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 مهمقد

ب فرهيختگری فررد بره شرمار     دهند اننشامروزه دیگر ترجمه نوعی سرگرمی زائد یا امري 
اسرت و   ة بسياري از آن نیرش سرنّتی خرود گرفتره    فاللیی رو به جلو ها گامرود، بلکه با  ینم

اوادث  همةاست كه  ي كو ک شدها دهکدهجهان به لطف وسائ  ارتبا  جمعی تبدی  به 
ي هرا  وهگرر شرود و در اختيرار ملر  و     ي مختلف ترجمه مری ها زباندر زمانی بسيار اندك به 

گيرند. همچنين، در روزگار كنونی، ترجمه  نان جایگراه و اهميتری    یممختلف جامعه قرار 
اسرت. بردین ترتيرب، بایرد      كشورها و مل  شده همةدارد كه تبدی  به ضرورتی اتمی براي 

ة معنررایی امانتدارانرره،كام  و روشررن از مررتن مبرردأ ارائررينررة زمبررراي مشررکالت پرريش رو در 
غيرپایبند به الر  امانترداري، منجرر بره ایجراد       ترجمةناگفته پيداست كه  اندیشی شود.  اره

توانرد مشرکالت و یرا     یمر شود كه خرود   یممعنایی نادرست به خواننده  ارائةسوء برداشت و 
یی عظيم را در پی داشته باشرد. بنرابراین، یرافتن یرک معرادل      ها بقراناتی در برخی موارد، 

ي عرام پريش روي مترجمران بره شرمار      هرا   رالش تن جرزو  لفظی مناسب و سازگار با بافت م
مترون ادبری    ترجمةویژه در  رود و همين امر از عوام  دشوارسازي فرایند عم  مترجم، به یم

ة دیگرر  نیطر ي بره  ا نیطهرود؛  راكه ساختار مزاجی، عاطفی و عیلی انسان از  یمنيز به شمار 
ب اروز ار وب، متررجم فعرال در   شود و در همين   یمد ار دگرگونی و تقووت مختلفی 

ضررورت و اهميرت    هرا   رالش ي مختلفری مواجره اسرت و شرناخت ایرن      ها  الشادبيات با 
كند؛ زیرا كمک شایانی به مترجم در ترجمة یک متن  یمپژوهش در این زمينه را دو ندان 

ي هرا   الشترین  ادبی خواهد كرد. از این رو، این میاله به دنبال آن است تا به برخی از مهم
 پيش روي یک مترجم در ترجمة متن ادبی اشاره كند و پاسخی براي دو سؤال زیر بيابد:

یی كره یرک متررجم در برگرردان مرتن ادبری برا آن        هرا   رالش تررین مشرکالت و    ر مهم
 روست،  يست  روبه

 ر  ه راهکارهایی براي ترجمة هر ه بهتر متون ادبی وجود دارد 
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 های پژوهش یهفرض. 1

شرود، ترجمرة    یمر رو  ترین  الشی كه یک مترجم ادبی برا آن روبره   ید مهمآ یمر به نظر 
 و مجازهاي زبان مبدأ است. ها استعاره

ي خواننرده و  هرا   رالش ر هر مترجم ادبی براي ارائة یک ترجمة موفق، ابتدا بایرد بتوانرد   
 نماید. ها  الشمتن را شناسایی كند و آنگاه اقدام به رفع آن 

ي از ا میدمره ر تقليلی است، بدین لورت كه ابتدا  له، توليفیروش پژوهش در این میا
ي متررجم در سره عنروان كلّری     هرا   رالش شرده، سرپس    نیش مترجم در روند ترجمه آورده 

 شود. بررسی و تقلي  می«  الش اجزاي متن»و «  الش خواننده»، « الش نوع متن»

 . پیشینة پژوهش2

ه طور عام و ترجمة متون ادبی به طرور  ي پيش روي مترجم بها  الشدر اوزب ترجمه و 
اشراره   هرا  پرژوهش اي از آن  اسرت كره بره پراره     اي لرورت گرفتره   خاد، تقیيیات گسترده

 شود: یم

در ترجمره  « وینره و داربلنره  »فرر كره بره نظریرة      یری خزااز علی  ترجمة متون ادبیر كتاب 
 است. پرداخته، متون ادبی انگليسی را مبناي كار خود قرار داده

در هشرت فصر     كه ، از مقمدجواد كمالیترجمة متون ادبی )فرانسه به فارسی(اب ر كت
ایرن مباارث    ةپردازد. از جملر  ترین مبااث علمی ترجمة ادبی از فرانسه به فارسی می به مهم
از نظم و نثرر(، رعایرت    هاي مؤثر براي ترجمة ادبی )اعمّ توان به مشکالت متداول، روش می

 زبان گفتاري در آثار ادبی اشاره كرد. ةترجم بمقوري و نقو سبک، مخاطب

تشتّت آرا و وجود سالیق كه در آن،  از اامد پوري« ت رویة مترجمان ادبیتشتّ»ر میالة 
ترا ارد   از نظرر نویسرنده   بلکره   اسرت،  پنداشرته نشرده  كننده  متفاوت در ترجمه، نه تنها نگران

 .كند زیادي به خالقيت بيشتر در كار ترجمه كمک می



 8317 بهار و تابستان، 88، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   63

 

نوشتة ژ. داربلنره و ترجمرة فاطمره    « آیا ترجمة ادبی نوع خالی از ترجمه است »الة ر می
است كه ترجمة ادبری نروعی كرامالً خراد      عشیی كه نویسنده در آن، این جمله را رد كرده

است و قواعدش بدون  ون و  را به ذوق بستگی دارد و ترجمرة ادبری را معررف خالقيرت     
 داند. خواننده می

نوشتة مقمد قائد كه در آن بر نیش ویراستاران تأكيد شده، « رب ترجمة ادبیدربا»ر میالة 
ترجمه و انتشار آثار ادبی نيازمند ویراستارانی است كه بار دیگر همراه با متررجم  است:  آمده
 .بين بگذارند جزء برگردان را زیر ذره به جزء

از ابرراهيم عرادل كره نویسرنده     « يالنی ، والخلق المواز أما ة نيب ةياألدب الترجمة»میالة ر 
معتید است قب  از ترجمة هر متن ادبی باید زندگينامة نویسنده و بافتی را شرناخت كره مرتن    

است و در كنار آن باید تمام میاوتی را مطالعه كرد كه در نیرد آن مرتن    در آن شک  گرفته
 است. نوشته شده

ي ، ترجمرة مصرطفی النقرال    إسررائ فورطوناطو از « : تملک النصيةالترجمة األدب»میالة ر 
متن ترجمه نيز همچرون مرتن الرلی بر سرب ادبری خرود را       كه در آن نویسنده معتید است 

 افظ كند.

