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Abstract
The issue of linguistic functions is considered one of the new subjects in linguistics, and it is
noteworthy that these functions have a significant effect on the transmittance of meaning to
receivers, maintenance of original language, more explanations or even provoking the
audience feelings; otherwise, the translation may be incorrect or even the meaning may be
concealed completely. According to Karl Bühler's goal of presenting language roles
including, composite, referential, expressive, persuasive, and emotional roles, any translator
should translate the text by considering the construct of the sentence as well as the linguistic
function required for it so that the translated text has the same effect. This study is a
descriptive-analytic one and it investigates the Persian translation of the book 'Alvaghyeo
Alghariba Fi Ekhtefae Saeid Abi Alnahs Almotashael', written by Emil Habibi and translated
by Ehsan Moosavi Khalkhali into Persian under the title 'Vaghaye Gharibe Gheb Shodan
Saied Aboo Nahs Khoshbodbin'. This study investigated Persian translation by considering
the above-mentioned linguistic functions including, composite, referential, explanatory,
persuasive, and emotional roles, and their effects on translation. Regarding the translated
book, it was found that the translator have used mostly compound then referential translations
respectively. Explanatory translation comes after the two previous ones with a high
difference, and affective function has been markedly less used.
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خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمه فارسی رمان
الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل


رضا بیات

استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکيده
خوانش كاركردهاي زبانی كارل بولر در ترجمة فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس
المتشائل مسأله نقشهاي زبانی از موضوعات جدید زبانشناسی است و این نقشها تأ يري فراوان در رساندن

تاریخ دریافت0022/20/09 :

عبداهلل حسینی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

معنا به دریافتكنندگان ،حفظ زبان مبدأ ،توضيحات بيشتر یا حتی تحریک احساسات مخاطبان دارد؛ در غير
ارائه نقشهاي زبانی شامر ،نقشهاي تركيبی ،ارجاعی ،بيانی ،ترغيبی و عاطفی است و هر مترجمی با توجه
به بافت جمله و نيز با توجه به نقش زبانی مورد نياز آن باید متن را ترجمه كند تا ترجمه ،آنگونه كه باید
تأ ير خود را بگفارد .این بررسی از نوع توصيفی -تحليلی بوده و در آن ،ترجمة «الوقائع الغریبة فی اختفاء
سعید أبی النحس المتشائل» ا ر إمير حبيبی كه توسط احسان موسوي خلخالی به فارسی ترجمه شده و عنوان
فارسی آن «وقایع غریبِ غيب شدنِ سعيدا بونحسِ خوشبدبين» مورد بررسی قرار گرفته است .این ترجمه از
بررسی شده است .با توجه به ترجمة كتاب ،مشخص شد كه مترجم بيشترین استفاده را از ترجمه تركيبی و
سپس ارجاعی كرده است .ترجمة بيانی نيز با اختالفی زیاد ،پس از دو نقش پيشين قرار میگيرد و نقش
عاطفی ،بسيار بسيار اندك ،مورد استفاده قرار گرفته است.
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نظر نقشهاي زبانی بيان شده ،شامر نقشهاي تركيبی ،ارجاعی ،بيانی ،ترغيبی و عاطفی وتأ ير آن در ترجمه،

تاریخ پذیرش0022/20/20 :

این صورت ،مم ن است ترجمه ،نادرست باشد و حتی معنا كامالً پوشيده باقی بماند .هد

كارل بولر از

بیات و حسینی | 111

مقدمه
ننانچه میدانيم «زبانشناسی ،ميالعة علمی زبان براي فهم ویژگیهاي ذهن انسان است»
(مهاجر و نبوي .)3 :6871 ،در واقع ،زبان به عنوان جنبهاي از رفتار انسان ،بنياد بسياري از
فعاليتهاي ذهن اوست؛ به طوري كه با ميالعة زبانِ هر ا ر میتوان به برخی از ویژگیهاي
درونیِ صاحب ا ر پی برد؛ از سوي دیگر ،هليدي 6و حسن به ویژه هليدي  -بنيانگفار
زبانشناسی نقشگرا  -هميشه بر این مسأله تأكيد دارند كه زبان با اجتماع ،ارتباطی تنگاتنگ
دارد (.)Halliday, 1985: 18
بولر 1آلمانی ،نخستين كسی بود كه نقشهاي زبانی را ميرح كرد .پس از یاكوبسن 8و
دیگران ،دنبال وي را گرفتند .به نظر بولر ،زبان ،كالً داراي نقش ارتباطی است و همة حوادث
را بازنمایی میكند؛ به این صورت كه تا زمانی كه ارتباطی در كار نباشد ،هيچ اخباري دربارد
حوادث منتقر نمیشود؛ مثالً هنگامی كه به كسی میگویيم «امروز امتحان دادم» تا زمانی كه
ارتباط ميان ما و مخاطب ما برقرار نشود ،خبر فوق به وي انتقال نمییابد.
زبانشناسی نقشگرا جزو ی ی از سه روی رد اصلی و مهم زبانشناسی نظري است كه
در آن ،نقش و منا با هم مورد بررسی قرار میگيرد (مشکوة الدینی.)668 :6866 ،
در واقع از آنجا كه هليدي بر نقش عناصر زبانی تأكيد داشت ،روی رد خود را در
ميالعات زبانی ،نقشگرایی ناميد (.)Helidi, 1994b: 13
هليدي در دستور زبان خود ،نظام صوري زبان را توأمان با نظام معنایی و نقشی در بافت
در نظر میگيرد (پهلواننژاد و وزیرنژاد.)91 :6833 ،
مؤلفان مقالة پيشِ رو از فعاالن حوزد ترجمه هستند و در كارشان از نظریات ترجمه مانند
نظریة نایدا ،4نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی استفاده و ...میكنند .آنان هنگام آشنایی با نظریة
كاركردهاي زبانی بولر ،دریافتند كه این نظریه نيز همچون دو نظریة یادشده ،شایان توجه
است و در انتقال معنا و در بلعدي جدید ،حتی در تحریک احساسات ،نقشی بسزا دارد .از این
رو ،برآن شدند كه مقالة حاضر را به رشته تحریر درآورند.

1 . Halliday, M.
2. Bühler, K.
3. Jakobson, R.
4. Nida. E.
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این پژوهش بر پایةشيوه توصيفی -تحليلی بوده و هد

از آن ،بررسی ترجمة احسان

موسوي خلخالی نسبت به رمان «الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل» به زبان
فارسی از نظر ترجمة نقشگرا ست و به دنبال پاسخگویی به دو پرسش زیر است:
 بازنمایی بيانی و درخواستی نگونه در رمان ،منع س شده است؟ ننين فرض شده استكه استفاده از بازنمایی بيان و درخواستی در ترجمة رمان براي رسایی ترجمه ،الزم و ضروري
است.
 مترجم یادشده به نه ميزان در بازنمایی بيانی و درخواستی براي ایجاد كنشهاي زبانیموفق بوده است؟ ننين فرض شده است كه ترجمه طبق بازنمایی بيانی و درخواستی و كالً
نقشهاي زبانی ،نيازمند دقتی باالست و ميزان موفقيت مترجم در پایان مقاله ،مشخص خواهد
شد.

