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  دانشكده ادبيات  و علوم انساني -دانشگاه بيرجند

  1395ارديبهشت ماه 
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    دكتر حسن امامي
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  همايش ملي و مطالعات بينارشته اي مقاالت

  )بيرجند: 1395(همايش ملي ترجمه و مطالعات بينارشته اي 
تدوين  /مقاالت همايش ملي ترجمه و مطالعات بينارشته اي مجموعه : عنوان و نام پديدآور

  .حسن امامي،  جليل اله فاروقي
  .1395 نشر خط سفيد،: بيرجند:         مشخصات نشر

  
  : شابك
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  اعضاي كميته علمي همايش) الف

 دانشگاه سبزوار            دكتر افسانه افتخارزاده

  دانشگاه بيرجند        دكتر حسن امامي

 دانشگاه حكيم سبزواري               دكتر غالمرضا ايجاد

 دانشگاه بيرجند               دكتر محمد بهنام فر 

  دانشگاه بيرجند         دكتر محمد علي بيدختي

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار                    عليبيكيان  دكتر

 دانشگاه اراك                   دكتر ابوالفضل حري

 دانشگاه بيرجند              دكتر عبدالرحيم حقدادي

 دانشگاه فردوسي مشهد                      دكتر علي خزاعي فر

 )ع( دانشگاه امام رضا        دكتر ابراهيم داوودي شريف آباد

  جنددانشگاه بير                  دكتر سيد مهدي رحيمي

 دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار              دكتر اسماعيل زارع بهتاش

 دانشگاه بيرجند           دكتر كتايون زارعي طوسي

 دانشگاه سيستان وبلوچستان                     سارانيدكتر عبداهللا 

 دانشگاهبيرجند          دكتر علي اكبر سام خانياني

 دانشگاه بيرجند    دكتر علي اكبر شاميان ساروكاليي

 دانشگاه بيرجند                         دكتر محمد هادي شهاب

 ن مشهددانشگاه تابرا                         دكترمحمدصالح صنعتي فر

 دانشگاه بيرجند                            دكتر محمدرضاعزيزي

 دانشگاه بيرجند                       دكتر زهرا عليزاده بيرجندي

 سي مشهددانشگاه فردو                               دكتر علي عليزاده

 دانشگاه بيرجند                    دكتر جليل اله فاروقي

 دانشگاه عالمه طباطبايي تهران                              فرح زاددكتر فرزانه 

 دانشگاه بيرجند                              خانم فريده فرهادي

 دانشگاه بيرجند               دكتر سيد محمدحسين قريشي

 دانشگاه عالمه طباطبايي                        دكتر ميرجالل الدين كزازي

  دانشگاه بيرجند                        المعي گيودكتر احمد 
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 دانشگاه بيرجند                          دكتر محسن مباركي

 دانشگاه بيرجند                          دكتر ابراهيم محمدي

 دانشگاه عالمه طباطبايي تهران                       دكتر حسين مالنظر

  گاه بيرجنددانش                               دكترمحمدامين ناصح

 دانشگاه بيرجند                                  دكتر حامد نوروزي

 دانشگاه بيرجند                                  دكتر زينب نوروزي

  دانشگاه بيرجند                              دكتر حسين نويدي نيا

 دانشگاه بيرجند                               دكتر مرادعلي واعظي

 دانشگاه بيرجند                             دكتر محمدرضا هاشمي
  

  ستاد برگزاركننده همايش) ب

 دانشگاه بيرجند رياست                          دكتر خليل خليلي

 بيرجند معاون پژوهشي وفناوري دانشگاه                    دكتر محمدعلي بهداني

 معاون اداري ومالي دانشگاه بيرجند                           دكتر غالمرضا زماني

 دانشگاه بيرجند معاون فرهنگي واجتماعي              محمدحسين قريشيسيد دكتر 

 مديرپژوهشي دانشگاه بيرجند                  محمدحسنفتحينسري  دكتر

  رياست دانشكده ادبيات وعلوم انساني                          دكتر جواد ميكانيكي

 مدير پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني      دكتر زهرا عليزاده بيرجندي

  اه بيرجندمديرروابط عمومي دانشگ                 آقاي محمدجواد مشاوري نيا

  مسئول نقليه دانشگاه    آقاي ناصر سرحدي              

  مسئولتداركات      آقاي حاجي بابايي مقدم

 مسئول دبيرخانه همايش                  خانم مليحه سادات حسيني

 كارپرداز                         آقاي حسين اخالقي

  عضوهيئت اجرايي همايش                       آقاي گل محمد يوسفي

  عضوهيئت اجرايي همايش      آقاي حسن صمديان

 عضوكميته اجرايي                               خانم الهام پاياني

 مسئول امور وبگاه همايش                               خانم زهرا اميري
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  حاميان مادي و معنوي همايش) ج

  اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

  خراسان جنوبياداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و فرهنگي 

  انجمن زبان شناسي ايران

  انتشارات خط سفيد

  دانشگاه بيرجند

  دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي

  سيوليكا

  شوراي اسالمي شهرستان بيرجند

  كنفرانس ياب

  1كاربردي بيرجند-مركز آموزش علمي 

  معاونت فرهنگي دانشگاه بيرجند

  موسسه زبان هاي خارجي آوا
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  :مقدمه

و  1384كنفرانس ترجمه سال( به دنبال استقبال پژوهشگران محترم از همايش هاي پيشين           

محدود به مطالعات ترجمه  گستره ي رشتهبه اين كه نظر ،  و ) 1392همايش ادبيات و زبان شناسي سال

، تني داردپيوندي ناگسسبا ساير حوزه هاي علمي خود نمي شود و ظرفيت گسترده و نهفته اي داشته و 

ترجمه و مطالعات "گروه زبان انگليسي دانشگاه بيرجند بر آن شد تا همايشي تحت عنوان همايش ملي 

هدف اصلي اين همايش، تدارك محيطي صميمي . برگزار نمايد  "رشته ايبينا

تا بدين طريق از تجربيات و آموخته هاي است پژوهشگرانوعالقمندان حوزه هاي مرتبط با ترجمه  براي

توفيق مجالست بابزرگان و اساتيد اين حوزه ،كديگر بهره گيرند و همگام با حصول دستاوردهاي علميي

اقدام به معرفي همايش از طريق پوستر و سايت هاي اينترنتي و  1394لذا از خرداد سال . حاصل گردد

در . فراهم نمود شبكه هاي اجتماعي گرديد كه از ابتدا شور و اشتياق پژوهشگران موجبات دلگرمي ما را

مقاله توسط هيئت  140مقاله به دبيرخانه همايش ارسال گرديد كه از اين ميان حدود  300مجموع،  حدود 

  . محترم داوران مورد پذيرش قرار گرفت

بي شك موفقيت هر فعاليت نظامندي در گرو تالش، تعهد و همدلي كليه عوامل گرداننده آن مي     

نيمت شمرده و از كليه دست اندركاران برگزاري اين همايش كه بي شك بدون باشد، در اينجا فرصت را غ

همدلي و مساعدت اين عزيزان برگزاري اين همايش مقدور نبود، مراتب قدراني و سپاس خود را اعالم 

حمايت و همكاري مجدانه داوران محترم، اعضاي كميته علمي و اجرايي، حاميان مادي و معنوي . داريم

بويژه از همراهي و زحمات بي دريغ همكاران ارجمندمان . نشجويان گرامي را ارج مي نهيمهمايش و دا

سركار خانم مليحه سادات حسيني مسئول دبيرخانه همايش كه با بزرگواري و صبر مثال زدني خود 

 همايش را همراهي كرده اند و از سركار خانم زهرا اميري كه با جديت و دقت خالصانه وقت گذاشته اند

از جناب آقاي دكتر محمدامين ناصح سرپرست دفتر نمايندگي دانشگاه كه با بزرگواري . تشكر مي نمايم

از جناب آقاي حاجي بابايي مقدم كه با . تمام امور همايش را در تهران دنبال نموده اند تشكر مي نمايم

اي ابوالفضل هادي نيا از آق. جديت و دلسوزي كارهاي اجرايي را به سامان رساندند تشكر مي نماييم

و نيز آقاي منصور ابراهيمي به جهت همكاري صميمانه در انجام امور ) نماينده محترم انتشارات خط سفيد(

در نهايت، اميدواريم كه اين همايش مقبول كليه . مربوط به تايپ و تكثير مقاالت سپاسگزاري مي نماييم

  .بزرگواري خويش ببخشندعزيزان واقع گردد و هرگونه قصور و كوتاهي را به 

  

  جليل اله فاروقي- حسن امامي

  95ارديبهشت 
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  فهرست مطالب

  صفحه                              عنوان

ارزيابي كيفي ترجمه فارسي به انگليسي كتاب نـوني صـفراثر سـيد حسـن شـكري بـر اسـاس مـدل جوليـان           
  62  ..................................................................................................................................................)/2006(هاوس

      فاطمه چراغي

  نسب سرور جوادي

  محمدرضا اربابي

  327  .............................................................................................  /ي خرنامه در عصر ناصري اعتمادالسلطنه و ترجمه
  جعفر مرادحاصلي 

سـاختارهاي   هاي انگليسي جهت اسـتخراج  قالـب  آموزش ترجمه از زبان فارسي به انگليسي با استفاده از پيكره
  235  ..............................................................................................................................................................  /نحوي

  الناز پاكار

  447  ..........................................  )/احمدآلغربي بر انديشه جاللمطالعه تاثير ترجمه متون (بازتاب ايدئولوژي بر زبان 
    سميه حميدي

 پيمان زنگنه

  فاطمه اشرفي گل

  489  ....................................................................................  /هاي ترجمه متون كهن تاريخي از عربي به فارسيبايسته
  زادهمحمدحسن الهي

بررسي ارتباط ميان راهبرد غالب بومي سازي يا بيگانه سازي در ترجمه عناصر فرهنگي رمان شازده كوچولـو بـا   
  208  ......................................  /هاي استقبال مخاطبچاپ ترجمه هاي مختلف آن به عنوان يكي از نشانهتعداد تجديد 

  ابوالفضل مهرجو

  فاطمه قرائي

  437  ..........................................................  /بررسي ترجمه بينانشانه اي متون نمايشي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
  مهسا ميرشكار

  380  .........................................................................................  /كودك و نوجوان ادبي آثار در لحن ي ترجمه بررسي
  نوا شجاع ني

  11  .................................................................................  /ترجمة اينترنتي متون فارسي به فرانسوي بررسي خطا هاي



  د
 

  پويا شهرياري راد

  معرفي ترجمه هاي اوستا

  مريم حيدري

  320  ..............................   )/2005(به زبان فرانسه توسط رِژي بالشر "حمد"شناختي ترجمة سورة مباركة بررسي زبان
  پويا شهرياري راد

  107  ...................................................................  /بررسي علل پذيرش و محبوبيت ترجمه آثار جرجي زيدان در ايران
  زهرا ساالري

  528  ...........................................................................  بررسي كارنامة ترجمه هاي يوسف خان اعتصام الملك
  هدي عرب زاده

  352  ..........................................................  / "دوازده سال بردگي"بررسي گفتماني فيلم نسخة اصلي و دوبلة فارسي 
  فرزانه شكوهمند

  293  ....................................................  /هاي واژه تقوي در بيست ترجمه فارسي و انگليسي قرآن مجيد بررسي معادل
  الهام آقاماليي

  419  ......................................  /يابي در ضرب المثل هاي فرانسه و فارسي از بعد انطباق لفظي و معنايي بررسي معادل
  محمدرضا فارسيان

  شكوفه جاويدي مقدم

  51  ............................................  /ي فارسي آن اي ساخت اطالع جمله در نمايشنامه مكبث و سه ترجمه بررسي مقابله
  بهروز محمودي بختياري

  فائقه شاه حسيني

  96  .......  /هاي مشهد در ميان دانشجويان دانشگاه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ميزان پذيرش واژگانبررسي 
  خانزادهحميد علي

  430  ......................................  /بررسي و ارزيابي زباني وفني ترجمه سوره مريم با تكيه بر ترجمه استاد الهي قمشه اي
  زهره ناعمي

  مريم شيركوند

  فاطمه نوروزي فرد

  195  ..............................  /عناوين فيلمهاي سينمايي كودك انگليسي زبانبررسي و تحليل تقابلي راهبردهاي ترجمه در 
  نيلوفر هاشمزاده

  449  ............................................  /به فارسي) در قرآن كريم(اي در برگردان تميز عربي بررسي و نقد شيوة الهي قمشه
  زينب صالحي



  ذ
 

  148  ...............................................................................  /تاثير ورود اصطالحات عربي به قوانين بر حق بر فهم قانون
    احمد خسروي

  ابراهيم احمدي

  حسن صمديان

  42  .............................................................................................  /ي ترجمة فرانسه و تأثير آن بر فرهنگ ماتاريخچه
  سيده فاطمه وجدان

  502  ...................................................  /تبارشناسي تحليل مفاهيم سياسي و نقش آن در تحول ساختار دولت در اسالم
 حسين فرزانه پور

  مينا برجي

  255  ........................................................................  /چالش ها و راهكارها: تحليل انتقادي گفتمان و مطالعات ترجمه
  بهنام رجب پور

  309  ...................................................................................  /قرآن در تفسير كشف االسرارتحليل سبكي ترجمة آيات 
  محمد بهنام فر

  246  .....................................................................................................................  /ترجمه متون اسالمي و ايدئولوژي
  اميد جعفري

  سارا عطارزاده

  515  ................................................................  /نقد و بررسي كتاب جستاري در نظريه هاي ترجمه: ترجمه و آموزش
  طرقبه رزادهكعسرجبعلي 

  امير ارسالن ياراحمدزهي

  71  ............................................................................................................................  /ترجمه و ضبط اسامي خاص
  شيما طيبي جزايري

  398  ....................................................................  /هالم در ترجمة بينامتني قرآني در شعر مظفر نواب تطبيق الگوي لپي
  آبادي عبدالباسط عرب يوسف

  زاده فؤاد عبداهللا

  نيا صديقه بزرگ

  364  ........................................................  /هاي فلسفي يونان باستان در انديشه سياسي فارابيچگونگي بازتوليد انگاره
  پيمان زنگنه

  سميه حميدي

  حسين فرزانه پور



  ر
 

  183  ......................................................................  /هاي انگليسي آنها گناه در قرآن و نقد ترجمه حوزه معنايي واژگان
 محبوبه نورا

  466  ............................................................................................  /خصوصيات نوين ترجمه در گستره ادبيات تطبيقي
  رزيتا عيالني

  170  ..............................................................................  /خوانشي بر يكي از رباعيات خيام و نقد دو ترجمه عربي آن
  رضا افخمي عقدا

 فاطمه جمشيدي

  1  ............  /پژوهانه ترجمه رمان كوچه مدق از عربي به فارسيعناصر خاموش متن وتاثير آن بر ترجمه؛ نمونه مورد 
  كبري روشنفكر

  نوح اسالمي دوالبي

  احمد حيدري

  159  ........................................................................................................../مشكالت ترجمه حقوقي در دنياي معاصر
  اعظم انصاري

  19  ..................................................................................................................................  /معرفي ترجمه هاي اوستا
  مريم حيدري

  335  ............................  /هاي خاص با تاكيد بر ترجمة اسم در برگردان انگليسي رمان بوف كور فرايندهاي واردمطالعه 
  راضيه حجتي زاده

  132  ....................  /»ضرورة اإللمام باللغة األصل و معرفة موضوع الترجمة«، علي ضوء» اللمع في التصوف«نقد لترجمة 
  هادي نظري منظم

  سيد روح اهللا طاهري

  خليل پرويني

  410  ............................................  /حالج االسرارهاي مأنوس و هاي بيژن الهي در نيت خير، بهانهنقد و بررسي ترجمه
  هدي عرب زاده

  مهرآسا رحماني

شنايي باموضوع مـورد  آو ء ط برزبان مبدالي اللمع في التصوف ابونصرسراج برمبناي ضرورت تس نقدي برترجمه
  116  .............................................................................................................................................................  /ترجمه

  هادي نظري منظم

  سيد روح اهللا طاهري

  



  ز
 

  269  ........................................................................................  /هاي قاجارها در تحول محتوايي خوابنامهنقش ترجمه
  بيرجنديي زهرا عليزاده

  دهازهره عليز

  84  ..........................................................................  /نقش گرايي در ترجمه و تاثيرپذيري آن از زبانشناسي نقش گرا
  سارا عطارزاده

  262  ...............  /لزوم آموزش مترجمان در به كار گيري ابزارهاي نوين ترجمه:  نوآوري هاي ترجمه در عصر ديجيتال 
 رضا يل شرزه

  33  ......... )/غزليات حافظ: مطالعة موردي(كالسيك فارسي نوع مواجهة ايرانيان با شاهكارهاي شعر عربي در ادبيات 
  محمدرضا عزيزي
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  عناصر خاموش متن وتاثير آن بر ترجمه؛ نمونه مورد پژوهانه ترجمه رمان كوچه مدق

  از عربي به فارسي 

  1كبري روشنفكر

  2نوح اسالمي دوالبي

  3احمد حيدري

  :چكيده
است كه در  و از شاخه هاي زبان شناسيميان رشته اي دانشي)discourse(كاوي يا تحليل گفتمانن سخ

. را در برگرفته است... و  ، روانشناسيادبيات، جامعه شناسي: دهه هاي اخير حوزه هاي گستردهاي همچون
بوده و از مطرح در گفتمان و ابزاري براي انتقال، از اهميت ويژه اي برخوردار  مسائلترجمه به عنوان يكي از 

 سخن كاويعناصر سبك، لحن ونشانه هاي سجاوندي ازجمله . زبان شناسي به شمار مي رود حوزه هاي كالن
به شمار مي يكي از چالش هاي پيش روي مترجمان  كه انتقال پيام آنها ،و از عناصر خاموش متن مي باشند

رمان .توجه به آنها باعث حفظ خصوصيات متن اصلي و زيبايي هر چه بيشتر اثر ترجمه شده مي شودرودو
يكي از برترين آثار نجيب محفوظ مي باشد كه تقابل سنت و مدرنيته را به تصوير مي كشد، و » زقاق المدق«

 - روش توصيفي تكيه براين پژوهش با . به زبان فارسي برگردانده شده است» كوچه مدق«با عنوان 
يد بر سبك، لحن، نشانه هاي با تاك(تحليليوبراساس زبان شناسي مقابله اي ودر چارچوب نظريه سخن كاوي 

نجيب محفوظ مي اثر » كوچه مدق«به بررسي ترجمه محمد رضا مرعشي پور از كتاب ) سجاوندي
است،  مبذول داشتهنتايجنشان مي دهد كه مترجم با توجه به همه تالشي كه در انتقال صحيح متن .پردازد

از زبان مبدأ به )لحن، نشانه هاي سجاوندي سبك،(صحيح پيامهاي عناصر گفتماني  در انتقالافي را گاه دقتك
  .است لحاظ ننموده زبان مقصد در متن مورد ترجمه

  
  .ترجمه، سخن كاوي، لحن، نشانه هاي سجاوندي، كوچه مدق:  واژگان كليدي
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  :مقدمه  .1

تفاهم ودرك از ديرباز تا كنون ترجمه اهميت بسيار زيادي در حوزه ارتباطي اقوام وملت ها داشته وزمينه ساز 
بعد از ظهور اسالم وتبديل ايران به حلقه ي ارتباطي بين فرهنگ هاي قبل وبعد . متقابل بين آنها گشته است

زبان عربي از . )74 ص،1391غريبيان، . ( از اسالم، كتاب هاي زيادي از فارسي به عربي وبالعكس انجام گرفت
يل پيوند فرهنگي ناگسستني با زبان فارسي همواره از يك سو به عنوان زبان ديني كشور و از سوي ديگر به دل

اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، با اين وجود سهم اندكي در بين كتاب هاي خارجي ترجمه شده به 
نتايج آماري ترجمه هاي پس از انقالب  از زبان هاي مختلف به فارسي  به . فارسي به خود اختصاص داده است

  ) 106 ص،1388اه، داورپن:(شكل زير است 
 شماره زبان جمع درصد

 .1 انگليسي 5702 42/71

 .2 عربي 1323 57/16

 .3 فرانسه 696 72/8

 .4 آلماني 198 48/2

 .5 اهساير زبان 95 81/0

 * جمع 7984 100

  
بعد از  با توجه به آمار ارائه شده، به اين نتيجه مي رسيم كه ترجمه از زبان عربي به فارسي با اختالف زيادي

  .زبان انگليسي قرار گرفته كه اين خود نشان دهنده اهميت كمتر اين زبان و فرهنگ در كشور است
را نقش قابل مالحظه اي دارد كه اين مهم  ، كنكاش متن و موشكافي اجزاي ساختاري آن در فهم صحيح متن

نه تنها عناصر متن اصلي را به عنوان فعاليتي كه ه ترجمه نيز ب«بر دوش دارد، ) گفتمان( دانش سخن كاوي 
بيشترين كنش و واكنش به يكديگر بر مي انگيزاند، بلكه به واسطه تالش براي بردن اين متن به نظام هاي 
ارتباطي ديگر به ناچار همه عوامل فرامتني از جمله عوامل فرهنگي واجتماعي را دخيل مي كند واز اين رو با 

  )30 ص،1386بركت، ( » را آشكار مي سازد وضوح بيشتري ارتباط بين متن وجامعه
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آن چه كه امروزه در مقوله ترجمه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد وبه عنوان چالشي خاموش پيش روي 
مترجمان به شمار مي آيد، مسله سخن كاوي است كه عدم توجه به آن باعث كمرنگ شدن خصوصيات متن 

  .در پي داشته باشد را و چه بسا عدم رعايت امانت شده اصلي
اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي وبر اساس زبان شناسي مقابله اي ودر چارچوب نظريه سخن 

« به بررسي ترجمه محمد رضا مرعشي پور از كتاب ) با تاكيد بر سبك، لحن، نشانه هاي سجاوندي( كاوي 
  .نجيب محفوظ مي پردازد» كوچه مدق

در جهان عرب منتشر گرديد كه هم اكنون از دهمين چاپ خود نيز گذر كرده است،  1972اين رمان در سال 
در نشر » محمد رضا مرعشي پور«در ايران، توسط تنها مترجم اين رمان آقاي  1378اين كتاب در سال 

  .منتشر شد 3300با تيراژ » فرهنگ وانديشه«
  :ما در اين پژوهش به دنبال پاسخ گويي به سواالت زير هستيم

  سه عنصر سبك، لحن، نشانه هاي سجاوندي تا چه حد در انتقال  معنا در اين رمان موثر بوده است ؟. 1
  موفق عمل كرده است ؟) سجاوندي يسبك، لحن، نشانه ها( تا چه اندازه مترجم در رعايت سه عنصر . 2
  
 :پيشينه .2

وهش هايي انجام گرفته كه به تعدادي و ارتباط آن با ترجمه پژ) تحليل گفتمان(در مورد مسئله سخن كاوي 
  :از آن اشاره مي كنيم 

ضمن بيان اين مسئله كه ترجمه را مي » تحليل گفتماني دشواريهاي ترجمه ادبي« در مقاله ) : 1386(بركت 
توان از دريچه تحليل گفتمان مورد نقد وبررسي قرار داد، رابطه بين مترجم، خواننده ومتن ادبي را تنگاتنگ 

  قائل است) معناي تلويحي( ناپذير توصيف مي كند وبراي متن يك وجه آشكار ويك وجه پنهان  وتفكيك
نقد ترجمه داستان درسهاي فرانسه از ديدگاه نظريه سخن «در مقاله اي با موضوع ) : 1388(غالمي وديگران 

ه مسئله گفتمان در ابتدا با بيان اهميت توجه ب: » سبك، لحن ونشانه هاي سجاوندي: كاوي؛ بررسي موردي 
مي پردازند، نتايج نشان مي دهد كه مترجم در انتقال سبك اثر » درسهاي فرانسه« ترجمه، به نقد داستان 

  .موفق بوده اما در انتقال لحن شخصيت ها ونشانه هاي سجاوندي توجه كافي نداشته است
عربي احساس مي شود كه با وجود قابل ذكر است كه جاي خالي پژوهش هاي ترجمه در حوزه زبان وادبيات 

ظرفيت هاي كالن در اين حوزه وداير شدن رشته مترجمي در دانشگاه ها تحقيقات بسيار محدودي در اين 
  .زمينه صورت گرفته شده است

  
  :ادبيات نظري .3

  ):discourse(سخن كاوي .3.1
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گوناگوني همچون علوم سخن كاوي يا تحليل گفتمان نوعي تجزيه وتحليل كالم است كه در رشته هاي 
اجتماعي، زبان شناسي، روانشناسي وادبيات كاربرد دارد ودر واقع نوعي مطالعه ميان رشته اي محسوب مي 

  ) 70 ص،1385فرهنگي، . ( شود
در نظريه سخن كاوي پيام به عنوان يك پديده ي مستقل ومنتزع مورد بررسي قرار نمي گيرد، بلكه تاكيد مي 

جاد پيام، مجموعه اي ناهمگون ولي مرتبط از عوامل متني و غير متني در جريان كنش و شود كه در فرايند اي
  ).87 ص،1388سعيدي، . غالمي. ( واكنش پويايي دخالت دارند، كه به اين واكنش ها فرآيند سخن مي گويند

مخاطبة  خاطب، يخاطب،« مي نامند كه از مصدر كلمه ي » علم الخطاب« در زبان عربي نيز سخن كاوي را 
است وبه معناي جهت دهي كالم به سوي كسي است كه مي فهمد، خطاب به معناي بازگشت كالم » وخطابا

هر چه باشد اين دانش به فهم صحيح تر متن كمك مي كند و ). 26 ص،1388العموش، . ( نيز مي باشد
حاضر با پيچيدگي متون  برقرار مي كند كه در عصر) مخاطب( ارتباط تنگاتنگي را بين نويسنده و خواننده 
با توجه به تعاريفي مختلفي كه از اين دانش نوپا در زبان هاي . ادبي مواجه هستيم ضروري به نظر مي رسد

سخن كاوي با « مختلف ارائه شده است مي توان مضمون مشترك تمام تعاريف را اين گونه خالصه كرد كه 
  )7 ص،1377صلح جو ، . ( »واحدي بزرگ تر از جمله سروكار دارد

  :سخن كاوي وترجمه .3.2
از منظر سخن كاوي ما با شبكه پيچيده اي از داللت ها روبرو هستيم كه نه تنها ظرفيت هاي متني و فرا 
متني نوشتار اصلي بلكه قابليت هاي زباني وفرازباني مترجم ونيز استعداد هاي زباني وفرهنگي زبان مقصد را 

  : مد نظر قرار مي دهد وما را به مثلثي از اين دست مي رساند 
  
  
  ترجمه        مترجم      

                                                
  

  )31 ص،1386بركت، ( متن                                     
  

از آن جا كه الزمه يك ترجمه صحيح وزيبا، فهم دقيق متن و توجه به عوامل درون زباني وبرون زباني است، 
در متن توجه كافي داشته باشد، زيرا كه در نظر نگرفتن آن موجب دور  مترجم بايد به عناصر تحليل گفتمان

  .شدن اثر ترجمه شده از متن اصلي مي گردد
طبق نظريه سخن كاوي ترجمه را نمي توان جايگزيني براي متن اصلي جهت انتقال پيام به شمار آورد، بلكه 

زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطي با زبان مبدأ مترجم بين خواننده ونويسنده نوعي تعادل برقرار نموده كه متن 
 )79 ص،1385لطفي پورساعدي، . ( معادل ويكسان باشد
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مترجم بايد به گونه اي عوامل معادل متني وغير متني مؤثر بر ارزش ارتباطي را در زبان مقصد برگزيند تا 
اجزاي تعادل ترجمه اي ناميده مي  تاثير مشابه در خواننده زبان مقصد هم ايجاد شود، اين عوامل تاثيرگذار كه

كه مي توان سبك، ...  واژگان، ساختار، بافتار، معناي جمله، معناي كالم، گونه هاي زباني و: شود عبارتند از 
غالمي و سعيدي، . ( لحن ونشانه هاي سجاوندي را از جمله موارد پركاربرد وبا اهميت در اين حوزه دانست

  ). 88-  87 صص،1388
  :سبك .3.3

 ص،1378سميعي، . ( سبك همچون اثر انگشت براي نويسنده و يك ويژگي منحصر به فرد محسوب مي شود
مي توان گفت دو عبارت كه اطالعات كمابيش واحدي را بيان مي كنند اما ساخت « : هاكت مي گويد ). 78

  ).99 ص،1375مختاري اردكاني، . ( زباني متفاوتي دارند از لحاظ سبك متفاوت هستند
سبك متن اصلي را به هنگام انتقال به زبان مقصد  ،وظيفه مترجم در اين حوزه اين است كه تا حد امكان

مترجم و سبك و صداي اوست كه با سبك وصداي  ي واسطهه بازآفريني كند؛ زيرا كه خوانندگان اول بار ب
يتي برخوردار است كه انتقال سبك در ترجمه از همان اهم، )24 ص،1390حري، . (نويسنده آشنا مي شوند

  )47 ص،1389زركوب و اصغري، . ( انتقال پيام و محتوا
سبك ها را مي توان با توجه به نوع موضوع يا مخاطب به جدي،يا طنز، عميق يا سطحي، درشت وخشن يا 

هر سبكي زبان خاص  .ظريف، مودبانه يا غير مودبانه، رسمي، نيمه رسمي ويا غير رسمي دسته بندي نمود
نمي توان با زباني پيچيده و با سبكي عميق وپرتكلف بيان  را كودكانه ي ا مي طلبد، براي مثال قصهخود ر

ترجمه، توجه به سبك مولف نبايد از ديد  ي ، بنابر اين در حوزه) 89ص ،1388غالمي وحسيني . ( نمود
دست يابد سپس اقدام به مترجم پنهان بماند بلكه بايستي با مطالعه اي دقيق به شناخت كافي از سبك مولف 

  .ترجمه اثر مورد نظر خود نمايد
انتقال سبك در ترجمه يا با معادل « از آن جا كه سبك، متشكل از واژگان، جمالت وساختار است، بنابر اين

در حوزه واژگان بايد ) 71 ص،1374صفوي، . ( »يابي واژگاني صور ت مي گيرد ويابا معادل يابي ساختاري
ساختاري بايد  ي ي استفاده كند كه همان بار معنايي  را در زبان مبدأ داشته باشند و در حوزهمترجم از واژگان

 عالوه بر مفهوم جمالت را به گونه اي با هم تركيب نمايد كه پيام نويسنده به خوبي انتقال داده شود؛ چرا كه
  .اند حاوي پيام نيز ساختار جمالت و نوع تركيب آنها

  :لحن .3.4
ها بيانگر وجوه خاصي از شخصيت وجهان بيني آنهاست كه نويسندگان بزرگ غالبا با تمايزي  لحن شخصيت

كه بين گفتار شخصيت هاي آثار خود قائل مي شوند زواياي پنهاني از دنياي درون آن ها به نمايش مي 
دبي به گونه مترجم بايد در انتقال لحن شخصيت هاي موجود در يك اثر ا). 99ص ،1386خزاعي فر،. ( گذارند

  .اي عمل كند كه  مخاطبين خود را در فضاي موردنظر نويسنده قرار دهد
مترجم براي انتقال لحن اوال بايد آن را به دقت تشخيص و سپس با خالقيت و اگاهي به زبان مقصد انتقال 

  )90،ص 1388غالمي وسعيدي، . ( لحن ممكن است جدي، شوخي، مودبانه، ركيك و يا عاميانه باشد. دهد
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 :نشانه هاي سجاوندي .3.5
انتقال بهتر مفاهيم به مخاطب از راه شفاف سازي مولفه هاي بياني و كاركردي جمله است، به همين منظور، 

رضوان، . ( نشانه هايي به كار مي روند تا اركان واجزاي جمالت مشخص شده وابهام معنايي برطرف شود
ني خاصي هستند كه خواننده را بهتر با مقصود نويسنده آشنا مي ، اين نشانه ها هر كدام داراي معا) 9، 1390

  .سازد
از اين رو عدم كاربرد يا كاربرد غير منطقي و بيش از حد عالئم نشانه گذري هر دو ناپسند است ودرك مفاهيم 

امل متن را با مشكل مواجه مي كند، به هر روي اعتدال در سجاوندي، هدف غايي را كه انتقال پيام شفاف و ك
  )13همان ،ص . ( است ميسر خواهد كرد

نشانه هاي سجاوندي در هر زبان ويژگي هاي خاصي دارد گرچه برخي از اين نشانه ها در ميان زبان ها 
مشترك است،  بي توجهي به نقش آن ها در انتقال صحيح معنا در ترجمه، به شكل گيري ترجمه هاي 

طبيعي است كه مترجم براي انتقال ) 107،ص 1390ت يار، دس. ( نامفهوم وغلط و پر ابهام منجر مي شود
كامل پيام نويسنده بايستي نشانه هاي سجاوندي را به گونه اي رعايت نمايد كه هماهنگي الزم با متن مبدأ 

  .حاصل شده و باشد جهت فهم دقيق متن باشد
  
 ) :زقاق المدق( نجيب محفوظ و رمان .4

نويسندگان جهان عرب است كه دستيابي اش به جايزه نوبل از او يك نجيب محفوظ يكي از برجسته ترين 
، كوچه را نمادي از جامعه سنتي مصر در )كوچه مدق= زقاق المدق ( وي در رمان . نويسنده جهاني ساخت

در اين اثر سنت در تقابل . نظر گرفته است؛ با شخصيت هايي كه هر كدام نمادي يك طبقه اجتماعي هستند
عبداللهي .( قرار دارد ونويسنده به تشريح پيامدهاي ترك سنت و روي آوردن به مدرنيته مي پردازدبا مدرنيته 

  .)107،ص 1391وايرانلو، 
 

  :تطبيق .5
  :سبك .5.1

 :به شيوه ي زير قابل دسته بندي است ) زقاق المدق( با توجه به ادبيات نظري ذكر شده، سبك رمان 
نيمه / رسمي 
غير / رسمي 

  رسمي

/ مودبانه 
  غير مودبانه

درشت 
/ وخشن 
  ظريف

/ عميق 
  سطحي

/ جدي
  طنز

 شاخصهايسبك

  زقاق المدق  جدي  عميق  ظريف  مودبانه  رسمي
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با توجه به پيام عميقي كه نويسنده درصدد رساندن آن به خواننده مورد نظر خود است، سعي كرده است 
عموما نياز به سبكي درشت و حالتي از درگيري اين موضوع . را طرح نمايد» تقابل نسل ها « مسئله مهم 

انديشه دارد، اما نويسنده به شيوه اي ظريف و سليس تالش نموده اين مسئله را طبيعي جلوه داده و جامعه 
  .، شاخص هاي ديگر سبك نيز در خدمت همين پيام است.مصر را براي قبول اين حقيقت آماده سازد

  :به عنوان مثال 
سمراء من شفق الغروب زاد من سمرتها عمقا أنه  لةمغيب والتف زقاق المدق في غالآذنت الشمس بال« *

  ) 5، ص1947محفوظ، . ( منحصر بين جدران ثالثة كالمصيدة
خورشيد رو به ناپيدايي مي رود وكوچه مدق در لفافي تيره از شفق غروب « : ترجمه محمد رضا مرعشي پور 

را از سه طرف همچون تله اي به دام انداخته اند بر اين تيرگي اش پيچيده مي شود، ديوارها كه فضاي كوچه 
  )12- 11، صص1378مرعشي پور، . ( مي افزايند

سعي در انتقال اين ) المغيب، المصيدة ، غاللة سمراء( نويسنده در اين عبارت با استفاده از واژگاني همچون 
منحصر بين جدران ( ست و با بكار بردن واژه ي پيام را دارد كه عمر سنت در جامعه به ناچار رو به افول ا

