه احمد دهقان مورد مقایسه، بحث و بررسی قرار 

سو با شناسی را همبتواند در یک مقایسۀ تطبيقی، تغيير عناصر روایت مخاطبگرفت تا 

در تغيير نگاه  را گاه مترجمن ،علل و دالیل رویکرد مترجم را بشناسد ایدئولوژی مترجم ببيند،

، درک ی جلوه دهدتالش کرده تا نگاه رزمندگان را زمينی و ماد مترجم که این و رزمندگان

 کند.تحليل  و

 بحثّ-2
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روایت  شناسانه دربه بررسی ایدئولوژی مترجم در پرتو عناصر روایتحاضر  ۀمطالع

« درجه 270سفر به گرای کتاب »ی مورد ۀجنگ ایران و عراق را از طریق مطالع ةشدترجمه

 استبوده س ات دفاع مقد ادبي  ةهای تاثيرگذار در حوزکه از جمله کتاب به قلم احمد دهقان

-مسئله ( اتخاذ شد.2010شناسی پکنن )پردازد. برای شناسایی عناصر روایت، مدل روایتمی

ذکر است، حضور تغييرات زبانشناختی اختياری در متن ترجمه شده ای که در ابتدا شایان 

 است:

توانند اجباری یا اختياری باشند... تغييرات اجباری به علت عدم تطابق در امر ترجمه، تغييرات می

افتد. تغييرات اختياری ناشی از انتخاب مترجم هستند و های زبانی مبدأ و مقصد اتفاق میسيستم

ها باشد از قبيل سبکی، فرهنگی و ایدئولوژیکی. گوناگونی در پشت آن ممکن است دالیل

لحان ایدئولوژیکی حائز اهميت افتند از تغييرات اختياری که به طور مکر ر در متن مبدأ اتفاق می

 ( 40-39: 2012شوند. )فرحزاد، می

( 38: 2010ن، دهند. )پکنپکنن معتقد است تغييرات اختياری به مترجم قدرت انتخاب می     

حذفی، تغييرات متفر قه و تغيير در ترتيب، تغيير در -افزایشی، کاهشی-او تغييرات گسترشی

شناسانۀ و به عناصر روایت دهدگذاری و ... را در این مقوله از تغييرات قرار میعاملي ت، نشانه

عتقد است ( و م161: 2019کند. )همان به نقل از واعظيان، قادری بافتی، متن مت صل می

-های روایتتوانند بر جنبهشوند، میتغييرات زبانشناختی اختياری که مدام در متن تکرار می

فرهنگ و ایدئولوژی مترجم را ( و فراتر از آن، 60شناسانۀ متن تأثير بگذارند. )ن.ک. همان: 

 ( 5786: 2011آشکار کنند. )رحيمی و ریاستی، 

بنابراین، تغييراتی که اط العات جدیدی را در سطوح مختلف شامل کلمه، عبارت، بند و       

افزایشی، تغييراتی که  -کنند با عنوان تغييرات گسترشیجمله به متن مقصد اضافه می

حذفی و تغييراتی که  -کنند با عنوان تغييرات کاهشیاط العاتی را از متن مبدأ کم می

دهند تحت عنوان تغييرات متفر قه در متن مبدأ را مورد تحریف قرار میاط العات موجود 

شده توسط مترجم برای گذاری شدند. زاویۀ تشخيص که به ميزان صح ت اط العات فراهمنام

خواننده اشاره دارد، تحت تأثير اینگونه تغييرات اختياری در ترجمه است. )ک. ن: 

توانند بر ييرات زبانشناختی ترتيبی اشاره کرد که میتوان به تغهمچنين می  (31: 2010پکنن،
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شناسانۀ ترتيب رویداد، زاویۀ تشخيص و ریتم داستان تأثير بگذارند. عناصر روایت

 ( که در پژوهش حاضر به بررسی تأثير این نوع تغييرات بر عنصر ترتيب32: 2010)پکنن،

 ته شده است. رویداد و زاویۀ تشخيص در نگاه ایدئولوژیکی مترجم پرداخ

ّافزایشیّ-تغییراتّگسترشی-2-1

آمده، دستتغيير اختياری به 341 درصد از 59/53آوری اط العات، مشخ ص شد بعد از جمع

افزایشی است که بيانگر اط العاتی بودند که مترجم با  –مربوط به تغييرات گسترشی

ای به آن شده مبدأ  اشارهکه در متن شده اضافه کرده است بدون آناختيارخود به متن ترجمه

