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 -1استادیارگروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
پذیرش1398/12/23 :

دریافت1398/09/05 :

چکیده
یکی از مهمترین رویکردهای نقشگرایی که در بررسی مطالعـات ترجمـه موردتوجـه رـرار گرفتـه ،نظریـه
اسکوپوس است که توسط هانس ورمیر1در اواخر دهه هفتاد میالدی معرفی گردید .این الگـو بـرخالد دیگـر
دیدگاههای ترجمهای که بیشتر بر نقش زبانی استوار هستند ،بر نقشِ متن پایبند اسـت .ورمیـر در تفسـیر
رویکرد اسکوپوس ،ابتدا به بیان مفاهیم بنیادی نظریه در رالب بسـندگی مـتن در چـارچوع تعـادح ،بحـ
انسجام در رالب انسجام درون متنـی و بینـامتنی ،تحلیـر فرهنـع و عناصـر فرهنگـی در ترجمـه مـتن و
موضوعیت تحلیر نقشی متن و بررسی عناصر و مفاهیم تأثیرگذار در متن (اطالعاتی -بیـانی و ترغیبـی)
میپردازد .در این میان نهجالبالغه یکی از نمودهای آشکاری است که هر یک از سبکهای مختلف بیـانی
از مثرها ،کنایهها ،مجازها و استعارههای مفهومی را شامر میشود .بیشتر این سبکها و عناصـر بـه جهـت
تقارن و نزدیکی به نظریه هدفمندی نقشگرایی ورمیررابر بررسی هستند .لذا بررسی هریک از این عناصـر در
ترجمه بهرامپور از نهجالبالغه ( )1396رابربح است .پژوهش حاضر بـه روش توصـیفی -تحلیلـی درصـدد
تطبیق ترجمه بهرامپور از نهجالبالغه ( )1396با رویکرد کنشمحـور مزبـور اسـت .نتیجـه پـژوهش نشـان
میدهد که بهرامپور در ترجمه حاضر سعی کرده عالوه بر صراحت گویی ،مفاهیم و نمودهـای خـام مـتن را
بنابر هددِ متن مقصد بازتاع نماید.
واژگان کلیدی :الگوهای کنشمحور ،رویکرد اسکوپوس ،ورمیر ،نهجالبالغه ،ترجمه بهرامپور

Email: a.sayadani@azaruniv.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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فرآیند ترجمه فعالیتی هدفمند است که مترجم در آن میکوشد «پیام نوشتاری در زبانی را باا
همان پیام در زبانی دیگر جایگزین کند» (بیکر و سالدینا .)21:1396 ،در این راساتا متارجم باه
ارتباط بینافرهنگی زبان مبدأ و مقصد توجه وافری دارد .تا بتواناد تایریری کاه ماتن بارروی
مخاطب میگذارد به بهترین نحو باشد .این ارتباط بینافرهنگی میتواند الگوها و هنجاارهاای
خاصی را در قالب امور مشترک و یکسان و گاهی متفاوتی را ایجاد نماید که در ایان االات
کارکرد واقعی زبان تعیین میشود .لذا مترجم با انتقال چنین مضامینی خود زمینهسااز فرآیناد
تحلیل و ارزیابی متن میشود .همانگونه کاه تاودور  2مایگویاد «ماتن در جریاان دوباار
خواندن یکسان نمیماند ،در هر باار خوانادن معناایی تاازه ماییاباد» (اامادی.)273:1389 ،

ارزیابی ،بررسی ارزشمندی است که پژوهشگر به جهات ارز گاذاری ارار ترجماه شاده،
کیفیت ارر را میسنجد و دیدگاهها ،نگر ها و عواطف ااکم بر آن ارر را بررسای مایکناد.
آنچه این عمل را ارزشمند میکند ،داشتن یک الگوی خاص و منظم برای ارزیابی ارر اسات.
«مونا بیکر ،الگو را بهمنزله ابازار اکتشاافی در ملالعاار ترجماه مایداناد» (بیکار و ساالدینا،

 .)83:1396در این راستا توجه به اغراض اصلی نویسنده در ترجمه بیآنکه کاه ررهای تغییار
و تحریف رویداده باشد ،بسیار اهمیت دارد.
در عصر ااضر به جهت گستره تعامالر فرهنگای ،ایان انتظاار مایرود کاه در فرآیناد
تحلیلی متن ،گرایشهای مختلف نقشی و کارکردگرایی زبانی بکار گرفتاه شاود .در تحلیال
متن« ،چگونگی توجه به هنجارهای فرهنگ مقصد یا نادیاده گارفتن آنهاا معیاار و سانجه
مهمی در ارزشیابی ترجمه به شامار مایآیاد» (رایا

و همکااران .)45:1392 ،در ایان راساتا

نظریه پردازان هر یک با توجاه باه الگوهاای خاصای ،در پای پاساخگویی باه فرضایههاا و
تصورار خاص رهنی خود هستند .یکی از این الگوهای نقشی ،الگوی کانشمحاور هاان
ورمیر ( )1986است که ضمن بررسی معنای متن در چاارچو اساکوپو( (هاد ) ماتن،
نقش زبان در متن را میکاود ،در این نقش ارتباطی زبان« ،محیط ارتباطی و بافات اجتمااعی
164

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

 -1مقدمه

الگوهای کنش محور در ترجمه نهج البالغه بر اساس رویکرد اسکوپوس _________ علی صیادانی و یزدان حیدرپور

زبان و کارکرد متن مبدأ در فرهنگ و زبان مبدأ ،کارکرد متن ترجمهشده در زباان و فرهناگ
مقصد مورد توجه قرار میگیرد» (هاشمی .)53:1392 ،توجه به این مسایله کماک شاایانی باه
فرآیند دریافت اسکوپو( اصلی در متن میکند .بهعالوه ورمیر ارزشایابی و تحلیال ماتن را
وابسته به هد متن میداند و معتقد است که «در ارزشیابی ترجمه نیاز ،مایتاوان هاد را
معیار قرار داد» (فرازاد.)172:1394 ،

ورمیر بعد از پرداختن به نقش متن در ترجمه و ارتباط کنشمحوری در ماتن ،ایانگوناه
بیان میدارد که «ترجمه بایستی پیرو نقش مسلط یا بهاصلالح اماروزی ،اساکوپو( اصالی
متن باشد .ورمیر اعتقادی بر ترجمه کامل و صِر ندارد ،اما معتقد است که متارجم بایاد در
3

چارچو شرایط موجود به ترجمه بپردازد» (ورمیر و رایا  .)96 :1984 ،نظریاه اساکوپو(

به ترجمه با دید عملگرایی و مقصودگرایی مینگرد؛ و ایانگوناه فارض مایدارد کاه «هار
ترجمهای مخاطب خاص خود را دارد .درواقع این موضوع بدین معنی است که ایجاد متنای
خاص ،محیلی عاین محایط مقصاد را مایطلباد» (ناورد .)95-97 :1997 ،ایان رویکارد «از
رویکردهای زبانشناختی و صوری ترجمه فاصله میگیرد و به نفع نظریهای کاه بار نقاش و
بافت اجتماعی و فرهنگی ترجمه استوار است» موضع میگیرد (زندهبودی.)8:1390 ،

اسکوپو( درواقع یک اصلالح فنی به معنی هد یا قصد ترجمه است؛ و اعتقااد بار آن
است که «هر عملی به نتیجه ،موقعیت یا رویدادی جدید و ااتماالً به هدفی جدیادی منتهای
میشود .ورمیر هار عمال را ناوع خاصای از رفتاار توصایف مایکناد» (ورمیار و همکااران،

 .)50:1393این اصلالح از واژه یونانی""skoposبه معنای هاد و مقصاود نشاارر گرفتاه
شده است .نظریه اسکوپو( (نقش و هد ) نخستین بار توسط هان
 1970و سپ

با همکاری کاترینا رای

ورمیر در اواخر دهاه

در اوایال دهاه  1980در آلماان ملارح گردیاد .در

مقام بررسی اولین ارر جامعی که در این مقوله گاردآوری شاده اسات ،کتاابی تحات عناوان
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رشتة تحریر درآورده است.
در این کتا  ،نویسندگان بر این اصل باور دارند که هد ترجمه ،شیوه ترجمه را تعیاین
میکند .به اعتبار دیگر متن ترجمه شده باید برای هد خاصی فراهم آید و مترجم با توجاه
به این مسیله بتواند با افظ نقش اصلی متن ،ترجمة بسنده را ارائه دهد .چراکاه بناباه اعتقااد
ورمیر« ،هد

ترجمه شکل تعادل موردنیاز برای ترجماه بسانده را تعیاین مایکناد» (ناورد،

 .)77:1396ورمیر از این مسیله بهعنوان بسندگی یاد میکند و مدعی است که ترجمه بایاد باه
لحاظ نقشی بسنده با نقش متن مبدأ باشد .ورمیر و رای

در این کتا سه قانون کلای را در

ترجمه ملرح میکنند؛ که شامل «قانون هد 6که طبق آن هر ترجمهای تابع هدفی اسات کاه
برای آن تعیینشده است؛ قانون انسجام 7که طبق آن متن مقصد باید چنان منسجم باشاد کاه
با توجه به دانش و اطالعار خوانندگان و شرایط ماوقعیتی بارای آنهاا قابالفهام باشاد؛ و
قانون وفاداری 8که به ارتباط بین متنی میان متن مقصد و متن مبدأ مربوط میشود و بار ایان
اصل استوار است که باید پ

از رعایت دو اصل هدفمندی و انسجام بینمتنی ،این دو ماتن

همچنان با یکدیگر مرتبط باشند» (فرازاد.)95:1396 ،

در این دیدگاه اهمیت متن مبدأ کمتر از متن مقصد است؛و ورمیر از این مفهوم باهعناوان
«به زیر کشیدن متن مبدأ از تخت سللنت» یاد میکناد( .بسانت و همکااران .)88:1394 ،البتاه
وی اهمیت متن مبدأ را به صفر نمیرساند .بلکه متن مبدأ را منبعی پیشنهادی برای اطالعاار
معرفی میکند که مترجم برای انتقال اطالعار و بازتولید آن به زبان مقصد استفاده مایکناد.
در این بازتولید و انتقال مفاهیم در ترجمه ،ورمیر به مسائل فرهنگویژه توجه مایکناد .چارا
که معتقد است «ترجمه به اعضای یک فرهنگ در زبانشان اطالعاتی که در اصل در فرهناگ
و زبان دیگری تهیه شاده ،مایدهاد» (زناده باودی .)9:1390 ،درواقاع ایان فرهناگ الگاویی
مشخص و منظم برای مترجم است کاه وی را باه کااربرد واقعای سالوح نقشای و زباانی
هدایت و رهنمون میسازد .ورمیر در بحث فرهنگویژه از ورای رمزگردانی زبانی میگاذرد
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«شالودهای برای نظریه عمومی ترجمه» 4است که هان

ورمیر با همکاری کاترینا رایا  5باه
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جای دارد که خود متیرر از شارایط اجتمااعی -فرهنگایا

اسات» (هماان .)83:نگارنادگان

توجه خاصی به این مسیله کردهاند و آنچه موردملالعه قرار مایگیارد ماتن در بساتر شابکة
نشانههای فرهنگی مبدأ و مقصد است.
در این راستا ترجماه بهرامپاور از نها البالغاه کاه یکای از ارزشامندترین ترجماههاای
نه البالغه به شمار میرود ،بهعنوان ماده پژوهشی در بررسی مفاهیم کنشمحوری و مساائل
نقشی و فرهنگی متن انتخا شده است .علت گزینش این ارر ترجمهای به این جهات باوده
است که ترجمه ایشان از نه البالغه ،ترجمهای روان و روشن با شرح واژگاان باوده اسات،
بهرامپور در این ترجمه سعی نموده است تا ترجماهای واضا و مفهاومی و مخاطابمادار
داشته باشد تا عامهی مردم از این ترجمه بهره برند؛ و این مسیله مُبَیّن انتخاا منباع ماذکور
بهعنوان مادّه پژوهشی بوده است .از سوی دیگر جنبة خاص کاربردشناسی زبانی در ترجماه،
آنچه که ورمیر در ترجمه ارعا ن داشته ،رویکارد جدیاد و منظمای باه ترجماه بخشایده کاه
واکنش مخاطب به مساائل وفااداری باه ترجماه ،واژگاان همسانگ و هامتاراز در مساائل
فرهنگویژه و جنبههای دیگر را میکاود .لذا نگارنادگان در جساتار ااضار ضامن رعایات
معنیمداری و مقصودگرایی ،به ارزیابی و بررسی ترجماه بهارامپاور از نها البالغاه ()1396
پرداختهاند .در این ارزیابی پژوهشگران به گزینش منتخبی از خلبههاای نها البالغاه توجاه
داشتهاند .بر این اسا( پژوهشگران ضمن بررسی مفاهیم رویکرد کنش محاوری ورمیار باه
تحلیل و ارزیابی وجوه نقشی و مسائل فرهنگویژه در ترجمه ااضر مبادرر ورزیدهاند.
ساختار اصلی جستار ااضر شامل بخشهای اصلی از جمله مبانی نظری و تلبیاق آن باا
ترجمة نه البالغه در بخشی با عنوان «نگاهی به ترجمة نه البالغه» بوده اسات .نگارنادگان
کوشیدهاند تا مبانی نظری را در دو عناوان کلای تحلیال فرهنگای ماتن و تحلیال نقشای آن
خالصه نموده و مورد پرداز

و بررسی قرار دهند .هر یک از این دو عنوان شاامل دو زیار

بخش جداگانه و منحصر بهفرد خود میشود که توضای هار یاک در بخاش مباانی نظاری
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نیز روال کار به همین صورر بوده است .به این معنی کاه ابتادا نموناههاایی از ترجماه کاه
قابلیت تلبیق و مقابله با مبنای نظری را دارد ،استخراج شده و ماورد تلبیاق و مقایساه قارار
گرفته است که در قسمت نتیجه نیز نمای کلی و عصااره دساتاوردهای بررسای و پارداز ،
گنجانده شده است.
 -1-1هدد پژوهش

بهرامپور ترجمة نه البالغه را صِر خواندن ادیث نمایداناد .بلکاه هاد از آن را فهام
محتوای دقیق میخواند .وی ترجمة نه البالغه را ترجمهای مفهومی و آزاد میداناد و شایوة
ترجمة نه البالغه را اینگونه ارعان میدارد که «نیازی نیست تماام لغاتهاا و اصالالاار
پیچیده ارائه شود و یک ترجمه آزاد که مراد اضارر را باه شاکل روشان در اختیاار آناان
]مخاطبان[ قرار دهد کافی است» (ر.ک :بهرامپور .)7:1396 ،وی دلیال ترجماة آزاد و مفهاومی
را وجود بالغت و فصاات خاص نه البالغه میداند و معتقد است که هرگوناه ترجماهای
با رویکرد ترجمانی ویژه بر ابهام و پیچیدگی بالغت نه البالغه میافزاید و نمیتواند مفهاوم
وغرض آن را به مخاطب بهدرستی برساند .بهرامپور ترجماهای محتاوا محاور و هدفمناد را
ارائه میدهد و بیشتر بر هد ِ متن تیکید دارد.
نویساندگان در جساتار ااضاار باا اساتفاده از رویکاارد هدفمنادی ورمیار در وهلاة اول
کوشیدهاند تا ترجمهای ساده و قابلفهم از گزیده خلباههاای منتخاب از نها البالغاه ارائاه
دهند؛ و سپ