نويسنده اين پيام هاي عميق را در . تداعي كننده اين موضوع است كه راهي جز پذيرش مدرنيته ندارد) ثالثة
ناپيدايي،لفافي تيره،  به ( مترجم نيز با به كار بردن واژگاني همچون . سبكي ساده و روان وظريف آورده است

به پاي نويسنده از سبك وي تبعيت نموده و پيام اصلي  را به همان سالست ورواني منتقل پا ) دام انداختن
  .كرده است

الناس في حياتنا هذه ال يريدون الشاعر، وطالما طالبوني بالراديو، و ها هو ذا « مترجم در جايي ديگر جمله * 
مردم « : گونه ترجمه نموده است  را اين) 10،ص 1947محفوظ، .. ( الراديو يركب، فدعنا ورزقك علي اهللا 

آن جا راديو هم كار گذاشته ايم، جناب ... زمانه ما ديگر نقالي را نمي پسندند، از من راديو مي خواهند، بفرما 
  ).17،ص 1378مرعشي پور، ( » خدا روزيت را جاي ديگر حواله كند.. عالي همدست از سر كچل ما بردار

كوتاه و روان بيان نموده به گونه اي كه ساختار جمالت سبك متن اصلي  مترجم به مانند نويسنده جمالت را
را تداعي مي كند و كنار زدن سنت را خواسته همگاني مردم مي داند واين را در قالبي ساده بيان مي دارد تا 

اما از آن جا كه سبك نويسنده در اين رمان رسمي است، مترجم با . شاهدي بر صدق مدعاي خويش باشد
  . آن را از حالت رسمي خارج كرده است) دست از كچل ما بردار( فاده از واژه ي است

همانطور كه گفته شد سبك نويسنده در آوردن جمالت به صورت كوتاه و پي در پي كه با هم پيوستگي و 
رضي  أما الشاعر فقد« : انسجام معنايي دارند در جاي جاي اين رمان تكرار مي شود، به عنوان نمونه عبارت 

بعض الرضا و وجد شيئا من العزاء، و تزحزح تاركا االريكة و تبعه الغالم و هو يلم الربابة والكتاب، وشد الرجل 
« : مترجم بدين صورت برگردان نموده است كه ) 13،ص 1947محفوظ، ( » علي السيد الرضوان الحسيني

و با سيد رضوان حسيني دست داد و  رضا داده وغمگين مي نمود از جاي برخاست –نه از دل  –نقال كه 
  )20،ص 1378مرعشي پور، . ( »پسرك نيز كتاب و رباب را زير بغل زد و آماده ي همراهي شد
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مترجم در اين عبارت با جا به جا نمودن ترتيب جمالت به گونه اي كه  دست دادن نقال با سيد رضوان 
( عالوه بر اين عبارت . سنده را شكسته استحسيني را مقدم بر فعل پسرك  آورده است، حقيقتا سبك نوي

را كه از اركان جمله است به صورت جمله معترضه اضافي و بين دو خط تيره ترجمه نموده ) رضي بعض الرضا
  .است
 :لحن .5.2

در گفت وگوهاي ميان شخصيت هاي رمان، لحن خطاب به تناسب موقعيت هاي مختلف از شخصيتي به 
مترجم به خوبي اين تفاوت را احساس كرده و تا حدودي توانسته است به متن شخصيت ديگر فرق مي كند، 

( » القهوة يا سنقر: خرج عن صمته قائال بصوت غليظ «: در ترجمه ي جمله ي : اصلي وفادار بماند، مثال 
( » ..قهوه ! آهاي سنقر: سكوتش را شكست وبا لحني خشن گفت « : آورده است ) 8،ص 1947محفوظ، 
در جمله اي كه نويسنده در آن با لحني تند خطاب به شاگرد خود دستور مي ). 15،ص 1378ور، مرعشي پ

كه  نمايانگر لحن خشن قهوه چي در متن اصلي است، با كاربرد مناسب ) آهاي( دهد مترجم با ظرافت واژه ي 
  .آن، به خوبي از عهده ي ترجمه برآمده است

د كه لحن از ديد مترجم پنهان مانده و اين امر باعث ترجمه اي در جايي ديگر در اين رمان مالحظه مي شو
! يا شيخ درويش « : شده كه با هدف نويسنده در متن اصلي فاصله گرفته است به مانند ترجمه عبارت 

در اين ) تو رضا مي دهي ؟! شيخ درويش : ( كه عنوان كرده است ) 11،ص 1947محفوظ، ! ( أيرضيك هذا 
( شناخت لحن نويسنده توسط مترجم باعث ترجمه اي نه چندان مطلوب از عبارت  ترجمه به دليل عدم

را ) مدرنيته( شده است؛ زيرا كه نويسنده درخواست داوري از پيرمرد در مورد وضع موجود ) أيرضيك هذا 
تو ( جهت آرام كردن كردن خود پرسيده است و منتظر جواب نفي از مخاطب بود كه ترجمه عبارت به شكل 

  .، به نظر مي رسد لحن نويسنده را بهتر منتقل مي كند)اضي هستي ؟ر
هذا قولك، ولكنه قول ال يقره الزبائن فال تخرب بيتي، : ولكن المعلم قال بلهجة قاطعة : ( مترجم اين عبارت را  

تو اين : اما كرشه قاطعانه گفت « : اين گونه برگردان نموده است ) 10،ص1947محفوظ، ) ( لقد تغير كلّ شئ
. ( طور خيال مي كني، اما مشتري ها حرف ديگري مي زنند، خانه خرابم نكن، همه چيز عوض شده است

كه با ) هذا قولك( مترجم با فاصله گرفتن از لحن نويسنده در متن اصلي عبارت ) : 17،ص 1378مرعشي پور، 
كه بيشتر لحن غير رسمي را در  ترجمه كرده) خيال ميكني( لحني مودبانه و با قاطعيت بيان شده است را 

  .مناسب تر باشد) اين حرف توست( ذهن تداعي مي كند، به نظر مي رسد عبارت 
 :نشانه هاي سجاوندي .5.3

در واقع نشانه هاي سجاوندي رابطي بين جمالت و معناي متن هستند وچه بسا دربردارنده پيام هايي باشند 
مترجم نيز بايستي به . يافت ناقص پيام از سوي مخاطب مي شودكه ناديده گرفتن آن ها به هر نحو باعث در

  .اين عالئم توجه كرده تا به متن اصلي نزديك تر باشد
از نمونه هاي كم توجهي به نشانه هاي سجاوندي را مي توان در ترجمه اين رمان مشاهده كرد، مترجم در 

فرفع بصره الذابل عن رباب، فراي المعلم كرشة، بجسمه الطويل النحيل، و وجهه الضارب « : ترجمه جمله 
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نقال چشمان « : ن نموده است اين گونه برگردا) 9،ص 1947محفوظ، ( » للسواد وعينيه المظلمتين الناعمتين
بي رمق خود را از رباب برگرفت واستاد كرشه را با آن اندام الغر ودراز وچهره سياه چرده وچشمان تيره خواب 

يكي از شاخصه هاي اصلي اين رمان ادبيت آن است كه نويسنده ) : 16،ص 1378مرعشي پور، ( » آلودش ديد
ين جمالت كوتاه آن ها را از يكديگر جدا وآن را آهنگين نموده است به صورت نمونه با به كار بردن ويرگول ب

( ولي مترجم بدون در نظر گرفتن اين مهم، عبارت را به شكل پيوسته و بدون توجه به نشانه هاي سجاوندي 
  .به كار برده شده، از متن اصلي فاصله گرفته است) ويرگول

محفوظ، ( »  .أنا رسول اهللا إليك بكادر جديد « : مه عبارت نمونه اي ديگر كه مي توان به آن اشاره كرد  ترج
همان : » . . . من فرستاده ي خداوند به سوي شما هستم اما در چهره اي تازه « به عبارت ) 17،ص 1947

آورده است كه خود ( . . . ) گونه كه مشاهده مي شود مترجم در آخر عبارت به جاي نقطه پايان، سه نقطه 
حال آن . دم تبعيت مترجم از متن اصلي است و موجب خلل در فهم معناي عبارت شده استنشان دهنده ع

  :كه عالمت سه نقطه دربردارنده اين دو مفهوم است 
  براي نشان دادن حذف پاره اي از جمله يا ناتمام بودن عبارت) الف
  )11،ص 1390رضوان، ( قرار دادن سه نقطه در محل افتادگي هاي متن در متون كهن ) : ب

در اين عبارت ترجمه، خواننده متصور مي شود كه جمله ادامه دارد، حال آن كه مقصود نويسنده چنين چيزي 
  .نبوده است

  
  :نتيجه گيري .6

عناصر موثر بر ترجمه مطلوب تنها به برگردان واژگان و جمالت محدود نمي شود بلكه دسته اي از عناصر 
نظر مي رسند اما تاثير آن ها بر ارائه ترجمه،كمتر از تاثير گزينش هستند كه هر چند در متن خاموش به 

واژگان نيست و چه بسا غافل ماندن از اين عناصر، متن ترجمه را از متن اصلي دور ساخته و انتقال پيام به 
  .است، به درستي انجام نگيرد) گفتمان( مخاطب كه هدف اساسي دانش سخنكاوي 

است، ) نجيب محفوظ ( مله مهم ترين آثار اين نويسنده بزرگ مصري كه از ج» زقاق المدق« رمان 
دربردارنده پيام مهم اجتماعي بوده و با طبقات مختلف مردم وجامعه درگير مي باشد، واين امر باعث سخت 

با تسلط كامل به هدف نويسنده، به خوبي ) محمد رضا مرعشي پور( شدن فرايند ترجمه شده است اما مترجم 
را درك و آن را انتقال داده است، در مواردي كه از ديد مترجم محترم پنهان مانده با اين كه از ولي مفاهيم 

  ..ارزش كار او نمي كاه ولي براي الگوي يك ترجمه خوب، قابل تامل وبازنگري است
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  .، هفده گفتار در اصول و روش ونقد ترجمه، تهران، نشر رهنما)1375(مختاري اردكاني، محمدعلي  .17
  .نجم، تهران، نشر مركز، گفتمان وترجمه، چاپ پ)1377(صلح جو، علي  .18
بررسي چگونگي انتقال مفهوم وقف وقبيح از طريق نشانه «،) 1391(يزداني، محمد، حميده دستيار  .19

، مجله مطالعات نظري ترجمه، شماره دوم، »هاي سجاوندي در چهار ترجمه انگليسي قرآن مجيد
 .117 – 105صص 
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  بررسي خطا هاي ترجمة اينترنتي متون فارسي به فرانسوي
  

  1پويا شهرياري راد
  

  :چكيده
در اين نوع . بنياد دارد -ترجمة بر خط تحت شبكه، گونه اي از ترجمة ماشيني است كه  اساسي تعاملي و آمار

شناختي تجزيه و ترجمه، متون ورودي زبان مبدا طي فرايندهايي خاص و پيچيده در سطوح مختلف زبان
. گيرندترجمه مي شوند و به صورت خروجي در اختيار كاربر قرار ميمقصد ) هاي(تحليل و در نهايت به زبان

) 2006(و جينگ ئي ) 2007(در اين جستار، پس از نقل تاريخ ترجمة ماشيني، به بررسي ديدگاه هاي هاچينز
ورف پيرامون نقش مسائل فرهنگي در -و فرضية ساپير) 1964(پيرامون خطاهاي ترجمه و نيز آراء نايدا 

گاه ورودي هايي از جنس ضرب المثل، اصطالح، استعاره و كنايه  به نرم افزار ترجمة بر پردازيم؛ آنترجمه مي
نتايج به دست آمده از اين فرايند . خط گوگل داده شده تا بازخورد و خروجي آن به زبان فرانسه تحليل گردد

واژه عمل كرده ، و در ترجمه نشان مي دهد كه اين نرم افزار در ترجمه ضرب المثل ها كامال واژه به 
در مورد . اصطالحات  نيز طبق ترجمه آماري خود سعي در جستجوي واژگان نزديك در زبان مبدا كرده است

كنايات و استعارات نيز اين مترجم چندان موفق نيست چرا كه نبود درك انساني در يافتن معناي جمله در 
نتايج اين تحقيق، مي تواند براي .مله اصلي به دست مي دهدزبان مبدا، خروجي كامال اشتباه و متفاوتي باج

بهتر شدن ترجمه هاي برخط راهي گشوده و نيز براي عالقه مندان به زبانشناسي پيكره اي ومطالعات ترجمه 
  .جهت پژوهش هاي آتي، مفيد فايده قرار گيرد

 
  ايترجمة ماشيني، ترجمة برخط، زبانشناسي پيكره :هاكليدواژه

   

                                                           
  .com.yahoo@pouyashahriariشناسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد زبان. ١ 
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  مقدمه. 1
از  يا گسترده يِا داده هاي يگاهپا يجادا يقاست كه در آن ازطر يشناس از زبان يا شاخه يا يكرهپ يشناسزبان

گوناگون آن زبان  هاي جنبهٔمتون به مطالعه ينا يزبان و بررس يجِيكمتون و واژگان را
 يريچشم گ يها يشرفتهد پشا ينترنت،و با گسترش و شتاب روز افزون شبكه ا ؛)1،1991كريستال(پردازد يم

ميالدي با تغيير رويه  20است كه از اواخر قرن  2يكي از عناصر اين پيشرفت، ترجمه هاي ماشيني.  است
اين نوع ).  2009، 6و يو 5شيائو(بودن، پيشرفت شايان ذكري كرده است 4محور- به متن 3محور- ترجمه از قانون

ترجمه ، شاخه اي از زبانشناسي رايانشي بوده و عبارت است از كاربرد يك سيستم نرم افزاري رايانه اي كه از 
طريق آن مي توان متون ورودي زبان مبدا را طي فرايندهايي خاص و پيچيده در سطوح مختلف زبانشناختي 

مقصد ترجمه كرد و به صورت خروجي در اختيار كاربر قرار ) يا زبان هاي (تجزيه و تحليل و در نهايت به زبان 
  ). 1380به نقل از خداپرستي، 1391حسيني معصوم و غضنفري،(داد

گرچه عمر اين دانش و اينگونه از ترجمه ها از دو دهه نيز فراتر رفته و عليرغم اينكه تحقيقات فراواني در اين 
ه نتايج به دست آمده از ترجمه ماشيني چندان رضايت بخش باره صورت پذيرفته است، اما باز هم شاهديم ك

كه بستر داده هاي مقالة حاضر است، گزينه اي را در   7با اين حال نرم افزار بر خط مترجم گوگل. نيستند
محيط خود قرار داده كه كاربر از طريق آن مي تواند ترجمه اينترنتي را اصالح و ويرايش كند، كاري كه باعث 

  . دامنه پيكره اي نرم افزار مي شود بيشتر شدن
يم و شيوة كاركرد آن را توضيح مي كن يم يانرا ب ينيماش يترجمه هاتاريخچه اي از ، ابتدااين مقالهدر 

پيرامون خطاهاي ترجمه و نيز آراء ) 2006(و جينگ ئي ) 2007(به بررسي ديدگاه هاي هاچينزسپس  دهيم،
گاه ورودي هايي از پردازيم؛ آنامون نقش مسائل فرهنگي در ترجمه ميورف پير- و فرضية ساپير) 1964(نايدا 

جنس ضرب المثل، اصطالح، استعاره و كنايه  به نرم افزار ترجمة بر خط گوگل داده شده تا بازخورد و 
  .خروجي آن به زبان فرانسه تحليل گردد

  
  تاريخچة ترجمة ماشيني و شيوة كاركرد آن. 2

 8يعيزبان طب يكاز  يمتن ةاست كه عبارت است از ترجم يرايانشي شناس از زبان يا شاخه يرز ينيماش ةترجم
و بخصوص در  يانهرا دانشاهداف مورد نظر در  ةنخستينجملرايانه كه از توسط  يگر،د يبه زبان

، با ترجمة روسي به انگليسي و 1950سابقه اين گونه از ترجمه به دهه . آيد يبه حساب م هوشماشينئحوزه
                                                           

١ David Crystal 
٢ Machine Translation (MT) 
٣ Rule-based 
٤ Text-based 
٥ Richard Xiao 
٦ Ming Yue 
٧ Google Translate 
٨ Natural language 



              

  اي

              

 

با توجه به افزايش استفاده از رايانه ها و ارزان تر شدن آنها و نيز گسترده 
شدن شبكه جهاني اينترنت، ترجمة ماشيني شتاب روز افزوني گرفت تا جايي كه امروزه اين شيوه، يكي از 

، 70:  2001سامرز، (نيز مي گويند

. نكـ ( به طور كلي، يك ماشين ترجمه، براي برگرداندن زبان مبدا به زبان مقصد، چهار  مرحله را اجرا مي كند

  مجدد در قالب زبان مقصد طبق داده هاي از پيش تعيين شده

  

نرم افزار هاي اينترنتي ترجمه همانند مترجم گوگل كه مورد بحث اين مقاله است،  نيز براي ترجمه از همين 
اگر چه اين ماشين هاي ترجمه در برگرداندن جمالت ساده و بدون پيچيدگي هاي 
زباني، نسبتا موفق عمل مي كنند ، با اين وجود مشكل اساسي كه اين گونه ماشين ها دارند اين است كه 

  .دمسائل فرهنگي پيش رو در زبانهاي مبدا و مقصد را و درك متقابل گويشوران دو زبان را ناديده مي گيرن

١ Computer-Aided translation
٢ decoding 
٣ encoding 
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با توجه به افزايش استفاده از رايانه ها و ارزان تر شدن آنها و نيز گسترده  1980از دهه . بالعكس باز مي گردد
شدن شبكه جهاني اينترنت، ترجمة ماشيني شتاب روز افزوني گرفت تا جايي كه امروزه اين شيوه، يكي از 

نيز مي گويند 1"ايانهترجمه به كمك ر"مهم ترين ابزار كار مترجم است كه به اين روش، 
  

به طور كلي، يك ماشين ترجمه، براي برگرداندن زبان مبدا به زبان مقصد، چهار  مرحله را اجرا مي كند

  دريافت زبان مبدا
  زبان مبدا       2رمز گشايي
مجدد در قالب زبان مقصد طبق داده هاي از پيش تعيين شده 3رمز گذاري

  تحويل دادن زبان مقصد

  مراحل ترجمة ماشيني. 1شكل 
  

نرم افزار هاي اينترنتي ترجمه همانند مترجم گوگل كه مورد بحث اين مقاله است،  نيز براي ترجمه از همين 
اگر چه اين ماشين هاي ترجمه در برگرداندن جمالت ساده و بدون پيچيدگي هاي .  رويه پيروي مي كنند

زباني، نسبتا موفق عمل مي كنند ، با اين وجود مشكل اساسي كه اين گونه ماشين ها دارند اين است كه 
مسائل فرهنگي پيش رو در زبانهاي مبدا و مقصد را و درك متقابل گويشوران دو زبان را ناديده مي گيرن

  خطاهاي ترجمه و نقش مسائل فرهنگي در ترجمه

                                                           
Aided translation 

 

 
 

بالعكس باز مي گردد
شدن شبكه جهاني اينترنت، ترجمة ماشيني شتاب روز افزوني گرفت تا جايي كه امروزه اين شيوه، يكي از 

مهم ترين ابزار كار مترجم است كه به اين روش، 
  ).2009شيائو و يو، 

به طور كلي، يك ماشين ترجمه، براي برگرداندن زبان مبدا به زبان مقصد، چهار  مرحله را اجرا مي كند
  ):1شكل 

دريافت زبان مبدا -الف             
رمز گشايي - ب             

رمز گذاري - پ             
تحويل دادن زبان مقصد - ت             

نرم افزار هاي اينترنتي ترجمه همانند مترجم گوگل كه مورد بحث اين مقاله است،  نيز براي ترجمه از همين 
رويه پيروي مي كنند

زباني، نسبتا موفق عمل مي كنند ، با اين وجود مشكل اساسي كه اين گونه ماشين ها دارند اين است كه 
مسائل فرهنگي پيش رو در زبانهاي مبدا و مقصد را و درك متقابل گويشوران دو زبان را ناديده مي گيرن

  
خطاهاي ترجمه و نقش مسائل فرهنگي در ترجمه. 3
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هاي ساختاري و معتقدند همانگونه كه ترجمة انساني به علت تفاوت) 1391(حسيني معصوم و غضنفري
معنايي دو زبان، اختالفات فرهنگي و ايدئولوژيك اهالي دو زبان خطا پذير است، ترجمة هوشمند رايانه اي نيز 

  :پردازند، به بررسي اين مورد مي)2007(هايي از هاچينزا با ذكر مثالآنه. مصون از خطا نيست
(1) [English] Young people like this music. 

- [French] Cette musique plaît aux jeunes gens.  
(2) [Eng.] The boy likes to play tennis. 

- [German] Der Junge spielt gern Tennis 
(3) [Fr.] Le moment arrivé je serais prêt. 

- [Eng.] When the time comes, I shall be ready. 
دهند كه تغيير در بيان جمالت و ساختارهاي مختلف امكان تشخيص كامل بافت و عناصر ايشان نشان مي

افزار مترجم رمن 1)3(كند؛ و معتقدند در جمالتي مانند زباني مرتبط به آن را براي ترجمة رايانه اي دشوار مي
  . قادر به ترجمة صحيح جمله با حفظ ساختار صحيح نيست

دانند براي مثال در هاي غير زبانشناختي مينيز عامل ديگر خطا در ترجمه را تفاوت) 1992(هاچينز و سامرز 
ه به فرانسوي، مترجم بايد جنسيت مرجع را درست تشخيص داده تا اين ضمير ب) انگليسي( theyترجمة واژة 

برگردانده شود، امري كه توسط مترجم ماشيني ناديده گرفته ) مونث( ellesو يا ) مذكر( ilsصورت صحيح 
  .شودمي

معتقد است در  3بنيان - و پيكره 2بنيان -هاي ترجمه به دو گونة قاعدهبندي روشبا تقسيم) 2006(جينگ ئي
ع دوم، تحليل زبانشناسي عميقي وجود شناسي و معناشناسي است و در نونوع نخست، ترجمه براساس واژه

گردند؛ كه در گونة اخير، ترجمة هاي محتوايي ذخيره ميندارد و اطالعات در قالب متون ترجمه شده و واژه
به عبارت ديگر، بنا به نظر . پذيرد كه دايرة اين پيكرة زباني افزايش يابدوقتي صورت مي) تربا خطاي كم( بهتر

ها به زبان مقصد است اما و برگرداندن آن هاواژهر ترجمة نخست تمركز ترجمه بيشتر بر نگارندة مقالة حاضر، د
ها ، المثلاين مفهوم شامل انتقال استعارات، ضرب. زبان مبدا مد نظر است مفهومدر دومين گونه، انتقال 

  .شودكنايات و ساير موارد مربوط به فرهنگ زباني مي
هاي فرهنگي، و پركردن ترين تكنيك انتقال معادلبراي يافتن مناسب نبود روش صحيح) 1964:120(نايدا

ورف نيز، به مسائل - در فرضية ساپير. داندهاي زباني ميان دو زبان را از عوامل بروز خطا در ترجمه ميشكاف
ا هاشاره شده است و از آنجا كه مترجم ممكن است تنها با فرهنگ يكي از زبان 4فرهنگي در فراگيري زبان

آشنا باشد يا با يكي آشنايي بيشتري نسبت به ديگري داشته باشد، امر ترجمه با خطا مواجه شود كه اين 
  . ميزان خطا در ترجمة ماشيني به مراتب باالتر است

                                                           
  )4(در مقالة اصلي، شمارة  1

٢Rule-based 
٣ Corpus based 
٤Language Acquisition  
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  آزمايش ترجمةاينترنتيمتونفارسيبهفرانسوي. 4

در تفاوت هاي ) انشناختي زب(در مقاله خود با اشاره به مشكالت ذاتي) 1391(حسيني معصوم و غضنفري   
ساختاري زبان هاي عربي، فرانسه، انگليسي و ژاپني و مشكالت به وجود آمده در ترجمه هاي ماشيني انجام 

ايشان، ورودي هايي از . شده، عوامل خطازاي فرهنگي در ترجمه اينترنتي فارسي به انگليسي را بررسي كردند
، كنايه و تلميح را به نرم افزار اينترنتي مترجم گوگل دادند و جنس ضرب المثل، اصطالحات عاميانه، استعاره

آنها به اين نتيجه رسيدند كه اين نرم افزار در .  را تحليل كردند -ترجمه هاي انگليسي- خروجي هاي آن
در ترجمه اصطالحات عاميانه نيز نرم افزار گوگل طبق ترجمه . است 1ترجمه ضرب المثل ها كامال واژه به واژه

در مورد كنايات و استعارات نيز اين . آماري خود سعي در جستجوي واژگان نزديك در زبان مبدا كرده است
مترجم چندان موفق نيست چرا كه نبود درك انساني در يافتن معناي جمله در زبان مبدا، خروجي كامال 

  . تفاوت با جملة اصلي بدست مي دهداشتباه و م
براي ايجاد يكدستي در . آزماييمهاي فارسي و فرانسه ميبار با زبانموارد مطرح شده در باال را اين      

به مترجم برخط گوگل دادند، وارد ) 1391(آزمايش خطا، همان جمالتي را كه حسيني معصوم و غضنفري
  :ا بررسي كنيم ماشين ترجمه گوگل كرده تا خروجي آن ر

  ضرب المثل ها. الف
 .كوه به كوه نمي رسد، اما آدم به آدم مي رسد )1(

 Montagnes peu probable, mais Adam est Adam)فرانسه1.ت(  
 آش نخورده و دهن سوخته )2(

Ash intacte et la bouche brûlée)فرانسه2.ت(  
  اصطالحات عاميانه. ب

 انگشت به دهان )3(

Finger à la bouche)فرانسه3.ت(  
 آب خنك خوردن )4(

Mangez eau froide)فرانسه4.ت( 

 از خر شيطان پايين آمدن )5(

L'âne méchant bas)فرانسه 5.ت( 

  كنايه ها. پ
 !شما كه ما رو روسفيد كردي )6(

Vous l'avez fait sur notre Blanc!)فرانسه6.ت(  

                                                           
١ Word for word 
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 !علف زير پايم سبز شد )7(

L'herbe verte sous mes pieds!)فرانسه7.ت(  
  ستعارات و تشبيه هاا. ت

 .مثل كبك سرش را زير برف مي كند )8(

Tels que la tête de Québec sous la neige)فرانسه8.ت(  
 صورتش به سپيدي برف است )9(

 visage dans la neige blanche)فرانسه9.ت(  
همانگونه كه مالحظه مي شود، به علت ضعف پيكره اي موجود در ترجمه فارسي به فرانسه در فضاي وب، 
مترجم گوگل در مورد ضرب المثل ها واژه به واژه عمل كرده است و حتي در نخستين جمله ، واژه هايي را 

و يا  "ميرسد"را به صورت  "مي رسد"جالب تر اينكه اگر .آورده كه تقريبا هيچ ارتباطي با متن ورودي ندارد
ير از آنچه كه ذكر شد به دست مي چيني كنيم، ترجمه هايي غدر اين نرم افزار حروف "ميرسه"و  "مي رسه"

  ! آيد 
Des montagnes ont échoué, mais Adam est Adam 
Ne fait pas des montagnes, mais Adam est Adam 

پيرامون ترجمه هايي كه از اصطالحات عاميانه به دست آمده، بايد گفت كه مترجم گوگل در ترجمه فارسي به 
را ) doigt(حتي معادل فرانسه انگشت  "انگشت به دهان"ال در عبارت فرانسه، ضعفي اساسي دارد براي مث

را گذاشته است؛ در صورتي كه خود اين واژه را اگر به ) finger(پيدا نكرده و به جاي آن معادل انگليسي اش 
وان را نه تنها به عن "خوردن"در جمله چهارم نيز .  صورت تنها و منفرد وارد كنيم، به درستي ترجمه مي شود

مصدر تشخيص نداده و آن را به صورت فعل امر در دوم شخص جمع برگردانده، بلكه متوجه نشده است كه 
غذا (mangerآورد و نه) نوشيدن(boireحتي در صورت ترجمه واژه به واژه بايد آب خوردن را با فعل

  ).خوردن
ن مترجم گوگل، آن را به ،  نام يك رنگ خاص نيست وليك"روسفيد كردن "در عبارت  "سفيد"منظور از 

در جمله . مسلما با اين ترجمه درك متقابلي صورت نمي پذيرد. درآورده است) رنگ سفيد(blancصورت
كه نام  " /Québec / kεbɛk "كه نام پرنده ايست به اشتباه به  صورت " /kabk/كبك "، واژه )8(شماره

  .شهري در كاناداست در آمده است
  
  گيرينتيجه. 5

. يحداديمرا توضكاركردآن يقةو طر يمكرد يانرا ب ينيماش ياز ترجمه ها يا يخچهحاضر، ابتدا تار در مقاله
پيرامون خطاهاي ترجمه و نيز آراء نايدا ) 2006(و جينگ ئي ) 2007(سپس به بررسي ديدگاه هاي هاچينز

گاه ورودي هايي از جنس ورف پيرامون نقش مسائل فرهنگي در ترجمه پرداختيم؛ آن- و فرضية ساپير) 1964(
ضرب المثل، اصطالح، استعاره و كنايه  به نرم افزار ترجمة بر خط گوگل داده شد تا بازخورد و خروجي آن به 

  .زبان فرانسه تحليل شود
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نتايج به دست آمده از اين فرايند نشان مي دهد كه اين نرم افزار در ترجمه ضرب المثل ها كامال واژه به واژه 
، و در ترجمه اصطالحات  نيز طبق ترجمه آماري خود سعي در جستجوي واژگان نزديك در زبان عمل كرده 

در مورد كنايات و استعارات نيز اين مترجم چندان موفق نيست چرا كه نبود درك انساني در . مبدا كرده است
  .ت مي دهديافتن معناي جمله در زبان مبدا، خروجي كامال اشتباه و متفاوتي باجمله اصلي به دس

دهد كه ترجمةماشيني به خصوص گونه بر خط آن هنوز راه زيادي تا كامل شدن و نزديك اين نتايج نشان مي
شناختي در حوزه مطالعات شدن به ترجمه انساني دارد و براي نيل به اين هدف، پژوهش هاي بيشتر زبان

نتايج در . نه و هوش مصنوعي الزم استمعناشناختي در رايا - ترجمه و زبان شناسي پيكره اي و مباحث نحوي
 يشناسعالقه مندان به زبان يبرا يزگشوده و ن يبرخط راه يهابهتر شدن ترجمه مقاله حاضر مي تواند براي 

  .يردقرار گ يدهفا يدمف يآت يومطالعات ترجمه جهت پژوهش ها يا يكرهپ
  

   



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١٨ - 
 

  :منابع
كاربرد پيكره هاي زباني پويا در ترجمه  ") 1391.(حسيني معصوم، سيد محمد و غضنفري، مصطفي .1

نشريه پژوهش هاي زبانشناسي . "اينترنتي متون فارسي به انگليسي؛ عوامل موثر در بروز خطا
  همدان: تطبيقي، دانشگاه همدان

ابداع و طراحي سيستم رايانه اي جهت ترجمه متون علمي زبان ) 1380.(خداپرستي، فرج اهللا .2
  .عات و مدارك علمي ايرانمركز اطال. انگليسي به فارسي

3. Baker, M.(1992) In other Words, London :Rutledge 

4. Biber, D et al.(1998) Corpus Linguistics, Cambridge :MIT press    

5. Crystal, D. (1991) A Dictionary of Linguistics and Phonetics,Blackwell 

6. Granger, S et al..(2008) corpus-based Approach to Contrastive Linguistics 

and Translation Studies. Amesterdam: Rodopi 
7. Nida, Eugene A. and C.R Taber(1969/1982) The Theory and Practice of 

Ttranslation, Leiden : E.J.Brill. 
8. Somers, Harold.(2001) Three Perceptives on MT in the Classroom. MT 

summit VIII workshop on teaching Machine Translation (Santiago de 
Compostela Spain),25-29 

9. Xiao, Richard and Yue, Ming,(2009), Using Corpora in Translation 

Studies: The State of the Art( nm)  
  

  
   



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١٩ - 
 

  معرفي ترجمه هاي اوستا

  
  1مريم حيدري

 :چكيده

زردشتيان به كتاب مقدس خود دسترسي داشتند و غير از ايشان، كسي قادر ي هفدهم ميالدي، تنها  تا سده
هايي از اين كتاب به اروپا برده شد و نظر  از اين تاريخ به بعد، نسخه. به خواندن متون اوستايي نبود

اي از اديان  بردند شاخه مستشرقين را به خود جلب كرد و نگاه آنان را نسبت به دين زردشتي، كه گمان مي
هاي مختلف صورت گرفت كه مطالعات  هايي به زبان ترجمهاز اين تاريخ به بعد، . ابراهيمي است، تغيير داد

اي زبان اوستايي با زبان سنسكريت به اثبات  اين مطالعات، اشتراكات ريشهطي . اي در پي داشت زبانشناسانه
هاي اوستا  ير ديني، به معرفي ترجمههاي غ ي ورود اوستا به حوزه در اين مقاله ضمن مرور تاريخچه. رسيد

ضمن بيان . فرانسوي، انگليسي، آلماني، لهستاني، تركي، و فارسي: ا عبارتند ازه زبان اين ترجمه. پردازيم مي
از آنجا كه . گردد ها و نقد برخي، مشخصات كامل چاپي آنها بيان مي ها و توصيف ويژگي محتواي اين كتاب

ها به اين بخش  وارترين بخش، از نظر درك معنا و مفاهيم، است، بيشتر ترجمهترين و دش قديم "گاتها"بخش 
  .اند اختصاص يافته

  
  .اوستا، ترجمه: كليد واژه ها

Key words: Avesta, translation.  
 مقدمه- 1

ي توان درباره رسد هرگز نميبه نظر مي. هاي بنياديني با يكديگر دارندهاي موجود از اوستا، تفاوتترجمه
شناس سوئدي،  ايران .)م11974-1889(، 2ساموئل نيبرگي اوستا قائل به قطعيت شد؛ به طوري كه ترجمه

ي گاهان بايد به تجربه آموخته باشد كه يك بند از پژوهنده": گويدها مطالعه بر روي اوستا ميپس از سال
  )پنج: 1359برگ، ني( ".اي ديگر به نظر مي آيد تا شامگاهسرود گاهان، هنگام بامداد گونه

ها صور خيال را نيز دگرگون تواند ادبي يا لغوي باشد، تفاوت در ترجمهبا توجه به نگاه مترجمان، كه مي
  :كندرا چنين ترجمه مي 28، بند شش از يسن )ش. ه1347-1264(ابراهيم پور داودمثالً استاد . كنند مي
به سوي زرتشت آمده، مرا پايداري و پناه استوار  ي مطمئن خويش با وهومن و اشابنا به وعده! اي مزدا "

  )7: 1384پور داود، (  ".بخش تا از پرتو آن بتوان به خصومت دشمنان، غالب گشته پيروز شوم
  :چنين است) ش.ه    - 1312( جليل دوستخواهي  و ترجمه

                                                           
  karvan@ymail.comعالمه طباطبايي تهراندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار  ١

٢ Henrik Samuel Nyberg 
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ي  ما را را و همه آي و به گفتار راست خويش، زرتشت] به سوي ما[با منش نيك و اشه ! اي مزدا اهوره "
و شادماني بخش تا بر ستيزه و آزار دشمنان چيره ] ي مينوي[ما را نيرو. دهش و زندگاني دير پاي ارزاني دار

  )8: 1389دوستخواه، ( ".شويم
اند كه داراي پرتو است؛ بنابراين، اين بند حاوي به فانوسي تشبيه شده "پايداري و پناه"ي نخست، در ترجمه

  .اي موجود نيستي دوم آرايهكنيه است؛ در حالي كه در ترجمهي ماستعاره
مثالً مترجم ادات تشبيه را كه در . ي ادبي، در حين ترجمه تغيير يافته استدر بسياري موارد نيز نوعِ آرايه

  .متن موجود نبوده، به آن افزوده و تشبيه مؤكد را به مرسل تبديل نموده است
ي سنتي، از  در شيوه. 2ي سنتي و شيوه 1ي دستوري شيوه: دو روش كاربرد داردهاي اوستا عموماً   در ترجمه

هاي لغوي زبان  شود، حال آنكه در روش دستوري، مشابهت هاي پهلوي و تفاسير ياري گرفته مي ترجمه
  )40-39: 1390ساسانفر، . (اوستايي با زبان سنسكريت و متون ودايي مورد توجه است

هاي اي از ترجمه ي اوستا بپردازد، نيازمند مجموعهپژوهشگري كه قصد دارد به مطالعهبنابر آنچه گفته شد، 
  .  هدف نگارنده از نگارش اين مقاله، به دست دادن چنين مجموعه اي است. معتبر است

  
  هاي فرانسوي            ترجمه -2
  ي آنكتيل دوپرون ترجمه 2-1

ي دين زردشتي نيز در زمينه. ي اوستا صورت نگرفته بوددرباره داريي هفدهم ميالدي، تحقيقات دامنهتا سده
 -هايشانها و شنيدهبا توجه به ديده - جهانگرداني كه به ايران سفر مي كردند. منابع كافي در دسترس نبود

ي مهمترين كار در زمينه. دادندكردند و آنها را به سايرين انعكاس مياطالعاتي نه چندان علمي كسب مي
هايد به منابع . بود. ) م1703 - 1636(3توماس هايدي آكسفورد، مطالعات ديني ايراني، كار دانشمند برجسته

تا آن زمان، غير از زردشتيان، . جست كهن دسترسي نداشت؛ بنابراين عمدتاً از منابع پارسيان متأخر سود مي
  (Jackson, 1892:XIII). ت گرفتكسي قادر به خواندن متون اوستايي نبود تا اينكه اولين ترجمه صور

هايي از دستنويس اوستا بخش.) م1805- 1731(4آنكتيل دو پرونميالدي، يك فرانسوي به نام 1754در سال
با ديدن اين . به دست آورده بود، مشاهده كردسوترات از پارسيان . )م1896 - 1960(5جورج بوشررا كه 

از آنجا كه امكانات . ي زبان اوستايي كسب كند و دين پارسيان را بشناسد سطور، او مشتاق شد اطالعاتي درباره
البته پس از اينكه . مالي الزم براي سفر به هند را نداشت، در كسوت يك سرباز در آمد و راهي هند شد

او به آموختن زبان فارسي . مقامات دولتي، از نيت او باخبر شدند، وي را از خدمت سربازي معاف كردند

                                                           
١ Ecole Etymoloqiue 
٢ Ecole Traditionnelle 
٣Thomas Hyde  
٤ Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron 
٥George Boucher 
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هاي مقدس را نيز بياموزد و برخي همچنين سعي كرد با جلب اعتماد موبدان، زبان كتاب. ول شدمشغ
، به سوي وطن خويش رهسپار شد؛ در 1761وي پس از هفت سال، در سال . دستنويس ها را از آنِ خود كند

  )XIVهمان،. (اي فرانسوي از اوستا را با خود همراه داشتحالي كه ترجمه
ي   و اين زمان از روحانيان برجسته(واليتي،  جاماسبشاگرد پيشين 1داراب كومانا ي اوستا از او براي ترجمه

هاي پيشين اوستا كه به زبان هاي گُجراتي و  اش را بر ترجمه كومانا مبناي ترجمه. ياري جسته بود) قديمي
خورد،  كار او به چشم مي هايي در كاستي) مثالً گاهان(پهلوي بودند، قرار داد و هر چند در برخي موارد 

، از نظر پارسيان هند، خيانت بزرگي كومانااين عملِ. ارائه دهد پروني كاملي از اوستا را به  توانست ترجمه
ميالدي،  1771، در سال پرون. اي افتاده بود شد؛ زيرا محتواي كتاب مقدس، به دست بيگانه محسوب مي

  :منتشركردي فرانسوي خود را با اين عنوان  ترجمه
Anquetil Du prron:Zend Avesta‚Ouvrage de Zoroaster. 
 

