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واکاوی چالشهای ترجمۀ ادبی :بررسی تحلیلی نو متن،
اجزای متن و چالش خواننده


علی گنجیان خناری

دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریج دریافت6867/86/66 :؛ تاریج پذیرش)6867/81/88 :

چکیده
ترجمة متن ادبی ،سختترین نوع ترجمه است و با الشهاي ویژهاي روبهروست كره باعرث دشرواري
بيش از پيش ترجمه میشود .این نوع از ترجمه ،نيازمند بقثهاي نظري است تا راهکارهرایی برراي ترجمرة
بهتر و توفيق بيشتر مترجمان ارائه دهد .در این راستا ،پژوهش پيش رو برر آن اسرت ترا برا روشری تولريفیر
تقليلی به ویژگیهاي این نوع متون و الشهایی بپردازد كه مترجم در ترجمره برا آنهرا سرروكار دارد .از
رهگذر این بررسی مشخص شد كه هر مترجم ادبی با سه الش كلّی و بنيادین روبهرو است كه عبارتند از:
« الش نوع متن» « ،الش خواننده» « ،الش اجزاي متن» .از این ميران ،رالش اجرزاي مرتن را مریتروان بره
« الش الفاظ» « ،الش الطالاات و تعابير الطالای» « ،الش ساختار جمله و تركيرب» و ...تیسريم كررد.
از این رو ،مترجم باید به این الشها و راههاي برونرفت از آنهرا توجره داشرته باشرد ترا در ترجمرة خرود
گرفتار به كارگيري الفاظ ناشناخته و غریب و نيز ساختارهاي نامرأنوس نشرود كره منجرر بره تضرعيف سرط.
ترجمه و كاهش ميزان اثرگذاري آن گردد .از جمله راهکارهایی كه براي زدودن آن رالشهرا ارائره شرد،
گردآوري همة معرانی در رار وب بافرتهراي متعردد ،مراجعره بره پرژوهشهراي جدیردي كره در اروزب
الطالاات جدید لورت میگيرد ،توسعهبخشی مفهوم ضمنی و ...میباشد.

واژگان کلیدی :نتن ا بی ،نترهم ،چالش نوع نتن ،چالش خواننبه ،چالش ترک،ب.

E-mail: Pajuhesh1392@yahoo.com
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مقدمه
امروزه دیگر ترجمه نوعی سرگرمی زائد یا امري نشاندهندب فرهيختگری فررد بره شرمار
نمیرود ،بلکه با گامهایی رو به جلو فاللة بسياري از آن نیرش سرنّتی خرود گرفترهاسرت و
جهان به لطف وسائ ارتبا جمعی تبدی به دهکدهاي كو ک شدهاست كه همة اوادث
در زمانی بسيار اندك به زبانهاي مختلف ترجمه مریشرود و در اختيرار ملر و گرروههراي
مختلف جامعه قرار می گيرند .همچنين ،در روزگار كنونی ،ترجمه نان جایگراه و اهميتری
دارد كه تبدی به ضرورتی اتمی براي همة كشورها و مل شدهاسرت .بردین ترتيرب ،بایرد
بررراي مشررکالت پرريش رو در زمينررة ارائ رة معنررایی امانتدارانرره،كام و روشررن از مررتن مبرردأ
ارهاندیشی شود .ناگفته پيداست كه ترجمة غيرپایبند به الر امانترداري ،منجرر بره ایجراد
سوء برداشت و ارائة معنایی نادرست به خواننده میشود كه خرود مریتوانرد مشرکالت و یرا
اتی در برخی موارد ،بقرانهایی عظيم را در پی داشته باشرد .بنرابراین ،یرافتن یرک معرادل
لفظی مناسب و سازگار با بافت متن جرزو رالشهراي عرام پريش روي مترجمران بره شرمار
میرود و همين امر از عوام دشوارسازي فرایند عم مترجم ،بهویژه در ترجمة مترون ادبری
نيز به شمار میرود؛ راكه ساختار مزاجی ،عاطفی و عیلی انسان از نیطهاي بره نیطرة دیگرر
د ار دگرگونی و تقووت مختلفی میشود و در همين ار وب ،متررجم فعرال در اروزب
ادبيات با الشهاي مختلفری مواجره اسرت و شرناخت ایرن رالشهرا ضررورت و اهميرت
پژوهش در این زمينه را دو ندان میكند؛ زیرا كمک شایانی به مترجم در ترجمة یک متن
ادبی خواهد كرد .از این رو ،این میاله به دنبال آن است تا به برخی از مهمترین الشهراي
پيش روي یک مترجم در ترجمة متن ادبی اشاره كند و پاسخی براي دو سؤال زیر بيابد:
ر مهمتررین مشرکالت و رالشهرا یی كره یرک متررجم در برگرردان مرتن ادبری برا آن
روبهروست ،يست
ر ه راهکارهایی براي ترجمة هر ه بهتر متون ادبی وجود دارد
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 .1فرضیههای پژوهش
ر به نظر میآید مهمترین الشی كه یک مترجم ادبی برا آن روبرهرو مریشرود ،ترجمرة
استعارهها و مجازهاي زبان مبدأ است.
ر هر مترجم ادبی براي ارائة یک ترجمة موفق ،ابتدا بایرد بتوانرد رالشهراي خواننرده و
متن را شناسایی كند و آنگاه اقدام به رفع آن الشها نماید.
روش پژوهش در این میاله ،توليفی ر تقليلی است ،بدین لورت كه ابتدا میدمرهاي از
نیش مترجم در روند ترجمه آورده شرده ،سرپس رالشهراي متررجم در سره عنروان كلّری
« الش نوع متن» « ،الش خواننده» و « الش اجزاي متن» بررسی و تقلي میشود.