های است. )ترجمهافزایشی آورده شده  -هایی از تغييرات گسترشیباشد. در ادامه، نمونه

 است(. افزایشی توسط پژوهشگر مقاله انجام شده  -گرفته در بخش تغييرات گسترشیصورت

از جهت مخالف اند، مشغول قدم زدن چندین جوان در حالی که کتاب هایشان را زیر بغل گرفته

 (23 صکنند به پچ پچ کردن و خندیدن. )بينند، شروع میهستند. وقتی آن زوج را می

ها کنند، دستهایی در دستانشان به سمت ما حمله میهایی با سنگها، پسربچ هکمی دورتر از در ه

ن پرتاب کنند. ها و هم ناسزاهایشان را به طرفماکشند تا همزمان هم سنگرا برافراشته و فریاد می

 (49 ص)

کند به سربازی کنار علی ایستاده و در حال کشيدن سيگار است. همانطور که به اطراف نگاه می

چقدر » گوید کند و میکنم. علی به من نگاه میکند. من سرفه میهر سمتی دود آن را روانه می

 (50 ص)«. دادندشد اگر مردم به دیگران اهمي ت میخوب می

کشم اما بعد از چند قدم او ای میکند. او را به گوشههایم نگاه میه( ملتمسانه به چشماو )رزمند

 صکند به دویدن. )کنم. مثل ماشينی که هولش داده باشی شروع میحال خودش رها میرا به

151-150) 

کند که فارغ از اگرچه مترجم در مقدم ۀ ترجمۀ خود، ناصر را شخصي تی توصيف می     

کند )پاول اسپراکمن، سياسی و مذهبی و بدون خودخواهی به دیگران خدمت می مسائل

های داستان و دوستی در ميان شخصي تهایی از نبود حس انسان( اما همچنان رگه13: 2006

-شده به واسطۀ این تغييرات گسترشیهای انسانی در اثر ترجمهنشدن ارزشدر نظر گرفته

های داستان کردن نگاه شخصيتيير در زاویۀ تشخيص و ماد یشود که تغافزایشی مشاهده می
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هایی دیگر از این موارد دیده را شاید بتوان دستمایۀ چنين تغييراتی دانست که در ادامه نمونه

 شود.  می
درختی در گرد و غبار قد برافراشته. دخترکی کنار آن ایستاده. موهایش بلند  ۀکمی دورتر، تن

است. مشتاقانه به ما نگاه  رنگ گلداری به تن کردهخورد. بلوز قرمزاست و در باد تکان می
در بين دستش را  کند تا برایمان دست تکان دهد و ناگهانکند. با دودلی دستش را بلند میمی

دهد. آورد و برایمان دست تکان میدارد. اما ناگهان دستش را کامل باال میمیهوا و زمين نگه 
شود اما همچنان از کنيم تا او را ببينيم. او از ما دور میشویم گردن کج میهمانطور که رد می

 (49 ص)دهد. ای برایمان دست تکان میهر پنجره
سمت صندوق و پسر جوانی پشت کند. مرد پيری در قو )علی( من را به داخل هدایت میا

مالد اند و منتظرند تا سفارشمان را بگویيم. علی با شيطنت دستانش را به هم میپيشخوان ایستاده
کدام یک را »د سپرهایتان کدام هستند؟ پسر از صاحب مغازه میپرسد گرانترین شيرینیو می

پرسد، کند. علی از من میمرد به یکی از انواع شيرینی داخل یخچال اشاره می «باید به آنها بدهم؟
هایم را باال حالی که شانهدهم. سپس درجواب او را فوری نمی برادر چقدر باید بخریم؟ عمدا 

زند و خواهی. علی چشمکی میگویم به تو بستگی دارد. هر چقدر که تو میاندازم میمی
کشد کشم: پنج کيلو! مرد پير فریادی سر پسرک می. معترضانه فریاد میلطفا گوید: پنج کيلو می

گوید: ها نده. علی با عجله میهيچ چيز به آن، اندگوید تا زمانی که تصميم خود را نگرفتهو می
دهد و آن را به رئيسش ای قرار میها را درون جعبهسه کيلو، سه کيلو به ما بده. پسرک شيرینی

ای رو به تومان. علی ژست مؤدبانه 480گوید کند و با خشم میمرد پير آن را وزن می دهد.می
 (52-53)صص:  گوید نوبت شماست آقای محترم. بخندی شرورانه میلگيرد و با من می

خواهد تا سوار شوند. علی ای در حالی که نصف بدنش از پيکان بيرون است از مسافران میراننده

فکر ای؟ آیا به همين خاطر اینجا منتظر ایستاده» «تومان 20» «کرایه چقدر است؟»پرسد، از او می

 (53 ص)« ؟استای که سر  گردنه کرده

-های رنگی بهپيراهن رنگ، ایقهوه هایپوستبا آن کنند. ام را جلب میاز دختران فقير توجه ایهعد 