دانستند،  هاي زردشت مي از آموزه - نظير توماس هايد–آنچه او به جامعه عرضه كرد، با آنچه محققان اروپايي
) ع(شد كه دنباله رو ابراهيم  مغايرت كلي داشت؛ تا پيش از اين، زردشت، پيامبري يكتاپرست محسوب مي

اوستا سرشار بود از عبادت ) 230 -229: 1386بويس، .(يافتند اي متفاوت مي د؛ اما اكنون او را داراي چهرهبو
  . تر بود تا اديان ابراهيمي مظاهر طبيعت؛ بنابراين به اديان بدوي نزديك

لب نا اي بي ارزش و جعلي را كه حاوي مطا پژوهشگران غربي معتقد بودند كه پرون را فريب داده و نسخه
ي اوستا ادامه داشت  نزديك به پنجاه سال، بحث بر سر موثّق بودن نسخه. اند كرده "قالب"مربوطي است، به او 

آنان دريافتند كه ميان زبان اوستا با . ي زبان سنسكريت پرداختند شناس، به مطالعه تا اينكه دانشمندان زبان
ميالدي،  1826در . از يك اصل، منشعب شده اند هاي فراواني وجود دارد و هر دو زبان سنسكريت مشابهت

او طي . ي ميان اين دو زبان را به نحو دقيقي نشان داد ، زبان شناس دانماركي، رابطه.)م1832- 1787( 2راسك
ي آنها دريافت كه  هايي گرانبها از اوستا به دست آورد و با مطالعه سفرهايي كه به ايران و هند كرد، دستنويس

   (Jackson, 1892:XV).اوستايي حتي بيش از سنسكريت استقدمت زبان 
وي به . به بررسي اوستا پرداخت) م. 1852-1801( 3اوژن بورنوفدر همان زمان، سنسكريت شناس فرانسوي، 

بسياري از  پرون. شد پروني  كمك دانش خود از زبان سنسكريت، متوجه اشتباهات زبان شناختي در ترجمه
ي  براي حل اين مشكل به يك ترجمه بورنوف. خود را به درستي تعبير نكرده بودهاي آموزگاران  آموزه

صورت گرفته بود، متوسل شد و توانست به بسياري از  نريوسنگي پانزدهم، توسط  َ سنسكريت كه در سده
ي  سخهي كه پرون با خود از سوترات آورده بود، نا اين كشف تازه ثابت كرد نسخه. عبارات نامفهوم معنا ببخشد

                                                           
١dastur Darab Komana 
٢Rasmus Christian Rask 
٣Eugene Burnouf 
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هاي باستاني و  نوشته براي خواندن سنگ. ) م1853- 1775(1گروتفندهاي بعدها با تالش. موثقي بوده است
همان، .(كشف ارتباط ميان فارسي باستان با زبان اوستايي، مهر تأييد ديگري بر اوستاي ترجمه شده خورد

XVI (  
  
  ي هارله ترجمه 2-2

شناس بلژيكي  ، شرق. )م1899- 1832(2هارلهمترجم، پروفسور . ي كاملي از اوستا منتشر شد ترجمه 1881در 
هاي ايراني بود، بعدها به صورت كتاب  ي دين ي اين كتاب كه حاوي مطالب ارزشمندي درباره مقدمه. بود

ن اوستا با زماني صورت گرفت كه هنوز ارتباط ميا هارلهي  ترجمه. مستقلي در بمبئي به انگليسي چاپ شد
متون ودايي، به اثبات نرسيده بود، با اين حال او به اين ارتباط اشاره كرد و مخالفت محققان ديگر نظير 

  :ي وي حاوي تفسير نيز بود ترجمه.را برانگيخت 3دارمستتر
Harlez, C. DE, Avesta livre sacre du zoroastrisme, traduit du texte 
zend. accompagné de notes explicatives et précédé d'une introduction a l'étude 
de l'Avesta et de la religion mazdéenne', Paris : Maisonneuve & C., 1881 
 

  ترجمه ي دار مستتر 2-3
ي كاملي از اوستا  خاورشناس فرانسوي، در اواخر قرن نوزدهم، ترجمه. ) م 1849 - 1894(جيمز دارمستتر 

اين اثر هر چند داراي . بود) بهره گيري از متون پهلوي(روش وي در اين ترجمه روش سنتي . آوردفراهم 
داد، هنوز ارزشمند است اين ترجمه، در  شناسانه بود، اما تفاسيري كه از اوستا ارائه مي هاي زبان برخي كاستي

 :پاريس به طبع رسيد

Darmesteter‚ J;zend- Avesta; Annales du Musee Guimet: 1892- 1893.  
 

مندرجات كتاب بدين شرح . ها دارد هاي مفيدي بر شرح واژه اي مشروح است و يادداشت اثر فوق داراي مقدمه
و  239از صفحات يك تا  "ونديداد"ي  ، جلد دوم ترجمه"ويسپرد"و  "يسنا"ي  جلد اول شامل ترجمه: است

  . ، جلد سوم قطعات متون پراكنده و نيايش ها "يشت ها"و  "روزه سي"ي دو  ترجمه
  
  ترجمه هاي انگليسي    - 3
  ي دار مستتر                                         ترجمه 1- 3  

  :اي نيز به انگليسي دارد ي فرانسوي، ترجمه ، عالوه بر ترجمهجيمز دار مستتر

                                                           
١Grotefend 
٢Charles-Joseph de Harlez de Deulin  
٣ Darmesteter 
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Darmesteter‚ J: zend-Avesta; 1 and 2‚Oxford: 1880- 1883.  
  ي كانگا ترجمه 2- 3

ي تحرير در آورده ، كه فرهنگ انگليسي اوستا را به رشته. )م1904- 1839( 1كاوس جي ايدلجي كانگاهيربد، 
 "گاتها با معاني": اين ترجمه ها عبارتبودند از. هايي از اوستا را به زبان گُجراتي ترجمه كرد بود، بخش

مانك فردونجي اين سه اثر توسط هيربد ). 1880("خرده اوستا با معاني"، )1896("يشت با معاني"، )1895(
ي  تابها تفاوتي با ترجمهي انگليسي ك ترجمه. به انگليسي ترجمه شدند 2001تا  1993هاي بين سال 2كانگا

. آمده است "خرده اوستا"در كتاب  "فرودين يشت"گجراتي ندارد جز آنكه به دليل اشتباه چاپخانه، 
  :مشخصات چاپي اين كتب بدين شرح اند

Kanga, M.A.,KHORDEH AVESTĀ, from the Gujarati original”Khordeh-
Avestā-Bā-Maāni” 
OfKavasji Edulji Kanga, Bomboy: Parsi Panchayat, 1993. 

---------------, GĀTHĀ BĀ MAĀNI, from the Gujarati Original“Gāthā-bā-
maāni“of Ervad Kavasji Edulji Kanga, Bomboy: Parsi Panchayat, 1997. 

---------------, YASHT BĀ MAĀNI, from the Gujarati Original “Yasht-bā-maāni” 
of Ervad Kavasji Edulji Kanga, Bomboy: Parsi Panchayat, 2001. 

  ي ميلزترجمه 3- 3
اين قسمت شامل . صورت گرفت. ) م 1918 - 1837(3ميلزي انگليسي دارمستتر توسط  مجلد سوم از ترجمه

  :، و قطعات پراكنده بود"ها گات"، "آفرينگان"، "ويسپرد"، "يسنا"
Mills, L. H.; The zend –Avesta; 3, Oxford: 1887. 

 

  ي جكسون ترجمه 4- 3
اي دارد كه  ، ترجمه"دستور زبان اوستايي"ي  ، محقق آمريكايي، نويسنده. )م1937- 1862( 4ويليام جكسون

هايي به عنوان نمونه همراه با واژه نامه ذكر  در كتاب دستور زبان وي نيز بخش. شود اوستا مي 31شامل يسن 
  :تي وي بدين شرح اس مشخصات ترجمه. شده است

Jackson, A. V. Williams, A Hymn of Zoroaster, Yasna 31, translated with 

comments: Stuttgart, W. Kohlhammer, 1888. 
  

                                                           
١Kavasji Edulji Kanga 
٢Maneck Furdoonji Kanga 
٣Lawrence Heyworth Mills 
٤Abraham Valentine Williams Jackson 
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هاي مفيدي مربوط به نامه و يادداشت جكسون كتاب ديگري نيز دارد كه هر چند ترجمه نيست اما حاوي لغت
  :شود مي "ونديداد"، و "ها يشت"، "ويسپرد"، "يسنا"هايي از  بخش

 
 Jackson, A. V. Williams, Avesta Reader, First Series: Easier Texts, Notes and 
Vocabulary, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1893. 

  
  ي رايشلت ترجمه 5- 3

اي از اوستا جمع آوري كرد كه در آن  شناس اتريشي، گزيده محقق و ايران. ) م1939 -1877(1هانس رايشلت
  :هاي دستوري آنان نيز پرداخته شده است ها به ويژگي عالوه بر ترجمه و شرح واژه

, Strasbourg, Glossary and Index, Notes, Texts: Avesta Reader. Hans, Reichelt
.1911  

  
  پاناينو ي  ترجمه 6- 3

شناس  ، شرق) .م   -1961(3آنتونيو پاناينوي  نوشته2"تيشتريا"از جلد اول كتاب  84تا  27صفحات 
ي هر  متن اوستايي به خط آوا نگار، قبل از ترجمه. اختصاص يافته است "تيشتر يشت"ي  ترجمه به،ايتاليايي

هاي خطي موجود از اوستا و  ي نسخه پيش از بخش مربوط به ترجمه، مباحثي درباره. بند آمده است
بعد از بخش ترجمه نيز . اند، ذكر شده است ي تصحيح و انتشار آنها داشته دستاوردهايي كه محققين در زمينه

  .توضيح واژگان و مفاهيم هر بند بيان شده است
ي  ي ستاره جلد دوم كتاب كه پنج سال بعد از جلد اول منتشر شده است، شامل تحقيقات بسيار جامعي درباره

چاپي اين دو جلد مشخصات .هاي مربوط به آن، و جايگاه آن در متون هند و ايراني است ، اسطوره"تيشتر"
  :بدين شرح است

  
Panaino, Antonio. TiStrya: Part Ι, the Avestan Hymn to Sirius. Roma: Instituto 
Italiano Per il Medio ed Estremo Oriente, 1990.  

 
Panaino, Antonio. TiStrya: Part Π, the Avestan Hymn to Sirius. Roma: Instituto 
Italiano Per il Medio ed Estremo Oriente, 1995.  

  ي تهمورسپ رستمجي ترجمه7- 3

                                                           
١Hans Reichelt 
٢TiStrya 
٣Antonio Panaino  
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اين .است "ونديداد"ي  هاي اوستاست كه تنها در بر گيرنده اين ترجمه يكي از آخرين و جديدترين ترجمه
  :رسيده استبه چاپ  1977ترجمه در پنج مجلد، توسط موبد دانشمند پارسي در كراچي، به سال 

Vendidad: The law of zarathushtra to turn away from evil.English version by: 
Tehmurasp Rustamji Sethna‚ Karachi‚ 1977.  
 

ترجمه هاي آلماني -4  
ي كلكر ترجمه 4-1  
به زبان آلماني برگردانده . ) م1827- 1749( 1كلكرتوسط  1776در سال  آنكتيل دو پرون ي "زند ِ اوستا"

  :نداشت پروناين اثر، چيزي افزون بر كار . شد
Kleuker, J.F.,Zend-Avesta. Zoroasters Lebendiges. Wort, Riga, 1776-1777. 

  ي شپيگل ترجمه 4-2
خود از اوستا  ي كامل ، از پيشگامان اوستا پژوهي بود كه بخشي از ترجمه. )م1905 -1820(2فردريش شپيگل

، اين قديم ترين و جامع پروني  پس از ترجمه. منتشر كرد 1864هاي بعدي را در و بخش 1852را به سال 
  :شدمياي تقريباً واژه به واژه اي مبسوط و ترجمه ترين اثر بود كه شامل مقدمه

Spiegel, Friedrich, Avesta, heiligen schriften der Parsen, erster band: der 
Vendidad, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1852. Commentar über das 

Avesta, Erster band: der Vendidad, Wein, 1864. 

ترجمه ي بارتولومه 3- 4   
ميالدي دكتراي خود را  1877شناس و خاورشناس آلماني، در  زبان. ) م 1925 -1855(3كريستين بارتولومه

ي  او كه بعدها استاد زبان سنسكريت شد، كتب ارزشمندي در زمينه. شناسي سامي اخذ كرد ي زبان در رشته
  :گيرد را در بر مي "ها گات"ي بارتولومه بخش  ترجمه. شناسي و دستور زبان اوستا نگاشت واژه

Bartholomae‚ chr, Die Gāthās and heiligen Gebete des altiranischenvolkes; 
Halle: 1879. 
 

  ي گلدنر ترجمه 4-4
 آوري نسخ خطي اوستا و تصحيح   ، زبانشناس آلماني، جمع. )م1929- 1852(1كارل فردريش گلدنركار سترگ

هاي اوستا  ي سه يشت از يشت ي ترجمه اثري از او در دست است كه شامل ترجمه در زمينه. و توشيح آن بود
  :شود مي

                                                           
١J.F. Kleuker 
٢ Friedrich  von Spiegel 
٣ Christian Bartholomae 
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Geldner, Karl Friedrich, Drei Yasht aus dem Zandavesta übers und erklärt, 
Stuttgart: 1884. 

يولف ترجمه 5- 4   
ميالدي در استراسبورگ منتشر شد، از جمله  1910كه در سال . ) م1943- 1880(2فريتز ولفي ترجمه
ي ها را كه ترجمه، بخش گاتولف. هاي دقيق و كاملي است كه با وسواس خاصي صورت گرفته استترجمه

ي ساير ، صورت گرفته بود، عيناً در جاي خود گنجانده و به ترجمهبارتولومهآن، پيش تر توسط استادش، 
هاي دشوار را كه در فهم عبارات و مطالب دخيل بوده و اغلب موجب سهولت در او واژه.ها پرداخته است بخش

ب بارتولومه ارجاع داده ي كتاي ستون يا صفحهشده، در پاي صفحه هابا ذكر شماره دريافت نمي
  . استفاده كرده استگلدنري پژوهش و ترجمه "اوستا "و  دارمستتراثر  "زند اوستا"همچنين از .است

، "ها نيايش"، "ويسپرد"، )ي بارتولومه ترجمه( "هاهفده سرود گات"،  "يسنا"هاي كتاب، به ترتيب ترجمه
  :را در بر مي گيرد "ونديداد"و ها،  "آفرينگان"، "سي روزه"، دو"ها يشت"،"ها گاه"

Wolf, fritz: Avesta. Die heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt auf der 

Grundlage vonChr. Bartholomae's altiranischem Wörterbuch.Strassburg 1910. 

لهستاني -ي فرانسوي  ترجمه - 5  
ميالدي در برلين به فرانسوي و لهستاني  1858 - 1682هاي  اي كامل و متقدم از اوستا در ميان سال ترجمه

ي عالي برلين و مترجم اول  استاد مدرسه3پيتراشوسكيايگناس مترجم اين كتاب، . در سه جلد به چاپ رسيد
ي تركي فرگرد اول نيز در  ترجمه. است "ونديداد"ي  جلد اول و دوم ترجمه. سفارت آلمان در ايران بوده است

اين كتاب در شمار آثاري . است "يسنا"و  "ويسپرد"ي  جلد سوم ترجمه. به چاپ رسيده است آغاز جلد اول
  :ي فرهنگ و تاريخ ايران، پيش از انقالب، در تهران تجديد چاپ شده است درباره

Ignac, Pietraszewski: Zend Avesta, Tehran‚1979. 

ترجمه هاي فارسي - 6  
ي ابراهيم پور داود ترجمه 1- 6  

ي فرهنگ ايران، خدمات شاياني در زمينه ي  از نام آوران عرصه) ش.ه 1247-1264( ابراهيم پور داوداستاد 
ي اوستا به زبان  بزرگترين و ارجمندترين اثر وي، ترجمه. تاريخ و ادب ايرانِ پيش از اسالم عرضه داشته است

. ليسي، و فرانسوي سود جسته استاو در گزارش اوستا از ششصد منبع فارسي، عربي، آلماني، انگ. فارسي است
  : به پور داود نوشت "يشت ها"ي شادروان محمد قزويني، پس از انتشار  عالمه
بنده با كمال لذت يك دور آن را مطالعه كردم و خواستم همان وقت، مكتوبي خدمت سركار در اين ... "

ي اوستا به فارسي  ي ترجمهخصوص عرض كنم و سركار را به اين خدمت بسيار مهم به ادبيات فارسي يعن

                                                                                                                                                                          
١
Karl Friedrich Geldner 

٢FritzWolf 
٣Ignace Pietraszewski 
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سليس معموليِ عوام فهمِ خواص پسند كه شايد اين اولين مرتبه باشد كه بعد از اسالم كه چنين كاري انجام 
خجل شد چو پهناي دريا بديد؛ خودم را : شده است، تهنيت بگويم، ولي حقيقتش اين است كه به قول سعدي

. ديدم... كوچك...عظيم القدر جليل الشأن كبير الحجمي خودم را در جنب اين كتاب  و معلومات ناقصه
  )14: 1384پورداود، (

ايجاز انشاء است؛ يعني خُلُّو از حشو و زوائد و مكررات و عطف ... ازخصايص انشاي سركار در اين ترجمه...
تمايل انشاي سركار حد وسط است بين اطناب ممل و ايجاز مخّل، ولي م... هاي خنك زوركي مترادفات و سجع

؛ نه متمايل به اطناب از جنس انشاي عطّارتذكره االوليايو  تاريخ گزيدهبه ايجاز است از جنس انشاي 
ايد فوق  حواشي و توضيحاتي كه بر اين كتاب افزوده...در عربي جاحظدر فارسي يا مؤلفات  تاريخ بيهقي

خالي اصل كتاب اوستا بدون اين ي خشك و  كنم، بلكه يقين دارم فهم ترجمه العاده مفيد است و گمان مي
ايد از كارهاي بسيار  فرهنگي كه در آخر اين ترجمه افزوده... بود تقريباً از محاالت مي... حواشي و توضيحات

همان، ( "... .ي آنها به اين طريق به دست مي آيد و يك دسته از لغات فارسي امروزه ريشه] است[سودمند 
15- 16(  

گرفته است؛ اما آنچه باقي مانده و منتشر شده، فاقد بخش  يقت، كل اوستا را در برميي پور داود، در حق ترجمه
ها و  نويس دست. دانست وي انتشار اين قسمت را نيازمند بررسي و تحقيق بيشتري مي. است "ونديداد"

از در گذشت تا واپسين روزهاي زندگي استاد، روي ميز كار او بودند؛ اما متأسفانه پس  "ونديداد"هاي  گزارش
هاي  ها در ميان كاغذها و يادداشت نويس وي، دقت كافي در حفظ ميراث پژوهشي او به عمل نيامد و آن دست

  )1389:2/653دوستخواه، .(هاي خانوادگي از ميان رفتند ، پراكنده شدند و در نقل و انتقالرديگ
:ترجمه ي پور داود در شش مجلد به طبع رسيده است  

 - 1881( دينشاه جي جي باهاي ايرانيي انگليسي  ترجمه. (تهران، اساطير. گات ها ).1377. (ابراهيمپور داود، 
 .)، ضميمه ي اين كتاب است.)م 1938

  .اساطير: تهران .خرده اوستا). 1380. ( ------------ 
  .اساطير: تهران. گات ها). 1377. ( ------------ 
  .ساطيرا: تهران. يسنا). 1380. ( ------------ 
  .اساطير: تهران. يشت ها). 1377. ( ------------ 
  .اساطير: تهران. ويسپرَد). 1381. ( ------------ 

  
ترجمه ي جليل دوستخواه 2- 6  

هايي كه  ي ونديداد و جرح و تعديل ، شاگرد استاد پورداود، با افزودن ترجمه)ش.ه    -1312(جليل دوستخواه 
جلد اول اين . ي كاملي از اوستا به دست دهد تر مي كرد، توانست ترجمه فهمنگارش كتاب را ساده و قابل  

گيرد و  جلد دوم، ويسپرد را پي مي. است "ويسپرد"، و قسمتي از "ها يشت"، "يسنا"، "گاهان"ترجمه شامل 
و به تفسير ي دوستخواه در بسياري موارد، وفادار به متن نيست  ترجمه. خرده اوستا و ونديداد را به دنبال دارد
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پايان جلد در ها در پا نوشت همان صفحه ذكر شده است، ضمن اينكه شرح مختصر برخي واژه. شود نزديك مي
مشخصات چاپي كتاب بدين . پردازد ها و اصطالحات ميدوم پيوستي قرار گرفته است كه به شرح برخي واژه

  :شرح است
  .مرواريد: تهران. متن هاي ايراني كهن ترين سرودها و: اوستا).  1371. (دوستخواه، جليل

  
از اوستا هستند كه به ترتيب تاريخچاپ  بخشيي فارسي  هايي كه در ادامه مي آيند، هر يك، ترجمه ترجمه

  :شوند بيان مي
  
ي موسي جوان ترجمه 3- 6  

. نا بي: جا بي. ي موسي جوان ترجمه. مجموعه قوانين زردشت يا ونديداد اوستا). 1343. (دارمستتر، جيمز
علي به ويرايش  1382اين كتاب در سال ). ي فرانسوي دارمستتر است اين ترجمه برگرفته از ترجمه(

  .، مجدداً چاپ شده است"دنياي كتاب"در تهران، انتشارات  اصغرعبداللهي
ي حسني داعي االسالم  ترجمه 4- 6  

 .دانش: تهران. ي ونديداد ترجمه). 1361. (حسني داعي االسالم، محمد علي - 

  
ي محمد مقدم ترجمه 5- 6  
.فروهر: تهران). ترجمه و شرح فرگرد دوم ونديداد(داستان جم ). 1363. (مقدم، محمد-   

.فروهر: تهران). 30ترجمه و شرح يسن (سرود بنيادين زردشت ).1364. (-----------   
 

ي موبد رستم شهرزادي ترجمه 6- 6  
ابتكار عمل . شود ها مي متن اوستايي ست، شامل بخش گاتاين ترجمه كه فاقد حرف نويسي، آوا نگاري و 

مثالً در . كند هايي به آغاز هر بند است كه مطالب عرضه شده در آن بند را معرفي مي مترجم، افزودن عنوان
  . "آماده شدن اشو زرتشت براي رهبري مردم جهان": بند يك چنين آمده است 28ابتداي يسن 

:زير استمشخصات چاپي كتاب به شرح   
.انجمن زرتشتيان تهران: تهران. سيري در آموزش هاي گاتها ).1367. (شهرزادي، رستم  

 
ي مهشيد مير فخرايي ترجمه 7- 6  
داده  ، ششمين نسك از هفت نسك گاهاني اوستاي ساساني را تشكيل ميدينكرد ، بنابر گفته ي"ها دخت"

كوتاه، مهم و انتزاعي است به طوري كه نمي توان اي كه از اين نسك در دينكرد آمده، بسيار  خالصه. است
بخش (بند بوده  133اين نسك ظاهرأ شامل سه بخش و . برداشت روشني از محتواي آن به دست آورد
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و با تفسيرهايي درباره ) شده است بند مي 134بند كه در واقع  19و بخش سوم  102، بخش دوم 13نخست
 )3: 1386ر فخرايي، مي. (شده است آغاز مي "اهونور"ي دعاي 

ي  ي متن ويراسته شامل متن اوستايي بر پايهفصل نخست : اين ترجمه شامل مقدمه و چهار فصل است
شامل متن زند، فصل دوم نويسي متن اوستايي و برگردان فارسي است؛  ، همراه با اصالحات، حرف1وسترگارد

فصل سوم حرف نويسي متن اوستايي با هاي آن است؛  آوانويسي متن زند، برگردان فارسي و يادداشت
فارسي  -زند -اصالحات و برگردان فارسي اين بندها را در بر دارد، و فصل چهارم شامل واژه نامه ي اوستا

 )7- 6: همان. (است

  :مشخصات چاپي اين كتاب به شرح زير است
  .عات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطال: تهران. هادخت نسك).  1371. (مير فخرايي، مهشيد

  
  :، بخش منثور اوستاي گاهاني، موجود است"هفت ها"از همين نويسنده ترجمه اي نيز از 

  .مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فروهر: ؛ تهرانبررسي هفت ها). 1382. (ميرفخرايي، مهشيد
  
ي موبد فيروز آذر گشسب  ترجمه 8- 6  

خط اوستايي، الفباي آوا نگار، : تنظيم شده استي گات ها است، به اين ترتيب،  اين كتاب كه شامل ترجمه
:مشخصات چاپي كتاب بدين شرح است. ي آزاد ي لفظ به لفظ، و ترجمه ترجمه  

  .انتشارتي فَروهر - ي فرهنگي مؤسسه: تهران. سرودهاي زرتشت: گات ها). 1381. (آذرگشسب، فيروز
  
ي راشد محصل ترجمه 9- 6  
كتاب . ترين ترجمه و تفسير آن، يعني متن زند، بررسي شده است هندر اين كتاب، يسن پنجاه و هفت و ك 

ي سروش، معني و اشتقاق لغوي آن، جايگاه سروش در در ديباچه واژه. شامل يك ديباچه و چهار بخش است
  .هاي او بررسي شده است دين زردشتي، و ويژگي

. است دابارو متن زند آن از يسنا و ويسپرد پهلوي  گلدنربخش نخست كتاب، متن اوستايي يسن از اوستاي 
، با برخي تغييرات جزئي و برگردان فارسي و آوانگاري متن گلدنربخش دوم، آوانگاري متن اوستايي، بنابر متن 

هاي مربوط به متن اوستايي و زند را در بر  بخش سوم يادداشت. شود ي فارسي آن را شامل مي زند و ترجمه
  )2: 1382راشد محصل، . (هاي زند و اوستاست ي واژهچهارم، واژه نامه، و بخش پنجم نمايهبخش . گيرد مي

  :مشخصات چاپي كتاب، عبارت است از
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. سروش يسن). 1382. (راشد محصل، محمد تقي

 

                                                           
١N.L. Westergard 
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  ي هاشم رضي ترجمه 10- 6
مترجم سعي . اختصاص يافته است) كتاب مغان(است، به ونديداد اين ترجمه كه در دو جلد تنظيم شده 
هاي فراوان و مفيدي  اين كتاب عالوه بر ترجمه، حاوي يادداشت. داشته به واژگان متن اصلي، وفادار بماند

اين  45تا  41صفحات . در آن گنجانده شده است) نوعي تطهير( "برشَنوم"همچنين تصاويري از مراسم . است
  :مشخصات كتاب بدين شرح است. پرداخته است - خصوصاً ونديداد - هاي اوستا معرفي برخي ترجمهكتاب به 

اين نام بر اساس . (بهجت: تهران. ترجمه، پژوهش، شروح و واژه نامه ها/ اوستا). 1385. (رضي، هاشم
  .)است "ونديداد: كتاب مغان"ي كتاب بيان شد ولي بر اساس جلد كتاب، نام اثر،  شناسنامه

  
  ي آبتين ساسان فر ترجمه 11- 6

 "هفت هات"اين كتاب شامل برگردان . ها توسط آبتين ساسان فر انجام شده است ي ديگري از گات از ترجمه
هاي  ي پژوهش كتاب به پيشينه 45تا  24در صفحات . همراه با متن اوستايي و گزارش هاي زبانشناسانه است

اوستايي كالم را يكبار به خط فارسي و يكبار به خط اوستايي  وي ابتدا صورت. اوستايي پرداخته شده است
در پايان بند نيز نثر روان را به طور مجزا آورده . ي لفظ به لفظ پرداخته است آورده و در سطر سوم به ترجمه

گزارش "در ادامه نيز . افزوده كه بيانگر مفهوم كلي بند است "برداشت"سپس قسمتي را تحت عنوان . است
 .آمده است "ي واژه هادستور

  :مشخصات چاپي بدين قرار است
سروده هاي اشو زرتشت، برگردان هفده هات همراه با متن : گاتاها). 1390. (ساسان فر، آبتين

  .بهجت: تهران. زبانشناسي اوستايي و گزارش هاي
  

  نتيجه گيري
سترگ ديني، زباني، و ادبي،  از قرن هجدهم تا امروز، پژوهشگران فراواني براي شناخت اوستا، اين ميراث

. اند و برخي به مباحث زباني و تاريخي ها تمايل بيشتري نشان داده برخي به فهم و تفسير آموزه. اند تالش كرده
به . هاي ارزشمندي است كه در اختيار ما قرار دارد ها و ترجمه ها، دستور زبان ها واژه نامه محصول اين تالش

  .اختصاص يافته است "يشتها"و  "يسنا"ها به اين قسمت و سپس  يشتر ترجمهب "گاتها"دليل دشواري بخش 
ها، به دليل كهنگي زبان اوستا و نامعلوم بودن برخي رسوم و اصطالحات، هنوز بعضي از  ي تالش با وجود همه

به عنوان  توان، به طور قطع، يك ترجمه را بنابراين نمي. ها براي پژوهندگان داراي ابهام است ها و واژه بخش
هاست كه  اي از ترجمه هاي باستاني نيازمند مجموعه گر اديان، فرهنگ، و زبان پژوهش. برترين، قلمداد كرد

رساند و گاه تفاسير و  هاي زباني و دستوري ما را به مقصود مي گاه بررسي. هاي گوناگون باشد حاصل جمعِ ذوق
وه اي تلفيقي و بينابين به ترجمه ي مطلوبي از اين متن به اين ترتيب، شايد بتوان به شي. ارجاعات برون متني

  . كهن دست يافت
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  نوع مواجهة ايرانيان با شاهكارهاي شعر عربي در ادبيات كالسيك فارسي

  )حافظ غزليات: مطالعة موردي(

  
  1محمدرضا عزيزي

 

  :چكيده
روابط متراكم و مستمر دو زبان و ادبيات فارسي و عربي به ويژه از سدة سوم تا نهم هجري، شرايط 

آورد؛ زبان دو قوم، متفاوت آزمايشگاهي مستعدي را براي پيگيري مباحث مربوط به مطالعات ترجمه فراهم مي
و آني ديگر در دو فرهنگ و ادبيات داشته است كه از تبعات  كيشي، جلوهاست، اما روح همدلي به فضل هم

اين مقاله تالش . ديد خاص بزرگان شعر و ادبيات فارسي نسبت به فرهنگ و ادب عربي بوده استآن، زاويه
خواهد كرد به تبيين نوع مواجهة سرايندگان ايراني خاصه خواجه حافظ به شعر فاخر عرب و كيفيت بازنمود و 

اند؟ چگونه به هاي شعر عربي چه برخوردي داشتهبيتشاعران ايراني با شاه. ن به فارسي بپردازدبرگردان آ
اند؟ به نظر، شعر عربي در جرح و تعديل و به اصطالح ايرانيزه كردن تصاوير و مضامين اشعار عربي پرداخته

آن كه ترجمه شود، در دل شعر هاي مذكور عالوه بر بازآفريني گاه تمام يا بخشي از آن، مستقيم و بيسده
  .فارسي به كار رفته و حتي در پي تكرار و پسند صاحبان ذوق به عنوان صنعتي ادبي نيز رواج يافته است

  
  .ترجمة ادبي، تضمين، شعر عربي، حافظ: هاكليدواژه

 
 

  مقدمه
و متنوعي  روابط گستردهفرهنگ ايراني و عربي به حكم همجواري در دورة جاهلي و به فضل اسالم پس از آن، 