 .2پیشینة پژوهش
در اوزب ترجمه و الشهاي پيش روي مترجم به طور عام و ترجمة متون ادبی به طرور
خاد ،تقیيیات گستردهاي لرورت گرفترهاسرت كره بره پرارهاي از آن پرژوهشهرا اشراره
میشود:
ر كتاب ترجمة متون ادبی از علی خزایریفرر كره بره نظریرة «وینره و داربلنره» در ترجمره
پرداخته ،متون ادبی انگليسی را مبناي كار خود قرار دادهاست.
ر كتاب ترجمة متون ادبی (فرانسه به فارسی) ،از مقمدجواد كمالی كه در هشرت فصر
به مهم ترین مبااث علمی ترجمة ادبی از فرانسه به فارسی میپردازد .از جملرة ایرن مباارث
میتوان به مشکالت متداول ،روشهاي مؤثر براي ترجمة ادبی (اعمّ از نظم و نثرر) ،رعایرت
سبک ،مخاطبمقوري و نقوب ترجمة زبان گفتاري در آثار ادبی اشاره كرد.
ر میالة «تشتّت رویة مترجمان ادبی» از اامد پوري كه در آن ،تشتّت آرا و وجود سالیق
متفاوت در ترجمه ،نه تنها نگرانكننده پنداشرته نشردهاسرت ،بلکره از نظرر نویسرنده ترا ارد
زیادي به خالقيت بيشتر در كار ترجمه كمک میكند.
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ر میالة «آیا ترجمة ادبی نوع خالی از ترجمه است » نوشتة ژ .داربلنره و ترجمرة فاطمره
عشیی كه نویسنده در آن ،این جمله را رد كردهاست كه ترجمة ادبری نروعی كرامالً خراد
است و قواعدش بدون ون و را به ذوق بستگی دارد و ترجمرة ادبری را معررف خالقيرت
خواننده میداند.
ر میالة «دربارب ترجمة ادبی» نوشتة مقمد قائد كه در آن بر نیش ویراستاران تأكيد شده،
آمدهاست :ترجمه و انتشار آثار ادبی نيازمند ویراستارانی است كه بار دیگر همراه با متررجم
جزءبهجزء برگردان را زیر ذرهبين بگذارند.
ر میالة «الترجمة األدبية بين أما ة النی  ،والخلق الموازي» از ابرراهيم عرادل كره نویسرنده
معتید است قب از ترجمة هر متن ادبی باید زندگينامة نویسنده و بافتی را شرناخت كره مرتن
در آن شک گرفتهاست و در كنار آن باید تمام میاوتی را مطالعه كرد كه در نیرد آن مرتن
نوشته شدهاست.
ر میالة «الترجمة األدبية :تملک النص» از فورطوناطو إسررائي  ،ترجمرة مصرطفی النقرال
كه در آن نویسنده معتید است متن ترجمه نيز همچرون مرتن الرلی بر سرب ادبری خرود را
افظ كند.
ر میالة «خصوليات الترجمة األدبية» به قلم اسنه اردانی كره در آن ،مشرک الرلی در
ترجمة ادبی ،انتیال لورتهاي ادبی از زبانی به زبان دیگر شمرده شردهاسرت و مهرمتررین
مشک در ترجمة شعر ،مسئلة ترجمة موسيیی و وزن آن است.
ر میالة «الترجمة األدبية إلی العربية سالح ذو ادین» از كوثر امرزه كره معتیرد اسرت برا
وجود اینکه ترجمة ادبی سختترین نوع ترجمه به شمار میآید ،اما در عين اال ،زیبراترین
نوع ترجمه است؛ زیرا در اوزب ادبيات قرار دارد كه مورد عالقة همة ملتهاست.
در بيشتر میاوت ،تنها به سرختی هراي ایرن نروع ترجمره و بره بزرگتررین مشرک آن كره
ترجمة لورتهاي ادبی است ،اشاره شدهاست .اما میالة ااضر ،عالوه بر بيران سرختیهراي
مترجم در ترجمرة مرتن ادبری بره طرور عرام ،بره رالش الفراظ ،سراختار ،الرطالاات و در
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زیرمجموعة آنهرا ،ترجمرة لرورتهراي ادبری نيرز پرداخترهاسرت و در آن سرعی شرده ترا
الشهاي بزرر و مهمی كه یک مترجم با آنها روبهروست ،تقلي و بررسی شود.

