Critique of the Application of Naida’s Theory in
Evaluating Translations of the Qur'an

Abstract
For almost a decade, translation theories have been used to evaluate the translation
of the Qur'an. The purpose of choosing a theoretical framework for research is to
achieve a scientific and non-tasteful assessment, but by examining these
evaluations, it turns out that in some cases evaluations are out of the theoretical
framework or have a misunderstanding of the theory. In order to examine these
evaluations, the present study analyzes five studies based on Naida's theory in the
field of Qur'anic criticism as a case study to examine the slips of researchers in
applying this theory. The research uses a descriptive-analytical method along with
critique. This research shows that critics sometimes make mistakes in understanding
the formal and dynamic equivalent meaning and have found wrong examples in
translations. In some cases, despite the fact that Naida's theory has been used as a
basis for the assessment, the critique still moves in a different direction from this
framework, which in some cases is due to the incompatibility of the theoretical
framework with the research data.
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نقد و بررسی کاربست نظریة نایدا در ارزیابی ترجمههای قرآن


انسيه سادات هاشمي

استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

نزدیک به یک دهه است كه نظریات ترجمه به ارزیابی ترجمههاي قرآن راه پيدا كردهاند .هد

از انتخاب

نارنوب نظري براي پژوهش ،نظاممند شدن نقد و بررسی است تا از نقدهاي پراكنده و سليقهاي اجتناب
شود ،اما دیده میشود كه در مواردي ناقدان از نارنوب نظریه خارج شدهاند و یا فهم نادرستی از نظریه
داشتهاند و ميابق آن فهم نادرست به نقد ترجمه پرداختهاند .پژوهش حاضر به منظور بررسی این ارزیابیها با
روش توصيفی -تحليلی آميخته با نقد ،پنج پژوهش مبتنی بر نظریة نایدا را در زمينة نقد قرآن به عنوان ميالعه
موردي ،مورد بررسی قرار داده تا لغزشگاههاي پژوهشگران را در كاربست این نظریه بررسی كند .این پژوهش
ترجمهها یافتهاند .در مواردي نيز با وجود این ه نظریة نایدا را مبناي نقد خود قرار دادهاند ،اما نقد همچنان در
مسيري متفاوت از این نارنوب حركت كرده كه در مواردي علت این امر به عدم تناسب نارنوب نظري
با دادههاي تحقيق برمیگردد.

کليدواژهها :نظریه های ترجمه ،نایدا ،نقد ترجمۀ قرآن ،الگوی ارزیابی ترجمه ،معادل صوری و
پویا.
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مقدمه
زمان زیادي از آغاز روند نقد ترجمة قرآن نمیگفرد ،زیرا ترجمههاي كهن غالباً
تحتاللفظی بودهاند و تنها نالشی كه مترجمان با آن مواجه میشدند ،نالش معادلیابی
واژگان بوده است .این در حالی است كه نقدهاي نيم قرن اخير نشان میدهد كه بيشتر نقدها
به عدم رعایت ساختارهاي نحوي دو زبان مبدأ و مقصد ،دخالت عنصر تفسير در ترجمه و
عدم رعایت مقتضيات زبان فارسی برمیگردد كه عمدتاً در ترجمة تحتاللفظی قابر طرح
نيستند (حجت.)6873 ،
پس از این ه ترجمة قرآن كریم از ترجمة تحتاللفظی فراتر رفت و ترجمههاي زیادي
از قرآن صورت گرفت ،ضرورت نقد و ارزیابی این ترجمهها احساس شد .اولين مقالهاي كه
مشخصاً در ميبوعات ایران به نقد ی ی از ترجمههاي قرآن كریم به زبان فارسی پرداخته،
نقدي است كه شهيد ميهري در مجلة یغما در سال  6887بر ترجمة ابوالقاسم پاینده نوشته
است .نقدهاي مستقر بعد نيز توسط محمد فرزان بر ترجمة ابوالقاسم پاینده در همان مجله
در سال  6887تا  6883و نقد سوم بر همين ترجمه توسط غالمرضا طاهر در سال  6858ناپ
شد .پس از این مقاالت ،تاریخچة نقد ترجمههاي قرآن كریم با ركودي  63ساله مواجه شد؛
زیرا از سال  6858تا  6813كه آغاز مرحله جدید نقد بهشمار میرود ،هيچ مقالهاي در مجالت
و روزنامههاي ایران در این زمينه به ناپ نرسيد .سال  6871با ناپ كتاب قرآنپژوهی توسط
بهاء الدین خرمشاهی شاهد نند نقد جدي و جدید بود .این روند ادامه یافت تا این ه در سال
 6879نقد ترجمههاي قرآن كریم با ناپ حدود  18مقاله در نقد و جواب نقد به نقيه اوج
خود رسيد؛ روندي كه پس از آن با سير نزولی مواجه شد (همان.)99-91 :
تا دهة گفشته اكثر این نقدها تجربی و به شيود سنتی بودند .این نقدها گاه صوري بودند
و تمركزشان بر ساختارهاي نحوي یا ن ات ویرایشی و نگارشی بوده است .بعضی از این
نقدها مانند نقدهاي محمد علی كوشا ( )6831در كتاب «ترجمههاي ممتاز قرآن در ترازوي
نقد» ترتيبی و برخی مانند نقدهاي مرتضی كریمینيا ( )6836در كتاب «ساختهاي زبان
فارسی و مسأله ترجمة قرآن» موضوعی بودند .گاهی نيز نقدها محتوایی بود و منتقد در سيح
ژر ساخت به مباحث فراواژهاي و فراجملهاي از جمله بازتاب كالمی و اعتقاد در ترجمه
نظر میكرد (حجت.)6876 ،
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تا دهه  ،68نقدهاي ترجمة قرآن كریم به همين ش ر صورت میگرفت .مجموعة این
مقاالت در هشت جلد با عنوان «مجموعة مقاالت فارسی ترجمة قرآن مجيد» از سوي مؤسسه
ترجمان وحی ( )6865به ناپ رسيده است.
از دهه  ،68نظریات ترجمه كه به تدریج در مقاالت نقد ترجمههاي قرآن راه پيدا كرده،
مبناي نقد قرار گرفتند .با وجود این ه به نظر میرسد ورود نظریههاي ترجمه به حوزد نقد
ترجمة قرآن كم ی به علمی و نارنوبمند شدن این نقدها دارد ،بررسی این پژوهشها
نشان میدهد در موارد بسياري این امر صورت نگرفته است؛ گاه براي نقد ترجمهاي ،نظریة
متناسبی انتخاب نشده و گاه نقد خارج از نارنوب نظریه صورت گرفته است .به نظر میرسد
در برخی پژوهشها نقد همچنان شيود سنتی خود را طی میكند و نظریه تنها در حد نامی در
عنوان نقد جاي گرفته است .ی ی از این نظریات ،نظریة نایدا 6است كه در پنج مقاله مبناي
نقد ترجمة قرآن قرار گرفته است .پژوهش حاضر با روش توصيفی -تحليلی آميخته با نقد
این مقاالت را به ترتيب تاریخ نگارش مورد بررسی قرار میدهد تا به سؤاالت زیر پاسخ
دهد:
 این پژوهشها تا نه اندازه در نارنوب نظریة نایدا به نقد ترجمة قرآن پرداختهاند؟ كاربست نظریة نایدا نه تأ يري در كيفيت و نتيجهبخشی این پژوهشها داشته است؟ -پژوهشگران در نه مواردي دنار برداشت نادرست از اصيالحات نظریة نایدا شدهاند؟

 .1پيشينة پژوهش
همانطور كه گفته شد نزدیک به یک دهه است كه نظریههاي ترجمه به نقد ترجمههاي
قرآن راه یافتهاند .نظریة نایدا در پنج پژوهش مبناي نقد ترجمة قرآن قرار گرفته است كه این
پژوهشها در مقالة حاضر مورد ارزیابی قرار میگيرند و به همين دلير از بيان آنها در پيشينه
خودداري میشود .این پژوهش برخال پژوهشهاي گفشته كه به نقد ترجمه براساس
نظریهها میپرداختند ،درصدد است اصر این مسأله را مورد بررسی قرار دهد كه آیا این
نقدها در نارنوب نظریه به درستی انجام گرفتهاند یا خير .طبق جستوجوهاي صورت
گرفته تاكنون كسی به نقد این پژوهشها نپرداخته است.