 .2پيشينه پژوهش
پژوهشهاي انجام شده دربارد كتاب مورد اشاره فراوان است كه بازرترین موارد آن به شرح
زیر است.
نتایج پایاننامة ش ري ( )6861با موضوع «تصویر خود و دیگري در رمان پایداري
فلسيين (بررسی موردي «المتشائل» ا ر امير حبيبی و «البحث عن ولید مسعود» ا ر جبرا ابراهيم
جبرا)» به این مهم اشاره دارد كه بارزترین ش ر خود و دیگري در رمان المتشائر ،كشم ش
بر سر م ان و بيان این واقعيت است كه تقابر خود و دیگري یک پدیدد روزمره و هميشگی
در سرزمينهاي اشغالی است و از خصوصيات بارز این رمان ،توجه زیاد به تصویر دیگري
اسرائيلی است .در رمان «البحث عن ولید مسعود» كشم ش بيشتر حول محور مسائر ف ري
و روانی و آوارگی انسان فلسيينی مینرخد و بعد از تحلير عناصر تصویر در این رمان،
مشخص میشود كه جبرا توجه نندانی به دیگري اسرائيلی نداشته و تمام توان خود را بر
ترسيم یک تصویر كامر از خود فلسيينی مقاوم مبفول داشته است.
«حوار مع إمير حبيبی حول الوقائع الغریبة فی اختفاء سعيد أبی النحس المتشائر» عنوان
مصاحبهاي است كه با امير حبيبی توسط منی أنيس در سال  6634درباره ا ر یادشده صورت
گرفته است.
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نتایج مقالة روشنف ر و هم اران ( )6864با عنوان «جنبههاي نمادین م ان در رمان
«المتشائر»» به این ن تة مهم اشاره دارد كه در این دو نوع م ان ،نوعی رابية خود و دیگري
مشاهده میشود كه در م ان نمایان میشود؛ یک طر این رابيه میكوشد تا جنبة مورو ی
عرب بودن م ان را از آن بزداید و با تسلط بر آن هویت عربی آن را دگرگون سازد و نيز
نوع استفاده از م ان را تغيير دهد؛ طر دیگر رابيه میكوشد تا جنبه مورو ی عرب بودن
م ان را با استفاده از روایت و داستان جاودانه كند تا هویت عربی خود را حفظ كند.
زرقانی ( )6833نيز از جمله پژوهشگرانی است كه در مقالة «طرحی براي طبقهبندي انواع
ادبی در دورد كالسيک» و كتاب «تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی» به دو عنصر ارتباطی
گوینده و مخاطب در سه نوع ادب تعليمی ،غنایی و حماسی توجه كرده است.
پس از جستوجوي بررسی كاركردهاي زبانی بولر دربارد این رمان ،نتيجهاي یافت نشد
و مشخص است كه تاكنون ،در این زمينه ،پژوهشی انجام نشده است.
تفاوت ميان این مقاله با پژوهشهاي فوق در این است كه به نظر پژوهشگران در
ترجمههاي نثر معاصر ،توجهی اندك به نظریة بولر شده است و در این زمينه تا حدي زیاد،
خأل دیده میشود؛ از این رو ،ترجمة احسان موسوي خلخالی نسبت به كتاب موضوع مقاله،
از نظر انواع ترجمة نقشگرا به بوته نقد و بررسی گفاشته شده است.

 .1چهارچوب نظري
نگرشهاي نقشگرا با گرایش به تربيت مترجم ،توسعه یافتهاند و این قضيه [نگرشهاي
نقشگرا] هنوز هم ی ی از رشتههاي اصلی است كه به شدت در آن [تربيت مترجم] مفيد
واقع میشوند .هنگام بحث و ارزیابی ترجمههاي ارائه شده توسط دانشجویان ،استادان هميشه
نياز به اشاره به برخی معيارها را حس كردهاند (نورد.)38 :6869 ،6

 .2-1مدل ترجمهمدار نقشهاي متن
مدلهاي مختلف نقش متن را میتوان شروع بحث تربيت مترجم در نظر گرفت .مدل ارائه
شده در اینجا نيزي بيش از یک مثال نيست .مزیت اصلیاش این است كه به اندازد كافی،
آسان است تا در كالس مورد استفاده قرار گيرد و تمركز واضحی بر ترجمه دارد .مدل ما از
1. Nord, C.
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مدل كارل بولر 6گرفته شده است؛ نيزي كه نقية آغازي براي گونهشناسی متن رایس 1نيز
محسوب میشود .بوهلر 8این طور ميرح كرد كه سه نقش اصلی ،وجود دارد :ارجاعی ،بيانی
و «ترغيبی» (نورد.)34 :6869 ،

 .2-2-1نقش ارجاعي در ترجمه
هر گاه جهتگيري پيام به سوي زمينه باشد ،كاركرد ارجاعی آن ،برتري دارد .در این نقش
«مسأله اساسی همانا فرمولبندي اطالعات حقيقی ،عينی ،قابر مشاهده و ا باتپفیر در باب
مرجع پيام است» (گيرو.)18 :6838 ،
نقش ارجاعی یک سخن ،شامر ارجاع به موضوعات و پدیدههاي جهان یا جهانی خاد،
شاید افسانهاي میشود .مم ن است طبق ماهيت موضوع یا مصداق مربوط تحلير شود .اگر
مصداق ،حقيقت یا حالتی از نيزي ناشناخته براي دریافتكننده باشد (مثالً سانحة ترافي ی)،
نقش متن مم ن است شامر آگاه كردن خواننده شود .اگر مصداق ،زبان یا كاربرد خاصی
از زبان باشد ،نقش متن مم ن است فرازبانی باشد .اگر مصداق شيود درست بهكار بردن
ماشين لباسشویی یا كنسروسازي باشد ،نقش متن مم ن است فرازبانی باشد .اگر مورد
مراجعه در مجموع رشتهاي است كه دریافتكنندگان باید آن را فراگيرند (مثالً جغرافی)
نقش مم ن است آموزشی باشد .بدیهی است ننين فهرستی از نقشهاي فرعی نمیتواند
ادعاي فراگير بودن داشته باشد (نورد .)39 :6869 ،البته به نظر پژوهشگران این مقاله ،ارجاع،
زمانی مؤ ر است كه توجه مخاطب را به خوبی به مسائر موضوع ارجاع ،جلب و آن را به
خوبی بيان كند؛ در غير این صورت ،نقش ارجاعی ،بیفایده خواهد بود.

1. Karl Büler̛ s Oganon Model
كارل بولر ( )6376-6684روانشناس و زبانشناس آلمانی است .در حقيقت الگوي بوهلر ،بيانی اوليه از اصول نشانهشناسی
و زبانشناسی و همچنين نظریات مربوط به بحث ارتباط است .مدل ارغنون بر پایة روابط صوري پایهگفاري نشده ،بل ه
اساس آن بر نشانهها و تجلی اشيا و حاالت امور در ارتباط با فرستنده و گيرنده پيام است .بر این اساس ،زبان یک واسيه
یا ارغنون است كه اشياي تجلییافته را ارتباطپفیر میسازد و از طریق نقشهاي اشارهاي این ام ان را به وجود میآورد
كه بازنمودها در یک موقعيت ارتباط عينی به هم پيوند بخورند .بر مبناي الگوي ارغنون بوهلر است كه یاكوبسن شش
نقش ارتباطی را با توجه به شش بعد فرآیند ارتباط ميرح میكند.
2. Raise, K
3. Bohler, C.
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در این نقش ،زبان به واسية گوینده براي انتقال گزارههایی دربارد جهان به شنونده بهكار
میرود (صادقی .)666 :6836 ،در این نقش ،جهتگيري پيام به سمت موضوع است.
جمالت اخباري معموالً از این نوع نقش برخوردارند .این نقش «توصيفی و بيانی» نيز ناميده
میشود (ر .ك ،صفوي)1 :6868 ،
مهمترین ن ته در این نقش ،موضوع پيام و ام ان بررسی صحّت و سلقم موضوع است.
این نقش و اهميت آن موجب میشود گوینده جمله را به صورتی كامالً روشن و بدون
استفاده از واژههاي نندمعنایی به گونهاي ادا كند كه ام ان بروز ابهام در معانی جمله ميسر
نشود (ر .ك :رفيعی و صحرائی .)11 :6861 ،در كاركرد ارجاعی ،تأكيد بر بافت غيرزمانی
است كه در روند كنش ارتباطی به آن اشاره میشود و عوامر دیگر همچون ویژگیهاي
گوینده ،مخاطب یا صورت گفته اهميت كمتري دارند (ر .ك :م اریک .)693 :6839 ،6در
واقع ،در بافت غيرزمانی به عنصر زمان ،اهميت داده نمیشود و مهم ،ارجاع به منظور رفع
ابهام است .ن ته قابر توجه این ه اگر رمان ،فاقد نشانههاي زمانی و م انی باشد ،دنار ضعف
است .زیرا نقش دو عنصر زمان و م ان ،نقش كارساز است و در واقع قالب پدیدار شدن
رویدادها هستند.