 .3نقش مترجم در ترجمة ادبی
بدون در نظر گرفتن مترجم نمیتوان هي یک از الشهراي فراینرد ترجمره را بررسری
كرد؛ راكه مترجم عنصري كانونی و مركزي در فرایند ترجمه به شمار میآید و از همرين
رو ،فرایند ترجمه هرگز نمیتواند با یک دید موضوعی (عينی) مجرد لرف تقیق یابرد .برا
توجه به اینکه شخص مترجم جزئی از مقيط فرهنگی پيرامرون خرود بره شرمار مریرود ،در
باب الول و روشهاي كاربردي در ترجمه نيز نیش مقروري دارد؛ راكره متررجم ،یرک
متن را از نو بازتوليد یا بازآفرینی مریكنرد و مرتن را در مقريط و فرهنگری غيرر از مقريط و
فرهنگ اولية آن وارد می سازد .بر ایرن اسراس ،متررجم عرالوه برر تسرلط برر زبران بيگانره و
بهكارگيري بهينة ل تنامهها باید ویژگی دیگري نيز داشته باشد .البته این موضوع به نیطهاي
اختالفی ميان پژوهشگران تبدی شدهاست ،در االی كه برخی از آنها وظيفة مترجم را این
میدانند كه به عنالر بهكار رفته از سوي نویسندب اللی ااترام بگذارد و هرگز ویژگیهاي
شخصی خود را در اثر ترجمهشده وارد نسازد .گروهی دیگر نيز بر ایرن باورنرد كره متررجم
«باید موضعی كامالً شخصی در قبال متن داشته باشد و ویژگیها و مشخصات خراد خرود
را بر متن بيفزاید و در این زمينه ،مترجم و هنرمند خرالق هري تفراوتی برا یکردیگر ندارنرد»
(اماد0880 ،م.)008 :.
بدین ترتيب ،دو رأي كامالً متفاوت و متناقض در پيش روي ما قرار مریگيررد ترا آنجرا
كه یکی از آن دو بر ضرورت خودداري از افزوده شدن ابعاد شخصی و هرویتی متررجم برر
متن تأكيد دارد ،در االی كه دیگري ما را به ضرورت اضور ابعاد شخصی مترجم در مرتن
ترجمهشده فرامیخواند.
نظریة سومی هم میتوان متصور شد كه بر مبناي آن نمیتوان انتظار داشرت كره متررجم
در ترجمه ،رویکردي كامالً شخصی یا موضوعی داشته باشد .در واقرع ،متررجم در ترجمره،
رویکردي ميانه را در پريش مریگيررد و در ایرن رار وب ،در برخری مروارد مریتوانرد در
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ار وب مجموعهاي از شرایط ،دخالرتهرایی را نيرز لرورت دهرد .یکری از ایرن شررو
آگاهی وي به ریشهها و خاستگاههاي فرهنگی و تمدنی بهكار رفته از زبان مبدأ در اثر ادبری
است؛ راكه هرگز نمیتوان مترجمی را یافت كه بتواند از درجة معينی از تأثير شخصی در
فرایند عم خرود اجتنراب نمایرد .متررجم در فراینرد تفسرير خرود از اثرر ادبری و در فراینرد
گزینش كلمات و ساختارهاي اسلوبی مورد نظر در ترجمه ،قطعراً تقرت ترأثير بازترابهراي
مؤلف و اثر او در شخصيت خود قرار میگيرد .بیآنکه ال امانتداري نادیده گرفته شرود،
باید پذیرفت كه مترجم باید تا اد امکان از دخالت شخصی در فرایند انتیرال پيرام برر كنرار
باشد .از سوي دیگر ،هرگز نباید مترجم را نوعی ماشين یا ربات فرض كرد .در هر ارال ،او
در فرایند ترجمة خود ویژگیهاي شخصی خویش را در اثر ترجمرهشرده برر جراي خواهرد
گذاشت .بر این مبنا ،هر مترجمی باید روشن كند كه تا ره ميرزان در اثرر ادبری ،شخصريت
خود را بیآنکه با میصود مؤلف اللی اثرر تنراقض داشرته باشرد ،در رونرد ترجمره دخالرت
خواهد داد و این امر همان يزي است كه میتوان از آن به عنروان «ارس ترجمره» (همران:
 )000یادكرد .این اس ،رابطة متن مبدأ با متن میصد را نظم میبخشد و روشن میسازد در
كجا باید به متن به شک لفظی متعهد ماند و در ه مواردي ،گونه و ررا مریتروان از آن
ار وب لفظی خارج شد .این بخش همران جنبرة فنری ترجمره بره شرمار مریرود كره وارد
ساختن آن در فرمولها و قالبهایی جامد و خشک ،بسيار دشوار و غيرممکن مینماید:
« در واقع ،ایرن ارس ،یرک اسرتعداد درونری اسرت كره تقرت ترأثير تجربره و
ممارست ليی مییابد و به ابرزاري كارآمرد در دسرتان متررجم تبردی مریشرود.
بنابراین ،ترجمة ادبی در ابتدا نيازمند وجود اسی ادبی و خالقيتی فراتر از خالقيت
مورد نياز در ترجمة علمی می باشد؛ راكه متن ادبی بره همرراه خرود در بردارنردب
ابعادي زیباییشناختی نيز میباشد كه در كنار مضمون درونی آن قرار میگيرد .از
سوي د یگر ،در برخی موارد ممکن است زبان مبدأ نان دشوار و پيچيده باشد كه
مترجم در تعام خود با آن د ار مشکالتی برزرر گرردد .از ایرن رو ،همزیسرتی
مترجم با آثار ادبی یکی از راههاي پيش روي وي در مسير انتیال دقيق و امانتدارانة
عنالر زیبایی شرناختی موجرود در مرتن مبردأ بره شرمار مریرود» (مراري بركرات،
0881م.)1 :.
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 .4چالشهای مترجم
الشها ي پيش روي هر متررجم بره طرور عرام و متررجم مرتن ادبری بره طرور خراد را
میتوان در سه عنوان كلی خاللره كررد « :رالش نروع مرتن» « ،رالش خواننرده» « ،رالش
اجزاي متن».

4ـ .1چالش نوع متن
بعد از آنکه ترجمه با عبور از تقووتی مهرم تبردی بره ابرزاري كارآمرد و ضرروري در
عرلة فعاليتهاي انسانی شرد ،انرواع جدیردي از ترجمرة مرتن ،ماننرد ترجمرة اخبرار كوتراه
مطبوعراتی ،متررون ادبری و علمرری ،و متررون شرنيداري و دیررداري در اشرکال مختلررف آن برره
مخاطبان ارائره شرد .هرر نروع مرتن ویژگریهراي خالری دارد كره همرين امرر متررجم را برا
الشهاي ویژهاي مواجه میسازد؛ به عنوان مثال ،ترجمة متون مطبوعاتی و رسانهاي از نظر
سبک بيان و ش يوب ترجمه برا برازگردان مترون علمری متفراوت اسرت ،همچنران كره دیردگاه
پژوهشگران دربار ب نوع مترون متناسرب برا اخرتالف رویکردهراي پژوهشری و نظرري آنران،
متفاوت از دیگري میگردد (ر.ك؛ فوزي6631 ،م .)607 :.در همين راستا ،آلبرشت نوبرت
بر این باور است كه هر متنی ،جدا از نوع آن ،در بر دارندب عنالري تأثيرگرذار اسرت .ایرن
عنالر هنگامی نمود مییابند كه نویسنده اقدام به بيان نيازها ،اهرداف و میالرد اجتمراعی و
فردي مینماید و بر همين اساس ،متن وارد رابطهاي تأثيرگذار با مخاطب میشرود و روابرط
تأثيري متن متناسب با تنوع متون ،متنوع میشود .این رابطة تأثيري ریشه در این امر دارد كه
فرد فرستنده (در اینجا نویسنده) اقردام بره گرزینش مجموعرهاي از رار وبهراي لفظری و
اسلوبی مینماید و از آنها در مسير اهداف معين خود سود میجوید.
بر همين اساس ،روشن می شود كه تعيرين نروع مرتن ،موضروعی بسريار ايراتی در رونرد
ترجمه میباشد؛ همچنان كه مترجم در اثناي مرالة تقلي متن به درك روشنی از نوع مرتن
پيش روي خود دست مییابد .در همين زمينه ،كاترینا رایس نوع مرتن را بره منزلرة سروپاپ
اطمينانی میداند كه روند ترجمه را در سيطرب خرود قررار مریدهرد .او اساسراً برر زبران مرتن