1 Nida, E.
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 .5مباني نظري پژوهش
یوجين نایدا )1866-6665( 6فارغالتحصير دانشگاه ميشيگان در سال  6658به كاركنان
انجمن انجير آمری ا ملحق شد و در سال  6656مجلة مترجم انجير را دایر كرد .وي در
سفرهاي خود به آفریقا و آمری اي التين به كمک مترجمان مبلغ پرداخت (ویليامز.)6861 ،1
نایدا كه به ترجمه و نظم بخشيدن به ترجمههاي كتاب مقدس میپرداخت با استفاده از دستور
زایشی-گشتاري نامس ی 8تالش كرد ترجمه را علمی كند .نایدا به ترجمة كلمه به كلمه
پایان داد و با ميرح كردن اصيالح معادل پویا گفت كه واژه ،معنا را از طریق بافت كسب
میكند و میتواند براساس فرهنگ پاسخهاي متفاوتی توليد كند .او ترجمه را اینطور
تعریب میكند« :ترجمه عبارت است از بازتوليد نزدیکترین معادل طبيعی پيام زبان مبدأ در
زبان گيرنده ،اوالً از نظر معنا و انياً از نظر سبک» ( .)Nida, 1969او همچنين تأكيد میكند
كه ترجمه باید درجة باالیی از هم ارزي در واكنش را داشته باشد وگرنه به هد خود
نرسيده است (همان.)15 :
نایدا معنا را به سه دستة زبانشناختی ،ارجاعی و ضمنی تقسيم كرد و براي تعيين هریک
از آنها ت نيکهاي تحليلی ارائه داد ( .)Nida, 1964او براي تحلير ترجمه ،الگوي
نامس ی را برع س كرد و گفت میتوان از روساخت متن مبدأ به هستة كالم رسيد كه بين
تمام زبانها مشترك است .در مرحلة بعد نایدا معادل را به صوري و پویا تقسيم میكند و از
معادل پویا كه مبتنی بر اصر تأ ير ی سان است ،حمایت كرده و میگوید باید ارتباط بين
دریافتكننده و پيام متن مبدأ با ارتباط بين دریافتكننده و پيام متن مقصد مساوي باشد .در
دیدگاه نایدا ،هد از ترجمه ،طبيعی بودن و كاهش بيگانگی و ایجاد واكنش مشابه است
(ماندي .)6836 ،این واكنش به طور محسوس وابسته به بافتار فرهنگی است كه خواننده در
آن پرورش یافته است .به عبارت دیگر ،خواننده معناي متن را براساس تجربيات خود از
محيط فرازبانی درك میكند و به آنها واكنش نشان میدهد.
نایدا اصيالح «همارز بودن» را در مقابر «ی سان بودن» ميرح كرد و معتقد است كه در
ترجمه ،همارز بودن متن اصلی و متن ترجمه شده به مراتب مهمتر از ی سان بودن آنهاست.

1. Nida, E.
2. Williams, J.
3. Chomsky, N.
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در سال  6616نایدا با هم اري تيبر 6مدلی سه مرحلهاي با عناوین «تحلير»« ،انتقال» و
«بازسازي» ارائه كرد (حقانی.)6863 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،روشن میشود كه نظریة نایدا در دو بخش ،قابر كاربست در
نقد ترجمه است؛ ی ی بررسی ترجمه از دیدگاه تعادل پویا و صوري و دیگري ميالعه
براساس مدل سه مرحلهاي تحليلی ،انتقال و بازسازي .با توجه به این ه نایدا در ترجمة كتاب
مقدس از تعادل پویا دفاع میكند و بر انتقال پيام و ایجاد تأ ير مشابه تأكيد دارد ،كاربست
این بخش در نقد ترجمة قرآن میتواند به این ش ر باشد كه ترجمه از نظر موفقيت در انتقال
پيام و ایجاد واكنش مشابه در مخاطب فارسیزبان بررسی شود .این نقد در سيح پيام صورت
میگيرد و براي نقد ترجمههاي مخاطبمحور و محتوایی مناسب است؛ زیرا در نقد باید بين
الگوي نقد و روش ترجمه اتحاد روی رد وجود داشته باشد.
در مدل نایدا و تيبر ترجمه در سه مرحله مورد ميالعه قرار میگيرد؛ ابتدا متن مبدأ و سپس
متن مقصد مورد تحلير ساختاري قرار میگيرد ،آنگاه این دو با ی دیگر مقایسه میشوند تا
ميزان موفقيت مترجم در مرحلة انتقال و بازسازي روشن شود .این نقد كه در سيح ساختار
و با توجه به مدل نامس ی صورت میگيرد ،قابر اعمال در ترجمههاي صوري و پویا است
و ميزان حفظ تعادل در روساخت و ژر ساخت در ترجمه مورد بررسی قرار میگيرد .حال
باید دید كه در كاربست نظریة نایدا در مقاالتی كه تاكنون در نقد ترجمة قرآن صورت
گرفتهاند ،نه ميزان این هماهنگی رعایت شده است و نقدها تا نه اندازه در این مسير پيش
رفتهاند.

 .1بررسي کاربست نظریة نایدا در ارزیابي ترجمة قرآن
به منظور بررسی ميزان كارآمدي نظریة نایدا در نقد ترجمة قرآن و تأ ير بهكارگيري این
نظریه در كيفيت و نتيجهبخشی پژوهش ،پنج پژوهش را مورد بررسی قرار میدهيم .ميالعة
این پنج پژوهش نشان میدهد كه بجز پژوهش اول كه به نقد كاربرد نظریة نایدا در ترجمة
قرآن میپردازد ،سایر پژوهشها در استفاده از این نظریه دنار اش االت اساسی شدهاند .در
این بخش این اش االت مورد بررسی قرار میگيرند.

1. Taber, C.
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پژوهش اول ،تنها پژوهشی است كه با درك درستی از نظریة نایدا به نقد كاربرد آن
پرداخته ،مقالهاي تحت عنوان «نقدي بر معرو ترین روشهاي ترجمة قرآن كریم (براساس
جدیدترین تيوريهاي ترجمه و زبانشناسی)» است .این مقاله به معرفی روش ترجمة پویا،
صوري و به موازات آنها تفسيري و لفظی پرداخته و مزایا و معایب هر یک از آنها بيان
كرده و در نهایت به این نتيجه رسيده كه شيوههاي مختلب ترجمه در صورتی مفيد خواهند
بود كه همدیگر را ت مير كنند و در پی هم بهكار گرفته شوند .بخشی كه در این پژوهش
مرتبط با نایدا انجام شده به نقد كاربرد معادل پویا در ترجمة قرآن پرداخته است .مثالها و
نقدهاي این پژوهش نشان میدهد نویسندگان به خوبی منظور نایدا را از معادل پویا دریافت
كردهاند و بر آن اساس ،كاربرد آن را در ترجمة قرآن مورد نقد قرار دادهاند .در این پژوهش
با اشاره به این ه شيود ترجمة پویا ،اجازه هرگونه دخر و تصر در متن اصلی را به مترجم
میدهد ،آن را براي این ه به تنهایی در ترجمة قرآن اجرا شود ،مناسب نمیدانند؛ زیرا قرآن
تنها كتاب آسمانی است كه از تحریب دور مانده است و این روش باعث میشود بسياري
از اصيالحات ویژد قرآنی مانند «لوم» و «لالة» با معادلی دیگر بيان شده و تحریب شوند.
نویسندگان پژوهش مدنظر ،نظر نایدا را مبنی بر این ه معادلیابی صوري قادر به انتقال و
توصيب مفاهيم فرهنگی نيست ،رد میكنند و میگویند نایدا معتقد است كه خوانندگان
زبان مقصد توانایی درك مفاهيم فرهنگی دیگر ملتها را ندارند و این فرض درست نيست.
سپس به نقد نيومارك 6اشاره میكنند كه معتقد است در دنياي كنونی ،تلویزیون این مش ر
را حر كرده و نایدا فراموش كرده است كه ارتباط ملر مختلب با ی دیگر سبب درك و
مالحظه مفاهيم و اختالفات فرهنگی خواهد شد (صيادانی و بازیار .)6865 ،آنها سپس
ترجمة تفسيري را به عنوان جایگزین مناسب و راهحر ایدهآل براي شرح و بيان اختالفات
فرهنگی و زبانی قرآن و ترجمههایش معرفی كرده ،میگویند اگر حد و مرز ترجمة پویا را
مشخص كنيم و ضابيه و قانون معينی برایش قائر شویم ،میتوانيم آن را ی ی از
زیرمجموعهها و از انواع ترجمة تفسيري بهشمار آوریم (همان.)69-65 :
در واقع در این پژوهش ،ترجمة خاصی براساس روی رد نایدا نقد نشده ،بل ه كارایی
روش ترجمة پویاي نایدا در ترجمة قرآن در كنار سایر روشها مورد بررسی قرار گرفته و به
درستی نقد شده است.
1. Newmark, P.
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سایر پژوهشها دنار اش االتی هستند كه در ادامه به آنها اشاره میشود.