به قلم اسنه اردانی كره در آن، مشرک  الرلی در     « ةياألدبالترجمة خصوليات »میالة ر 
تررین   مهرم  اسرت و  هاي ادبی از زبانی به زبان دیگر شمرده شرده  ترجمة ادبی، انتیال لورت

 مشک  در ترجمة شعر، مسئلة ترجمة موسيیی و وزن آن است.

معتیرد اسرت برا     از كوثر امرزه كره  « نیادسالح ذو  ةيالعربإلی  ةياألدبالترجمة »ر میالة 
اال، زیبراترین  ، اما در عين دیآ یمترین نوع ترجمه به شمار  ترجمة ادبی سخت وجود اینکه

 .هاست ملت ات قرار دارد كه مورد عالقة همةبيدر اوزب اد نوع ترجمه است؛ زیرا

هراي ایرن نروع ترجمره و بره بزرگتررین مشرک  آن كره          یسرخت در بيشتر میاوت، تنها به 
هراي   یسرخت است. اما میالة ااضر، عالوه بر بيران   هاي ادبی است، اشاره شده ترجمة لورت

اات و در مترجم در ترجمرة مرتن ادبری بره طرور عرام، بره  رالش الفراظ، سراختار، الرطال           
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اسرت و در آن سرعی شرده ترا      هراي ادبری نيرز پرداختره     هرا، ترجمرة لرورت    زیرمجموعة آن
 روست، تقلي  و بررسی شود. ها روبه ي بزرر و مهمی كه یک مترجم با آنها  الش

 . نقش مترجم در ترجمة ادبی3

ي فراینرد ترجمره را بررسری    هرا   الشتوان هي  یک از  ینمبدون در نظر گرفتن مترجم 
آید و از همرين   یمرد؛  راكه مترجم عنصري كانونی و مركزي در فرایند ترجمه به شمار ك

تواند با یک دید موضوعی )عينی( مجرد لرف تقیق یابرد. برا    ینمرو، فرایند ترجمه هرگز 
رود، در  یمر توجه به اینکه شخص مترجم جزئی از مقيط فرهنگی پيرامرون خرود بره شرمار     

دي در ترجمه نيز نیش مقروري دارد؛  راكره متررجم، یرک     ي كاربرها روشباب الول و 
كنرد و مرتن را در مقريط و فرهنگری غيرر از مقريط و        یمر متن را از نو بازتوليد یا بازآفرینی 

سازد. بر ایرن اسراس، متررجم عرالوه برر تسرلط برر زبران بيگانره و           یمية آن وارد اولفرهنگ 
ي ا نیطهيز داشته باشد. البته این موضوع به باید ویژگی دیگري ن ها نامه ل تينة بهكارگيري  به

يفة مترجم را این وظ ها آناست، در االی كه برخی از  اختالفی ميان پژوهشگران تبدی  شده
هاي  یژگیویسندب اللی ااترام بگذارد و هرگز نوكار رفته از سوي  دانند كه به عنالر به یم

یگر نيز بر ایرن باورنرد كره متررجم     شده وارد نسازد. گروهی د شخصی خود را در اثر ترجمه
ها و مشخصات خراد خرود    یژگیوباید موضعی كامالً شخصی در قبال متن داشته باشد و »

« را بر متن بيفزاید و در این زمينه، مترجم و هنرمند خرالق هري  تفراوتی برا یکردیگر ندارنرد      
 (.008م.: 0880)اماد، 

گيررد ترا آنجرا     یمر يش روي ما قرار بدین ترتيب، دو رأي كامالً متفاوت و متناقض در پ
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  

 خواند. یمشده فرا ترجمه

توان انتظار داشرت كره متررجم     ینمتوان متصور شد كه بر مبناي آن  یمیة سومی هم نظر
در ترجمه، رویکردي كامالً شخصی یا موضوعی داشته باشد. در واقرع، متررجم در ترجمره،    

توانرد در   یمر گيررد و در ایرن  رار وب، در برخری مروارد       یمر رویکردي ميانه را در پريش  
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یی را نيرز لرورت دهرد. یکری از ایرن شررو        هرا  دخالرت ي از شرایط، ا مجموعه ار وب 
كار رفته از زبان مبدأ در اثر ادبری   ي فرهنگی و تمدنی بهها خاستگاهها و  یشهري به آگاهی و

ة معينی از تأثير شخصی در درجتوان مترجمی را یافت كه بتواند از  ینماست؛  راكه هرگز 
فرایند عم  خرود اجتنراب نمایرد. متررجم در فراینرد تفسرير خرود از اثرر ادبری و در فراینرد           

ي هرا  بازتراب تارهاي اسلوبی مورد نظر در ترجمه، قطعراً تقرت ترأثير    گزینش كلمات و ساخ
آنکه ال  امانتداري نادیده گرفته شرود،   یبگيرد.  یممؤلف و اثر او در شخصيت خود قرار 

باید پذیرفت كه مترجم باید تا اد امکان از دخالت شخصی در فرایند انتیرال پيرام برر كنرار     
جم را نوعی ماشين یا ربات فرض كرد. در هر ارال، او  باشد. از سوي دیگر، هرگز نباید متر

شرده برر جراي خواهرد      هاي شخصی خویش را در اثر ترجمره  یژگیوخود  ترجمةدر فرایند 
گذاشت. بر این مبنا، هر مترجمی باید روشن كند كه تا  ره ميرزان در اثرر ادبری، شخصريت      

ر رونرد ترجمره دخالرت    آنکه با میصود مؤلف اللی اثرر تنراقض داشرته باشرد، د     یبخود را 
)همران:  « ارس ترجمره  »توان از آن به عنروان   یمخواهد داد و این امر همان  يزي است كه 

