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 ايهاي زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمهالیه

 3، شیما صابري*2سعداهللا همایونی، 1عدنان طهماسبی

   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران.1
  دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران. 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران. 3

 30/11/1392:     پذیرش01/09/1392 :دریافت                                 

  چکیده
پردازد که در فرآیند ترجمه رابطـه و پیونـد     جستار حاضر به این اصل اساسی می      
- به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت زبان و معنا، چه رابطه و پیوندي است؟       

سازد یا اینکه زبـان همچـون مرکبـی         معانی را تعیین می   ة  هاي خاص، ابعاد و دایر    
  رود؟شمار میبراي معانی به

-اللفظی، فرا تحت تحت ۀهاي فراوانی پیرامون ترجم    مطالعات ترجمه بحث   ةدر حوز 
رفته اسـت کـه هـر کـدام از منظـري      صورت گ... اللفظی، ارتباطی، معنا گرا، آزاد و     

نگارنـدگان در ایـن پـژوهش    .  نظر قرار داده اسـت    را مد  ترجمه و فرآیند آن    ،خاص
 بافـت بیرونـی و   - واژگانی، دستوري، معنایی-ضمن بررسی سطوح مختلف زبانی 

 یـک  ۀتالشند که نشان دهنـد بـراي ارئـ    گذار بر فرآیند ترجمه، در دیگر عوامل تاثیر  
-، مترجم عالوه بر شناخت کامل زیر و بـم   )معنایی( ، ودقیق )رتباطیا(  روان ۀترجم

هاي سه سطح مختلف زبانی در زبان مبدأ و مقصد؛ بایـستی بـا فرهنـگ، زبـان و                   
کـه بتوانـد بـه زبـان        طوريهتفکرات مردمان زبان مبدأ آشنایی کافی داشته باشد ب        

انش زبـانی خـود و   آنان بیندیشد، به خوبی متن ترجمه شده را درك کرده و با تـو          
دقت در سطوح مختلف معنایی، واژگـانی، ترکیبـی و دسـتوري واحـدهاي زبـان و                

 را بـه سـر منـزل مقـصود     ترجمـه، آن ةهاي پیچیده و در هم تنیدعبور آن از شبکه  
  . منتقل کند) زبان مقصد(

 ۀ صوري، ترجمـ ۀهاي زبان، بافت بیرونی، ترجم    اصل برابري، الیه  : واژگان کلیدي 
  .پویا

                                                                                                                   
 Email:homayooni84@yahoo.com                                               ولؤنویسنده مس* 
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  مقدمه. 1

هاي فنی و مبتکرانه و از سـوي  عنوان فرآیندي پیچیده از یک سو داراي جنبه  ترجمه به 
شناسیِ عمـومی مـورد بحـث و       هاي واقعی و علمی است که در حوزة علم زبان         دیگر جنبه 

اي برخـوردار اسـت کـه در واقـع      بدون شک ترجمه از زبـان ویـژه       . گیردبررسی قرار می  
هر میزان که زبان ترجمه در دو حـوزة شـکل   . شودرا شامل می  همان شکل و محتواي آن    

هـاي زبـان مبـدأ را بـه     و مضمون به زبان مبدأ نزدیک شود، بدون شک برخی از ویژگـی           
هاي  مختلف زبان مقصد خود را       ها در سطوح و الیه    که این ویژگی  طوريگیرد، به خود می 

  .  دهدنشان می
 و رشـد خـود ادامـه دهـد بـه ناچـار بایـد بـه         چنانچه بخواهیم زبان مقصد به حرکـت  

-هاي دیگري که در پیرامون آن قرار دارند، حرکت کند، بـه   صورتی منسجم همگام با زبان    

 واژگانی خود و ایجاد نوعی تعامل بین فرهنگـی در       -که با حفظ چارچوب دستوري    طوري
  .  دحوزة معنایی، همانند دیگر موجودات زنده به رشد و تکامل خود ادامه ده

هـاي تـاریخی    عنوان یکی از مهمترین عوامل مبادلۀ معنا و فرهنگ طـی دوره           ترجمه به 
هاي هـم  نظران این حوزه و دیگر حوزه    مختلف با رویکردهاي متفاوت مورد توجه صاحب      

. قرار گرفتـه اسـت    ... شناسی و   شناسی، جامعه شناسی، ادبیات، روان  عرض از جمله زبان   
اي، برخـی بـه  ترجمـۀ     امروز به منظور ارائـۀ یـک تعـادل ترجمـه    که از دیرباز تا   طوريبه

و برخـی نیـز بـه    )  محتـواي پیـام   بههم به شکل پیام است و همکه توجه مترجم   ( صوري
روي  )کنـد ثیر برابـر بـاز آفرینـی مـی    أاصل تـ بنا بر  آن متن رامترجم در که (ترجمۀ پویا  

هاي مناسب کلمـات، سـاختارهاي زبـانی،        اند، از این رو مطالبی نظیر انتخاب معادل       آورده
 معنایی، بررسی عوامـل متنـی،     -بندي نحوي معنایی کلمات، طبقه   دستیابی به معنی، تحلیل   

-مورد بررسی قرار گرفته است، اما به آنچه در ذهن متـرجم اتفـاق مـی   .... و انتقال پیام و   

ارتبـاط  . ه اسـت سـازد کمتـر پرداختـه شـد    افتد، و وي را به فهم و درك اثر رهنمـون مـی        
 در فرآیند ترجمه و نیز بافت بیرونـی         -سطوح مختلف ترجمۀ واژگانی، دستوري و معنایی      

هـا بـا   هـاي ترجمـه ارتبـاط آن      گذار است که در پژوهش    ثیرأازجمله عوامل بسیار مهم و ت     
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لذا هدف از مقالۀ حاضـر پاسـخ        . ذهن مترجم و توانش زبانی وي نادیده گرفته شده است         
 اساسی است که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنـا، چـه رابطـه و          به این سؤال  

ینـد ترجمـه کـه بایـد     اهاي درونی زبان و عناصـر بیرونـی مـؤثر در فر     پیوندي است؟ الیه  
هـایی بـراي انتخـاب    همواره مورد توجه مترجم باشند، کدامند؟ در نظر گرفتن چـه مؤلفـه          

  است؟ واحد ترجمه توسط مترجم الزم و ضروري 
هـاي طبقـات واژگـانی، نحـوي     به این ترتیب نگارندگان در صددند با تحلیل زیـر و بـم        

منظور تعیین معنا، تبیـین کننـد       ، زمینۀ فرهنگیِ متن و نیز تجزیه و تحلیل آن به          )دستوري(
که چگونه مترجم با استفاده از توانش زبانی خود و بافـت و موضـوع مـتن، معنـا و پیـامِ               

 قالب واژگان و ساختار نحوي مناسب و نیز زمینـۀ فرهنگـی آن در زبـان             زبان مبدأ را در   
صورتی کاربردي برگردان کند، و در اینصورت در روند ترجمـۀ موضـوع تنهـا               مقصد، به 

تفاوت واژگان دو زبان نخواهد بود، بلکه عوامل متعـدد درون متنـی و بـرون متنـی نقـش            
  .کنندیاي در ارئۀ یک ترجمۀ پویا ایفا متعیین کننده

  تحقیق پیشینۀ.1- 1

تـوان بـه    ، کـه مـی    اسـت  شـده  انجام مختلفی هايپژوهش ترجمه ۀدرزمینطور کلی   به
 اصل یشناس ربردکا«با عنوان   ) 1390(مقالۀ مرامی و همکاران     : هاي زیر اشاره کرد   مقاله

 دانـشگاه تهـران   » ادب عربی «که در مجلۀ    » قرآن ۀترجم ندیفرا در واژگان ياترجمه تعادل
تعـادل واژگـانی در   «بـا عنـوان   ) 1384(به چاپ رسیده اسـت،  و نیـز مقالـۀ انوشـیروانی      

امـا در  . منتشر شده است» پژوهش ادبیات معاصر جهان «که در مجلۀ    » ترجمۀ متون دینی  
هـاي زبـانی   زمینۀ آنچه که مقالـۀ حاضـر در صـدد تبیـین آن اسـت یعنـی بررسـی الیـه                   

اي و ایجـاد برابـري بـین    ت بیرونی در تعـادل ترجمـه    و باف ) واژگانی، دستوري و معنایی   (
متن مبدأ و متن مقصد پژوهشی صورت نگرفته است، لذا تحقیق حاضر بر آن است تا بـا                
بررسی عناصر مذکور، زمینه را براي تشخیص درست واحدهاي ترجمه فـراهم نمـوده و               