680

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،8شمارة  ،88بهار و تابستان 8317

تمركز داشت .نکتة شایستة ذكر دیگرر دربرارب دیردگاه كاترینرا رایرس ،تیسريمبنردي مترون
است .رایس متون را به هار دسته تیسيم مینماید كه عبارتند از :مترون مقتوامقرور ،مترون
فرممقور ،متون خطابی ،و متون شنيداري .در این تیسيم ،میصود كاترینا از متون فرممقور،
همان متون ادبی میباشرد؛ راكره میصرود كاترینرا رایرس از فررم« ،شريوب بيران نویسرنده از
مضمونی مشخص یا كيفيت ارائة مقتوا از سوي مؤلف است» (همان .)696 :عنالرر فررم در
متونی كه در پی ارائرة شرکلی سرشرار از ترأثيرات زیبراییشناسرانه خراد مریباشرند ،نمرود
می یابند .دربارب گونگی فرم متن ترجمه نيز باید گفت كه در واقع« ،بهكرارگيري آگاهانره
و یکدست روشی معين در بازنویسی متن ترجمه است كه متررجم ادبری بایرد آن را در نظرر
بگيرد» (خزاییفر.)1 :6830 ،

4ـ .2چالش خواننده
بيشتر نظریهپردازان اوزب ترجمه ،عام مهمی را نادیده گرفتهاند كره نیشری اساسری در
توليد و آفرینش معنا دارد و آن همان خواننده به شک عام و خواننردب مرتن ادبری بره شرک
خاد میباشد و «در واقع ،باید گفت كه خواننده دیگرر ارتبراطی مصررفی برا مرتن نردارد و
پذیرش متن در نزد او نيز به یکباره و تنها از روي ارضاي عطرش ادبری و دریافرت شخصری
لورت نمی گيرد ،بلکه خواننده خود در آفرینش این متن مشاركت مینماید» (عبدالنالرر،
6666م ) 63 :.به این ترتيب ،اثر ادبی از سه عنصرر مؤلرف ،اثرر و خواننرده پدیرد مریآیرد و
خواننده تنها به عنوان یک عنصر تعبيرگر به شمار نمیآیرد ،بلکره عراملی ااضرر در تجربرة
ادبی مقسوب و در آن مشاركت مینماید و فراتر از آن مركزي از انرژي و مقتوا براي اثرر
ارائهشده به شمار میرود كه به واسطة اضور آن ،دیدگاه تجربی و نوع نگاه به اثرر مؤلرف
دگرگون میشود .از این رو ،تعاملی دوسویه ميان متن و خواننده برقرار است كه امرروزه از
آن با عنوان نظریة پذیرش یاد میشود .بنابراین ،متن كامالً باز اسرت و خواننرده یرا مخاطرب
(كه در اینجا میصود ،خوانندب متن ترجمهشده یا خود شخص مترجم در هنگام مطالعرة مرتن
اللی می باشد )،در فرایند مشاركت خود ،متن را توليد مینماید .البتره میصرود از توليرد نره
مصرف ،بلکه آميزش دو فرایند خروانش و ترأليف در یرک فراینرد دولری واارد اسرت ،بره
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گونهاي كه نَفْس مطالعة اثر ،تبدی به نوعی مشراركت در ترأليف و آفررینش آن مریشرود.
میتوان علت این امر را در این نکته دانست كه متن «ابزاري جامد و خشک اسرت كره تنهرا
در زمانی ايات مییابد كه پيشگویی هاي خواننده ،روح ايات و زنردگی در آن مریدمرد»
(اسن0886 ،م.)76 :.
همچنان كه توانمندي اداقلی خواننده در بهكارگيري فرهنگ ل ت نيز امرري ضرروري
است تا بتواند مفهوم دولی كلمات و معانی آنها را درك نماید و اگر خواننده نتواند رموز
ابتدایی زبان مبدأ را درك كند ،هرگز نخواهد توانست در بافت گنگ و مربهم مرتن غرور و
تعمق نماید .از سوي دیگر ،آشنایی خواننده با شرایط پيرامونی آفرینش یک قطعة ادبری ،او
را كمک خواهد كرد تا تأویلی از كلمات ارائه دهد كره برا خواننردب مرتن تطرابق و انسرجام
داشته باشد؛ یعنی با معناي اولی مورد نظر مؤلف همراستا باشد .بره همرين ترتيرب ،مریتروان
دریافت كه شناخت تعابير بيانی و دشواريهاي آنها و نيز درك قالبهراي مختلرف ادبری،
خواننده را از فهمی نزدیکتر به انواع ادبی بهرهمند میسازد (ر.ك؛ همان70 :ر.)79