 .1-1عدم ارتباط نقد با نظریة نایدا
اولين پژوهشی كه از الگوي نایدا براي نقد ترجمة قرآن استفاده كرده ،پژوهشی با عنوان
«بررسی نند ترجمة سورد ناس به زبان آلمانی براساس نظریة یوجين نایدا» ( )6869است .در
این پژوهش تيوري نایدا مبنا قرار گرفته ،اما جدایی نقد از این نارنوب كامالً مشخص
است .در معرفی تيوري نایدا در این مقاله به سه عامر «ذات پيام»« ،هد مؤلب و مترجم» و
«نوع مخاطب» اشاره شده ،اما ا ري از این سه عامر در نقد ترجمة آیات دیده نمیشود .به
عنوان مثال ،پس از نقر ترجمه روكرت 6از سورد ناس ،ن ات زیر در نقد ترجمه بيان شده
كه هيچیک ارتباطی به نظریة نایدا ندارد:
 «آنچه در ترجمه روكرت بيش از سایر ترجمههاي قرآن مجيد به نشم میخورد ،وفاداري وي بهش ر و ساختار منظوم قرآن است» (فيروزآبادي و ابراهيمی.)6869 ،

وفاداري به ش ر و ساختار در معادل صوري نایدا ميرح است كه در اینجا به آن اشارهاي
نشده است .سپس نویسنده نقاط قوت این ترجمه را ذكر میكند:
 «روكرت در این ترجمه تالش كرد براي اولين بار سبک قرآن و زیبایی كالم آن را به آلمانیزباناننشان دهد» (همان.)55 :

آنچه نایدا در ترجمة انجير بر آن تأكيد داشت ،انتقال پيام متناسب با فرهنگ مخاطب
بود .از نظر نایدا آنچه در فرآیند ترجمه از اهميت بيشتري برخوردار است ،نحود انتقال پيام
است؛ به طوري كه تأ يري ی سان در مخاطب زبان مقصد ایجاد كند (نایدا .)6616 ،بنابراین،
انتقال سبک قرآن و زیبایی كالم آن در ترجمه نيزي نيست كه در نظریة نایدا در اولویت
باشد ،مگر این ه این انتقال باعث تأ ير مشابه شود .سایر ن اتی كه به عنوان نقاط قوت ترجمه
بيان شده نيز ارتباطی به نظریة نایدا ندارد .از جمله اشاره به نوع آشنایی روكرت با قرآن و
ترجمههاي دیگر قرآن در مقدمه ،برتري ترجمة او بر سایر ترجمههاي آلمانی ،شمارهگفاري
آیات ،آسانتر بودن این ترجمه نسبت به ترجمههاي پيشين (فيروزآبادي و ابراهيمی.)6869 ،
این ن ات همان ن اتی است كه در نقدهاي سنتی به صورت كلی بيان میشد و نظریة نایدا
كم ی به نارنوبمند شدن آن ن رده است.