به طوري كه . انداند و تأثيرها پذيرفتههاي گوناگون از جمله شعر و ادب، تاثيرها گذاشتهاند و در زمينهداشته
ساز و در ادبيات عربي، ايرانياني چون بشار بن برد، ابونواس، عبدالحميد، ابن مقفع، ابن عميد و غيره جريان

اما شگفت، آن است كه ايرانيان هيچ گاه به جز روزگار معاصر به صرافت . شدندهاي ادبي نو پيشقراول جنبش
ها را و تعليق اند؛ يعني بهترين شرحو ترجمه هم نكرده برگردان آثار سترگ ادبيات عربي به فارسي نيفتاده

ا اين اشعار را به اند امهاي بلند شعر دورة جاهلي نوشتهترين چكامهبر ناب) مثل شرح زوزني و خطيب تبريزي(
  .اندفارسي ترجمه نكرده

، الكشف عن مساوئ المتنبيبه عنوان نمونه، نويسندگان و ناقدان ايراني بزرگي مثل صاحب بن عباد در كتاب 
، ابوالقاسم عبداهللا بن يتيمه الدهر، ثعالبي در الوساطه بين المتنبي و خصومهعلي بن عبدالعزيز جرجاني در 

                                                           
 mohammadrazizi@birjand.ac.ir عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند.1
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الفتح ، ابوعلي بن فورجه بروجردي در دو كتاب الواضح في مشكالت شعر المتنبيدر عبدالرحمن اصفهاني 
به ) 136:  1375آذرشب، : ك. ر(علي بن احمد واحد در شرح ديوان متنبي التجني علي ابن جني، و الوهبي 

قدها تنها در گفتني است تمام اين شرح و ن. پردازندمي) هـ354وفات (نقد و بررسي قصايد ابوالطيب المتنبي 
  ! دو سدة چهارم و پنجم نوشته شده است اما دريغ از يك ترجمه يا حتي شرح به فارسي

پس از گذشت قرنها از ظهور شعر و ادب تازي در اين مرز و بوم، هنوز ترجمان «به بيان مترجم ديوان متنبي 
كه آثار و اشعار بزرگاني چون  گفتني است با آن... و تفسيري از هيچ ديوان تازيان در دسترس مشتاقان نيست

از –حافظ و سعدي به زبان عربي ترجمه و تفسير شده است ولي زبان پارسي از ترجمة اشعار سخنوران تازي 
  )24:  1382منوچهريان، (» .اي اندك برده استبي نصيب مانده و يا بهره -جمله شاعري گرانمايه چون متنبي

هاي بي به فارسي به منزلة عدم تأثيرپذيري از آن نيست؛ زيرا جلوهشك نبود ترجمة از آثار سترگ ادب عربي
اما كيفيت تأثيرپذيري از ادب عربي . گوناگون آن ادبيات در ديوان شاعران پارسي، محل شك و ترديد نيست

  .هاي ترجمه به ويژه ترجمة ادبي، درخور توجه استبه نظر در پژوهش
برخي ابيات عربي نغز و بلندي را كه معموال قابل ترجمه و انتقال  اين پژوهش تالش خواهد كرد كيفيت بازتاب

- آنكه قصد احصا دقيق تصويرها و تضمينبي. نيستند، در شعر فارسي با تمركز بر ديوان حافظ بررسي نمايد

چنان كه عالمه محمد قزويني در مقالة مبسوطي در شمارة شش از مجلة يادگار –هاي حافظ از اشعار عربي را 
  .است - در حد توان–بلكه غرض، تبيين نوع نگاه بزرگاني چون حافظ  به شعر عربي . داشته باشد - هكرد

كارهاي شعر عربي در عنوان مقاله با توجه به استقالل بيت در ادبيات عربي و فارسي، بيت است مقصود از شاه
. شودتعبير مي» بيت القصيد«عربي به و در ادب » الغزلبيت«يا » بيتشاه«كه در عرف ادبيات فارسي از آن به 

اما ارتباط بيت در زبان مبدأ . روش تحقيق نيز توصيف و تحليل برخي از اين ابيات از منظر ترجمة ادبي است
كوب، محمد و مقصد را عالوه بر همساني تقريبي لفظ و معني، بزرگان ادبيات فارسي چون عبدالحسين زرين

  .انده تشخيص دادهخويي و غيرقزويني، عباس زرياب
  

  ترجمه يا گزينش ادبيات عربي
توان گفت كه سرايندگان ايراني به ويژه در سبك خراساني و التحقيق ميهاي فراوان عليامروزه پس از پژوهش

ترجمه، تلميح، تلميع،  اي از عناصر آن ادبيات را به شكلاند و پارهنگاهي داشتهعراقي به شعر عرب هم نيم
چگونگي انتقال اين مفاهيم و كيفيت درك و . اندال مثل و غيره به ادبيات فارسي منتقل كردهتضمين، ارس

هاي پژوهشي هم مهم باشد؛ چه شاعران و نويسندگان ايراني به شيوهتواند از منظر ترجمههضم آن مي
بردند؛ برخي د بهره گوناگون از دستاوردهاي ادبيات عربي با بيش از پنج قرن، تجربة مكتوب بيشتر در كار خو

آن كه بستر مناسبي داشته باشد، در فارسي انعكاس از اين تصويرها در ابتداي امر به صورت مكانيكي و بي
پيوسته از :  اي در توصيف بيسراك به معناي شتر جوان پرقدرت گفته كهمثال معزي در قصيده. يافته است

  لم در كوه و صحرا گامزن بر بيسراكي محم/ چشم و دلم در آب و آتش منزلم 
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شش بيت بعد همه در «: اندعالمه قزويني ضمن شرح واژه بيسراك دربارة ابيات بعدي نيز در پاورقي نوشته
  )79:  1363قزويني، (» .وصف شتر است بطرز شعراي عرب

يرد و با ذوق و گتري به خود ميهاي بعد، آرام آرام، شكل فنياين تأثيرپذيري مستقيم از ادبيات عربي در دوره
به طوري كه تشخيص اصل آن از سوي پژوهشگران ايراني با حدس و . گرددتر ميقريحه ايرانيان هماهنگ

از اوضاع دگرگون زمانه خويش شكايت مي كند و از اينكه اسب تازي «مثال وقتي شاعر . شودگمان همراه مي
ه اند اظهار نفرت مي كند از كجا كه گوينده ، را زير پاالن مجروح كرده اند و طوق زرين به گردن خر افكند

ديگر كه ] عربي[همين مضمون را با آنكه در مشاهده تقلبات ايام يك مضمون كامال طبيعي است از يك قطعه 
بيت منسوب به حافظ و همچنين ) 69:  1369كوب، زرين(» .در جهانگشاي آمده است،  أخذ نكرده باشد

  :كوب به اين قرار استبه گواهي استاد زرين) 270:  2ج(تاريخ جهانگشا ابيات عربي در 
  طوق زرين همه در گردن خر مي بينم/  اسب تازي شد مجروح به زير پاالن  
  و صار وجهاً قفاه يا عجبا/  أصبح وجه الزّمانِ منقلباً  
  هذلت العيرَ بعد كلّا ذهبا /  و أسرجنُمورٍ م رجس  

رسد اصل اين تشبيه از ادب عرب ن حافظ به مورچه تشبيه گرديده كه به نظر مييا خط معشوق در ديوا
گر چه نبود در نگارستان / بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت ): 256: 1390ها، يلمه(مأخوذ باشد

  )104: 1371ديوان، (خط مشكين غريب   
زيست آمده است بز اُزري كه در قرن چهارم مياين تشبيه در شعر يك شاعر عرب از اهالي بغداد به نام الخ« 

  :بدين مضمون 
  و انظر إلي دعج في طَرفه الساجي/  انظر إلي الغنجِ يجري في لَواحظه  

  كأنّهنَّ نمالٌ سرنَ في العاج / و انظُر إلي شَعرات فوق عارضه  
است و بنگر به موهاي نرم گونه  بنگر به نازي كه در نگاه اوست و بنگر به سياهي چشمش كه دروش سفيد

  )142:  1390ها، يلمه(» .اش كه گويي چون مورچگانند كه بر عاج مي خزند
بده و بستان ميان دو ادبيات فارسي و عربي در طول تاريخ پر فراز و نشيب دو ملت طبعا از لوازم همسايگي 

از فرهنگ ايراني به عربي و بالعكس ... ها وها، تصويراست؛ بنابراين معمول است كه كاالها، آداب و رسوم، واژه
اي است كه اي پردامنهاي از تصويرهاي عربي به ادب فارسي، مقولهبه عبارت ديگر، برگردان پاره. منتقل شود

هاي گوناگون در جريان است و وجود تصويري عربي در ادبيات فارسي حتي نزد شاعران ها و فرهنگميان زبان
  :فردوسي، طبيعي استگرايي مثل حكيم ملي

  ميان شنيدن هميشه تهي است  /  تو داني كه ديدن به از آگهي است   
اللفظي مصراع اول آگهي به معني خبر است و مصراع اول تقريبا ترجمه تحت«اند كه در عالمه قزويني نوشته

  )414:  1371ديوان، (».ليس الخبر كالمعاينه يا كالعيان است
ادبيات، چنان مشترك و همسان است كه با توجه به شرايط تقريبا مشابه طبيعي،  گاهي نيز تصويري در دو

از طرفي . توان نظر داد كه كدام  ادبيات از ديگري گرفته استديني، سياسي، فرهنگي و غيره با قطعيت نمي
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به عنوان نمونه، . هاي بومي خاص خود را از دست داده باشدهم ممكن است آن تصوير در فرايند انتقال، مؤلفه
  : گفته) هـ191وفات (ابونواس

  )123: تا بي(خمرا فما لك من سكرين من بد  /  تسقيك من عينها خمرا و من يدها  
حافظ نيز با تركيباتي مانند چشم ميگون، چشم مخمور، چشم خمار، چشم باده پيمايش و غيره از اين معني 

منم كز غايت حرمان نه با آنم نه با / لبت شكر به مستان داد و چشمت مي به ميخواران : بارها ياد كرده است
  )287:  1371ديوان، (اينم  

  )247: همان(بخشد خماري خوش كند با عقل و ميكه مستي مي/ ميي در كاسه چشم است ساقي را بناميزد 
اما آنچه در جريان أخذ و اقتباس از . ن ايراني مرسوم بوده استاين نوع مواجهه با شعر عرب در ميان شاعرا

ادب عربي در خور اعتناست، تضمين از عربي است؛ يعني شاعر ايراني آيه، حديث، مصراع يا بيتي را عينا از 
- آورد و ترجمه و توضيحي دربارة معناي آن نميقرآن كريم و حديث شريف و ادب عربي در شعر فارسي مي

  .دهد
  

  ين ابيات عربي در شعر فارسيتضم
ترين كند؛ اين ابيات غالبا از گزيدهها و آثار كالسيك فارسي خودنمايي ميابيات عربي در گوشه و كنار ديوان

-هاي عربي و لفظ و معناي صيقلروند كه گزينش آن از ميان حجم انبوه ديوانابيات شعر عربي به شمار مي

گويا اين مساله، از پيدايش شعر فارسي، قرين . ي و شعرشناسي ايرانيان داردترديد نشان از آشنايخوردة آن، بي
گردد كه اش به آغاز شعر فارسي باز ميآوردن مصراع و بيت عربي در ميان ابيات فارسي، سابقه«: آن بوده است

لحسن نخستين شعر ملمع را از يكي از شاعران قرن سوم و چهارم هجري و از همعصران رودكي يعني ابوا
  )35:  1382پژوه، دانش. (اندنقل كرده) 329متوفي (شهيد بن حسين بلخي حكيم و شاعر معروف 

اي گيري يا براي توضيح مسالهبندي و نتيجهابيات عربي معموال پس از ذكر حوادث و تمام رخدادها براي جمع
ته شده براي اقناع مخاطب، عالوه پنداري بيت عربي به عنوان دليلي پذيرف. انددر فارسي به كار گرفته شده

 كليلهودمنهبه عنوان نمونه، ترجمة كتاب . اي در متن اصلي از آن ارايه نشده استشده اما هيچ ترجمه
  :هاي عربيستالمثلها و ضربمشحون از تك بيت

  ) 93:  1383مينوي، (فال تَقنَع بما دونَ النُّجوم /  إذا ما كُنت في أمرٍ مرومٍ  
  و من طلب العلي سهِر اللّيالي/ الكد تُكتسب المعالي بقدر 

  )67: همان(الجود يفقر و اإلقدام قتّال ُ / لوال المشقه ساد الناس كُلُّهم 
  )93: همان(مضرٌّ كوضع السيف في موضع النّدي / و وضع النَّدي في موضعِ السيف بالعلي 

  )97: همان(حتّي يراقُ علَي جوانبِه الدم /  األذَي  ال يسلَم الشَّرف الرَّفيع منَ
ها را در نهايت ايجاز در قالب يك بيت گنجانده است كه به اين حكمت) هـ354وفات (ابوطيب المتنبي 

هاي آن را به ويژه دهند و برگردان آن به فارسي و نثر ممكن است بسياري از لطافتدشواري تن به ترجمه مي
اين  كليله و دمنهاي از پيداست كه در هر صفحه. طباني كه آشنا به زبان عربي بودند، از بين ببرددر نظر مخا
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براستي چه زمينة . خورند و ابيات فوق تنها به عنوان نمونه انتخاب شدندهاي عربي به چشم ميعبارت
  كند؟ اجتماعي و فرهنگي بوده كه نصراهللا منشي اين ابيات عربي را ترجمه نمي

مكن است تصور شود نصراهللا منشي به عنوان مترجم نتوانسته در فارسي نيز از هيمنة عربي رهايي يابد و م
هاي عربي اي مبتني بر ادبيات فارسي و به اصطالح خواننده محور ارايه دهد؛ چون هنوز اشعار و عبارتترجمه

مثل منوچهري، سنايي، عراقي، مولوي،  هاي شاعرانياند اما اين ابيات عربي در ديوانبه صورت خام ذكر شده
رود و تبديل به ويژگي شود كه از حد يك مشخصة فردي فراتر ميسعدي، حافظ و غيره آن قدر تكرار مي

  .گرددسبكي آن دوره مي
اند و يادگيري آن را از لوازم شاعري ادبيان ايراني همواره نسبت به زبان عربي، توجهي در خور مالحظه داشته

اي از ابيات بلند ادبيات همچنان كه هنوز هم استادان قديمي زبان و ادبيات فارسي، پاره. اندي دانستهو دبير
حفظت شيئاً و غابت عنك / فقل لمن يدعي في العلمِ فلسفه :  خوانندها ميعربي را به آن زبان، در كالس

 54:  3هـ ، ج1421افرام البستاني، (أشياء(  
  .چيزي را حفظ كردي و چيزهايي از دست تو رفت: كه علم فلسفه ادعا داردبگو به كسي 

هاي هر قومي نوعا از لحاظ فرم، خوش ساخت، آهنگين، موجز و برآمده از دل فرهنگ يك زبان و المثلضرب
- به ريزه برد؛ بنابراين كساني كهباشند كه معموال برگردان آن به زباني ديگر، لطافت آن را از بين ميادبيات مي

. هاي آن را به زبان اصلي ادا كنندالمثل و كنايهدهند ضربهاي آن در زبان مبدأ وقوف دارند، ترجيح ميكاري
إذا جاء «: گفتجان آن مي/ » إذا جاء القضا ضاق الفضا«: گفتعقل اين مي: گويدبه عنوان نمونه، سنايي مي

  )267:  1362سنايي غزنوي،  (» القدر ضاع الحذر
ها به عربي درس خوانده و درس داده؛ از اينرو برخي فظ در مدرسه و مسجد مطابق با نظام آموزشي نظاميهحا

برد و مطمئن است خوانندة او هم آن هاي عربي را به عربي در ميانة غزل فارسي خود به كار ميالمثلاز ضرب
  :را خواهد فهميد

  )327: 1371ديوان، (  رّب حلّت به الندامهمن جرّب المج/ هر چند كازمودم از وي نبود سودم 
  )329: همان(عالج كي كنمت آخر الدواء الكي / به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي 

  :پردازدهاي گوناگون نيز ميهاي عربي به تضمين شعر عرب از دورهالمثلحافظ، غير از ضرب
  )396: همان(يرجِعنَ قَوماً كالّذي كَانُوا عسي األيام أنْ / بيا اي طاير دولت بياور مژدة وصلي 

  .طور كه بودند، برگردانداميد است روزگار، قوم و قبيله را همان: ترجمه
انوري ) 71:  1324قزويني، (د زِماني است، موسوم به فنْاين مصراع، تضمين بيت يكي از شاعران دورة جاهلي

. انداستاد خرمشاهي، اين مصراع را پيش از حافظ به كار بردهو عراقي نيز بنا بر تحقيق ) 1046:  2ديوان، ج(
  )57و  45:  1368خرمشاهي، (

ديوان، (النُّهي ذمم  إنَّ العهود عند مليك/ پيمان شكن هر آينه گردد شكسته حال :  همچنين حافظ گفته
1371 :261(  

  :تصرفي در آن و بيت متنبي اينست مصراع دوم اين بيت تضمين مصراعي است از متنبي با اندك«
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 رِفَهعم يتُم ذاكعر ينَنَا لَوب م/ ومي ذي أهلِ النُّهف عارِفميان ما آشنايي بود اگر ) 62:   1324قزويني، (»إنَّ الم
  .ها نزد خردمندان، مسؤليت و تعهدآور استو آشنايي براستي كه معرفت. داشتيدحق آن را پاس مي

هاي ما كجايند و حال و ر آن، خواجه سروده كه سلمي چه حال دارد و در ذي سلم كسيت؟ همسايهعالوه ب
  ) 255: 1371ديوان، (أينَ جِيرَانُنَا و كَيف الحال / ما لسلْمي و منْ بِذي سلَم  : احوال چگونه است؟

به گفتة استاد . فارسي، اطالق يافته استسلم، نام مكان خاص معشوق بوده كه به تدريج در ادبيات عربي و ذي
  ) :93:  1368غني، (را با مطلع ذيل در اين بيت در نظر داشته است» برده«غني، قصيدة 

  مزجت دمعا جرَي منْ مقْله بِدم/ أ منْ تَذَكُّرِ جِيرانٍ بِذي سلَم : مطلعش اين است» برده«قصيده 
ه در زماني نزديك به عصر خود او در مصر مي زيسته است چند  لفظي ي بوصيري ك"قصيده برده "از «حافظ 

قصيده "را در يك غزل خويش گنجانيده است كه هر چند تضمين صريح نيست الفاظ گزيده چنان با 
  )63:  1369كوب، زرين(».ماندمربوط است كه در توجه حافظ به آن قصيده جاي شك نمي"برده

آوردن اين بيت به آن قصيدة معروف نيز اشاره دارد؛ چه اين شعر در سرتاسر  رسد حافظ با به خاطربه نظر مي
قصيده برده از ابتدا توجه مسلمانان را برنگيخت و «: اي برخوردار بود و هستجهان اسالم از احترام ويژه

شيعيان و اهل سنت و ) بويژه در مصر(كردند؛ صوفيان اي از آن استفاده ميگروههاي مذهبي هر يك به گونه
-ها قرار ميدادند، به طوري كه امروزه اهل سنت آن را در كنار اوراد، دعاها و استغاثهبدان اهميت بسياري مي

كنند و دروزيان، آن را براي تبرك و آمرزش مردگان در تشييع هاي دعايي خود چاپ ميدهند و در مجموعه
  )»برده«مدخل : دانشنامه جهان اسالم (» .خوانندها ميجنازه

- گويا اين ابيات براي مخاطب عربي. حافظ در جايي ديگر نيز از سلمي و منازل سلمي به عربي ياد كرده است

  :تر از مخاطب دوران معاصر استدان و مأنوس با ادبيات عربي آن روزگار، يادآور و شيرين
  )349:  1371، ديوان(أيا منازل سلمي فأين سلماك / ام از شوق با دو ديدة خود بسا كه گفته

 عافيه بعد ارالد فَت255: همان(فاسألوا حالَها عنَ األطالل / ع(  
ها پيش غالبا در مقدمة قصيدة اي از الگوهاي نحويي در زبان عربي وجود دارد كه از سدهبه گمان نگارنده، پاره

گيرد، به هم به عربي به كار ميتثبيت شده است؛ بنابراين وقتي شاعر ايراني آن را در غزل و آن ) تغزّل(عربي
  : گويدحافظ در ملمعي مي. آن پيشينه در زبان مبدأ هم اشاره دارد

ي   أتَتغَرَام ادز ي ومالح نْدر حوائفداي خاك در دوست باد جان گرامي/  ر  
  )354:  1371ديوان، (من المبلِّغُ عنِّي إلَي سعاد سالمي / پيام دوست شنيدن سعادت است و سالمت  

اما چه كسي، سالم مرا به معشوق، سعاد، خواهد . شنيدن پيامِ دوست، موجب سعادت و سالمتي حافظ است
  رساند؟

. هاي  شاعران بزرگ عرب به كار گرفته شده استدر تغزّل» بهمفعول...+ إلي... منِ المبلغُ عن«آرايش دستوري 
ها اند؛ بنابراين اين طيف ساخترة اموي، مضامين گوناگوني را بيان كردهآنان با اين ساخت نحويي به نظر از دو

البته نام عربي سعاد را . كنددان هم زنده ميتواند چيزي از آن فضا در غزل عربي را در ذهن ايراني عربيمي
  .توان از نظر محتوا به آن اضافه كردهم مي
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پيچيدة هر متن با متون همزبان پيش از آن، مثل هر زبان و تضمين شاعر ايراني از ادبيات فارسي و روابط 
اي قابل اعتناست كه در ادبياتي ديگر، منطقي است اما تضمين شعر عربي در غزل فارسي به هر روي پديده

توان گفت با توجه به زمينة نيرومند زبان عربي در ايران، تضمين ابيات عربي نيز دست چرايي آن عجالتا مي
خوردة  و اشعار عربي موجب تغيير نمايد و آوردن عين عبارات سايششعر فارسي، معقول ميكم در سنت 

  .گرددفضاي شعر فارسي مي
بهترين راه «) سدة چهارم و پنجم(براي تبيين آن زمينة نيرومند در فرهنگ ايراني حتي در آغاز شعر فارسي 

اين كار را . ور سازيمها غوطها نهيم و خود را در آنآن است كه به درون آثاري كه از آن روزگار به جاي مانده پ
آسان ) به بعد 61/ 4يتيمه، (ثعالبي با بخشي كه به دانشمندان و شعراي نسل پيش از خود اختصاص داده 

» .نويسي، پر كرده استدربار اميران ساماني را انبوهي چهرة تابناك، همه استاد در عربي. ساخته است
  )163:  1385آذرنوش، (

ها نيز به سرايي در دوران حكمراني غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان و مغولنويسي و عربيفضاي عربي
مثال زبان دربار و دبيران در . فروغ نشدداليل سياسي، ديني، ورزيدگي علمي عربي، مخاطب بيشتر و غيره كم

لطان محمود غونوي آن را  دوباره، اما احمد بن حسن ميمندي، وزير س. آغاز دورة غزنوي فارسي شده بود
بينيم، سنتي ادبي شد كه در نگاه غرض اين كه عربي به قرائني كه در متن شعر و نثر فارسي مي. عربي كرد

كرد؛ وقتي ملمع در آثار شاعران بزرگي مانند مولوي و اديبان ايراني و به گوش مخاطبان آن، غريبي نمي
شود، غي از آن به عنوان يك صنعت ادبي در ميان صنايع ادبي ياد ميسعدي و حافظ وجود دارد و در كتب بال

  .خبر از شيوع و گسترش آن در ادبيات فارسي دارد
اي كسي است كه از عنفوان جواني به تحصيل ادبيات عرب پرداخته و در اين زبان به مرحله«حافظ  نيز 

بنابراين لغات عربي را به معني فصيح . ستگفته اسروده و كتب ادب عرب را درس ميرسيده است كه شعر مي
جامع ديوان حافظ، محمد گلندام، در ) 88:  1، ج 1369فرخ، همايون(» .برده استو واقعي خود به كار مي

حافظ در ادب عربي و . مي پرداخت» تحصيل قوانين ادب و تجسس دواوين عرب«: نويسدمقدمه خود مي
ي دواوين بسياري از گويندگان تازي و ايراني را مطالعه كرده و از آنها و... فارسي هر دو، مسلما تتبع داشته

  )127:  1378معين، (».ها برده استبهره
  

  نتيجه
هاي سرايندگان بيتها، ساختار و سبك شاهدر اين مقاله، سخن از ترجمة ادبي نبود تا برگردان و تأثير واژه

مقايسه گردد، بلكه درآميختگي دو ادبيات و نوع مواجهة عرب به فارسي بررسي شود و نسبت به اصل آن 
گيري شاعران ايراني از ادبيات عربي مثل ترجمه، حك و شگردهاي بهره. پيشينيان با ادب عربي مد نظر بود

اصالح، ادغام، تضمين و غيره متنوع است؛ يعني بسياري از تصويرهاي عربي به صورت مكانيكي و به اصطالح 
همچنان . انداند بلكه در ذهن و ذائقة ايراني در طي زمان، دستكاري شدهه فارسي ترجمه نشدهاللفظي بتحت
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اند و به ادبيت و غناي شعر خود كه گاه مصراع، بيت، ساخت نحوي و غيره را از شعر عرب به كار گرفته
  . افزودند

چهارم به  خواندة ايران از قرنشاعران در تضمين با توجه به نشر و گسترش ادبيات عربي در ميان طبقه درس
-در غزل فارسي خود مي -هر چند محدود-حافظ نيز به تضمين برخي ابيات عربي . برندبعد از آن بهره مي

هاي ابيات مشهور عربي، آن فضا را در ذهن مخاطب ايراني و آشنا به ها و جملهپردازد و با آوردن برخي از واژه
برد و به بيت خود ين كار شاعر از شهرتي كه بيت اصلي كسب كرده، بهره ميبا ا. كندادب اسالمي تداعي مي

هاي تواند از انگيزهكند و ميچنان كه بيتي عربي در غزل فارسي جلب توجه مي. بخشدانگيز ميوجهي خيال
  .سرزندگي و تنوع شعر به ويژه در ادوار گذشته قلمداد شود

هاي شاعران عرب نبوده بلكه بخش مهمي از اين و نقل سروده شعر عربي در ادب فارسي، منحصر به تضمين
كشيده و بستر مناسبي را براي انتقال خام شعر عربي داني ايشان را به رخ ملمعات، سرودة ايرانيان بوده و عربي

گرايي و آن بستر را عوامل سياسي، ديني، نظام آموزشي، آمادگي علمي و غيره نيز عربي. فراهم آورده است
  .تقويت كرده است
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  تأثير آن بر فرهنگ ماي ترجمة فرانسه و تاريخچه

  
  1سيده فاطمه وجدان

  
  :چكيده

اين . بخشي از پيشينة ادبي و تاريخي ايران، در آثاري به جاي مانده كه حاصل ترجمه به زبانهاي ديگر است
سبك نگارش اين آثار همان سبك . هاي مسلط به زبان و ادبيات فارسي انجام ميشدميرزاها از سوي ترجمه

هاي ترجمه در تاريخ ايران از زبان فرانسوي به دوره قاجاريه از مهمترين دوره. ترجمه بودنگارش دوره زماني 
تواند ما را درشناسايي تاريخ ترجمه شناخت عوامل فراز و فرود اين مؤلفه در تاريخ ايران مي. زبان فارسي است

 .به فارسي و بازشناسي بخشي از پيشينه ادبي خود ياري دهد

هايي است كه ارزش و يخ ترجمه متون فرانسوي به زبان فارسي و بالعكس،  يكي از موضوعموضوع پيش رو تار
در حقيقت آغاز راه فرهنگي ايران در موضوع ترجمه در همان . تأثير فرهنگي آن بر هيچكس پوشيده نيست

انگليسي و  زبانهاي. ي همان حركت فرهنگي هستنددوره قاجاريه شكل گرفته و مترجمين امروز، ادامه دهنده
اند كه در اين بين ي متون متعلق به دوره قاجار به عنوان زبان مبدأ، نقش اصلي را ايفا كردهفرانسه، در ترجمه

آغاز سير ترجمه و فعاليتهاي فرهنگي را عباس ميرزا با . زبان فرانسه از توفيق بيشتري برخوردار بوده است
ايران براي برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر هم از جهت . كرداعزام دانشجو به اروپا و كشور انگلستان شروع 

. نگاري و هم از جهت مالقاتهاي حضوري با كمبود مترجم و اشخاص دوزبانه در دربار دست به گريبان بودنامه
هايي كه الزم به ذكر است در دوره. اوج كارهاي ترجمه و انتشار كتاب مربــوط به دوره ناصرالدين شاه است

علت . الفنون كار خود را آغازكرده بود، زبان فرانسه به عنوان زبان رسمي و زبان دارالفنون شناخته شده بوددار
هدف ما .توجه به ترجمه متون به زبان فارسي، نياز برخي انديشمندان ايراني براي توسعه و پيشرفت جامعه بود

  .در اين مقاله بررسي سير تكاملي ترجمه در ايراناست
  

  ي قاجار،سير ترجمه، زبان مبدأ،دارالترجمه ناصريتاريخچه ترجمه فرانسه،ترجمه دوره :واژهكليد 
   

                                                           
  vejdan.sf@gmail.com دانشجوي رشته مترجمي زبان فرانسه دانشگاه الزهرا تهران. 1
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  :گفتارپيش
ميليون نفر در سراسر جهان به   136فرانسه به وسيلة  يا زبان فرانسوي:ي آنزبان فرانسه و تاريخچه

صحبت  زبان دوم ميليون نفر، فرانسوي را به عنوان 190درحدود .گردد صحبت مي زبان مادري عنوان
اجتماعات  .كنند ميليون نفر ديگر هم آن را به عنون يك زبان دوم اكتسابي استفاده مي 200كنند، و  مي

، اند فرانسه كنندگان بومي اين زبان در اكثر گويش. كشور و قلمرو حضور دارند 57كننده به فرانسوي در  گويش
، سوييس ،بلژيك و نيز كبك ويژه ، بهكانادا كنندگان به طور عمده در ي گويشبقيه. كه مبدأ اين زبان است

زندگي زبان آفريقاي فرانسوي هاست در بيشتر افرادي كه فرانسوي، زبان دوم آن. حضور دارند لوكزامبورگ
مانند  زبان فرانسوي نيز به. است ها از گويندگان بومي بيشتر گشته توان گفت تعداد آن كنند، كه با ترديد مي مي

كشور فرانسه در روزگار باستان بخش مهمي از . است ريخ دچار تغييرات فراواني شدههاي ديگر در طول تا زبان
ده زبان مردم بريتانياي باستان، خانوا ها به زباني هم گل. بوده است گُل سرزميني پهناور در غرب اروپا به نام

اين . در سرزمين گل تا قبل از هجوم روميان ادامه داشت زبان سلتي رواج. كردند ها صحبت مييعني سلت
را در بين مردم فرانسه گسترش  زبان التين تدريج هجوم در قرن دوم قبل از ميالد صورت گرفت و روميان به

البته اين زبان شكل متفاوتي از زبان التين اصيل داشت و همان زباني نبود كه در سناي روم بدان . دادند
تر كه معموالً توسط  قاعده تر و بي اين زبانِ ساده. آمد گرديد يا درنوشتار نويسندگان كالسيك مي صحبت مي

زبان التين عاميانه نيز . شد، گالورومن يا التين عاميانه لقب گرفت سربازان و بازرگانان به فرانسويان آموخته مي
  .در امتداد زمان به زبان فرانسوي كهن تبديل گشت

زبان فرانسوي از عهد . در ايران زبان فرانسوي بعداز انگليسي دومين زبان محبوب است:در ايرانزبان فرانسه 
اين زبان به ويژه در دوره قاجار از طريق ترجمه كتابهاي درسي . صفويه در ايران مورد توجه قرار گرفت

از آنجاكه . يافت دارالفنون كه در اصل به فرانسوي بود، رونق گرفت و بر اثر احياء صنعت چاپ گسترش
شدند زبان فرانسوي در كشور رايج و با گستردگي آن نه تنها آثار  محصلين بيشتر به فرانسه اعزام مي

ترجمه و نشر . نويسندگان فرانسه بلكه آثار ادبي بعضي از ديگر زبانهاي اروپايي نيز به فارسي برگردانده شد
د شاه قاجار دچار فترت شد، ولي در عهد ناصرالدين كتاب پس از مرگ شاهزاده عباس ميرزا، در دوران محم

محمد طاهر ميرزا، ميرزا حبيب اصفهاني و محمدحسن خان اعتماد . شاه و مظفرالدين شاه دوباره اوج گرفت
ي  پهلوي، روند ترجمه شتاب كار آمدن سلسله پس از روي. السلطنه از پركارترين مترجمان اين دوره بودند

كرده و ميزان  مام قلمروهاي علمي و فني و ادبي را در برگرفت زيرا تعداد افراد تحصيلبيشتري پيدا كرد و ت
در اين دوره آثار ارزشمند بسياري به فارسي برگردانده شد . جانبه با كشورهاي خارجي افزايش يافت روابط همه

  اي  و تعداد مترجمان با استعداد و به اصطالح حرفه
گرفت ولي پس  ها تا اوايل دهة سي، عمدتاً از طريق زبان فرانسوي صورت مي ترجمه. فزوني چشمگيري يافت

و تحوالت سياسي و فرهنگي پس از آن، زبان انگليسي در عرصة  1332از جنگ جهاني دوم و به ويژه بعد از 
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ها  كيفي، بهترين ترجمهترجمه اهميت بيشتري يافت و از نظر كمي گوي سبقت را ربود؛ هرچند از نظر 
1.كردند كماكان به مترجماني تعلق داشت كه از زبان فرانسوي ترجمه مي

 

هاي  رفتند، بسياري از واژه از زمان قاجار كه بسياري از رجال سياسي براي ادامه تحصيل به فرانسه مي
از اين كلمات استفاده  فرانسوي ازطريق قوانين حقوقي وارد ايران شد و امروزه نيز در زبان فارسي بسياري

دانند كه اين  است كه بسياري از افراد نمي شود و گاهي اين كلمات به قدري در زبان فارسي رايج شده مي
، كروات، مغازه، فاميل، كادو، )حمام(دوش : توان به كلماتي همچون از جمله مي. واژگان فرانسوي هستند

نتاژ، كتلت، املت، توالت، آژانس، اورژانس، مانتو، پالتو، مرسي شوفر، آسانسور، كودتا، رفوزه، پاساژ، ماساژ، مو
  2 .داشاره كر

  
  سر اغاز تعامل زبان فارسي و فرانسه

ي شانزدهم ميالدي دولت صفوي در ايران استقرار يافت و سراسر كشور زير نفوذ حكومتي واحد در اوايل سده
هاي گسترش روابط سياسي و در نتيجه فرهنگي با كشورها آباد گرديد و زمينه براي درآمد و راه ها امن و شهر

با اين همه در اين زمان كوششي در اين راه به عمل نيامد، زيرا شاهان صفوي در اين . دور دست آماده  شد
چنانكه شاه طهماسب فرستادگان . دوره بسيار متعصب بودند و دوست نداشتند با كفار طرح دوستي بريزند

پايشان را با خاكستر بشويند و بارگاه شاه جاي : از دربار خود بيرون ميكرد و ميگفتمسلمان را خارجي غير
  )1! (مسلمان را از آلودگيهاي آنان بپااليند

مانع دوم وجود امپراتوري وسيع عثماني  بر سر راه فرانسه و ايران بود كه براي حفظ منافع خود پيوسته در 
از سوي ديگر، مردم فرانسه پس از آنكه تحت . نزديك ميكوشيد ايجاد تفرقه ميان ايران و كشورهاي دور و