 .1-2-1نقش بياني در ترجمه
برخال گونهشناسی متن رایس كه نقش بيانی در آن محدود به وجوه زیباشناختی ادبی یا
متون شعري است ،نقش بيانی در مدل من [كریستين نورد] به نگرش فرستنده نسبت به
موضوعات و پدیدههاي جهان اشاره میكند .مم ن است طبق آنچه بيان میشود ،تقسيم
شود .اگر فرستنده احساسات یا عواطف فردي را بيان كند (مثالً با حر ندایی) مم ن است
صحبت از نقش فرعی احساس كنيم .اگر آنچه بيان میشود ،ارزیابی (شاید یک تصميم
دولتی باشد) ،نقش فرعی ارزیابی خواهد بود .نقش فرعی دیگر میتواند كنایه باشد .بدیهی
است متنی خاد میتواند طوري طراحی شود كه شامر تركيبی از نندین نقش یا نقشهاي
فرعی باشد (نورد .)36 :6869 ،ن ته مهم این ه دیدگاههاي بولر و نورد ،كامالً با هم ی سان
است و كتاب كریستين نورد ،این دیدگاهها را بسيار شيوا و روان ،شرح داده است .همچنين
پایهگفار نقشهاي زبانی ،كارل بولر است و دیگران ،دنبالهروي وي هستند.
1. Makarik, R.
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نقش بيانی ،فرستندهمدار است .نظرات یا نگرشهاي فرستنده با توجه به مصداق و
براساس نظام ارزشی است كه فرض میشود براي فرستنده و دریافتكننده ،مشترك باشد.
با وجود این در ش ر استاندارد تعامر بينفرهنگی ،فرستنده متعلق به فرهنگ مبدأ و
دریافتكننده متعلق به فرهنگ مقصد است .از آنجایی كه نظامهاي ارزشی توسط هنجارها
و سنتهاي فرهنگی تعيين میشود ،نظام ارزشی نویسنده متن مبدأ مم ن است متفاوت از
نظام ارزشی دریافتكننده فرهنگ مقصد باشد .این قضيه بدان معناست كه نقش بيانی
بيانشده در زبان مبدأ باید در نهارنوب نظام ارزشی فرهنگ مبدأ برداشت كرد .به عنوان
مثال ،در هند اگر مردي نشمان زنش را با نشمان گاو مقایسه كند ،زیباییاش را تحسين
كرده است ،گرنه در آلمان ،زن خيلی خوشش نمیآید كه همسرش ننين كاري كند
(نورد 68 :6869 ،و .)36
هنگامی كه هد از كالم ،جلب مشاركت گيرنده (مخاطب یا خواننده) یا برانگيختن
وي باشد ،نقش انگيزشی یا ترغيبی زبان ،تحقق مییابد .این كاركرد زبان در تبليغات نيز
نقش مهمی دارد (گيرو.)16 :6838 ،

 .6-2-1نقش ترغيبي در ترجمه
نقش ترغيبی در ترجمه («القایی» به اصيالح یاكوبسن) كه براساس حساسيت یا خلقوخوي
دریافتكنندگان نسبت به كنش خاصی هدایت شده به منظور ترغيب آنان براي پاسخ در
جهت خاصی طراحی میشود .اگر قصد روشن كردن فرضيهاي را توسط مثالی داشته باشيم،
متوسر به تجربه یا دانش قبلی خواننده میشویم .مخاطب براساس دانش قبلی واكنش نشان
میدهد .اگر قصد تحریک شخصی به منظور انجام كاري یا دراختيارگفاشتن دیدگاهی
خاد را داشته باشيم به حساسيتها و تمایالت مخفی او متوسر میشویم .اگر قصد داریم
فردي را مجبور به خرید كاالیی خاد كنيم به نيازهاي واقعی یا متصور او متوسر شده،
كيفيتهایی از آن محصول را توصيف میكنيم كه فرض میشود ارزشهاي مثبتی در نظام
ارزشی دریافتكننده داشته باشد (نورد 68 :6869 ،و .)36
نشانههاي مستقيم نقش ترغيبی خصوصياتی نون امري یا استفهام ان اري است؛ گرنه
مم ن است نقش به طور مستقيم از طریق دستگاههاي زیباشناختی یا سبکشناختی كه به
نقش ارجاعی یا بيانی اشاره میكند ،به دست آید (مانند صفتهاي عالی و صفتها یا
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اسمهاي بيانكننده ارزشهاي مثبت) .نقش ترغيبی حتی مم ن است در زبان شعري نيز عمر
كند و متوسر به حساسيت زیباشناختی خواننده شود (نورد.)68 :6869 ،

 .0-2-1نقش ترکيبي در ترجمه
نقش تركيبی ،دریافتكنندهمدار است .تا حدودي شبيه تبري است كه باید به مركز صفحه
ضربه بزند تا امتياز خوبی به دست آورد .درحالیكه معموالً متن مبدأ به استعداد و تجربة
خوانندد فرهنگ مقصد متوسر میشود ،نقش تركيبی ترجمه موظف به داشتن هد دیگري
است.
كاركرد ترغيبی و همينطور نقشهاي زبانی دیگر در زبان گفتاري مردم نيز كاربرد بسيار
دارد .وان اِك 6در این باره ننين میگوید« :آنچه مردم به وسيلة زبان انجام میدهند ،اجراي
شفاهی كاركردهایی مشخص است .مردم به وسيلة زبان تصدیق میكنند ،میپرسند ،دستور
میدهند ،اعتراض میكنند ،ترغيب میكنند ،عفرخواهی میكنند و( »...شهسواري:6833 ،
 .)74گاهی نيز از این نقش زبان به گونهاي غيرمستقيم استفاده میشود« .ی ی از درخور
توجهترین و مهمترین مسائر دربارد زبان ،شيود استفاده ما از گفتهها براي بيان معانیاي است
كه در آن گفتهها وجود ندارد» (ترسک.)678 :6838 ،1
باید توجه داشت كه نقشهاي تركيبی در ترجمه متونی مانند رمان به كار میرود كه
هد از آن ،انتقال پيام ،طبق زبان مقصد است؛ مثالً در ترجمة این رمان ،بسياري از عبارات،
طبق زبان مقصد ترجمه شده است؛ گویی از آغاز همينگونه بوده است؛ مثالً در جمله «أصبح
سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا» (حبيبی )11 :6676 ،به «حصارش داشت خراب
میشد و بارویش شده بود عين نراغ مالنصرالدین» (خلخالی )48 :6869 ،یک نقش تركيبی
و خوانندهمدار تمامعيار دیده میشود؛ به این صورت كه «قندیل جحا» به معناي «نراغ حجا»
براي گویشوران زبان فارسی ،ملموس نيست ،اما با توجه به این ه «حجا» از شخصيتهاي طنز
ادبيات عربی است ،مترجم براي ملموسسازي آن از شخصيت «مالنصرالدین» استفاده كرده
كه از شخصيتهاي طنز ادبيات فارسی است و در حقيقت ،جایگزینی شخصيت ،صورت
گرفته است.
1. Ech, V.
2. Trask, R, L.
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 .5-2-1نقش عاطفي در ترجمه
اگر جهتگيري پيام به سوي گوینده باشد ،نقش عاطفی زبان ،برتري دارد .این كاركرد
زبانی ،بيانگر نگرش و احساس درونی گوینده (شاعر یا نویسنده) نسبت به موضوعی است
كه دربارد آن ،سخن میگوید (یاكوبسن.)118 :6838 ،
این نقش در تقابر با نقش ارجاعی قرار میگيرد ،نراكه در نقش عاطفی سعی بر افزودن
تنوّعهاي معنایی است ،اما در نقش ارجاعی ،جلوي هر نوع «نندگانگی معنایی» گرفته
میشود (ر.ك :رفيعی و مراد صحرایی .)18 :6861 ،به نظر پژوهشگران این مقاله ،در عالم
عاطفه و احساس ،مم ن است از یک واژه ،نند برداشت شود؛ مثالً اگر كسی آه میكشد،
مم ن است اندوهی داشته باشد یا مم ن است در ا ر گرم بودن هوا یا در ا ر خستگی باشد،
اما هد در نقش ارجاعی ،فقط ارائة یک نوع توضيح دربارد موضوع ارجاع ،آن هم براي
معرفی و رفع ابهام است.
در واقع (كاركرد) عاطفی «زبانِ حال» گوینده است كه تجلی مییابد .این نقش ،تأ يري
از احساس خاد گوینده به وجود میآورد؛ خواه گوینده آن احساس را داشته باشد ،خواه
وانمود به ننان احساسی كند .اصيالح «كاركرد عاطفی» از اصيالح «كاركرد احساسی»
رساتر است (ر.ك :فالر و هم اران.)71 :6816 ،6
به نظر پژوهشگران این مقاله ،دامنه كاركرد عاطفی از دامنه كاركرد احساسی ،گستردهتر
است؛ یعنی تأ ير اولی ،بيشتر از دومی است؛ به این صورت كه هد نقش عاطفی ،ایجاد،
نگهداري و یا اتمام تماس بين فرستنده و دریافتكننده است .مشخصة دیگر سخن عاطفی
این است كه اغلب به بيان نوع ارتباط موجود ميان فرستنده و دریافتكننده (رسمی/
غيررسمی ،متقارن /غيرمتقارن) میپردازد .در اینجا نيز متعار بودنِ ش ر ،سهم مهمی را
ایفا میكند ،اما كاركرد احساسی ،ناپایدار و در برخی مواقع ،فاقد ا ر بوده و مم ن است،
واكنشی را به دنبال نداشته باشد و به ایجاد ارتباط ،منتهی نشود.