1. Rückert, F.
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ی ی از نقاط قوت این ترجمه ،توضيحات مترجم در مقدمه ،توصيب اسامی قرآنی در
پيوست و توضيح برخی آیات و كلمات در پاورقی (همان )55 :بيان شده است .در حالی كه
نایدا در رابيه با اینگونه اضافات در ترجمة كتاب مقدس میگوید« :اكثر خوانندگان كتاب
مقدس از مشخصههاي ت ميلی مانند مقدمهاي كه گویاي شالودد متنی ترجمه و نيز اصول و
روال كار آمادهسازي متن باشد ،استقبال میكنند .آنان همچنين مایلند در ترجمة متن،
واژهنامة لغات نامتعار و نمایه و نقشههاي مربوط وجود داشته باشند ،اما اغلب با پانوشتها
و پيشگفتار به شدت مخالفند .این قبير اضافات در متن به نظر میرسد خودكفایی آن را از
بين میبرد و حاكی از آن است كه انگار روحالقدس اصالً نمیدانسته نه كسانی باید متن را
دریافت كنند» .نایدا تنها پانوشت را زمانی ضروري میداند كه به دلير تفاوت فرهنگی و
آداب و سنن و اصيالحات متفاوت نياز به توضيح واژگان فرهنگی باشد (بي ر و سالدنيا،6
.)6861
بیارتباطی نقد با نظریة نایدا در بيان نقاط ضعب این ترجمه نيز دیده میشود .از جمله
این ه «بسم اهلل الرحمن الرحیم» در شمارهگفاري آیات جزو سوره به حساب نيامده و نویسنده
به حفظ نام سورههاي قرآن مقيد نبوده و گاهی نام آنها را از محتواي سوره گرفته است
(همان .)59 :این نقد ،براساس اعتقاد مسلمانان به ترجمة قرآن است ،نه براساس نگاه نایدا به
ترجمة كتاب مقدس كه پيام را در اولویت قرار میدهد .اتفاقاً طبق نظر نایدا ننين كاري در
تعادل پویا مانعی ندارد و نمیتواند نقيه ضعب تلقی شود .از نظر نایدا ،وظيفة اصلی مترجم
برقراري ارتباط با خواننده است (.)Nida & Taber, 1969
ی ی دیگر از نقدهایی كه به این ترجمه وارد شده این است كه در كنار ترجمة آلمانی
متن عربی قرآن نوشته نشده است (فيروزآبادي و ابراهيمی .)6869 ،این ميلب نيز از شروطی
است كه مسلمانان براي ترجمة قرآن بيان كردهاند ،اما در ترجمة انجير كه مبناي كار نایدا
بوده است ،ننين شرطی مدنظر نيست .آیتاهلل معرفت مینویسد« :الزم است متن ترجمه شدد
قرآن ،كنار متن عربی قرار بگيرد تا مراجعهكننده در صورت مواجه شدن با اش ال ،بدان
مراجعه كند و این توهم پيش نياید كه ترجمه میتواند جاي قرآن را بگيرد» (معرفت.)6836 ،
رضائی میافزاید كه امروزه در ترجمة متون مقدس دینی در سيح دنيا از روش نشر ترجمه
بدون متن ،زیاد استفاده میشود (رضائی اصفهانی.)6866 ،
1. Baker, M. & Gabriela, S.
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همانيور كه میبينيم هيچیک از این نقاط قوت و ضعب ارتباطی با نظریة نایدا ندارد و
در آن نارنوب قرار نمیگيرد .استفاده از نظریه براي نارنوب بخشيدن به پژوهش است؛
در حالی كه این پژوهش در نارنوب نظریه قرار نگرفته و همانند نقدهاي سنتی ،ترجمه را
از تمام ابعاد بررسی كرده است .نویسنده سپس در یک پاراگرا به توضيح ترجمة پویا
اشاره كرده ،اما موفق نشده ارتباطی بين آن با نقد خود ایجاد كند« :ترجمة قرآن فریدریش
روكرت به ترجمهاي پویا نزدیک است ،اما آنگونه كه باید پيام قرآن ،این كتاب آسمانی را
به خوانندگان آلمانی زبان نمیرساند .در ترجمة پویا ،مترجم میتواند بخشهایی از متن را
حف كند ،ميلبی را اضافه كند و یا حتی صورت آن را تغيير دهد ،اما این كار نباید به
خدشهدار شدن پيام متن منجر شود[ ،نراكه] در این صورت حتی اگر متن ترجمه شده با
زبان و فرهنگ جامعة مقصد نيز انيباق داشته باشد از نظر كاركرد و تأ ير بر مخاطب ،معادل
متن مبدأ نخواهد بود» (فيروزآبادي و ابراهيمی .)6869 ،نویسنده به این ن ته اشاره كرده ،اما
دادههاي پژوهش را مبتنی بر این امر تبيين ن رده است .اگر نویسنده میخواست در نارنوب
نظریة نایدا كار كند باید مواردي را كه مترجم ميابق فرهنگ آلمان در ترجمه تغيير ایجاد
كرده ،مشخص میكرد؛ زیرا تأكيد نایدا در ترجمة كتاب مقدس قابر فهم كردن عناصر
فرهنگی براي مخاطب است .سایر نقدهاي این پژوهش نيز به همين ش ر و بدون نارنوب
صورت گرفته است.
در نتيجة بحث نيز نشانی از نظریة نایدا دیده نمیشود« :در بررسی ترجمههاي قرآن
درمییابيم كه به دلير وجود تفاوتهاي اساسی كه ميان زبان و فرهنگ زبان مبدأ و مقصد
وجود دارد ،دستيابی به متنی كه هم به لحاظ سبک و بالغت و هم به لحاظ محتوا و معنی به
زبان عربی نزدیک باشد ،كار آسانی نيست» (همان .)91 :در نظریة نایدا ،قرار نيست ننين
اتفاقی بيفتد و از همين روست كه نایدا تعادل را به دو دستة صوري و پویا تقسيم میكند و
در ترجمة كتاب مقدس از تعادل پویا دفاع میكند .نویسنده سپس در نتيجهگيري به تجویز
روي میآورد و به ن اتی دربارد ترجمه میپردازد كه تيابق مبنایی با نظریة نایدا ندارد .به
عنوان مثال ،تأكيد میكند كه مترجم خوب باید عناصر اصلی زبان مبدأ را شناسایی و ارزیابی
كند و آنها را تا حد ام ان به زبان مقصد برگرداند .مترجم باید بتواند بين دنياي زبان مبدأ
و زبان خویش و زبان مقصد تفاوت قائر شود و همزمان بين آنها ارتباط ایجاد كند (همان)
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این در حالی است كه مدل سه مرحلهاي نایدا و تيبر ( )6616همين ميلب را به ش لی دقيقتر
بيان میكند ،اما هيچ اشارهاي به آن نشده است.
به نظر میرسد این پژوهش كامالً مستقر از نظریة نایدا صورت گرفته و نقدها بدون
نارنوب خاصی و به صورت تيبيقی انجام شده و با حف نظریة نایدا از پژوهش هيچ نيز
از آن كاسته نمیشود.
در پژوهشی دیگر با عنوان «تيبيق ترجمة فوالدوند و اميد مجد با ت يه بر نظریة نایدا در سورد
بقره» ( )6863نقد ترجمهها در تقسيمی صورت گرفته كه حاصر دستهبندي خود نویسنده
است و ارتباطی با نظریة نایدا ندارد .این دستهبندي به این ش ر است :حفظ ساختار نحوي
زبان مبدأ ،معناي صحيح واژگان ،حفظ ساختار معنایی عبارات و جمالت ،تالش در بهكار
بردن واژگان مأنوس زبان مبدأ ،زیبا جلوه دادن ترجمه براي تأ ير بيشتر بر مخاطب ،قابر فهم
كردن ترجمه و تأ ير دادن شرایط زمان و م ان در ترجمه (خانلري و دیگران.)6863 ،
مؤلفة «حفظ ساختار نحوي زبان مبدأ» از ویژگیهاي تعادل صوري است .نهار مؤلفة
بعد ،ارتباطی با نظریة نایدا ندارند .مؤلفة «قابر فهم كردن ترجمه و تأ ير دادن شرایط زمان و
م ان در ترجمه» از ویژگیهاي تعادل پویاست كه در این مقاله خارج از نارنوب نظریة
نایدا و طبق دستهبندي سليقهاي نویسنده بيان شدهاند .در واقع نویسندگان صر نظر از نظریة
نایدا به تيبيق این دو ترجمه پرداخته و در نهایت تالش كردهاند ارتباطی بين این دو ترجمه
و دو نوع ترجمة ميرح شده توسط نایدا ایجاد كنند كه این ارتباط نيز به دلير فهم نادرست
تعادل صوري و پویا به ش ر نادرستی تبيين شده است .مثالهاي این مورد در قسمت مربوط
خواهد آمد.

 .5-1اشتباه در انتخاب چارچوب نظري
پژوهش دیگري جنبههاي بالغت حال مؤكد معناي عامر را در ترجمههاي فارسی قرآن
كریم با كاربست تيوري همارزي نایدا بررسی كرده است (حيدري و سليمانزاده نجفی،
 .)6866در این مقاله ترجمة حال مؤكد به خوبی و با دقت بررسی شده ،اما تيبيق آن با نظریة
همارزي نایدا روشن نيست .این پژوهش به سؤال سوم (انيباقپفیري این ترجمهها با تيوري
همارزي نایدا به نه ميزان است؟) پاسخی نداده است .نویسندگان در مبانی نظري پژوهش،
همارزي صوري و پویاي نایدا را تعریب كرده و ضوابط حاكم بر آن را بيان كردهاند ،اما
این مبانی در تحلير دادهها نقش بهسزایی ندارند .علت این ابهام در نارنوب نظري پژوهش
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را میتوان در انتخاب این نارنوب جست .آیا تيوري همارزي نایدا نارنوب مناسبی براي
بررسی ترجمة حال مؤكد است؟ آیا تأكيد تيوري همارزي نایدا بر ننين ساختارهایی است؟
براي پاسخ به این سؤال ،مقایسهاي بين این دو موضوع صورت میدهيم .در مبانی نظري این
پژوهش سه مبحث «معناشناسی بالغی تأكيد»« ،معناشناسی حال مؤكد» و «تيوري همارزي
نایدا» بررسی شدهاند و سپس با تقسيم نقد ترجمه به سه سيح واژگانی ،نحوي و معناشناختی،
این نتيجه حاصر شده كه ترجمة حال مؤكد به حوزد نحوي و از نظر بالغی به بُعد معناشناختی
ارتباط پيدا میكند .سپس به ضوابط حاكم بر همارزي صوري و پویا اشاره شده است (همان:
 ،)86-88اما این ضوابط در ارزیابی ترجمهها نقشی ندارند .به عنوان مثال ،در نقد تيبيقی
ترجمة آیة ﴿وَ إِنَّا لموَفُّوهمْ نصیَُهمْ غیْر َنتوصٍ﴾ 6پس از بيان ترجمهها ،ابتدا بُعد بالغی و
معنایی حال مؤكده را با استفاده از منابع لغوي ،بالغی و تفسيري بررسی كرده ،سپس به
نالش ترجمه این داللت پرداخته و گفتهاند« :نخستين نيزي كه مترجم در ترجمة این آیه
بدان برمیخورد ،فقدان واژگانی است كه ميابق با عامر حال باشد .در این آیه ،اگر فعر به
فارسی ترجمه شود براي ت مير معنا نيازمند قيدي اضافی است و اگر این قيد همراه فعر بيان
نشود ،عبارت «غيرمنقود» حال مؤكد عامر نخواهد بود؛ نراكه معنایش در عامر نيامده
است» .تا اینجا بحث ساختاري و خارج از نارنوب نظریة نایدا است .سپس در بررسی
ترجمة مترجمان میبينيم كه انتقال لفظی حال مؤكده در ترجمه ،نشانگر تعادل پویا در نظر
گرفته شده است« :فوالدوند الگوي معنایی «تمام ...خواهيم داد» را براي برگردان عامر
« وفون» و واژد «ناكاسته» را بر نهاد حال (غير منقود) قرار داده است .در ترجمة خرمشاهی
نيز ت رار پیدرپی دو عبارت تأكيدي «به تمام و كمال» و «بدون كم و كاست» نوعی اطناب
را براي مدلول تأكيدي خواسته شده در آیه به دنبال دارد كه با انتقال ميلوب پيام تأكيدمحور
خواسته شده ،همارزي پویا نيز به ش ر قابر قبولی لحاظ شده است؛ زیرا «وفلی» بيانگر «به
تمام و كمال دادن» است ( ،)Raghib Isfahani, 2009نه مدلولی براي صر معناي دادن.
بنابراین ،مترجم امانتداري و دقت نظر خود را با اشرا بر قواعد زبان مقصد و ترجمه روان
و قابر فهم براي خواننده نشان داده است» (همان.)85 :