   .روشی مناسب را در ایجاد تعادل بین زبان مبدأ و مقصد ارائه نماید
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 مفهوم و فرآیند ترجمه.2

 عبارت است از تغییر یک حالت یا شکل به حالت یـا شـکل دیگـر،              لغويترجمه از نظر    
بـر ایـن اسـاس    ) 1986فرهنگ مریام وبـستر، ( براي برگرداندن آن به زبان خود یا دیگري      

ترجمه اساسا تغییر شکل است یعنی شکل زبان مبدأ جاي خود را به شـکل زبـان مقـصد              
گیرد؟چـه  اما نکتۀ قابل توجه این است که چگونه این تغییـر صـورت مـی           . دهدیم)گیرنده(

 کند؟هاي شکل را در ترجمه تعیین میچیزي انتخاب
) مبـدأ ( اي از زبانیگرداندن نوشته یا گفته   عبارت است از بر    نظر اصطالحی ترجمه از   
بدأ به شکل زبان مقصد   این کار با تغییر زبان م     . با هدف انتقال معنا   ) مقصد( به زبان دیگر  

شود و بایـد بمانـد، معناسـت و         آنچه منتقل می  . شودو از طریق ساختار معنایی انجام می      
  . کنددر واقع تنها شکل تغییر می

کنـد و در  اي شرایطی را براي آن ذکر می  کت فورد ضمن بررسی مفهوم تعادل ترجمه      
در «: دهـد گونه ارائـه مـی    اي نظرش را این   راستاي بررسی شرایط ضروري تعادل ترجمه     

شـمار  اي یکدیگر بـه ترجمۀ کامل، متون یا عناصر زبان مبدأ و مقصد زمانی معادل ترجمه       
اي غالبـا  به همین دلیل، تعـادل ترجمـه     . »در موقعیت معین قابل تعویض باشند      روند که می

در مـسلم   ق«: گویدوي در ادامه می    ).86: 1370کت فورد،   (» شوددر مرتبۀ جمله برقرار می    
هـاي مـوقعیتی   منظـور مشخـصه  ( اینست که هر چه تعداد خصوصیات محیطـی مـشترك       

» شـود در معانی بافتی متن زبان مبدأ و مقصد بیشتر باشـد ترجمـه هـم بهتـر مـی                   ) است
از «: گویـد کنـد و مـی    اي با عنوان برابري را مطـرح مـی        محمود حدادي مسئله  ). 87: همان(

برابري میان متن مبـدأ و ترجمـه در   . ه با اصل برابر باشدرود ک ترجمه این انتظار بجا می    
هـاي  کیفیـت : توان چنین توصـیف کـرد  رابطۀ برابري را می. یابدابعادي چندگانه تحقق می 

کـم تـا حـد    متن مبدأ باید دسـت ... متن مبدأ باید حفظ شوند؛ یعنی محتوا، سبک، عملکرد و         
 وي انـواع برابـري را در   .)46: 1370،  حـدادي (» امکان در ترجمه حفظ گردد و نمود بیابـد        

برابري در محتوا، برابـري در     : گنجاند که عبارتند از   اي می هاي کلی و چهارگانه   چهارچوب
. سبک و اسلوب سخن، برابري در عرصۀ پراگماتیک یا کاربـست و نقـش اجتمـاعی زبـان             
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-یشعرصۀ سـطوح زبـان و گـو       ( چنین از برابري در عرصۀ بار احساسی واژگان       وي هم 
-رو مـی  ، از ایـن   )45-70: همان(گوید  و برابري در عرصۀ واژگان سخن می      ) هاي گروهی 

توان گفت ترجمه عبارتست از مطالعۀ واژگـانی، سـاختار دسـتوري، موقعیـت ارتبـاطی و             
زمینۀ فرهنگی متن زبان مبدأ، تجزیه و تحلیل آن به منظور تعیـین معنـا و سـپس دوبـاره             

 از واژگـان و سـاختار دسـتوري مناسـب و آوا در زبـان      ساختن همان معنی بـا اسـتفاده     
  ).7: 1387الرسن ، . اس.ام( مقصد و زمینۀ فرهنگی آن

 ترجمه با توجه به ماهیت ذاتـی خـود ممکـن اسـت     1بر اساس نظریۀ چندگانه اون زهر   
هاي متفاوتی را در جامعۀ مقصد پیدا کند و بـا توجـه بـه قـدرت ادبیـات بـومی آن          جایگاه

 است انواع ادبی جدیدي بیافریند و یا ممکن است تحت تـأثیر ادبیـات جامعـه           جامعه ممکن 
لذا باتوجـه بـه انـواع ترجمـه و لـزوم           . ها بروز کند  مقصد قرار گیرد و به شکل یکی از آن        

هـا،  هاي مختلف علم دانش و هنر ممکن است هر یک از گفتمـان  وجود آن در تمامی عرصه    
انش و فنون جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و یـا از          هاي مختلف د  عوامل و ارکان و عرصه    

  ). 76 :تاسجودي و دیگران، بی( آن تأثیر پذیرد و یا هر دو
هاي کالمـی  هاي کالمی با نشانه که به معنی تفسیر نشانه 2معموالً در ترجمۀ بین زبانی    

بان مطـرح  و کار داریم و در نتیجۀ مقایسه و مقابلۀ دو ز  زبانی دیگر است، با دو زبان سر      
هاي دیگـر وام  گاهی نیز با چند زبان زیرا ممکن است زبان مبدأ و مقصد از زبان        . شودمی

است قـسم نخـست   ) کارگاه( که در زبان فارسی به معناي        »ورشةالعمل«مثال  . گرفته باشند 
 »بـزنس يرجل االعمال «و یا اینکه .  است»work shop«  برگرفته از واژة انگلیسی)ورشة(آن 

باشد، در مطبوعات مغرب عربی با افزوده شـدن         می» کندبازرگان تجارت می  « معنیکه به   
فعـل   اسـت،  »Business« که بـر گرفتـه از واژة انگلیـسی    "بیزنس" حرف مضارعت به  »یاء«

شناسـی  شناسـی بخـشی از زبـان   تـوان گفـت کـه ترجمـه      رو می از این . ساخته شده است  
  .تاس) contrastive linguistic (ايمقابله

هماننـد   -یـابیم در صـرف و نحـو    اي زبـان در مـی     رو با بررسی و تحلیل مقابله     از این 
ها، حتی اگر دو زبان خویشاوند نزدیک هم باشـند،   میان ساختار زبان  -دیگر اجزاي زبانی  

هرگز تطابق یک به یک، یا به زبان تصویر همخوانی هندسی وجود نـدارد، نـه در عرصـۀ                    
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کـه در زبـان انگلیـسی و    عنـوان نمونـه در حـالی   به.... زبان و لغت و نه در عرصۀ دستور   
  :شود مانندهاي اروپایی ظرف زمان بر ظرف مکان مقدم میاغلب زبان

The poet was born in Baghdad on September. 
در زبان عربی بر خالف آنچه در باال مشاهده کردیم، ظرف مکان بر ظرف زمان مقدم                 

 .لول ببغدادي اخلامس من ألشاعر يفولد ا: مانند. گرددمی
» wasser« در حوزة لغت نیز معادل واژة آب در زبان فارسـی، در زبـان آلمـانی واژة               

 داشت یک فارسی زبان نباید بگویدها رابطۀ یک به یک وجود می    است، و چنانچه بین زبان    
را از زبـان  رو باید در رابطه با زبـان آلمـانی ایـن اصـطالح              از این ) خوردچشمم آب نمی  (

 و یا اینکه در زبـان عربـی اگـر گفتـه شـود فالنـی              ). 19: 1372حدادي،  ( فارسی حذف کند  
اللفظی مسلماً معناي یک به یک و یا به اصطالح تحت   ) بر سر خود سوار شد    ( »رکب رأسه «

کنـد، چـون معنـاي مناسـب فارسـی جملـه و یـا اصـطالح فـوق          ما را از مقصود دور مـی    
در مـوارد غیـر حقیقـی       » نبيأکلت أصابع ز  «شود  که گفته می  نگامیو یا ه  .  است "لجبازي"

  ...و ) انگشت او را خوردم(نه اینکه ) حلواي زینب را مشتاقانه خوردم(یعنی 
بنابراین ترجمه روندي چند بعدي از دریافت و تعبیر و تفسیر است کـه مـا را از متنـی       