جامعیات و قابلیات ترجماه بهارامپاور از نها البالغاه ( )1396را در افاظ

بسندگی متن و تعادل الفاظ در برخورد با ظرافتهای خاص فرهنگای و نقاشهاای خااص
ااکم بر متن را مورد ارزیابی قرار دهند .در این بررسای بهارامپاور در ترجماه خلباههاای
منتخب توانسته بسندگی متن و تعادل واژگانی را در برخورد باا ظرافاتهاای مزباور افاظ
نماید .هد اصلی جستار ااضر ،بررسی ترجمه آزادِ بهرامپور با رویکرد هدفمنادی ورمیار
است که کاربرد

تا اکنون کمتر در اوزه ملالعاار ترجماه موردتوجاه قرارگرفتاه اسات.
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پژوهش به صورر مفصل خواهد آمد .در خصوص تلبیق این مبانی با ترجماة نها البالغاه

الگوهای کنش محور در ترجمه نهج البالغه بر اساس رویکرد اسکوپوس _________ علی صیادانی و یزدان حیدرپور

«نظریه اسکوپو( شامل انواع متون میگردد و به متن خاصی اختصاص ندارد» (زناده باودی،

)17:1390؛ به پژوهشگران امکان تحلیل موشکافانه ترجمههای مزباور را بار اساا( رویکارد
کنشمحوری فراهم میسازد.
پژوهشگران با بررسی چنین ترجماههاایی در چاارچو کانشمحاوری ،باه قابلیّات و
جامعیت این رویکرد در رسیدن به اغراض ماتن ،باهویاژه اساکوپو( ترجماة نها البالغاه
بهعنوان نمود اصلی متن دینی ارعان داشتهاند.
 -2-1پرسشهای پژوهش

 -1-2-1با توجه به تیکید ورمیر بر هد خاص متن در فرآیند ترجمه ،آیا این هد ِ خااص
توانسته است گستره ساختهای نقشی زبان و بافتهای فرهنگیِ موجود در ترجمه ماذکور
را با برداشتهای ممکنِ متن مبدأ محصور و مشخص نماید؟
 -2-2-1مترجم در برخورد با مسیله رمزگان ادبی و فرهنگی که در متن نها البالغاه وجاود
دارد ،چگونه توانسته است وجوه سبکشناختی و نقشهای عرفی و زبانیِ متن را بار اساا(
اسکوپو( خاص بهدرستی به مخاطب انتقال دهد؟

 -2پیشینه پژوهش
ازجمله پژوهشهایی که در راستای رویکرد هدفمنادی ورمیار و بررسای کانشمحاوری و
محتوامداری متن صورر پذیرفته ،میتوان به جستارهای زیر اشاره کرد:
مقاله «ترجمه ادبیار کودک از منظر پارادایم اسکوپو( و تعادل (ملالعة ماوردی :داساتان
شااازده کوچولااو) بااه قلاام ساامیر اساانوندی و همکاااران ( )1394کااه در آن نویسااندگان
کوشیدهاند تا عملکرد دو پارادایم مهم تعادل و اسکوپو( را در ترجمة ادبیار کاودک نشاان
دهند .در همین راستا به ارزیابی سه ترجمه متفاور از داساتان شاازده کوچولاو باه نگاار
محمد قاضی ،اامد شاملو و ابوالحسن نجفی پرداختهاند .پارادایم نخست تعاادل را در ماتن
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بررسی این رویکرد در ارزیابی ترجمههای ادبی و ترجمههای متون دینی به جهات ایانکاه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

ترجمه مشخص گردید که ترجمه شاملو مخاطب محور بوده و توانساته اساکوپو( اصالی
متن را به مخاطب که کودکان هستند انتقال دهد.
جستار «بررسی نظریاه اساکوپو( (هدفمنادی) در نهضات ترجماه بغاداد» کاه توساط
محمدرضا هاشمی و امیر داوود ایدرپور ( )1392به چاپ رسیده است ،رویکرد اساکوپو(
(هدفمندی) را به پیروی از شیوههای علمی ترجمه ،تنوع آرار ترجمهشده و اتخار رو هاای
مختلف ترجمه که همگی از ویژگی هاای نهضات ترجماه بغاداد هساتند ،ماورد تحلیال و
ارزیابی قرار دادهاند .نویساندگان ضامن بررسای اسالو هاای رویکارد هدفمنادی ،بحاث
سفار

بهعنوان نیازهای مبتکر عمل را در نهضت ترجماه بغاداد باه کاار بساتهاناد .نتیجاة

پژوهش نشان میدهد که موارد ملرحشده در رویکرد هدفمنادی نماود باارزی در نهضات
بغداد داشتهاند.
جستار «نظریه اسکوپو( در ترجمه شناسای» کاه مهاران زناده باودی ( )1390آن را باه
چاپ رسانده است ،مقالة توصیفی است که نویسنده به شرح مفصل رویکارد اساکوپو( در
ملالعار ترجمه میپردازد .زنده بودی در توضای ایان جساتار نظریاار ترجماه را باه دو
دسته کلینگر و جزئینگر تفکیک میکند .نظریار جزرنگار شاامل بخاشهاای خاصای از
ترجمه میگردد ،در صورتی که نظریار کلنگر تمام انواع ترجمه را دربرمیگیرد .باه اعتقااد
ایشان رویکرد اسکوپو( بهعنوان رویکردی کلنگر خوانده مایشاود .وی در توضای ایان
جستار نخست به جایگاه نظریه و کنش ترجمه از دیدگاه ژانرنه لدمیرال میپردازد؛ و ساپ
دیدگاه برخی ازصاابنظران رویکرد اسکوپو( را ملرح میسازد؛ و در ادامه به این مسایله
میپردازد که چه ویژگیهایی از ترجمه از دیدگاه این نظریه اائز اهمیت است.
مقاله «نظریة الهدف لهانس فیرمیر و کاترینا رایس» به نگار
مفتاح ()2014؛ که نویسنده بر این تال

لیزا روث و ترجماه ماون

بوده است که نظریار ورمیر را بهطور واضا و باه

صراات بر اهل فن معرفی نمایاد .وی در وهلاة نخسات پیشاینهای از ملالعاار ترجماه و
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مبدأ جستجو میکند و پارادایم دوم به دنبال تعادل در متن مقصد است .با بررسای ایان ساه
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اسکوپو( در بلن ملالعار ترجمه میپاردازد .لیازا روث در ایان مقالاه باه اساسایتارین
رویکردهااای هدفمناادی ورمیاار پرداختااه و سااعی کاارده تااا رویکاارد ورمیاار را در قالااب
کنشمحوری ترجمه ملرح سازد .نویسنده به اصل انتقال واژه در مسیله فرهناگویاژه توجاه
وافری داشته و آن را در رویکرد هدفمندی ورمیر مهم دانسته اسات .البتاه نویسانده در بیاان
مفاهیم رویکرد مزبور به توصیف جایگاه مخاطب متن اشاره میکند؛ و اصل را درک واقعای
هد متن از جانب مخاطب متن میداند.
کتا «الترجمة بوصفها نشاااا ااففاا مادانظ نظریاة مشارو ة» تاالیف کریساتین ناورد
( )2015که اامد علی آن را ترجمه نموده است یکی از کتا های اصلی در تبیاین رویکارد
ورمیر در جستار ااضر است .نویسنده در آغاز کتا به توضی نظریه کنش و نظریه هاد
میپردازد؛ و نظریه کنش و هد را انقالبی در ملالعار ترجمه معرفی میکند .نورد متارجم
را از قید و بند زبان مبدأ آزاد میسازد؛ و وابستگی مترجم را نسبت به وجوه زبانی و سابکی
متن مبدا به اداقل میرساند .نویسنده در این کتا با تشکیل بخشهاای مجازا هار یاک از
مبااث رویکرد هدفمندی ورمیر را بهطور مفصل مورد تحلیال و بررسای قارار داده اسات.
وی بیشتر به تحلیل نقشی متن اشاره کرده است و با اشاره به عناصار نقشای ماتن ،درصادد
تبیین دقیقتر نظریه ورمیر است .عالوه بر این وی باه مسایله اماناتداری متارجم در انتقاال
مفاهیم اشاره میکند؛ و معتقد است که امانتداری متارجم بایاد در راساتای انتقاال درساتی
مفاهیم باشد.
کتا «ترجمه؛ فعالیتی هدفمند» نوشته کریستین نورد ( )1396که به دست مژگان سالمانی
به ترجمه رسیده اسات؛ از کتاا هاای بنیاادی و اصالی در تبیاین دیادگاههاای ورمیار در
پایه ریزی شاکله جستار ااضر است .ایان کتاا ارزناده در ااوزه ملالعاار ترجماه قارار
میگیرد .محتوای آن بررسی نظریهها و رو های ترجمه از دیدگاه علمای اسات .نویسانده
در این کتا به بررسی کلی مفاهیم ترجمه پرداخته و ساپ
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روند بسط و گستر

آن در کشور آلمان ارائه میدهد؛ و سپ

به شرح توصایفی از نظریاه
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مترجم به متن مبدأ یاد میکند؛ و مترجم را ملزم به رعایت وفااداری در سابک ترجماه ماتن
مبدأ میکند .وی در این کتا به عملکرد کنش در ترجمه میپردازد .کنشهایی که به اعتقااد
وی توسط عوامل و افراد ایفار کننده نقش اجرایی میشود.
کتا «ترجمه و زبان» به قلم پیتر فاست ( )1397که رااله گنادمکار آن را ترجماه کارده
است .به بیان مفاهیم کلی ترجمه اشاره میکند .در بخشی از ایان کتاا نویسانده باه شارح
تحلیل نقشی متن اشاره میکند؛ و معتقد است که برای تمامی انواع رفتارها میتوان توصایفی
نقشی ارائه داد .وی در این راستا سه نقش «اطالعرسان ،عاطفی و اجرایای ]ترغیبای از منظار
ورمیر[» معرفی میکند و هر یک از این نقشها را به ابعاد متناظری تقسیمبندی مایکناد .وی
نقش اطالعرسان را با متن محتوا مدار ،نقش عاطفی را با متن صورر محور که بار فرساتنده
معلو است و نقش ترغیبی را با متن رفتار محور که برگیرنده معلو است ماورد تحلیال
و بررسی قرار میدهد.
با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش متنی و توجه به بافت زبانی متن در ترجمه متون دینای
همچون نه البالغه ،اهمیت توجه به نگر های ترجمهای همچاون ورمیار کاه بتواناد نیااز
رهنی مخاطب را در بررسی مفاهیم خاص متن مبدأ بینیاز سازد به چشم میخورد.

 -3مبانی نظری
همانلور که پیشتر گفته شد ،مبنای نظری بر دو محور اصلی یعنی تحلیل فرهنگی و تحلیال
نقشی آن استوار است ،که هریک دارای دو زیر بخش اساسی اسات .تحلیال فرهنگای نااظر
بر دو محور «معادلیابی فرهنگی» و «دگرگفت» است .تحلیل نقشی متن نیز دو محاور«نقاش
اطالعاتی یا بیانی و نقش ترغیبی» را شامل میشود که در ادامه به رکر جزئیار و توضایحار
مربوط به هر کدام پرداخته خواهد شد .عمده مبااث جساتار ااضار باه تحلیال و ارزیاابی
ترجمه بهرامپور از نه البالغه ( )1396با رویکرد کنش محوری ورمیر و بار اساا( بررسای
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بنیادی نقشگرایی اشارهکرده است .نورد در ضمن بیان مفاهیم نقشگرایی از اصال وفااداری

الگوهای کنش محور در ترجمه نهج البالغه بر اساس رویکرد اسکوپوس _________ علی صیادانی و یزدان حیدرپور

رویکرد در بررسی ترجمه ااضر این بوده است که پژوهشگران کوشیدهاند تاا ترجماه را در
قالب نظاممند و هدفمند هدایت سازند .به هماین جهات شایساتهتارین رویکارد را الگاوی
هدفمندی ورمیر دانستهاند .چارا کاه ورمیار «ترجماه را باهمنزلاه کنشای 9هدفمناد در نظار
میگیرد» (زندهبودی .)8:1390 ،در ایان راساتا کاارکرد و نقاش زباان10در ترجماه باه شاکل
چشمگیری اهمیت مییابد .درواقع ورمیر با پایهریزی رویکرد اسکوپو( ،بینش جدیادی را
در ملالعار ترجمه بنیان نهاد.
آنچه که مسیله را برای ما با اهمیت میسازد؛ توجه به این نکته اسات کاه ورمیار در ایان
رویکارد «نشاان ماایدهاد کاه نظریااههاای عمادتاً زبااانی و رسامیتار ترجمااه باه مفهااوم
اجتماعی -فرهنگی و نقشمدار ترجمه ،تغییر کاردهاناد» (بیکار وساالدینا .)719:1396 ،هاان
ورمیر با تیکید بر محتوای نقشمداری ترجمه اسا( کار خود را مبتنی بر شایوههاای تحقیاق
بر کنش ترجمه میداند .به همین خاطر وی تلبیق زبانها و معیار سانجش آنهاا را نیازمناد
بررساای و ترجمااهپااذیری آنهااا در ساال قاباال قبااولی ماایخوانااد .ورمیاار ایاان ساال از
ترجمهپذیری قابلقبول را تابع وجوه نقشی ،سبکشناختی و نیز تادقیق موشاکافانة فرهناگ
متن مقصد میداند .وی با تیکید بر این سخن ،قانون کلی رابلة ترجمه و اسکوپو( (هاد
متن) را به تصویر میکشد.
(بیکر و سالدینا)720:1396 ،

ملابق این قاعده ورمیر معتقد است که غرض و منظور متن هاد بایاد راهبارد و رو
فرآیند ترجمه را مشخص سازد .وی این اصل را اسکوپو( میخواند .باه بیاان بهتار کانش
ترجمهای و فرآیند تولید آن ،اسکوپو( ماتن را مشاخص مایساازد .متارجم بارای انتقاال
محتوای متن موردنظر و عرضه اطالعار باید چنین قاعادهای را مادنظر داشاته باشاد .نکتاه
اصلی که ورمیر مترجم را بدان سوق میدهد؛ توجه به جایگاه ماتن مبادأ در فرآیناد ترجماه
173

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

وجوه نقشی زبان از گذر مسائل میان فرهنگای و فرهناگویاژه اسات .علات گازینش ایان
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شود؛ اما ورمیر مترجم را برای دریافت اسکوپو( ماتن تشاویق باه اخاذ اطالعااتی درباارة
جنبههای خاص متن مبدأ میکند .چرا که «متارجم بار اساا( اساکوپو( ماتن مقصاد کاه
آغازگر تعیین کرده ،اطالعاتی را درباره جنبههای خاص متن مبدأ عرضاه مایکناد» (بیکار و