 .1سورد هود ،آیة 686
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همانطور كه میبينيم ،این نقد و بررسی از نظر نحوي و بالغی دقيق است ،اما ارتباط آن
با نظریة نایدا روشن نيست ،جز آنجا كه در بررسی ترجمة خرمشاهی اشارهاي به همارزي
پویا شده است .این جمله نشان میدهد كه از نظر نویسندگان همارزي پویا در ترجمه ،حال
مؤكد ترجمة مقبول است .با ننين فرضی باید ضوابط حاكم بر این همارزي در ترجمه
بررسی شود .پيشتر در مبانی نظري پژوهش این ضوابط بيان شدند« :انيباق حداكثري ترجمه
با زبان و فرهنگ دریافتكننده و سازگاري ترجمه با بافت پيام از نظر سبک و تركيببندي
عناصر تش يردهنده» (همان .)86 :در حالی كه در این نقد بر انتقال تأكيد است و اشارهاي به
زبان و فرهنگ مخاطب و سبک و بافت پيام نشده است ،ن تهاي كه نایدا بر آن در تعادل
پویا تأكيد دارد «اصر تأ ير معادل» و «طبيعی بودن براي خواننده» است (ماندي .)6836 ،در
حالی كه نقد نویسندگان در این مقاله اشارهاي به ميزان تأ ير ترجمه ندارد ،بل ه بر ساختار و
تساوي واژگانی متمركز است و اتفاقاً اصرار دارد كه مترجمان حال مؤكد را كه از
ویژگیهاي خاد زبان مبدأ است در ترجمه به زبان مقصد كه ننين ساختاري در آن وجود
ندارد ،منتقر كنند .در واقع نویسندگان ،همارزي پویاي نایدا را حمر بر معناي مدنظر خود
كردهاند در حالی كه ميان آنها تفاوت بسياري است.
مواردي كه به همارزي پویاي نایدا اشاره شده ،نشان میدهد كه از نظر نویسندگان،
افزودن واژگان دال بر حال مؤكده و اضافه تفسيري باعث رعایت همارزي پویا میشود.
مانند:
 ترجمة فوالدوند در راستاي ارسال و انتقال پيام و همارزي پویا گيراتر و پویاتر عمر كرده است.فوالدوند با آوردن عبارت «در حالی كه پشت كرده بودید» و همينطور اضافه تفسيري (به دشمن)،
هم امانتداري و صحت را در ترجمة حال « برین» لحاظ كرده و هم عامر حال «ولیتم» را به درستی
آورده است تا انتقال پيام به ميلوبترین ش ر خود صورت پفیرد (همان.)87 :
 فوالدوند دو واژد «از روي دشمنی» و «به نادانی» را با اضافة تفسيري واو در كروشه به هم عيبكرده است .این اسلوب از ميان دیگر شيوههاي بازگردان شده به بهترین صورت ،معناي تأكيدي
بافت زبان مقصد را افاده میكند .این ترجمه ضمن رعایت همارزي پویا در ارائه و انتقال پيام ،وجه
بالغی تعدد حال را نيز به بهترین ش ر بازگردان كرده است (همان.)86 :

در حالی كه این افزایشها بيشتر به ی سانی اشاره دارد تا همارزي؛ در تأیيد این ميلب
آمده است« :ی ی از نقدهاي اساسی كه در واكاوي آسيبشناسانه ترجمههاي پارسی قرآن
در حوزد داللتهاي معنایی حال مؤكد قابر طرح است ،ترجمه نشدن ساختارهاي نحوي و
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الگوهاي زبانی مشابه یا ترجمه شدن آنها به گونههاي ناهمسان و نهبسا نامتعار آنها در
بازگردانشان به زبان پارسی است» (همان .)58 :این در حالی است كه در نظریة نایدا بر تفاوت
ی سانی و همارزي تأكيد شده است .ی سان بودن به معناي وجود تعادل یک به یک بين
واحدهاي ترجمه اعم از واژه ،جمله و یا پاراگرا و متن است ،حال آن ه همارز بودن از
حوزد زبان فراتر میرود و تعادل را بين ویژگیهاي فرازبانی در ترجمة؛ یعنی موقعيت و بافتار
متن مبدأ و متن مقصد و نيز تأ ير آن بر مخاطبان دو جامعة زبانی متفاوت برقرار میكند كه
طبعاً مستلزم تعادل یک به یک بين واحدهاي متن اصلی و ترجمة آن نيست (حقانی.)6863 ،
آنچه در این پژوهش خودنمایی میكند ،عدم ارتباط نارنوب با دادههاي پژوهش است.
علت این ناهماهنگی در نقد و نظریه این است كه نویسندگان ،ترجمة حال مؤكد را به خوبی
و با دقت و مستدل بررسی كردهاند ،اما نارنوب مناسبی براي نقد آن انتخاب ن ردهاند.
براي نقد ننين ساختاري بهتر بود از نظریههایی استفاده میشد كه بر ساختارهاي بالغی تأكيد
دارند .نظریة نایدا بر بافت و فرهنگ مخاطب تأكيد دارد و این نيزي نيست كه بتوان آن را
با حال مؤكد تيبيق داد.