شرط این کار درك . رساند مقصد می  در زبان مبدأ به متنی تا حد امکان برابر آن در زبان           
ترین نوع ترجمه مطلوب. ها، محتوا و سبک متنی است که مترجم پیش رو دارد          معناي واژه 

نظـران  آن است که هیچ بخش از صورت و معنا از میان نرود، اما متخصصان و صـاحب               
امی را عبـارت دیگـر هـیچ پیـ    به. عرصۀ ترجمه بر این باورند که این امر امکان پذیر نیست      

-این کـاهش . توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد    بدون دستکاري و حذف و اضافه نمی      
تواند در عرصۀ معنی یا صـورت و یـا        ناپذیر در انتقال پیام می    هاي اجتناب ها و یا افزایش   

رو رابطۀ معنی و صورت در یک زبـان، رابطـۀ ذهـن و بـدن، هـسته و       از این . دو باشد  هر
تـرین وظیفـۀ متـرجم، تـشخیص و متمـایز سـاختن        مهـم .  و صـدف اسـت   پوسته و گوهر  

ریـزي آن در صـورت   صورت از معنی، کنار نهادن صورت زبان مبدأ و أخذ معنی و قالب            
  . زبان مقصد است

 :توان به شکل زیر به تصویر کشید در یک تصویر کلی، فرایند ترجمه را می
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تـوان از صـحت    سـت کـه بـدون آن نمـی       بنابراین، تحلیل محتوا رکنی مهم در ترجمه ا       
ترجمـه، فرآینـد   « تـوان گفـت  بـا نگـاهی دقیـق بـه فرآینـد ترجمـه مـی            . ترجمه مطمئن شد  

کـه  طـوري جایگزینی عناصر متن زبان مبدأ به وسیلۀ عناصر متن زبان مقـصد اسـت؛ بـه            
ی اي را براي تعامل و تأثیر متقابل بین نویسندة متن اصل عمل جایگزین سازي، خود زمینه    

بـا اشـاره    ) 1967(هالیدي  ). 70: 1380لطفی پور، (و خوانندة متن ترجمه شده فراهم سازد        
یابی کلمـه  معادل) الف: رود ترجمه در سه مرحله پیش می     : یند ترجمه معتقد است که    ابه فر 

) بـازنگري مـتن در پرتـو محـیط زبـانی و وراي آن توجـه بـه موقعیـت و ج                  ) ب. به کلمـه  
که زبان مبدأ، دیگر قادر به     هاي دستوري زبان مقصد در جائی       بازنگري در پرتو مشخصه   

 ).65: 1991 نیومارك،(انتقال اطالعات نیست 
یند ارتباط کالمی را بـه  اشناس معروف روس ـ نیز در بیانی مشابه فر  یاکوبسن ـ زبان 
 ).56: تابارانی، بی(کند شکل زیر ترسیم می

  
 
 
 مخاطب 

 زمینه و موضوع 

 مجراي ارتباطی

 رمز

 گوینده
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  هـاي کلمـات و عبـارات زبـان        از یـافتن معـادل    رو الزمـۀ ترجمـه بـسیار فراتـر          از این 
  مبدأ در زبان مقصد اسـت و متـرجم بایـد در وهلـۀ نخـست خـود را خواننـدة مـتن مبـدأ              

  هـا نوشـته شـده اسـت، بفهمـد و      کـه مـتن بـراي آن     تلقی کند یعنی مطلب را مانند کـسانی       
  رجمـه  سپس نویسندة زبان مقصد باشد یعنی چنان خوب بنویسد که توقعـات مخاطبـان ت           

  هـایی  به عبارتی وي باید معناي متن زبان مبـدأ را کـشف کنـد و شـکل           . را برآورده سازد  
  عنـوان  بـه . کـار ببـرد کـه ایـن معنـا را بـا شـیوة طبیعـی شـرح دهـد                را از زبان مقصد به    

  یعنـی مطلـب روشـن اسـت، و     » دو دوتـا چهارتاسـت  «نمونه در زبـان روسـی و فارسـی          
  کننـد، در مقابـل در زبـان عربـی ایـن معنـا بـا عـدد یعنـی             صورت عددي ارائه می   را به آن
 ،)طيواضـح، مفهـوم، بـس   (شود بلکه بایـد گفـت      منتقل نمی  »ربعةأ  نيثنا ثنان يف ا«صورت  به

ـ  أذنأعـرين «شـود  همچنین در زبان عربی گفته مـی     ) گوشـت را بـه مـن قـرض بـده     ( »كي
 توجـه کـن و یـا حواسـت          گوشت با من باشد یا به مـن       ( که مراد گوینده این است     درحالی
شناسد، اما به کند و اگرچه او را می   و یا هنگامی که فردي به دیگري برخورد می        ) کجاست

از ( » قال احلـصان خـايل  كسئل البغل من أبو  «: گویدگیرد به او می   هر دلیلی او را تحویل نمی     
لی چـپ  خود را به کوچۀ ع(که مراد ) قاطر پرسیدند پدرت کیست گفت دایی من اسب است       

یا در کـشور عـراق ممکـن اسـت کـه        . است...) شناسد و زد و یا انگار نه انگار که ما را می         
-اللفظی قطعاً فهـم برقـرار نمـی    در ترجمۀ تحت»ليبوخلأ«و یا  »ليمساعإبو أجاء « گفته شود 

  یعنـی سـرباز  »ليبوخلأ« شود چون مراد گاهی این است پلیس یا پاسبان آمد و در دومـی          
 .مدآ) ژاندارم(

رو تسلط کامل بر فرهنگ و زبان مبدأ و مقصد براي انتقال دقیق و روان مفهـوم    از این 
اي نـامفهوم و یـا غلـط بـه زبـان       الزم و ضروري است در غیر این صورت اکثـرا ترجمـه           

کند و یا برداشتی ناصواب و اشتباه      را درك نمی  مقصد منتقل خواهد شد که یا خواننده آن       
  .هد داشتاز متن ترجمه شده خوا
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  اي یا اصل برابريتعادل ترجمه.3

اي بایـد  هاي ترجمههاي معادلاي و توصیف و تبیین ویژگی  براي تعریف تعادل ترجمه   
هـاي مبـدأ و   یند سخن مقابله شوند و متـون زبـان  ادو زبان مبدأ و مقصد در چارچوب فر      

 تظـاهر صـوري   عنـوان تبلـور و   عنوان عناصري خود مبدأ و مستقل بلکـه بـه         مقصد نه به  
در چـارچوب چنـین   . فرایند سخن مربوطه و عوامل حاکم بر آن مورد بررسی قرر بگیرند      

برقراري معـادل عناصـر متنـی زبـان مبـدأ در زبـان              «نگرشی وظیفۀ مترجم را به عوض       
وظیفـۀ متـرجم عبـارت اسـت از         : توان چنین تعریف کرد   می) 23: 1965کت فورد، (» مقصد

اي که در آن نویسندة متن اصلی و خوانندة زبان    ا کردن زمینه  فراهم آوردن شرایط و مهی    
اي مقصد بتوانند با یکدیگر به تعامـل و تـأثیر متقابـل بپردازنـد و چنـین شـرایط و زمینـه            

» معادل«شود که متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ      موقعی مهیا می  
اي شـرایطی را بـراي آن       تعـادل ترجمـه   باشد کت فورد ضمن بررسی مفهوم       » یکسان«و  

اي نظـرش را اینگونـه   کند و در راستاي بررسی شـرایط ضـروري تعـادل ترجمـه    ذکر می 
  .)79-78: 1380 ي،پورساعد یلطف( دهدارائه می

یابیم کـه همگـی بـه        هاي متخصصان فن بیان پیرامون ترجمه در می       با بررسی دیدگاه  
حتـی از زمـان جـدال بـین     . انـد د نظـر قـرار داده    نوعی رعایت اصل تعادل در ترجمه را م       

-اللفظی و آزاد، تاریخ ترجمه نگاهی متفاوت به اصل تعـادل داشـته اسـت بـه               ترجمۀ تحت 

: 1991بـسنِت، (اي که مطابق با زبان و نوع خاصِ ارتباط، مفهوم آن تغییر کرده است              گونه
ن انگلیسی بیشتر بـر مفهـوم   پردازادر مباحث پیرامون معیار ارزشیابی ترجمۀ نظریه      ). 42