سالدینا .)721:1396 ،با این تفسیر رویکرد اسکوپو( ورمیار متوجاه ساه قاانون هدفمنادی،
انسجام کنشی و وفاداری است؛ که قواعد انسجام کنشی و وفااداری جزئای از قاانون هاد
ورمیر خوانده میشوند .قانون انسجام کنشی «بر آن است که متن مقصد باید آنقادر منساجم
باشد تا استفادهکننده با توجه به زمینه مفروض اوضاع و ااوال موقعیتی و دانش خاویش ،آن
را بفهمد» (بیکر و سالدینا.)721:1396 ،

ورمیر اصل انسجام کنشی را مهمترین اصل کنش محوری خود معرفی مایکناد و باه دو
بخش انسجام کنشی درونمتنی11و انسجام کنشی بینمتنی 12تفکیک مینماید .نکته مهام ایان
اصل در این است که «انسجام کنشی بین متنی باید میان ماتن مبادأ و مقصاد وجاود داشاته
باشد؛ دراالیکه شکل آن وابسته به برداشت مترجم از ماتن مبادأ و هاد ترجماه اسات»
(نورد .)71:1396 ،این نوع از انسجام تابع انسجام درونمتنی است .انسجامی که قاعاده امانات
(وفاداری) متوجه آن است .این قاعده نیز میان ترجمه هدفمند و ماتن مبادأ برقارار اسات و
تصری میکند که «همینکه اصل قاطع اسکوپو( و قاعده انسجام کنشی (درونمتنای) اجارا
شوند ،رابلة میاان ترجماه غارضمادار و اساکوپو( برقارار مایگاردد» (بیکار و ساالدینا،
.)721:1396

در مقام بررسی اسکوپو( متن با اشاره به قواعاد مزباور ،ورمیار از مسایلة دیگاری یااد
میکند؛ که آن را بسندگی 13و تعادل 14میخواند .بسندگی زمانی میتواند ترتیب محتاوا را در
راستای اسکوپو( متن فراهم آورد که ترجمه دچار تغییر نقش شود .با آنکه ورمیر و رایا
از ربار نقش در ترجمه سخن میگویند و آن را الزمه ترجمه هدفمند میدانند؛ اماا گاهااً باا
تغییر نقش دریافتکنندگان متن ،هد متن نیز تغییر مییابد .در این االات انساجام کنشای
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اسکوپو( زبان مبدأ و مقصد متفاور خواهد شاد .در ایان صاورر بساندگی متناساب باا
اسکوپو( میتواند محتوای دقیق را انتقال دهد .در این رویکرد بسندگی مفهاومی خااص و
قانون معتبر ترجمهای است؛ و تعادل هد و ابزاری برای ترجمه است .آنچه در ایان نظریاة
ملرح است «شکل تعادل موردنیاز برای ترجمة بسنده» است (نورد.)77:1396 ،

ورمیر ،بررسی اصاول هدفمنادی و قاعاده بساندگی را تاابع مساائل جامعاهشاناختی و
کارکردگرایی زبان میداند؛ و معتقد اسات کاه «چناین قاعادهای ارتبااط ماوازی ترجماه باا
مخاطب را فراهم میسازد» (روث )87 :2014 ،و این هدفی است که ورمیار در بلان ترجماه
جستجو میکند .در ارزیابی مسائل جامعهشناختی و کاارکردگرایی زباان ،ورمیار باه مساائل
فرهنگویژه 15تیکید بسیاری دارد .وی توانش ترجمه را وابسته و ملزم باه فرهناگ مایداناد.
به اعتقاد ورمیر ،فرهنگ «محیط کلی هنجارها و عار هاای فارد اسات کاه بایاد باهعناوان
عضوی از جامعه بداند تا «شبیه دیگران» یا قاادر باه متفااور باودن از آنهاا باشاد» (ناورد،

 .)73:1396عر هاا 16و هنجارهاا نقاش مهمای در تولیاد ماتن و درک آن دارناد؛ چارا کاه
آغازگران متن« 17نویسندگان متن» بر اساا( عار هاا و هنجارهاای موجاود باه اهادا و
اغراض موردنظر در متن دست می یابند؛ و گیرنادگان هاد باا توجاه باه شاکل عرفای و
هنجاری متن از قصد و هد نویسنده در متن اطالع مییابند.
در بازبینی شکلهای هنجاری و عرفی متن ،مترجم به تحلیل عر ها و هنجارهاای ناوع
متن میپردازد .در این تحلیل ،مترجم از ایدة سرنگونی متن مبدأ بهعنوان مالک اصالی خاود
در فرآیند ترجمه استفاده میکند؛ چرا که مترجم باید در این ارزیابی باه هنجارهاای فرهناگ
مقصد توجه خاصی داشته باشد .با سرنگونی متن مبدأ و پذیرفتن آن بهعنوان ارائه اطالعاار
در ترجمه ،مترجم باید به ترجمهای معادل نقشی متن مبدأ دست یابد .به همین جهت «بارای
آنکه تشخیص بدهیم ترجمهای معادل نقشی متن مبدأ خود است یا ناه ابتادا آن را از لحااظ
نوع متن ،گونة متن و سبک تحلیل کنیم؛ زیرا نوع متن ،رو
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روشن میکند» (رای

و همکاران .)13:1392 ،دانستن این مسیله کمک شایانی به تشاخیص و

درک سلسله مراتب سلوح بسندگی و تعادل مورد نیااز بارای هاد خااص ترجماة ماتن
میکند.
 -1-3مسأله فرهنعویژه

در سلوح زبانی ،ورمیر در راستای اصل وفاداری به متن ،از ترجمة ارتباطی یا فرهناگویاژه
یاد میکند .ورمیر «ترجمه را اساساً نوعی انتقال فرهنگی و نه زبانی تلقی مایکناد و زباان را
بخشاای از فرهنااگ ماایدانااد» (بساانت و اساانل هااورنبی .)89:1394 ،وی تعریااف فرهنااگ را
بهصورر کلی بیان مایدارد؛ و معتقاد اسات کاه «...کال هنجارهاا ،سانتهاا و آرایای کاه
تعیینکنندة رفتا ِر اعضای یک جامعاه و تماام نتاای ناشای از ایان رفتاار باشاد ،فرهناگ را
توصیف میکند» (بسنت و اسنلهورنبی.)91:1394 ،

میلدرد الرسن نیز به عنوان نظریهپرداز معنی محور ،فرهنگ را «مجموعهای از اعتقاادار،
نگر ها ،ارز ها ،قواعد و ضوابلی میداند که مشترک بین گروهی از مردم است» (مینابااد،
.)126:1396

ورمیر و رای

نسبت به تیریر فرهنگ ،زبان و ترجماه ایان ادعاا را بیاان مایدارناد کاه

«پیدایش معنی در گسترة ارتباطار انسانی در چارچو ارز ها و قراردادهاا و شابکههاای
به هم پیوستة فرهنگی زبانی صورر میگیرد .ظهور معنی در نتیجه تعامل بین تفکار و رهان
و زبان انسان امکانپذیر میگردد .بهاینترتیب که عناصر زبانی از یک طر شکل و سااختار
پیام و تفکر را مشخص میکنند و از طر دیگرتحت تیریر فرهنگ مانعک کننادة نمادهاای
ساختار فرهنگی اجتماع هستند» (محمدی.)86:1389 ،

در با مسیله فرهنگویژه پرکاربردترین عناصر آنگونه که ورمیار ارعاان مایدارد بادین
شرح است:
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در این رو

بهجای واژة فرهنگای زباان مبادأ ،از واژگاان فرهنگای زباان مقصاد اساتفاده

میشود« .این فرآیند در تحلیل بیکمن و کَلو «جایگزینی فرهنگی» خوانده میشاود» (مینابااد،

 .)129:1396برای نمونه میتوان به عبارر «صلوة» اشاره کرد .در ایان نموناه «وقتای ایرانیاان
نومسلمان با واژة فرهنگی «صلوة» مواجه شدند ،واژة فرهنگی خود یعنی «نماز» را جاایگزین
آن کردند» (میناباد .)129:1396 ،در این مقوله هاد ماا برداشاتی ناو و قابالفهام از جایگااه
مدلول زبان مبدأ است.
 -2-1-3انتقاح واژه ولی همراه با توضیح مترجم (دگرگفت)

دگرگفت «بازآفرینی مجدد» 18بهعنوان یکی دیگر از راهبردهای معادلیابی است کاه در ایان
االت خودِ واژه را کامل انتقال میدهیم ،ولی به شکل پاورقی یا داخل پرانتاز توضایحاتی در
خصوص آن واژه ارائه میدهیم .در این االت «اماالی واژه باه اماالی زباان مقصاد تبادیل
میشود و تغییرار آوایی الزم بارای هماهناگ سااختن آن باا الگاوی آوایای زباان مقصاد»
صورر میپذیرد( .میناباد.)128:1396 ،

لیزا روث انتقال را بسته به هد ترجمه «اسکوپو( متن اصلی» مایداناد .وی محادودة
انتقال را «در وهلة اول انتقال غیرمعکو( یاد میکند؛ که با قید مثال بر پایة سایاق ماتن آورده
میشود .در گام بعدی انتقال معکو( که ما آن را ترجمه آزاد مینامیم بکار بساته مایشاود.
در این گام به مترجم این اختیار داده میشود که اطالعاتی افزون بر آنچه در متن مبادأ آورده
شده ،به ترجمه آن بیفزاید .متارجم در ایان ناوع ترجماه ،پیاام ماتن مبادأ را صار نظار از
آرایشهای ساختاری و فرهنگی و اجتماعی متن مذکور بهصورر آزاد در چهاارچو زباان
مقصد ترجمه مینماید .سوای این دو نوع رو  ،روث باه طباع از گاام هدفمنادی ورمیار،
انتقال مُقلد را ارعان میدارد که انتقال وابسته یا پیرو خوانده میشود و نزدیکی زیادی با ماتن
مرجع دارد» (روث .)89:2014 ،برای نمونه میتوان به عبارر «اُمّیار» در متن اصلی فارسای
اشاره کرد؛ که معادل انگلیسای  feversاسات .در بررسای ایان واژه «مخاطباان متوساط باه
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دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

کنند» (میناباد .)98:1396 ،اما وظیفة مترجم در نقل چناین ترکیابهاایی جاایگزینی فرهنگای
است .بهگونهای که معادل فارسی آن را انتخا کرده و درپاورقی به شارح و بساط معنای و
مفهوم آن بپردازد.
 -2-3مسأله نقش دستهبندی متن (تحلیر نقشی متن)

مسیلة دیگری که رای

و ورمیر بدان توجه دارند ،مسئلة نقش دستهبندی زبانی ماتن اسات؛

و این خود به مترجم کمک مایکناد تاا سلساهمراتاب مناساب سالوح تعاادل و بساندگی
موردنیاز برای هد خاص ترجمه را مشخص کند .رای

از ایان اصال باهعناوان «ترجماه

ارتباطی» یاد می کند؛ که در ارتباط باا مفهاوم ناوع ترجماه خااص ایجااد مایشاود (ناورد،
.)79:1396
ورمیر در این راستا دو نوع جهانی متن «صوررمدار19بودن و محتوامدار 20بودن» (فاسات،

 )247:1397را بیان میدارد که در ترجمه ارتباطی هر یک از نقشهای غالب متنی باا یکای از
انواع جهانی متن ملابقت مییابد .به اعتقاد رای

ملابق ایان نقاش ارتبااطی در چاارچو

نظریه اسکوپو( نوع متن به نقشهای اصلی «اطالعاتی -بیانی 21و یا ترغیبای 22طبقاهبنادی
میشود» (نورد.)79:1396 ،
 -1-2-3نقش اطالعاتی (بیانی)

غاارض از طاارح چنااین نقااش ارتباااطی در ترجمااه مااتن ،توجیااه مخاطااب از پدیاادههااا و
اقیقتهای واقعی موجود در دنیای ااضر است .مخاطب با فهم پدیدههای مزبور اااکم در
متن به هد

و محتوای واقعی متن رهنمود مییابد .بر این اسا( میتوان «نقاش اطالعااتی

را با متن محتوامدار» ملابقت داد (فاست .)247:1397 ،گزینش وجوه زباانی و سابکشاناختی
متن تابع چنین نقشی است .وجوه سبکشناختی ماتن نخسات توساط آغاازگر ماتن ماورد

178

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

ااتمال قوی با امیار بیگانهاند و برای یافتن معنا و تلفظ آن باید به فرهنگ لغات مراجعاه
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شناختی بر مخاطب میگذارد.
در این راستا مترجم باید «تال

کند تا بازنمایی درست و کاملی از محتویاار ماتن مبادأ

ارائه داده و از لحاظ گزینههای سبکشناختی نیز توسط هنجارهاای غالاب زباان و فرهناگ
مقصد راهنمایی شود» (نورد .)80:1396 ،در بررسی نقش ارتباطی بیانی ،تحلیل وجاوه نقشای
«ااساسی ،ارزیابی و کنایی» نمود مییابد (نورد.)88:1396 ،
 -2-2-3نقش ترغیبی
23

در بررسی نقش ارتباطی ترغیبی ،ارزیابی محتوا بر اسا( رمزگان ادبی صورر مایپاذیرد؛
که «از زبان برای صحبت دربارة زبان» سخن به میان میآید (فاسات .)240:1397 ،ایان مسایله
محتوای متن را تحت تیریر نقش فرازبانی متن قرار میدهد .نقش ارتبااطی ترغیبای «از زباان
برای ترغیب افراد به انجام کاری» استفاده میکند (فاست.)241:1397 ،

بر این اسا( میتوان این نقش را گیرندهمدار تلقی کارد؛ کاه بار رفتاار و کانش او تااریر
میگذارد .بدین ترتیب میتوان گفت که «نقش ترغیبی با ماتن رفتاارمحاور »24ملابقات دارد
(فاست .)247:1397 ،برای این نقش در ساختار زبانی میتوان صوررهای بازنماایی متفااوتی
ایجاد کرد؛ که «از جملة امری در قالب پرسش غیرمستقیم گرفته تا کنایههای مابهم» (فاسات،

 .)241:1397البته باید توجه داشت که این امر به سیاق متن نیز مربوط میشود.