 .6بررسي ترجمة رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل
با توجه به موارد پيشگفته مشخص شد كه ترجمة نقشگرا ،نقشی مهم در انتقال معنی به
گویشوران زبان مقصد دارد .اكنون به بررسی ترجمه رمان یادشده میپردازیم.
1. Fowler, R ., et al
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 .2-6نمونههاي کاربرد نقش ترکيبي
نقش تركيبی ،دریافتكنندهمدار است .تا حدودي شبيه تبري است كه باید به مركز صفحه
ضربه بزند تا امتياز خوبی به دست آورد .طبق این تعریف ،موارد زیر را بررسی میكنيم.
عبارت «الکتاب األول» با استفاده از نقش تركيبی ترجمه به زیبایی به «دفتر اول» ترجمه
شده است؛ زیرا تمركز در آن بر زبان مقصد است و همانگونه كه در مثنوي معنوي مولوي
میبينيم ،واژد «دفتر» در زبان فارسی براي جداسازي بخشهاي آ ار ادبی به كار میرود.
ترجمة عنوان دفتر اول (سعید یدعی التقاء مخلوقات من الفضاء السحیق) (حبيبی:6676 ،
 )6به معناي «سعيد مدعی دیدن موجودات فضائی میشود» (خلخالی )17 :6869 ،نيز شایان
توجه است؛ زیرا در متن عربی ،واژد «السحیق» (دور ،سخت بعيد ،دوردست ،عميق ،ژر )
(آذرنوش )138 :6833 ،آورده شده است ،اما این واژه با توجه به نقش تركيبی ترجمه در
فارسی به «موجوداتی از فضاي دور» ترجمه نشده است؛ یعنی واژد «دور» از ترجمه ،حف
شده و سپس واژد «الفضاء» در ترجمه ،یاي نسبت گرفته و برخال

متن مبدأ ،بالفاصله پس

از واژد «مخلوقات» به معناي «موجودات» آمده و مجموع این دو واژه ،ميابق دستور زبان
حالت به تركيبی وصفی تبدیر شده است؛ در غير این صورت ،ترجمه این جمله در زبان
فارسی ،مأنوس نيست.
از سایر مواردِ نقش تركيبی ترجمه نيز میتوان به این اشاره كرد كه واژد «مخلوقات»
(آفریدهها) (طبيبيان )6391 :6831 ،نيز به «موجودات» ترجمه شده كه در زبان فارسی
كامالً مأنوس و درست است.
در ترجمة واژد «التویسات» در عبارت «وفرّت مع أعرابی من عرب التویسات» (حبيبی،
 )69 :6676به معناي «و با یک عرب تویسات از آن بيابانگردها ،فرار كرد» و اقدام به توضيح
آن در پاورقی ،نقش ارجاعی ترجمه ،كامالً مشهود است .به این صورت كه مترجم با ارجاع
به پاورقی ،واژه تویسات را اینگونه توضيح داده است كه «احتماالً نام یک قبيلة عربی در
منيقة شام است» تا معناي این واژه ،كامالً روشن شود.
دربارد واژه «سفسارشک» (حبيبی )61 :6676 ،در عبارت «رح إلی الخواجا سفارشک» به
معناي «برو پيش ادون سفارشک» در پاورقی ننين آمده است كه «این واژه در زبان عبري به
معناي امانتفروش است» (خلخالی )84 :6869 ،و در واقع ،نقش ارجاعی ترجمه دیده
میشود؛ نون به توضيح دربارد یک واژه ،ارجاع داده شده است تا آن واژه ،مفهوم باشد.
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در ترجمة جملة «أصبح سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا» (حبيبی )11 :6676 ،به
«حصارش داشت خراب میشد و بارویش شده بود عين نراغ مالنصرالدین» (خلخالی،
 )48 :6869یک نقش تركيبی و خوانندهمدار تمامعيار ترجمه دیده میشود؛ به این صورت
كه «قندیل جحا» به معناي «نراغ حجا» براي گویشوران زبان فارسی ملموس نيست ،اما با
توجه به این ه «حجا» از شخصيتهاي طنز ادبيات عربی است ،مترجم براي ملموسسازي آن
از شخصيت «مالنصرالدین» استفاده كرده كه از شخصيتهاي طنز ادبيات فارسی است و در
حقيقت جایگزینی شخصيت ،صورت گرفته است.
جملة «فتنطّحت للمدیر» (حبيبی )17 :6676 ،به «با مدیر ،شاخبهشاخ شدم» (خلخالی،
 )44 :6869ترجمه شده و نقش تركيبی ترجمه مشهود است؛ به این صورت كه فعر «نطحت»
به معناي «شاخ زدم» است كه در حالت عادي ،مخصود حيوانات شاخدار است ،اما در
اینجا ،مترجم ،روبهرو شدن شخصيت داستان با مدیرش را به «شاخبهشاخ» شدن ،ترجمه كرده
تا عالوه بر ملموسسازي معناي ،داستان را نيز جفابتر كند.
«ألم یکتب شاعرکم الجلیلی( »6حبيبی )88 :6676 ،به «مگر آن شاعر اهر جلير نبود كه
میگفت» (خلخالی )46 :6869 ،ترجمه شده است .در ترجمه این جمله نيز نقش تركيبی
ترجمه به اوج زیبایی و ظهور میرسد؛ به این صورت كه نخست ،فعر «لم یکتب» به معناي
«ننوشت» به «میگفت» ترجمه شده است؛ در واقع ،هر شاعر ،معموالً ،بيان ،نظر و اعتقاد خود
را مینویسد؛ از این رو ،مترجم با استفاده از این موضوع ،فعر یادشده را به ش ر فوق ،ترجمه
كرده است ،سپس فعر «نبود» نيز طبق ساختار زبان مقصد در قالب نانوشتههاي ترجمه به
جمله افزوده شده است .در واقع ،فعر «نبود» ذكر شده است تا فعر اصلی جمله یعنی «یکتب»
طبق ساختار زبان فارسی ،مثبت ترجمه شود .همچنين تركيب وصفی «شاعرکم الجلیلی» به
«آن شاعر اهر جلير» شده است .در این ترجمه ،یاي نسبت ذكرشده در پایان واژه «جلیلی»،
با توجه به ساختار زبان مقصد ،به «اهر» ترجمه شده است .ضمناً به دلير شناخته بودن شاعر
یادشده ميان مخاطب جمله و گویندد آن ،ضمير «کم» به «آن» ترجمه شده است تا ميابق
ساختار زبان مقصد شود.