به  .گذردشان به عابری است که از آنجا میهتوجحالی که کنند درپچ میگوش هم پچ . در اندکردهتن

 زدم اینکنند. حدس میرا تعقيب می شود او. همانطور که نزدیک میباشدرسد مردی ثروتمند نظر می

از او کنند تا پولش را چسبند و ولش نمیها همين است. به یک نفر میکار را انجام دهند. شگرد آن

 (247 ص) بگيرند.
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های شدن نگاه شخصي تتوان به ماد ی و زمينیتغييرات زبانشناختی اختياری میدر نتيجۀ      

دوستی از جمله مواردی هستند که های انسانی و حس نوعداستان اشاره کرد. همچنين ارزش

ها را اند علی رغم اینکه مترجم در مقد مۀ کتاب خود آنرنگ شدهشده کمدر روایت ترجمه

 شمارد.دهقان مینقطۀ قو ت کتاب احمد 

ّحذفیّ-کاهشیتغییراتّ-2-2

حذفی در ترجمه یافت شدند. تعداد باالی چنين تغييراتی  -کاهشیتغييرات  درصد، 91/29

العات جدیدی شناختی که حامل اط از عناصر زبانبسياری نشان داد که در ترجمۀ انگليسی 

هایی نمونه ،اندادامه ذکر شدههایی که در . مثالحذف شدندمتن مقصد از  در متن مبدأ بودند

 هستند.این تغييرات از 

 

شيميایی عليه ایران و های های تاریخ جنگ، استفاده عراق از سالحترین برگیکی از سياه»

ۀ در نمون (.129: 1395، مدرس سبزواریو  شریفی طرازکوهی)«. عليه کردهای عراق است

است. این  های شيميایی در متن مبدأ به گاز در متن مقصد تقليل پيدا کردهبمب ذکر شده،

اینکه  کند.پنهان می بردن رزمندگانرا برای از بين عراقی، استراتژی سربازان مسئله خود

المللی و در نقض آشکار قواعد دولت عراق در طول جنگ عليه ایران، برخالف تعهدات بين»

ر از حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اقدام به تهيه و توليد و انبارداری و استفادة مکر 

 (129: 1395، مدرس سبزواریو  شریفی طرازکوهی).«های شيميایی کرده استسالح

(239 ص. )اق را پر کردهبوی پهن، حجم ات  

کند که از متن مقصد گان را توصيف میرزمندهای بين راهی وضعيت درمانگاه باال مورد

 است.   حذف شده

شوری را با  ةشود. مززنم. لب و دهانم سر میگيرم و زانو میبا هر دو دست صورتم را می

 (223 ص) چشم.نوک دهانم می

 (122 ص) استفاده کرده. های شيمياییبمبدیروز رادیو اعالم کرد دشمن از 

Yesterday the radio announced that the enemy is using gas! 
( 140 ص)  
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کشم دوال میالخيزم و خودم را دومیدانم سالم است یا نه. برکشم. نمی نگشت رو زبانم میا

 (224 ص) عقب.

 اند. صد حذف شدهقشود از متن مدهند ناصر چگونه مجروح میهایی که نشان میتمام نمونه

ونا، شما کبوترا رو ریم تو باغ ارضا، کریم. ما داریم می ... گوید: رضا، رضا، کریمزیر لب می

 (224)ص  کبوترا رو بفرستين.بفرستين، 

 حذف کرده هو مترجم آن را از ترجم ست که موجی شدهیاباال توصيف حال رزمنده ۀنمون

دوستی را در شده از ترجمۀ رمان که به نوعی حس نوعهمچنين از دیگر موارد حذفاست. 

  توان اشاره کرد به:می داد،های داستان نشان میشخصي ت

 :2019، قادری بافتیو  )واعظيانشدن نام هویزه اشاره کرد. توان به حذفهمچنين می     

که خود بار استراتژیکی به همراه دارد و یادآور محاصرة دلخراش رزمندگان ایرانی   (53571

: 1393 ،های دشمن است. )منصوری خوزستانیشدنشان توسط تانکدر منطقۀ هویزه و بلعيده

1) 

 راه بازه. شما می تونين برین هویزه... )ص 163(

The rat’s net is open. Come through… (184 ص)   

این واقعي ت را با شيوایی تمام به تصویر  ،«درجه 270سفر به گرای »احمد دهقان در رمان      