در این میان یاکوبسن براي اولین بار به موضوع تعادل در ترجمـه     . اند  تعادل، تأکید داشته  
  و مـدلول )signifier (در پیرو مباحث مطرح شده از سوي سوسور در مـورد دال    . پرداخت

)signified(              صـل  شناسـی را ا   یاکوبسن تنها مشکل زبان و نقطۀ تمرکـز اصـلی علـم زبـان
 شـناختی   شـناختی و نـشانه    هـاي زبـان   دانـست کـه در حـال حاضـر از دیـدگاه             تعادل می 

)semiotics(  شود     تعریف می)،وي با پرداختن به معضل درد سـرآفرین        ). 37: 2001ماندي
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طبـق معمـول هـیچ تعـادل کـاملی          "کند  هاي مختلف، خاطرنشان می   تعادل معنا میان زبان   
 ).44:1384ماندي، ( میان واحدهاي رمزي وجود ندارد

طبق نظر یاکوبسن پیام متن مبدأ و مقصد یکسان نیستند زیرا به دو نظـام رمزگـذاري         
یاکوبــسن،  (کننــد  اي مختلـف ابــراز مـی   زبـانی متفــاوت متعلقنـد کــه واقعیـت را بــه گونــه   

ــن نکتــه او بــه). 2000:114 ــانی پرداخــت کــه در ترجمــۀ درون  مــی طــور اخــص بــه ای  زب
»intralingua «وجود نخواهد آمد زیرا در این نـوع ترجمـه          دل کاملی از طریق ترادف به     تعا

زبانی است معموالً تعادل کاملی بین واحدهاي معنـایی دو    که خود سطحی از ترجمۀ برون     
ها اساساً در آنچه کـه بایـد انتقـال    زبان وجود ندارد و این اصل به دلیل آن است که زبان     

از این زمان موضـوع تعـادل در ترجمـه        ). 116: همان(ند  دهند متفاوتند و نه آنچه که بتوان      
عنوان یکی از مفاهیم ترجمه مـورد توجـه بـوده و بیـشترین بحـث را بـه خـود                  همواره به 

هاي معنا داري در پرداختن  خصوص از دهۀ هفتاد به بعد تفاوت     اختصاص داده است وبه   
پرسد عادل در ترجمه  می  هالیدي با زیر سؤال بردن مفهوم ت      . به این موضوع مشاهده شد    

هـاي  تعادل با توجه به چه چیزي؟ وي معتقد اسـت تعـادل را بایـد بـا توجـه بـه فـرانقش             
به نظر هالیدي بـا اینکـه در هـر نـوع خاصـی از      . اندیشگانی، بینافردي و متنی تعریف کرد   

هـا وابـسته اسـت امـا معمـوالً در سـطح            ترجمه ارزش معادل به جایگاه، الیـه و فـرانقش         
ـ دستوري باالتر و باالترین الیۀ درونی زبان یعنی معناشناسـی اسـت              هاي واژگانی واحد

هالیدي با در نظر گـرفتن ایـن سـه فـرانقش        . که معادل از ارزش بیشتري برخوردار است      
دارد که ارزش باال در حوزة متنی یا بینافردي با تعـادل سـازگار خواهـد شـد و           اذعان می 

جا هالیـدي  در این. دیشگانی از پیش بدیهی فرض شده باشداین در حالی است که تعادل ان   
شـود کـه توجـه خاصـی بـه       ترجمه خوب به متنی اطالق مـی     : کند  گیري می   گونه نتیجه این

خصوص و یـا شـاید ارزش نهفتـه    شناختی با ارزش باال در بافتاري بههاي زبان  مشخصه
  ).17:2001، هالیدي( در متن مبدأ را دارد

ویـژه ترجمـۀ همزمـان ایجـاد تعـادل از اهمیـت و حـساسیت        ه و به به هرحال درترجم  
بایـد از واژگـانی   ) در ترجمۀ همزمـان (باالیی برخوردار است، نخست به سبب ضیق وقت       

أمطـر  (عنوان نمونه به جاي به. کنند، استفاده شودکه بار معنایی بیشتري با خود حمل می    
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و » )بغزارة(هطل املطر«تـري از جملـه   هاي کوتاهتواند از معادل مترجم می )اًريالسماء مطراً کث  
جلأ ( می تـوان از  ...)لی احملکمة للشکوی يإذهب عل( استفاده کند، و یا به جاي   »امر املطر «یا  
اي باید از واژگان و تراکیبی    استفاده کرد، ثانیا براي ایجاد تعادل ترجمه      ...  و )لی احملکمة يإعل

-خـوانی داشـته باشـد، بـه    و زبان متن ترجمه شده هم   مصطلح استفاده کرد که با فرهنگ       

 اسـتفاده  ) الـسجن هـو يف (توان از عبارت   نمی) او زندانی است  (عنوان نمونه براي ترجمۀ     
زنـدان بکـار رود، بلکـه    ... تواند براي کارمند، مـسئول، نگهبـان و  کرد، چون این عبارت می    

اسـتفاده کـرد، کـه تنهـا بـر معنـاي        ) السجنزج يف(و یـا   ) السجنقبع يفيهو (باید از عبارت    
 )قطـع الـرأس بـالقطن   يهو (، )برداو با پنبه سر می    (مقصود داللت دارد، و یا براي معادل        

استفاده کـرد، لـذا بـراي ارائـۀ یـک       )ني سکريذبح بغيهو (صحیح نیست، بلکه باید از عبارت     
هـاي  موال در پژوهش  باید ظرایف ترجمه را که مع     ) معنایی( و دقیق ) ارتباطی( ترجمۀ روان 

 .شود، مد نظر قرار گیردبدان اطالق می (Selection) ترجمه، انتخاب

 سطوح مختلف ترجمه .4

 واژگـان شود و عناصر زبـانی ماننـد   ها تعریف می عنوان نظامی از نشانه   زبان اغلب به  
 معنـاي هـا  شوند که در ترکیب آن در کنار هم ظاهر مینحوياي بر اساس قواعد    به شیوه 

شـود  اي کـه وارد نظـام مـی      اگر تصور شـود هـر نـشانه       . شودخاصی به ذهن متبادر می    
هـا  عنوان نظامی از نـشانه  کند آنگاه تعریف ما از زبان به      مستقل از مجموعۀ نظام عمل می     

 اي خودمحــور، یگانــه و صــرفااز ســوي دیگــر زبــان پدیــده. گمــراه کننــده خواهــد بــود
اي پیوسـته همـراه سـاختار در تبیـین     دد و تعیین کننده    نبوده بلکه عوامل متع    "ساختاري"

معنا نقش دارند و نیز زبان مقولۀ ایـستا نیـست و حرکـت پویـاي آن در قالـب متغیرهـاي           
رو از این. زبانی در محورهاي جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی بر حسب زمان متجلی است       

مذکور باید همـواره سـطوح      در فرایند ترجمه عالوه بر اشراف کامل مترجم بر محورهاي           
مختلف زبانی را که همان سطوح واژگانی، نحوي و معنـایی اسـت، مـورد توجـه و امعـان        

   مختـصات   ارتبـاط بـین    عـدم   مبین  سطوح  این الزم به ذکر است که تفکیک   . نظر قرار گیرد  
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شـاید  .  تـار و پـود یکدیگرنـد     در حکـم   سـطح   هر سه  و   نیست ، نحو و معنایی متن  واژگان
تـر    پیچیـده   سـطح   معنایی، این  مؤلفۀ تر بودن  انتزاعی علت  متن به  در تحلیل تصور شود که  

 خـود را دارد و    خـاص    و مـشکالت     مـسائل   هـر سـطح   .  نیـست    چنـین    در عمل   باشد، ولی 
 برخوردي معقول   با مسائل اگر در هر سطح  .  ممکن است ظاهر شوند     ها در هر سطح     ابهام

رو بایـد  از ایـن . شـود    مـی    کاسـته    بعدي   ابهام در سطوح    انه صورت گیرد از میزان    و آگاه 
 .همواره این سطوح مختلف زبانی را که به قرار زیرند، مد نظر قرار داد

  )lexicon(واژگان
  )syntactic structures(ساختارهاي نحوي

  . آن استو بافت فرامرزي )utterance( مقصود از پیام، کالم )message( پیام

  سطح واژگان .5

 و   از تجزیـه  شـود کـه عبارتـست     مـی   انجـام    واژگـان    در سطح    ترجمه   مرحلۀ  نخستین
یعنی مترجم باید به معنی دقیـق واژگـان سـاده و       واحد تحت ترجمه هاي  واژه  دقیق  تحلیل