 .6توفيق زیاد

بیات و حسینی | 141

زیبایی نقش تركيبی ترجمه در عبارت «ما أقوی ذاکرتهم!» (حبيبی )81 :6676 ،كامالً
مشهود است؛ زیرا به ش لی زیبا به فارسی ترجمه شده و كامالً دریافتكنندهمدار است؛ به
این صورت« :نه حافظهاي دارند!» (خلخالی)91 :6869 ،؛ در حالی كه اگر نقش بيانیِ ترجمه
استفاده میشد ،جمله فوق اینگونه ترجمه میگردید« :نقدر حافظهشان قوي است!» اما با
توجه به در نظر گرفتن دریافتكننده ،بهترین منظور به دریافتكننده منتقر شده است.
اما شاید زیباترین نمونه نقش تركيبی ترجمه و دریافتكنندهمداربودن ترجمه ،در عبارت
«انتظر تَرَ» (حبيبی )83 :6676 ،باشد كه به «ببينيم و تعریف كنيم» (خلخالی )98 :6869 ،ترجمه
شده است .همانگونه كه میدانيم ،ترجمة فرستندهمدار جملة فوق« ،منتظر باش ببين» است،
اما رسایی كافی را ندارد؛ بنابراین ،ترجمه عبارت مفكور به «ببينيم و تعریف كنيم» بسيار
زیباست و دقيقا ميابق ساختار زبان مقصد است؛ به گونهاي كه مخاطب براي فهم جمله،
منتظر توضيح دیگري نيست.
عبارت «عفوًا یا أستاذ!» (حبيبی )48 :6676 ،به «ببخشيد حضرت آقا!» (خلخالی:6869 ،
 )99ترجمه شده است .اگر به این ترجمه دقت كنيم ،نقش تركيبی ترجمه را كامالً در آن
میبينيم؛ زیرا این ترجمه ،كامالً دریافتكنندهمدار است و در آن ،مهم ،فهم مخاطب است.
در واقع ،ترجمة جمله یادشده ،طبق زبان مبدأ به این صورت است« :ببخشيد اي استاد!» ،اما
مترجم به قصد ملموسسازي آن براي گویشوران زبان مقصد و براي انتقال احترام موجود
در واژد «أستاذ» ،عبارت فوق را به ش ر «ببخشيد حضرت آقا!» ترجمه كرده است.
عبارت «وثِق یا محترم» (حبيبی )46 :6676 ،با استفاده از نقش تركيبی به ش ر «خيالت
جمع باشد آقا جان» (خلخالی )91 :6869 ،ترجمه شده است .این ترجمه كامال
دریافتكنندهمحور است؛ به این صورت كه ترجمه عبارت فوق ،طبق زبان مبدأ به این
صورت است« :اعتماد كن اي محترم» ،اما مترجم براي ملموسكردن معنا در زبان مقصد،
نخست ،واژه «ثق» را به «خيالت جمع باشد» ترجمه كرده است كه كامالً با گویش عاميانة
زبان فارسی ،ميابقت دارد .مترجم همچنين با توجه به سبک و سياق جمله و براي انتقال
احترام موجود در واژد «محترم» آن را به «آقا جان» ترجمه كرده است.
«أنا الندل ،یا محترم!» (حبيبی )68 :6676 ،به این صورت ترجمه شده است كه «من هم
همان آبدارنیام آقا جان!» (خلخالی .)13 :6869 ،همانگونه كه میبينيم ،واژد «یا محترم» به
«آقا جان» ترجمه شده است و در واقع ،شاهد تركيبی ترجمه هستيم .نون حر