های اصلی داستان است که در عملي ات هویزه به شهادت کشد. علی ازجمله شخصيتمی

 (164-165 صصشود. )تکه میهای تانک تکهرسد و پيکرش زیر چرخ دندهمی

ّ

ّ

ّ

 متفّرقهتغییراتّ-2-3

هارو جروحمهارو بردار ببر ... قاسم، قاسم، زود باش، گوید: مجروحام میحاج نصرت به

 (225 صبردارین ببرین. )

 (225کند.  )ص کس به دیگری کمک میراه می افتيم، هر

 20 ص) افتم و آتشباران دشمن.های پراکنده در سنگرها مییاد جنازه
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-العات بياناط شدند که مترجم تغيير، مربوط به مواردی می 341درصد از  31/10 ،در نهایت

هایی که در ادامه . مثالکرد ارائهشده در متن مقصد شده در متن مبدأ را به صورت تحریف

  هستند.این نوع تغييرات هایی از نمونه شوند،میذکر 

  
 مسعود بلند میگوید: علی بيچاره شدی. )ص 76(

Masood shouts، “Ali، you’re in love!”.)93 ص(  

علی بيچاره »کردن ميرزا بود که مسعود خطاب به او گفت : علی طبق معمول در حال اذیت

کند اما یکی از همين روزها تالفی می که داللت به این مطلب دارد که ميرزا حتما  «شدی

 ای!  گویای این مطلب است که علی تو عاشق شدهمتن مقصد 

 

وشن برای تضعيف روحيۀ دشمن با چراغ راند: روی تابلوی سبزرنگی، درشت نوشته

 (87 ص)حرکت کنيد. 

Written on a green sign in big letters is Safaviyyeh Road. ص) 

128 )  
اط العاتی که بر روی تابلو نوشته شده در متن فارسی و انگليسی متفاوت است: برای تضعيف 

 روحيۀ دشمن با چراغ سبز حرکت کنيد، تبدیل شده است به جادة صفویه. 

 (34 ص. )تا تو بيایهمشون منتظرن 

They’re expecting something from you. )50 ص(  

ها توقع دارند چيزی برای آن»متن فارسی تبدیل شده است به در « همشون منتظرن تا تو بيای»

 در متن انگليسی. « ها گرفته باشیآن

(40 ص. )موال مپسند که لوطیان خوار شوند  

LORD ALI PRESERVE THE DIGNITY OF THOSE WHO 

ROB THE RICH TO HELP THE POOR. (58-59صص:(   

دزدند تا به فقرا کمک از ثروتمندان می ترجمه: موال علی، حفر کن منزلت کسانی را که

.کنند  
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ممکن است  شده است که ت شيعه بيانالعات نادرستی از اسالم و سن اط در این مثال،      

سؤ  خودالعات کمی از اسالم داشته باشند که شاید اط برای مخاطب غير فارسی زبان 

 (53571 :2019، بافتیقادری و  )واعظيان. باشد هایی را به همراه داشتهبرداشت

ّتغییراتّترتیبی4-2- 
-تغييرات ترتيبی شامل تغييراتی هستند که به موجب آن ترتيب وقایع داستان دچار تغيير می 

و  تغيير ترتيبی مشاهده شد. )واعظيان 35(. در پژوهش حاضر 32: 2010پکنن،شود. )ن.ک. 

ها پرداخته تحليل ایدئولوژیکی آنها و ( که در ادامه به ذکر نمونه161: 2019، قادری بافتی

 شده است. 

ّایدئولوژی5ّ--2ّ

ّدربارۀّنویسنده1ّ--2-5

داستان و  10معاصر ایرانی است که بيش از  نویساندر کرج از داستان 1345احمد دهقان متولد 

 از ؛های بزرگسال و کودک و نوجوان و چندین مقاله پژوهشی تاليف کرده استرمان در حوزه

س به رشته تحریر درآورده است. هایی است که با موضوع دفاع مقد شاخص او کتابجمله آثار 

ات داستانی وزارت جایزه جشنواره بيست سال ادبي « درجه 270سفر به گرای »دهقان برای رمان 

 (1397. )حقانی، ات پایداری را از آن خود کردفرهنگ و ارشاد اسالمی و جایزه بيست سال ادبي 

به جبهه رفت بدون هيچ آموزش و تعليمات  -یعنی درست روز دوم فروردین 1361-اوایل سال 

نظامی! عملي ات فتح المبين شروع شده بود و احتياج به نيرو داشت. پس از آن هم در عملي ات بزرگ 

شد. بعد از این دو عملي ات، مکر ر به مناطق جنگی رفت. نزدیک به  بيت المقد س به جبهه اعزام

پایان جنگ در جبهه بود. او در دوازده، سيزده عملي ات بزرگ به طور مستقيم حضور شصت ماه و تا 