سازد در  یمبخشد و روشن  یمة متن مبدأ با متن میصد را نظم رابط( یادكرد. این اس، 000
آن تروان از   یمر كجا باید به متن به شک  لفظی متعهد ماند و در  ه مواردي،  گونه و  ررا  

رود كره وارد   یمر ة فنری ترجمره بره شرمار     جنبر  ار وب لفظی خارج شد. این بخش همران  
 نماید: یمیی جامد و خشک، بسيار دشوار و غيرممکن ها قالبو  ها فرمولساختن آن در 

در واقع، ایرن ارس، یرک اسرتعداد درونری اسرت كره تقرت ترأثير تجربره و           »
شرود.   یمر تان متررجم تبردی    یابد و به ابرزاري كارآمرد در دسر    یمممارست ليی  

ادبی در ابتدا نيازمند وجود اسی ادبی و خالقيتی فراتر از خالقيت  ترجمةبنابراین، 
ب بردارنرد باشد؛  راكه متن ادبی بره همرراه خرود در     یمعلمی  ترجمةمورد نياز در 
گيرد. از  یمباشد كه در كنار مضمون درونی آن قرار  یمشناختی نيز  ابعادي زیبایی

یگر، در برخی موارد ممکن است زبان مبدأ  نان دشوار و پيچيده باشد كه سوي د
مترجم در تعام  خود با آن د ار مشکالتی برزرر گرردد. از ایرن رو، همزیسرتی     

ة امانتداراني پيش روي وي در مسير انتیال دقيق و ها راهمترجم با آثار ادبی یکی از 
)مراري بركرات،   « رود یمر ار شرناختی موجرود در مرتن مبردأ بره شرم       یباییزعنالر 
 (.1م.: 0881
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 ی مترجمها چالش. 4

ي پيش روي هر متررجم بره طرور عرام و متررجم مرتن ادبری بره طرور خراد را           ها  الش
 رالش  »، « رالش خواننرده  »، « رالش نروع مرتن   »توان در سه عنوان كلی خاللره كررد:    یم

 «.اجزاي متن

 . چالش نوع متن1ـ4

ووتی مهرم تبردی  بره ابرزاري كارآمرد و ضرروري در       بعد از آنکه ترجمه با عبور از تق
اخبرار كوتراه    ترجمرة مرتن، ماننرد    ترجمرة هاي انسانی شرد، انرواع جدیردي از     يتفعالة عرل

مطبوعراتی، متررون ادبری و علمرری، و متررون شرنيداري و دیررداري در اشرکال مختلررف آن برره     
تررجم را برا   هراي خالری دارد كره همرين امرر م      یژگری ومخاطبان ارائره شرد. هرر نروع مرتن      

ي از نظر ا رسانهمتون مطبوعاتی و  ترجمةسازد؛ به عنوان مثال،  یماي مواجه  یژهوي ها  الش
يوب ترجمه برا برازگردان مترون علمری متفراوت اسرت، همچنران كره دیردگاه          شسبک بيان و 
ب نوع مترون متناسرب برا اخرتالف رویکردهراي پژوهشری و نظرري آنران،         دربارپژوهشگران 

(. در همين راستا، آلبرشت نوبرت 607م.: 6631ي، فوزگردد )ر.ك؛  یمي متفاوت از دیگر
ب عنالري تأثيرگرذار اسرت. ایرن    دارند بربر این باور است كه هر متنی، جدا از نوع آن، در 

یابند كه نویسنده اقدام به بيان نيازها، اهرداف و میالرد اجتمراعی و     یمعنالر هنگامی نمود 
شرود و روابرط    یمي تأثيرگذار با مخاطب ا رابطهاس، متن وارد نماید و بر همين اس یمفردي 

ة تأثيري ریشه در این امر دارد كه رابطشود. این  یمتأثيري متن متناسب با تنوع متون، متنوع 
ي لفظری و  هرا   رار وب ي از ا مجموعره فرد فرستنده )در اینجا نویسنده( اقردام بره گرزینش    

 جوید. یمهداف معين خود سود در مسير ا ها آننماید و از  اسلوبی می

شود كه تعيرين نروع مرتن، موضروعی بسريار ايراتی در رونرد         یمبر همين اساس، روشن 
ة تقلي  متن به درك روشنی از نوع مرتن  مرالباشد؛ همچنان كه مترجم در اثناي  یمترجمه 

پ ة سروپا منزلر یابد. در همين زمينه، كاترینا رایس  نوع مرتن را بره    یمپيش روي خود دست 
دهرد. او اساسراً برر زبران مرتن       یمر يطرب خرود قررار   سداند كه روند ترجمه را در  یماطمينانی 
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بنردي مترون    يمتیسر ب دیردگاه كاترینرا رایرس،    دربرار ة شایستة ذكر دیگرر  نکتتمركز داشت. 
نماید كه عبارتند از: مترون مقتوامقرور، مترون     ه تیسيم میدستاست. رایس متون را به  هار 

مقور،  ن خطابی، و متون شنيداري. در این تیسيم، میصود كاترینا از متون فرممقور، متو فرم
يوب بيران نویسرنده از   شر »باشرد؛  راكره میصرود كاترینرا رایرس از فررم،        یمهمان متون ادبی 

(. عنالرر فررم در   696)همان: « مقتوا از سوي مؤلف است ارائةمضمونی مشخص یا كيفيت 
باشرند، نمرود    یمر شناسرانه خراد    یبرایی زر از ترأثيرات  شرکلی سرشرا   ارائرة متونی كه در پی 

كرارگيري آگاهانره    به»یابند. دربارب  گونگی فرم متن ترجمه نيز باید گفت كه در واقع،  یم
و یکدست روشی معين در بازنویسی متن ترجمه است كه متررجم ادبری بایرد آن را در نظرر     

 (.1: 6830فر،  ییخزا« )بگيرد

 . چالش خواننده2ـ4

ی در كره نیشری اساسر    اند گرفتهترجمه، عام  مهمی را نادیده  اوزبپردازان  ر نظریهبيشت
مرتن ادبری بره شرک       خواننردب همان خواننده به شک  عام و  توليد و آفرینش معنا دارد و آن