 عناصـرموجود    مرحلـه  در ایـن . اشراف کامل داشته باشد... مرکب، عمومی و تخصصی و 
) مـتن (، تحلیـل و باتوجـه بـه واحـد کلـی ترجمـه               تفکیک   یک   به   یک   واحد ترجمه   ر سطح د

 خـود را دارد کـه         خـاص   هاي و دشواري    مختصات   هر زبان   واژگان. شوند  یابی می معادل
   دارنـد و مخـتص زبـان         عمومیـت   مـشکالت    از ایـن    برخـی . توانند مشکل آفرین باشـند      می

هـا  هایی که ایـن سـطح زبـانی در برگـردان آن            برخی از ترجمه   در زیر به  .  نیستند  خاصی
  .کنیمرعایت نشده اشاره می

» سيبـول «اب علی کل لون ومقاس، وبعضها مالبـس         يها ث يف...« عنوان نمونه در عبارت   به
را در زبان فارسی بـراي ترجمـۀ آن    »ةيزرار حناسأ«). 9: تاحکیم، بی( » ...ةيبأزراء حناسة  يرمس
 »ةيزرار ذهب أ« توان از عبارت  کنیم ولی در زبان عربی نمی     استفاده می ) اي طالیی هدکمه(از  

دنا مـن  ... « کند، همچنین در ترجمۀ عبارتاستفاده کرد، چون معنایی غیر مراد را القا می      
ـ ير اخلامس، فلم    يالسر معـادل ایـن واژه بـه تنهـایی در زبـان فارسـی عبـارت                ،  » ...كتمال

  .است )نگاه دارد/ل کندنتوانست خودش را کنتر(
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 فع املائـدة ريف»  زنوبةالست« فرغ من معاونه ... «درجاي دیگري از متن کتاب آمده اسـت         
  .)11: تاحکیم، بی( » ...هو اآلخرطباق، مث خرج وغسل األ

 »سـت «و در واقع ) زنوبه خانم(و یا ) سرکار خانم زنوبه(در عربی یعنی     »ست زنوبه «
ت، همانطور که پیش از این گذشت در ترجمۀ این واژه سـه              سریانی اس  »شت«برگرفته از   

  .شودزبان مطرح می
اللفظی آن   که ترجمۀ تحت   »رفع«  نویسنده براي جمع کردن سفره از واژة       ؛»رفع املائدة «

است، استفاده کرده است، که ایـن واژه بـا توجـه بـه سـیاق و بافـت       ) بلند کردن (به معنی   
ـ رفع املندوب تقر«عنوان نمونـه  گیرد به بیرونی معانی متفاوتی به خود می      ـ  إره ي س يلـی رئ

رفعت اجللـسة  «و یا در عبـارت      »قدم«  که بیانگر نوعی احترام است نسبت به واژة        »الربملان
  .است) خاتمه یافتن جلسه(به معنی  »ليبعد نقاش طو

» به نوبۀ خـود « با توجه به سیاق متن به معنی  »خرهو اآل « همچنین در این عبارت واژة    
 . رو توجه به سیاق و بافت کلی متن در فرآیند ترجمه بسیار حائز اهمیت استاز این. است

در ترجمۀ قرآن کریم در بسیاري از موارد متأسفانه مترجمان به همین مـشکل دچـار                 
اللفظی نشان دهد، زیر هر یـک  اند و مترجم براي اینکه پایبندي خود را به ترجمۀ تحت      شده

لذا صورت و معنا از نظر سـاختارهاي  . آورد ظی معادل از زبان مقصد میاز الفاظ مبدأ، لف 
عنوان نمونـه در ترجمـۀ   به. زبانی بسیار ناهنجار و با زبان معیار به شدت بیگانه می گردد 

هـاي ایـشان   بخورانیدنـد انـدر دل   » وأُشِربواْ يف قُلُوِبِهم الِْعجلَ ِبكُفْـِرِهم     « : سورة بقره  93آیۀ  
 ).ترجمۀ طبري( ه کافري ایشانگوساله ب

  )ترجمۀ ابوالفتوح رازي(هاي ایشان گوساله به کفرشان  بخور دادند در دل
 سرشـته  دلـشان  در گوساله] مِهر [وبراثرکفرشان،«: که مفهوم آیه چنین است    در حالی 

  ).ترجمۀ فوالدوند( »شد
بخـور  «و  » دخورانیدنـ « را بـه     »شربواأ«شود، مترجمان فعـل       طور که مالحظه می     همان

  .»شکم«را به معناي   »قلوب«اند و  ترجمه کرده» دادن
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از شاهکارهاي متون صوفیانه در زبان فارسی کـه         »مرصاد العباد «همچنین مانند کتاب    
-را در اوایل قرن هفتم نجم الدین رازي به رشتۀ تحریر درآورده است و حامد الگار آن       آن

ن بعضاً در ترجمۀ خود از دو لفظ فارسی بـراي    را به زبان انگلیسی برگردانده است، ایشا      
 و علـم  که هـم بـراي ترجمـۀ    knowledgeمانند واژة. یک واژة انگلیسی استفاده کرده است 

کـه در مـتن زیـر معـادل دقیـق            از آن ترجمـه کـرده اسـت، درحـالی          معرفت براي ترجمۀ 
  .ترجمه شده است knowledgeصورت  است این لفظ بهcognationواژة ) معرفت(

بدان که مقصود از آفریدن موجودات وجود انسان بود، و مقـصود از وجـود انـسان                 (
  ).   معرفت بود

…know that the purpose for the creation of all beings is the existenceof man, that 
the purpose for the existence of man is knowledge ) )219: تاپور جوادي، بی.  

اي را که روح معناي مورد نظر نویـسنده را          م که مترجم نتوانسته است واژه     بینیلذا می 
  .کند، در ترجمه خود بکار گیردمنتقل می
کـه    اسـت  هاي زبـان   ویژگی  ترین   شده  ها نیز یکی از شناخته     واژه   بودن   چندمعنا  مشکل

زبـانی خـود و بافـت و       بر تـوانش   چند معنا، باید با تکیه     واژة   برخورد به    هنگام   به  مترجم
  .   داده و برگزیند  را تشخیص  آن واژه  واقعی تواند معادل  می  متن موضوع

 که یک اصطالح صوفیانه است در ترجمـۀ خـود از          )سر(همچنین حامد الگار براي لفظ      
   واژةو نیـــز از ) p.66 (mysteryو یـــا واژة ) inner meaning )p.65 هـــایی نظیـــر واژه

profound cause هـا غلـط نیـستند ولـی     استفاده کرده است، هر چند هیچ یک از این معادل
 پورجـوادي، ( کندنهفته است به انگلیسی منتقل نمی      )سر(اي را که در معنی      ها نکته تعدد آن 

رو مترجم باید همواره توجه داشته باشد که روح متن اصـلی را در اثـر      از این  ).219:بی تا 
  .روف متن مبداء راخود انتخاب و زنده کند نه ح

بنابراین دقت در انتخاب دقیق واژگان مفرد با توجه به بافت کلی متن از اهمیت واالیـی       
عنوان واحد ترجمه در نظر بگیرد و بتواند      برخوردار است، و اگر مترجم همواره متن را به        

به خوبی فضاي حاکم بر متن را درك کند، در انتخاب معـادل صـحیح واژگـان بـه چنـین               
  .      شودالتی دچار نمیمشک
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عنـوان  بـه . روند شمار می  مشکالت این سطح زبانی به   مصادیق  ها نیز ازجمله  نویسه  هم
را در زبـان انگلیـسی   کنـیم آن  برخورد مـی )اجتماع( که در زبان عربی با واژة   نمونه زمانی 

)meeting(  تري ماننـد   کنیم بدون اینکه توجه کنیم واژة مذکور از عناصر کوچک         ترجمه می
m و e               ،را یـک واژه بـه   ) اجتمـاع (و غیره تشکیل شده است در واقع مـا در جریـان ترجمـه

 از سـوي دیگـر هرگـاه بـه واژة    . و به عناصر سازنده آن توجهی نداریم  . آوریمحساب می 
حـالتی نیـز وجـود    . کنیم ترجمه می)close(را در زبان انگلیسی کنیم آنبرخورد می ) مغلق(

در اینجـا  . دهد را تشکیل می]اجتماع مغلق[ آیند و در کنار هم می  )مغلق(و) ماعاجت (دارد که 
اجتمـاع   (تـوانیم در اینجا دیگـر نمـی  . یابدکند و در واقع گسترش می  واحد ترجمه تغییر می   