)یوسفی ّ.خواندن را شروع کردداشت و چهار پنج بار مجروح شد تا اینکه پس از پایان جنگ درس

ّ(4: 1391و احمدی ورزنه، 

 دربارۀّمترجمّ-2-5-2

خاورميانه در دانشگاه راتجرز نيوجرسی پال اسپراکمن، نایب رئيس مرکز مطالعات دانشگاهی 

آمریکا این رمان را به زبان انگليسی ترجمه کرده است. در حال حاضر دانشگاه جرج واشينگتن 

سی، واشينگتن دی ةکنگر ۀ، کتابخان(MAسی، دانشگاه هاروارد )کتابخانه دانشکده هاروارددی

آنجلس، دانشگاه برکلی کاليفرنيا، دانشگاه ماریلند )دانشکده پارک کالج( لس UCLAکتابخانه
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و دانشگاه ورمونت )کتابخانه بيلی هوو برلينگتن( از جمله مراکزی هستند که این کتاب را در 

 (1392. )باشگاه خبرنگاران جوان، اندمندان قرار دادهدسترس عالقه

ياری را در زمينۀ دفاع مقد س ترجمه کرده های بسهایی است که کتاباو از جمله مترجم

طی همکاری  2006را نيز در سال « درجه 270سفر به گرای »شدة کتاب است. نسخۀ ترجمه

ای که شاید ترجمۀ این کتاب را متمایز از با انتشارات مزدا در آمریکا به چاپ رساند. مسئله

مخاطبان آن است که عموما  کند، شده در حوزة دفاع مقد س میهای ترجمهدیگر کتاب

ات و دانشجویان زبان و ادبي شناسی، شناسی، انسانشناسی، جامعههای مردمدانشجویان رشته

 (1396ۀ مقيم آمریکا هستند. )اسپراکمن به نقل از سرشار، مندان فرهنگی خاورميانعالقه

 خالصۀّداستان-2-5-3

رغم از بهبود، علی شود و پسمیمجروح در جبهه که است ایرزمنده ناصر نوجوانداستان  ،کتاب

 پدر و مادر، همراهکسب رضایت از برود. وی پسجبهه به  خواهد مجددا ، میوالدینمخالفت 

 شلمچه ۀدر جبه پنجکربالی ات در عملي شرکت گردد. برای آمادگی باز می جبههخود به  دوست

م خط مقد به  رفتنبرای  از فرمانده زحمتبه  اتشود. در آغاز عملي می هفرستادتاکتيکی به اردوگاه 

 کهحالی ، دردشمن هایگلولهدر محور شليک گرفتن زیاد و قرارات از مشق گيرد. پس میرضایت 

، گرای شلمچه ی بصره ةجاد طرفبه  به دستور فرمانده است مانده باقی نفر پنجآنها فقط  ۀاز دست

به کنند. با وجود شليک میمستقر هستند، حرکت در آن دشمن های تانککه درجه، محلی  270

کرده و او و نشينی عقبها در اثر پيشروی نيروهای دشمن آندیگر به گروهانی ها و پيوستن تانک

 نيروهای ایرانی از محاصره کمک، بهدوستش از شهادتپس گيرند و قرار میدر محاصره دوستش 

از بهبود، یابد و پس میانتقال بيمارستان شود و به میزوجی مجروح یابد. بعد در کانال مینجات 

 (1398)جام جم البرز،  .گرددبرمیجبهه  بهات در عملي باز برای شرکت 

ّمفهومّایدئولوژیّ-4-5-2

ارزیابی و طریقۀ رفتار است که با عنوان هنجار بر های ایدئولوژی نشانگر طرز فکر، روش

ای از توان ایدئولوژی را مجموعه( همچنين می5: 2003یک جامعه ناظر است. )کالزادا پرز، 

ها دانست که اط العاتی را دربارة دیدگاه فرد یا نهاد نسبت به جهان به مخاطبان باورها و ارزش

کند. )ميسن، رک حوادث، واقعي ات و ... کمک میدهد و از این طریق به آنها در دخود می

2014 :25) 
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های اجتماعی، مند بخصوص با ایدههای نظامدیگر اینکه ایدئولوژی مرتبط است با ایده       

کند. حتيم سياسی و مذهبی که توسط یک جنبش اجتماعی و گروهی در جامعه نشر پيدا می

شود برای ای میگيرد از این جهت که زبان وسيلهیارتباط بين ایدئولوژی و زبان را در نظر م

آید، که در ترجمه پای زبان دیگری به ميان می( حال این218: 2000بيان ایدئولوژی. )حتيم، 

ها ها، افراد و نهادکند. به گفتۀ فاوست در طول قرنایدئولوژی مترجم اهمي تی خاص پيدا می