در واقع، باید گفت كه خواننده دیگرر ارتبراطی مصررفی برا مرتن نردارد و       »باشد و  یمخاد 
به یکباره و تنها از روي ارضاي عطرش ادبری و دریافرت شخصری      پذیرش متن در نزد او نيز

)عبدالنالرر،  « نماید یمگيرد، بلکه خواننده خود در آفرینش این متن مشاركت  ینملورت 
آیرد و   یمر ( به این ترتيب، اثر ادبی از سه عنصرر مؤلرف، اثرر و خواننرده پدیرد      63م.: 6666

آیرد، بلکره عراملی ااضرر در تجربرة       ینمار خواننده تنها به عنوان یک عنصر تعبيرگر به شم
نماید و فراتر از آن مركزي از انرژي و مقتوا براي اثرر   یمادبی مقسوب و در آن مشاركت 

ة اضور آن، دیدگاه تجربی و نوع نگاه به اثرر مؤلرف   واسطرود كه به  یمشده به شمار  ارائه
ده برقرار است كه امرروزه از  شود. از این رو، تعاملی دوسویه ميان متن و خوانن یمدگرگون 

شود. بنابراین، متن كامالً باز اسرت و خواننرده یرا مخاطرب      یمیة پذیرش یاد نظرآن با عنوان 
ة مرتن  مطالعر شده یا خود شخص مترجم در هنگام  متن ترجمه خوانندب)كه در اینجا میصود، 

میصرود از توليرد نره    نماید. البتره   یمباشد،( در فرایند مشاركت خود، متن را توليد  یماللی 
مصرف، بلکه آميزش دو فرایند خروانش و ترأليف در یرک فراینرد دولری واارد اسرت، بره         
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شرود.   یمر ة اثر، تبدی  به نوعی مشراركت در ترأليف و آفررینش آن    مطالعي كه نَفْس ا گونه
ابزاري جامد و خشک اسرت كره تنهرا    »توان علت این امر را در این نکته دانست كه متن  یم

« دمرد  یمر هاي خواننده، روح ايات و زنردگی در آن   يشگوییپیابد كه  یمی ايات در زمان
 (.76م.: 0886)اسن، 

كارگيري فرهنگ ل ت نيز امرري ضرروري    همچنان كه توانمندي اداقلی خواننده در به
ها را درك نماید و اگر خواننده نتواند رموز  است تا بتواند مفهوم دولی كلمات و معانی آن

بان مبدأ را درك كند، هرگز نخواهد توانست در بافت گنگ و مربهم مرتن غرور و    ابتدایی ز
ة ادبری، او  قطعتعمق نماید. از سوي دیگر، آشنایی خواننده با شرایط پيرامونی آفرینش یک 

مرتن تطرابق و انسرجام     خواننردب را كمک خواهد كرد تا تأویلی از كلمات ارائه دهد كره برا   
تروان   یمر . بره همرين ترتيرب،    راستا باشد هممورد نظر مؤلف اولی داشته باشد؛ یعنی با معناي 

ي مختلرف ادبری،   هرا  قالبها و نيز درك  هاي آن يدشواردریافت كه شناخت تعابير بيانی و 
 (.79ر70سازد )ر.ك؛ همان:  یم مند بهرهتر به انواع ادبی  یکنزدخواننده را از فهمی 

 . چالش اجزای متن3ـ4

 . چالش الفاظ1ـ3ـ4

رود )ر.ك؛  یمر كرو کترین واارد معنرایی در كرالم و زبران بره شرمار        « لفظ»یا « مهكل»
رود و برخری دیگرر    ینمبه شمار « كلمه»(. البته این توضي. تنها تعریف 99م.: 6667استيفن، 

. انرد  دانسرته « كرو کترین واارد كالمری قرادر بره نطرق ترام       »در تعریف خود از كلمه آن را 
ي پيرامونی كلمه را در برر  پسامدهاشرایط و  همةكه بافت باید  نویسندب این سطور باور دارد

بگيرد؛  راكه كلمه خارج از ساختار نظم )جمله( هي  معنرایی نخواهرد داشرت و اینجاسرت     
گيرد. این  الش همران اخرتالف فرهنگری یرا      یمكه یک  الش دیگر در برابر مترجم قرار 

)میصد( برا دولرت همران كلمرات در      تمدنی كلمه یا اختالف دولت كلمات در زبان عربی
يراز دارد ترا معرانی كلمرات در زبران مبردأ و میصرد را بره         ن. مترجم همواره هاست زبانسایر 
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هرا اختالفراتی    یکدیگر نزدیک كند؛  راكه هر زبانی مفردات متشرابهی دارد كره معرانی آن   
 ت از:جزئی با یکدیگر دارند. برخی از موضوعات مرتبط با روابط دولی عبارت اس

 الف( مشترک لفظی

نماینرد و   یمر ارائره  « مشرترك لفظری  »دو زبان عربی و فارسی تعریف تیریبراً یکسرانی از   
لفظ واادي است كه در نزد كراربران یرک زبران، برر دو یرا      »مشترك لفظی در این تعریف 
لفظری دال برر   »( و یرا آنکره آن را   631م.: 0880)مجردي،  . « ند معناي مختلف دولت دارد

 دانند. یم( 836م.: 0886، اسامة« )ز یک معنابيش ا

 ترجمةرود كه ممکن است مترجم در هنگام  یمتعدد معنایی یک واژه،  الشی به شمار 
 نين الفاظی با آن دست به گریبان شود. این امر خود منجر به ایجاد غموض و ابهام در معنا 

یکی از دو معنرا بره دلير      ب وااد خواهد شد و سرانجام،واژاز طریق دوگانگی معنایی یک 
ية مترجم قرار گيررد كره   تکرود. از همين رو، باید بافتی مورد  یمبرخورد با دیگري به كنار 

نماید؛ به سخن دیگر، ا  این مشک  در رجروع بره    یممعناي مورد نظر را تعيين و مشخص 
 بی است.بافت نهفته است و میصود ما از بافت، نه جمله یا پاراگراف، بلکه ك ّ اثر اد

 ب( ترادف

وجود ترادف در یک زبان،  ه در ترجمه از آن و  ه در ترجمه به آن زبان، موضروعی  
شرود و بره    یمر رود كه منجر به دشوار شدن بيش از پريش ترجمره    یمبرانگيز به شمار   الش