«ال» درج
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شده در اول واژد «الندل» به «همان» ترجمه شده كه بيانگر «ال» عهدیه باشد .همچنين واژد
«محترم» به «آقا جان» ترجمه شده تا عالوه بر انتقال بار احترام براي مخاطب فارسیزبان،
ملموس باشد.
فعر «بکیت» (حبيبی )47 :6676 ،در بخشی از این رمان به زیبایی به این صورت ،ترجمه
شده است« :زدم زیر گریه» (خلخالی .)16 :6869 ،در اینجا از نقش تركيبی ترجمه استفاده
شده و منظور به زیبایی به دریافتكننده ،انتقال یافته است؛ به این صورت كه فعر «بکیت» به
معناي «گریه كردم» است ،اما مترجم براي بيان شدت گریه و نيز براي ميابقسازي آن با زبان
مقصد ،آن را به «زدم زیر گریه» ترجمه كرده است.
عبارت «عُد إلی مکانک یا لوح!» (حبيبی )96 :6676 ،به «برگرد سر جایت نره خر!»
(خلخالی )19 :6869 ،ترجمه شده است .در اینجا ،به وضوح ،میبينيم كه نقش تركيبی ترجمه
به كار رفته است و قصد داشته بهترین مفهوم را به مخاطب برساند؛ به این صورت كه در واژد
«لوح» بار معناییِ توهين وجود دارد و مترجم با درك این موضوع ،توهينی رایج در زبان
فارسی یعنی «نره خر» را به عنوان معادل آن ،ذكر كرده است.
در عبارت «ثم صاح أخت» (حبيبی )16 :6676 ،واژه «أخت» با استفاده از نقش بيانی
ترجمه ،همانند متن مبدأ ت رار شده است ،اما با استفاده از نقش ارجاعی و تركيبی ترجمه در
پاورقی ننين توضيح داده شده است« :به عبري یعنی یک» (خلخالی )34 :6869 ،تا
بدینوسيله براي دریافتكننده ،قابر فهم باشد.
جمله «وثقت من خُلُوّ المکان من الجهاز» (حبيبی )36 :6676 ،به «ميمين شدم از دستگاه
مستگاه خبري نيست» (خلخالی )688 :6869 ،ترجمه شده است .در اینجا با استفاده از نقش
تركيبی ترجمه ،نزدیکترین ترجمه به فهم دریافتكننده فارسیزبان انجام شده است؛ زیرا
آوردن یک واژه و سپس ت رار آن پس از تبدیر حر اول آن به «م» فقط در فارسی وجود
دارد.
جمله «أحبابنا یا عین ،ما هم معانا .رحنا وراحوا عنّا ،ما حدّش منّا استنّی .عینی یا عینی»
(حبيبی )68 :6676 ،از یک طر با استفاده از نقش تركيبی دریافتكنندهمحور و از طر
دیگر ،با توجه به این ه متن مبدأ ،شعر است با آوردن ترجمهاي آهنگين و تا حدودي
فرماليستی؛ یعنی با استفاده از نقش بيانی ترجمه به این صورت ترجمه شده است« :عزیزم
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نشم من /نيستی كنارم /كنارم بودي و رفتی ز بالم /كسی پيشم نمانده /عزیزم بیقرارم
بیقرارم» (خلخالی )684 :6869 ،به این صورت كه واژد «احبابنا» جمع است ،اما طبق دستور
زبان حالت و دستور زبان مقصد به ش ر مفرد به «عزیزم» ترجمه شده است .همچنين عبارت
«ما هم معانا» با استفاده از دستور زبان حالت و دستور زبان مقصد به ش ر دوم شخص مفرد؛
یعنی «نيستی كنارم» ترجمه شده است .ضمناً جمله «رحنا و راحوا عنا» نيز با استفاده از دستور
زبان حالت و دستور زبان مقصد به «كنارم بودي و رفتی ز بالم» ترجمه شده است ،اما در عين
حال با توجه به این ه متن یادشده ،شعر است ،مترجم ،كوشيده تا حالت شعري آن یعنی
حالت متن مبدأ را منتقر كند؛ از این رو ،در عين حال ،به دلير پایبندي به ساختار زبان مبدأ،
هم از نقش بيانی استفاده كرده و هم به دلير استفاده از دستور زبان حالت و پایبندي به زبان
مقصد از نقش تركيبی استفاده كرده است.
جمله «هات مثالً» (حبيبی )689 :6676 ،به زیبایی هر نه تمامتر و ب ااستفاده از نقش
تركيبی و در قالب ایجاز به «مثرِ؟» (خلخالی )661 :6869 ،ترجمه شده است؛ به این صورت
كه از حالت غيرپرسشی به پرسشی ترجمه شده است .این ترجمه ،كامالً دریافتكنندهمحور
است.
در ترجمة عبارت «غریب الوجه والید واللسان» (حبيبی )687 :6676 ،كه به قول مترجم
اشاره به شعري از متنبی است از نقش تركيبی ترجمه استفاده شده است؛ به این صورت كه
با توجه به بافت زبان مبدأ واژد «جوانی عرب» به اول ترجمه ،اضافه شده است و كر جمله به
این صورت ،ترجمه شده است« :جوانی عرب ،غریبصورت ،غریبدست ،غریبزبان»
(خلخالی.)666 :6869 ،
جملة «علی رِسلک یا ابن النحس!» (حبيبی )683 :6676 ،به «ابونحس جان! تندنرو!»
(خلخالی )618 :6869 ،ترجمه شده است .در اینجا منظور از «تند نرو» این است كه «از مسير
اعتدال ،خارج نشو»؛ بنابراین ،با استفاده از نقش تركيبی ترجمه ،این معنا به زیبایی ،منتقر
شده است .ضمناً با توجه به بافت زبان فارسی ،واژد «جان» پس از منادا بهكار رفته و این
موضوع ،كامالً ميابق با زبان مقصد است.
عبارت «فضحکنا» (حبيبی )661 :6676 ،به «زدیم زیر خنده» (خلخالی)614 :6869 ،
ترجمه شده است .در اینجا از نقش تركيبی ترجمه استفاده شده و با توجه به این ه متن ،یک
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متن داستانی و نقلی است باید به زبان نقلی و تا حدودي زبان رایج ،ترجمه شود .اگر فعر
مفكور به «خندیدیم» ترجمه میشد ،حال و هواي جمله و منظور اصلی آن منتقر نمیشد.
جملة «نامی ،الصباح رباح» (حبيبی )611 :6676 ،با توجه به نقش تركيبی به «نو فردا شود
ف ر فردا كنيم» (خلخالی )687 :6869 ،ترجمه شده است .از سوي دیگر ،ترجمه در قالب
مصراعی بسيار زیبا آورده شده و زیباست.
عبارت «أیلول األسود» (حبيبی )688 :6676 ،به «سپتامبر سياه» (خلخالی)648 :6869 ،
ترجمه شده است؛ به این صورت كه «أیلول» ماه سریانی است و شاید براي مخاطبين ،ملموس
نباشد؛ از این رو ،با استفاده از نقش تركيبی ،معادل ميالدي آن در ترجمه آمده است .همچنين
عبارت مفكور ،این صورت «عمليات نظامی گستردد ارتش اردن براي سركوب گروههاي
شبهنظامی فلسيينی كه در اردن ،بسيار قدرتمند شده بودند و پادشاهی اردن را تهدید
میكردند .شمار كشتهشدگان فلسيينی در این عمليات كه در سپتامبر  6678رخ داد از نهار
هزار تا بيش از دههزار تن گزارش شده است» (خلخالی )648 :6869 ،توسط مترجم در
پاورقی توضيح داده شده تا كامالً مفهوم باشد.
جملة «فنقدتهم خمسین لیرة» (حبيبی )648 :6676 ،به « 98ليره پياده شدم» (خلخالی،
 )698 :6869ترجمه شده است .مترجم به جاي استفاده از افعال «پرداختم» یا «از جيبم دادم»
كه از افعال فصيح هستند از عبارت «پياده شدم» استفاده كرده است .این ،یک ترجمة كامالً
عاميانه است و به دلير استفاده از نقش تركيبی ،جملهاي آورده شده كه براي گویشوران زبان
مقصد ،كامالً قابر درك است.
عبارت «هذا الشاب الحییّ الضئیل» (حبيبی )649 :6676 ،با استفاده از نقش تركيبی ترجمه
و با توجه به بافت به زیبایی به «همين جوانک خجالتی ریقو» (خلخالی )691 :6869 ،ترجمه
شده است و به این ترتيب ،جایی براي عدم فهم این عبارت توسط دریافتكننده باقی
نمیماند.
عبارت «حکایة السمک الذی یفهم کل اللّغات» (حبيبی )643 :6676 ،با استفاده از نقش
تركيبی ترجمه و به ش لی دریافتكنندهمحور به «داستان ماهیاي كه همة زبانها سرش
میشد» (خلخالی )696 :6869 ،ترجمه شده است .ترجمة این عبارت ،زیباترین و عاميانهترین
ش ر ترجمه این جمله است؛ زیرا كامالً براي دریافتكننده ،ملموس است و به اصيالح،
كاربرد كونهبازاري دارد.
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«مجرّد عرب» (حبيبی )619 :6676 ،در جملة «ما أنا بساحر هندی بل مجرّد عرب بقی
سحرًا فی إسرائیل» (حبيبی )619 :6676 ،به «فقط یه عرب آس و پاس» (خلخالی:6869 ،
 )671ترجمه شده است .به توجه به ترجمة این عبارت ،میبينيم كه صفت «آس و پاس»
توسط مترجم و با استفاده از نقش تركيبی و با توجه به فضا و بافت جمله مبدأ در زبان مقصد
افزوده شده تا حال و روز قهرمان داستان به خوبی هر نه تمامتر ،بازگو شود.
عبارت «زیارة عاطل» (حبيبی )613 :6676 ،با استفاده از نقش تركيبی به «دیدن
خشکوخالی» (خلخالی )671 :6869 ،ترجمه شده است .ترجمة لفظ به لفظ این عبارت،
«دیدن شخص بي ار» است .همانگونه كه میبينيم ،اصالً معناي مورد نظر از آن برگرفته
نمیشود ،اما با توجه به نقش تركيبی و با توجه به بافت زبان مقصد ،بهترین ترجمه براي این
جمله« ،دیدن خشکوخالی» است.
عبارت «والذی فات مات» (حبيبی )671 :6676 ،كه از ضربالمثرهاي عربی است با
استفاده از نقش تركيبی ترجمه به «گفشتهها گفشته» (خلخالی )638 :6869 ،ترجمه شده كه
این هم از ضربالمثرهاي زبان فارسی است؛ پس ،یک ضربالمثر در زبان مقصد به عنوان
ترجمة یک ضربالمثر در زبان مبدأ آورده شده و این از بهترینهاي نمونه استفاده از نقش
تركيبی ترجمه است.
عبارت «ومَن خلّف ما مات» (حبيبی )184 :6676 ،نيز با توجه به نقش تركيبی ترجمه و
نيز با توجه به ادبی بودنش به «مرده آن است كه نامش به ن ویی نبرند» (خلخالی:6869 ،
 )183ترجمه شده كه در واقع ،شعري از سعدي شيرازي است .این ترجمه ،از بهترین
معادلهاي این جمله است.
عنوان این رمان از «الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل» به «وقایع غریبِ
غيب شدنِ سعيدابونحسِ خوشبدبين» ترجمه شده است .ن ته جالب توجه این است كه با
توجه به ویژگی زبان مقصد ،حر جر «فی» در ترجمة فارسی به «كسره» تبدیر شده است.
ضمناً نام «سعيد ابونحس» نيز به خاد بودن ،ترجمه نشده است .همچنين در تركيب این نام،
پارادوكس دیده میشود؛ زیرا «سعيد» به معناي «خوشبخت» در كنار «ابونحس» یعنی «پدرِ
نحوست» آمده است .در اینجا ،در واقع هم ترجمة تركيبی و هم ترجمة بيانی انجام شده
است .همچنين در ترجمة واژه «خوشبدبين» دقيقاً برع س واژد عربی یعنی «متشائل» عمر
شده است؛ به این صورت كه نخست« ،متفائل» و سپس «متشائم» ذكر شده است؛ در حالی
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كه میتوان واژد یادشده را به این ش ر ،ترجمه كرد« :بدْخوشبين» تا معنی به ترتيب ذكر
شود ،اما با توجه به ترجمة تركيبیِ دریافتكنندهمحور ،اینگونه ترجمه شده است.