4ـ .3چالش اجزای متن
4ـ3ـ .1چالش الفاظ
«كلمه» یا «لفظ» كرو کترین واارد معنرایی در كرالم و زبران بره شرمار مریرود (ر.ك؛
استيفن6667 ،م .)99 :.البته این توضي .تنها تعریف «كلمه» به شمار نمیرود و برخری دیگرر
در تعریف خود از كلمه آن را « كرو کترین واارد كالمری قرادر بره نطرق ترام» دانسرتهانرد.
نویسندب این سطور باور دارد كه بافت باید همة شرایط و پسامدهاي پيرامونی كلمه را در برر
بگيرد؛ راكه كلمه خارج از ساختار نظم (جمله) هي معنرایی نخواهرد داشرت و اینجاسرت
كه یک الش دیگر در برابر مترجم قرار میگيرد .این الش همران اخرتالف فرهنگری یرا
تمدنی كلمه یا اختالف دولت كلمات در زبان عربی (میصد) برا دولرت همران كلمرات در
سایر زبانهاست .مترجم همواره ن يراز دارد ترا معرانی كلمرات در زبران مبردأ و میصرد را بره
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یکدیگر نزدیک كند؛ راكه هر زبانی مفردات متشرابهی دارد كره معرانی آنهرا اختالفراتی
جزئی با یکدیگر دارند .برخی از موضوعات مرتبط با روابط دولی عبارت است از:

الف) مشترک لفظی
دو زبان عربی و فارسی تعریف تیریبراً یکسرانی از «مشرترك لفظری» ارائره مرینماینرد و
مشترك لفظی در این تعریف «لفظ واادي است كه در نزد كراربران یرک زبران ،برر دو یرا
ند معناي مختلف دولت دارد» (.مجردي0880 ،م )631 :.و یرا آنکره آن را «لفظری دال برر

بيش از یک معنا» (اسامة0886 ،م )836 :.میدانند.
تعدد معنایی یک واژه ،الشی به شمار میرود كه ممکن است مترجم در هنگام ترجمة
نين الفاظی با آن دست به گریبان شود .این امر خود منجر به ایجاد غموض و ابهام در معنا
از طریق دوگانگی معنایی یک واژب وااد خواهد شد و سرانجام ،یکی از دو معنرا بره دلير
برخورد با دیگري به كنار میرود .از همين رو ،باید بافتی مورد تکية مترجم قرار گيررد كره
معناي مورد نظر را تعيين و مشخص مینماید؛ به سخن دیگر ،ا این مشک در رجروع بره
بافت نهفته است و میصود ما از بافت ،نه جمله یا پاراگراف ،بلکه ك ّ اثر ادبی است.

ب) ترادف
وجود ترادف در یک زبان ،ه در ترجمه از آن و ه در ترجمه به آن زبان ،موضروعی
الشبرانگيز به شمار می رود كه منجر به دشوار شدن بيش از پريش ترجمره مریشرود و بره
همرين دلير نيرز بایرد تشرابه دولری الفرراظ در هرر دو زبران مبردأ و میصرد بررسری شرود تررا
تفاوتهاي بسيار ظریف موجود ميان الفاظ و نقوب كاربرد آنها آشکار گردد.
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ج) اضداد
میصود از اضداد« ،كلماتی است كه در آنِ وااد دو معنراي كرامالً متضراد برا یکردیگر
دارند» (مجدي0880 ،م .)660 :.پيدایش این پدیدب زبانی ،ریشه در ند عام مهم دارد كره
از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره كرد.
دولت عام لفظ؛ یعنی معناي معجمی واژه ،عام باشد ،سپس ایرن معنرا تخصريص یابرد و
خادتر شود؛ براي نمونه ،در زبان عربی كلمة «المأتم» در رار وب فرهنرگ واژگران بره
معناي «اجتماع زنان در شادي و اندوه» است .سرپس در ادامره ،دولرت واژه بره «اجتمراع در
اندوه» تخصيص یافته است و به این ترتيرب ،در معنراي ایرن كلمره تضراد ایجراد شردهاسرت:
«التفافل و التشافم :یعنی انسان از ذكر كلمهاي ااسراس شرومی نمایرد و عکرس آن را ذكرر
كند».
بدین ترتيب ،ميزان الشبرانگيزي پدیردب اضرداد در رونرد ترجمره آشرکار مریشرود؛
راكه مترجم خود را در برابر واژهاي مییابد كه دو معناي متناقض دارد و نمیدانرد كردام
یک از آن دو را باید انتخاب نماید .در اینجاست كه مترجم براي ا مشک  ،رارهاي جرز
پناه بردن به بافت پيش روي خود نمیبيند.