همرين دلير  نيرز بایرد تشرابه دولری الفرراظ در هرر دو زبران مبردأ و میصرد بررسری شرود تررا             
 آشکار گردد. ها آنب كاربرد نقوسيار ظریف موجود ميان الفاظ و ي بها تفاوت
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 ج( اضداد

كلماتی است كه در آنِِ وااد دو معنراي كرامالً متضراد برا یکردیگر      »میصود از اضداد، 
یدب زبانی، ریشه در  ند عام  مهم دارد كره  پد(. پيدایش این 660م.: 0880)مجدي، « دارند
 ارد زیر اشاره كرد.توان به مو یم ها آنترین  از مهم

باشد، سپس ایرن معنرا تخصريص یابرد و      یعنی معناي معجمی واژه، عام دولت عام لفظ؛
در  رار وب فرهنرگ واژگران بره     « المأتم»ة كلمشود؛ براي نمونه، در زبان عربی  تر خاد
اجتمراع در  »است. سرپس در ادامره، دولرت واژه بره     « اجتماع زنان در شادي و اندوه»معناي 
اسرت:   است و به این ترتيرب، در معنراي ایرن كلمره تضراد ایجراد شرده        تخصيص یافته «اندوه

ي ااسراس شرومی نمایرد و عکرس آن را ذكرر      ا كلمهالتفافل و التشافم: یعنی انسان از ذكر »
 «.كند

شرود؛   یمر یردب اضرداد در رونرد ترجمره آشرکار      پدبرانگيزي  بدین ترتيب، ميزان  الش
دانرد كردام    ینمیابد كه دو معناي متناقض دارد و  یمي ا واژه راكه مترجم خود را در برابر 

ي جرز  ا  راره یک از آن دو را باید انتخاب نماید. در اینجاست كه مترجم براي ا  مشک ، 
 بيند. ینمپناه بردن به بافت پيش روي خود 

 . چالش اصطالح و تعبیر اصطالحی2ـ3ـ4

زبان دارند؛ همچنران كره آن دو در   الطالح و تعبير، نیشی اساسی همانند نیش واژه در 
سرازند و برر ميرزان تأكيرد آن      یمبسياري از موارد بيش از لفظ، معنا را براي مخاطب روشن 

ب مدلووتی دارند بر درافزایند. این امر ریشه در این واقعيت دارد كه الطالاات و تعابير  یم
در برخری مروارد نيرز     باشرند.  یمر راسرتا   عميق یا معنرایی الرطالای هسرتند كره برا مرتن هرم       
هراي علمری جهرانی سر شرمه      يشررفت پالطالاات بيانگر مدلووتی تمردنی هسرتند كره از    

 .اند گرفته

ب مفهرومی متفراوت از   دارند بر دراي است كه  يشهكلمفهومی »تعبير الطالای به معناي 
هرا و اروادث و اکایرات مشخصری      يرت موقعباشد. برخری تعبيررات برا     یممعناي لفظی عام 
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گردند و در برخی موارد نيز این تعابير، امثرال و اِکَرم فولکلرور، كرالم منیرول از       یمط مرتب
 (.167م.: 6663)هویدا، « بزرگان و یا عبارات رایج در ميان مردمان را دارد

ي از ارس، یرا فکرري    ا ترجمهبدین ترتيب، تعبير الطالای به معناي اکمی از ااکام، 
ترین عنصري كه تعبير الطالای را برجسته و  شد. مهمبا یمي در زندگی ا تجربهخاد و یا 

كرارگيري تعبيرر    باشرد. البتره در بره    یمر سازد، به تصویر كشريدن اشرياء و اروادث     یممتمایز 
كرار   الطالای باید دقتری وافرر داشرت؛  راكره تعرابير الرطالای تنهرا در همران قرالبی بره          

د هي  گونره ت ييرري در آن لرورت    روند كه از روز نخست با آن قوام یافته بودند و نبای یم
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    

اکایرات،  ي فولکلرور و دیگرري،   هرا   ثَر مَ، هرا  آنبر دو منبرع مهرم تکيره دارد كره یکری از      
 باشد. یمها، اوادث و وقایع  يتموقع

 هایی دارد كه عبارتند از: یژگیوتعبير الطالای 

یابرد كره هري  گراه ت ييرر       یمر اي شرک    يشره كل. تعبير الطالای در واقع، از كلمراتی  6
 نماید. یمیابند و هر نوع ت ييري، هر ند اندك، معنا و ساختار آن را دگرگون  ینم

يار كوتراه و مختصرر اسرت و در آن، الر  ایجراز لفرظ رعایرت        . تعبير الرطالای بسر  0
 شود. یم

 ب ساده یا مركّب است.واژب یک دارند برترین تعبير الطالای در  . كو ک8

 توان آن را لرف كرد. یمب مصدر است و دارند بر. تعبير الطالای معمووً در 0

لول آن برا معنراي   شود و مد یماي خارج  يشهكل. تعبير الطالای از  ار وب كلمات 9
 ایيیی یا لفظی كلمات متفاوت است.

ي از تعرابير الرطالای برا یکردیگر     ا پراره . معناي دولی و معناي ایيیری یرا لفظری در    1
 یابند. یمتناسب 
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دارد؛ بردین معنرا كره در بيشرتر     « الرطالح »تفاوت بسياري با « تعبير الطالای»بنابراین، 
ي از كلمات و یا در برخری مروارد نرادر،    ا مجموعه تواند جمله یا یمموارد، تعبير الطالای 

تروان در غمروض معنرایی و     یمة مشترك تعبير الطالای و الطالح را نیطیک واژه باشد. 
ب آن دانسرت؛  راكره ممکرن اسرت معنرا در      انرداز ابهام و در برخی موارد، دشواري بيش از 

شوار و مدلول مربهم شرود.   برخی موارد به شک  غيرمستیيم بيان، و در نتيجه، فهم میصود، د
تفاوت دیگر آن دو در این نکته نهفته است كه الطالح برخالف تعبير الطالای، همرواره  

ها و تقرووت زمانره و    یدگرگونباشد؛  راكه الطالح با  یمدر اال دگرگونی و آفرینش 
بران  شرایط ارتبا  مستیيم دارد و هر گونه ت يير و تقولی در شرایط و رویکردهاي جامعه، ز