 .1-1تطبيق و مقایسه ناکارآمد
در مقالة «پيوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در نظریة نایدا (موردپژوهشی در ترجمة قرآن
كریم)» تالش شده بين سه عنصر افزایش ،حف و تغيير در نظریة نایدا و سه نوع ویرایش
ساختاري ،محتوایی و فنی تيبيق صورت بگيرد .در این مقاله آمده« :نظریة نایدا در زمينة
ترجمه و به نوعی مربوط به بحث زبانشناسی است ،اما با این حال در موارد بسياري مترجم
در محتوا نيز دخر و تصر میكند ،در حالی كه ویراستاري هم مربوط به بحث زبان است
و هم در پيوند با بحث محتواست» .نویسندگان در نتيجة این مقایسه میگویند كه مقولة
«افزایش ترجمهاي» بيشتر در «ویرایش فنی و محتوایی»« ،حف ترجمهاي» بيشتر در «ویرایش
محتوایی و ساختاري» و «تغيير ترجمهاي» بيشتر در «ویرایش ساختاري و فنی» مشاهده میشود
(مستعلیپارسا و دیگران .)6861 ،این در حالی است كه ارتباطی بين این سه عنصر با سه نوع
ویرایش بيان شده وجود ندارد .نایدا در تعادل پویا به این تغييرات اشاره میكند كه میتواند
به نفع پيام صورت بگيرد .به عقيده نایدا یک ترجمة خوب باید در زبان جدید به یک نقشه
جدید تبدیر شود و بدین منظور باید در معرض ی سري تغييرات قرار بگيرد .این تغييرات
عالوه بر كاهش و افزایش ،شامر تغييرات دیگري نيز میشوند كه میتوان آنها را در طبقات
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«داللت معنایی صداها ،دستهبنديها ،تقسيمبندي واژگان ،ترتيب عناصر ،عبارات و ساختار
جمالت ،مش الت معنایی مربوط به تک واژگان و عبارات برون محوري» بيان كرد ( Nida,
 .)1964در این پژوهش ،كاهش ،افزایش و تغيير به صورت كلی بيان شده و به این دستهبندي
هيچ اشارهاي نشده است .همچنين تقسيم ویرایش به ساختاري ،محتوایی و فنی تقسيمی
6
براساس سيح است كه با سایر نظریات ترجمه تناسب بيشتري دارد .به عنوان مثال گارسس
در الگوي خود به سه سيح واژگانی ،ساختاري ،گفتمانی و سب ی اشاره میكند ( Garcés,
 )1994كه میتوان عناصر این سيوح را با این سه سيح ویرایش مورد بررسی تيبيقی قرار
داد.
این تفاوت مبنایی در دو طر مقایسه -هم در بررسی دادهها و هم در نتيجهگيري -خود
را نشان میدهد .به عنوان مثال ،در مقایسة كاهش ترجمهاي و ویرایشی در این مقاله آمده:
«در ویرایش ترجمههاي قرآن میتوان حر ندا را حف كرد یا منادا را مختصر كرد و
حشو ترجمهها را نيز كاهش داد .در آیة ﴿یا أیُّهَا الَّاین آ َنوا اسْتعینوا بِالصَُّْرِ وَ الصَّالةِ﴾:1
«اي افرادي كه ایمان آوردهاید» میتوان به جاي «اي افرادي كه ایمان آوردهاید!» از «اي
مؤمنان! /گروندگان» استفاده كرد .به عالوه در ندا میتوان حر ندا را نيز حف كرد»
(مستعلیپارسا و دیگران.)6861 ،
كاهشی كه در تعادل پویاي نایدا ميرح است در خدمت پيام است .نایدا معتقد است در
تعادل پویا میتوان صورت را به نفع پيام تغيير داد (حقانی .)6863 ،در حالی كه این كاهشها
ارتباطی به پيام ندارد و تنها براي ایجاز لفظ صورت میگيرد .در مثال حشو آمده است﴿ :یا
أیُّهَا الَّاین آ َنوا ال تتولوا﴾« :8اي افراد با ایمان! (هنگامی كه از پيغمبر تقاضاي مهلت براي
درك آیات قرآن میكنيد) نگویيد .»...در این متن به جاي جملة زیر خطدار میتوان گفت:
«هنگام تقاضاي مهلت از پيغمبر براي درك آیات قرآن» (همان .)61 :در این مثال نيز كاهش،
صرفاً ایجازي در حد صورت است ،نه به نفع انتقال پيام .عالوه بر این ،در این نمونهها پيوند
كاهش ترجمه با كاهش ویرایش مشخص نيست و نظریة نایدا نيز جایگاه خود را نشان
نمیدهد.
1. Garcés, C.
 1سورد بقره ،آیة 698
 8سورد بقره ،آیة 685
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قسمت سوم مورد بررسی در این مقاله ،تغيير و جایگزینی است .در اینجا به نظر نایدا
اشاره شده كه میگوید پيام یا متن مبدأ ،پيش از برگردانده شدن و انتقال از لحاظ معناي
كلمات و تركيبات و نيز روابط دستوري در محور همنشينی تحلير میشود .بنابراین دست
مترجم در تغيير و جایگزینی متن اصلی باز است كه این موارد بسيار اندكند .سپس براي مثال
به تغيير ساختاري اشاره میكنند﴿ :وَ اسْتعینوا بِالصَُّْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها ل ُیرة إِالَّ عَلى
الخاشِعین﴾ :1از ش يبایی و نماز یاري جویيد .و به راستی این (كار) گران است ،مگر بر
فروتنان» .سپس ترجمة فوالدوند را اینگونه ویرایش میكنند« :از ش يبایی و نماز یاري
جویيد و به راستی این (كار) مگر بر فروتنان گران است».
در مثال دیگري براي تغيير و جایگزینی جمله به مفرد﴿ :فال تِّْعَلوا لِلَّهِ أن اداً وَ أنتمْ
تعْلمون﴾ :2پس براي خدا همتایانی قرار ندهيد ،در حالی كه خود میدانيد آوردهاند :جمله
حالية پایان آیه را میتوان به حال مفرد ویرایش كرد« :پس براي خداوند ،دانسته همتایانی
نياورید» .در این دو مثال ،تنها شاهد ویراستاري ترجمه ميابق دستور زبان مقصد هستيم كه
در سيح ساختار صورت گرفته و اهميت پيام ،بافت و فرهنگ مقصد -آنيور كه نایدا بر آن
تأكيد دارد -در این تغييرات دیده نمیشود.
نویسندگان پس از بررسی مثالهایی كه عدم ارتباط آنها با نظریة نایدا در بخش قبر
روشن شد در نتيجهگيري ن اتی بيان میكنند كه بیحاصلی این مقایسه را نشان میدهد .به
عنوان مثال ،در نتيجه آمده است« :الزم است مترجم در حين ترجمه به هنر و علم ویرایش
نيز مسلط باشد و در غير این صورت كه امروزه بيشتر دیده میشود ،بازنگري و ویرایشی در
متن ترجمه و به تبع آن ،هم اري مترجم و ویراستار كامالً محسوس است تا بدینگونه ،متنی
بدون خياهاي زبانی ،ساختاري و محتوایی عرضه شود» .این تجویز ،حاصر بررسی تيبيقی
نظریة نایدا و ویراستاري نيست ،بل ه پيش از آن نيز لزوم ننين امري واضح بوده و براي
ا بات اهميت آشنایی مترجم با علم ویرایش ،نه نيازي به استفاده از نظریة نایدا است و نه اصالً
ننين ميلبی از نظریة نایدا دریافت میشود.
همچنين در نتيجه آمده« :در ترجمههاي قرآن ،مانند هر ترجمة دیگري ،نياز مبرم به
ویرایش است و در بسياري از موارد ،برابرهاي مناسبتري میتوان جایگزین كرد ،یا در
 6سورد بقره ،آیة 59
 1سورد بقره ،آیة 11
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برخی موارد ،دست به حف زد» .این ميلب نيز از بدیهيات ترجمه است و نمیتوان آن را
حاصر مقایسه اصول ویرایش با نظریة نایدا بهشمار آورد .نویسندگان به همين ترتيب ميالبی
را در نتيجه قيد كردهاند كه هيچیک خروجی این مقایسه و تيبيق بهشمار نمیآیند و همگی
از پيش روشناند.