 -4نگاهی به ترجمه بهرامپور
ترجمه متون دینی از جمله نه البالغه به عنوان یکی از کتب دینای مسالمانان ،از اساسایتی
ویژه برخوردار است .مترجم در ترجمه چنین آراری باید دقات کاافی را در واکااوی بافات
فرهنگی خاصّ و بررسی عاملهای ارتباطی موجاود در موقعیاتهاای وابساته باه فرهناگ
داشته باشد .از سویی دیگر با توجه به این مسیله که «زبان نیاز رفتااری نقاشمناد محساو
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سنجش قرار میگیرد .بر این اسا( نویسنده معنای متن را شاکل مایدهاد؛ و تایریر زیباایی
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مییابد.
در این واکاوی متن مترجم برای اینکه بتواند به هد خاص متن مزبور دست یابد ،بایاد
به سه مرالة «بیان محتمالر قابل استخراج از متن ،اذ معانی مشکلدار توسط دانستههاا
و تعیین ااتمال نهایی متن از میان ااتماالر باقیمانده از طریق شاواهد کشاف ماراد» توجاه
داشته باشد (میرزائی .)31:1397 ،ترجمه بهرامپور از نه البالغه ( )1396که در  816صفحه باه
چاپ رسیده است ،به عنوان نوشتار ترجمانی اصالی اسات کاه پژوهشاگران در ایان راساتا
مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
بهرامپور در ترجمة نه البالغه ،ضمن بکارگیری نکار مزباور ،تاال

باهخصوصای در

ارائة ترجمه روان و سادة نه البالغه کرده اسات و توجهاار خاصای در ایان زمیناه داشاته
است .ویژگیهای این ترجمه را میتوان چنین برشمرد:
الف) ترجمه متن به صورر آزاد و مفهومی بوده است.
) متن عربی نه البالغه به صورر کوتاه ،جملهبندی شده و شمارهگذاری گردیده اسات و
ترجمهها زیر متون قرار گرفته است تا مخاطب بتواند ملابقت واژگان را مدنظر قرار بدهد.
ج) لغتهای متن عربی ،در پاورقی همان صفحه ایراد شده تا اگار مخاطاب باا ترجماه آزاد
متن قانع نشود ،از این واژگان کمک بگیرد.
د) در برخی موارد برای ابهام زدایای مفهاوم ماتن ،توضایحاتی در داخال پرانتاز در ماتن و
پاورقی آورده شده است.
مهمترین وجه تمایز این ترجمه در سااختار محتاوایی ایان ناوع ترجماه نهفتاه اسات و
همانلور که بیان گردید ،سعی اولیه در ترجمه ،تحویل ترجمه آسان و روان بوده است .ااال
آنکه مترجم به ترجمه آزاد روی آورده و در مواردی نیز تمثیالهاای عربای باا تمثیالهاای
فارسی جایگزین گشته است.
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میشود» (فاست ،)239:1397 ،ارزیابی نقشهای زبانی ماتن در واکااوی متاون دینای اهمیات
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نیز با توجه به بیان خصوصیتهای ترجمه مزبور ،اکنون باه رکار شاواهدی مایپاردازیم تاا
قرائن موجود در ترجمة بهرامپور از نه البالغه را به دیدة نقد بکشانیم.
 -1-4مسأله فرهنعویژه

از ویژگیهای مهمی که در زبان هار متنای مشااهده مایشاود؛ بازتاا فرهنگای زباان هار
منلقهای در آن است ،که کار ترجمانی مترجم را نسبت باه ایان مسایله اساا( ماینمایاد.
مسیلهای که در مبحث فرهنگی مترجم را به چالش میکشاند ،نحوة پیادا کاردن معاادلهاای
فرهنگی بین زبان مبدأ و مقصد است .ایان مبحاث همیشاه در چاارچو فرهنگای ملارح
است .به همین جهت است که هان

ورمیر در ترجمه به این مسایله توجاه خاصای داشاته

است .از آنجایی که کارکرد معادلهای فرهنگی در دیدگاه ورمیر ملارح اسات ،در اداماه باه
نمونههایی از کاربست معادل فرهنگی در خلبهها و اکایتهاای نها البالغاه و چگاونگی
ترجمة آنها میپردازیم.
 -1-1-4یافتن معادح فرهنگی

آنگونه که بیان گردید ،ترجمه برداشتی نو از جایگاه متن مبدأ است که برای مخاطاب قابال
فهم باشد .مشکل اصلی ما در ترجمه ،یافتن معادلهای ترجمهای زبان مقصد اسات .وظیفاه
پژوهشگران ااضر نیز بدین صورر است کاه مادلولهاای میاانزباانی و میاانفرهنگای را
جسته و با توجه به این مسیله که « ] ،[...متن مقصد ترجمهای از متن مبادأ باشاد» (ماانفردی،

 ،)60:1394بازآفرینی قابل قبول و قابل فهمی از ترجمه را برای مخاطبان ارائه دهند .چارا کاه
چالش اصلی در فرآیند ترجماه «عبارتسات از یاافتن معاادلهاای ترجماهای زباان مقصاد.
وظیفة اصلی نظریه ترجمه ،تعریف ماهیت و شرایط معادلیابی در ترجمه اسات» (ماانفردی،

 .)61:1394توجه به تعریف ماهیت و شرایط معادلیابی در قالاب بساندگی ماتن کاه قاانون
اساسی هدفمندی ترجمه است ،در نمونههای ااضر اهمیت مییابد.
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با توجه به تبیین اصول هدفمندی ورمیر که بر پایة کنشمحوری استوار گردیاده اسات و
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استعارههای مفهومی ،کنایهها و غیره است ،برگاردان عناصار فرهنگای و نیاز یاافتن معاادل
فرهنگی هر یک از عناصر در بافت فرهنگی کالم از زبانی به زباان دیگار دشاوار و در عاین
اال اجتنا ناپذیر است؛ چرا که «انتقال معنا در این کاربردها بدون انتقاال مفااهیم فرهنگای
ناممکن است ،یا دستکم میتوانیم بگوییم نوعی کاستی در آن به وجود مایآیاد» (ااجیاان

نژاد و سلمان .)74:1396 ،در بررسی انتقال مفاهیم فرهنگی در راستای یاافتن معاادل فرهنگای
به نمونههایی در ریل اشاره میکنیم:
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ماَ ُُار ِ ِّالزی ِ
َ
ِ ِ ِ
اال َو
﴿ َو َأ ْا ُظ غ ََض َارة ِّ
الص َّحة ِإ ََّّل ن ََوا ِزلَ َّ
َ
السقَم ِ َو أ ْا ُظ ُم َّدة الْبَقَاء إ ََّّل آونَ َة الْفَنَ َ َ ْ
ُأ ُز ِ
وف ِاَّلنْتِق ِ
ص ال َْجر ِ
ُص ِ
َال َو َعلَ ِز الْقَل َِق َو َألَم ِ ال َْم َض ِ
ض﴾ (خلبه.)83/
ض َو غ َ
َ
«آیا دارندگان سالمتی و تندرستی نباید بدانند که اوادث و بیماریهاا در راه اسات .آیاا
آنها که ایار دارند جز فنا را انتظار دارند .آیا نباید عاقل ،برای زندگی عالی بعد از مارگش
اندوختهای بفرستد با اینکه هنگامة جدایی و کوچ از دنیا نزدیک است که در آن اال تلخای
درد را چشیده و شربت غصه مینوشند؟».
در این خلبه ،بهرامپور عبارر «غُصَصِ الْجَرَضِ» را «شربت غصه» ترجماه کارده اسات.
این عبارر به تنهایی ابهام را در رهن مخاطب ایجاد میکند .اما اگر اندکی بیاندیشایم متوجاه
میشویم که این عبارر با ار ربط «و» با ترکیب« َألَم ِ ال َْم َض ِ
ض» همراه گشته اسات و ایان
همنشااینی امتاازاج معنااایی را ب اههمااراه دارد .معنااا آنگونااه کااه از سااوی گوینااده زبااان و
سازوکارهای رهنی او بیان میشود و آنگونه که از سوی مخاطب دریافات مایشاود ،ایجااد
میشود .ورمیر به صرااتگویی تیکید دارد و ارعان میدارد که پیام باید باه صاورر واضا
به مخاطب ارسال شود .واژه « َألَم ِ ال َْم َض ِ
ض» به معنای چشایدن تلخای آماده اسات .در باا
ترکیب «غُصص الجَرض» از منظر خاستگاه فرهنگی «جَرَضاً :ابتلعه بالجهد علی هام واازن»
که «آ دهانی باشد که در گلو بشکند و گیر کند و فروخوردن آ به هنگام اازن و انادوه
باشد» تعبیر میشود (مصلفی و همکاران.)117 :2004 ،
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در بررسی نمونههای مزبور ،با توجه به ایان مسایله کاه کاالم اماام علای (ع) سرشاار از
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مقصد است .ورمیر در ترجمة چنین تعابیر فرهنگی ،محیط کلی هنجارها و عر های فارد را
مالک قرار میدهد و میخواهد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا فرهنگ الف به واقاع اصاالً
میتواند فرهنگ

را بر طبق معیارهای خود آن فرهناگ (یعنای فرهناگ ) درک کناد؟»

(لفور و همکاران .)59:1394 ،تعبیرعناصر فرهنگی باید بگونهای باشد که خواننده باه صاراات
مفهوم آن را بداند و با ایجاد سل زبانی قابلقبول میاان واژگاان فرهنگای ،بتواناد تعاادل و
بسندگی مللوبی با عناصر فرهنگی محیط خود داشته باشد .برای خوانناده ترکیاب «شاربت
غصه» تقریباً سنگین و بیمفهوم است .آنچه که مخاطب از ترکیب «غُصَاصِ الْجَارَضِ» بایاد
بداند این است که منظور همان «آ دهان» است که در واقع هنگامی که ناارااتی بار انساان
عارض میشود به جهت بغض انسان آ گلوی خود را فرو میخورد .پژوهنادگان بار ایان
باااور هسااتند کااه بنابااه همنشااینی واژگااان در ترکیااب مااذکور ،عبااارر «آ دهااان» باارای
معادلسازی فرهنگی برای مخاطب مناسبتر خواهد بود.
ترجمه پیشنهادی :آ دهان را فرو میخورند؟
﴿َُسم َأ ْر َزاَُهمَ ،و َأ صى آث ََارام َو َأعمالَهم َو ع َدف َأنْف ِ
ُسا ِه ْم َو َنائِنَا َة َأ ْعیُان ِ ِه ْم َو َماا تُ ْْفِا
ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ
ُ ْ ْ َ
الضمِی ِر َو ُم ْستَق ََّر ُا ْم َو ُم ْستَ ْو َف َع ُه ْم م ِ َن اَّل ْْر َ ااِِ َو ه
ور ُا ْم م ِ َن َّ
ام
ُص ُد ُ
اااى ب ِ ِه ُ
الظ ُهاو ِرِ ،إلَاى َأتْ تَتَنَ َ
ات﴾ (خلبه.)90/
الْغَایَ ُ
«خداروزیِ مخلوقار را تقسیم و کردار و رفتارشان را نظارر کرد ،از نَفَ ها کاه مایزنناد
و خیانت چشمها و آنچه را که در سینهها پنهان کردناد و از قرارگاهشاان در راامهاا و در
صُلب و پشت پدران تا روز تولد و سرآمد زندگی و مرگ ،همه را میداند».
در ترکیب ااضر ،مترجم این ترکیب را «خیانت چشامهاا» تعبیار کارده اسات .ترکیاب
«خیانت چشمها» در نگاه اول ترکیبی مبهم به نظر میرسد و مخاطب را با این چالش روبارو
میکند که ترکیب «خیانت چشمها» اشاره به چه منظوری دارد؟ به تعبیر بهتر ،تاا چاه انادازه
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آنچه که اکنون مورد توجه قرار میگیرد ،واژه در بستر شبکة نشانههاای فرهنگای مبادأ و
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تعیین شده در فرهنگ مقصد» بسنده نماید؟ (ورمیر و همکاران.)54:1393 ،

این مسیله «انسجام بینمتنی» میان متن مقصد و متن مبدأ را مشخص میساازد؛ و متارجم
را مقیّد به پیروی از بافت فرهنگی و زبانی متن مبدأ میکند تا مترجم بتواند اطالعار واقعای
را از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد انتقال دهد .مترجم با استفاده از این اصل که اصل امانات
]وفاداری موردنظر ورمیر[ خوانده میشود ،مایکوشاد متنای باه هماان سایاق و منلباق بار
انسجام کنشی که هد و غرض متن را بیان بدارد ،بازتولید 25نماید .امّاا بایاد توجاه داشاته
باشد که «تیریر متنی که از این طریق به وجود آمده است در فرهنگ مقصد چه خواهد باود و
این تیریر چقدر با تیریری که متن مبدأ در فرهنگ مبدأ مایگاذارد متفااور اسات» (ورمیار و

همکاران .)54:1393 ،با توجه به این مسیله ،واکاوی ساختار زبانی و فرهنگی زباان مقصاد باه
جهت انتقال واقعی اسکوپو( متن نیز اهمیت ماییاباد .چارا کاه «بخشای از ویژگایهاای
فرهنگی یک جامعة زبانی به کمک واژههایی قابل تشخیص است که در یاک جامعاة زباانی
بکار میروند» (صفوی.)81:1380 ،

امام علی(ع) از عبارر « َنائِنَ َة َأ ْعیُن ِ ِه ْم» ،باه مفهاوم اساتعاری نگااههاای گنااه آلاود تعبیار
مینماید .غرض از طرح چنین مفهوم استعاری این است که اماام (ع) خواساته اسات رهان
مخاطب را برای کشف مفهوم استعاری به تکاپو وابدارد تا از معنای ظااهری کاه بار ترجماة
ااضر ااکم است ،به مفهوم اصلی و هدفمدار ترجمه که از ورای مفهوم استعاری برداشات
میشود ،دست یابد .هد اصلی از بیان مفهوم استعاری همان «نگاههای هو( آلود به آنچاه
نگاه بر آن ارام است .یا اشارار توهینآمیز به وسیلة چشم ،به افراد پاک و بایگنااه اسات»
(فتاای و همکاران .)54:1395 ،در اینجا به نظر میرسد انگیزهای که برای همراه شدن «چشام»
با «خیانت و یا اسادر و رشک» وجود دارد نوعی ساختار مجاز مفهاومی اسات ،بگوناهای
که شریفیان معتقد است «چشم در فارسی با طراوارة فرهنگیای همراه اسات کاه طباق آن
چشم را داری قدرر مخر

و ویرانگری قرار میدهد» (شریفیان.)147:1391 ،
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مترجم توانسته «صورر و نقش متن مبدأ را بهخودی خود ،با توجاه باه اساکوپو(ِ از قبال
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میشود که امکان دستیابی به معادل صوری در چارچو بسندگی متن ممکان باشاد و ایان
امکان زمانی ااصل میشود که مترجم به هد ترجمه از ایراد متن دست یابد .آنگوناه کاه
گفتیم «هد

ترجمه شکل تعادل مورد نیاز برای ترجماة بسانده را تعیاین مایکناد» (ناورد،

.)77:1396

پژوهشگران با توجه به بسندگی ترجمه که اسکوپو( متن را مشخص مایساازد ،تعبیار
«نگاههای گناهآلود ،یا اشارار توهینآمیز» را برای این ترکیب مناسبتار مایدانناد؛ چارا کاه
آنگونه که ورمیر ملرح کرده ،واژگان فرهنگی باید در سالحی واضا و آشاکار باشاد کاه
مخاطب آن را بتواند در جامعة فرهنگی خود تلبیق دهد و بفهمد.
ترجمه پیشنهادی :نگاههای گناه آلود و اشارار توهین آمیز
ِ
﴿لَق َْد َأصب َح َأبو م َحم ٍد ب ِ َهذَ االْمك ِ
ات
ش َُتْلَاى تَ ْح َ
ت َأک َْر ُه َأتْ تَكُوتَ ُ َُریْ ٌ
َات غَ ِریبا؛ َأ َما َو هَاّلل لَق َْد کُنْ ُ
ْ َ ُ ُ َّ
َ
بطُ ِ
وت الْك ََواک ِ ِ
ب﴾ (خلبه« .)219/ابومحمد در این صحرا غریاب ماناده (و جساد در وساط
ُ
بیابان افتاده است) .به خدا سوگند! خو