دهد، اما تعبيرر الرطالای بيشرتر برا ميرراث و سرنّت زبرانی و         یمرا نيز تقت تأثير خود قرار 
ها در ارتبرا  اسرت. بنرابراین، فهرم تعبيرر الرطالای، امرري         ة آنگذشتتاریج مل  و ااوال 

بسيار دشوار است، مگر آنکه در دل یک جمله یا مرتن كامر  بررسری شرود؛  راكره تعبيرر       
ب تصاویري بالغی باشد، یا آنکه به دلي  ارتبا  با اادثره  دارند بر در الطالای ممکن است

آن برا   ترجمرة یا مناسبتی معين براي ما مبهم و گنگ جلوه نماید و از همرين رو، متررجم در   
توان در دل بافت جمله یا بافت كلّی  یمشود. البته این مشک  را  یمبسياري مواجه  مشکالت

 در االی است كه: اندیشی كرد. این موضوع  اره

توان به داخ  جملره یرا بافرت مراجعره نمرود؛  راكره        ینمبراي فهم الطالح »
شرود، ترا ارد زیرادي نيرز       یمر الطالح، عالوه بر آنکه د ار دگرگرونی و تقرول   

آن امرري بسريار دشروار بره شرمار       ترجمرة باشرد و از همرين رو،    یممستی  به ذات 
الرطالاات   اروزب ي جدیردي كره در   ها پژوهشرود و مترجم باید همواره به  یم

پذیرد، مراجعه نمایرد و در لرورتی كره نتوانرد معرادلی مناسرب        یمجدید لورت 
گردانی یا آنچه با عنوان اقتباس شناخته  یسهنويوب شتواند از  یمبراي الطالح بيابد، 

 (.668م.: 6631)فوزي، « گيرد شود، بهره  یم

ه در خدمت انتیال معنرا از زبرانی بره زبران     ي است كا قاعدهگردانی  یسهنودر این االت، 
مفاهيم جدید را بره   همةيست كه مترجم نگيرد، ولی این امر هرگز به این معنا  یمدیگر قرار 

گردانی به مخاطب انتیال دهد، بلکه مترجم بایرد لرااب علرم و آگراهی بسريار       يوب نویسهش
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( و الرطالاات و اسرامی   گرذاري  ترین دستاوردهاي تعریرب )معرادل   باشد و در جریان تازه
 جدید ابداعی باشد.

 . چالش ترکیب: ساختار جمله3ـ3ـ4

تركيرب، موضروع سراختار یرا نظرام جملره اسرت؛         اروزب بزرگترین  الش پريش رو در  
يست و در آن شاهد اضرور تركيبرات   ني از الفاظ و الطالاات ا مجموعه راكه زبان تنها 

دیگر متفاوت است و از این رو، مترجم بایرد برا   بندي هر زبان با زبان  نيز هستيم. نوع تركيب
هاي تركيب هر دو زبان مبردأ و میصرد كرامالً آشرنایی داشرته باشرد. بنرابراین، هري           یژگیو

ة ادبی ارائه نماید، مگر آنکه نوع عباراتی قطعي پذیرفتنی از یک ا ترجمهتواند  ینممترجمی 
اسد و برا كيفيرت و  گرونگی ورود    گردد، به طور دقيق بشن یمرا كه در زبان مخاطب وارد 

مکرر این اشکال آشرنایی ترام داشرته باشرد؛  راكره هرر گونره تفراوت و دوگرانگی، مسرير           
 ارتباطی متن و مخاطب را منقرف خواهد ساخت.

 تقدیم و تأخیرالف( 

دهد كه فرم عبارتی كره در زبران    یمزمانی رخ  ها عبارتدشوارترین مشکالت در تطابق 
 شود، در زبان میصد وجود نداشته باشد: یممبدأ مهم شمرده 

شرود؛   ینمر فرایند تركيب فرمی در زبان، تنها به فرایند تركيب جمالت منتهی »
یندب هر زبانی بدون توجه به روابط متداخ  و ميران جمرالت، اقردام بره     گو راكه 

كنرد و در بسرياري از اراوت هرر سرخنی، سرخنی دیگرر را در         ینمر ها  تركيب آن
سازد. هرر زبرانی  نردین نروع از سرخن ماننرد        یماي تركيب آماده سطقی عالی بر

هراي   یژگری وگيرد و معروف است كه آن  یم بررمان، شعر، خطابه و جز آن را در 
سازند، از زبانی بره زبرانی دیگرر     یمشکلی )فرمی( كه این اشکال متنوع را برجسته 

متوسر    "جملره  مهندسری "متفاوت هستند و از این رو، متررجم بره ابرزاري بره نرام      
نمایرد كره برا عنروان مهندسری       یمر  "تیدیم و تأخير"شود؛ یعنی مترجم اقدام به  یم

 (.886م.: 6669)ادریس، « شود یمتنظيمی جمله شناخته 
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 باشد: یممفهوم به شکلی استاندارد و مألوف در زبان میصد  ارائةهدف از آن نيز 

ي دیگر ا نیطهجایی آن به  میصود از تیدیم، انتیال عنصر به لدر كالم یا جابه»
خرود را در جملره برر     ترأثير در داخ  جمله است و در هر دو االت، عنصرر میردّم   

ة مثبت این ترأثير، اشراره بره نیرش دولری و اساسری       جنبترین  گذارد. مهم یمجاي 
 (.086م.: 6663اسنين، ) «باشد یمعنصر میدم 

 ترجمرة للی به عنصر میردم را در  بنابراین، مترجم باید بکوشد تا اهتمام و توجه مؤلف ا
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   

ا ااساس مورد نظر مؤلرف  كار بندد ت در متن اللی نماید، بلکه مترجم باید تالش خود را به
رسد، به مخاطب انتیرال یابرد و    یماللی در قالب ساختاري كه از نظر مترجم مناسب به نظر 

تیليد از ساختار عبرارات در مرتن مبردأ، بردترین رویکررد      »نماید كه  یمدر این ميان، بدیهی 
م.: 0880)امراد،  « توانرد در فراینرد ترجمره اتخراذ نمایرد      یمر ممکنی است كه یک متررجم  