 .1-6نمونههاي ترجمه بياني
نقش بيانی ،فرستندهمدار است .با توجه به این موضوع به تحلير موارد ذیر میپردازیم.
ترجمة منادا كه نوعی ترجمه با استفاده از نقش بيانی است در این رمان به زیبایی انجام
شده است؛ به این صورت كه از آوردن حر ندا كه در زبان فارسی ،در بسياري از موارد
به كار نمیرود ،اجتناب شده است؛ مثالً عبارت «أنتم أیها الرجال» به «شما ،مردان!»« ،وأنتن
أیتها النساء!» به «شما ،زنان»« ،أنتم ،أیها الشیوخ والحاخامات والکرادلة» به «شما ،روحانيان و
خاخامان و كاردیناالن» ترجمه شده و نقش ندایی و عاطفی با آوردن عالمت ندا (!) ت مير
شده است.
بخش آغازین رمان كه در قالب ادبی بيان شده ،بنا بر ترجمة بيانی به متن فرستنده؛ یعنی
ادبی بودن آن ،وفادار مانده است؛ آنجا كه میگوید« :لقد انتظرتم طویالً (حبيبی:)4 :6674 ،
«به طول انجاميده انتظارتان» (خلخالی« .)19 :6869 ،ولم یقرع السعاة البرید أبوابکم (حبيبی،
 :)4 :6674پستچیها ن وبيدند به درِ خانهتان (خلخالی« .)19 :6869 ،حاملین إلیکم الرسائل
التی تشتهون (حبيبی :)4 :6674 ،نياوردند نامههایی كه میخواستيد (خلخالی.)19 :6869 ،
در جملة «وقال :شالوم!» (حبيبی 18 :6676 ،و  ،)96واژد «شالوم» عيناً مانند زبان عبري در
ترجمه آورده شده و از نقش بيانی ترجمه استفاده شده است ،اما در ادامه با استفاده از نقش
ارجاعی ترجمه در پاورقی توسط مترجم ،معنی شده تا اصالت متن با توجه به موقعيت جمله،
حفظ شود .در پاورقی ترجمه به این صورت آمده كه «به زبان عبري ،یعنی سالم» (خلخالی،
.)74 :6869
در جملة «فأجبت ب« -پیس»» (حبيبی )18 :6676 ،به معناي «جواب دادم :پيس»
(خلخالی )74 :6869 ،نيز واژد «پيس» عيناً از انگليسی آورده شده و مستقيم ترجمه نشده
است؛ از این رو ،نقش بيانی ترجمه به كار رفته است؛ زیرا تا اینجاي كار «فرستندهمحور»
است ،اما در پاورقی به این صورت ،ترجمه شده است (خلخالی .)74 :6869 ،پس در اینجا
نيز نقش ارجاعی ترجمه دیده میشود.
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در ترجمه عبارت:
«کما تحبّ األُم
طفلها المشوّها
أُحبّها
حبیبتی بالدی»
(حبيبی)69 :6676 ،
مترجم در عين حال ،ضمن وفاداري به ساختار زبان مبدأ و در واقع ،استفاده از نقش بيانی
ترجمه و پایبندي به اصول فرماليسيتی در ترجمه به زبان مقصد نيز وفادار بوده و از نقش
تركيبی ترجمه نيز استفاده كرده تا اصالت مبدأ و مقصد با هم حفظ شود؛ به این ترتيب،
عبارت فوق ،به این صورت ترجمه شده و حتی ظاهر آن نيز مانند متن اصلی است:
«مثر مادري كه دوست دارد
پسر عقبماندهاش را
دوست دارم
ميهنم را»
(خلخالی)687 :6869 ،
واژد «الثائر» (حبيبی )686 :6676 ،با توجه این ه از اسماء عَلَم است ،با توجه به نقش بيانی،
عيناً در ترجمه آورده شده است ،اما در پاورقی به صورت «ثائر در لغت به معناي قيامكننده»
(حبيبی )616 :6676 ،توضيح داده شده تا حق ميلب ادا و معناي آن ،مشخص شود.
این شعر:
«طاف ینبغی نجوة
من هالک فهلک
فالمنایا رصد

 | 112پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال  | 11شماره | 12بهار و تابستان 1041

للفتی حیث سلک»
(حبيبی)661 :6676 ،
به ش ر زیر ترجمه شده است:
«شد تا نجات یابد از هالك و شد هالك

مرگ در كمين توست هر كجا شوي»
(خلخالی)188 :6869 ،

این بيت با استفاده از نقش تركيبی و نيز با استفاده از فرماليسم به ش لی ادبی ترجمه شده
و حتی سعی شده كه وزن شعري داشته باشد؛ بنابراین ،هم از نقش بيانی ،هم از نقش تركيبی
و هم از فرماليسم در ترجمه آن استفاده شده است.

 .6-6نمونههاي ترجمه ارجاعي
نقش ارجاعی یک سخن ،شامر ارجاع به موضوعات و پدیدههاي جهان ،یا جهانی خاد،
شاید افسانهاي میشود .با توجه به این تعریف به بررسی موارد زیر میپردازیم.
در ترجمه پایان متن ادبیِ سميح القاسم ،نام كتاب «قرآن الموت والیاسمین» (حبيبی،
 )4 :6674ذكر نشده است تا نيازي به ترجمة ارجاعی نباشد.
در ترجمة عبارت «انتخاب شوهر ليدي برد» (خلخالی )13 :6869 ،از نقش ارجاعی ترجمه
استفاده شده است؛ به این صورت كه مم ن است خوانندگان فارسیزبان با «ليدي برد» و
«شوهرش» آشنا نباشند ،اما در این رمان با آوردن پاورقی ،نام شوهر ایشان ،ذكر شده است.
واژد «الندل» (حبيبی )6 :6676 ،به «آبدارنی» (خلخالی )17 :6869 ،ترجمه شده و در پاورقی
ننين توضيح داده شده كه «خدمت اري كه غفا و نوشيدنی سرو میكند» (خلخالی:6869 ،
 .)17ضمناً «خدمت ار» با «آبدارنی» فرق دارد و این ترجمه بر خال ترجمة ارجاعی است.
همچنين در ترجمة عبارت «مکاتب اللجنة التنفیذیة» نيز از نقش ارجاعی ترجمه استفاده شده
است؛ به این صورت كه در پاورقی ،توضيح آن «كميته اجرائی هيستادورت ]فدراسيون
سندی اهاي اسرائير[» آور (خلخالی )13 :6869 ،آورده شده است.
در توضيح جملة «فهل رتبة «األلوف» من جنراالتهم اآلن یا معلمی منحوتة من هذا
المعنی؟» (حبيبی )81 :6676 ،در پاورقی در داخر قالب به این صورت توضيح داده است كه
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]از باالترین رتبههاي نظامی در ارتش اسرائير[؛ پس در این ترجمه ،نقش ارجاعی به وضوح
دیده میشود (خلخالی.)91 :6869 ،
در عبارت «فقررنا فی نهایة اإلضراب الکبیر (8939م) أن نعبر الحدود إلی لبنان» (حبيبی،
 )47 :6676واژد «اإلضراب الکبیر» به معناي «اعتصاب بزرگ» (خلخالی )16 :6869 ،را
میبينيم .در پاورقی ترجمه ،ذیر این واژه ننين آمده است« :اعتصاب شش ماهة اعراب
سرزمين فلسيين كه به انقالبی بزرگ عليه نيروهاي بریتانيایی مستقر در این سرزمين انجاميد
( .»)6681 -6686در اینجا از نقش ارجاع ترجمه استفاده شده تا اطالعات مخاطب دربارد
موضوع توضيح ،افزایش یابد.
جملة «فمدّ یده إلیّ .فصافحتها .فشعرت بالراحة .فلم أسحب راحتی .وقلت فی نفسی :إن
فی راحته ألسراراً» (حبيبی )94 :6676 ،به «دستش را به سوي من آورد .با او دست دادم.
احساس آرامش كردم و دستم را ن شيدم .با خودم گفتم :در این آرامش رازي هست»
(خلخالی .)13 :6869 ،مترجم ،در پاورقی درباره واژه «راحة» توضيحاتی داده كه نقش
ارجاعی ترجمه در آن مشهود است .وي ننين آورده است« :اینجا نویسنده با كلمات بازي
كرده است :راحة در عربی هم به معناي كف دست است هم آرامش» (خلخالی.)13 :6869 ،
در جمله «فلمّا وقعت حرب األیام الستّة» (حبيبی )19 :6676 ،سخن از «حرب األیام الستة»
به ميان آمده كه با استفاده از نقش ارجاعی ترجمه ،اینگونه در پاورقی توضيح داده شده
است« :جنگی كه از  9ژوئن تا  68ژوئن  6617ميان رژیم صهيونيستی و سه كشور عربی مصر
و سوریه و اردن درگرفت و پيروز نظامی آن رژیم صهيونيستی بود» (خلخالی.)73 :6869 ،
اصيالح «مثلّثة الرحمات» (حبيبی )19 :6676 ،نيز به «مثلث رحمت» (خلخالی:6869 ،
 )73ترجمه شده كه با توجه به دستور زبان حالت ،واژه «الرحمات» كه جمع مؤنث است ،به
«رحمت» كه مفرد است ،ترجمه شدع است .عالوه بر این ،اصيالح مفكور با استفاده از نقش
ارجاعی ترجمه در پاورقی ترجمه به این صورت توضيح داده شده است« :منظور بحران سوئز
در سال 6691م است ]كه در آن انگلستان و فرانسه و رژیم صهيونيستی طی یک عمليات
مشترك پس از ملیشدن كانال سوئز به دست جمال عبدالناصر ،به مصر حمله كردند[»
(خلخالی.)73 :6869 ،
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نام «نوح إبراهیم» (حبيبی )11 :6676 ،در كتاب ذكر شده است كه مترجم با استفاده از
نقش ارجاعی ترجمه ،دربارد شخص مفكور در پاورقی ،ننين توضيح داده است« :نوح
ابراهيم ( )6668 -6683شاعر عاميانهپرداز و آوازخوان و مبارز فلسيينی ،زادد حيفا»
(خلخالی.)36 :6869 ،
جملة «أراک تأهّلت لالنتقال إلی المرتبة السابعة من الدعوة» (حبيبی )683 :6676 ،به
«میبينم كه آمادد انتقال به مرتبة نهم دعوت هستی» (خلخالی )618 :6869 ،ترجمه شده است.
در این ترجمه با استفاده از نقش ارجاعی ،دعوت ذكرشده در متن در پاورقی ،ننين توضيح
داده شده است« :اشاره به نُهمرحلة دعوت اسماعيلی»؛ به این ترتيب ،ابهام دریافتكننده نيز
برطر شده است.
با توجه به این ه نام «ابراهيم پاشا» (حبيبی )667 :6676 ،مم ن است براي خوانندگان
رمان ناآشنا باشد ،مترجم در پاورقی به معرفی وي پرداخته و در واقع از نقش ارجاعی ترجمه
استفاده كرده است؛ به این صورت كه6981 -6468(« :م) صدر اعظم سليان سليمان قانونی
در ح ومت عثمانی» (خلخالی.)688 :6869 ،
اصيالح «المثلث الصغیر» (حبيبی )618 :6676 ،به معناي «مثلث كونک» (خلخالی،
 )696 :6869با استفاده از نقش ارجاعی ترجمه ،توسط مترجم در پاورقی توضيح داده شده
است؛ به این صورت كه« :مثلث كونک ،مجموعهاي از شهرهاي و روستاهاي عربنشين
كه در مناطق اشغالی قرار گرفتهاند» (خلخالی.)696 :6869 ،