 است نـه  )اجتماع مغلق( ترجمه کنیم زیرا واحد ترجمه در اینجا )closed meeting( را )مغلق
و در فارسـی  . اسـت  meeting in cameraآن رو معـادل صـحیح    از ایـن .]مغلق[  و]اجتماع[
  .شودترجمه می) نشستی در پشت درهاي بسته(

رو باید توجه داشت که واحد ترجمه ماهیت مکانیکی نـدارد بلکـه شـناور و پویـا        از این 
از جمـع   )اجتمـاع مغلـق  ( همـانطور کـه واژة  . کنـد است و از بافتی به بافت دیگر فـرق مـی         

شـود، ترجمـۀ عبـارات و جمـالت نیـز همـواره             هاي اجزاي آن تشکیل نمی    انیکی معادل مک
  .ها نیستهاي آنمجموع جبري واژه

هایی اشـتباه هـستیم کـه       در زبان فارسی متأسفانه در بسیاري از موارد شاهد ترجمه         
 ویژه مطبوعات کـاربرد پس از مدتی به غلط رایج زبانی بدل شده و در کتب و مجالت و به     

اي اسـت غلـط از واژة انگلیـسی         کـه ترجمـه   ) دولتمـرد (عنـوان نمونـه واژة      کند، به پیدا می 
statesman)    کلمۀمرکب از state معنی دولت و     به man    کـه ترجمـۀ    حـال آن  . به معنی مـرد

 بـه معنـی   همـواره  man واژةاست، الزم به ذکـر اسـت کـه    ) سیاستمدار(صحیح این واژه  
  ... .و) چیکالسکه( coachmanو نیز ) ورزشکار( sportsman: نیست، مانند) مرد(

رو مترجم باید این سطح زبانی را همواره مد نظر قرار دهد تا در فرآیند ترجمـه              از این 
  .در دیگر سطوح زبانی دچار مشکل نشود

هاي زبان عربی بـه فارسـی نیـز واژگـانی وجـود دارنـد کـه مـا بـا                    گاهی در برگردان  
. کنیم حال اینکه معناي آن متفاوت اسـت را ترجمه میرف ظاهر آنبرخورد با لفظ واژه ص 
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هاي دالوري عنتره که    با افسانه (هر ترجمۀ آن    که در ظا   » ماقتلت ذبابة  ات اليت يبالعنتر«مانند  
 نماد انسان گردن کلفتی است که   :اتيعنترحال اینکه   . باشدمی) حتی مگسی را نکشته است    

رو در ایـن ترجمـه اشـکال         کرسی عمل بنـشاند، از ایـن       هاي خود را به   خواهد خواسته می
  .  نشده استاتيعنترواژگانی وجود دارد زیرا مترجم متوجۀ معناي

  سطح نحوي.6

پردازد و اینکه طبق یک سري قوانین در هـر      و دستور زبان به ساختمان جمله می       نحو
اي  تا به صورت جمله) يقواعد ترکیب پذیر(ها را با یکدیگر ترکیب نمود    توان واژه     زبان می 

قابل فهم در آن زبان درآید و اگر به شکلی خالف آن ترکیب شود، آن جمله قابل فهم نیست 
 . است3و اصطالحاً داراي اشکال نحوي

لذا نحو دربارة چگونگی ترکیب واژه در قالب جمله و در کل دربـارة چگـونگی صـحت             
تر نحو یا رویکرد جدید آن،   دقیقکند به عبارت     بحث می ) صحت دستوري (نگارش و گفتار    

بوده و بـه سـاخت جمـالت و نحـوة ترکیـب              4هاي عمومی زبان بیشتر توصیفی      در نظریه 
پردازد و حداکثر درون جمالت بزرگ به نحوة ترکیب بندها یا جمله    در کنار هم می٥ها واژه
در فرآیند ترجمه، از این رو . دهد  ها را نشان میها توجه دارد ونحوة ترکیب صحیح آن واژه

هاي آن در زبان مبدأ و تولید جمالت درست در زبان سطح نحوي به تحلیل جمالت و سازه
  ، ترجمـۀ   و واژگـان   عناصـر معنـائی    بـر برگـردان    مقصد مربوط می شود، بنابراین عالوه     

  ردان برگـ  در واقع.  شود  مقصد نیز باید انجام  مبدأ به ، از زبان  واحد ترجمه   ساختار نحوي 
 امر جز  ، و این  است  ترجمه  مقصد، شرط اساسی  زبان  مبدأ به  از زبان  و ساختار جمله قالب

 .شود  میسر نمی واحد ترجمه  گرامري   و تحلیل با تجزیه
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به عنوان نمونه در زبان عربی در بحث اضافه، یک اسـم یـا چنـد اسـم را بـه اسـمی دیگـر            
 یـک    قاعده و اسلوب رایج ایـن اسـت کـه     »...وقلمه ودفتره و   يکتاب عل «: اضافه می کنیم، مانند   

 الیـه ذکـر شـوند،    هـاي مـضاف دیگـر پـس از مـضاف       بر مضاف الیه مقدم شود و اسـم         اسم
رونـد، ماننـد ایـن مـصرع از     مواردي هم که خالف این اسلوب باشند، شاذ و نادر به شمار مـی   

  »سد وجبهة األي ذراعنيب« : فرزدق
هاي اروپایی برعکس اسلوب رایـج زبـان عربـی،    ان انگلیسی و اغلب زبان    که در زب  در حالی 

  :مانند. گرددالیه اضافه میچند اسم به مضاف
This includes the loading and unloading of the goods exported by the countries 

which have signed the charter of pan African organization. 
بسیاري از موارد مترجم مجبور است که همانند زبان مبدأ، مـتن را برگـردان               حال آنکه در    

  .کند
  .»ةيقيثاق الوحدة األفري وقّفت م تصدرها األقطار اليتغ البضائع اليتيل و تفري حتمكضم ذليو«

  .رسد این ترجمه بر اساس اسلوب رایج عرب مناسب به نظر نمی
ـ قيثاق الوحـدة األفر   ي وقعت م  قطار اليت  تصدرها األ  ل البضائع اليت  ي حتم كضم ذل يو«  »غهـا ية وتفر ي

  .)۱۵۴: ۱۹۹۰ز،يوسف عزي(
هاي نحوي می خوانیم چنانچه مبتدا نکره باشد و خبر شـبه جملـه، مبتـدا              همچنین در کتاب  

  :مؤخر می شود و خبر مقدم ذکر می گردد، مانند
علی املنضدة کتاب  

   الغرفة رجلٌيف
هاي فوق، تفسیرهاي دیگري ذکر مـی شـود،         اي عبارت حال آنکه در زبان عربی معاصر بر      

  :از جمله
   کتاب علی املنضدة كهنا

   الغرفة رجل يفكو هنا
با   تعادل و همسویی  که ایجاد یند ترجمه دریابیمااما با بررسی علل شیوع این اسلوب در فر

انگلیسی رود، زبان  علل اساسی آن به شمار می هاي اروپایی،زبان انگلیسی و برخی زبان
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پسندد، اما انعطاف پذیري و ، ابتدا به نکره را نمی)هاي دنیاو اغلب زبان(همانند زبان عربی 
 There( لذا از واژه خنثی  توانایی زبان عربی را در تقدیم و تأخیر برخی از اجزاي جمله ندارد،

  .استفاده می کنند به جاي مبتدا) كهنا= 

There is a book on the table 
There is a man in the room 
There are two interpretations for this expression  

هاي دیگـر همـواره مثبـت نیـست، گـاهی ایـن           از این رو تحول زبان و تأثیر پذیري از زبان         
شناسـان معاصـر   رود، به عنوان نمونه برخـی از زبـان     تحول، مثبت و گاهی منفی به شمار می       

و سخن  گیرند حال آنکه این کاربرد اشتباه است،      بکار می » سخط«یا   »نکرأ« را به معنی     »احتج«
 به دور از فصاحت است، و درست این است که گفتـه شـود   »احتج فالن علی سوء معاملته«ایشان  

 اسـت کـه بـه    »أدلی باحلجة« در اصل وضع لغوي به معنـی       »تجحا« زیرا   »نکر فالن سوء معاملته   أ«
  ).29: 2001العزاوي، ( رودو دیدگاه به کار میمنظور تأیید و تأکید یک نظر 