ة مطالعر (؛  راكه هدف از ترجمه هرگز این نيست كه خواننده ااساس نمایرد در ارال   000
 ترجمرة كوشرد ترا در قالرب آنچره      یمر راسرتين آرمرانی    ترجمرة یک متن بيگانه است. یرک  

شود، با توجه به زبان هدف، روح متن اللی را افظ نمایرد و از ایرن رو،    یماسلوب شناخته 
فظ معناي الرلی، ایرن فراینرد تنظيمری را در جملره پيراده نمایرد.        تواند به شر  ا یممترجم 

شناختی عام  یباییزهمچنين، باید ميان مفهوم اسلوب از نظر زبانی لرف و مفهوم آن از نظر 
يست و فراتر از نتفاوت قائ  شد. در واقع، اسلوب تنها مقدود به ساختار جمالت و عبارات 

اسررت كرره در سرراختارهاي زبررانی، اضرروري  آن، شررام  عرررف و معيارهرراي ادبرری رایجرری
خرود آن را رعایرت    ترجمرة ي است كره متررجم بایرد در    ا نکتهتأثيرگذار دارند و این همان 

 نماید.

 حذف و اضافهب( 

ة نکتر مترجم در برخی موارد ممکن است اقردام بره ارذف یرا اضرافه در ترجمره نمایرد.        
ذابيت معنایی زبران هنگرامی آشرکار    شایستة توجه در زبان نيز در این نکته نهفته است كه ج
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شود كه یکی از دو ركن آن یا یکی از متعلیات آن اذف شود و یا اتری ممکرن اسرت     یم
با ذكر آن واژه یا عبارت مقذوف، كالم ركيک گردد. البته متررجم تنهرا در لرورتی ارق     

ه پرذیري داشرت   خواهد داشت اقدام به این اذف یا اضافه نماید كه توجيره یرا غررض توجيره    
تواند آنچه را كه در خدمت مقتواي كلی اثرر   یمرسد مترجم  یمباشد. با وجود این، به نظر 
 قرار ندارد، اذف نماید.

ي بالغی مورد استفاده در این نوع متون بهرره  ها اسلوبتواند از  یمبنابراین، مترجم ادبی 
ساليب بالغری بره   ببرد. تردیدي نيست كه اساليب ایجاز، یعنی اذف و اضافه یکی از انواع ا

 رود: یمشمار 

اسلوب اذف از سوي مترجم، معناي نزدیکتري به میصود مؤلرف الرلی در   »
دهد؛ یعنی مترجم مختار است كره برخری عنالرر فرمری را      یماختيار خواننده قرار 

براي افظ تطابق معنایی اذف نماید. عکس این االت نيز لادق است و متررجم  
ة خود وارد نماید كه در روند بازسرازي  جملاختار تواند برخی اضافات را در س یم

بخشی مفهوم ضمنی  توان به توسعه یمها  ة آنجملنقوي، گریزي از آن نيست و از 
م.: 0881)مراري بركرات،   « آن به شک  مفهوم واض. و روشن اشراره نمرود   ارائةو 
68.) 

 التفاتج( 

 اشاره نمود: «التفات»یدب پدتوان به  یمروي مترجم  يش پاز دیگر مشکالت 

البته التفات تنها به معناي بازگشت از یک ضمير به ضمير دیگر نيسرت، بلکره   »
ي ة مفررد بره   لزمانی دیگر یا از سوي  اوزبزمانی به  اوزبشام  اركت از یک 

شود و آثار ادبری سرشرار از  نرين اسراليبی      یمي ة جمع به مفرد نيز لجمع و یا از 
نتیرال از یرک اسرلوب بره اسرلوبی دیگرر، روح       باشد؛  راكه كرالم در هنگرام ا   یم

« نمایرد  یمر دهرد و او را بره شرنيدن بيشرتر ترغيرب       یمر مخاطب را تقت تأثير قررار  
 (.071م.: 0880الجابري، الزناتی )
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تواند معنا و میصود  نين اساليبی را درك نماید، مگرآنکره برا    ینمبا وجود این، مترجم 
ان مبدأ و میصد آشنایی كام  داشته باشرد. از آنجرا   ها در هر دو زب این اساليب و اغراض آن

كه التفات اغراض متفاوتی، مانند بزرگداشت و تعظيم مخاطب، مبال ه، اهتمام یرا اختصراد   
اسرت، وارد مرتن ترجمره     دارد، پس مترجم باید آن را با همان دولتی كه در متن اللی آمده

 كند.

ا به طرور كامر  ذكرر نمایرد و آنگراه      دیگر نوع التفات آن است كه نویسنده یک معنا ر
ي هرا  نمونره لری. اشاره كنرد. از   كنایه یا  دوباره به این معنا رجوع كند و به بخشی از آن، به

یة قرآنی اشاره كرد كه خداوند تبارك و تعرالی در آن  آتوان به این  یمبارز این نوع التفات 
. بر این اساس، (36)اإلسراء/  زَهُوقًا کَانَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ الْحَقُّ جَاءَفرماید:  یم

كنرد هرر قرالبی در     یمر التفات به یک قالب معين مقدود نيسرت و ایرن معناسرت كره تعيرين      
در یرک   ها قالبكه ممکن است یکی از این  ي مختلف به  ه شک  وارد شود؛  نانها بافت

ه همان قالب در بافتی دیگرر بره معنراي    بافت وارد شود تا به معناي میصود اشاره كند و آنگا
(. 076تناقض داشته باشد )ر.ك؛ همران:   باشد كه اتی با معناي اول نيز دیگري اشاره داشته

را كه ترابع قواعرد و قروانين     ها قالباز این روست كه مترجم باید معناي پنهان در وراي این 
یرا جمرالت    هرا  قالرب ایرن   روشنی درك نماید و متوجه باشد كه معنراي  معينی هم نيست، به

باشرد؛ بره سرخن دیگرر، متررجم بایرد بافرت         یمر وابسته به بافت اال سخن یا بافت جمرالت  
د معنراي پنهران در وراي   د ترا قرادر شرو   نيکی بفهمر  عی زبان مبدأ را بهموقعيت زبانی و اجتما