يری به خصوص در ترجمه اعمال کردند. باورهای شخصی خودشان را برای گذاشتن تأث

 (107: 2003)فاوست، 

 «درجه270ّسفرّبهّگرایّ»بررسیّایدئولوژیّمترجمّدرترجمۀّرمانّ-5-5-2
 گوید:می« درجه 270سفر به گرای »اسپراکمن در مصاحبۀ خود دربارة رمان 

این کتاب چيزی  وکشتار است؛ اما در بينم. نتيجۀ هر دو کشتها نمیمن زیاد تفاوتی ميان جنگ

های جنگی هم زیبایی دارند، هم زشتی. در این کتاب نوعی زیبایی وجود جالب است. صحنه

تلقی کسانی که در جنگ ایران و عراق شرکت کردند، چه فرماندهان و رهبران و چه  .دارد

 .اندسربازان، این بوده که الگوی خودشان را از یک پيشينۀ تاریخی، مذهبی، اعتقادی گرفته

)اسپراکمن  .هاستزند. او مخالف این حرفها را در رمانش نمیآقای دهقان استثنائا  این حرف

 (1396به نقل از سرشار 

 گوید که: او همچنين دربارة نگاه احمد دهقان اینطور می

های خودش داستان را نوشته. جنگ برای او یک او در این جنگ شرکت کرده و بر اساس دیده

اختی است تا یک پدیدة سياسی و این است که برای دانشجویان ما که شنپدیدة جامعه

)اسپراکمن به نقل از سرشار  .خوانند، جالب استشناسی میشناسی و مردمشناسی، انسانجامعه

1396) 

پرسد چطور ممکن است پدیدة جنگ ایدئولوژیک باشد درحالی که در پاسخ به خبرنگار که می     

 گوید: ئولوژیکی ندارند، مترجم میها واکنش ایدشخص يت

هایی عادی در این جنگ شرکت درست است که ماهيت ایدئولوژیکی داشته، اما غير از آن، بچه

اند. ها شيفتۀ شهيد، یعنی فرهنگ شهيدپروری نبودهدهد که همۀ آنکردند و این کتاب نشان می

دهد که شهيد نشده و عاشق میماند و این به من نشان قهرمان داستان در آخر کار زنده می

اش ادامه پيدا کند. این به نظر خواهد زندگیاش دانشگاه است. میشهادت نبوده. سنگر بعدی
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طور ها و مردم خاورميانه بهکنند که ایرانیچون اکثر دانشجویان ما فکر می ؛من جالب است

 (1396)اسپراکمن به نقل از سرشار  ... . کلی، عالقه دارند که شهيد بشوند

گرفتن این صحبت مترجم قرابت دارد با تغيير زبانشناختی ترتيبی که بر عنصر ترتيب قرار

 ( 157: 2019)واعظيان و قادری بافتی، ها تأثير گذاشت. رویداد

ن شده، عل ت رفتن ناصر، قهرمان داستادر مثالی که در ادامه آمده است در روایت ترجمه     

)قادری شدن به رفتن به جبهه بيان شده است. نشدن وی در امتحانات و مجبوربه جبهه، موفق

ّ(83: 1399بافتی، 
Study, study hard son, so you’ll be accepted to college. At least don’t 

fall behind other people’s kids, so they won’t say you failed and had to 

go to the front (p. 28). 

ا فتی های مردم عقب نمیکم از بچهترجمه: بخون، سخت درس بخون پسر تا دانشگاه قبول شی. اقل

 و نميگن تو قبول نشدی و مجبور شدی بری جبهه. 

است که نخواندن ناصر رفتن به جبهه تلقی شدهکه در روایت مبدأ، عل ت درسحالیدر     

توان اینطور برداشت کرد که در روایت انگليسی اولوی ت درس بر جبهه و در روایت می

 است. شده فارسی اولوی ت جبهه بر درس نشان داده 

رفت جبهه، درس ّهای مردم عقب نيفتی و نگنکم از بچهبخون، بخون بابا تا قبول شی، اقل

 .(14 صنخوند )

 دهقان به ناصر، قهرمان و راوی داستان:توان اشاره کرد به نگاه احمد همچنين می

لی است که به امتحانات حکایت ناصر است. ناصر در ابتدا محص  «درجه 270سفر به گرای »رمان 