  . بنابراین مترجم در این سطح همواره باید امور زیر را مد نظر قرار دهد
    جمله  بودن  گرامري  تشخیص-1
   واحـدهاي     منظـور تـشکیل   هـا بـه   آن  ترکیـب   و شـیوة   جملـه   عناصر سـازندة     شناخت -2

 ...، بند و بزرگتر، عبارت

   از واحدها در جمله  هر یک قش ن تعیین-3

    جمله  عناصر سازندة  بین  روابط معنایی  دقیق  شناخت-4
کند کـه آیـا اجـزاي    در واقع در این سطح مترجم تمام دقت خود را متمرکز به این اصل می          

 بـه عبـارت     انـد یـا نـه،     درست ترجمه شده  ... جمله با توجه به مبتدا، خبر، موصوف وصفت، و        
 باید روابط نحوي و دستوري اجزاي جمله یا جمالت به هم پیوسته را بـه خـوبی             دیگر مترجم 

هاي صحیح دستوري براي برگرداندن مـتن مـورد   درك کند تا بتواند در زبان مقصد از اسلوب 
-فرش(  را به صورت »قات الطرريند األيدون السجاجمي« نظر بهره ببرد، به عنوان نمونه اگر جملۀ       

ایم به خـوبی نقـش هـر یـک از     ترجمه کنیم، نتوانسته) ا می گسترانندهاي شیک وخوش نقش ر   
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 از ایـن رو     »ديسـجاج « است نـه     »طرر« صفت   »قاتيأن«هاي زبانی را تشخیص دهیم زیرا       واحد
  ).هایی با حاشیۀ شیکفرش(شود ترجمۀ آن می

نی و ترجمۀ کـامران عـاروان مملـو از اشـتباهات واژگـا     » نگاري فرانسهانقالب تاریخ «کتاب  
  .وي به عنوان نمونه متن زیر را چنین ترجمه می کند. دستوري است

“The teaching was by seminar not lecture, and the seminars were given by leading 
scholars in different disciplines.” (Peter burke, p13) 

 مباحـث   بود و اسـتادان اساس آموزش بر مباحث گروهی و نه سخنرانی انفرادي استوار       «
  ).24: 1389 عاروان،(» کردندهاي مختلف هدایت میگروهی مشخص شده را در رشته

 صفت براي اسـتاد اسـت و نبایـد بـه صـورت فعـل               leading واژةدر حالی که در این متن       
 .ترجمه شود

  سطح معنایی.7

 باید   را براي بررسی این سطح زبانی در حوزة ترجمه، دو جنبۀ ژرف ساخت و روساخت        
کـه تفـاوت مـستدلّی بـین      نظر قرار داد، یک فرض اساسی که در این زمینه مطرح است ایـن       مد

هـا وجـود دارد،   زبـان ) دستور زبـان، واژگـان، آوا شناسـی      ( و رو ساخت  ) معنا( ژرف ساخت 
-تحلیل رو ساخت زبان تمام آنچه را الزم است در ترجمۀ زبانی بدانیم در اختیار ما قـرار نمـی   

  عمـل   عنوان پایۀ ترجمه به زبـان دیگـر       در پس روساخت، ژرف ساخت یا معناست که به        . دده
 دسترسـی   که معنا در قالب ساختار است و مجموعۀ غیر قابـل    فرض اساسی دوم این   . می کند 
بـوده و   هایی که براي متـرجم سـودمند اسـت، امکـان پـذیر          تحلیل و ارائۀ آن به شیوه     . نیست

اي از  نیست که رو ساخت باید به آن صورت باشد، در واقـع معنـا شـبکه            ايترتیب آن به گونه   
ها و روابط در اصـل در  هاي معنایی و روابط میان این واحد هاست، انواع واحدها، ویژگی واحد

تـوان بـراي مثـال تحـت عنـاوین        ها اجزاي معنایی دارند که می     ها یکی است، همۀ آن    تمام زبان 
ها روساخت یا طبقـات دسـتوري     بندي کرد، اما همۀ زبان     روابط طبقه  اشیاء، رویدادها، اسناد و   

 ). 30ام اس ال ، الرسن، ص ( یکسانی ندارند
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از سوي دیگر باید توجه داشت که همیشه بین طبقـات معنـایی و طبقـات دسـتوري تقـارن            
انگلیـسی  را در زبان  work کلمه) The work is difficult( وجود ندارد، به عنوان مثال در عبارت

بـه عنـوان فاعـل سـاختار         WORK به عنوان اسم طبقه بندي می کنیم، صـرفا بـه دلیـل اینکـه              
دهد رویدادي اسـت کـه عمـل       هرچند چیزي است که کسی انجام می      . دستوري بکار رفته است   

 عـدم تقـارن    شود، بنابراین میان سطوح معنـایی و سـطوح دسـتوري در ایـن نقطـه     نامیده می 
  :سرایدها جریان دارد، چنانچه موالنا در این باره چنین میئله در همه زباناین مس. وجود دارد

  مــات زیــد زیــد  اگــر  فاعــل  بــود 
  

   لیک فاعل نیـست کـو عاطـل بـود           
   

  او ز روي لفــظ نحــوي فاعلــست  
  

            

  ور نه او مفعول و مـوتش قاتلـست      
  )3669دفتر سوم، بیت مولوي، ( 
  

  هـاي  ظرافـت   ل ژرف ساخت و معناي اصیل یـک مـتن همـواره بایـد             عالوه بر این در انتقا         
  مبـارزه بـا   ( نظر قرار داد به عنوان نمونه در زبان عربی اغلب براي بیـان عبـارت               معنایی را مد

   از  کـه  شود در حـالی کـه معنـاي   استفاده می) ارب ضد االستعمارحيفالن  (از اصطالح   ) استعمار
 است، یعنی  وي در جبهه ایـی دیگـر    ) احملارب خمالف لالستعمار   هذا( عبارت    آن برداشت می شود   

  از  امـا بـراي بیـان معنـاي مـذکور مـی تـوان       . کنـد غیر از جبهه مخالف با استعمار مبارزه می      
  .استفاده کرد...  و » االستعمار)اربحي( قارعي«عبارت 

رچوب چــا  برخــوردار اســت،   کــه در حــوزه معنــایی از اهمیــت شــایانی مــسئله دیگــري
 بـه طـوري کـه الگـوي تحلیـل        . فرهنگی و بافت بیرونی حاکم بر متن ترجمـه اسـت           -اجتماعی

نامد این الگو با مطالعـه   می "دستور نقشمند منتظم  "گفتمان نزد هالیدي مبتنی است برآنچه وي        
 در  هـاي زبـانی نویـسنده   زبان به مثابه وسیله ارتباط، انطباق داده شده و معنی را در انتخـاب        

فرهنگی گـسترده،    -ها را به روشی نظام یافته به چارچوب اجتماعی  گیرد و این انتخاب   ر می نظ
ارتباطی قـوي میـان نمودهـاي سـطحی نقـشهاي زبـان و               در الگوي هالیدي،  . سازدمرتبط می 

رابطۀ یاد شده را در شـکل زیـر         ). 108: 1384ماندي،(  فرهنگی وجود دارد   -چارچوب اجتماعی 
  .دتوان مشاهده کرمی
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   فرهنگی–محیط اجتماعی 
↓  

  سنخ
↓  

  سیاق سخن
  )زمینۀ بحث، فحواي متن، شیوة بیان(

↓  
  شناسی گفتماننشانه

  )اي، میان فردي، متنیانگاره( 
↓  

  دستور واژگانی
 )انسجام زبانی/  خبر-تعدي، وابستۀ دستوري، مضمون(

  

لذا در  فا می کنند، عالوه بر این فرهنگ و اجتماع نقش مهمی در ساختن تعابیر اصطالحی ای   
 از ایـن رو      شـود، هاي متفاوت براي بیان معنایی یکسان از تعابیري متفاوت استفاده می          محیط

 »کحامل التمر الـی هجـر  «در حالی که در زبان عربی براي بیان معنی تالش بیهوده از عبارت         
 to carry coals to new «شود در زبان انگلیسی بـراي بیـان همـین معنـا از عبـارت     استفاده می

castle «و در زبان فرانسه نیز براي بیان آن عبارت »porter de i’eau a la riviere «  که به معنـی
و یـا در زبـان    ). 88: 2007ابـوزالل،  ( شـود است، بکار بـرده مـی   ) مانند بردن آب به رودخانه    (

) بفرماییـد ( »تفـضل «هاي بهداشتی بـه هـیچ وجـه از واژه           عربی به هنگام تعارف در سرویس     
 فارسـی  این در حالی است که در زبان  .  استفاده می کنند   »ِتکرم«شود بلکه از واژه     استفاده نمی 