 نویسنده را به خواننده انتیال دهد. ظاهر كالم

 قالب فعلد( 

ة مبنی للمجهول اشراره نمرود   جملتوان به قالب فع  و  یمادبی  ترجمةاز دیگر مشکالت 
را  هرا  آنرود كره بازسرازي نقروي جملره      یمر این دخ  و تصرف جزء اضافاتی به شرمار  »و 

توانرد   ینمر زیررا گراهی ترجمرة فعر  مجهرول عربری       »(؛ 087م.: 6671)نایدا، « كند یماقتضا 
زبران نيرز    عررب  خواننردب (. البتره  11: 6831)ناظميران،  « معادل مناسبی در زبان فارسری باشرد  
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باشد، بایرد خبرر    تواند منتظر ذكر فع  یا خبر بماند و هنگامی كه جمله، اسميه  ینمشخصه  به
 (.78م.: 6660ة مطالعه منصرف نشود )ر.ك؛ عنانی، ادامسریع ذكر گردد تا خواننده از 

 گیری نتیجه

یی را بررسی كند كه مترجم ها ش الهاي متون ادبی و  یژگیواین پژوهش بر آن بود تا 
برراي زدودن آن   نيرز راهکارهرایی را  رو اسرت و   هرا روبره   در جریان این نوع از ترجمه با آن

هاي ترجمة متن ادبی در سه اوزب الفراظ، تعبيرر    یسختاست. از این رو،  ارائه نموده ها  الش
روابرط دولری،    الطالای و ساختار گنجانده شد. در بخش الفاظ، به موضوعات مررتبط برا  

همچون مشترك لفظی، ترادف و اضداد پرداخته شد و روشرن شرد كره متررجم برراي ار ّ       
انی یرک واژه و پنراه   ي جز گردآوري همرة معر  ا  ارهبرانگيز این سه موضوع،  مشک   الش
از « تعبير الرطالای »و « الطالح»بيند. همچنين، دو كلمة  ینمپيش روي خود  بردن به بافت

هرا و تقرووت زمانره و شررایط، ارتبرا        یدگرگوناده شدند كه الطالح با یکدیگر تمييز د
مستیيم دارد و هر گونه ت يير و تقولی در شرایط و رویکردهاي جامعره، زبران را نيرز تقرت     

دهد، اما تعبير الطالای بيشتر برا ميرراث و سرنّت زبرانی و تراریج ملر  و        یمتأثير خود قرار 
« الرطالح »هاي منقصر به فردي دارد كره در   یژگیوست و ها در ارتبا  ا ة آنگذشتااوال 
شود. در  الش ساختار جمله و تركيب، اساليبی همچون اذف و اضافه، تیدیم و  ینمیافت 

تأخير و نيز التفات تقلي  و بررسی شد و وزمة برداشتن آن  الش، آشنایی كام  مترجم برا  
 شد. هاي تركيب در هر دو زبان مبدأ و میصد معرفی یژگیو

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
 األنجلو. مکتبة. مصر: 9.   اظلفاظ داللة م.(.6630يس. )أن يم،إبراه

ـ  يةالعربمن  يةاألدب الترجمةمشكالت  و یاقضام.(. 6669) .مقمد جالءادریس،   ،يةة العبر یإل

 .0ج  .المشرق رسالة
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 اللغات يةمجلة کل «.يةالفارسغة الل  یف یفظفت. الباب المشترك اللّ» م.(.0886. )أامد ،أسامة

 زهر.األ جامعةمصر:  .09 ش .والترجمة

 کتبةة م :القةاهرة  .60.   كمال بشرر  ترجمة .اللغة یف الکلمةدور  م.(.6667. )أولمان يفن،است
 الشباب.

: اتقراد  دمشق .یاهاوقضا یاظدب یلوالتأو القراءة یاتنظر م.(.0886. )سقلول یمصطف ،اسن
 الکتاب العرب.

ـ  لغةالنقل من  یوأثرها ف یمكونات المعن يةنظر م.(.6663. )لال. ینالدّ لالح ين،اسن  یإل

 .القاهرة .تفاعل الحضارات یدورها ف و الترجمة :یأبحاث المؤتمر الدول ،یأخر

 .عالم الفكـر  مجلة «.اإلبرداع  يةوحرالنص  يودق ينب يةالترجمة األدب»م.(. 0880اماد، أامد. )
 جلس الوطنی.کویت: المال .88 ج .0 ش
 . تهران: سمت.ترجمۀ متون ادبی(. 6830فر، علی. ) ییخزا

ـ  يةة بالغظوجه  الترجمة يةإشکال م.(.0880. )عرامر  ي،الجابر یالزنات  يةة العبرالترجمـات   یف
 .شمس ينع جامعةاآلداب  يةکل: القاهرة .دكتوراه رسالة .یمالقرآن الكر یلمعان

: المکترب  القةاهرة  .یالنص اظدب وقراءة یلالتوص يةنظر م.(.6666. )اسن مقمد ،عبدالنالر
 ي.المصر

 : لونجمان.القاهرة .6   .الترجمةفن  م.(.6660. )، مقمدیعنان

 .يَةالجَالثقافة . دار یلغو، مدخل الترجمةعلم  م.(.6631. )مقمد يةعط ي،فوز

 يةة العربمن  یالنقر اظدب ترجمة یالتطابق ف يةإشکال م.(.0888يرد. ) عبدالقم شحاتة ي،مجد
 ينعر  جامعةة  اآلداب يةة کل :القةاهرة . دكتروراه رسةالة   .ینخالل القرن العشر يةالعبر یإل

 .شمس
 .دار ابن خلدون للنشر .اللغةعلم  یفصول ف م.(.0880ين. )مقمداس ي،مجد

 . بيروت: دارالفکر.الترجمة یاظم عل اللغة ثقافةأثر  م.(.0881ي. )جند، بركات يمار
 . تهران: پيام نور.فن ترجمه. (6831ناظميان، رضا. )
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 يةالترک یراتصطالحات: التعبواإل یراتالتعب ترجمةمشكالت م.(. 6663ی. )مقمد فهم یدا،هو
ـ   و الترجمةة : ی، أبحاث المـؤتمر الـدول  يةالعرب یترجمتها إل مسألة و تفاعـل   یدورهـا ف

 .القاهرة .تالحضارا

 .الثقافة: دار العراق. د النجارماج ترجمة .الترجمةنحو علم  م.(.6671نایدا، یوجين. )