تاثير فرهنگ روم و يونان باستان نهضت رنسانس را پديد آوردند، گرفتار جنگهاي داخلي شدند و سالها به 
، نويسندگان فرانسوي با هيچ يك از آثار ادبي ايران آشنا نشده همچنين تا اين تاريخ. برادركشي پرداختند

اي كه چنين زيرا فارسي نميدانستند و فاقد وسايل الزم بودند، نه كتابي در اختيار داشتند و نه چاپخانهبودند، 
همچنين از آنجا كه در اين دوره هنوز روابط سياسي و تجاري مستقيمي ميان ايران . كتابي را به چاپ برساند

ميبايست سالها ميگذشت تا . كار آساني نبودو فرانسه برقرار نشده بود، فراگرفتن زبان فارسي براي فرانسويان 
در ايران شاه عباس اول بر 1587سرانجام چنين شد، در سال . آمدشرايطي مساعد در هر دو كشور پديد مي

دو سال پس از اين تاريخ رهبري فرانسه را نيز پادشاهي بر عهده گرفت كه به حق او را . تخت سلطنت نشست
و پادشاه از بسياري از جهات مانند يكديگر بودند، هر دو وارث كشوري آشفته اين د. اندهانري كبير ناميده

ريزي كنند كه شدند و هر دو نيز توانستند آشوبگران و مدعيان را از ميان بردارند و اساس حكومت را چنان پي

                                                           
پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد گستر و معاونت  محمدجواد كمالي، انتشارات سخن/ تاريخ ترجمه ادبي از فرانسه به فارسي.  ١

  .11–10، صص 1392اسالمي مشهد، 
  .، مبحث وامگيري)فرانسه به فارسي(اصول فن ترجمه .  ٢
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بيرش در سياست ، حسن تدولي آنچه شاه عباس را برتر از هانري چهارم ميداشت. سالها بعد از آن پايدار بماند
هاي مذهبي در جهت برقراري نظم و ايجاد وحدت و مذهبي و خارجي بود كه نه تنها درداخل كشور از انگيزه

اش با ي خوشرفتارييكپارچگي به خوبي ياري گرفت، بلكه موجب شد در بيشتر كشورهاي اروپايي نيز آوازه
  بيگانگان طنين اندازد و گروهي بيشمار از آنان را

  
  
  راهللا فلسفي،زندگاني شاه عباس اولنص.1

شاه عباس با چنين .رهسپار ايران گرداند و از اين رهگذر فرهنگ و تمدن ايران را در آن كشورها بگستراند 
كشيشاني كه براي تبليغ دين خود به . رفتارهايي روابط عميقي ميان دو كشور ايران و فرانسه به وجود آورد

شور خود از ميهمان نوازي ايرانيان داستانها گفتند و از مسيحي شدن آمدند در بازگشت به كايران مي
گاه نيز از طرف شاه عباس مأمورميشدند كه با شاهان فرانسوي مذاكره كنند و دوستي .ها دادندمسلمانها نويد

پس از  ولي فرانسويان دير در پي تحكيم روايط بر آمدند، هر چند . بيشتر آنان با ايرانيان را خواستار گردند
ي معنوي و فرهنگي آنكه ايران و ايرانيان را شناختند، بيش از ديگر ملتهاي اروپايي از شناسايي خود بهره

كشيشان مبلغ دين كه مردمي دانشمند و با فرهنگ بودند، در آشنا كردن فرانسويان با زبان فارسي . گرفتند
فارسي براي  _ان خواسته بود فرهنگي فرانسهسازمان تبليغات مذهبي فرانسه از آن. نقش بزرگي ايفا كردند

ي كشيشان آنان نيز چنين كردند و فرهنگي نوشتند كه سالها مورد استفاده. استفاده نو آموزان فراهم آورند
  .فرانسوي و غير فرانسوي در ايران بود

  
  :ي صفويه ي آثار ايراني در دورهترجمه

رفته رفته زبان فارسي در برخي از محافل ادبي پاريس راه يافت از همان آغاز ورود كشيشان فرانسوي به ايران، 
ازجمله اولين كسانيكه در اين دوره اقدام به . و توجه گروهي از ادب دوستان فرانسوي را به خود جلب كرد

به سمت  1630آندره دوريه كنسول فرانسه در مصر بود و در سال . ترجمه آثار ايراني كرد، آندره دوريه بود
لويي سيزدهم تصميم گرفت وي را  1631در سال . ي زبانهاي شرقي در دربار فرانسه مشغول به كار شدمترجم

ولي دوريه نتوانست از قسطنطنيه فراتر رود، زيرا حاكم آنجا او را به پاريس بازگردانيد تا . به دربار ايران بفرستد
ما نميدانيم دوريه فارسي را در كجا و . دي بهبود روابط فرانسه و تركيه با لويي سيزدهم گفتگو كندرباره

موفق شد گلستان سعدي را به زبان فرانسه ترجمه كند و دست  1634چگونه آموخته بود، اما او در سال 
ده سال پس از انتشار گلستان، كتاب ديگري . ي ملي پاريس موجوداستنوشته هاي وي هم اكنون در كتابخانه

اين . ، يا كليله و دمنة واعظ كاشفي بودارات پيشين افزود و آن انوار سهيليبه زبان فرانسه درآمد كه بر افتخ
ي پهلوي برزويه به  يوناني و التين و ي عربي ابن مقفع بر مبناي نسخهكتاب در قرون وسطي از روي ترجمه

رانسه،ترجمه اما اينك براي نخستين بار به زبان ف. برخي ديگر از زبانهاي اروپايي و آسيايي ترجمه شده بود
اابته اين نسخه بر خالف گلستان . ميشد و در اختيار همه كسانيكه خواندن و نوشتن ميدانستند قرار ميگرفت
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اما . ي آن نيز نميتوانست شاهكاري در ادبيات فرانسه پديد آوردسعدي شاهكار نظم و نثر فارسي نبود و ترجمه
ازين رو پس از گلستان، . اي ادبيات خود را ميگذرانيدندترين سالهفرانسويان در ربع دوم قرن هفدهم درخشان

ي انوار سهيلي نيز به محافل ادبي فرانسه راه يافت و نويسندگان را بيش از پيش به ادبيات مشرق ترجمه
ي انوار سهيلي كمر ي دوبارهپس از اين يكي ديگر از ايرانيان به ترجمه. زمين، خاصه ايران، معطوف گردانيد

 1644تا  1640وي از . داوود صاحب اصفهاني بود كه فرانسه را در ايران و نزد كشيشان فراگرفته بودبست و او 
 _فارسي_ي فرانسهوي يك فرهنگ سه زبانه. در دربار فرانسه نقش مترجم لويي سيزدهم را بر عهده داشت

اگرفتن زبان فارسي را براي از همين تاريخ بود كه فرانسويان فر. تركي هم تأليف كرد كه هنوز چاپ نشده است
ي مدرسه 1669پس ديري نپاييد كه در . پيشرفت خود در ايران و نيز براي انجام امور تجاري الزم دانستند

هدف از تأسيس اين مؤسسه تربيت . داير بود 1791تا   1669اين مدرسه از . جوانان مترجم را تأسيس كردند
ي نو آموزي را در پاريس اين گروه از دانشجويان دوره. ي بودجوانان با استعداد براي احراز مشاغل دولت

ميگذرانيدند و آنگاه براي تكميل معلومات به قسطنطنيه كه دولت فرانسه در آنجا سفارتخانه و هيأتهاي 
هاي سلطنتي آمدند و پس از بازگشت در  كتابخانهبرخي از آنان نيز به ايران مي. سياسي داشت، اعزام ميشدند

گاه نيز نمايندگي سياسي و  تجاري . ورزيدندشهاي مختلف مربوط به امور خارجه به كار اشتغال ميبا بخ
ولي در اين دوره فرانسويان هنوز با دولت . فرانسه را در كشورهاي ايران و مصر و تركيه بر عهده ميگرفتند

ازين رو . دگي سياسي نداشتندصفوي  روابط رسمي برقرار نكرده بودند و در هيچ يك از شهرهاي ايران نماين
 .بيشتر كسانيكه پس از كشيشان به ايران آمدند ، بازرگان و جهانگردان بودند

  
  :تحوالت فرانسه در قرن هجدهم

هاي دوره ي رنسانس را به ياد داشتند، بيش از هر چيز ي اول قرن هفدهم كه هنوز آشفتگيفرانسويان نيمه
ساماني در اين كشور ادامه بهآشفتگي و نا. آنان را به ستوه آورده بود جنگ و خونريزي. خواهان آرامش بودند

او . داشت تا آن كه لويي چهاردهم بر سراسر كشور تسلط يافت و حكومت مركزي را قدرت و استحكام بخشيد
تجارت او گروهي را براي . هاي داخلي آنها را به تجارت با بيگانگان مشغول كردبراي باز داشتن مردم از  جنگ

شاه ايران نسبت به فرستادگان وي مهرباني بسيار كرد و همين امر باعث شد . به دربار شاه عباس دوم فرستاد 
كه جهانگردان بيش از پيش براي مسافرت به ايران و گاه تجارت تشويق گردند و سختي راه دراز را به شوق 

اه آنان بود، چون هنگامي عازم ايران شدند كه دست تقدير نيز همر. ديدار كشوري باستاني بر خود هموار كنند
. سراسر كشور امن بود، بيشتر مردم در آسايش به سر ميبردند. ي صفوي را داشتندايرانيان شكوه دوره

اي از آنان در هنگام بازگشت،  خاطراتي از ايران باستاني و عده. اي به ايران آمدندجهانگردان در چنين دوره
بيش از سي سفرنامه گوناگون . ردند و اغلب به انتشار اين خاطرات مبادرت ميورزيدندتمدني كهن همراه ميب

  .با چاپهاي مكرر الزم بود تا در طول پنجاه سال سيماي جديد ايرانيان در ذهن مردم فرانسه نقش بندد
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ان قرن هاي جهانگردي سفرنامههاي مربوط به ايران كه در فرانسه انتشار يافت ترجمهنخستين سفرنامه
از آن پس تقريبا . ي اول قرن هفدهم از ديگر زبانهاي اروپايي و گاه از التيني به فرانسه بودشانزدهم يا نيمه

  .ي ايران منتشر ميشداي دربارههمه ساله سفرنامه
  :گسترش ايران شناسي

ي تاريخ به وسيله ها كه تا آنفرا رسيد و تحول اجتماعي عظيمي پديد آورد، مدرسه 1789انقالب فرانسه در 
ي ادبي را ها، گذشتهاي طوالني در كار مدرسهنسل جوان به دليل وقفه. كشيشان اداره ميشد، تعطيل گرديدند

در اين دوره . به  فراموشي سپرده و به سوي آينده مينگريستند و ادبياتي نوين با موضوعي نوين ميخواستند
ي تا اين تاريخ منابع مورد استفاده. ادبيات فارسي آغاز شد ي شاهكارهايبود كه نهضتي عظيم در كار ترجمه

، كه گلستان سعدي و انوار سهيلي به فرانسه در 1644وسپس 1634از سال . شاعران و نويسندگان اندك بود
، يكي از ، لويي النگلس1795تا آنكه در سال . آمده بود؛ ديگر كوشش چشمگيري دراين راه انجام نشده بود

اي براي تدريس زبانهاي فارسي و عربي و تركي بسيار باالتر از ان شناسان بزرگ فرانسوي، مدرسهنخستين اير
ي جوانان پس از چندي مدرسه. ي زبانهاي شرقي را تأسيس كردي جوانان مترجم به نام مدرسهسطح مدرسه

اي نقالب بودند، خالصه، آنگاه كه فرانسويان در جوش و خروش ا1788وي در سال . مترجم با آن ادغام گرديد
ي زبانهاي شرقي منصوب ، همان سالي كه به رياست مدرسه1796از شاهنامه را به فرانسه در آورد و در سال 

گروه . هاي گلستان پرداختي ترجمهشد، شرحي مبسوط در وصف سعدي و آثارش نوشت و به بحث در باره
هاي ادبيات فارسي و در معرفي تمدن و فرهنگ ايران ي شاهكارديگري از خاورشناسان فرانسوي كه در ترجمه

ي زبانهاي شرقي بودند كه به كارهاي به هموطنان خود نقشي موثر داشتند، برخي از فارغ التحصيالن مدرسه
سياسي اشتغال ورزيدند و پس از برقراري روابط سياسي ميان ايران و فرانسه به ايران آمدند و در آنجا به 

رهسپار  1801نخستين مأمور حكومت انقالبي فرانسه به سال . د در زبان فارسي پرداختندتكميل معلومات خو
اش در سراسر جهان پيچيده بود، به دربار فتحعلي شاه آورد و او را اي از سوي ناپلئون كه آوازهايران شد و نامه

در دربار ايران نبود كه بتواند  به برقراري روابط سياسي و نظامي با فرانسه  دعوت كرد، اما در اين تاريخ كسي
آنكه به نتيجة مطلوب دست يابد، به ي ناپلئون بيازين رو ، فرستاده. ي ناپلئون را به فارسي برگرداندنامه

  .فرانسه بازگشت
هاي فرانسويان آن شد كه برخي از ايرانيان، به خصوص شاهزادگان قاجار، زبان فرانسه ي اين رفت و آمدنتيجه

نيز تعدادي از فرانسويان به تكميل معلومات خود در زبان فراتسه پرداختند، برخي نيز در ايران  آموختند و
  .ماندند و به كارهاي گوناگون مانند آموزش زبان فرانسه مشغول شدند

  
 :تعامالت فرانسه با ايران در دوره ي قاجاريه 

براي آنكه بدانيم نخستين ترجمه در دورة قاجار دقيقاً كدام اثر بوده و چه وقت اتفاق افتاده است، بايد به 
نگاري و هم براي مالقاتهاي ايران براي برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر، هم براي نامهكه زماني برگرديم 

به همين دليل، در آغاز نه به . يبان بودحضوري، با كمبود مترجم و  اشخاص دوزبانه در دربار دست به گر
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ها نياز بود كه به همان دورة فتحعلي شاه مترجماني براي برگرداندن كتاب، كه به مترجماني براي ترجمة نامه
در . جامعة اروپا در قرن نوزدهم ميالدي درگير انقالبهاي فراواني بود. اش با ناپلئون برميگرددو نامه نگاري

اي دارد زيرا كه، اين سوغات غرب براي ايران بدون هزينه قالبها، انقالب فرانسه اهميت ويژهميان تمام اين ان
اي، عباس ميرزا وليعهد چنين دورهاز خوش اقبالي ايرانيان بود كه در. نبود و با حمله نظامي روسها همراه شد

، به  همان نسبت از كارآمدي و ايران بود؛ كسي كه هر چقدر از نااليقي و ناكارآمدي فتحعلي شاه گفته شود
عباس ميرزا پس از شكست در مقابل روس، در جهت ترقي سپاه ايران و به روز كردن . شايستگي او بايد گفت

ز طرف ا. اي در تبريز داير كرد تا نظامنامه و مقررات مهندسي و نظامي را ترجمه و تدوين كندآن، ادارة ترجمه
ماندگي خويش نبرند و تلنگري فرهنگي بر انست تازمانيكه مردم پي به عقبديگر، عباس ميرزا به خوبي ميد

  :به همين خاطر ، سه اقدام مهم انجام داد .  آنها وارد نيايد، كارهايش بي نتيجه خواهد ماند
  اعزام دانشجو به اروپا؛.1
  آغاز چاپ كتاب در ايران؛.2
  .ارزش گزاردن به ترجمه و تأليف.3

عاليتهاي فرهنگي را عباس ميرزا با اعزام دانشجو به اروپا آغاز كرد و نيز اوج كارهاي آغاز سير ترجمه و ف
كه حجم زيادي از كتابها، ترجمه و تأليف و البته .ترجمه و انتشار كتاب، مربوط به دورة ناصرالدين شاه است

  :از مهمترين آنها برشمرد عوامل زيادي در اين زايش فرهنگي دخيل بود كه موارد زير را ميتوان. چاپ شدند
  عالقه ناصرالدين شاه به كل اخبار كشورهاي اروپايي؛.1
  اقدامات فرهنگي اميركبير و ايجاد دارالفنون؛.2
  مسافرتهاي شاه و تعامل با غرب؛.3
  ايجاد وزارت انطباعات و دارالترجمة ناصري؛.4
  .ولتي به مترجمهاي دها و ادارهتوسعة تشكيالت اداري و نياز برخي از وزارت.5

هاي فرانسوي عالقه داشت و اين كار به عنوان بخشي از ناصرالدين شاه به شنيدن مطالب و مقاالت روزنامه
ي زبان همين امر باعث دانش افزايي او در زمينه. ونيم ظهر نهادينه شده بوداش در ساعت يازدهي  روزانهبرنامه

با همسر ديوالفوا، جهانگرد فرانسوي، اوال به مترجم نياز نداشت و فرانسه شده بود، به طوريكه هنگام مالقات 
از ديگر عوامل تأثيرگذار در .ثانياً از جزئيات اخبار فرانسه اطالع داشت، كه باعث تعجب اين جهانگردان شد

عث اميركبير تصميم داشت هر آنچه با. روند ترجمة دورة ناصري، اقدامات اميركبير و تأسيس دارالفنون بود
به همين دليل در عرصة داخلي، اقدامات زير را سرلوحة كارهايش . ترقي ملت و دولت ميشود را فراهم كند

  :قرار داد
  تأسيس دارالفنون؛.1
  انتشار روزنامه؛.2
  اهتمام به ترجمه و نشر كتاب؛.3
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زبان دارالفنون شناخته  اي كه دارالفنون كار خود را آغاز كرده بود، زبان فرانسه به عنوان زبان رسمي،در دوره
از ديگر اقدامات فرهنگي اميركبير، انتشار روزنامة وقايع اتفاقيه به سرپرستي ادوارد برجيس انگليسي . شده بود

اما اميركبير براي آنكه منابع  بيشتري از كتابهاي غربي ترجمه شود، در دستگاه دولت، هيئتي از . بود
كار گرفتن اين مترجمان، به دنبال انتقال كتابهاي مختلف، به  مترجمان مختلف گرد هم آورد و براي به

ي  مهندسي و تاريخ از فرانسه به خصوص  از فرانسه به ايران  بود؛ حتي دستور داد كه كتابهايي در زمينه
قطعه نقشة جغرافيايي جهان يكجا از فرانسه به  828جلد كتاب و  218، تعداد 1283در سال . دست بياورند

اي در تاريخ ايران به بار بدين ترتيب اميركبير در طول سه سال، با نبوغ خويش دوران تازه.نتقل شدايران م
  .آورد
  

  :ي قاجاريه ي زبان انگليسي و فرانسه در دورهمقايسه
هاي مبدأ تركي عثماني، آلماني، روسي، در فرآيند ترجمه در دورة قاجار، گذشته از زبان عربي ودر ميان زبان

و زبان فرانسه و انگليسي، از مهمترين زبانهايي بودند كه به عنوان زبان مبدأ براي ترجمه، مورد توجه هندي د
، كه بعد از فتحعلي شاه، گوي سبقت را از انگليسي ربود و برتري را تقريباً تا بخصوص زبان فرانسه. قرار گرفتند

  زبان فرانسه از انگليسيبعد از جنگ جهاني دوم حفظ كرد از مهمترين علل پيشي گرفتن 
  .مي توان اشاره كرد 

  .جايگاه زبان فرانسه در ايران و نيز در سطح بين المللي معاصر با دوره قاجاريه
چرا كه معلمين اتريشي .فرانسه در ايران مصادف با تأسيس دارالفنونذكر شده است عمـــوميت يافتن زبان -1

و ايتاليايي اين مدرسه، زبان فرانســــه مي دانستند و در همين زمان نيز، هفت يا هشت نفر از ايرانيان با زبان 
 ر آورده كنندفرانســـه آشنا بودند و مي توانستند به عنـوان مترجم نيازهاي دارالفنــــون را ب

از طرفي در اين دوره،زبان فرانســه به عنوان زبان علم و ادبيات در بين زبان هاي خارجي شكل بين المللي به 
ايراني ها،فرانسويان را وارثان بي چون و چراي انديشـه ي عصر روشنگـري و انقالب .خــــود گرفتـــه بود

 كبير مي دانستند

اسي، گرايش به سمت فرهنگ و ادبيات فرانسه را در ايران بيش از پيش، رونق جدا بودن فرانسه از جريانات سي
و سرعت بخشيد و تقريبا زبانفرانسه به مدت يكصد سال زبان رسمي تحصيالت و مطالعات خارجي در مدارس 

  .ودايران ب
ر و پرهيز برخي اقدامات استعماري انگلستان در ايران و وجود برخي نارضايتي ها از انگلستان در دربا - 2   

دولتمردان اصالح گر مانند ميرزا حسين خان سپهساالر و امير كبير از ارتباط با دولت استعماري 
اقدامات استعماري انگلستان و روسيه در ايران،عامل مهمي در عدم گرايش به سوي فراگيري زبان .انگلستان

دليل منافع شخصي،دو دستگي آشكاري بين در دربار ايران نيز به . هاي انگليسي و روسي در اين دوره بود
طرفداران روسيه و انگلستان  شكل گرفته بود كه گاهي اكثريت با دوستداران روسيه و گاهي برعكس آن 

به همين دليل هرگاه قرار بر عقد قرارداد يا برقراري ارتباطي نزديكتر با هر كدام از اين كشورها مي شد .بود



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٥٠ - 
 

حاليكه در مورد فرانسه چنين واكنشي حداقل از طرف دربار، اعمال نمي شد  گروه ديگر كارشكني مي كرد، در
ايراني ها به غلط يا درست فرانسويان را در سياست استعماري روس و انگليس .و كارها ساده تر پيش مي رفت

ن، خود ساختــار مذهبي جامعه ايرا. اين بيزاري در ميان مردم نيز وجود داشت. .در ايران سهيم نمي دانستند
اما . سدي در مقابل نفوذ و محبوبيت خارجيان بود كه البته فرانسوي ها هم از اين قاعــــده مستثني نبودند

عملكرد فرانســـوي ها و بي طرفي سياسي آنان،اين ذهنيت را در مقايســه با ديگر كشورها كم رنگ تر كرده 
  .بيشتر از كشور هاي ديگر پيش مي رفت بود، به گونـــــه اي كه  اقدامات فرهنگي آنان در ايران

بعــد از اعزام دو گروه از دانشجـــويان ايراني به لندن در دوره هاي . اعزام دانشجويان ايراني به فرانسه - 3   
كم كم .اين كار از زمان محمد شاه آغاز و تا پايان قاجاريه ادامه پيدا كرد.بعد،دانشجويان به فرانسه اعزام شدند

  ، زبان رسمي خارجي در ايران شدفرانســـه
به همين دليل تعداد مترجمين : ودبطوريكه، يكي از شرايط استخدام در مشاغل دولتي آشنايي با زبان فرانسه ب

  .فرانسه در ايران رو به فزوني نهاد و كتاب هاي زيادي از زبان فرانسه ترجمه شدند
تمادالسلطنه و در راس آن ناصرالدين شاه به زبان تمايل برخي دولتمردان از جمله محمد حسن خان اع - 4   

  .فرانسه
  .ايجاد دارالترجمه ناصري با مسؤوليت محمد حسن خان اعتمادالسلطنه و محمد حسين فروغي -5

 

  :نتيجه
 دوران در فرانســـه سهم كه بوده فرانسه و انگليسي بيشتر مبدأ زبان ايران، در ترجمــه ي گذشته در

 المللي بين جايگــاه همچنين و فرهنگي و سياسي عواملي.است بوده بيشتر آن از بعد مدتي حتي و قاجـــار
 و داخلي عامل دو تر دقيق طور به.است بوده  مؤثر بسيار سبقت اين در شاه فتحعلي از بعد فرانســه، زبان

 مساعد چندان نه نگاه داخلي، نظر نقطه از.اند بوده تاثيرگذار -اجبار به هم شايد - انتخاب اين در خارجي
 فرانسه زبان به شاه ناصرالدين جمله از درباريان از گروهي مساعد نظر و ها انگليسي به ايراني مسؤولين برخي

 فرانسه زبان شدن برجسته و اروپايي دول ساير با مقايسه در فرانسويان ادب و فرهنگ بودن پيشرو. است بوده
  .شود مي محسوب امر اين خارجي عوامل مهمترين از هنر و علم زبان عنوان به
 مدرسه مانند دوره، آن علمي هاي بنـــگاه در حتي.بود فارسي به فرانسه زبان از ها ترجمه اكثر نتيجه در

 در.شدند فرانسه عازم اروپا، به اعزامي دانشجويان نيز و شد اعالم فرانسه زبان اصلي، خارجي زبان دارالفنون
 بر فرانسه زبان برتري.بگيرد پيشي انگليسي از فرانسه زبان كه داشت انتظار نبايد هم اين از غير نتيجه

 تا برتري و تفوق اين و كرد پيدا ادامه بعد هاي سال تا مبدأ زبان عنوان به فارسي ترجمه نظر نقطه از انگليسي
 آغاز كه بينيم مي قاجار، دوره در ترجمه فرايند در  مؤثر عوامل بررسي با.  شد حفظ دوم جهاني جنگ از بعد

 نبوده ايران در انديشه رشد و فكري بلوغ از ناشي ترجمه،تنها فرايند گيري شكل و ايران مردم فرهنگي جنبش
 گيري شكل در بيرون، از عواملي بلكه برد، نام فرهنـــگي درون اي حادثه عنوان به صرفا آن از تـــوان نمي و

  .اند كرده آغاز را حركت اين و داشته نقش آن
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ي فارسي آن اي ساخت اطالع جمله در نمايشنامه مكبث و سه ترجمه بررسي مقابله  
  

  1بهروز محمودي بختياري

  2فائقه شاه حسيني

  :چكيده
دهد كه در تعامل با سـطوح مسـتقل    ي مستقلي را به خود اختصاص مي ساخت اطالع در مطالعات زباني، حوزه

از منظـر لمبركـت، سـاخت اطـالع بخشـي از دسـتور       .  ديگري چون نحو، معني شناسي و آواشناسي قرار دارد
هـاي   جـاري بـا سـاخت   هـاي مفهـومي از وقـايع     هاي معنايي به صـورت بازنمـايي   جمله است كه در آن، گزاره

هـايي را در   شوند و مشاركين گفتار بر مبناي حاالت ذهني خـود چنـين سـاخت    واژگاني منطبق مي -دستوري
از ).  5: 1996لمبركـت،  (گيرنـد   كنند و به كـار مـي   قالب واحدهاي اطالعي در بافت كالمي مفروض تفسير مي

ها، به بازنمايي اطـالع   اساس ساخت اطالعي جمله همين منظر مقاله حاضر بر آنست تا با رويكردي كالمي و بر
ي ايـن تحقيـق را مـتن انگليسـي نمايشـنامه مكبـث و سـه         پيكره.  نو و كهنه در جمالت پيكره حاضر بپردازد

ي پيكره، ابتدا به طور خالصه پيشينه مطالعـات   به منظور تحليل و مقابله.  دهد ي فارسي آن تشكيل مي ترجمه
در نهايـت، از  .  شـود  نمايش و ترجمه هاي آن برحسب ساخت اطالعـي تحليـل مـي    در ساخت اطالعي، سپس

هـاي آن   هاي متن اصلي نمايشنامه و ترجمه ساخت اطالعي به عنوان ابزاري تحليلي براي بررسي بيشتر تفاوت
اطالعات موجود حاكي از آن است كه قلمرو كانوني حاصل از يك ساخت ممكـن اسـت در   .  شود بهره برده مي

دهد كه اغلب قلمروهـاي   ي حاضر نشان مي افزون براين، آمار مقاله.  هاي نحوي مختلف شكل بگيرد قالب گروه
  .  هاي فعلي قرار دارد كانوني يا همان اطالع نو در متن انگليسي و سه ترجمه آن در گروه

  
  .ساخت اطالع، نمايشنامه مكبث، ترجمه، اطالع نو، اطالع كهنه: ها كليدواژه

   

                                                           
  ir.ac.ut@mbakhtiariدانشيار دانشگاه تهران .1
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  مقدمه  . 1
ي روزافزون دانش و نياز بيشـتر بـه ارتباطـات روز بـه روز بـر اهميـت ترجمـه افـزوده          در عصر حاضر با توسعه

  "عصـر ترجمـه  "از قرن بيستم اهميت فرايند ترجمه به طور جدي مطرح شد تا آن جا كه آن قرن را .  شود مي
)1961  :(Jumpelt  بازآفريني"يا" )1923 :Benjamin( تـوان   در اين راستا فرايند ترجمـه را نمـي  .  ناميدند

شـود و   ساده پنداشت زيرا از يك سو ترجمه فرايندي وابسته به دانش زباني است كه ميـان دو زبـان واقـع مـي    
 مـتن  توليد و درك ابزارهاي و متن با ترجمه، جريان در مترجم.  گذارند عوامل بسياري بر اين فرايند تأثير مي

 بـه  و گيـرد  مـي  بهره خاصي امكانات از كاربردشناختي -كالمي هاي مشخصه انتقال براي زبان هر است و روبرو

 مي استفاده مشخصي ابزارهاي از كالم تحليل نمودهاي از يكي عنوان به اطالعي توزيع ساختارهاي در عبارتي،

  .كند
ايـن  .  در نظـر گرفـت  براي بررسـي و تحليـل مـتن    توان ابزاري كاربردي  را مي 1از سوي ديگر، ساخت اطالعي

هاي ديگر نظير سـاخت آوايـي، نحـوي يـا معنـايي مطـرح        ساخت، به عنوان يك واقعيت زباني، همانند ساخت
هـاي   ساخت اطالع بخشـي از دسـتور جملـه اسـت كـه در آن، گـزاره      ) 5: 1996( 2از منظر لمبركت.  گردد مي

شـوند و   واژگـاني منطبـق مـي    -هاي دستوري هاي مفهومي از وقايع جاري با ساخت معنايي به صورت بازنمايي
هايي را به عنوان واحدهاي اطالعي در بافت كالمي  بر مبناي حاالت ذهني خود چنين ساخت 3مشاركين گفتار

طبق اين تعريـف سـاخت اطـالع جملـه، بيـان صـوري سـاختمند        .  گيرند كنند و به كار مي وض تفسير ميمفر
.  شود گفته مي 4"ي كاربرد شناختي ساختمند گزاره"كاربرد شناختي يك گزاره معنايي در كالم است كه به آن 

د پاسـخ بـه ايـن پرسـش را     داند و قص را قلمرو ساخت اطالع مي 5"كاربرد شناسي كالمي"به عبارتي، لمبركت 
  ).6-5: همان منبع (شود  هاي مختلف جمالت بيان مي دارد كه چرا معنايي واحد از طريق صورت

هـا، نمايشـنامه    از همين منظر مقاله حاضر بر آنست تا با رويكردي كالمي و بر اسـاس سـاخت اطالعـي جملـه    
 زباني هاي ساخت اطالع ساخت و معنا در تيتحوال ي آن را تحليل كند و ببيند چه  مكبث به همراه سه ترجمه

به اين منظور ابتدا به طور خالصه مبـاني نظـري،   .  آمده است وجود به فارسي به زبان آنها ي ترجمه جريان در
  .  گردد ساخت اطالعي جمله در هر سه ترجمه و متن اصلي، تحليل و مقايسه مي در نهايت،

  
  مباني نظري.   2

                                                           
١
 Information Structure 

٢
- Lambrecht 

٣
- Speech Participants 
٤
 - Pragmatically structured proposition 

٥
 - Discourse pragmatics 
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مطـرح كـرد و جملـه را متشـكل از دو      2"نماي نقشي جمله"ساخت اطالع را در قالب  1نخستين بار متسيوس
سـازد و   كه جمله را به بافت زبـاني يـا غيـر زبـاني مـرتبط مـي       3"اطالع مرتبط": بخش اطالعي در نظر گرفت

ق بـر  اين دو نوع اطالع بـه ترتيـب منطبـ   .  سازد كه بار اطالع جديد را در جمله مطرح مي 4"اطالع خبررسان"
شناسـان   زبـان  ي سـاخت اطـالع مجـدداًً در كـانون توجـه      هاي اخير مطالعـه  در دهه.  اطالع كهنه و نو هستند

  .  و لمبركت قرار گرفته است 5نقشگرايي همچون هليدي، گيون، والدووي
سـت كـه   ها گـزاره  زي اا گيـرد و مجموعـه    يك گزاره را در بر مي  پيام زباني بيش از) 239: 1984(از نظر گيون 

كالم از ديدگاه او نوعي نظام اطالعي است كه از چندين گزاره تشـكيل شـده   .  شود  يا گفتمان خوانده مي  كالم
 . آورنـد   اي منسجم و پيوسته را به وجود مـي  يكديگر مرتبطند و مجموعه ها به لحاظ اطالعي به اين گزاره  .است

ي قبلي بـراي گـزاره    يكديگر نزديكتر باشند به لحاظ اطالعي نيز به هم نزديكترند و هر گزاره ها به هر چه گزاره
ـ     شود نوعي  سازد كه موجب مي  اي را فراهم مي بعدي پيش زمينه وجـود آيـد   ه يكپارچگي اطالعي ميـان آنهـا ب

 ).240: همان(

ور زبان قائل است و جمله يا بند را حوزه رسمي ساخت لمبركت جايگاه مشخصي براي ساخت اطالعي در دست
سه مفهوم بنيادي ساخت اطالع جمله از منظر لمبركت .  ),Lambrecht 1996:  7( كند اطالعي معرفي مي

كالمــي در ذهــن مشــاركين گفتــار و روابــط 6هــاي اي، وضــعيت مصــداق بــه ترتيــب عبارتنــد از اطــالع گــزاره
ي معنـايي كـه توسـط گوينـده بـه       اي، اطالع موجود در يك گـزاره  اطالع گزاره.  كاربردشناختي مبتدا و كانون

گفتـار اطـالع    اي كه هر پاره انگاره تشكيل شده است به گونه شود از دو بخش تصريح و پيش مخاطب منتقل مي
ار شود و انتظـ  اي است كه از طريق يك جمله بيان مي تصريح، گزاره.  رسان داراي تصريح كاربردشناختي است

انگـاره،   در مقابـل پـيش  .  ي بيان جمله از آن باخبر يا آن را مسلم فـرض كنـد   رود مخاطب به عنوان نتيجه مي
شـود و گوينـده    نحوي مختلف در جمله فراخوانده مي -هاي واژي هاست كه به صورت اي از گزاره گزاره مجموعه

پـاره گفتـار آن را مسـلم فـرض كـرده       كند كه مخاطب از پيش بر آن آگاه است يا هنگام بيان چنين فرض مي
شـوند و   هـاي معنـايي مطـرح مـي     انگاره در ساخت اطالع به صورت گـزاره  به اين ترتيب تصريح و پيش.  است

گردد تـا پـاره    انگاشته برقرار مي انگاشته و غير پيش ي پيش اي كاربردشناختي است كه ميان گزاره تصريح رابطه
هـاي   هاست كه در جمله بـه صـورت   اي از گزاره انگاره، گزاره يا مجموعه پيش. گفتار مورد نظر اطالع رسان شود

كند كه مخاطب او از پيش بـرآن آگـاه اسـت يـا      شود و گوينده چنين فرض مي واژگاني فراخوانده مي-دستوري
  ). 54: همان منبع (ي گفتار آن را مسلم فرض كرده است  هنگام بيان پاره

                                                           
١
- Mathesius 

٢
- Functional Sentence Perspective 

٣
- Relevant Information 

٤
- Informative Information 

٥
- Vallduvi 
٦
 - Referents 
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ي  مبتدا در قالـب رابطـه  ).  44-43:  1379شهيدي، (شود  ي آن بيان مي رهمبتدا عنصري است كه خبري دربا
بـر اسـاس ايـن    .  ي آن اسـت  ي مـورد نظـر دربـاره    شود و عنصري از جمله است كه گزاره  دربارگي تعريف مي

فاعـل   تر اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه مبتـداها لزومـاً        يعني نهاد نزديك  تعريف، مفهوم مبتدا به تعريف سنتي آن
به اين ترتيب مفهوم مبتـداي مـورد   .  شوند  محسوب نميمبتدا  هاي دستوري نيز لزوماً توري نيستند و فاعلدس

كانون از ديـدگاه  .  ),Lambrecht 1996:  118-117(گيرد   نظر لمبركت از مفهوم آغازگر هليدي فاصله مي
ي آن قرار  شود اما در حوزه  وده ميشناختي افز ي كاربرد انگاره لمبركت بخشي از ساخت اطالع است كه به پيش

يـك   كانون آن بخش معنـايي از " :  )213: همان منبع(دهد   لمبركت تعريف زير را از كانون ارائه مي. گيرد  نمي
  ".گردد  انگاره متمايز مي ي به لحاظ كاربردشناختي ساختمند است كه از طريق آن تصريح از پيش گزاره

ان آغازگر جمله با نهاد دستوري مطابقت دارد اما ايـن انطبـاق هميشـه برقـرار     نش در حالت بي  نظر هليديماز 
تواند به عنوان آغـازگر در ابتـداي جملـه     ي نحوي ديگري نظير مفعول، متمم و فعل مي نيست و هر نوع مقوله

ي ديگري كـه در ديـدگاه هليـدي در     نكته).  ,Brown & Yule 1983:  135-134، 127-126(واقع شود 
شود اجباري بودن بخش اطالع نو در برابر اختيـاري بـودن بخـش اطـالع كهنـه       ساخت اطالع مطرح مي مورد
اين بدان معناست كه هر جمله ممكن است فاقد اطالع كهنه باشد امـا هميشـه از اطـالع نـو برخـوردار      .  است

نو ناميـده   2"انون اطالعك"همراه است كه در انتهاي گروه نواختي كه  1"برجستگي نواختي"است و اطالع نو با 
هليدي همچنين ).  Halliday 89-88، 15-14:  2004؛ 211:  1967؛ 296:  1994(گيرد  شود قرار مي مي

از جملـه  .  شـوند  كند كه در بازنمايي اطالع نو و كهنـه بـه كـار گرفتـه مـي      هاي دستوري اشاره مي به همبسته
 ).,Halliday 2004: 91-92(شوند  مي عبارات اشاري و عناصر ارجاعي كه ماهيتاً كهنه فرض

نشان ابتدا اطالع كهنه و بعد اطالع نو  هاي بي توان گفت؛ به اعتقاد هليدي در جمله بنابراين، به طور خالصه مي
از سـويي  ).  32:  2002هليدي، (گيرد  شود و جايگاه اطالع نو معموالً در انتهاي واحد اطالعي قرار مي واقع مي

بر اين اساس، از نظـر گوينـده،   .  شود طالع كهنه و نو بر حسب انتظارات گوينده نيز بيان ميهاي ا ديگر ويژگي
و اطالع نو، اطـالع  .  شود كه از طريق ارجاع يا موقعيت قابل بازيابي است اطالع كهنه به آن اطالعاتي گفته مي

بـه نقـل از    Brown & Yule 1989: 179(كانوني است بدين معني كه از كـالم قبلـي قابـل بازيـابي نيسـت      
هاي به كـار رفتـه    ي حاضر در پي آنست كه ساخت اطالعي جمله حال مقاله).  7:  1386زاده و رضويان،  آقاگل

  . ي مكبث را برحسب اطالع بررسي كند در نمايشنامه
  

 

  بررسي ساخت اطالعي نمايشنامه مكبث و مقايسه سه ترجمه از آن. 3
اطالع كهنه به آن اطالعـاتي  .  واحد اطالعي شامل اطالع كهنه و نو استطور كه در بخش قبل ذكر شد،  همان

شود كه از طريق ارجاع يا موقعيت قابل بازيابي است و اطالع نو، اطالع كانوني است بدين معني كه از  گفته مي

                                                           
١
 - Tonic Prominence  

٢
 - Information focus 
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ه بررسـي نمايشـنامه مكبـث پرداختـ    حال با در نظر گرفتن همـين مطلـب بـه    .  كالم قبلي قابل بازيابي نيست
  .  شود مي

  :دار آورده شده است ها به صورت زير خط الزم به ذكر است كه اطالع كهنه در نمونه
  )نخست، مجلس اولي  پرده(

1) When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? 