4ـ3ـ .2چالش اصطالح و تعبیر اصطالحی
الطالح و تعبير ،نیشی اساسی همانند نیش واژه در زبان دارند؛ همچنران كره آن دو در
بسياري از موارد بيش از لفظ ،معنا را براي مخاطب روشن میسرازند و برر ميرزان تأكيرد آن
میافزایند .این امر ریشه در این واقعيت دارد كه الطالاات و تعابير در بر دارندب مدلووتی
عميق یا معنرایی الرطالای هسرتند كره برا مرتن هرمراسرتا مریباشرند .در برخری مروارد نيرز
الطالاات بيانگر مدلووتی تمردنی هسرتند كره از پيشررفتهراي علمری جهرانی سر شرمه
گرفتهاند.
تعبير الطالای به معناي «مفهومی كليشهاي است كه در بر دارندب مفهرومی متفراوت از
معناي لفظی عام میباشد .برخری تعبيررات برا موقعيرتهرا و اروادث و اکایرات مشخصری
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مرتبط می گردند و در برخی موارد نيز این تعابير ،امثرال و اِکَرم فولکلرور ،كرالم منیرول از
بزرگان و یا عبارات رایج در ميان مردمان را دارد» (هویدا6663 ،م.)167 :.
بدین ترتيب ،تعبير الطالای به معناي اکمی از ااکام ،ترجمهاي از ارس ،یرا فکرري
خاد و یا تجربهاي در زندگی میباشد .مهمترین عنصري كه تعبير الطالای را برجسته و
متمایز میسازد ،به تصویر كشريدن اشرياء و اروادث مریباشرد .البتره در برهكرارگيري تعبيرر
الطالای باید دقتری وافرر داشرت؛ راكره تعرابير الرطالای تنهرا در همران قرالبی برهكرار
میروند كه از روز نخست با آن قوام یافته بودند و نباید هي گونره ت ييرري در آن لرورت
پذیرد و هر ت ييري ممکن است منجر به ت يير قالب الطالح یا دگرگونی معنایی آن گردد،
ضمن آنکه در ساختار واژگانی آن نيز نباید دخ و تصرف شود .تعبيرر الرطالای معمرووً
بر دو منبرع مهرم تکيره دارد كره یکری از آنهرا ،مَثَر هراي فولکلرور و دیگرري ،اکایرات،
موقعيتها ،اوادث و وقایع میباشد.
تعبير الطالای ویژگیهایی دارد كه عبارتند از:
 .6تعبير الطالای در واقع ،از كلمراتی كليشرهاي شرک مرییابرد كره هري گراه ت ييرر
نمییابند و هر نوع ت ييري ،هر ند اندك ،معنا و ساختار آن را دگرگون مینماید.
 .0تعبير الرطالای بسر يار كوتراه و مختصرر اسرت و در آن ،الر ایجراز لفرظ رعایرت
میشود.
 .8كو کترین تعبير الطالای در بر دارندب یک واژب ساده یا مركّب است.
 .0تعبير الطالای معمووً در بر دارندب مصدر است و میتوان آن را لرف كرد.
 .9تعبير الطالای از ار وب كلمات كليشهاي خارج میشود و مدلول آن برا معنراي
ایيیی یا لفظی كلمات متفاوت است.
 .1معناي دولی و معناي ایيیری یرا لفظری در پرارهاي از تعرابير الرطالای برا یکردیگر
تناسب مییابند.
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بنابراین« ،تعبير الطالای» تفاوت بسياري با «الرطالح» دارد؛ بردین معنرا كره در بيشرتر
موارد ،تعبير الطالای میتواند جمله یا مجموعهاي از كلمات و یا در برخری مروارد نرادر،
یک واژه باشد .نیطة مشترك تعبير الطالای و الطالح را میتروان در غمروض معنرایی و
ابهام و در برخی موارد ،دشواري بيش از انردازب آن دانسرت؛ راكره ممکرن اسرت معنرا در
برخی موارد به شک غيرمستیيم بيان ،و در نتيجه ،فهم میصود ،دشوار و مدلول مربهم شرود.
تفاوت دیگر آن دو در این نکته نهفته است كه الطالح برخالف تعبير الطالای ،همرواره
در اال دگرگونی و آفرینش میباشد؛ راكه الطالح با دگرگونیها و تقرووت زمانره و
شرایط ارتبا مستیيم دارد و هر گونه ت يير و تقولی در شرایط و رویکردهاي جامعه ،زبران
را نيز تقت تأثير خود قرار می دهد ،اما تعبيرر الرطالای بيشرتر برا ميرراث و سرنّت زبرانی و
تاریج مل و ااوال گذشتة آن ها در ارتبرا اسرت .بنرابراین ،فهرم تعبيرر الرطالای ،امرري
بسيار دشوار است ،مگر آنکه در دل یک جمله یا مرتن كامر بررسری شرود؛ راكره تعبيرر
الطالای ممکن است در بر دارندب تصاویري بالغی باشد ،یا آنکه به دلي ارتبا با اادثره
یا مناسبتی معين براي ما مبهم و گنگ جلوه نماید و از همرين رو ،متررجم در ترجمرة آن برا
مشکالت بسياري مواجه میشود .البته این مشک را میتوان در دل بافت جمله یا بافت كلّی
موضوع ارهاندیشی كرد .این در االی است كه:
«براي فهم الطالح نمی توان به داخ جملره یرا بافرت مراجعره نمرود؛ راكره
الطالح ،عالوه بر آنکه د ار دگرگرونی و تقرول مریشرود ،ترا ارد زیرادي نيرز
مستی به ذات میباشرد و از همرين رو ،ترجمرة آن امرري بسريار دشروار بره شرمار
میرود و مترجم باید همواره به پژوهشهاي جدیردي كره در اروزب الرطالاات
جدید لورت می پذیرد ،مراجعه نمایرد و در لرورتی كره نتوانرد معرادلی مناسرب
براي الطالح بيابد ،میتواند از شيوب نویسهگردانی یا آنچه با عنوان اقتباس شناخته
میشود ،بهره گيرد» (فوزي6631 ،م.)668 :.

در این االت ،نویسهگردانی قاعدهاي است كه در خدمت انتیال معنرا از زبرانی بره زبران
دیگر قرار میگيرد ،ولی این امر هرگز به این معنا نيست كه مترجم همة مفاهيم جدید را بره
شيوب نویسه گردانی به مخاطب انتیال دهد ،بلکه مترجم بایرد لرااب علرم و آگراهی بسريار
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باشد و در جریان تازهترین دستاوردهاي تعریرب (معرادلگرذاري) و الرطالاات و اسرامی
جدید ابداعی باشد.

4ـ3ـ .3چالش ترکیب :ساختار جمله
بزرگترین الش پريش رو در اروزب تركيرب ،موضروع سراختار یرا نظرام جملره اسرت؛
راكه زبان تنها مجموعهاي از الفاظ و الطالاات نيست و در آن شاهد اضرور تركيبرات
نيز هستيم .نوع تركيببندي هر زبان با زبان دیگر متفاوت است و از این رو ،مترجم بایرد برا
ال آشرنایی داشرته باشرد .بنرابراین ،هري
ویژگی هاي تركيب هر دو زبان مبردأ و میصرد كرام ً
مترجمی نمیتواند ترجمهاي پذیرفتنی از یک قطعة ادبی ارائه نماید ،مگر آنکه نوع عباراتی
را كه در زبان مخاطب وارد میگردد ،به طور دقيق بشناسد و برا كيفيرت و گرونگی ورود
مکرر این اشکال آشرنایی ترام داشرته باشرد؛ راكره هرر گونره تفراوت و دوگرانگی ،مسرير
ارتباطی متن و مخاطب را منقرف خواهد ساخت.