اصلی ذهن او چيز دیگری  ۀیابد دغدغولی در مراحل بعدی مخاطب درمی ،اندیشدخود می

نيوز به نقل از یوسفی، )کتاب. ات جنگعنی رفتن به مناطق جنگی و شرکت در عملي یاست؛ 

 (5: 1391احمدی ورزنه، 

حقيقت نام ناصر برگرفته از نام یک دوست است. دوستی که رابطه صميمی با احمد دهقان 

گوید غمناکترین جای جبهه آن شبی بود که ناصر شهيد شد خودم نيز مجروح شدم. داشته. می

 (7: 1391نقل از یوسفی و احمدی ورزنه، زاهدی مطلق به )

 همچنین در مفهوم نماز:     
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گذرد، متلکی فهمم که از کنار هر سنگری که میجایی میآید. این را از آنعلی از دور می

کشد باال و تا حال رسد و خودش را از شيب دژ میخندد. سر میپراکند و خودش بلند میمی

لبخندی « یه وقت نترکين!؟ تا حاال خواب بودین!؟»گوید: بيند با تعج ب میو روزمان را می

 «چه خبر؟»پرسم: دهم و میتحویلش می

 « . امشب باید کار کنيم.ریمبعد  نماز می»گوید: می

نماز را بعدا  خواهيم « We’re going to pray later»که در رمان انگليسی به صورت      

 خواند ترجمه شده است. 

همچنين دراین تغيير رویداد در روایت فارسی، احمد دهقان نماز را در اولوی ت قرار داده؛     

 که در روایت انگليسی، کار مقد م دانسته شده است. حالیدر

مسئلۀ دیگر این است که مترجم تصویر شهادت را جدا از مسائل سياسی و مذهبی بيان      

اش را نه از کشيده شده از دوران رزمندگیه تصویرهای بکند، او احمد دهقان و درسمی

کند. )پاول شناسی نگاه میحوزة سياسی و مذهبی بلکه از دریچۀ اجتماعی و زیبایی

داند. )پاول دوستی را حس قالب بر داستان می( و حس نوع15-14: 2006اسپراکمن، 

 ( 13: 2006اسپراکمن، 

گردد نه به خاطر میرزمانش )علی( به جبهه بازماو معتقد است ناصر به خاطر یکی از ه     

شدن ناصر به جبهه چندان دوستی به نظر او اعزامبلکه به خاطر حس نوع پرستی،حس ميهن

یابد که تمام دوستان و خاطراتش در در گرو مسائل ایدئولوژیکی نبوده است. ناصر در می

گردد در نهایت زنده از جبهه باز میشود. او جبهه است و همين باعث بازگشت او به جبهه می

نه به عنوان یک قهرمان تشنه به خون بلکه به عنوان کسی که بدون خودخواهی به دیگران 

 (13: 2006پاول اسپراکمن، . )ن.ک کندخدمت می

دوستی در اثر احمد دهقان مکمل همدیگر دوستی و ميهناین در حالی است که حس نوع      

شود، مثال، مترجم، مارش نظامی را که از تلوزیون و بلندگوها پخش میهستند. به عنوان 

را برابر با ( که شاید نتوان آن13: 2006پاول اسپراکمن، ن.ک گيرد. )ناخوشایند در نظر می

توصيفات احمد دهقان دانست در روایت احمد دهقان گویی مارش نظامی هم نقشی در حس 

 برد: مراه با خود به خاطراتش در جبهه میو حال ناصر داشت، زیرا که او را ه
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آوری کمک به گردم. سرچهارراه، چادر جمعکنم و برمیدانم چه بگویم. خداحافظی مینمی

اند های رنگارنگی که مردم آوردهبارد رو بقچهاند تو چادر. برف میجبهه است. دو نفر خزیده

 (11 ص)کند. می تشویقجبهه  و روی هم تلمبار شده. ضبط صوت، مردم را برای کمک به

به معنی تحریک کردن  urgeبه صورت  encourageدر روایت انگليسی کلمۀ تشویق      

 به معنی: urgeترجمه شده است. در دیکشنری کيمبریج فعل 

“to strongly advise or try to persuade someone to do a particular thing”  

کردن کسی برای انجام کاری بيان کردن یا متقاعدآمده است که به معنای شدیدا  نصيحت     

 شده است. 

این خواند. کند و اط العيۀ اعزام به جبهه را میصدای تلوزیون بلند است: مارش حمله پخش می

بندم. ماشين تبليغات از انتهای هایم را می. چشماست بلندتنها صدایی است که تو خانمان 

 (19 صکنار خاکریز ...  )کرد. حسين را کشيدم خاکریز مارش عملي ات پخش می

 که قسمت خط کشيده شده به صورت:     

 

 

This is the only sound in the house 

 ترجمه: این تنها صدا در خانه است.

-تواند باری هيجانیکه نشانگر حذف صفت بلند از روایت فارسی است که خود می    

 احساسی داشته باشد. 