  )احمدي. (بارانداني كدام دم دگر بار با يكديگر داريم ديدار، در برق و در بوران و ) 1ترجمه 
  )پازارگادي(كي يكديگر را باز خواهيد ديد؟ هنگامي كه رعد و برق يا باراني باشد؟ ) 2ترجمه 
 )آشوري(بار؟  باران  و اندار رخش و كوب تندر به ديدار، بودمان خواهد بار ديگر گاه كدامين) 3ترجمه 

اول  گوينـده سه نفر از طريق ي   مالقات دوبارهاين گزاره آغازگر كالم است و از طريق آن مصداق تاكنون غايب 
را فعـال و   "ديـداري دوبـاره  "ة بـاز كـاربرد شـناختي    انگـار  گفتـار پـيش   اين پاره.  شود معرفي مي عالم مقالبه 

سـازي ايـن    جهـت فعـال   againدار بـودن   تكيـه .  سـازد  ريح مبدل ميصانگاره را به ت گفتار بعدي اين پيش پاره
ديگر "و  "باز"و  "دگر بار"،  "again"را با  "ديدار قبلي"ي  انگاره گفتار، گوينده پيش ارهدر اين پ. استداق مص
سازي اين مصداق اسـت و در ترجمـه اول    ها جهت فعال دار بودن ديدار، در ترجمه تكيه.  مطرح كرده است "بار

ي قبـل و گـروه حـرف     به عنوان بخشـي از فعـل جملـه    (scrambling)از طريق قلب نحوي  "ديدار"و سوم، 
ي دوم، پرسش دوم در قالب پيشنهادي براي اطالع نـو   در ترجمه.  اي به انتهاي جمله، پسايند شده است اضافه

  .در پايان ذكر شده است
  

2) When the hurly-burly's done, When the battle's lost and won. 
. ، بـا فـتح فـرار ايـن و آن فرجـام گيـرد      وين فصلكاين سرگشتگي سامان پذيرد  آن ساعت مسعود) 1ترجمه 

  )احمدي(
  )پازارگادي. (ي شكست و پيروزي جنگ معين شده باشد آشوب پايان يافته و نتيجهوقتي كه ) 2ترجمه 
  )آشوري( .بيند ظفر روي ديگري را يكي آيد شكست .بنشيند آشوب كاين هنگام بدان) 3ترجمه 

از ايـن رو  .  اول، اطالع كهنه به صورت تلويح وجود دارد هرچند مستقيماً در جمله ذكر نشده اسـت در ترجمه 
شود كـه منظـور نويسـنده زمـان       و به صورت تلويحي متوجه مي داند خواننده به طور ضمني اطالع كهنه را مي

ي همپايـه دو بـار اطـالع كهنـه را ارائـه       گفتار انگليسي، دو جملـه  در پاره  .است مالقات دوباره در پرسش قبل
 .شود و بقيه جمله كانون تلقي مي اند كرده

3) That will be ere the set of sun. 
  )احمدي( .پذيرد مي پايان پيكار پسين از پيش) 1ترجمه 
  )پازارگادي. (قبل از غروب آفتاب خواهد بود پس) 2ترجمه 
 )آشوري( .چيند فرو دامن افق از خورشيد كه آن از پيش) 3ترجمه 
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ارجاعي است و مرجع آن در موقعيت و بافت متن قابـل پيگيـري اسـت و     ، ضميري برون"that"ي  صفت اشاره
ي دوم، ابتدا اطـالع كهنـه آمـده و بـه دنبـال آن       ي انگليسي و ترجمه در نمونه.  شود اطالع كهنه محسوب مي

بـه  .  ، مترجم به يكبـاره بـه سـراغ اطـالع نـو رفتـه اسـت       3و  1ي  ولي در ترجمه.  گرديده استاطالع نو ذكر 
به صورت عبارت مبتدايي صفر ظاهر شده است زيـرا در   "ديدار دوبارهزمان " ي هگفتار گزار عبارتي، در اين پاره

پـذير خواهـد بـود و     ص، تشـخي نمصداق آ ،باشد و در نتيجه پذير مي متن فعال است و به لحاظ متني دسترس
، پـيش  the set of sunي كانوني روي گروه اسـمي   تكيه.  كند ريح ميصترا  زمان آنگفتار  در اين پاره  گوينده

قلمرو كـانوني گـروه فعلـي را    .  واقع شده است ...از پسين پيكار، قبل از غروب آفتاب و پيش از آن كه خورشيد
  .  گيرد در بر مي

  )سه، مجلس مي چهار پرده(
Poor country! Almost afraid to know itself.  

  )احمدي.  (بيم دارد خود، از بازشناختن ميهن تيره روز )1ترجمه 
  )پازارگادي. (را ندارد خودكه آنقدر دچار وحشت شده كه تقريبا جرات شناختن  اين كشور بدبخت )2ترجمه 
  )آشوري( .است بيمناك خود آوردن ياد به از كه بخت نگون سرزمين )3ترجمه 
در نمونه انگليسي و خـود   itselfبخت و  روز، كشور بدبخت، سرزمين نگون  ، ميهن تيره poor countryمرجع 

.  داند كه مرجع آنها و خود، ميهن راوي جمله اسـت  هاي فارسي براي خواننده آشنا است و خواننده مي در نمونه
ي دوم، مترجم  در ترجمه.  ي ميان اين دو يعني شناخت يا يادآوري است آنچه براي خواننده جديد است رابطه

خواهـد مطلبـي را    اي مي كند كه در خصوص اطالع كهنه راحت اعالم ميي اين به ص با به كار بردن صفت اشاره
قلمرو كـانوني گـروه   .  فعال است و نقش مبتدايي دارد كشورگفتار مصداق مبتدايي  در هر چهار پاره.  بيان كند

تكيه در اين حوزه قرار  در ترجمه دوم و سوم همچنين عبارت مبتدايي ديگري به صورت ضمير بي.  فعلي است
  .  گفتار جهت تأكيد نهاد است در بخش مبتدايي اين پاره خوددار بودن ضمير  تكيه.  دارد

It cannot be called our mother, but our grave;  
  )احمدي(.  توان مادر ما خواند بلكه گور ماست را ديگر نمي اسكاتلند )1ترجمه 
  )پازارگادي. (بناميم بلكه آن جا گورستان ماست خودمادر  آن راتوانيم  ديگر نمي )2ترجمه 
  )آشوري(ماست؛  گورستان كه بناميم مادري سرزمين را آن ميتوانيم كجا )3ترجمه 

فعـال و بـه لحـاظ متنـي     در ترجمـه اول، آن در ترجمـه دوم و سـوم    اسـكاتلند  ،  it مصداق عبارت مبتدايي
. اي اسـت  كـانون از نـوع گـزاره    وقلمرو كانوني گروه فعلي .  اين عبارت نقش مبتدايي دارد.  پذير است دسترس

كنـد و   براي تقابل آورده شده و خواننده را براي دريافت اطالع نو ديگري آمـاده مـي   ، بلكه و كهbutحرف ربط 
  .شود عبارت پس از آن عبارت كانوني تلقي مي

  
…Where nothing, But who knows nothing, is once seen to smile; 

  )احمدي(داند؛  كس خنده بر لب ندارد، جز آن كه هيچ نمي ديگر هيچ آنجا... ) 1ترجمه 
  )پازارگادي.  (تواند لبخندي بزند خبر است نمي كس جز آن كسي كه از همه چيز بي و هيچ) ... 2ترجمه 
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  )آشوري(ديد؛  نميتوان لب بر خنده را خبران بي جا همه از جز كه آنجا...  )3ترجمه 
فعـال اسـت    و نيمـه  پـذير بـه لحـاظ اسـتنباطي دسـترس      آنجا ، whereگفتار مصداق گروه اسمي در اين پاره

ي اين سازه از نوع تقابلي است و دو گـروه از افـراد را    تكيه.  تواند جايگاه مبتدايي را به خود اختصاص دهد يوم
در .  اي اسـت  گيرد و كانون از نوع گـزاره  قلمرو كانوني گروه فعلي را در بر مي.  دهد در تقابل با يكديگر قرار مي

ي پايه بوده كه براي تأكيد بـا   ي پيرو در قالب مفعول جمله يا به عبارتي جمله ...جز ي  واره ي اول، جمله ترجمه
ي كانوني روي گروه اسمي مفعـولي   در اين صورت تكيه.  فرايند قلب نحوي به انتهاي جمله حركت كرده است

اي كـه سـبب    گفتـار انگليسـي، گـزاره    ي دوم و سوم و پاره با جدا كردن بخش پايه از پيرو در ترجمه  .قرار دارد
  .ي جمله پايه قرار گرفته است دهد، در ميانه شود و اطالعي كامال نو ارائه مي ميتقابل 

  
  

Where sighs and groans and shrieks that rend the air are made, not marked;  
  )احمدي.  (گذرد شكافد ناشنوده مي ها و فريادهايي كه دل آسمان را مي ها و ناله آه )1ترجمه 
هـاي شـديد صـورت     ديگركسي به آن توجهي نـدارد و غصـه   كه است شده متداول وناله وشيون چنان آه )2ترجمه 

  )پازارگادي(عادي گرفته 
 )آشوري(. نيست شنوايي گوش را شكاف آسمان فريادهاي و ناله و آه كه جا آن )3ترجمه 

پـذير و از نـوع    يـك مصـداق مبتـدايي تشـخيص     ي سـوم آن جـا،   و در ترجمـه  whereي انگليسـي،   در نمونه
ي گـزاره خبـري    بقيـه .  گفتار در رابطـه مبتـدايي واقـع شـده اسـت      پذير موقعيتي است و در اين پاره دسترس

هـاي   و آن جـا در نمونـه   whereگفتـار بـا مبتـداي     ساخت اطالع اين پاره.  ي اين عبارت مبتدايي است درباره
كـانون، در ايـن دو    .و كل جمله نهاد و كـانون اسـت   [ø]اول و دوم، مبتدا  ي مذكور ظاهر شده ولي در ترجمه

اين .  قرار گرفته است عاديو  ناشنودهي كانوني روي گروه صفتي  اي است و تكيه ترجمه ساخت از نوع گزاره
  .  مي سازدرا فعال  ”در آن سرزمين غصه و ناراحتي وجود دارد“ي باز انگاره قلمرو كانوني پيش

  )پنج مجلس يكم، ي پرده(
Come, thick night, 

  )احمدي(بيا اي شب ظلماني، ) 1ترجمه 
  )پازارگادي! (اي شب تيره بيا ) 2ترجمه 
  )آشوري(تار،  شب اي آي، فراز) 3ترجمه 

يك عبارت مبتدايي است و مصـداق آن بـه لحـاظ كالمـي فعـال و       شمايا  توگفتار ضمير محذوف  در اين پاره
ي  هـا و نمونـه   در ترجمـه .  اي اسـت  قلمرو كانوني گروه فعلي و كـانون از نـوع گـزاره   .  ستا ي آن گزاره درباره

ي كانوني در پاره گفتار انگليسي و ترجمـه اول و سـوم بـه انتهـاي جملـه       انگليسي اين امر صادق است و سازه
  .  حركت كرده است

Pall thee in the darkest smoke of hell, 
  )احمدي(ترين دود دوزخ بپوشان  را در تيره خود )1ترجمه 
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  )پازارگادي(ترين دود دوزخ بپوشان  را با سياه خود) 2ترجمه 
  )آشوري(فروپوش  دوزخ دود ترين سياه در را خود) 3ترجمه 
Thee تواند متوجه آن شود ي قبلي مي و خود اطالع كهنه بوده و خواننده با ارجاع به جمله  .  

شـود و   مـي گفتار اطالع نو محسوب  تمام اين پاره.  ي قبل فعال شده است اي كه در گزاره انگاره با توجه به پيش
اي اسـت و   كـانون از نـوع گـزاره   .  فاعل محذوف اسـت و نقـش مبتـدايي دارد   .  گيرد قلمرو كانوني را در بر مي

  .گفتار انگليسي صادق است و پاره اين امر در سه ترجمه.  ي كانوني روي مفعول واقع شده است تكيه
  

That my keen knife see not the wound it makes, Nor heaven peep through the blanket of 

the dark, to cry 'Hold, hold !'  
نهد نبيند و آسمان هرچند از خـالل پوشـش تيرگـي در      تا خنجر براي من زخمي را كه به جاي مي) 1ترجمه 

  )احمدي( "!دست بردار! دست بردار": نتواند بر سرم فرياد بزندكمينم باشد 
كند ببيند و چشم آسمان هم از آن پرده تاريك نفـوذ   كه خنجر بران من نتواند زخمي را كه وارد مي) 2ترجمه 

 )پازارگادي( "!دار دست نگاه! دار دست نگاه": نكند كه فرياد برآورند

 فريـاد  و ننگـرد  ام تـاريكي  ي پـرده  ي گوشـه  از آسـمان  و ميزنـد  كه زخمي آن نبيند برّايم كارد تا) 3ترجمه 
 )آشوري( "»!بردار دست!  بردار دست« كه برندارد

.  دهـد  اي و قلمرو كانون تمـام گـزاره را پوشـش مـي     كانون در هر سه ترجمه و پاره گفتار انگليسي از نوع جمله
اسـت و بـه مصـداق مشـخص آسـمان       دار تكيـه به صورت گروه فعلي   to cry hold holdظاهر شدن عبارت 

ي امـري داشـته    دهد كه اين گروه اسمي محذوف نقش مبتدايي را در همـان جملـه   داللت دارد و نيز نشان مي
  .  است

  
  ها  تجزيه و تحليل داده.   4

هريـك  .  خواهد شدي زباني مطرح در اين پژوهش پرداخته  هاي پيكره به ارائه و تحليل دادهبخش در اين حال 
هـا آورده   اند و نتايج در جـدول  هاي قبلي به لحاظ نوع ساخت اطالعي بررسي گرديده گفتارها نظير نمونه از پاره

  .شده است
در متن  نو - اطالع كهنهروابط كاربردشناختي  به تفكيك ي تحليل شدهگفتارها توزيع فراواني و درصد پاره    1جدول 

  انگليسي
 درصد فراواني روابط كاربردشناختي

  95  297 نو -اطالع كهنه
 5  15 اطالع نو

  100  312  جمع
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در حالي كه .  است نو -كهنهي كاربردشناختي  گفتارها داراي رابطه درصد از پاره 95بنابر بررسي متن انگليسي 
  .است اطالع نودرصد آنها كل گزاره از نوع  5تنها در 
در  نـو  -اطـالع كهنـه  بـه تفكيـك روابـط كاربردشـناختي      ي تحليل شدهگفتارها توزيع فراواني و درصد پاره    2جدول 
  )ي احمدي ترجمه(ي يك  ترجمه

 درصد فراواني روابط كاربردشناختي

  79/0  246 نو -اطالع كهنه
 21/0  66 اطالع نو

  100  312  جمع
  

در حـالي كـه   .  است نو -كهنهي كاربردشناختي  گفتارها داراي رابطه درصد از پاره 79شود  چنانچه مشاهده مي
  .است اطالع نودرصد آنها كل گزاره از نوع  21در 

در  نـو  -اطـالع كهنـه  بـه تفكيـك روابـط كاربردشـناختي      ي تحليل شدهگفتارها توزيع فراواني و درصد پاره    3جدول 
  )ي پازارگادي ترجمه(ي دوم  ترجمه

 درصد فراواني روابط كاربردشناختي

  91  283 نو -اطالع كهنه
 9  29 اطالع نو

  100  312  جمع
  

.  هسـتند  نـو  -كهنهي كاربردشناختي  گفتارها داراي رابطه درصد از پاره 91ي دوم  دهد در ترجمه آمار نشان مي
  .است اطالع نودرصد آنها كل گزاره از نوع  9در حالي كه در 

در  نـو  -اطـالع كهنـه  بـه تفكيـك روابـط كاربردشـناختي      ي تحليل شدهگفتارها توزيع فراواني و درصد پاره    4جدول 
  )آشوريي  ترجمه(ي سوم  ترجمه

 درصد فراواني روابط كاربردشناختي

  69  215 نو -اطالع كهنه
 31  97 نواطالع 

  100  312  جمع
  

 نـو  -كهنـه ي كاربردشناختي  گفتارها داراي رابطه درصد از پاره 69ي سوم  بنابر نتايج به دست آمده، در ترجمه
  .است اطالع نودرصد آنها كل گزاره از نوع  31در حالي كه در .  هستند
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  گيري  نتيجه.   5

ي مستقلي از دستور زبان، در كنار سـاير   اطالع به عنوان حوزهتوان دريافت ساخت  هاي اين تحقيق مي از يافته
هاي زبان و توصيف نقش ارتباطي آنها از عملكرد مستقلي برخوردار  هاي زبان وجود دارد و در توليد جمله حوزه
  .است

بررسـي شـده و    ي مكبث اثر شكسپير به همراه سه ترجمه آن نمايشنامهدر اين مقاله، ساخت اطالعي در متن 
هـا تعيـين و    اطالع نو و كهنه هريـك از جملـه  .  هرجمله برحسب ساختار اطالعي خود شناسايي گرديده است

  . علت كهنگي هريك از آنها ذكر شده است
اغلب خورد اينست كه  به چشم مي نمايشنامه و سه ترجمه آنيكي از مواردي كه در ساخت اطالع اين 

  .اطالع كهنه و اطالع نو برخوردارندگفتارها از روابط كاربردشناختي  پاره
واژي  هاي مختلف آوايي و ساخت ها به شكل هاي كالم، در رابطه با وضعيت ذهني مصداق همچنين مصداق

تكيه باشند و يا به صورت ضمير، گروه  دار يا بي يابند و وضعيت ذهني آنها بر اساس اين كه تكيه تظاهر مي
هاي فعال يا همان اطالع  به عنوان مثال اكثريت مصداق.  گردد مياسمي يا صورت صفر ظاهر شوند، تعيين 

شوند و  ظاهر ميهاي فارسي  در ترجمههاي صفر  يا صورتدر انگليسي تكيه  كهنه به صورت ضماير بي
   . كنند دار شركت مي هاي اسمي تكيه هاي غير فعال يا همان اطالع نو به صورت گروه مصداق

و تفاوتي كه ميان  نيز در بازنمايي ساخت اطالع تأثيرگذار هستند يوي مختلفافزون براين، فرآيندهاي نح
داري بوده است  گفتارهاي نشان اند بيشتر مربوط به پاره هاي فارسي و انگليسي ظاهر شده ساخت اطالعي نمونه

  .بيشتر به كار رفته استقلب نحوي يا مبتداسازي  يفرآيندهاكه در آنها 
از ساخت  مترجمانكند كه  اين فرضيه را تاييد مي هاي آن، و ترجمه نمايشنامههاي موجود از متن  داده

  .هاي ساختاري وجود داشته باشد مگر در مواردي كه تفاوت گيرند، مبدأ چندان فاصله نمياطالعي زبان 
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  :چكيده
توجه ويژه به آن مي حوزه نقد ترجمه به ويژه ارزيابي كيفيت ترجمه از جمله حوزه هايي است كه صرف 

اين مقوله در سال هاي اخير . تواندبه ارتقاي آثار ترجمه شده و در نتيجه بهبود صنعت ترجمه كمك نمايد
هدف اصلي اين پژوهش كه از انواع پژوهش . بسيار مورد توجه پژوهشگران و ارزيابان ترجمه واقع شده است

رجمه انجام شده در نمونه اي از كتاب هاي حوزه ادبيات هاي كيفي است، ارايه گزارشي از وجود اشكاالتي در ت
به همين منظور پژوهش حاضر مي كوشد تا كيفيت ترجمه فارسي به انگليسي كتاب نوني . دفاع مقدس است

مطابق با مدل . صفر از حوزه ادبيات دفاع مقدس را بر اساس مدل ارزيابي كيفي جوليان هاوس ارزيابي نمايد
در اين تحقيق به . فته در سه سطح نحوي، دستوري و واژگاني صورت پذيرفته استهاوس تحليل صورت گر

صورت تصادفي بخش هايي از ترجمه انگليسي كتاب نوني صفر به قلم ابراهيم رحمانپور جهت ارزيابي كيفي 
ر و انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه با استفاده از مدل هاوس تفاوت ها و شباهت هاي ميان اث

مطابق با يافته هاي حاصل از اين تحقيق، ترجمه كتاب مذكور با معيار هاي . ترجمه تجزيه و تحليل گرديد
  .ارزيابي كيفيت ترجمه مطرح شده در مدل هاوس تفاوت دارد

  
  ارزيابي كيفيت ترجمه، ادبيات دفاع مقدس، مدل ارزيابي جوليان هاوس: كليد واژه ها

  
   

                                                           
   دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز. ١

Dear.cheraghi290@yahoo.com  
  دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.   ٢

Soroor.javadinasab@gmail.com 
 كارشناس ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.  ٣

Arbabi-mohammadreza@yahoo.com  



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٦٣ - 
 

  مقدمه
ه در حوزه ترجمه چه به عنوان يك محصول و چه به عنوان يك فرايند از اهميت بااليي مقوله كيفيت هموار
آنچه كه مبرهن است هدف ترجمه و يا فعاليت ترجماني توليد متن مقصد خوب و . برخوردار بوده است

جمه حال براي تعيين خوب بودن يك ترجمه معيارهايي الزم است تا در مقايسه با ديگر آثار تر. مناسب است
معيار هايي . شده بيان دارد كه كدام يك در وضعيت كيفي پايين تر و كدام در باالترين سطح كيفي قرار دارد

كه براي اين امر ذكر مي شوند، بسته به هدف ارزيابي وچهارچوب نظري به كار گرفته شده توسط افرادي كه 
چنين مي نويسد كه پيش نياز ارزشيابي هاوس اين . كيفيت ترجمه را ارزيابي مي كنند، با هم متفاوت اند

بنابراين وجود نگرش هاي مختلف نسبت به ترجمه منجر به . كيفيت ترجمه وجود يك نظريه ترجمه است
  .ها از مفهوم كيفيت ترجماني و در نتيجه تفاوت روش هاي ارزيابي آن مي گردد تفاوت برداشت

اما ) 1991نيومارك (ب تا حد ممكن دقيق است پاسخ متداول به موضوع ترجمه خوب آن است كه ترجمه خو
معموال معيار . دقت، مفهومي نسبي است؛ يعني ما ناگزيريم دقت در چه چيز را بررسي كنيم و جويا شويم

متن مبدأ ) پيام(به عبارت ديگر ترجمه خوب بازآفريني دقيق از . سنجش در چنين ارزشيابي متن مبدأ است
براي ). 1992نيوبرت و شرو (فرماست  ختي ترجمه غالباً چنين برداشتي حكمدر مدل هاي زبان شنا. مي باشد

ارزيابي كيفيت ترجمه در اين مدل ها، متن مقصد با متن مبدأ مقايسه مي گردد تا مشخص شود آيا متن 
ظر اين مقايسه هم از ن. مقصد بازآفريني دقيق، صحيح، كامل، وفادارانه، يا درست از متن مبدأ مي باشد يا خير

كمي به معناي كامل بودن انتقال پيام و هم از نظر كيفي يعني دقيق بودن در معناي صحيح و ضمني از نظر 
  .گيرد انجام مي) 1991نيومارك (ارجاعي و كاربردي 

مطالعات ترجمه رشته اي متنوع است،و مدل هاي زبان شناختي عمدتا جاي خود را به ساير رويكردها داده و 
متاثر شده اند كه هريك به طريقي موجب وضوح پديده پيچيده ترجمه شده و معيارهاي يا حداقالز آنها 

هنگامي كه نيومارك سخن از دقت .متفاوتي را حتي در سطح كم جهت ارزيابي كيفيت ترجمه معرفي كرده اند
مي در كاربردي به ميان مي آورد، در حقيقت به جنبه هاي متني و موقعيتي اشاره مي كندكه معيار هاي مه

از دستاوردهاي مهم اين مدل ها .متني كاربردي و گفتماني ترجمه به شمار مي روند–مدل هاي زبان شناختي 
به ترجمه به  "بازآفريني متن"توان به اين مطلب اشاره كرد كه توجه جمع كثيري را از ترجمه به عنوان  مي

ل ها آن است كه تنها واژگان و از باورهاي اصلي اين مد. معطوف ساخته اند "آفرينش متن"عنوان 
دوبگراند و (شوند، بلكه متن به عنوان رويدادي ارتباطي ترجمه مي شود  ساختارهاي دستور زباني ترجمه نمي

به بياني ديگر، ما همواره با متون در جايگاه و فرهنگ سروكار داريم و اين متون نقشخاصي در ). 1981درسلر
وه هر متن نماينده يا نمونه اي از يك ژانر خاص است و لذا متن توسط به عال. كنند اين حوزه ها ايفا مي

متن مقصد . خصوصيات درون متني و برون متني خاصي تعريف مي گردد كه كمابيش قراردادي هستند
متني است كه با قراردادهاي متن گونه شناختيدر زبان و فرهنگ مقصد مطابقت دارد  "دقيق از نظر كاربردي"

گونه - مالحظات متن. نتظارات مخاطبين متن مبدأ را در موقعيت ارتباطي خاص برآورده مي سازدو بنابراين ا
شناختي بخشي مهم در ارزيابي كيفيت ترجمه هستند كه به هر دليل در مدل هاي زبان شناختي ناديده 
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نيز،عمدتا تحت با اين حال اگر بخواهيم منصف باشيم،بايد بگوييم كه مدل هاي زبان شناختي .گرفته شده اند
گاهي ترجمه پژوه در چارچوب مدل هاي . تاثير پيشرفت علم زبان شناسي، دستخوش تغيير شده اند

اما هاوس در رويكرد زبان شناختي خود نسبت به ارزيابي كيفيت ترجمه نشان . زبانشناختي تحقيق نمي كند
  .اظ كرده استداده كه تا حد قابل قبولي جنبه هاي متني ، موقعيتي و فرهنگي را لح

از جمله دستاوردهاي اصلي رويكردهاي زبان شناختي متن و كاربردي براي ارزيابي كيفيت ترجمه مي توان به 
روشن شدن اين حقيقت اشاره كرد كه اصال قالب زبان شناختي متن مقصد به وسيله قراردادهاي متن گونه 

متن مقصد در آن نقش خويش را ايفا مي شناختي زبان مقصد و همچنين موقعيت ارتباطي فرهنگ مقصد كه 
بنابراين يك ترجمه خوب ديگر . كند تعيين مي گردد و نه به وسيله ساختارهاي زبان شناختي متن مبدأ 

برگردان صحيح معاني واحدهاي  زبان مبدأ در سطح خرد نيست، بلكه متن مقصدي است كه نقش مورد نظر 
  .مي نمايدخود را به صورت موثر در فرهنگ مقصد ايفا 

حال به سراغ رويكردي ديگر مي رويم به نام رويكرد نقش گرا ، اين رويكرد موجب دستاوردهاي بسياري شده 
كه از جمله بزرگترين آنها مي توان به معرفي نقش يا هدف متن مقصد به عنوان معياري تعيين كننده در 

در اين رويكرد، كيفيت نه به عنوان شاخص . تمامي ترجمه ها و در نتيجه در ارزيابي كيفيت ترجمه اشاره كرد
عيني بلكه به عنوان عاملي نسبي در نظر گرفته مي شود كه به مصرف كننده متن و معيارهاي وي براي 

رويكرد نقش گرا ، . ارزيابي ميزان تناسب و كارايي متن در ايفاي نقش خود در موقعيتي خاص بستگي دارد
ني اطالق مي گردد كه مدعي هستند هدف متن مقصد مهمترين معيار عنواني است كه بهتحقيقات پژوهشگرا

ترجمه . اين رويكرد با تحقيقات هانس ورمير و پيدايش نظريه هدفمندي ترجمه شروع شد. در هر ترجمه است
براي مثال ، ترجمه اي در شرايط خاص ممكن است مورد پذيرش واقع شود، . نقش پذير لزوماً نقش گرا نيست

. ت كامل نداشته باشد ، به عنوان نمونه از عرف ها و هنجارهاي متن گونه شناختي متابعت نكنداما مقبولي
به عنوان معياري تعيين كننده براي كيفيت ترجمه شامل صحت زبان شناسي  "هدف"بدين ترتيب مفهوم 

و فرهنگ مقصد گونه شناختي، و ارتباطي زبان -متن، يعني مطابقت با قوانين و عرف هاي زبان شناختي، متن
 .نيز مي گردد

 

  پيشينه تحقيق
آمده است، جزء زير مجموعه پژوهش هاي ) 1972هولمز،(ارزيابي ترجمه ، چنانچه در پژوهش هاي ترجمه 

كاربردي و نقد ترجمه قرار گرفته و در تمامي موضوع هاي مربوط به مطالعات ترجمه و آموزش آن داراي 
ژوهش در سال هاي اخير ارزيابي كيفيت ترجمه به عنوان يكي از حوزه هاي وسيع پ. جايگاه قابل توجهي است

، چنين توجه ) 2009ويليام،(بنا به گفته . مورد توجه بسياري از پژوهشگران و ارزيابان ترجمه بوده است
گسترده اي اكنون بيش از گذشته در قالب توجه مترجمان محقق، اساتيد و دانشجويانعلم ترجمه احساس مي 

ر عمل به عنوان مقوله اي كم ارزش در حوزه پژوهش و اين در شرايطي است كه ارزيابي كيفيت ترجمه،د. شود
آموزش ترجمه بدون كسب جايگاهي قابل قبول، تنها در بطن هر آنچه مربوط به علم ترجمه مي باشد واقع 
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البته ماهيت انتزاعي ترجمه، به ويژه ارزيابي كيفيت آن تا حدودي توجيه كننده شرايط ياد شده . شده است
  .است

زاينده در حوزه مطالعات ترجمه و وجود رويكردهاي گوناگون كه در اين رشته  رو به توسعه و گسترش ف
فزوني نهاده، نياز دانشجويان، پژوهشگران و ارزيابان ترجمه را بيش از پيش به بررسي كاربردي آن آشكار 

رت گفتني است كه در اين راه تالش قابل توجهي از سوي برخي پژوهشگران اين حوزه صو. ساخته است
پذيرفته است كه هريك سعي بر آن دارند تا به نحوي در آثار خود به شرح ترجمه و تفصيل نظريه ها و مدل 

  .هاي گوناگون ارزيابي كيفيت ترجمه بپردازند
همانطور كه پيش از اين گفتيم ارزيابي كيفيت ترجمه از زمان هاي دور يكي از مهمترين مسائل شايان توجه 

حال نخستين سوالي كه در ارتباط با كيفيت ترجمه به ذهن مي رسد، . ر آمده استمطالعات ترجمه به شما
معيار هاي سنجش آن است كه از منظرهاي گوناگون مورد بحث و بررسي واقع شده اند ساده ترين پرسش 

پژوهشگران )) يك ترجمه خوب چه ترجمه اي است؟(( مطرح شده به وسيله هاوس عبارت است از اين كه، 
در پاسخ به اين پرسش اذعان داشتند اظهار نظر در مورد اين كه ترجمه اي ) 2001هاليدي،(از جمله  بسياري

بر اين باور است كه تا زماني كه پژوهشگران ترجمه ، ) 2002(دارويش .خوب است يا نه بسيار دشوار است
جمه دشوار خواهد ديدگاه هاي متنوعي طبق مدل هاي گوناگون ترجمه ارائه مي دهند، بررسي كيفيت تر

چنانچه در پيش گفتيم ، توجه فزاينده به حوزه مطالعات ترجمه موجب مطرح گشتن نظريات ، روش ها . ماند
در اين بخش به ذكر مواردي چند در باب . و مدل هاي گوناگون توسط پژوهشگران اين حوزه گرديده است