 ، )شـما برویـد   (ثابتی وجود ندارد، بلکـه اغلـب از عبـارت هـایی نظیـر               براي بیان این معنا واژه      
  . کننداستفاده می.... و ) نوبت شماست(

به عربی از دشواري خاص  john met his girlfriend at the station همچنین بر گردان جملۀ
در زبان انگلیسی بیانگر یک رابطۀ اجتماعی گـرم مـا     girlfriend خود برخوردار است زیرا واژة    
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 لـذا   .که این رابطه در جامعۀ عربـی تعریـف نـشده اسـت       بین دوستی و نامزدي است حال این      
  :گوییمیم و میکن استفاده می»قةيالصد«براي ترجمۀ آن از واژة 

  احملطةقته يفيالتقی جون بصد
 نزدیک تر است، از این رو اگر براي ترجمـۀ آن از واژة » friend«  به لفظ»قةيالصد« اما واژة

یوسف عزیز،  (  استفاده کنیم در واقع بخشی از محتواي متن مترجم را تغییر داده ایم         »قيلصدا«
1990 :156.(  

براي بیـان بعـضی از مفـاهیم، از اصـطالحات و واژگـان            عالوه بر این در برخی ازجوامع       
ها نیست لذا براي برگـردان ایـن واژگـان بایـد        خاصی استفاده می کنند که جداي از فرهنگ آن        

کامال از فرهنگ این جوامع آگاهی وجود داشته باشد، به عنـوان نمونـه در زبـان عربـی بـراي                   
استفاده می کننـد،    ... و» قضی حنبه «،  » جوار ربه  انتقل إلی «جلوگیري از واژة مرگ از عباراتی نظیر        

-  را بکـار مـی  »ذاك املرض«هاي کشنده نظیر سل و سرطان عبـارت       و یا براي برخی از بیماري     

: 2001العـزاوي،  ( نامنـد  مـی »ةيالعاف«را  »تـب « و »املربوکة«  را    »حصبه«ها  برند، همچنین مصري  
58.(  

شاختی و فرهنگی   هاي زبان حی باید کامال به تفاوت    یند ترجمۀ پویا و اصطال    ابنابراین در فر  
  .زبان مبدأ و مقصد واقف بود این مسأله به سه صورت در فضاي بیرون از متن وجود دارد

   عبـري  هاي مبداء و مقصد به نسبت زیادي به هم شبیه هـستند مثـل   ها و زبان  فرهنگ. الف
  .به عربی، و عربی به فارسی

ها نسبتاً بـه هـم شـبیه انـد مثـل ترجمـه از زبـان        ستند، امافرهنگ ها به هم شبیه نی    زبان. ب
  .زبان مجاريآلمانی به

   از هـاي مبـداء و مقـصد بـا یکـدیگر متفـاوت انـد مثـل ترجمـۀ                ها و هم فرهنگ   هم زبان . ج
  .ايانگلیسی به زولویا از یونانی به زبان جاوه

نخواهـد شـد، امـا    درحالت نخست مترجم با مشکل جدي و اساسی چندانی روبه رو             .1
متـرجم ممکـن   . توان انکار کرد که اگر دو زبان بیش از حد به هم شبیه باشنداین حقیقت را نمی  

- ترجمـه  شود که از کیفیتاش این می هاي مصنوعی را بخورد و نتیجه     است فریب این شباهت   

ثالً در مـ  . شود و گاها مترجم را دچار اشتباهاتی اساسی می کندهاي صورت گرفته کاسته می  
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 »لبس الطرطور بالرأس  يکان البهلوان   «ترجمه از زبان عربی به فارسی ممکن است مترجم عبـارت            
ـ  «از، حـال آنکـه مقـصود    )پهلوانی که کالهـی بـه سـر داشـت    ( را چنین ترجمه کند    ، »هلوانالب

 .است» کاله مخصوصی که دلقک ها به سر می گذارند «،»طرطورال« و مقصود از »دلقک«

 متفـاوت مـی   "هـا کـامال  ها نسبتاً به هم شبیه اند امـا زبـان  وم  که فرهنگ    در حالت د   .2
اش زیـادي در ترجمـه    ) تحـت اللفظـی   (باشند انتظار می رود که مترجم از تبدیل هاي صـوري            

هاي فرهنگی زیاد باشد کار ترجمه براي مترجم تـا حـدود       به هر حال اگر شباهت    . استفاده کند   
  .کند تشابهات مفهومی در دو متن به مترجم کمک میشود چرا که تر میزیاد آسان

تـر خواهـد بـود چـرا کـه         ها متفاوت باشند کار مترجم بـسیار سـخت         اما اگر فرهنگ   .3
.  مـی کنـد   تري ایجادتر و پیچیدههاي زبانی مشکالت سختهاي فرهنگی نسبت به تفاوت تفاوت

 و   باشند طبعاً خیلـی از مفـاهیم   و مقصد از لحاظ فرهنگی بسیار با هم متفاوت    أوقتی زبان مبد  
  .طور طبیعی برگرداندتوان بهیند ترجمه نمیاموضوعات را در فر

  گیرينتیجه

توان گفت در روند ترجمه، مترجم الزم است     نظر به آنچه که در اثناي مقاله گذشت می        
 متن را در کلیت آن به عنوان یک واحد زبـانی در نظـر بگیـرد و اینکـه در انتقـال ایـن کـل             

 نظر قرار دهد و فراموش نکند که در داخـل ایـن    را مد ) معنایی(زبانی، همواره ترجمۀ پویا     
هاي مختلف زبانی  واحد زبانی همواره مجبور است از انواع مختلف ترجمه در انتقال واحد           

اي مربـوط بـه پزشـکی، حقـوق،      مـثال واژه  (لذا در انتقال یـک واژة تخصـصی         . بهره ببرد 
-واحد زبانی وي واژه خواهد بود؛ از ایـن رو بایـد از ترجمـۀ تحـت                ) ...اقتصاد، تصوف و  

......  هـا و جمـالت و   هاي زبانی، و پارة جملـه اللفظی استفاده کند و در انتقال برخی ترکیب       
هـاي زبـانی کـه بـار        طور مداوم تغییر خواهد کرد، اما در انتقـال واحـد          نیز واحد زبانی به   

 دارند همگام با واحد اصلی ترجمه یعنی مـتن در    -... و  اجتماعی، فرهنگی  –معنایی خاصی   
لـذا  . استفاده شود) ترجمۀپویا( کلیت آن  و نیز بافت بیرونی باید از شیوة ترجمۀ ارتباطی       

 دهـد هـاي ترجمـه بـه خـود اختـصاص مـی      هرچند ممکن است حجمی را که یکی از شیوه     
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باشـد امـا همـواره بـه منظـور       از متنی به متن دیگر متفاوت       ) وابسته به متن ترجمه شده    (
اي که مـتن بـراي وي ترجمـه شـده          اي مناسب و ارتباطی سازنده با خواننده      ایجاد ترجمه 

کلـی حـاکم   ) معنـاي (است باید متن به عنوان یک واحد بزرگتر در نظر گرفته شود و روح             
تر آنکه متـرجم بایـد سـطوح مختلـف زبـانی یعنـی       مهم. بر آن به بهترین نحو منتقل گردد      

واژگانی، نحوي و معنایی را در فرایند ترجمه همواره مد نظر قرار دهـد، و هـر میـزان کـه         
موفق تر عمل کنـد، معنـاي حاصـل از       ) واژگانی، و نحوي  (وي بتواند در دو سطح نخست       

در مقابـل   . ترجمه از وضوح و همـسانی بیـشتري بـا مـتن مبـدأ برخـوردار خواهـد بـود                   
کننـد در   را از پیش بـه یـک اسـلوب خـاص مقیـد مـی      مترجمانی که در فرآیند ترجمه خود 

-اي ارئه می  شوند و در واقع ترجمه    هاي زبانی با مشکل مواجه می     انتقال و برگردان واحد   

آورنـد کـه   دهند که نه زبان مبدأ است و نه زبان مقصد بلکه یک زبان سومی را پدیـد مـی                  
زبـان مـضر و خطرنـاك      براي کاربران زبان مقصد اغلب مبهم و نـامفهوم و بـراي خـود               

 .است

  هانوشتپی

1. Even-azoher, I 
2. interlingual translation 
3. Syntactic 
4. Descriptive 
5. Clauses 
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