 

ّگیریّنتیجهّ-3

توسط مترجم آمریکایی پاول « درجه 270سفر گرای »ترجمۀ انگليسی رمان پس از بررسی 

های زیادی از انواع تغييرات اختياری در ترجمه یافت شدند. این تغييرات اسپراکمن، نمونه

متفرقه و همچنين تغييرات ، حذفی -کاهشی تغييرات ،افزایشی -تغييرات گسترشیکه شامل 

 کلمه، عبارت، بند و جملهشامل  در سطوح مختلفکه  دندبو هایی از تغييرات ترتيبینمونه

رزمانش طور مثال، دغدغۀ ناصر و هماط العات موجود در رمان فارسی را دستکاری کردند. به

کشيدن یک رزمندة اط العاتی بودند که دربارة پول، کرایۀ ماشين، قيمت شيرینی و سيگار

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strongly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advise
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/try
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/persuade
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
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م آمریکایی به متن اضافه گردیدند. افزایشی توسط مترج -تحت عنوان تغييرات گسترشی

کردن مطالب فوق در ترجمه به نوعی شخصي تی متفاوت را از رزمندگان ایرانی برای اضافه

رزمانش دغدغۀ پول را زبان به تصویر کشيد. در ترجمۀ انگليسی ناصر و همخوانندة انگليسی

حالی است که رمان ین درکشند و به فکر ارضای اميال دنيوی خود هستند، ادارند، سيگار می

فارسی که احمد دهقان بر مبنای تجربۀ شخصی خویش از حضور در دفاع مقد س به رشتۀ 

 است.زبان به تصویر نکشيده است، چنين تصویری را برای خواندة فارسیتحریر درآورده 

ق است، استراتژی عرااز جمله مطالبی که مترجم آمریکایی از متن مقصد حذف کرده       

بردن رزمندگان ایرانی بود. نام منطقۀ هویزه، های شيميایی برای از بيندر استفاده از سالح

شدن یکی از شدن ناصر، شخصي ت اصلی داستان، موجیشهر اهواز، چگونگی مجروح

-راهی رزمندگان همه و همه از جمله نمونههای بينرزمندگان و کيفيت نامناسب درمانگاه

ها که عمدتا  ریشۀ ایدئولوژیک گونه حذفحذفی بودند. این-هشیهایی از تغييرات کا

-زبان به تصویر میدارند، تصویری متفاوت را از جنگ ایران و عراق برای خوانندة انگليسی

کشند، جنگی برابر و بدون سالح شيميایی! همچنين تغييراتی در ترجمۀ انگليسی یافت شدند 

 ینه تنها روایتهای رمان فارسی بودند. این تغييرات دهندة تحریف بعضی از قسمتکه نشان

ت شيعه بيان از اسالم و سن  را العات نادرستیبلکه اط  ارائه دادند، ت جنگاز واقعي  را متفاوت

زبان که برای خوانندگان غير فارسیرا هایی برداشت وءس تواندخود میاین مسئله  کردند و

توان به تغييرات ترتيبی دیگر اینکه می ایجاد کند؛اشند العات کمی از اسالم داشته بشاید اط 

هایی اولوی ت درس بر جبهه و امور ها در نمونهجایی در روند رخداداشاره کرد که با جابه

 دیگر بر نماز مشاهده شد. 

شده در سایۀ ایدئولوژی پاول اسپراکمن، مترجم کتاب مذکور، در نهایت، تغييرات بيان     

ها، جدا از ای که مقولۀ جنگ ایران و عراق را مانند سایر جنگردند. ایدئولوژیمعنا پيدا ک

بينيد که در سایۀ این جدایی، هوی ت یک مل ت و چه بسا هوی ت مسائل سياسی و مذهبی می

های انسانی، حس  شود، ارزششود، نگاه رزمندگان ماد ی مییک جنگ نادیده گرفته می

رود، حقایقی از جنگ فداکاری و از خودگذشتگی از بين میدوستی، دوستی و ميهننوع
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شوند و این خود شاید آغاز ورود به یک جا میبههایی جاکتمان و یا تحریف و اولوی ت

 های آتی باشد. برانگيز برای پژوهشتواند موضوعی بحثفراروایت است که می

های جنگ ایران اس مانند روایتتواند برای مترجمانی که متون ادبی حس مقالۀ حاضر می     

کنند، سودمند و عراق و سایر متون ادبی در حوزة دفاع مقد س را برای ترجمه انتخاب می

باشد و آنها را نسبت به اهمي ت عدم تغيير اط العات متن در طی فرآیند ترجمه، رویکردهای 

 ها آگاه سازد. ایدئولوژیکی مترجم و مسئلۀ فراروایت
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