اولين ) 1964(نايدا . اخته مي شودنظريه ها و مدل هاي موجود در حوزه ارزيابي كيفيت ترجمه پرد
او ديدگاهي مخاطب مدار . پژوهشگري بود كه با دو مفهوم صوري و پويا براي اولين بار وارد عرصه ترجمه شد

داشته و بر اين عقيده است كه در صورتي كه متن زبان مقصد براي خواننده داراي خصوصياتي باشد كه مشابه 
نايدا، نقل شده در كتاب دكتر . (شده ترجمه صحيح و موفقي خواهد بودمتن زبان مبدأ است، ترجمه انجام 

  ).114مير عمادي ، ص 
با گذر از نظريه نايدا به نيومارك و اظهارات او خواهيم رسيد با اين شرايط كه نيومارك از ديدگاه مخاطب 

مه معنايي همان انتقال ترج. مداري نايدا فاصله گرفته و در مفهوم، ترجمه معنايي و ارتباطي را مطرح كرد
نزديك ترين ساختار نحوي و معنايي متن مقصد و ترجمه ارتباطي، ترجمه اي در نظر گرفته مي شود كه 

  ).2004ماندي، . (مخاطب تاثيري مشابه با آنچه در متن مبدأ است دريافت مي كند
Toury )1995 (ه را به دو قسم صحيح و مفهوم هنجار را براي ارزيابي كيفيت ترجمه به كار برده و ترجم

اي با هنجارها و قوانين فرهنگ مبدأ مطابق باشد، صحيح و  بدين حالت كه اگر ترجمه. مقبول تبديل مي كند
  .در صورتي كه به هنجارهاي فرهنگ مقصد وفادار باشد، مقبول است

مدل نقش . است از ميان مدل هاي ياد شده، مدل هاوس براي اين پژوهش مورد توجه و استفاده قرار گرفته
اصالح و اخيراً در سال هاي  90مطرح ودر اواخر دهه  70معنايي هاوس در ارزيابي ترجمه، در نيمه دهه  –گرا 

به طور كامل مطرح و ثبت گرديد كه نه تنها خود را به عنوان ساختاري مفيد براي ارزيابي  2006تا  2001
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ند، بلكه بنياد نظري خود را در حوزه ترجمه به كيفيت ترجمه براي تهيه روش هاي كاربردي معرفي مي ك
عنوان بازنويسي محتوايي متن تعريف مي كند بدين گونه كه متن را از قالب اصلي خود خارج و آن را با 

مدل او همواره يكي از مدل هاي نظري و . اي از روابط و انتظارات فرهنگ محور جايگزين مي كند مجموعه
  .شده استمتن گرا لحاظ در نظر گرفته 

ترجمه آشكار كه : مدل هاوس نمونه اي از ارزشيابي كيفيت ترجمه است كه شامل سه مفهوم اصلي مي شود
به معناي آشكار بودن ترجمه انجام شده است، ترجمه نهان كه به معناي شباهت زياد ميان ترجمه انجام شده 

وت هاي فرهنگي ميان زبان هاي مبدأ و و متن اصلي است و صافي فرهنگي كه در ترجمه نهان براي يافتن تفا
ترجمه آشكار در متوني همانند متون ادبي، متون مذهبي، گفتمان سياسي . مقصد مورد استفاده قرار مي گيرد

ترجمه نهان در انواع متن چون متون روزنامه نگاري، مجالت، كتابچه راهنماي گردشگري  . و غيره كاربرد دارد
جود هاوس با ارائه راه هاي متفاوت پويا براي ابراز يك متن با هدف هاي با اين و. و غيره مناسب است

گوناگون، با توجه به اين كه در يك دوره زماني چه ترجمه اي مورد نياز است بيان مي دارد يك متن مبدأ 
  .ضرورتا نيازي به هر دو ترجمه نهان و آشكار ندارد

بعد از مقايسه متون و يافتن . و مقصد است مدل هاوس شامل يك مقايسه سيستميك ميان متون مبدد
مطابق با آنچه .خطاها، عبارت كيفيت از ترجمه برآمده و ترجمه به دو نوع آشكار و نهان دسته بندي مي شد

  .ماندي گفته است
اين مدل به منظور ارائه يك . اصل مدل هاوس در ارزيابي كيفيت ترجمه بر اساس  نظريات كاربرد زبان است

موقعيتي طرح ريزي شده  –زبان شناختي متون ترجمه شده هم چون ويژگي هاي فرهنگي  -ماني تحليل گفت
اين مدل، يك مدل گسترده و . است، مقايسه اي قانونمند ميان دو متن و ارزيابي تناسب ارتباط ميان آنها است

 .بر پايه نظريه نقش گرا است

 
  

  ادبيات دفاع مقدس
اين نوع . دارد و يك راه براي ترويج فرهنگ دفاع مقدس محسوب مي شودادبيات دفاع مقدس انواع مختلفي 

آثاري كه در اين زمينه منتشر و نوشته مي شوند با هدف ترويج فرهنگ دفاع و . آثار مخاطبان بسياري دارد
برخي از اين آثار خود نگاشت هستند . ايثار و هم چنين تبيين وقايع هشت سال دفاع مقدس تدوين مي شوند

كتاب انتخابي پژوهش . ي خود رزمنده اي كه در جنگ نيز حضور داشته اقدام به نوشتن خاطرات مي كنديعن
حاضركه توسط سيد حسن شكري به رشته تحرير در آمده است نمونه اي از اين دست خود نگاشت ها و 

  .خاطراتي است
بيات جنگي شامل توصيف و تعريف مشهور اد. ادبيات جنگ يك تعريف مشهور دارد و يك تعريف غير مشهور

هرشخصي كه جنگ جهاني اول يا دوم را تجربه . گزارش داستان آدم ها در دنياي ما از هر جنگي مي شود
كرده باشد به حوزه ادبيات جنگ وارد شده است، اما هر فردي در هر گوشه از اين جهان تعريف جداگانه اي از 

  .اين مقوله دارد
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مقدس يك ژانر به حساب مي آيد كه خصوصيات منحصر به خودش را دارد، از ديدگاه ادبي، ادبيات دفاع 
ژانر جنگ در . همانند ديگر ژانر هاي ادبي، اين ژانر موقعيت انساني يك نفر را در جنگ به تصوير مي كشد

ايران تعابير مختلفي دارد، اما بايد قبول كرد به دليل اينكه نود درصد از جنگ ما درباره آدم هاي مردمي 
جنگ بود، ديگر زير مجموعه ژانر جنگي حساب نمي شود و در حقيقت دفاع مقدس زير مجموعه هيچ ژانري 

  .به حساب نمي آيد
بايد اين دو را ابتدا از هم . دفاع مقدس مقوله عملكرد سربازان سرزمين در جنگ است، نه خود مقوله جنگ

  .جدا نشده اند چون متاسفانه در تبليغات سطحي اين دو از يكديگر. جدا كرد
به گفته فرحزاد، ادبيات دوران دفاع مقدس در سطح متني ، پر استفاده ترين راهكار افزايش است كه غالباً 

نگاهي كلي به ترجمه هايي كه در اين . پس از آن راهكار حذف پر بسامدترين است. منجربه تصريح شده است
رجمه هايي كه به دست مترجمان صاحب نام نخست آنكه ت: سال ها چاپ شده است نشانگر دو امر است 

رواني و "پس . استوار بوده است "طبيعي سازي"و "بيگانه زدايي"توليد شده است عموماً بر اساس دو اصل 
نقد هاي ترجمه در مجالت عمدتاً احتراز از ترجمه تحت الفظي و گرته برداري . معيار غالب شد "سالست آن

رواني و "كردند و درستي و نادرستي ترجمه را تا حد زيادي در چارچوب هاي معنايي و نحوي را توصيه مي 
  .آن بررسي مي كردند "مصطلح بودن زبان

او بيان مي دارد در سال هاي پر تالطم دفاع مقدس ترجمه در خدمت دو نيروي متقابل به كار رفته است، هم 
ايمن و جديد بوده استو هم به واسطه خاصيت در صدد مقابله با ورود ادبيات، مفاهيم و ارزش هاي بيگانه ، نا 

كثرت ترجمه ها و چاپ هاي مجدد نشان مي دهد كه ادبيات . ذاتي خود محمل ورود اين مفاهيم بوده است
ترجمه شده در اين دوران پويايي نداشته است و به جاي معرفي نوآوري ها و همگامي با ادبيات جهان، صورت 

. ان تثبيت مي كرده، و معيار هاي اين كليشه ها را تقويت مي كرده استها و سبك هاي كليشه اي را همچن
جامعه در حال جنگ، بيش از آنكه دغدغه ادبيات نو و سبك هاي جديد را داشته باشد به كليشه روي آورده 

اما اين نگرش موجب ايستايي ادبيات .بود كه آشنا بود و رويارويي با آن نياز به صرف نيرو و انرژي نداشت
تنها مواردي كه گاه اين ايستايي را مختل مي كرد معدود داستان هاي كوتاه ترجمه شده .ترجمه اي مي شد 

اين ترجمه ها چنانكه . اي بود كه به طور پراكنده و به صورت غير نظام مند در مجالت به چاپ مي رسيد
اين ها ابزاري شدند براي معرفي . نتايج نشان داد، راهي متفاوت با ترجمه رمان پيمودند و نقش ديگري يافتند

بخشي از ادبيات نو بيگانه آن دوران و معرفي برخي نويسندگان مطرح خارجي و گاه سبك هاي ادبي و 
  .راهكارهاي ترجمه اي در حوزه داستان كوتاه در مجالت همين را نشان مي داد

زيده است تا نسبت به ترجمه انجام حال پژوهش حاضر كتابي را با عنوان نوني صفر از دسته ادبيات مقدس برگ
اين . اصل اين كتاب به زبان فارسي بوده و اثر سيد حسن شكري است. شده ، آن را مورد ارزيابي قرار دهد 

ترجمه اين كتاب نيز كه . به چاپ رسيده است 1387كتاب با مجموع صد و بيست و شش صفحه در سال 
مضمون كلي اين كتاب . به چاپ رسيد 1392بستان سال توسط ابراهيم رحمانپور صورت گرفته است در تا

سيد حسن . خاطرات نويسنده است ، نويسنده اي كه خود ناظر بر تمامي وقايع ياد شده در كتاب است 
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، كربالي يك 8شكري از رزمندگان  گردان حبيب بن مظاهر است كه گوشه هايي از سه عمليات بزرگ والفجر
تمامي اين نوشته ها وقايعي ((وي اين چنين مي نويسد و اظهار مي دارد كه. و كربالي پنج را بازگو مي كند

است كه من با چشم هايم ديده ام و هيچ تصرفي در آن نكرده ام بيشتر قهرمانان اين وقايع تاريخي يا در اين 
  .عمليات و يا در عمليات هاي بعدي به شهادت رسيدند
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  نتيجه گيري
جهت ارزيابي ترجمه كتاب مذكور انجام شده با توجه به آنچه تا كنون گفتيم و توضيح داديم مقاله پيش رو به 

مطابق با مدل هاوس كه در باب دو ترجمه نهان وآشكارمطرح شده بود  و بررسي هاي انجام شده بر . است 
روي ترجمه كتاب و تطابق آن با اصل متن ، ناهمخواني هايي آشكار در بسياري از مطابقت ها ديده شده است 

ترجمه خوب از ديدگاه نظريه پردازان مختلف در حوزه نقد ترجمه و زير شاخه پيش از اين بيان داشتيم كه . 
گاه پس از بررسي هايي بر روي ترجمه . ارزشيابي كيفيت ترجمه معاني و مصاديق متفاوتي را دارا مي باشد

انجام شده به نامطابقت هايي مي رسيم كه بسيار مشهود بوده و به وضوح نشان مي دهند كه اين ترجمه 
اين آشكارايي . مچون آنچه هاوس در تفسير مدل خود مي گويد كامالً به صورت اشكارا صورت پذيرفته است ه

در ترجمه گاه به خواننده يا شنونده اين برداشت را مي دهد كه مترجم از لحاظ دريافت متن و نيز برگردان آن 
  .به گونه اي كه به مفهوم متن آسيب نرسد، دچار ناپختگي است 

ين بررسي ها بر اساس مدل انتخابي مي تواند موارد گوناگوني را شامل شود كه از جمله اين موارد مي حال ا
در اين تحقيق . توان به گزينش هاي دستوري، واژگاني، نحوي، همنشيني ، ايدئولوژيكي و ساير اشاره كرد 

ت ترجمه جوليان هاوس آنچه مد نظر پژوهشگران بوده است،  مواردي هستند كه در مدل ارزشيابي كيفي
مطابق با بيانات هاوس در كتابش كه با عنوان ارزشيابي كيفيت ترجمه  به چاپ . مطرح گرديده است ) 2006(

بررسي هايي كه در جهت تطابق و . رسيده است ، سه سطح دستوري، واژگاني و نحوي منظور گرديده اند
رت گرفته است نشان مي دهد كه هيچ مطابقت و مقايسه متن اصلي با ترجمه انجام شده در سطح گرامري صو

هماهنگي ميان آنچه كه متن اصلي از لحاظ دستوري مد نظر داشته است به گونه اي صحيح ديده نمي شود و 
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كه براي نمونه به . اشكاالت بسياري در زمينه بررسي و تطابق دو متن از لحاظ گرامري ديده شده است 
آنچه در جدول يافته هاي بررسي ها در پايين . بدان اشاره شده است صورت تصادفي در جدول پايان صفحه

اورده شده است تنها بخش كوچكي از نمونه اشكاالت و بررسي هاي انجام شده بر روي متن اصلي و متن 
  .ترجمه است

مه كتاب از حيث واژگاني نيزبررسي و ارزيابي  با توجه به آنچه در باال ذكر كرديم  ميان  دو متن اصلي و ترج
بايد خاطر نشان كرد براي انجام بررسي  و ارزيابي  هاي . نوني صفر بر اساس مدل هاوس صورت پذيرفته است 

همانطور كه پژوهش بر . مورد نظر، به صورت تصادفي بخش هايي توسط پژوهشگران نامبرده انتخاب شده اند
در زمينه بررسي هاي واژگاني نيز عدم روي دومتن از لحاظ دستوري داراي اشكاالتي  آشكار بوده  است، 

براي ارائه گزارشي چند از وضعيت تطابق . تطابق در بسياري از عباراتو جمالت به وفور مشاهده شده است
شايان ذكر است . سطح واژگاني  متن و ترجمه اش ميتوان به نمونه هاي مذكور در جدول ياد شده رجوع كرد

ها تنها بخش هايي كوتاه و جزيي از بررسي هاي انجام شده است كه به همانطور كه پيشتر گفتيم اين نمونه 
سبب ازدياد مطالب و نمونه ها و همچنين قوانين محدود ارائه شده براي نگاشت پژوهش، نويسندگان را بر آن 

  .داشته است تا بخش هايي را به ضمن ارائه دهند
اي انجام شده ، اين ترجمه از كتاب نوني صفر از در نهايت با توجه به تفاسير و توضيحات حاصل از بررسي ه

ديد مدل انتخابي يعني هاوس ترجمه اي آشكار است چرا كه بسياري از موارد در سطوح دستوري و نيز 
در نتيجه مطابق با يافته هاي حاصل از اين تحقيق، . واژگاني به درستي و با دقت نظر صورت نپذيرفته است

و اين مسئله . هاي ارزيابي كيفيت ترجمه مطرح شده در مدل هاوس تفاوت داردترجمه كتاب مذكور با معيار 
ممكن است موجب برداشت هايي ناصحيح از محتوا و مفهوم متن اصلي و در واقع آنچه نويسنده بدان نظر 

  .دارد شود
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  ترجمه و ضبط اسامي خاص
 

1شيما طيبي جزايري  

  
  :چكيده

گرچه، عمل ترجمه به معناي . هايي است كه قدمتي در حد حيات بشريت دارد ترجمه يكي از فعاليت
هاي انجام آن با پيشرفت و تغيير  برگرداندن از زباني به زبان ديگر منحصر به يك دورة خاص نيست، شيوه

است كه به بخشي از  مقالة حاضر بخشي از پژوهشي در حال انجام. شود فرهنگ جوامع دچار تحول زيادي مي
پيكرة تحقيق را متون مطرح در اين . پردازد تاكنون مي 1304اين تغييرات در برهة تاريخي نود سال، يعني از 

بدين . نگارنده بر آن است تا تغييرات در ترجمه و ضبط اسامي خاص را بررسي كند. اند دوره تشكيل داده
برگزيده شده، اسامي خاص از متن مبدأ استخراج شده، داستاني مطرح در هر دوره /ترتيب كه، متون ادبي

در اين پژوهش، زبان مقصد فارسي است و زبان مبدأ بسته به شرايط . سپس با متن مقصد مقايسه شده است
همچنين، در مواردي كه اسامي . كند هر دوره و زبان مبدأ حاكم در ترجمة متون ادبي آن دوره تغيير مي

نتايج تحقيق حاضر عالوه بر . اند نگارنده به دنبال شيوة غالب بوده است اني شدهگرد خاص ترجمه يا نويسه
گشاي استادان  اي از تاريخ در زمينة آموزش ترجمه راه روشن كردن بخش كوچكي از تغييرات ترجمه در برهه

  . است
  

  .ترجمه/گرداني، ضبط اسامي خاص، نويسه :واژگان راهنما
  

  مقدمه
هاي كهن بشري است كه گرچه به لحاظ برگرداندن زباني به زبان ديگر ثابت  فعاليتعمل ترجمه يكي از 

به همين دليل، مطالعة تاريخ و شيوة . اي بوده است مانده، در طول تاريخ شاهد تحوالت زياد و بعضاً گسترده
  .دهد قيمتي در اختيار مترجمان و محققان و مدرسان ترجمه قرار مي ترجمه، اطالعات ذي

. از اين موارد، برگرداندن يا ضبط اسامي خاص در ترجمه است كه مترجم هميشه با آن روبرو بوده استيكي 
گرچه در نگاه اول اسامي خاص . اما، شيوة ترجمه و حتي ضبط اسامي تغييرات زيادي را شاهد بوده است

مترجم، اسمي خاص،  هاي آغاز براي دهند، يكي از نقطه اهميت ترجمه را تشكيل مي بخش جزئي و شايد كم
مثالً، رويكرد ژانرهاي مختلف در . موارد زيادي در ترجمة اسامي خاص دخيل است. يعني اسم نويسنده است

معموالً، در متون مذهبي اسامي خاص ترجمه . اي است برگرداندن اسامي خاص شاهد اختالفات گسترده

                                                           
  shiamt.jazayeri@gmail.com دانشگاه عالمه طباطبايي -دانشجوي دكتري ترجمه .1
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فيايي در بسياري موارد با ترجمة اسامي به نوح و در متون جغرا Noahبه جبرئيل وGabrielمثل. شوند مي
در مورد . استGibraltarالطارق ترجمة ترجمة خليج فارس است و جبلPersian Gulf.خاص روبرو هستيم
البته . Cyrus the Greatگيرد، مثل كوروش كبير يا هاي تاريخي هم ترجمه صورت مي بسياري از شخصيت

يا ژوليوس Julius Caesar:انويسي اين اسامي روبرو هستيمرسد در بيشتر موارد با ضبط يا آو به نظر مي
  .سزار

هاي ترجمة اسامي خاص به زبان مبدأ و زبان مقصد، ميزان نزديكي آوايي اين دو زبان و  يكي ديگر از جنبه
رسد كه در غرب، شيوة غالب در ترجمة  به نظر مي. گردد فرهنگ جامعة مقصد در مواجهه با اسامي خاص برمي

كنند اسامي شرقي يا بيگانه را به تلفظ خود  در موارد بسياري، غربيان سعي مي. سازي باشد اص بومياسامي خ
شود كه ايرانيان در ترجمة  در زمينة ميزان نزديكي دو زبان از لحاظ آواشناسي، گفته مي. تر كنند نزديك

يي كه از انگليسي صورت ها كنند تا اسامي انگليسي، گرچه سيل ترجمه تر عمل مي اسامي فرانسوي راحت
هاي گذشته ماه پنجم ميالدي به ژوئن  در سال. دهد گيرد گاهي اوقات اين موضوع را تحت تأثير قرار مي مي

ضبط غالب تلفظ فرانسة /شد نه به جون، ولي در مورد اولين ماه سال ميالدي همچنان ژانويه ترجمه ترجمه مي
  .آن است نه انگليسي

. بر آن است كه ترجمه و اسامي خاص به زبان فارسي را در گذر زمان بررسي كند در پژوهش حاضر، نگارنده
به دليل گستردگي و گوناگوني روش . مند در ترجمه يا ضبط اسامي خاص است هدف يافتن روشي نظام

ترجمه، ژانر ادبي انتخاب شد و برهة تاريخي نود سال يعني دورة پهلوي اول و پهلوي دوم و جمهوري اسالمي 
  . بررسي شد 1394ا پايان سال ت

  
  پيشينة تحقيق

حسيني(كنند و داراي مرجع واحدي هستند  اسامي خاص بر شخص، مكان يا نهاد معيني داللت مي: تعريف
هستند، ولي به  1فرق آنها با اسامي عام اين است كه اسامي خاص تك مرجعي ).50. بيكي، صمعصوم و شاه

مثل . دهند اسامي خاص اطالعات زيادي را به ما مي(Nord, 2003, p. 183).نيستند 2هيچ وجه تك نقشي
شود يا مؤنث، يا ممكن است اطالعاتي در مورد سن شخص، منطقة  اينكه اسم به شخصي مذكر اطالق مي

ولي . شود، بدهند مكاني اطالق مي آيد، مربوط به حيواني خانگي است يا انسان، يا به جغرافيايي كه از آن مي
معتقد است كه اسامي ) 1975(وندلر . حتي در مورد تعريف و نقش اسامي خاص بين افراد توافق وجود ندارد

با اين نظريه كامالً ) 1975(ولي، استراوسون . هايي هستند خاص فاقد معنا هستند و فقط عناوين يا برچسب
حتي در بعضي . ها حاوي معنا هم هستند وه بر نقش خود، گاهي وقتاز نظر او اسامي خاص عال. مخالف است

موضوعي كه اين مشكل را تكميل . كند تا خود موضوع اين عنوان از اسامي خاص معنا اهميت بيشتري پيدا مي
. (Sadeghi Ghadi, 2010)بريم ها اسامي خاص را در معني عام به كار مي كند، اين است كه گاهي وقت مي
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توان گفت  نباشند ولي نمي 1از نظر نورد، اسامي خاص شايد توصيفي. هاست گوييم ايران سرزمين آرش مثالً مي
مثالً برخي از افراد اسامي . (p. 183 ,2003)پشت هر اسم خاصي فرهنگي هست. هم نيستند 2كه اطالعاتي

بسياري از . رند مثل ستارگان موسيقي يا ستارگان سينماگذا هايشان مي ستارگاني را كه دوست دارند روي بچه
يا منطقة . گذاشتند اهللا مي آمد، اسمش را روح مردم ايران اگر كودك پسري در زمان انقالب به دنيا مي

: در فارسي. كنند هايي كه معموالً منطقة جغرافيايي را مشخص مي جغرافيايي محل سكونتشان، مثل فاميل
ي براي حيوانات هم اسامي خاصي است كه معموالً از همان گروه اسامي انتخاب حت. شيرازي، اهوازي

  .(Nord, 2003, p. 183).كنند مي
خود ضبط  گرچه بسياري از عامة مردم معتقدند كه اسامي خاص نياز به ترجمه ندارند و خودبه: ترجمه

 Sanaty).دهد كه ترجمة اسامي خاص موضوع جزئي و كوچكي نيست ميشوند، ولي كمي پژوهش نشان  مي

pour, 2009) صادقي معتقد است كه ما در مواجهه با اسامي خاص انواع و اقسام راهبردها را در پيش
لفظ آن را تغيير كنيم ولي ت ها ترجمه مي كنيم، گاهي وقت ها آنها را اصالً ترجمه نمي گاهي وقت. گيريم مي
شناسي با زبان مقصد  كنيم، از لحاظ واج مي 4يا آوانگاري 3گرداني هاي غيرالتين نويسه دهيم، يا براي زبان مي

جالب اينجاست كه . كنيم يا هزاران راه ديگر دهيم، جايگزين مي كنيم، از لحاظ فرهنگي مطابقت مي سازگار مي
اي مختلفي را براي ترجمة اسامي خاص به كار ه مترجمان حتي در ترجمة يك متن واحد شيوه

شناسي يا  گرچه، نورد معتقد است كه اگر ترجمه را روند انتقال زبان. (Sadeghi Ghadi, 2010)برند مي
از نظر وندلر اسامي در (Nord, 2003, p. 183)شوند فرهنگي تعريف كنيم، اسامي خاص هم ترجمه مي

  .(Sadeghi Ghadi, 2010)شوند ترجمه فقط از زباني به زبان ديگر منتقل مي
مثالً،  بايد . كند شود و بعضاً امر ترجمه را مشكل مي مسائلي هست كه به برگرداندن اسامي خاص مربوط مي

اي، مجاري  در زبان كره. نيست كه ابتدا اسم سپس فاميل ذكر شود ها اين طور در نظر داشت كه در تمام زبان
يكي ديگر از نكاتي كه به هنگام ترجمة اسامي خاص بايد . (Sanaty pour, 2009).و ژاپني برعكس است

ها از زبان  جمهمثالً، در دوراني كه بيشتر تر. مدنظر داشت، زبان غالب براي ترجمه در جامعة مقصد است
حتي اگر . فرانسه بود يعني چيزي حدود هفتاد سال پيش در ترجمه يا ضبط اسامي تلفظ فرانسه غالب بود

شايد به همين دليل امروزه در ضبط اسامي خاص بيشتر تلفظ . كرد مترجم از زباني غير فرانسه ترجمه مي
است  Isabel  Allende ل شيلي ايسابل آيندهزبان اه يك نمونه اسم نويسندة اسپانيايي. انگليسي غالب است

البته امروزه بسياري از مترجمان بسته به اينكه از چه زباني ترجمه . كه به ايزابل آلنده ترجمه شده است
نتيجه اين شد كه بسته به اينكه مترجم متن را از . گيرند كنند اسم خاص را با تلفظ همان زبان در نظر مي مي

پس گاهي اوقات يك نويسنده با چند . هاي متفاوتي ضبط شود ند اسم خاص به شيوهك چه زباني ترجمه مي
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٤ Transcription 
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شود كه آيا يك نويسنده منظور است يا  شود و باعث اين سوءتفاهم مي اسم مختلف به خوانندگان معرفي مي
  .)42. ص, 1376, فرحزاد(جان اشتاين بك، جان استين بك يا جان استاين بك : نمونه. دو يا چند نفر

مثالً ترجمة . عالوه بر اين، بايد توجه داشت كه در ترجمة اسامي خاص، نوع متن و مخاطب اهميت بااليي دارد
نورد معتقد است كه در ترجمه . اسامي خاص براي بزرگساالن با ترجمة آنها براي كودكان تفاوت زيادي دارد

نويسي در متن، چه به صورت پانويس، چه يادداشت  امي خاص استفاده از حاشيهبراي بزرگساالن در زمينة اس
چون اين موارد حاوي اطالعاتي است كه ممكن است براي بزرگساالن جذاب . و غيره مفيد و مناسب است

اسامي در آثار ).195. ، ص2003(كند  ولي چنين چيزي را در ترجمة كتاب براي كودكان پيشنهاد نمي. باشد
هاي تخيلي، كمدي و غيره اسامي  در آثاري مثل ادبيات كودك، داستان. ي داراي معناي ضمني هستندادب

مگر با داستاني فولكلور يا بومي طرف باشيم كه در اين صورت مليت حائز اهميت . شوند خاص ترجمه مي
عالوه بر اين، گاهي اسمي عام . (Newmark, 1988, p. 215)نشده نگه داشت شود و بايد اسم را ترجمه مي

. (Sadeghi Ghadi, 2010)افتد اين قضيه در مورد فاميل اشخاص اتفاق مي. تبديل به اسمي خاص شود
  .مثالً فاميلِ نجار كه از شغلي برگرفته شده است يا رنگزن

رود، بسيار گسترده و از ضبط كامالً دقيق يا ترجمة  خاص به كار ميهايي كه براي ترجمة اسامي  دامنة شيوه
باخمن معتقد است كه يكي از مسائل ضروري كه مترجم بايد به . كامل اسم تا حذف كامل آن متفاوت است

هاي فرهنگي و نگاه فرهنگي كه پشت اسامي است  آن آگاه باشد، فرهنگ زبان مبدأ است تا بتواند اين سمبل
نيومارك معتقد است كه مترجم بايد تمام اسامي خاص را . (Sanaty pour, 2009)ستي منتقل كندرا به در

وي معتقد است كه . زند اسامي جغرافيايي است مثالي كه مي. وجو كند مثل واژگان ديگر در فرهنگ جست
ها هم  اسامي خاص جغرافيايي در داستان حتي در مورد. شوند اسامي خاص در طول زمان دستخوش تغيير مي

وجو كرد چون ممكن است نمودي واقعي داشته باشد يا نويسنده اسمي واقعي را  بايد آنها را در فرهنگ جست
  .)35. ، ص1988(برگزيده باشد 

  
  هاي مختلف ترجمه يا ضبط  شيوه

پردازان  است و بيشتر نظريهتاكنون چارچوب مدوني براي چگونگي ضبط يا برگرداندن آنها معرفي نشده 
اند كه مترجمان در ضبط يا ترجمة اسامي خاص به كار  هايي پرداخته ترجمه به توصيف شيوه

  . پردازي اصطالحات خاص خود را مطرح كرده است عالوه بر اين، هر نظريه. (Albin, 2003)اند گرفته
  :اند به اين قرارند ي ترجمة اسامي خاص مطرح شدههاي مختلفي كه برا تعدادي از شيوه

ضبط به چند شيوه . تا خواننده از مليت آنها مطلع شود. يعني بايد اسامي افراد بدون تغيير منتقل شود: ضبط
  :شود انجام مي

 .Nord, 2003, p)يعني بدون تغيير اسم خاص را در ترجمه منعكس كنيم: ضبط بدون هيچ تغييري

فرناندز و . يعني با همان حروف، صدا و معني. توان اصالً ترجمه نكرد و فقط ضبط كرد پس، اسم را مي(182



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٧٥ - 
 

حتي با همان  - نامد يعني اسم را دقيقاً به زبان مقصد منتقل كنيم مي 1هرمانز اين روش را تقليد
اللفظي عالي  اين روش براي ترجمة تحت. (Aguilera, 2008, p. 9)(Sanaty pour, 2009)الخط رسم
 ,Hervey & Higgins).است 2سازي اين روش نوعي بيگانه. گيرد هيچ انتقال فرهنگي هم صورت نمي. است

1992, p. 29) .ر زبان مقصد ثبت كرد كه در زبان مبدأ وجود دارديعني دقيقاً همان چيزي را د(Sanaty 

pour, 2009) .  
 .Nord, 2003, p)اسم را بدون تغيير منعكس كنيم ولي با حروف زبان مقصد: ضبط با حروف زبان مقصد

  :شود ميهاي مختلفي تقسيم  كه خودبه شيوه(183
گرچه در . رود در اين روش به ازاي هر حرف در زبان مبدأ يك حرف در زبان مقصد به كار مي: 3نگاري حرف

ترجمه از انگليسي به فارسي بعضي حروف صدادار در قالب اعراب بدون اينكه نمود ظاهري داشته باشند 
  . )42. ص, 1376, فرحزاد(شوند  خوانده مي
آوانگاري ) كه اتفاقاً الفبايي غير از الفباي زبان مبدأ است(اسم خاص را با الفباي زبان مقصد : 4آوانگاري

در اين روش اسم را با حروف و قوانين آوايي زبان مقصد ثبت . (Nord, 2003, p. 183)كنيم
وقتي : كند فرناندز اين روش را به اين صورت تعريف مي. (Hervey & Higgins, 1992, p. 29)كنند مي

مثل افزودن يا جابجايي . اسمي را با حروف زبانِ مقصد بنويسيم و برخي تغييرات را اعمال كنيم
را با افزودن اصواتش به » سحر«ه انگليسي مثالً در ترجمه از فارسي ب. (Sanaty pour, 2009)حرفي
توان با توضيحي در پانويس همراه كرد كه معني را كامالً  البته اين موضوع را مي. ضبط كنيمsaharصورت

. ولي اينكه چطور آن را آوانگاري كنيم، بستگي به خود مترجم دارد. (Sadeghi Ghadi, 2010)منتقل كند
ولي اگر اسم خاصي پيش از اين . كند ر روشي معيار براي اسمي خاص وجود دارد، مترجم از آن استفاده مياگ

در . (Hervey & Higgins, 1992, p. 29)در زبان نبوده باشد مترجم بايد خودش دست به آوانگاري بزند
يكي از مشكالت اين روش . ز بر شيوة تلفظ نام در زبان مبدأ استاين روش به جاي توجه به حروف الفبا تمرك

هاي مختلف، همچنين در انگليسي آمريكا و بريتانيا تفاوت وجود دارد و بسته به اينكه  اين است كه در لهجه
همچنين اين موضوع كامالً به مترجم بستگي دارد و . كند كدام تلفظ را در نظر بگيريم شيوة ضبط فرق مي

يا در مورد زبان اسپانيايي هم بسته به اينكه . )43. ص, 1376, فرحزاد(شخصاً چطور اسمي را بخواند  اينكه
اين . تلفظ متفاوت است... لهجة كشور اسپانيا مدنظر باشد يا كشورهاي قارة آمريكا مثل آرژانتين و شيلي و 

هاي  آمريكا يكسان نيست و حتي در نواحي مختلف اسپانيا با تلفظ موضوع حتي در ميان كشورهاي قارة
در  th مشكل بعدي شيوة ضبط آواهايي است كه در زبان مقصد وجود ندارد مثل . گوناگوني مواجه هستيم

  .زبان انگليسي

                                                           
١ Copy 
٢ Exoticism 
٣ Transliteration 
٤Transcription 
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  : ترجمه
  :هاي مختلفي است از جمله ترجمة اسامي خاص شامل روش

به اعتقاد هرمانز، اگر اسمي در زبان مبدأ، در ميان واژگان زبان مقصد چيز پيچيده  :يابي جايگزيني با معادل
طور كه قبالً  همان. (Sanaty pour, 2009)توان آن را ترجمه كرد داد، مي شد و معني هم مي و سختي مي

مثالً در مورد . نوع متن يا ژانر آن است گفته شد، در برخورد با اسامي خاص يكي از مسائلي كه مدنظر است،
دليل ترجمة اسامي خاص تاريخي اين است . متون تاريخي معموالً با ترجمة اسامي خاص مواجه هستيم

مثالً . (دار ارائه دهد اي معني خواهد انتظار خوانندگان زبان مقصد را برآورده كند و ترجمه مترجم مي
پس عدم ترجمة اسامي ). كبير به سايرس كبير ترجمه كنيم را به جاي كوروشCyrus, the greatاگر

تاريخي ممكن است باعث شود كه خوانندگان دچار سوءبرداشت شوند يا كالً متوجه نشوند درمورد چه كسي 
ا همچنين صادقي معتقد است كه براي اسامي جغرافيايي مترجم ب. (Albin, 2003)كند دارد صحبت مي

داند  نامد و آن را يكي از ده روشي مي مي 1فرناندز اين روش را برگردان). 2010(مشكل چنداني مواجه نيست 
به اين معني كه وقتي اسمي در زبان مبدأ تبديل به اسمي دشوار در . رود براي ترجمة اسامي خاص به كار مي

ولي چون اسامي خاص . (Sanaty pour, 2009)كنند زبان مقصد شود، آن را به زبان مقصد ترجمه مي
دهند مثالً ژرژ فضاي فرانسوي، جرج انگليسي و خورخه اسپانيايي به متن  فضاي فرهنگي متن را تغيير مي