نداشتم که اجسااد قاریش زیار ساتارگان آسامان

افتاده باشد( ،ولی جاه طلبی و پیمان شکنی کارشان را بدینجا کشاند)».
ت بطُ ِ
وت الْك ََواک ِ ِ
ب» که بهرامپور از آن به عنوان «زیر ساتارگان آسامان» تعبیار
عبارر «تَ ْح َ ُ
میکند ،ترکیبی است که ایشان در ترجمه آن به ترجمه تحتاللفظای روی آورده اسات .اماا
در ترجمه به وضوح روشن نیست که عبارر «زیر ستارگان آسامان» اشااره باه کجاا و چاه
ت بطُ ِ
وت الْك ََواک ِ ِ
ب» آنگونه که در بررسی داللت ضمنی انادامواژههاا
چیزی دارد .عبارر«تَ ْح َ ُ
ملرح است« ،کنایه بسیار ظریفی از بیابان است و منظور آن اضرر (ع) آن اسات کاه مان
دوست نداشتم این انسانها را با این وضع بد ،در میان بیابان ببینم به طوری که ناه روپوشای
و نه اتی سایهای برای استتار آنها وجود دارد» (فتاای و همکاران.)219:1395 ،

ش ناوعی برچساب فرهنگای اسات ،کاه در
این ناوع از مفهاوم ساازی در واقاع در نقا ِ
شکلگیری زبان نقش تیریر زیادی دارد .بر این اساا( مخاطاب مایتواناد باا اساتفاده از آن
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با این تفسیر باید گفت کاه مجموعاهای از اطالعاار فرهنگای صارفاً زماانی قابال درک
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مقایسة فرهنگها است ،ورمیر معتقد است کاه «هار پدیادة فرهنگای جایگااهی را در نظاام
پیچیدة ارز ها به خود اختصاص میدهد؛ در واقع «ارزیابی میشود» و هر فاردی عنصاری
هماهنگگر در نظام زمان -مکان است» (نورد .)73:1396 ،با توجه باه ایان اصال متارجم در
ارزیابی فرهنگها باید نظام زمانی و مکانی را مدنظر داشته باشد.
در این راستا پژوهشگر این نوع از نظام تعبیرسازی را در چارچو بافت فرهنگای ماورد
تحلیل قرار میدهد .این نوع از نظام تعبیرسازی در چارچو بافت فرهنگای بایاد بگوناهای
باشد که «همان تیریری که در مفهوم اندام واژهای خود دارد ،همان تیریر را باه زباان هاد و
مخاطب آن انتقال دهد» (اامدعلی)133 :2015 ،؛ چرا که «ترجمة متن وابسته به نقشای اسات
که ]آن ترجمه[ در مقام متنی «پیوناد زده شاده» باا فرهناگ مقصاد ایفاا مایکناد» (لفاور و

همکاران .)83:1392 ،در مقام بررسی ،این تیریر باید بگونهای باشد که بتواند هاد ترجماه را
فراهم سازد .این هد ترجمه در واقع شکل تعادل مورد نیاز برای ترجماة بسانده را ایجااد
میسازد.
پژوهندگان ااضر به اصل بسندگی ترجمه که اسکوپو( موردنظر ورمیار بار آن اساتوار
است توجه ویژهای داشته و ترکیب کنایی «بیابان» را در نظام مکاانی جامعاة فرهنگای بارای
ترجمه عبارر «تَحْتَ بُلُونِ الْکَوَاکِبِ» بکار بستهاند تا مخاطب را به هماان مفهاوم نویسانده
متن آشنا سازند .ترکیب کنایی «بیابان» بسندگی موردنظر ورمیار را در سااختار ترجماة ماتن
ایجاد میکند.
ترجمه پیشنهادی :بیابان
-2-1-4انتقاح واژه ولی همراه با توضیح مترجم (دگرگفت)

ساختار زبانها ،اتی زبانهای خویشاوند باا یکادیگر متفااور اسات و همیشاه نمایتاوان
تناظری همانند میان آنها در دو زبان پیدا کرد .در این االت با عنصری از یک زباان مواجاه
میگردیم که هیچ معادلی در زبان دیگر ندارد .برای این مسیله ،راهکااری کاه هاان
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ورمیار

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

برچسب فرهنگی به ایدة اصلی نویسنده یا مترجم پی ببرد .با توجه به این مسیله کاه ترجماه
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فرهنگی شرح و بسط داد میشود.
در رو

دگرگفت یا انتقال «عناصر فرهنگی زبان مبدأ باه گوناهای بارای خواننادة زباان

مقصد توضی داده میشود که درک آن رااتتر باشاد» (مینابااد .)130:1396 ،در ایان راساتا
عناصری که با راهبرد دگرگفت بسط و شارح داده مایشاود ،مایتواناد ضار المثالهاا و
مفهومسازیهای استعاری و کنایی باشد که مترجم باید دقت بیشتری در انتقاال مفااهیم ایان
عناصر داشته باشد .چرا که «بازتا تصویر ااصل از اغلب تعابیر ،ضر المثلها و کنایاههاا
از جملة عوامل مهم آشنایی و ایجاد ارتباط بین فرهنگهاا و غنابخشای و خالقیاتزایای در
آنهاست» (نیازی و نصیری .)168:1388 ،در بررسی هر یک از انتقال عناصر فرهنگای ،ورمیار
به اصل بسندگی در ترجمة متن (ترجمة بسنده) توجه دارد .ملابق این اصل در ترجماه کاه
«هد  ،بازآفرینی لغار و ساختارهای متن مبدأ اسات ،متارجم ،لغاار و سااختارهای زباان
مقصد را که دقیق ًا متناظر با لغار و سااختارهای زباان مبادأ اسات ،باا توجاه باه معناا و در
صورر امکان ،سبک انتخا

میکند» (نورد.)77:1396 ،

پژوهشگران در بررسی بازآفرینی لغار ،افزونههای توضیحی را ضمن ترکیبهای مزباور
بکار بستهاند .چرا که هد پژوهشاگران از اضاافه کاردن افزوناههاای توضایحی ،تفهایم و
روشن کردن هرچه بیشتر مللب و آشنا کردن مخاطب با غرض و هد ماتن ترجماه شاده
بر اسا( اسکوپو( متن است .اال با بیان توضیحار مزبور ،پژوهشگران به ایراد شاواهدی
در ریل پرداختهاند:
ورَ ،و ه ِ
ِ ِ
ِ
اَ َأ َصااب ِ ََ.
یَ َو شَ ِه ٌ
ك یَبُ ُ
﴿ َو بَاا ِ ُظ ذَل ِ َ
یدَ .أ َما إنَّ ُه لَیْ َس بَیْ َن ال َْحقِّ َو الْبَاا ِظ إ ََّّل َأ ْربَ ُ
اّلل َسم ٌ
َُ
این أذُنِاه و َعینِاه ثام ُاال
فسئظ (علیه السالِ) عن معنى ُوله اذا ،فجمَ أصاب ِ َعه و َ
وض َعها بَ َ
ُ
ِ
ِ
ت﴾ (خلبه.)141/
تَ ،و ال َْح هق َأتْ تَقُولَ َر َأیْ ُ
الْبَاا ُظ َأتْ تَقُولَ َسم ْع ُ
«و گفتار باطل تباه شدنی است و خدا شنوا و گواه است .بدانید که میان اق و باطل جاز
چهار انگشت فاصله نیست( .پرسیدند معنای این ساخن چیسات؟ اماام (ع) چهاار انگشات
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پیشنهاد میدهد ،انتقال واژه یا همان دگرگفت است .در این راهبارد معناای واژه یاا عباارر
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«شنیدم» و اق آن است که بگوئی «دیدم».
عبارر «لَیْ َس بَیْ َن ال َْحقِّ َو الْبَاا ِ ِظ ِإ ََّّل َأ ْربَ َُ َأ َصاب ِ ََ»که بهرامپور آن را «میان اق و باطل جاز
چهارانگشت فاصله نیست» ترجمه کارده اسات ،مفهاومی تمثیلای اسات کاه وی آن را باه
صورر لفظ به لفظ ترجمه کرده و مخاطب با این مفهوم بهدرستی در نمییاباد کاه ترکیاب
«میان اق و باطل جز چهارانگشت فاصله نیست» به چه منظوری و مفهاومی اسات .ورمیار
در ترجمه چنین عباررهای کاربردی ،راهبرد نقل غیر معکو( پیشانهاد مایدهاد کاه «ایان
انتخا را برای مترجم فراهم میسازد که ترکیبی مبنی بر هاد ماتن و سایاق ماتن هاد
ایجاد کند» (لیزا روث .)89 :2014 ،نقلی که به چارچو لفظ و شیوه کاربرد آن توجه خاصای
دارد و تابع شکل زبانی متن هد است که ورمیر آن را «متیرر از عناصر خارجی زباانیِ ماتنِ
هد میداند؛ بهگونهای که مخاطب به درستی از مقصود متن برداشت کااملی داشاته باشاد»
(اامدعلی.)70 :2015 ،

این خلبه در نفی غیبتگویی و شناخت اق و باطل آمده است و منظور امیرمؤمناان (ع)
همین است که میفرماید «سخن ،توانایی اکایت قلعی از واقعیار را ندارد ،دیدن با چشام
اصااالت دارد و مااورد اعتماااد اساات نااه شاانیدن( »...اقبالیااان .)52:1395 ،در بررساای ترجمااة
تحتاللفظی که مترجم از ضر المثل مزبور ارائه داده است ،باید توجه کرد کاه هاد بایاد
بازآفرینی لغار و ساختارهای متن مبدأ برای دریافت معنای اقیقی از جانب مخاطب باشاد.
در این راستا برای اینکه انتقال بافت فرهنگی به درستی صورر پذیرد ،باید به بررسی تنااظر
میان لغار و ساختارهای متن مبدأ و متن مقصد پرداخت .چرا که این بررسی و تال

بارای

متناظر ساختن بافتهای فرهنگی میان دو زبان ،سل بسندگی موردنظر ترجمه را مشاخص
میسازد .این سل از بسندگی ترجمة متن که هد ترجمه از متن است ،شکل تعادل ماورد
نیاز برای ترجمة بسنده را میطلبد.
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خود را جمع کرد و میان چشم و گاو

گذاشات و فرماود) :باطال آن اسات کاه بگاوئی
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توضیحی در ضمن ترجمة تحتاللفظی ترکیب تمثیلی مزبور ،کوشیدهاند تا به ایان سال از
تعادل و هد ترجمه «ترجمة بسنده» دست یابند .علت کاربرد افزونههای توضایحی ضامن
ترجمة تحتاللفظی مزبور این است که ضر المثال باودن عباارر ماتن مبادأ مشاخص و
کاربرد آن در فرهنگ مقصد معین شود؛ چرا که آنگونه که گفتایم هاد پاژوهش دریافات
هد متن «اسکوپو( متن» از بررسی داللتهای واژگانی و توجه به بافتهای زباانی ماتن
است .بر این اسا( پژوهشگران معتقد هستند که با اضافه کاردن افزوناههاای توضایحی در
ضمن ترجمة تحتاللفظای عباارر هاای تمثیلای ،معناا را بارای مخاطاب در زباان مقصاد
روشنتر میسازد .پژوهشگران جستار ااضار معاادل ایان تمثیال را در اد فارسای ،مَثَالِ:
«شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن» میپندارند و معتقدند که بایاد ایان مَثَال فارسای باا اساتفاده از
افزونة توضیحی در ترجمه آورده شود تا مخاطب ،مقصود اصلی را دریابد.
ترجمه پیشنهادی :بدانید که میان اق و باطل جز چهارانگشت فاصله نیست (چشم ااق
است و یقینش ااصل 26پ شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن) .
ِ
ِ
الطلَق ِ
َاء َو َأبنَ ِ
﴿ َو ما ل ِ ه ِ
َاء َوالتَّمی ِ َیز بی َن الْم َه ِ
اء ه
یاب َف َر َجاات ِ ِه ْم َو تَ ْع ِریا َ
این َو تَ ْرت َ
ین ْاْلَ َّول َ
ااج ِر َ
لطلَق ْ
ْ َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات لَق َْد َ َّن ُ ْد ٌح لَیْ َس منْ َها َو اَ ف َق یَ ْحك ُُم ف َیها َم ْن َعلَیْه ال ُْحك ُْم ل ََهاا﴾ (ناماه.)28/
اَ بَقَات ِ ِه ْم؟! َایْ َه َ
«اسیران آزاد شده و فرزندانشان را چه رسد که میان مهاجران نخساتین فارق نهناد و ترتیاب
درجار و مقام آنها را تعیین کنند؟ هیهار! تو خاود را در اماری قارار مایدهای کاه از آن
بیگانهای .اال کار به اینجا کشیده است که محکومی میخواهد داوری کند».
ترکیب « َ َّن ُ ِ ْد ٌح لَیْ َس مِنْ َها» از دو واژه اصلی «اَنَّ» و «قِدح» تشاکیل یافتاه اسات .واژه
اَنَّ« ،بانگ و صدایی است که از ازن و اندوه و طر بر مایآیاد» (بساتانی .)140:1389 ،و
واژه قِدح «تیری است که نتراشیده شده باشد» (همان)521:؛ در واقع تیری که از منظر صادا و
جن

متفاور باشد .این ترکیب به عنوان ترکیبی تمثیلی است که اماام علای (ع) در ناماهای

خلا به معاویه عرض کردند .در واقع این ترکیب اشاره به کسی دارد که «به قاومی افتخاار
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در این راستا پژوه شگران ضامن رعایات اصال وفااداری باا اضاافه کاردن افزوناههاای
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.)135:1395

ترجمه لفظبهلفظ دو عبارر ااضر ،نمایتواناد باه درساتی مقصاود و هاد ماتن کاه
شایستگی و اهلیت برای تمیز دادن امری است را مشخص نماید .چرا که عباارر مزباور در
متن نه البالغه ،توصیف دقیقتر و روشنتری را در متن ترجمهای میطلبد .توجه باه سابک
و کاربرد دو عبارر در جمله رابلة میان شکل و معنا را مشخص مایکناد .تنااظر و ارتبااط
شکل و معنای اقیقی در بررسی بافت و ساختار متن ،میتواند توصایف واقعای از ترکیاب
مزبور را ارائه دهد .در این تناظر و ارتباط« ،متن باید در موقعیت ارتبااطی و فرهنگای کاه در
آن دریافت میشود ،معنا بدهد» (نورد .)70:1396 ،این تعامل ارتبااطی زماانی موفاق باه ارائاه
معنای اقیقی و اسکوپو( «هد » واقعی متن در فرآیناد ترجماه مایشاود کاه «برداشات
دریافتکنندگان از آن به اندازة کافی منسجم با موقعیتشان باشاد» (ناورد .)70:1396 ،در اینجاا
مقصود از هد ِ متن ،هد ِ گفتار و انگیزهای است که ارتباط زباانی ]ماوردنظار ورمیار[ را
ایجاد نماید« .هر عنصری را میتوان با ارجاع به چگونگی کاربرد زبان تعیین کارد» (فراازاد،
.)89:1398