 .0-1آشفتگي در تطبيق و مقایسه
در مقالة «پيوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در نظریة نایدا» ( )6861دستهبندي صورت گرفته
دنار بینظمی و آشفتگی است .این پژوهش سه حوزد افزایش ،حف و تغيير را به دو دستة
ویرایشی و ترجمهاي تقسيم كرده ،اما در كاربرد و بررسی مثالها دنار آشفتگی شده و
بررسیها كامالً از موضوع و نارنوب پژوهش خارج میشوند.
به عنوان مثال ،در حوزد افزایش به افزایش ترجمهاي و ویرایشی اشاره شده و افزایش
ویرایشی خود به دو دستة افزودن جملة توضيحی و افزودن عالیم سجاوندي تقسيم شده
است .در مثال افزایش جملة توضيحی در ویرایش آمده :توضيح و جملة توضيحی در متن،
مثر این آیه میفرماید﴿ :فظ َّا الَّاین آ َنوا فَادَتهمْ إیماناً وَ همْ یَسْتُْشِرون﴾ .1در ترجمة
فيضاإلسالم آمده است« :و آنان نون اعتقاد و باور دارند كه براي خود هم يشانشان نفع و
سود دنيا و آخرت دارد به فرود آمدن آن شاد میشوند» (مستعلی پارسا و دیگران.)6861 ،
در این مثال مشخص نشده كدام افزوده از سوي ویراستار و كدام از سوي مترجم صورت
گرفته است .با رجوع به ترجمة فيضاإلسالم با این ترجمه مواجه میشویم« :كسانى كه (به
خدا و رسول) ایمان آورده و گرویدهاند این سوره بر ایمانشان افزوده است و آنان (نون
اعتقاد و باور دارند كه براى خود و هم يشانشان نفع و سود دنيا و آخرت دارد به فرود آمدن
آن) شاد میشوند» (فيضاألسالم .)6873 ،بنابراین ،این مثال ،نمونهاي از افزایش تفسيري در
ترجمه است و ارتباطی به ویرایش ندارد.
افزایش در ترجمة قرآن را به دو دستة افزودههاي تفسيري و افزایش نشانهگفاري تقسيم
كرده است؛ به عنوان مثال ،به ترجمة آیه زیر از اشاره كردهاند:

 6سورد توبه ،آیة 615
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﴿لِئللا یَ ون لِلنلاسِ عَلیْ مْ حَِّلة إِللا اللاِین ْلموا ِنهمْ فلا تخشوْهمْ وَا شوْنِی( :6﴾...اي
مسلمانان) از مردم نترسيد ،تنها از (عدم اطاعت) من بترسيد» ...« ،1تا مردم ،جز ظالمان (كه
دست از لجاجت برنمیدارند )،دليلی بر ضد شما نداشته باشند (زیرا از نشانههاي پيامبر كه
در كتب آسمانی پيشين آمده ،این است كه او به سوي دو قبله ،نماز میخواند)»( 8مستعلی
پارسا و دیگران .)6861 ،سپس ترجمهها را به ش ر زیر ویرایش كردهاند كه ارتباط آن با
بررسی تيبيقی روشن نيست:
ویراستة مترجم -6 :عدم طاعت = نافرمانی -1 ،ظالمان (كه دست از لجاجت برنمیدارند)= جز
ظالمانِ «لجباز /لجوج» و « -8زیرا از نشانههاي پيامبر كه در كتب آسمانی پيشين آمده ،این است كه
او به سوي دو قبلة نماز میخواند = زیرا از نشانههاي پيامبر در كتب آسمانی پيشين ،نماز به سوي دو
قبله است» (همان.)66 :

آنگاه در توضيح افزایش نشانهگفاري به رعایت نشدن عالئم سجاوندي از سوي
مترجمان اشاره شده ،مثال زیر مورد ویرایش قرار گرفته است:
﴿وَ إِلهُ ُمْ إِله واحد ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيم﴾« :5و خداي شما ،خداوند یگانهاي است ،كه غير
از او معبودي نيست!( »...همان.)15 :
ویراستة ترجمه« :وخداي شما ،خداوند یگانهاي است كه غير از او معبودي نيست( »...بدون كاما و
نشان تعجب).

اگر افزایش نشانهگفاري ،افزایشی در راستاي بهبود ترجمه است ،مثال بيان شده ،مثال
نقض خواهد بود؛ نون در ویرایش ،عالئم اضافه حف شدهاند و به جاي افزایش ،شاهد
كاهش هستيم .در واقع این مثال باید در كاهش ویرایشی بيان میشد .نویسندگان تالش
كردهاند بين گزینة افزایش در تعادل پویاي نایدا و افزایش ویرایشی پيوندي ایجاد كنند ،اما
مثالها به كمک این فرضيه نيامده است.