الف) تقدیم و تأخیر
دشوارترین مشکالت در تطابق عبارتها زمانی رخ میدهد كه فرم عبارتی كره در زبران
مبدأ مهم شمرده میشود ،در زبان میصد وجود نداشته باشد:
«فرایند تركيب فرمی در زبان ،تنها به فرایند تركيب جمالت منتهی نمریشرود؛
راكه گو یندب هر زبانی بدون توجه به روابط متداخ و ميران جمرالت ،اقردام بره
تركيب آنها نمری كنرد و در بسرياري از اراوت هرر سرخنی ،سرخنی دیگرر را در
سطقی عالی براي تركيب آماده میسازد .هرر زبرانی نردین نروع از سرخن ماننرد
رمان ،شعر ،خطابه و جز آن را در بر میگيرد و معروف است كه آن ویژگریهراي
شکلی (فرمی) كه این اشکال متنوع را برجسته میسازند ،از زبانی بره زبرانی دیگرر
متفاوت هستند و از این رو ،متررجم بره ابرزاري بره نرام "مهندسری جملره" متوسر
می شود؛ یعنی مترجم اقدام به "تیدیم و تأخير" مرینمایرد كره برا عنروان مهندسری
تنظيمی جمله شناخته میشود» (ادریس6669 ،م.)886 :.
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هدف از آن نيز ارائة مفهوم به شکلی استاندارد و مألوف در زبان میصد میباشد:
«میصود از تیدیم ،انتیال عنصر به لدر كالم یا جابهجایی آن به نیطهاي دیگر
در داخ جمله است و در هر دو االت ،عنصرر میردّم ترأثير خرود را در جملره برر
جاي میگذارد .مهمترین جنب ة مثبت این ترأثير ،اشراره بره نیرش دولری و اساسری
عنصر میدم میباشد» (اسنين6663 ،م.)086 :.

بنابراین ،مترجم باید بکوشد تا اهتمام و توجه مؤلف اللی به عنصر میردم را در ترجمرة
خود لقاظ نماید تا از این رهگذر ،بهترین معنا در اختيار خواننده قرار گيرد .البته این سرخن
هرگز بدین معنا نيست كه مترجم خود را میيد به انتیال ترتيب جمله به همان شرک مرذكور
در متن اللی نماید ،بلکه مترجم باید تالش خود را بهكار بندد تا ااساس مورد نظر مؤلرف
اللی در قالب ساختاري كه از نظر مترجم مناسب به نظر میرسد ،به مخاطب انتیرال یابرد و
در این ميان ،بدیهی مینماید كه «تیليد از ساختار عبرارات در مرتن مبردأ ،بردترین رویکررد
ممکنی است كه یک متررجم مریتوانرد در فراینرد ترجمره اتخراذ نمایرد» (امراد0880 ،م:.
) 000؛ راكه هدف از ترجمه هرگز این نيست كه خواننده ااساس نمایرد در ارال مطالعرة
یک متن بيگانه است .یرک ترجمرة راسرتين آرمرانی مریكوشرد ترا در قالرب آنچره ترجمرة
اسلوب شناخته میشود ،با توجه به زبان هدف ،روح متن اللی را افظ نمایرد و از ایرن رو،
مترجم میتواند به شر ا فظ معناي الرلی ،ایرن فراینرد تنظيمری را در جملره پيراده نمایرد.
همچنين ،باید ميان مفهوم اسلوب از نظر زبانی لرف و مفهوم آن از نظر زیباییشناختی عام
تفاوت قائ شد .در واقع ،اسلوب تنها مقدود به ساختار جمالت و عبارات نيست و فراتر از
آن ،شررام عرررف و معيارهرراي ادبرری رایجرری اسررت كرره در سرراختارهاي زبررانی ،اضرروري
تأثيرگذار دارند و این همان نکتهاي است كره متررجم بایرد در ترجمرة خرود آن را رعایرت
نماید.

ب) حذف و اضافه
مترجم در برخی موارد ممکن است اقردام بره ارذف یرا اضرافه در ترجمره نمایرد .نکترة
شایستة توجه در زبان نيز در این نکته نهفته است كه جذابيت معنایی زبران هنگرامی آشرکار
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میشود كه یکی از دو ركن آن یا یکی از متعلیات آن اذف شود و یا اتری ممکرن اسرت
با ذكر آن واژه یا عبارت مقذوف ،كالم ركيک گردد .البته متررجم تنهرا در لرورتی ارق
خواهد داشت اقدام به این اذف یا اضافه نماید كه توجيره یرا غررض توجيرهپرذیري داشرته
باشد .با وجود این ،به نظر میرسد مترجم میتواند آنچه را كه در خدمت مقتواي كلی اثرر
قرار ندارد ،اذف نماید.
بنابراین ،مترجم ادبی میتواند از اسلوبهاي بالغی مورد استفاده در این نوع متون بهرره
ببرد .تردیدي نيست كه اساليب ایجاز ،یعنی اذف و اضافه یکی از انواع اساليب بالغری بره
شمار میرود:
«اسلوب اذف از سوي مترجم ،معناي نزدیکتري به میصود مؤلرف الرلی در
اختيار خواننده قرار می دهد؛ یعنی مترجم مختار است كره برخری عنالرر فرمری را
براي افظ تطابق معنایی اذف نماید .عکس این االت نيز لادق است و متررجم
می تواند برخی اضافات را در ساختار جملة خود وارد نماید كه در روند بازسرازي
نقوي ،گریزي از آن نيست و از جملة آنها میتوان به توسعهبخشی مفهوم ضمنی
و ارائة آن به شک مفهوم واض .و روشن اشراره نمرود» (مراري بركرات0881 ،م:.
.)68