با توجه به این مسیله که قیا( امیرالمؤمنین (ع) از این تمثیل در اکم قیا( کلای اسات
«که فقط بر موارد اقیقیا

منلبق بوده» (اقبالیان ،)135:1395 ،ورمیر ورای ترجماه لفظای را

میکاود و هد ِ متن را در پَ ِ آن میجوید .ورمیر در ترجمة چنین ترکیبهای تمثیلای ،باه
دو اصل فرهنگِ اجتماع (شاملِ اسلو ها ،عقاید و اصول اجتماع) و انساجام معناایی توجاه
دارد .در بررسی فرهنگویژه ترکیب تمثیلی مزبور ،مترجم بعد از تحلیل مؤلفاههاای معناایی
واژه و تعریف آنها ،به شرح و بسط عبارر فرهنگی ترکیب موردنظر میپاردازد .البتاه ایان
شرح و بسط باید بگونهای باشد که بتواند ضمن انتقال صاری معناا و غارض ماتن ،عنصار
فرهنگی و بافت فرهنگی خاصّ متن را منتقل ساازد .در ایان انتقاال عناصار فرهنگای درک
درست و فهم آسان مفهوم از سوی مخاطب مالک اصلی قرار میگیرد .بایتردیاد توجاه باه
این مسیله که «فرهنگ خارجی را صرفاً میتوان از طریق مقایسه با فرهنگ خودمان ،فرهناگ
190

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

کند که از آن قوم نیست و یاا چیازی را مادح کناد کاه آن را در خاود نماییاباد» (اقبالیاان،
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کمک شایانی کند (نورد.)74:1396 ،

به همین جهت پژوهشگران جستار ااضر رو

انتقال عنصار فرهنگای را باا اساتفاده از

ارائه افزونة توضیحی مناسب میدانند .چرا که استعمال معادل تشریحی باا اساتفاده از افزوناة
توضیحی در ضمن ترکیب مزبور ،راهبردی مناسب برای منتقل کردن هد متن به مخاطاب
است .پژوهشگران با استفاده از افزونة توضیحی ضمن تیکید بر ضر المثل بودن ماتن مبادأ،
به کاربرد آن در فرهنگ مقصد اشاره میکنند .در شرح ترکیب تمثیلای مزباور ،پژوهشاگران
نیز به این اصل توجه دارند و با تمرکز بر پدیدههای مشابه با فرهنگ مقصاد کوشایدهاناد تاا
بازآفرینی مناسب و قابلفهمی از ترکیب مزبور ارائاه دهناد .معاادل فارسای ایان اصالالح،
آنگونه که ملرح است ،ضر المثل «اول برادریت را رابت کان بعاد ارث و میاراث بخاواه»
است .پژوهشگران در این ارر بر این نکت ه تیکیاد دارناد کاه معاادل فارسای مثال ،در ضامن
عبارر ترجمه شده جهت آگاهی مخاطب از هد و مقصود ماتن و فاراهم سااختن بساتر
هد ترجمه «ترجمة بسنده» آورده شود.
ترجمه پیشنهادی :هیهار! تو خود را در اماری قارار مایدهای کاه از آن بیگاناهای (تاو
شایستگی و اهلیّتی برای تمیز دادن امری نداری ،نخست برادریت را رابات کان بعاد ادعاای
ارث و میراث کن).

وف ُه ،کَثُف َْت َأغ َْصانُ ُه﴾ (اکمت.)214/
﴿ َو َُالَ (علیه السالِ) َم ْن ََّلتَ ُع ُ
«فرمود :هر که نهال وجود

انعلا پذیر و خوشخو باشد ،شاا و بارگ و دوساتانش

فراوان گردد».
این کالم امیرالمؤمنین (ع) مصداق بارزی از تمثیلی است که ایشان در مورد نرمخاویی و
خو رفتاری فرمودهاند؛ و این بدین معنا است که هرکسی که خو

رفتار و منعلف باشاد

شا و برگش «دوستانش» زیاد خواهد شد .در بررسی این ترکیب ،ابنمیاثم «لفاظ «عُاود» را
مفهوم استعاری از «نهال و طبیعت وجاود انساان» در نظار گرفتاه و ظرافات و نرمای آن را
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بومی اصلی خودمان ،درک کرد» میتواند در درک و فهم آساان عناصار مزباور باه مخاطاب
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ترکیبی استعاری از یاران و دوستان» مدنظر قرار داده اسات (ابانمیاثم،1375 ،ج  .)597 :5اماام
علی (ع) با بیان مفاهیم مزبور به زیبایی الفااظ و غنای سااختن سااختارهای زباانی و بافات
فرهنگی کمک شایانی کرده است.
بهرامپور در این جمله ارتباط بین این الفاظ را با واژه «کَثُفَت» برقرار سااخته اسات .لفاظ
«کَثُفَت» مفهوم کنایی برای «اجتماع دوستان و فراوانی آنها» ایراد شده است .مقصاود از ایان
مفهوم کنایی آن است که « هار کا

دارای فضایلت و تواضاع و نرمخاویی باشاد ،یااران و

پیروانش زیاد شوند و به وسیله آنان قویتر گردد( ».ابنمیاثم ،1375 ،ج .)597:5ایان تمثیال از
منظر گونة متنی خاصّ ورمیر ملابق با مفاهیم تعلیمی آمده است ،که هد متنای را ایجاا
مینماید .مترجم در ارائه این گونة متنی به صورر لفظبهلفظ عمل کرده اسات و ترجماهای
تحتاللفظی از ترکیب مزبور ارائه داده است .البته در بررسی در این نوع گونة متنای متارجم
باید به این مسیله توجه کند که بار عاطفی و ااساسی کاه از خاوانش ایان ترکیاب در ماتن
مبدأ ایجاد میشود ،همان بار عاطفی و ااساسی به خواننده متن مقصد انتقال یابد.
ترجمة تحتاللفظی در متن در برخی موارد میتواند بار معنایی و بافت فرهنگای خااص
متن را به مخاطب انتقال دهد .اما در برخی دیگار فقاط باه افاظ شاکل ماتن مبادأ منجار
میشود .با اینکه این انتظار میرود شرط الزم در فرآیند ترجمه رعایت شود و آن این اسات
که فرآیند ترجمه «نوعی ارتباط متناظر با متن مبدأ داشته باشد» (نورد ،)71:1396 ،اما باه هایچ
وجه نمیتواند به روشنی غرض ترکیب و یا متن را انتقاال دهاد .ورمیار «چناین ارتبااطی را
«انسجام بینمتنی» یا «وفاداری» مینامد (نورد .)71:1396 ،این انسجام کنشی زماانی مایتواناد
نقش واقعی خود را در متن ایفار کند که بین متن مبدأ و مقصد وجود داشته باشاد .بگوناهای
که «شکل آن وابسته به برداشت مترجم از متن مبدأ و هد

ترجمه» باشاد (ناورد.)71:1396 ،

در بررس ی چنین ترکیبی ،دریافت معنای اصالی باه عناوان اساکوپو( ماتن بناباه برداشات
مترجم از متن ،مالک اصلی فرآیند ترجمهای محسو میشود.
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مفهوم کنایی از «فروتنی و محبت آدمی» خوانده اسات و همچناین لفاظ «اغصاان» در اینجاا
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مخاطب منتقل کند و غرضی که در بافت فرهنگ مبادأ وجاود دارد را باه مخاطاب فرهناگ
مقصد انتقال دهد .از سوی دیگر مترجم با ترجمه لفظی توانسته معاادل فرهنگای واقعای را
ایجاد نماید و مخاطب را بر کنش ترغیبی «متواضع بودن و نرمخو بودن» ملزم بدارد .بار ایان
اسا( پژوهشگران ترجمة بهرامپور از ترکیب مورد نظر را مناسب میدانند.
 -2-4تحلیر نقشی متن

آنگونه که گفتیم ،هان

ورمیر هد از ترجمه را تعادل و بساندگی میاان نقاش و فرهناگ

متن مبدأ و مقصد میداند .اما گاهاً در بسندگی متن تغییری در چرخة خوانش پدید مایآیاد؛
و این تغییر زمانی ر میدهد که «اهدا موردنظر در ترجمه با اهدا متن اصالی متفااور
باشد و زبان مخاطباان ماتن مقصاد متفااور باشاد» (رایا

و همکااران .)16:1392 ،باا ایان

وضعیت تغییری در نقشِ ارتباطی ایجاد میشود و موجاب مایشاود کاه دیگار تالشای در
یکسان سازی نقشهای موردنظر صورر نمیگیرد .بلکه مترجم میکوشاد تاا باا باازآفرینی
مجدد به بسندگی متن کمک کند و نقش خارجی مورد نظر ورمیر را بجوید .در ایان راساتا،
ورمیر نقشهای « اطالعاتی -بیانی و ترغیبی» را بیان میدارد.
 -1-2-4نقش اطالعاتی (بیانی)

نقش اطالعاتی «تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارة ملرح شده را بیان مایکناد» (کااظمی،

 .)15:1393مترجم با توجه به این نقش ملزم به انتقال صری گزارهها به مخاطب میشاود ،تاا
مخاطب به معادل یابی دقیق نقشای دسات یاباد .پژوهنادگان جساتار ااضار باا توجاه باه
تفسیرهای مذکور ،شواهدی را بر پایه مدلولهاای تبیاین شاده در ریال بار اساا( مباااث
ااساسی ،ارزیابی ،کنایی و استعاری میآورند.

193

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 8:23 IRST on Saturday November 28th 2020

در بررسی ترجمة تحت الفظای مزباور ،متارجم توانساته اسات اساکوپو( ماتن را باه
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«اصحا جمل رعد و برق ها به راه انداختند اما کارشان به شکست انجامید ولی ماا تاا بار
دشمن نتازیم ،رعد و برق نداریم و تا نباریم سیل جاری نمیکنیم( .یعنی شعار نمیدهیم)».
در این خلبه امام علی (ع) به رکر روایار و اخالقیار قوم ناکثین اشاره فرماوده اسات
و به این مسیله پرداختهاند که چه چیزهایی باعث شعارزدگی و سقوط قوم ناکثین شاده اسات.
ارزیابی و شناخت صحی خلبه ،ما را در شناخت طرفداران اق و باطل کمک مایکناد .اماام
بار َ »
(ع) در مفهوم این خلبه به شرح سیمای طرفداران باطل مایپاردازد .دو واژه « َر َع َ
اد و َ
َبار َ » زماانی کاه در سااختار و
َرع َ
برای درخشیدن و غر ابر بکار میرود .ترکیاب «ا َ
اد و ا َ
اد و
رع ُ
بافت متن به کار میرود ،مفهومی کنایی به خود میگیرد .اما وقتی میگاوئیم «فُاالتٌ یَ َ
یَ َبر ُ » ،اشاره به «عرض اندام و بیم دادن و تهدید» کسی داریم (اقباالی .)195:1388 ،از ساویی
دیگر باتوجه به اینکه بافات ترکیاب مزباور باه پیکاار و زورآزماایی اشااره دارد ،سااختار
عباررهای همنشین در گفتار ااضر نیز به این مفهوم معلو میشود.
امام علی (ع) با بیان این گفتار ،رهان مخاطاب را باه واقعیتای معلاو مایکناد و ایان
واقعیت اشاره به روایّاار و عملکارد اصاحا جمال در جناگ دارد .اصاحا جمال در
بحبواة جنگ همچون رعد و برق عمل نماوده و بار هایچ کسای راام نکارده و باا ایان
بیبرنامگی زمینه ساز انحلاط خود شدند .با بیان این مسیله و شرح مفهاومی خلباه ،مفهاوم
(کنش) صوریِ این گفتار بر اظهار و بیان روایار اخالقی اشاره داشته است.
بهرامپور در ترجمة این ترکیب به ترجمة تحتاللفظی اکتفاار کارده و ظااهراً باه ترجماه
مفهومی که بتواند بسندگیِ خاصّ متن موردنظر ورمیر را فاراهم آورد ،توجاه نکارده اسات.
آنچه که مالک اصلی ما در فرآیند ترجمه است ،توجه مترجم به نشانهای زبانی اسات .ایان
نشانها برای جلوگیری از سور برداشتهای ممکن در فرآیند ترجمه به جهت انتقال مفااهیم
از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد ،بکار میرود .اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود کاه
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اد تاى نُوُِاَ َو ََّل ن ِ
ِ
ُسای ُظ
﴿ َو ُ َْد َأ ْر َع ُدوا َو َأبْ َرُُوا َو َم ََ َاذَ یْ ِن ْاْلَ ْم َریْ ِن الْفَشَ ُظَ ،و ل َْسانَا ن ُْرع ُ َ َّ
َ
َ تَّى ن ُْمط ِ َر﴾ (خلبه.)9/
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باشد که «استفاده از نشانها ،پایانشناسی است؛ بدان معنا که هد خاصی را دنبال مایکناد.
به منظور دستیابی به هد موردنظر ،تولیدکننده و دریافتکننده بایاد باه تاوافقی در معناای
نشانها برسند .نشانها قراردادی و بنابراین وابسته به فرهنگ هستند» (نورد.)54-55:1396 ،

به گفته ورمیر نشانهای بیانی ساختارهای اطالعاتی دارند .این نقشها فرستندهمدار باوده
و در جهت جلب نگر

مثبت مخاطب نسبت به گفتارهای مدنظر ارائه میشاوند .هاد از

ارائة نقشهای مزبور «دست یابی به معادل نقشی» در فرآیند ترجمه است (رای

و همکااران،

 .)29:1392بنابراین اصل ،مخاطب تنها با ترجمة تحتاللفظای کاه متارجم از ترکیاب مزباور
ارائه داده است ،نمیتواند به معادل نقشی آن ترکیب در فرهنگ خود «فرهنگ مقصد» دسات
یابد .هر چند مترجم با ترجمة تحتاللفظی ترکیب مزبور و با آوردن ترجمه «ولی ماا تاا بار
دشمن نتازیم» تا ادود قابل قبولی توانسته بار معنایی ماتن و غارض ماتن را کاه اشااره باه
«جنگ ،پیکار و تهدید و زورگویی» دارد ،به مخاطب منتقل کند .اما با توجه به این مسیله کاه
مترجم در برخورد با چنین ترکیبهای استعاری و کنایی باید به صرااتگویی بپردازد و باه
تصری ترکیب و یا واژه موردنظر در رسیدن به معادل نقشی توجاه نمایاد ،پژوهشاگران باا
اضافه کردن افزونة توضیحی در صدد انتقال صحی و بیان مصداق دقیق معاادلیاابی نقشای
هستند .بر این اسا( پژوهشگران با توجه به ترجمة لفظی مزبور ،عبارر کنایی موجود را باه
جهت تدقیق بیشتر معنا در ترجمة مزبور به کار بستهاند.
ترجمه پیشنهادی :اصحا جمل رعد و برقها به راه انداختند (اسابا جناگ را فاراهم
کردند) .اما کارشان به شکست انجامید ولی ما تا بر دشمن نتازیم ،رعد و بارق ناداریم و تاا
نباریم سیل جاری نمیکنیم (تا پیکار نکنیم به پیروزی دست نمییابیم).
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مترجم از بکار بستن این نشانهای زبانی ،هدفی داشته باشد و باه ایان مسایله توجاه داشاته
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(خلبه.)22/
«و تعجب است که از من خواستند که به میدان بیایم و برابار نیازههاشاان قارار گیارم و
ضربههای شمشیرشان را تحمل کنم .باید بر اینها گریست .من مرد جانگم و مارا باه جناگ
تهدید میکنند و از ضر شمشیرها میترسانند در االی که من به خادا ایماان یقینای دارم و
در دین شبههای ندارم».
واژه «هَبَلَ» در لغت به معنای «داغ دیدن و گریساتن ماادر اسات و ترکیاب «ابلتاه ا َُماه
معاافل ث َِكلتاه» تعبیاار شاده اساات .در معناای دیگاار معاادل سااتایش و شاگفتی آورد شااده
است»(مصلفی .)970 :2004 ،مترجم در ترجمه این ترکیب ،معادل «گریساتن» را باه کاار بساته
است ،در بررسی کالم امام علی (ع) در رابله با ترکیب مزبور ،سیاق متن این مسیله را بارای
ما مشهود میسازد که ترکیب ااضر ،مفهومی کنایی از شگفتی و تعجب هماراه باا نکاوهش
است .این سخن در واقع اشاره به «تهدید شگفت امیرمؤمنان (ع) ازساوی نااکثین باا پیشاینة
دالوری آن اضرر است؛ از اینرو مایة تعجاب آن اضارر شاده و در پاساخ آناان تعبیار
«هبلتهم الهبول» بهکار میبرد که بیانگر شگفتی و تعجبشان از ناکثین اسات والبتاه هماراه باا
نکوهش آنان» (اقبالی.)246:1396 ،