 6سورد بقره ،آیة 698
 1ترجمة صفارزاده
 8ترجمة م ارمشيرازي
 5سورد بقره ،آیة 618

هاشمي | 111

 .2-1فهم نادرست معناي تعادل صوري و پویا
بررسی مقالة «تيبيق ترجمة فوالدوند و اميد مجد با ت يه بر نظریة نایدا در سورد بقره» ()6863
نشان میدهد كه برداشت نویسندگان از مفهوم معادل صوري و پویاي نایدا اشتباه بوده است.
این پژوهش ،ا ر اميد مجد را جزء ترجمههاي پویا و ترجمة فوالدوند را تحتاللفظی و
صوري بهشمار میآورد .بر این اساس كه ترجمة فوالدوند كامالً براساس ذات پيام متن اصلی
صورت گرفته ،اما ترجمة اميد مجد در برخی موارد به خاطر وزن شعر و قافيه و ردیب و
قالب شعري معانی تا حدي تغيير كرده است .این در حالی است كه برخال آنچه در تعریب
ترجمة صوري آمده است ،ترجمة فوالدوند تغييرات ساختار زیادي به نفع محتوا صورت داده
است .ترجمة اميد مجد را نيز به هيچ وجه نمیتوان ترجمة پویا بهشمار آورد .این ترجمه
كامالً در مقابر نيزي قرار دارد كه نایدا آن را ترجمة پویا مینامد ،زیرا در ترجمة پویا معنا
بر سبک اولویت دارد و آنچه مهم است طبيعی بودن معادل و همارزي در واكنش مخاطب
است (نایدا .)6616 ،این برخال نيزي است كه در ترجمة منظوم اتفاق میافتد .همين كه
مترجم قالب نظم را براي ترجمه برمیگزیند ،نشان میدهد كه صورت را به محتوا ترجيح
داده است .همچنين در ترجمة پویاي نایدا تعدیالت ،تغييرات و حف و اضافهها همگی در
خدمت پيام اتفاق میافتند ،در حالی كه در ترجمة منظوم این تغييرات در خدمت وزن و قافيه
صورت گرفتهاند .نایدا در توضيح تعادل صوري میگوید كه در این نوع ترجمه براي انتقال
پيام ،هم به ش ر و هم به محتوا توجه میشود و نمونه آن ترجمة شعر به شعر ،جمله به جمله
و محتوا به محتوا است (.)Nida, 1964
نویسنده با اشاره به ترجمة آیة ﴿إِالَّ الَّاین تابوا وَ ألْلحوا وَ بَیَّنوا فظولئِ َ أتوب عَلیْهِمْ وَ
أنا التَّوَّاب الرَّحیم﴾« :6مگر كسانی كه توبه كردند و (خود را) اصالح نمودند و (حقيقت) را
آش ار كردند ،پس بر آنان خواهم بخشود و من توبهپفیر مهربانم» ترجمة فوالدوند را ترجمة
صوري دانسته و ننين استدالل كرده كه مترجم ساختار زبان مبدأ را از لحاظ شيود قرارگيري
افعال و نقشهاي اصلی و فرعی و حتی معانی حرو رعایت كرده است و اگر موارد داخر
كروشه را بردایم ،كامالً ترجمهاي تحتاللفظی و یا به گفتة یوجين نایدا ترجمهاي صوري؛
یعنی ش ر به ش ر است (خانلري و دیگران.)6863 ،
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اتفاقاً این ترجمه ،نمونة ترجمة پویاست و دلير آن عبارات داخر كروشه است و نمیتوان
هنگام نقد از آنها صر نظر كرد .همچنين علت حفظ ساختار متن مبدأ ،شباهت ساختاري
زبان مبدأ و مقصد در این آیه است وگرنه اگر در آیه تفاوت ساختاري وجود داشته باشد،
فوالدوند زبان مقصد را اولویت قرار میدهد و از ترجمة تحتاللفظی اجتناب میكند .براي
ا بات این امر میتوان به نند نمونه از ترجمههاي فوالدوند در آیات مشابه اشاره كرد .مثالً
در سورد آلعمران كه همين عبارات به ش لی دیگر آمده در ترجمة فوالدوند شاهد
جابهجایی هستيم:
﴿إِالَّ الَّاین تابوا ِن بَعْ ِ ذلِ َ وَ ألْلحوا فإِنَّ اللَّهَ غفورٌ رَحیمٌ﴾« :6مگر كسانى كه پس از آن
توبه كردند و درست ارى [پيشه] نمودند ،كه خداوند آمرزنده مهربان است».
همانطور كه میبينيم در ترجمه ،معادل فعر «تابوا» به انتهاي جمله منتقر شده است .در
سورد غافر نيز فعر طبق دستور زبان فارسی مؤخر شده است:
﴿فاغفِر لِلَّاین تابوا وَ اتََُّعوا سَُیل ﴾« :1كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كردهاند
ببخش».
بنابراین ترجمة فوالدوند ترجمة صوري نيست و ساختار زبان مقصد بر ساختار زبان مبدأ
اولویت دارد و نند نمونه تشابه ترجمه با ساختار مبدأ دلير بر صوري بودن ترجمه نمیشود.
تا زمانی كه ساختار زبان مقصد اجازه میدهد ،مترجم نانار به تغيير ساختار متن مبدأ نيست.
به گفته وینی و داربلنه ،8ترجمة تحتاللفظی را تنها باید به خاطر الزامات ساختاري و
فرازبانشناختی و صرفاً پس از اطمينان كامر از حفظ معنا قربانی كرد (ماندي.)6836 ،
دالیلی كه نویسنده براي پویا بودن ترجمة منظوم مجد میآورد نيز نادرستند .به گفتة
نویسنده ،ترجمة اميد مجد به علت این ه ساختار ظاهري و نحوي را به هم ریخته و در ترجمه،
یک فعر و یک جمله را نند فعلی و نند جملهاي ترجمه كرده و به معنی واژههاي دیگر
افزوده یا معانی غيراصلی آورده ،ترجمهاي تفسيرگونه به شمار میآید (همان .)56 :در حالی
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كه علت تغييرات ترجمة مجد ،انتقال پيام (طبق تعادل پویاي نایدا) نيست ،بل ه علت آن
حفظ وزن و قافيه است .انتخاب واژهها و حف و اضافهها نيز همگی در همين راستا است و
برخال آنچه نویسنده میگوید كه «تفسير و شرح واژه براي آن كه معنی آن واژه در زبان
مقصد بيشتر قابر فهم شود» (همان) به نظر میرسد افزودهها براي پر كردن وزن شعر بوده
است.
با بررسی سایر مثالهاي این مقاله روشن میشود كه نویسنده ،معادل صوري را با معادل
دقيق و معادل پویا را با معادل غيردقيق اشتباه گرفته است .مثالً در بررسی ترجمة آیة 667
سورد بقره آورده است كه اميد مجد در معنی واژگانی مانند «أشهر ،رَفث ،التتوی» معنایی
نزدیک به آنها و یا معنایی غير از معنی ظاهري آنها به كار برده ،اما معنی اصلی آنها را
نياورده است ،اما فوالدوند كامالً معنی همراستاي این واژگان را بهكار برده است (همان:
 .)51به تعبير نویسنده ،اميد مجد «به هر دليلی» ساختار معنایی واژگان را حفظ ن رده است.
این كامالً خال آن نيزي است كه در معادل پویاي نایدا آمده است؛زیرا در نظریة نایدا
تغييرها بیدلير صورت نمیگيرند ،بل ه همگی در خدمت پيام و ارتباط مخاطبند ،اما
همانيور كه قبالً گفته شد انتخاب واژهها در ترجمة منظوم تحت تأ ير وزن و قافيه قرار
میگيرند.

بحث و نتيجهگيري
با وجود این ه نظریات ترجمه میتوانند به نارنوببندي و علمی شدن نقدهاي ترجمه
كمک كنند ،اما در برخی پژوهشهاي اخير این غرض حاصر نشده و نظریه؛ جایگاه صحيح
خود را در نقد ترجمه پيدا ن رده است.
بررسی پژوهشهایی كه نظریة نایدا را مبناي نقد ترجمة قرآن قرار دادهاند ،نشان میدهد
پژوهشگران با وجود انتخاب این نظریه در موارد بسياري همچنان خارج از نارنوب این
نظریه به نقد پرداختهاند .در مواردي شيود نقد ،تفاوتی با نقدهاي سنتی گفشته ن رده و تنها
نام نظریه بر عنوان پژوهشها قيد شده است و در مواردي به جاي این ه نظریه به نقد جهت
دهد ،نقد خود را بر نظریه تحمير كرده است؛ یعنی پژوهشگر تالش كرده نقد خود را به
نحوي با نظریات نایدا مرتبط كند در حالی كه ام ان برقراري ننين ارتباطی به دلير تفاوت
مبنایی نقد و نظریه وجود ندارد.
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بررسی نتایج این پژوهشها نشان میدهد كاربست نظریة نایدا در نقد ترجمه ،تأ ير
بسزایی نداشته و با حف این نارنوب همچنان نتایج حاصله زیر به دست خواهد آمد:
 از ميان پنج مقاله مورد بررسی ،تنها یک پژوهش فهم درستی از تعادل پویاي نایدا ارائهكرده ،اما آن را مبناي نقد قرار نداده و تنها كاربست آن را در ترجمة قرآن مورد بررسی قرار
داده است.
 گاه نقد كامالً خارج از نارنوب نظریة نایدا و براساس مبانی قدیمی نقد ترجمههاي قرآنانجام شده است و حتی در مواردي بيان نقاط قوت و ضعب ترجمه كامالً برخال دیدگاه
نایدا صورت گرفتهاند.
 در مواردي تيبيق و مقایسه اشتباه صورت گرفته و باعث شده بررسی دادهها نيز دنارآشفتگی شوند .مثالً در پژوهش تيبيق بين عناصر ترجمة نایدا و عناصر ویرایش به دلير عدم
تيابق بين آنها ،این مقایسه نيز نتوانسته نتيجهاي كاربردي ارائه كند و تحلير دادهها به ش لی
آشفته خارج از نارنوب صورت گرفتهاند .نتيجهاي كه از این پژوهش حاصر میشود،
ضرورت هم اري مترجم و ویراستار است كه عدم ارتباط آن با نظریة نایدا روشن است.
 گاهی برداشت نادرست از مفهوم تعادل صوري و پویاي نایدا باعث نقد اشتباه شده است.بررسی این پژوهشها نشان میدهد كه ناقدان ،نظریة نایدا و مثالهاي او را مورد ميالعة دقيق
قرار ندادهاند.
 در مواردي تناسبی بين دادههاي تحقيق و نارنوب نظري وجود ندارد .به عنوان مثال ،درمقالة بررسی ترجمة حال مؤكده ،پژوهشگران براي بررسی ترجمه در سيح ساختار و بالغت
باید نظریهاي مرتبط با آن را مبناي كار قرار میدادند ،نه همارزي پویاي نایدا را كه بر فرهنگ
و بافت مقصد تأكيد دارد.
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 پيوند ویرایش.)6861( . منصوره، سعيد و برزگر كلورزي، قاسمی پُرش وه، غالمرضا،مستعلی پارسا
- پژوهشهاي ادبی.)با سه عنصر ترجمه در نظریة نایدا (مورد پژوهی در ترجمة قرآن كریم
.15-6 ،)5(9 ،قرآنی
. سمت: تهران.5  چ. تاریخ قرآن.)6836(  محمدهادي،معرفت
: قم.6 چ. مجموعة مقاالت فارسی ترجمة قرآن مجيد.)6865( .مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی
.ترجمان وحی
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