 .0-6نمونة نقش عاطفي
اگر جهتگيري پيام به سوي گوینده باشد ،نقش عاطفی زبان ،برتري دارد .این كاركرد
زبانی ،بيانگر نگرش و احساس درونی گوینده (شاعر یا نویسنده) نسبت به موضوعی است
كه دربارد آن ،سخن میگوید .طبق این تعریف ،به بررسی موارد زیر میپردازیم.
در جمله «آه یا معلّمی ،إن والدی رحمه اهلل ،قد أوصاک بی خیرًا» (حبيبی )68 :6676 ،به
معناي «آه ،آقاي معلم ،پدرم خدابيامرز سفارش كرد هوایم را داشته باشی» (خلخالی:6869 ،
 ،)13شاهد نقش عاطفی هستيم .این نقش در واژه «آه» دیده میشود .به این صورت كه این
واژه ،بيانگر احساس شخصيت داستان است كه نوعی اندوه در آن دیده میشود و احساسات
مخاطب را نيز تحریک میكند.
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در جملة «جازاک» (حبيبی )76 :6676 ،به معناي «اجرت با خدا» (خلخالی )66 :6869 ،نيز
نقش عاطفی ،مشهود است؛ به این صورت كه مخاطب این جمله ،كاري را در حق گوینده آن،
انجام داده و گوینده ،احساسات خود را در قالب این جمله و به ش ر تش ر ،بيان كرده است.
در جمله «أنت تعرف یا سعید ،سامحک اهلل ،ما فعلت بأبی واآلخرین» (حبيبی)76 :6676 ،
به معناي «سعيد ،خدا از سر تقصيراتت بگفرد ،خودت میدانی نه بالیی سر پدر و دیگران
آوردي» (خلخالی )66 :6869 ،نيز نقش عاطفی دیده میشود؛ به این صورت كه گوینده ،جملة
«سامحک اهلل» به معناي «خدا از سر تقصيراتت بگفرد» را میگوید تا ناراحتیاش را نشان دهد.
در عبارت عبريِ «اوی فافوی» (حبيبی )693 :6676 ،به معناي «واي ،خداي من» (خلخالی،
 )611 :6869نيز نقش عاطفی ،وجود دارد؛ زیرا این عبارت براي بيان تعجب و شگفتی ،مورد
استفاده قرار میگيرد.

 .5-6نمونة نقش ترغيبي
نشانههاي مستقيم نقش ترغيبی خصوصياتی نون امري یا استفهام ان اري است .با توجه به
این توضيح ،مورد زیر را بررسی میكنيم.
در ترجمه عبارت «إیاک والریبة» (حبيبی )68 :6676 ،به «مبادا ش ی كنی» (خلخالی،
 )13 :6869نيز از نقش ترغيبی ترجمه استفاده شده؛ زیرا مخاطب نسبت به انجام ندادن كاري
ترغيب شده است.

بحث و نتيجهگيري
در رمان مفكور ،استفاده از نقشهاي زبانی به ویژه نقش تركيبی و بازنمایی بيانی ،باعث
شده تا ترجمه در بيشتر موارد ،دریافتكنندهمحور باشد؛ از این رو ،معنا به بهترین ش ر،
ميابق با زبان مقصد ،انتقال یافته است .در سایر موارد نيز با توجه به بافت و موقعيت متن از
سایر نقشهاي زبانی استفاده شده و هد از آن ،باز هم انتقال معنی و رساندن پيام به بهترین
ش ر مم ن است تا مخاطب ،تفاوتهاي زبان مبدأ و مقصد را دریابد.
مترجم در ترجمة این رمان ،بسيار موفق بوده و با استفاده از نقشها به ویژه ،نقش تركيبی
و بازنمایی بيانی از بهترین معادلهاي دریافتكنندهمحور مم ن استفاده كرده است .براي
نمونه ،در ترجمة جمله «أصبح سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا» (حبيبی)11 :6676 ،
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به «حصارش داشت خراب میشد و بارویش شده بود عين نراغ مالنصرالدین» (خلخالی،
 )48 :6869یک نقش تركيبی و خوانندهمدار تمامعيار دیده میشود؛ به این صورت كه «قندیر
جحا» به معناي «نراغ جحا» براي گویشوران زبان فارسی ،ملموس نيست ،اما با توجه به این ه
«حجا» از شخصيتهاي طنز ادبيات عربی است ،مترجم براي ملموسسازي آن از شخصيت
«مالنصرالدین» استفاده كرده كه از شخصيتهاي طنز ادبيات فارسی است و در حقيقت،
جایگزینی شخصيت ،صورت گرفته است؛ در نتيجه ،ما حصر كار وي ،ترجمهاي رساست كه
در واقع ،بوي ترجمه نمیدهد و گویا رمان مفكور از آغاز به همين زبان ،تأليف شده است.
با توجه به ترجمة كتاب مفكور ،مشخص شد كه مترجم ،بهترین استفاده مم ن را از
نقشهاي زبانی به عمر آورده و از بهترین و رساترین معادلها در زبان مقصد ،بهره گرفته
است؛ به گونهاي كه دریافتكننده احساس نمیكند كه یک ا ر ترجمهشده را میخواند.
ضمناً مترجم ،بيشترین استفاده را از ترجمه تركيبی به عمر آورده است؛ در نتيجه ،بيشتر
بخشهاي ترجمة رمان مفكور ،دریافتكنندهمحور است .سپس با اختالفی اندك ،نقش
ارجاعی و با اختالفی زیاد ،نقش بيانی در ترجمه ،مورد استفاده قرار گرفته است تا با توجه
به بافت و موقعيت بخشهایی از متن ،اصالت آن نيز حفظ تا معنا نيز به درستی ،منتقر شود.
نقش عاطفی نيز بسيار بسيار اندك ،مورد استفاده قرار گرفته است .نقش ترغيبی به معناي
مندرج در نهارنوب نظري این مقاله ،فقط در یک جا مورد استفاده قرار گرفته است.
علت موفقيت مترجم در ترجمة رمانی در این سيح ،استفاده به جا و مناسب از نقشهاي
زبانی و تمركز بر فهم آن از سوي دریافتكننده است؛ در نتيجه ،با توجه به موقعيتهاي
مختلف ،بهترین معادلها انتخاب شده است.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

سپاسگزاري
در پایان ،نویسندگان مقاله ،وظيفه خود میدانند كه از همه اشخاصی كه آنان را در تهيه این
مقاله ،یاري كردند ،سپاسگزاري كنند و توفيق روزافزونشان را از خداوند متعال ،خواستارند.
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