ج) التفات
از دیگر مشکالت پيش روي مترجم میتوان به پدیدب «التفات» اشاره نمود:
« البته التفات تنها به معناي بازگشت از یک ضمير به ضمير دیگر نيسرت ،بلکره
شام اركت از یک اوزب زمانی به اوزب زمانی دیگر یا از سوي لي ة مفررد بره
جمع و یا از لي ة جمع به مفرد نيز می شود و آثار ادبری سرشرار از نرين اسراليبی
میباشد؛ راكه كرالم در هنگرام انتیرال از یرک اسرلوب بره اسرلوبی دیگرر ،روح
مخاطب را تقت تأثير قررار مریدهرد و او را بره شرنيدن بيشرتر ترغيرب مرینمایرد»
(الزناتی الجابري0880 ،م.)071 :.
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با وجود این ،مترجم نمیتواند معنا و میصود نين اساليبی را درك نماید ،مگرآنکره برا
این اساليب و اغراض آنها در هر دو زبان مبدأ و میصد آشنایی كام داشته باشرد .از آنجرا
كه التفات اغراض متفاوتی ،مانند بزرگداشت و تعظيم مخاطب ،مبال ه ،اهتمام یرا اختصراد
دارد ،پس مترجم باید آن را با همان دولتی كه در متن اللی آمدهاسرت ،وارد مرتن ترجمره
كند.
دیگر نوع التفات آن است كه نویسنده یک معنا را به طرور كامر ذكرر نمایرد و آنگراه
دوباره به این معنا رجوع كند و به بخشی از آن ،بهكنایه یا لری .اشاره كنرد .از نمونرههراي
بارز این نوع التفات میتوان به این آیة قرآنی اشاره كرد كه خداوند تبارك و تعرالی در آن
میفرماید :جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا( اإلسراء .)36 /بر این اساس،
التفات به یک قالب معين مقدود نيسرت و ایرن معناسرت كره تعيرين مریكنرد هرر قرالبی در
بافتهاي مختلف به ه شک وارد شود؛ نانكه ممکن است یکی از این قالبها در یرک
بافت وارد شود تا به معناي میصود اشاره كند و آنگاه همان قالب در بافتی دیگرر بره معنراي
دیگري اشاره داشته باشد كه اتی با معناي اول نيز تناقض داشته باشد (ر.ك؛ همران.)076 :
از این روست كه مترجم باید معناي پنهان در وراي این قالبها را كه ترابع قواعرد و قروانين
معينی هم نيست ،به روشنی درك نماید و متوجه باشد كه معنراي ایرن قالربهرا یرا جمرالت
وابسته به بافت اال سخن یا بافت جمرالت مری باشرد؛ بره سرخن دیگرر ،متررجم بایرد بافرت
موقعيت زبانی و اجتماعی زبان مبدأ را بهنيکی بفهمرد ترا قرادر شرود معنراي پنهران در وراي
ظاهر كالم نویسنده را به خواننده انتیال دهد.

د) قالب فعل
از دیگر مشکالت ترجمة ادبی میتوان به قالب فع و جملة مبنی للمجهول اشراره نمرود
و «این دخ و تصرف جزء اضافاتی به شرمار مریرود كره بازسرازي نقروي جملره آنهرا را
اقتضا میكند» (نایدا6671 ،م)087 :.؛ «زیررا گراهی ترجمرة فعر مجهرول عربری نمریتوانرد
معادل مناسبی در زبان فارسری باشرد» (ناظميران .)11 :6831 ،البتره خواننردب عرربزبران نيرز
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بهشخصه نمی تواند منتظر ذكر فع یا خبر بماند و هنگامی كه جمله ،اسميه باشد ،بایرد خبرر
سریع ذكر گردد تا خواننده از ادامة مطالعه منصرف نشود (ر.ك؛ عنانی6660 ،م.)78 :.

نتیجهگیری
این پژوهش بر آن بود تا ویژگیهاي متون ادبی و الشهایی را بررسی كند كه مترجم
در جریان این نوع از ترجمه با آنهرا روبرهرو اسرت و نيرز راهکارهرایی را برراي زدودن آن
الشها ارائه نمودهاست .از این رو ،سختیهاي ترجمة متن ادبی در سه اوزب الفراظ ،تعبيرر
الطالای و ساختار گنجانده شد .در بخش الفاظ ،به موضوعات مررتبط برا روابرط دولری،
همچون مشترك لفظی ،ترادف و اضداد پرداخته شد و روشرن شرد كره متررجم برراي ار ّ
مشک الشبرانگيز این سه موضوع ،ارهاي جز گردآوري همرة معرانی یرک واژه و پنراه
بردن به بافت پيش روي خود نمیبيند .همچنين ،دو كلمة «الطالح» و «تعبير الرطالای» از
یکدیگر تمييز داده شدند كه الطالح با دگرگونیهرا و تقرووت زمانره و شررایط ،ارتبرا
مستیيم دارد و هر گونه ت يير و تقولی در شرایط و رویکردهاي جامعره ،زبران را نيرز تقرت
تأثير خود قرار می دهد ،اما تعبير الطالای بيشتر برا ميرراث و سرنّت زبرانی و تراریج ملر و
ااوال گذشتة آنها در ارتبا است و ویژگیهاي منقصر به فردي دارد كره در «الرطالح»
یافت نمیشود .در الش ساختار جمله و تركيب ،اساليبی همچون اذف و اضافه ،تیدیم و
تأخير و نيز التفات تقلي و بررسی شد و وزمة برداشتن آن الش ،آشنایی كام مترجم برا
ویژگیهاي تركيب در هر دو زبان مبدأ و میصد معرفی شد.
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