با توجه به ترجمة تحتاللفظی که مترجم از ترکیب مزبور ارائه داده اسات و نیاز مفهاوم
کنایی که در بافتِ زبانی وجود دارد ،تعادل میان نقش و ارر ترکیب در ارتباط میاان فرهنگای
اهمیت خاصّی دارد .ورمیر معتقد است که در ترجمة متن دینی ،مترجم باید عالوه بر انتقاال
پیام متن مبدأ ،به گفتار نحوة خاصّ آن پیام در زبان مبدأ بپاردازد و ساازگاری خاصای را باا
موقعیت متنِ هد

(مقصد) برداشت نماید .بر این اسا( است که مترجم میتواناد بهتارین

معادل را با توجه به نقش و اررِ ترکیب در متن ایجاد کند .بهنوعی «همساویی زباان مبادأ بار
اسا( معیار هد که ارتباط معنامحوری در داخل متن را میجوید ،اصل نقشیِ بیانی ورمیار
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لط َع ِ
﴿ َو م ِ َن ال َْع َج ِ
ب بَ ْعثُ ُه ْم ِإلَ َّ َأتْ َأبْ ُر َز ل ِ ِّ
ت َو َماا
ات َو َأتْ َأ ْصب ِ َر لِل ِْج َال ِف! َابِلَتْ ُه ُم ال َْهبُو ُل ،لَق َْد کُنْ ُ
ٍ ِ
الضر ِ َ ،و ِإنِّ لَعلَاى یق ِ ٍ ِ
ُأ َا َّد ُف بِال َْحر ِ َو ََّل ُأ ْر َا ُ ِ
ان ِفینِا ﴾
ان َربِّا َو غَیْا ِر شُ ابْ َهة م ْ
این م ْ
َ
َ
ب ب َّ ْ
ْ
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فراهم آورد» (اامدعلی.)62:2015 ،

با تیکید بر این بحث ،بهرامپور بر اساا( مفهاوم کناایی گفتاار ،عباارر «بایاد بار اینهاا
گریست» را معادل نقشی مفهوم شگفتی همراه باا نکاوهش در ترجماة ااضار بکاار بساته
است .ترجمهای که ایشان از ترکیب ااضر بکار بسته ،توانسته اسات مخاطاب را باه هاد ِ
متن رهنمود سازد.
 -2-2-4نقش ترغیبی

نقش ترغیبی اشاره به رفتار مخاطاب از فرهناگ مقصاد دارد و از طریاق بازتولیاد محتاوای
اطالعاتی در جهت انگیز

مخاطب ایجاد میشود .بر ایان اساا( پژوهشاگران در جساتار

ااضر میکوشند شواهدی را بر اسا( تفسیرهای ارائه شده در ریل بیاورند:
ِ ِ َ ِ
ك ،ت ِ ْد ف ِ ْاْلَ ْر ِ
كْ ،ارِِ
﴿تَ ُزو ُل ال ِْجبَا ُل َو ََّل تَ ُزلَْ ،ع َّ
َاد َم َ
ضُ َ
اّلل ُج ْم ُج َمتَ َ
ض َعلَى نَاجذ َك ،أع ِر هَ َ
ُض بصرك ،و اعلَم َأتَّ النَّصر مِن عِنْ ِد ه ِ
اّلل ُسبْ َحانَ ُه﴾ (خلبه.)11/
َ
ْ َ ْ
ص ِر َك َأُ َْصى الْق َْوِِ َو غ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ
بِبَ َ
«اگر کوهها از جا کنده شود تو همچنان رابت و استوار بماان! دنادانهای غیارر بفشاار و
وجودر را به خدا بسپار و گامهایت را بر زمین میخکو کن .پایاناة ساپاه دشامن را بنگار
(مرعو تجهیزار دشمن نشو) و دیاده بار امکاناتشاان خیاره مسااز و بدانکاه پیاروزی از
خداست».
َ ِ
ك» را در رابلاه باا ترغیاب و تشاویق باه ایثاار و
اّلل ُج ْم ُج َمتَ َ
امام علی (ع) عبارر «أع ِر هَ َ
جانفشانی عرض کردند و مخاطب این عبارر ،فرزند ایشان «محمد بن انفیه» باوده اسات.
امااام علاای (ع) وقتاای «پاارچم جماال را تحویاال پساار

محماادباانانفیااه داد» (ر.ک:

بهرامپور ،)52:1396 ،ایشان را به پیروزی در جنگ بشارر داد و به همین جهت خلبة مزباور
را در رابله با قوّر قلب و آرامش دل در مواجهه با دشمنان ایراد فرمود .برخای از شااراان
این عبارر را «به سرنوشت «محمد بن انفیه» در میدان جنگ جمل استفاده کاردهاناد .دایار
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میباشد که وی ضمنِ این ارتباط معنایی ،باید درک روشنی را از هد ِ اصلی برای مخاطاب
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نهفته شده است» (مکارمشیرازی،1375 ،ج.)491 :1
واژه «اَعِر» فعلی امری از مصدر «اَعارَ» بوده است .چنان که فاؤادافارام بساتانی درتوضای
عاو َر ٌة :چیزی را به او عاریه داد و معامله کارد»
عاو َر ُه
الشئ ُم َ
این عبارر اینگونه میگوید که « َ
َ
(بستانی .)459:1389 ،این فراز از خلبه باا مضامون «اعتقاادی و نظاامی باه نقاش ایماان در
شهادر طلبی ،اعتقاد به امدادهای غیبای در جناگ و پیاروزی» اشااره ماینمایاد (فتااای و

َ ِ
ك» اساتعاره مفهاومی اسات کاه در
اّلل ُج ْم ُج َمتَ َ
همکاران .)186:1395 ،و در واقع ترکیب «أع ِر هَ َ
همنشینی دو واژه «اَعِر» و «جُمجُتِک» برای آمادگی به ایثار و جانفشانی در راه اق اساتعمال
گردیده است.
مترجم در کاربرد نوع نقشیِ مدنظر ورمیر که باید نوعی تشویق و ترغیب و ناوع امار باه
انجام فعلی باشد ،توانسته است مفهوم کنش ترغیبی را به مخاطب منتقل سازد .کنش ترغیبای
در ترکیب «وجودر را به خدا بسپار» باار معناایی و ااساسای دقیقای از «جانفشاانی در راه
اق» ایفا میکند .کنش ترغیبی در عبارر مزباور موجاب آراماش دل و ایساتادگی در برابار
نامالیمار و دشمنان اسالم میشود .با توجاه باه ایان مسایله ناوع نقاش ایان را از متارجم
میطلبد که در همنشینی واژگان به گونهای عمل کند که بتواند با کاربرد دقیق ،کنشِ ترغیبای
را در مخاطب ایجاد نماید .بر این اسب پژوهشگران ااضر ،ترجمة بهرامپور را در راساتای
انتقال صحی معادل نقشی مناسب میدانند و معتقدند که استعمال ترکیاب «جانات را بارای
خدا ایثار کن» ،انگیزه و روایة شاهادر طلبای در راه ااق را در مخاطاب بار مایانگیازد.
همچنین ترجمة مزبور توانسته است هد ترجمه «بسندگی مورد نظار در ترجماة ماتن» را
ایجاد نماید.
ِ
ِ
َ
َ
او َ ِ َ
ص َار ف َِإنَّ ُه َأ ْربَ ُط لِل َْجا ْْ ِ
ار ُف
ِ َو َأ ْساك َُن للْ ُقلُاو ِ َ ،و َأمیتُاوا ْاْل ْص َ
﴿ َو غ هُضوا ْاْلبْ َ
ات فَإنَّا ُه أاْ َ
ِ
ِ
ِ
واا﴾ (خلبه.)124/
ُواا َو ََّل تُْله َ
للْفَشَ ِظَ ،و َرایَتَكُ ْم ف ََال تُمیل َ
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بر این که تو از این میدان سالم برون خواهی آمد؛ چرا که در مفهوم عاریت ،باز پا

گارفتن
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آهسته و خامو

سازید که سستی را میزداید .پرچم سپاه را بااال داریاد و دور

را خاالی

نکنید و پرچمدار را تنها نگذارید».
امام علی (ع) همواره در بیان خلبههایشان به مضامین شاجاعت و دلیاری در میادان جناگ
پرداخته و مسلمانان را به دالوری ،بیآنکه ررهای به ایجاد رعب و تار( بپردازناد ،ترغیاب
مینمایند .یکی از این خلبهها ،خلبه  124است که در آن اماام علای(ع) باه آماوز

فناون

نظامی و رزمی به مسلمین پرداخته و از دو عضو «چشم و دل» به عناوان عضاوهایی از بادن
که تر( و واهمه از آن راه مییاید ،اشاره میکند .اهمیت خلبة ااضر به جهات هامنشاینی
َ
ص َار» و « َأ ْسك َُن لِلْ ُقلُو ِ » در ساختار متن است ،که امام علی (ع) چشام
دو ترکیب «غ هُضوا ْاْلبْ َ
پوشی و فروخواباندن چشم را عامل آرامش دل میداند.
در تفسیر ترکیب مزبور آنچه که ملرح است ،فایدة ایان فروخوابانادن چشام اسات .باه
اعتقاد بحرانی «فایدة فروخواباندن چشمها قویتر شدن دل و به دست آوردن آراماش بیشاتر
است و ضد آن خیره شدن و چشم دوختن به سپاه دشمن است که موجب تار( و سساتی
میشود» (بحرانی،1370 ،ج .)226 :3امام علی (ع) با بیان این ترکیب در خلبة مزبور ابتدا ساپاه
اسالم را برای جهاد تشویق کرده و سپ

مقامار شهدا را برای آنها یادآور شاده اسات ،تاا

آنها را به این اقیقت رهنمون سازد که نبرد با دشامنان اساالم تار( و واشاتی نادارد؛ و
شهادر در این راه افتخاری بزرگ است .ایشان با ایراد کنشهای امری «فروخواباندن چشام،
آرامش دل و آرام و بیسر و صادا باودن در میادان نبارد» ،آنهاا را عااملی بارای زباونی و
شکست بیسروصدای دشمن در میدان کارزار میداند .در واقع آرامش دل با نادیاده گارفتنِ
قدرر و قوای دشمن و نگاه نکردن به امکانار و تجهیزار دشامن ااصال مایشاود .اماام
علی (ع) ضمن بیان فنون جنگآوری و اصول نظامی در ایان خلباه ،باا خلاا قارار دادن
َ
ص َار» سعی بر این مسیله دارناد کاه ضامن
مسلمانان در عرصة نبرد با گفتار امری «غ هُضوا ْاْلبْ َ
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«چشمها را نیمه باز نگه دارید که بر دلیری شما میافزاید و دل را آرام میکند .صاداها را
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نبرد با دشمنان و کفار ترغیب نماید.
اال با نگاه به ترجمهای که بهرامپور از این کنش گفتاری داشته است ،ایان مسایله نماود
مییابد که وی توجهی به مفهوم «فروخواباندن چشمها» جهت صالبت در میان کفاار نادارد
و تنها ترجمة «نیمه باز نگه داشتن دیدگان» را دارد ،که به ناوعی نشاانی از تار( از دشامن
مقابل دارد و در واقع نیمه باز نگه داشتنِ دیدگان االتی از آماادگی بخااطر تار( از نیاروی
مقابل است .مترجم باید بازنمایی دقیقی از هد ِ گفتار گویندة متن داشته باشاد و باه ناوعی
آنگونه که ورمیر میگوید «مترجم باید بداند موقعیتهای مناسب کاربرد واژگاان و تراکیاب
کدامند؟» (فاسات .)242:1397 ،ورمیر برای بهتر نشان دادن غرضِ کنشِ ترغیبی ،اساسایت و
خلق و خوی مخاطب پیام را نسبت به کنش خاصی مهم و اصل مایداناد .بار ایان اساا(
است که پژوهشگران در ترجمة خلبه ااضر سعی بر آن دارناد کاه اساسایت و عواطاف
خوانندة گفتار را برانگیزند.
ترجمهه پیشهنهادی :چشاامهاا را (باه جهاات اغمااض بار قاادرر و عظمات دشاامن)
فروخوابانید.
به طور کلی میتوان گفت که در بررسی ترجمان کانشمادار هدفمنادی کاه ماورد نظار
هان

ورمیر است ،ابعاد متناظر زبانی که هم بر محتوای ماتن و هام صاورر زباانی و هام

رفتار متن استوار است ،دخیل است .لذا با در نظر گرفتن این مسیله که اگر مترجم در فرآیناد
ترجمه به شکل و محتوای متن و نیز به رفتار کنشگر توجاه نکناد ،نمایتواناد هاد ِ ماتن
اصلی را به مخاطب رساند؛ و به نوعی نمیتواند ترجمة هدفمندی را ارائه دهد.

 -5نتیجه گیری
در این جستار مالاظه کردیم که نظریة اسکوپو( به عنوان رویکردی کلنگر ،بر اصالی باه
عنوان «هد » تیکید دارد .این اصل به عنوان اصلی تیریرگذار در فرآیناد ترجماه اسات ،کاه
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تقویت انگیزه و روایه آرامش و شجاعت و جنگاوری در میان لشکریان اسالم ،آنهاا را باه

الگوهای کنش محور در ترجمه نهج البالغه بر اساس رویکرد اسکوپوس _________ علی صیادانی و یزدان حیدرپور

پژوهشگران جستار ااضر بر اسا( نظریة هدفمنادی هاان

ورمیار کاه رویکاردی کانش

محور در ترجمه است ،به بررسی ترجمة ابوالفضل بهرامپور از نه البالغه پرداختهاند .بر ایان
اسا( پژوهشگران در فرآیند ارزیابی و بررسی به نتای ریل دست یافتهاند:
 -1نقش مترجم در فرآیند ترجمه بسیار مهام اسات .متارجم در ایان فرآیناد باه عناوان
آغازگر کنش ترجمهای محسو میشود و بعد از توافق با شارایط موجاود مخاطاب ،ماتن
مقصد را در پاسخ به نیازهای رهنمود ترجمه تولید میکند .بر این اسا( متارجم باه تحلیال
پذیرفتگی و باورپذیری رهنمود ترجمه در فرآیند ترجمه میپردازد ،تا کنش ترجمهای منجار
به متن مقصد شود .مترجم در بررسی این کنش ترجمهای به اصول هدفمندی از جمله نظاام
انسجام بینمتنی و درونمتنی و نیز به اصل وفاداری توجه دارد .چرا که ورمیر از ایان اصاول
بهعنوان پیشزمینه و راهبرد فرآیند ترجمهای یاد میکند ،که دریافتکنندة ماتن را باه هاد
متن «اسکوپو( متن» رهنمون میسازد .دریافت اسکوپو( متن وابسته به فرهنگ میان ماتن
مبدأ و مقصد است .بافت فرهنگی نقش اساسی در باورپذیری رهنمود ترجمه دارد.
 -2پژوهشگران به بررسی مفاهیم فرهنگی در جستار ااضر بسیار توجه داشتهاند .در ایان
بررسی که ساختار و بافت متن مقصد مالک اصلی ارزیابی قرار گرفته ،سعی شده ترجماهای
روان و قابل فهم برای مخاطب ارائه شود .در بررسی مفاهیم فرهنگی توجه به ضر المثلهاا
و مفاهیم استعاری و کنایی اهمیت مییابد .چرا که در این بررسی تفااورهاای فرهنگای باه
چشم میخورد و مترجم برای اینکه به هد متن دست یابد؛ باید تفااورهاای فرهنگای را
ت بطُ ِ
وت الْك ََواک ِ ِ
اب» در
مرتفع سازد .از جمله این تفاورهای فرهنگی ،میتوان به عبارر «تَ ْح َ ُ
خلبه 219اشاره کرد .مترجم در فرآیند ترجمه ،به ترجمة ادبی روی آورده است .با توجه باه
این مسیله که این ترجمة ادبی ،غنای متن را افزوده اما نتوانسته هد ترجماة ماتن «ترجماة
بسنده» را ایجاد سازد .پژوهشگران در برخورد با چنین مفاهیمی نزدیکترین معادل نقشای بار
اسا( فرهنگ مقصد بر میگزینند.
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شامل انواع متون مای شاود و باه ماتن خاصای اختصااص نادارد .باا تیکیاد بار ایان اصال
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متنی و وجوه سبکی مورد تحلیل و ارزیابی قارار دهاد .ناوع ماتن ،رو

ترجماه را تعیاین

میکند .در بررسی نوع متن ،مترجمان به وجوه اطالعاتی و ترغیبای توجاه دارناد .در وجاه
اطالعاتی محتوای متن برای نیل به هد متن افظ میشود و از هر سبکی برای دستیابی باه
هد استفاده میکند .از جمله ترجمههای لفظی و یا معنایی .در وجه ترغیبی ایجاد تایریر بار
عملکرد مخاطب مالک اصلی مترجم در ترجمه است .این وجه زمانی میتواناد نقاش خاود
را در متن بازتا نماید که متون مبدأ و مقصد هر دو این تیریر را به همراه داشاته باشاند .باه
َ ِ
ك» در خلبه 11اشاره کرد .ترجمة تحاتاللفظای
اّلل ُج ْم ُج َمتَ َ
عنوان مثال میتوان ترکیب «أع ِر هَ َ
این عبارر در واقع «کاسه سرر را به خدا بسپار» است .اما با توجه باه ایان کاه هاد ماا
ایجاد تیریر در مخاطب است ،باید وجاه اساتعاری ایان مفهاوم را در ترجماه بازتاا کارد.
مترجم ترجمة «وجودر را به خدا بساپار» برگزیاده اسات .ایان ترجماه توانساته انگیاز
اقیقی را در مخاطب برانگیزد و هد ترجمه «بسندگی متن» را ایجاد نماید.
 -4مهمترین وجه رویکرد اسکوپو( دستیابی به هد خااص ترجماه اسات .هاد ،
رو

ترجمه را مشخص میکند .در واقع عامل اصلی تعیین کنندة هر فرآیند ترجمه ،هاد

کلی کنش ترجمهای است .ورمیر دستیابی به هد خااص ترجماه را ملازم باه بارآوردن
نیازها و انتظارار خوانندگان از متن مزبور میداند .در این راستا ورمیر به صارااتگاویی و
تصری موانع معنایی معتقد است .صرااتگاویی مخاطاب را باه اساکوپو( اقیقای ماتن
نزدیک میکند .مترجم برای آنکه به اصل صرااتگویی جامة عمل بپوشاند ،بایاد باه اصال
تولید دقیق همان محتوا در فرهنگ مقصد و با توجه به نمودهای فرهنگی و زیرسااختهاای
نقشی مبادرر بورزد .بر این اسا( مترجم در بررسی ترجمة خلبهها ،اکمتهاا و ناماههاا
کوشیده تا با توجه به شین علمی مفاهیم ،هدفمندی آن مفاهیم را بر اسا( عناصار فرهنگای
و نقشی ایجاد نماید و مخاطب را به هد خاص ترجمه رهنمون سازد.
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واژگانی نزدیک به فرهنگ مقصد را برگزیند .به هماین جهات همیشاه در تاال

باوده تاا

ساختار فرهنگی و نقشی اصلی متن را بازآفرینی نماید .متارجم در ایان باازآفرینی مخاطباان
متن را در نظر داشته و هاد از ایان باازآفرینی را درک واقعای مخاطاب از ارز

معناایی

ترکیبها ،معانی ضمنی ،سبکشناختی و ارر ارتباطی میداند.

 -6پینوشتها
1- Hans J. Vermeer
2- Tzvetan Todorov
3- Skopos Theory
4- Grundlegung einer allgemeine translation theorie
5- Katharina Reiss
6- Purpose rule
7- Coherence rule
8- Fidelity rule
9- Action
10- Function
11- Intratextual Coherence
12- Intertextual Coherence
13- Adequacy
14-Equivalence
15- Culture Specificity
16- Conventions
17- Initiator
18- Paraphrase
19- Form- Centred
20- Content- Centred
21- Expressive Function
22- Appellative Function
23- Trascoding
24- Behaviour- Centred
25- Reproduction

 -26مولوی بلخی ،جالل الدین ،مثنوی و معنوی816 ،

 -7منابع
 -1ابنمیثم بحرانی ،کمالالدین میثمبنعلی ،شرح نه البالغه ،ج ،3لبنان :منشورار الفجر2009( ،م).
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 -5مترجم در ترجمه گزیده شواهد منتخب کوشیده تا سادهترین و رای ترین معاادلهاای
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عار  ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد( رضوی.) 1370( ،
 ،-------------------------- -3شرح نه البالغه ابنمیثم ،ج ،4ترجمةابیباهلل روااانی،
مشهد :انتشارار بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد( رضوی.) 1375( ،
 ،-------------------------- -4شرح نه البالغه ابنمیثم ،ج ،5ترجمة قرباانعلایمحمادی
مقدم ،مشهد :انتشارار بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد( رضوی.) 1375( ،
 -5اامدی ،بابک ،ساختار و تیویل متن ،چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارار مرکز.) 1389( ،
 -6اقبالی ،عبا(« ،درآمدی بر نقد ترجمههای کنایاتی از نه البالغه» ،نشاریة اادیث پژوهای ،دوره
صفر ،شماره  ،1صص.) 1388( ،180-205

« ،-------- -7نشانهشناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایار نه البالغاه» ،دو فصالنامه علمای-
پژوهشی ادیث پژوهی ،سال  ،9شماره  ،18صص.) 1396( ،239-256
 -8اقبالیان ،مریم ،مثل و تمثیل در نه البالغه،تهران :انتشارار بنیاد نه البالغه.) 1395( ،
 -9بستانی ،فؤادافرام ،فرهناگ منجادالللاا  ،ترجمةمحماد بنادرریگی،تهران :انتشاارار اساالمی،
(.) 1389
 -10بسنت ،سوزان ،لفور ،آندره ،اسنل هورنبی ،مری ،چرخش فرهنگی در ملالعار ترجماه ،چااپ
دوم ،ترجمة مزدک بلوری ،تهران :انتشارار قلره.) 1394( ،
 -11بیکر ،مونا ،سالدینا ،گابرئیال ،دایرةالمعار ملالعاار ترجماه ،ترجماه :امیدکاشاانیان ،تهاران:
انتشارار نو.) 1396( ،
 -12ااجیاننژاد ،علیرضا ،سلمان ،میرفات« ،میازان ترجماهپاذیری عناصار فرهنگای و ...در خلباة
صدوهشتم از نه البالغاه» ،دو فصالنامه علمای اد فارسای ،ساال ،7شامارة  ،1شاماره پیااپی،19
صص.) 1396( ،74-94

 -13رای  ،کاترینا ،هاو( ،جولیاان ،شاافنر ،کریساتینا ،نقاد ترجماه در پرتاو رویکارد زبانشناسای
نقشگرا ،ترجمةگلر سعیدنیا ،تهران :انتشارار قلره.) 1392( ،
 -14روث ،لیزا ،نظریة الهدف لِهانس فیرمیر و کاتریناا رایاس ،تحقیاق ماونس مفتااح ،مجلَاة تبایَن
للدراسات الفكریة و الثقافیة ،العدف  ،7صص.)ِ2014( ،96-83
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ترجمه ،سال  ،9شماره  ،36صص.) 1390( ،5-18
 -16سید رضی ،ابوالحسن محمد ،نه البالغه ،ترجمة ابوالفضل بهرامپور ،قم :انتشاارار آوای قارآن،
(.) 1396
 ،------------------- -17نه البالغه ،ترجمة علینقی فیضاالسالم ،تهران :انتشارار آفتاا ،
(.) 1365
 -18شریفیان ،فرزاد ،مقدمهای بر زبانشناسی فرهنگی ،تهران :انتشارار نویسه پارسی.) 1391( ،
 -19صفوی ،کور  ،گفتارهایی در زبانشناسی ،تهران :انتشارار هرم .) 1380( ،
 -20على ،ا مد ،الترجمة بوصفها نشااا ااففاا مادانظ نظریاة مشارو ة ،القااارة ،المرکاز القاومى
للترجمة للطبَ.)ِ2015( ،
 -21فاست ،پیتر ،ترجمه و زبان ،ترجمةرااله گندمکار ،تهران :انتشارار علمی.) 1397( ،

 -22فتاای ،زینب ،میرزائیالحسینی ،سیدمحمود ،خسروی ،کبری،بررسی بافتمدارانه داللات ضامنی
اندام واژهها در نه البالغه ،قم :انتشارار طلیعه سبز.) 1395( ،
 -23فرازاد ،فرزانه ،فرهنگ جامع ملالعار ترجمه ،تهران :انتشارار علمی.) 1394( ،
 ،--------- -24ملالعار ترجمه درپرتاو نظریاههاای ادبیاار و زبانشناسای ،تهاران :انتشاارار
دانشگاه عالمه طباطبایی.) 1398( ،
 -25قائمی ،مرتضای ،درآمادی بار نظاام مفهاومساازی اساتعاری در نها البالغاه ،همادان :مرکاز
نشردانشگاه بوعلی سینا.) 1397( ،

 -26کاظمی ،فروغ« ،جستاری درنها البالغاه از منظار نظریاة زباانی کارگفات» ،دوفصالنامةعلمی-
پژوهشی صحیفة مبین  ،شمارة  ،55صص ،7-38بهاروتابستان.) 1393( ،
 -27مانفردی ،مارینا ،ترجمه متن و بافت غیرزباانی ،ترجماةآزیتا افراشای ،تهاران :انتشاارار قلاره،
(.) 1394
 -28محمدی ،علیمحمد« ،تعامل فرهنگ ،زبان و ترجماه-رویکاردی انساان شاناختی :کاربردهاای
آموزشی و پژوهشی در ملالعار بینفرهنگی و بینزبانی» ،فصلنامه ملالعار زبان و ترجماه ،شاماره
سوم ،صص.) 1389( ،82-106
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 -15زنده بودی ،مهران« ،نظریة اسکوپو( در ترجمه شناسی» ،فصلنامه علمی – پژوهشی ملالعاار
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استانبول ،نشر فارالدعوة.)ِ2004( ،
 -30مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام امام امیرالمؤمنین (ع) :شرح تازه و جامعی بر نه البالغه ،ج ،1تهاران:
دارالکتب االسالمیه.) 1375( ،

 -31مولوی بلخی ،جاللالدین( ،بی تا) ،مثنوی معنوی( ،بی نا).
 -32میرزائی ،اامد ،فرآیند استنباط معنی از متن ،مشهد :انتشارار موسسه ملالعار راهباردی علاوم
و معار اسالم.) 1397( ،
 -33میناباد ،اسن هاشمی ،گفتارهای نظاری و تجربای در ترجماه ،تهاران :انتشاارار کتاا بهاار،
(.) 1396
 -34نورد ،کریستین ،ترجمه فعالیتی هدفمند با توضی نگرشهای نقشاگرا ،ترجماة مژگاان سالمانی،
تهران :انتشارار اسم.) 1396( ،
 -35نیازی ،شهریار ،نصیری ،اافظ« ،ارز

فرهنگای ترجماة ضار المثالهاا و کنایاار (عربای-

فارسی)» ،فصلنامة زبان پژوهی دانشگاه الزهارار (() ،ساال اول ،شاماره ،1صاص ،167-184پاائیز و
زمستان.) 1388( ،
 -36ورمیر ،هان  ،ونوتی ،الرن  ،هولمز ،جیمز ،اون زهر ،ایتامار ،بازاندیشای ترجماه ،چااپ دوم،
ترجمة مزدک بلوری و کاوه بلوری ،تهران :انتشارار قلره.) 1393( ،
 -37هاشمی ،محمدرضا ،ایدرپور ،امیرداوود« ،بررسی نظریاه اساکوپو( (هدفمنادی) در نهضات
ترجمه بغداد» ،فصلنامه ملالعار زبان و ترجمه ،شماره چهارم ،صص.) 1392( ،51-75
38- Nord, Christiane, Translating as a Purposeful Activity (Functionalist Approaches
Explained), 1st Edition, Published by Rutledge, New York, USA, 1997 AD.
39- Reiss, Katharina & Vermeer, Hans J., Towards a General Theory of Translational
Action (Skopos Theory Explained), Published by St Jerome Publishing, New York, USA,
1998 AD.
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 -29مصطفى ،ابراایم ،الزیات ،ا مد سن ،عبدالقافر ،امد ،النجاار ،محمادعلى ،المعجام الوسایط،