همچنين مترجم بايد آن ضبطي را اختيار . فرحزاد معتقد است كه اسامي خاص را نبايد ترجمه كنيم. دهد مي
د كه تداول بيشتري دارد و خوانندگان با آن آشناترند يا اينكه اگر بنا دارد ضبط خاص خود را اختيار كند كن

  )44. ص, 1376(بايد در پانويس يا يادداشت هم ضبط متداول را ذكر كند هم امالي آن را در زبان مبدأ 
قتباس فرهنگي با زبان كه نورد آن را ا. جايي فرهنگي است روش ديگر جابه: 2جايي فرهنگي جابه

نامند و معتقدند كه آخرين حد  مي 3هروي و هيگينز آن را پيوند فرهنگي. (p. 183 ,2003)مقصداست
ولي از لحاظ معني ضمني و . شان به هيچ وجه معني يكسان ندارد اين اسامي و ترجمه. سازي است بومي

  ).30- 29، صص 1992(فرهنگي يكي هستند 
نامد يعني وقتي كه اسمي كه از نظر فرهنگي در زبان  مي neutralizationن رانورد آ: جايگزيني خنثي

به نظر .(p. 194 ,2003)مبدأ خاص است  در زبان مقصد با اسمي جايگزين شود كه چنين ويژگي ندارد
گرفتند و امروزه كمتر مورد استفاده قرار  ترها مترجمان به كار مي رسد جايگزيني روشي است كه پيش مي
مثالً در ايران جمالزاده به اين روش . شايد علت آن ميزان آشنايي بيشتر جوامع با يكديگر باشد. يردگ مي

دانست معتقد بود كه با رعايت  اللفظي يكي مي او كه رعايت امانت در ترجمه را با ترجمة تحت. اعتقاد داشت
اي بيگانه است و رسم و رسوم و تاريخ  امانت در ترجمه، خوانندگان ما به هيچ وجه با اثري كه متعلق به جامعه

شان در خواندن  كنند و اين موضوع باعث از بين رفتن انگيزه و مذهب مملكت ديگري را دارد ارتباط برقرار نمي
                                                           

١ Rendition 
٢ Cultural Transplantation 
٣ Cultural Transplantation 
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سپس پا را از اين هم . شود كه چه بسا ممكن است در جامعة مبدأ از آثار شاخص به حساب بيايد اثري مي
اي تصرفات مختصر در متن را حق خود بداند و با رعايت اصل  مترجم بايد پاره گويد كه گذارد و مي فراتر مي

دارد كه  وي در مورد اسامي خاص اظهار مي. داستان و سبك نويسنده به آن و وقايعش لباس آشنايي بپوشاند
الفباي چون برخي از اسامي نامأنوس و پيچيده و دراز هستند و به دليل اينكه نوشتن و خواندنشان با حروف 

او به صراحت . فارسي كار آساني نيست، بهتر است به جاي ضبط يا انتقال آنها از روش جايگزيني استفاده كرد
آرين(اي در تهران جايگزين كند  اي را كه در پاريس است با اسم كوچه تواند نام كوچه گويد كه مترجم مي مي
ها اسمي را كه در  وقت گويد كه بعضي هرمانز هم با اين موضوع موافق است و مي. )294- 293. ص, 1387, پور

از نظر . (Sanaty pour, 2009)كنند زبان مبدأ آمده با اسمي كه هيچ ربطي به آن ندارد جايگزين مي
كند، گرچه ممكن  اسمي در زبان مقصد جايگزين ميها مترجم اسمي در زبان مبدأ را با  فرناندز هم گاهي وقت

  .(Sanaty pour, 2009)است اين اسامي از نظر معنايي هيچ ربطي به هم نداشته باشد
مثالً در دوبلة فارسي . كنند هاي كودكان اسامي را جايگزين مي در حال حاضر در دوبلة بسياري از انيميشن

بود كه آن را با  Wazowski ها در داستان انگليسي  ة هيوالها، اسم يكي از شخصيتانيميشن كارخان
اي كمي دارند،  البته در مورد ادبيات كودك، به دليل اينكه كودكان اطالعات زمينه. جايگزين كردند» عرفان«

بيش از حد دست از طرفي اگر در ترجمه . وجود تعداد زيادي واژگان بيگانه موجب عدم درك آنها از متن شود
شويم كه هدف  سازي بزنيم و با ترجمة اسامي خاص بار فرهنگي زبان مبدأ را ناديده بگيريم باعث مي به بومي

توان قاطعانه گفت كه اسامي  پس نمي. هاست محقق نشود اصلي از خواندن ادبيات كه آشنايي با ديگر فرهنگ
شان ممكن است  شوند ولي شيوة ترجمه ترجمه مي زيرا آنها به هر حال. خاص را بايد ترجمه كرد يا خير

البته بسياري از . (Aguilera, 2008, p. 10)متفاوت باشد و راهكارهاي مختلفي براي اين كار وجود دارد
متن به اين دليل كه فضاي فرهنگي . پردازان ترجمه به شدت مخالف جايگزيني اسامي خاص هستند نظريه

  .)45. ص, 1376, فرحزاد(حتي اگر اين جايگزيني با پانويس همراه باشد . كند تغيير مي
 Fernandez)اين راهبرد براي آن است كه بخشي از اسم يا حتي تمامِ آن در زبان مقصد حذف شود: 1حذف

cited in Sanaty pour, 2009) .اسم خاص را كالً حذف كرد يا اسم را با عبارتي  توان ها مي گاهي وقت
 Sadeghi)چون ممكن است حفظ آن يا فقط انتقال آن باعث شود خواننده گيج شود. جايگزين كرد

Ghadi, 2010) .  
  

  شيوة تحقيق
. ي خاص تمركز داردبنياد است كه بر ترجمه و ضبط اسام پژوهش حاضر، تحقيقي تاريخي، توصيفي و پيكره

شان با توجه به اهميت و البته ميزان دسترسي به آنها انتخاب شد، به اين  هاي فارسي ابتدا متون مبدأ و ترجمه
هاي فرانسه، انگليسي و  به اين ترتيب، نه اثر به زبان. ترتيب كه براي هر دهه يك متن در نظر گرفته شد

                                                           
١ Deletion 
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نام نويسنده سپس نام ده شخصيت استخراج شد و با برگردان فارسي  اسپانيايي انتخاب شد و از ميان آنها ابتدا
افزاري براي يافتن اسامي  به دليل نبود نرم. ها مقايسه شد تا شيوة ضبط يا ترجمة اسامي مشخص شود آن

  .خاص اين كار به صورت دستي انجام شد
  چارچوب نظري

هايي كه در اين  اسامي خاص و پيشينة پژوهشبا توجه به نبود چارچوبي معين براي بررسي شيوة ترجمة 
توان براي ترجمه و ضبط اسامي خاص  هايي را كه مي زمينه شده است، نگارنده بر آن شد تا فهرستي از روش

عالوه . ها براي ترجمه به فارسي در نظر گرفته شده است الزم به ذكر است كه اين روش. به كار برد تهيه كند
بندي  هايي كه براي ترجمه يا ضبط اسامي خاص در نظر گرفته شد، طبقه ز شيوهبر اين، گرچه هر كدام ا

  .پوشاني دارند شود و در بسياري موارد با همديگر هم اي دارد، هيچ كدام كامالً از ديگري تفكيك نمي جداگانه
ه زبان الخط، ب در اين روش، مترجم اسم خاص را بدون هيچ تغييري، چه در تلفظ، چه در رسم :ضبط كامل

هاي زباني كه در ترجمه وجود دارد، كمترين  اين اسامي از لحاظ تعداد و همچنين جفت. كند مقصد منتقل مي
هاي  مثالً زبان. الخط مشابه باشند يك دليلش اين است كه دو زبان بايد از لحاظ رسم. گيرد تعداد را دربرمي

هايي كه حروف  اين است كه حتي در ميان زبان علت ديگر. التين تا حدي امكان ترجمه به يكديگر را دارند
مثالً در . شود هايي مشاهده مي معني اندك اختالف الفباي مشابه دارند، در ضبط اسامي مشابه و حتي هم

ترجمه از زبان عربي به فارسي در مورد اسامي چون زينب، بتول، علي و محمد با مشكل چنداني مواجه 
  . شود به زبان فارسي منتقل و ضبط مي) راباع(پوشي  نيستيم و با اندكي چشم

شود كه حروف الفباي مشابه دارند، مثل  هايي انجام مي اين شيوة ضبط نيز در ميان زبان :ضبط جزئي
تفاوت اين روش با روش باال، ضبط كامل، اين است كه مترجم با . هاي التين، زبان فارسي و عربي و غيره زبان

مثالً در ترجمه از عربي به فارسي براي . دهد مقصد تغييراتي جزئي انجام مي توجه به قوانين نوشتاري زبان
يا مثالً در ترجمه از اسپانيايي به . كند اسامي مؤنث ت يا ه در زبان فارسي را با تاي تأنيث جايگزين مي

به و در واقع دست ) Aبا همين نشانة تكيه بر روي(كند  را به همين صورت ثبت مي Ángelانگليسي اسم
  .زند سازي مي بيگانه
شان  رود كه شيوة نوشتاري هايي به كار مي اين شيوه براي ضبط اسامي خاص در زبان :گرداني كامل نويسه

در اين روش هم مثل دو روش باال اسامي ترجمه . نمونة بارز آن زبان انگليسي و فارسي است. متفاوت است
گرداني از اين جهت  اين نوعي نويسه. كند لخط تغيير ميا با اين تفاوت كه رسم. شود شود فقط ضبط مي نمي

بنابراين، براي اسامي مناسب است كه تمام . شود كامل است كه تمام حروف و اصوات عيناً منتقل مي
. شود در زبان انگليسي كه به فارسي هم  جان تلفظ ميJohnمثل. صداهايشان بين دو زبان مشترك است

گرچه در اين زمينه اندكي تطابق اصوات . شود در فارسي هم ماريو تلفظ مي در زبان اسپانيايي كهMarioيا
در دو زبان به دو » ر«در انگليسي همان صدايي را دارد كه هري در فارسي ولي صداي  Harryوجود دارد مثالً

اديده توان ن با اين وجود نگارنده معتقد است كه اين موارد را مي. شود صورت يا با اندكي تفاوت تلفظ مي
  .گرفت
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رود كه  هايي به كار مي اين روش هم مثل روش باال، براي ضبط اسامي خاص در زبان :گرداني جزئي نويسه
. كند الخط تغيير مي شوند، گرچه رسم شوند و فقط ضبط مي شيوة نوشتاري متفاوت دارند و اسامي ترجمه نمي

يل اينكه برخي صداها در زبان مقصد وجود علت ناميدن آن به صورت جزئي اين است كه در اين روش، به دل
يا ممكن است مترجم احساس كند كه . كند ندارد مترجم ناگزير، آن را با صدايي در زبان مقصد جايگزين مي

جايي يا حذف  در اين روش امكان افزودن، جابه. خواندن و تلفظ آن براي خوانندة زبان مقصد مشكل است
را به صورت cathrineكند يا را به صورت اسميت ضبط مي smithثالًم. برخي صداها يا حروف وجود دارد

  . كند كاترين ضبط مي
  

كند، به اين ترتيب كه اسم را با  در اين شيوه، مترجم با اسم خاص مثل اسمي عام رفتار مي :ترجمة كامل
ون تاريخي و اين روش بيشتر در ترجمة مت. كند نامي كه معادل آن در زبان مقصد وجود دارد جايگزين مي

را اسحاق و از Isaacرا نوح، Noahمثالً مترجم از زبان انگليسي به فارسي. مذهبي و جغرافيايي كاربرد دارد
تواند اسامي را كه  در اين روش مترجم مي. كند طارق ترجمه مي  را جبلGibraltarزبان اسپانيايي به فارسي

از انگليسي به : مثال. اسم آن را به اسمي برگرداندمعادلشان جاافتاده استفاده كند يا با توجه به معني 
  .آرام به شادي، يا  از عربي به فارسي سكينه به دلHappyفارسي

. شود شود و بخش ديگرش ترجمه مي گرداني مي در اين شيوه، بخشي از اسم خاص فقط نويسه :ترجمة جزئي
  .ودبه ريتاي خاردار ترجمه شRita Púasمثالً از اسپانيايي به فارسي

در اين روش مترجم اسم خاصي را كه در زبان مبدأ داراي بار فرهنگي است با اسمي در  :جايگزيني فرهنگي
مثالً از زبان . كند زبان مقصد كه از لحاظ فرهنگي با آن هماهنگ است يا اشتراكاتي دارد، جايگزين مي

تن بودند و از اسپانيايي به  روئين توان به اسفنديار ترجمه كرد چون هردو را ميAchilleانگليسي به فارسي
گذاري فيلمي دربارة چمران با عنوان چ  كيا دربارة نام حاتمي(را به چمران ترجمه كرد Che Guevaraفارسي

گويند و به اين دليل شباهت فرهنگي اين دو شخصيت  گوارا چه مي گفته بود كه اهالي آمريكاي التين به چه
  .اسم را برگزيده استدر زمينة مبارزه با ظلم او اين 

  اللفظي در اين روش مترجم بدون توجه به معاني ضمني اسم خاص يا حتي ترجمة تحت :جايگزيني خنثي
در بسياري از موارد دليل اين كار ثقيل يا سخت بودن واژه . كند آن، اسم خاصي در زبان مقصد جايگزين مي

عتقد بود كه به جاي اسامي سنگين روسي كه براي مثالً جمالزاده م. دانند براي خوانندگان زبان مقصد مي
, پورآرين(زبان تلفظ يا خواندنشان مشكل است، بهتر است اسامي فارسي را جايگزين كنيم  خوانندة فارسي

  .)293. ص, 1387
اي براي ترجمه نيست، واقعيت اين است كه  آيد اين روش در واقع شيوه همانگونه كه از نامش برمي :حذف

كند يا به صورت  كند و اسم خاص را يا كالً در متن مقصد حذف مي مسئله را پاك مي مترجم در اينجا صورت
  . كند عبارتي توصيفش مي
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  :پيكرة تحقيق
  :و ترجمة فارسي است) فرانسه، انگليسي و اسپانيايي(پيكرة تحقيق شامل دو بخش متن مبدأ 

 :پيكرة التين

• Les Misérables (1862) by Victor Hugo (French)  
• Raphaël (1849) by Alphonse de Lamartine (French)  
• Call of the Wild (1903) Jack London (English) 

• Daddy Long Legs (1912) Jean Webster (English) 

• Cien Años de Soledad (1967) Gabriel García Márquez (Spanish) 

• The Picture of Dorian Gray (1890) by Oscar Wilde (English) 

• Animal Farm (1945) by George Orwell (English) 

• Harry Potter and the Sorcerer's Stone (1998) by J. K. Rowling (English) 

• The Fifth Child (1988) by Doris Lessing (English) 

 :پيكرة فارسي

 ترجمة حسينقلي مستعان) 1309(بينوايان  •

  اهللا صفا ترجمة ذبيح) 1317(رافائل  •
 ترجمة پرويز داريوش) 1334(آواي وحش  •

 ترجمة ميمنت دانا) 1339(بابالنگ دراز  •

 ترجمة بهمن فرزانه) 1353(صدسال تنهايي  •

 شايخيترجمة رضا م) 1363(تصوير دوريان گري  •

 ترجمة امير اميرشاهي) 1371(قلعة حيوانات  •

 ترجمة سعيد كبريايي) 1379(هري پاتر و سنگ جادو  •

 ترجمة مهدي غبرائي) 1387(فرزند پنجم  •

بنابراين دو كتاب از دورة پهلوي اول، سه كتاب از دورة پهلوي دوم و چهار كتاب از دوران بعد از انقالب 
 .انتخاب شد

  
  آوري اطالعات جمع

اسامي خاص فقط اسامي افراد است . از هر كتاب ده اسم خاص، شامل نام نويسنده و نه شخصيت، انتخاب شد
ضبط براساس آنچه كه در شيوة تحقيق آمده /براي هر اسم روش ترجمه. شود ها نمي و شامل اسامي مكان

وهش در اين تحقيق، هاي مورد پژ با توجه به تفاوت الفباي زبان فارسي و زبان. است، تشخيص داده شد
همچنين نگارنده روش حذف را به دليل نياز به . بالطبع، براي روش ضبط كامل و جزئي مصداقي وجود ندارد
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هايي كه تعريف شد  و روش  شده به تفكيك دوره اطالعات گردآوري. بررسي كامل متون كنار گذاشت
  . آمده است  1شمارة   ضبط اسامي در جدول/ ترجمه
  هاي مختلف ضبط اسامي خاص در دوره/ترجمهروش  -1جدول 

 مجموع ترجمة جزئي گرداني جزئي نويسه گرداني كامل نويسه شيوة ترجمه/دوره

 20 %)0( 0 %)75( 15 %)25( 5 پهلوي اول

 30 %)4( 1 %)13( 4 %)83( 25 پهلوي دوم

 40 %)3( 1 %)55( 22 %)42( 17 بعد از انقالب

 47)52(% 41 )45(% )3(% 90 

ضبط اسامي خاص مربوط به روش /دهد، بيشترين شيوه براي ترجمه طور كه جدول نشان مي همان
گرداني جزئي بيشترين كاربرد را در ميان مترجمان  بعد از آن با اختالف كمي نويسه. گرداني كامل است نويسه

ي از ترجمة كامل، اند و هيچ مصداق فقط دو مورد از نود اسم خاص به صورت جزئي ترجمه شده. داشته است
  . جايگزيني چه به صورت فرهنگي چه به صورت خنثي به چشم نخورد

  
  چند نمونه

  :آورد در اينجا نگارنده چند مورد را به صورت نمونه مي
  : گرداني كامل نويسه
  )1317اهللا صفا،  رافائل، ذبيح(Turen تورن براي  •
 )1334آواي وحش، پرويز داريوش، (Shep شپ براي  •

 )1339دراز، ميمنت دانا،  بابالنگ(Judy براي جودي  •

  :گرداني جزئي نويسه
  )1306بينوايان، حسينقلي مستعان، (Hugoهوگو براي •
 )1353صدسال تنهايي، بهمن فرزانه، (Márquezماركز براي •

 )1379هري پاتر و سنگ جادو، سعيد كبريايي، (Hermaineهرميون براي •

 :ترجمة جزئي

  )1353صدسال تنهايي، بهمن فرزانه، (Francisco El Hombreفرانسيسكوي مرد براي •
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 گيري نتيجه

رسد كه شيوة غالب در ترجمة اسامي خاص از نود سال پيش  شده، به نظر مي با توجه به اطالعات گردآوري
دهند فضاي بيگانة  رسد مترجمان ايراني همچنان ترجيح مي به نظر مي. گرداني بوده است تاكنون روش نويسه

حتي در مواردي كه پيش از اسم شخصيتي . سازي بپرهيزند متن مبدأ را حفظ كنند و از بومي
با حروف كوچك آمده است، مترجم، دانسته يا نادانسته، آن را ) در فرانسه به معني خانم(madameواژة

رسد كه  به نظر مي. گرداني آن زده است بخشي از اسم به حساب آورده و بدون ترجمه فقط دست به نويسه
گرداني جزئي اختالف آواهاي دو زبان بوده و انتخاب مترجم در اين مورد نقشي نداشته  دليل وجود نويسه

داده است و در مرحلة بعد به  گرداني كامل قرار مي به اين معني كه مترجم اولين انتخاب خود را نويسه. است
دادند براي اسامي كه معناي واضحي ندارند و  ها ترجيح مي گويا مترجم. گرداني جزئي متوسل شده است نويسه

به همين دليل فقط دو مورد ترجمة اسامي خاص . نياز به پژوهش در ريشة واژه دارد، به دنبال معادلي نباشند
  . يافت شد كه آن هم به صورت جزئي و در مورد اساميِ انجام شد كه معناي واضحي داشتند

تر است، شايد به دليل طوالني بودن اسامي  زبان فارسي نزديك شود كه آواهاي فرانسه به گرچه گفته مي
. رسند تر از انگليسي به نظر مي فرانسه يا آشنايي كمتر خوانندگان امروزي با زبان فرانسه، اسامي فرانسه ثقيل

همين داليل در مورد اسامي . تا جايي كه در مواردي مترجم اسم را به صورت دو بخش جداگانه نوشته است
  .انيايي هم صادق استاسپ

ترجمه كرده كه زبان مرسوم براي ترجمه بوده /همچنين در مواردي مترجم اسامي را بر اساس زباني ضبط
در دو مورد كه كتاب به زبان انگليسي بوده، مترجم ضبط فرانسه را در نظر گرفته است، در يك مورد، . است

با وجود اينكه ترجمه از زبان انگليسي صورت گرفته،  ترجمه كالً از زبان فرانسه صورت گرفته و در يك مورد
  . مترجم اسامي را با آواهاي فرانسه ضبط كرده است

نگارنده معتقد است كه در مورد ضبط اسامي خاص بايد زباني كه اثر به آن نوشته شده است در نظر گرفت، 
. پذير است ود فناوري پيشرفته امكانامروزه، اين امر با وج. كند حتي اگر مترجم از زباني واسطه استفاده مي

همچنين، در مورد اسامي كه به اشتباه به صورتي ديگر در جامعه جاافتاده است، در صورتي كه اسم شخص 
ترين صورت را براي آن  مدنظر باشد، مثل نويسنده بهتر آن است كه مترجم آن را اصالح كند و نزديك

  .برگزيند
طور كه در بخش پيشينة تحقيق گفته شد، برخورد مترجم در ژانرهاي  نهمچنين در مورد ترجمة اسامي، هما

همچنين در ترجمة ادبيات كودك، نگارنده معتقد است كه بهتر . مختلف يا بسته به نوع متن متفاوت است
سازي بيشتري نسبت به ادبيات بزرگسال صورت بگيريد و اسامي به صورت كامل يا  است در اين جنبه، بومي

در مورد ترجمة . هاي كودكان هم صادق است اين موضوع در مورد فيلم. ي ترجمه شونددستكم جزئ
ضبط شود كه تلفظ آن براي /اي ترجمه نامه يا تئاتر هم در مورد اسامي خاص بهتر آن است كه به شيوه نمايش

اين صورت فضاي يابي را تجويز كرد، چرا كه در  توان معادل گرچه به قطع و يقين نمي. تر باشد گوينده آسان
شد و  نامة سقراط، صحنه و لباس يونان قديم ديده مي مثالً در نمايش. شود نامه يا فيلم دچار تناقض مي نمايش
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ولي در مورد آثار پويانمايي يا انيميشن . شد وجود اسامي ايراني در چنين فضايي باعث ايجاد سردرگمي مي
البته، بهتر آن است كه در مورد هر اثر يا حتي هر . نيايد رسد چندان مشكلي به وجود براي كودكان به نظر مي

  . اسم به صورت جداگانه تصميم گرفته شود
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  نقش گرايي در ترجمه و تاثيرپذيري آن از زبانشناسي نقش گرا
  

  سارا عطارزاده
  ترجمه و زبانشناسي 1- 1
  رابطه بين ترجمه و زبانشناسي 1ـ1
  
ترجمــه نظريــه «:دربــاره رابطــه بــين ترجمــه و زبانشناســي چنــين  مــي گويــد ) 1984(»پيتــر نيومــارك « 

ــده اي از        ــه عم ــرا جنب ــد آن ــي، باي ــطوح زبانشناس ــين س ــرد و در ب ــي گي ــه م ــي ماي ــي تطبيق از زبانشناس
ــدانيم ــاط    . معناشناســي ب ــه ترجمــه ارتب ــا نظري ــه در معناشناســي بحــث مــي شــوند، ب همــه موضــوعاتي ك

  )5، ص 1984نيومارك، (» .دارند
ــت«  ــين زبانشناســ    ) Fawcett «)1985/ فاس ــه ب ــه رابط ــت ك ــد اس ــد از دو   معتق ــي توان ــه م ي و ترجم

ابتـدا اينكـه يافتـه هـاي زبانشناسـي در فعاليـت ترجمـه بـه كـار گرفتـه شـوند و ديگـر             : لحاظ مطـرح شـود  
در حالــت . اينكــه يــك نظريــه زبانشــناختي از ترجمــه، مــثالً در قيــاس بــا نظريــه ادبــي ترجمــه، ارائــه شــود

ي، مســأله اي را در مــورد ارتبــاط بــين زبــان اول، زيــر شــاخه اي از زبانشناســي، ماننــد زبانشناســي اجتمــاع
در . و موقعيت اجتمـاعي طـرح مـي كنـد و ايـن مسـأله، سـپس در عمـل ترجمـه بـه كـار گرفتـه مـي شـود              

حالت دوم، در عوض به كار گـرفتن نظريـه زبانشناسـي در مـورد عناصـر داخلـي يـك مـتن خـاص كـه قـرار            
نايـدا  « مـثالً  . جمـه بـه كـار گرفتـه مـي شـود      است ترجمه شود، نظريه زبانشناسـي در مـورد كـل مفهـوم تر    

فاسـت  (از ديـد زبانشناسـي اجتمـاعي بـه كـل ماهيـت ترجمـه پرداختـه اسـت          » معادل پويـا  « در نظريه » 
ــابيكر،  ــت     ). 120-121، ص 1998در مون ــت، حال ــواهيم پرداخ ــه آن خ ــمت ب ــن قس ــا در اي ــه م ــزي ك چي

  .بانشناسي هستنددوم است؛ يعني بررسي نظرياتي در ترجمه كه متأثر از ز
  
  رويكردهاي زبانشناختي به ترجمه 1ـ2

ــه   ــه ترجمــه در ده ــاي زبانشــناختي ب ــين   1950نخســتين رويكرده ــه از ب ــن مقال مطــرح شــدند كــه در اي
تمــامي رويكردهــاي زبانشــناختي بــه ترجمــه بــراي رعايــت اختصــار صــرفأ بــه بررســي رويكردهــاي نقــش   

  .گرايانه بسنده مي كنيم
ــأثر از زبانشناســي نقــش گــرا در ترجمــه، رويكــرد  يكــي از مهمتــرين روي ) 1965(» كتفــورد « كردهــاي مت

،  نگــاهي موشــكافانه بــه ترجمــه اتخــاذ مــي »دســتور مقولــه و ميــزان هليــدي « وي بــا اســتفاده از . اســت
يــك نظريــه ترجمــه از ديــدگاه «كنــد، منتهــا بــه علــت دشــواري بــيش از انــدازه زبــاني كــه در كتــابش ـ    

ـ  » زبانشناسي ه كـار مـي بـرد و نيـز تعـاريف بـه اصـطالح رياضـي مـداري كـه در مـورد انـواع ترجمـه و              ــ ب
ــا اقبــال چنــداني مواجــه نمــي شــود؛ چنــدان كــه     « معــادل و تبــديل هــا مطــرح مــي كنــد، نظريــه اش ب
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ــدگاه ) 1988(» هــورنبي  ــد، دي ــورد « مــي گوي ــه و رياضــي مداراســت » كتف ــوم . مكــانيكي، رفتارگرايان مفه
ــادل «  ــون    در ن» مع ــاظي چ ــته از الف ــه پيوس ــت، چنانك ــي اس ــوم رياض ــان مفه ــه او هم ــادل « ظري « ، »مع

» كتفــورد . ســي. جــي « ). 11، ص 1373فرحــزاد، (اســتفاده مــي كنــد » روابــط معادلــه اي « و » تعــادل 
. ترجمـه مجموعـه عمليـاتي اسـت كـه بـا دو زبـان سـرو كـار دارد         «: در آغاز كتـاب خـود چنـين مـي گويـد     

ــان ديگــر اســت  ترجمــه فراينــد  ــان بجــاي متنــي در زب ــي . جــايگزين كــردن متنــي در يــك زب ــابراين، ب بن
ترديد، هر گونه نظريه اي درباره ترجمـه بايـد مبتنـي بـر يـك  نظريـه زبـان يـا يـك نظريـه زبـاني همگـاني             

  )1، ص 1965كتفورد، (» .باشد
او بـراي  . ح مـي كنـد  نظريـه ترجمـه اي براسـاس نقـش زبـان مطـر      » نيومـارك  «  1980بعد از وي در دهـه  

ــل مــي شــود    ــوع قائ ــراي ترجمــه دو ن ــرآن اســاس ب ــان ســه نقــش و ب ترجمــه ارتبــاطي كــه خواننــده : زب
  .مداراست و ترجمه معنايي كه نويستنده مدار و در نتيجه تحت اللفظي است

ــه    ــر ده ــه در اواخ ــري ك ــه ديگ ــه     1980نظري ــد، نظري ــرح ش ــرا مط ــش گ ــي نق ــام از زبانشناس ــا اله « و ب
از نظــر آنهــا هــدف متــرجم از . عرضــه شــد» ورميــر و رايــس « اســت كــه توســط » در ترجمــه هدفمنــدي 

ترجمه اثر، آنقدر مهم است كه مي توانـد موجـب شـود مـتن مقصـد از مـتن مبـداء فاصـله بگيـرد تـا بتوانـد            
  ).12-14فرحزاد، همانجا، صص (مخاطب هاي خاصي را در جامعه مقصد به سوي خود جلب كند 

توجه داشـت كـه ترجمـه شناسـي مبتنـي بـر زبـان شناسـي كوششـي اسـت بـراي توصـيف              در مجموع بايد
در ايـن شـاخه از زبـان شناسـي     . چگونگي فرايند انتقال از يك زبـان بـه زبـان ديگـر، براسـاس اصـول علمـي       

كاربردي نيـز بنـا بـه مـاهيتش تـالش مـي شـود كـه پـس از تعيـين مقـوالت كلـي، از ايـن مقـوالت طبقـه                
ر و تفصيلي تـري صـورت بگيـرد و روز بـه روز كـه از عمـر زبـان شناسـي مـي گـذرد، بـر            بندي هاي دقيق ت

  ).32-34، صص 1370طهوريان،(دامنه اين اطالعات هر چه بيشتر افزوده مي شود 
ــي «  ــد     )1979(»كل ــي كن ــدي م ــع بن ــه جم ــا را اينگون ــول قرنه ــه در ط ــورد ترجم ــردازي در م ــه پ ، نظري

اسـاس نقشـي مـي سـازد كـه بـه زبـان نسـبت مـي دهـد؛ از نقـش،            يك مترجم، تصـورش از ترجمـه را بر  «:
بنـابراين كسـاني كـه صـرفاً بـه منظـور انتقـال اطالعـات عينـي ترجمـه مـي كننـد،             . فرد به ماهيت مي رسد

ــتقل دارد     ــوديتي مس ــداء موج ــتن مب ــان م ــه برايش ــد ك ــرده ان ــف ك ــه را  تعري ــرادي ترجم ــاوت از اف » .متف
  )4، ص 1979كلي، (

يـل بـود كـه برخـي از محققـين ترجمـه كـه در مؤسسـات تربيـت متـرجم فعاليـت مـي             شايد بـه همـين دل  
ــه را بــه رويكردهــاي تعــادل محــور تــرجيح دادنــد  ــه . كردنــد، رويكردهــاي نقــش گرايان آنهــا بــه ســادگي ب

دنبال كـار حرفـه اي رفتنـد و متوجـه شـدند كـه در بسـياري مـوارد، تعـادل هـيچ جـايي در ترجمـه حرفـه              
ل، در ترجمـه مـدرك يـك مدرسـه انگليسـي بـراي يـك دانشـگاه آلمـاني، مـتن مقصـد            براي مثـا . اي ندارد

  . نه شبيه يك مدرك مدرسه آلماني است و نه آن نقش را دارد
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در اين شرايط، برخي محققين از رابطـه بـين تئـوري ترجمـه و عمـل ترجمـه بـه هـيچ وجـه راضـي و قـانع            
ه ترجمـه شـد كـه همانـا تئـوري نقـش گرايـي در        نبودند؛ و اين اولين جرقه بـراي تئـوري جديـدي در حـوز    

  ).4-8، صص 1997نورد، (ترجمه بود 
  
  نظريه هاي نقش گرا در ترجمه 2

ايـن نظريـات   . نقش گرايي اصطالحي عام است كـه بـه تعـدادي نظريـه در حـوزه ترجمـه اطـالق مـي شـود         
يـا كـاركرد مـتن    در جزئيات با هـم تفـاوت هـايي دارنـد، امـا وجـه مشـترك آنهـا ايـن اسـت كـه بـر نقـش              

  .ترجمه شده در فرهنگ مقصد تأكيد دارند
نظريــه نقــش گــرا در حــوزه ترجمـه و انتقــادات وارد بــه هــر كــدام بــه طــور مختصــر   3در ايـن قســمت بــه  

ــه . اشــاره مــي كنــيم و كــاربرد عملــي آن خــواهيم »  Skopos Theory/نظريــه اســكوپس« پــس از آن ب
  . پرداخت

  Katharina Reiss/ مدل كاتارينا رايس 2ـ1
TEXT TYPE APPROACH  

نخسـتين كسـي بـود كـه در آلمـان مكتـب نقـش گرايـي را در ترجمـه بـه كـار            ) 1971(»كاتارينـا رايـس     «
ــرد ــا ايــن فرضــيه شــروع كــرد كــه عامــل قطعــي و تعيــين   . ب وي تقســيم بنــدي اش را از متــون ترجمــه ب

توانـد بـدين معنـا باشـد كـه هـر مـتن        ايـن مـي   . كننده در ترجمه، نقش ارتباطي غالـب مـتن مبـداء اسـت    
نـورد،  (مشخصي، كه متعلـق بـه يكـي از انـواع متـون اسـت، فقـط بايـد بـا يـك روش معـين ترجمـه شـود              

ــراري تعــادل را اســاس كــار ترجمــه مــي   ). 39همانجــا، ص ــردازان ســنتي ترجمــه كــه برق ــه پ ــا نظري وي ب
رقـراري تعـادل در سـطح انديشـه، يـا      دانند، موافـق اسـت؛ امـا از طـرف ديگـر اذعـان دارد كـه در مـواردي ب        

ســطح برقــراري » رايــس « ). 4خزاعــي فـر، همانجــا، ص  (صـورت يــا كــاركرد، ممكــن و يـا مطلــوب نيســت   
هـدف  . ارتباط و سطحي كه تعادل بايـد در آن برقـرار شـود را بـه جـاي واژه يـا جملـه، كـل مـتن مـي دانـد           

ــابي    ــد كــردن ارزي ــدا متوجــه نظــام من ــودرويكــرد نقــش گــراي وي ابت ــرفتن از . ترجمــه ب ــام گ ــا اله وي ب
ــان قائــل مــي شــود،  ) Karl Bühler «)1965/كــارل بــوهلر« روانشــناس آلمــاني  كــه ســه نقــش بــراي زب

  «بـر ايـن اسـاس    ). 73، ص2001مانـدي،  (سه نقش زباني را بـه سـه نـوع مشـخص مـتن ارتبـاط مـي دهـد        
، متــون  informative texts/متــون اطــالع رســاني  : متــون را بــر ســه نــوع مــي دانــد     » رايــس 

ــوع مــتن يــك متــود   operative texts/و متــون كنشــي expressive texts/احساســي ــراي هــر ن و ب
  . ترجمه پيشنهاد كرد

ــان و       ــاب زب ــت و انتخ ــاني اس ــالع رس ــت، اط ــوان آن پيداس ــه از عن ــوع اول چنانك ــون ن ــلي مت ــاركرد اص ك
كتــب مرجــع، نامــه هــاي اداري، اســناد رســمي و (در ترجمــه ايــن متــون . ســبك تــابع ايــن كــاركرد اســت

ــگاهي ــاالت دانش ــب در     ) مق ــاي غال ــبك، معياره ــت س ــي از جه ــد، ول ــادار باش ــوا وف ــه محت ــد ب ــرجم باي مت
ــگ  ــد   فرهن ــرار ده ــار ق ــاي ك ــد را مبن ــي « در. مقص ــون احساس ــت و  » مت ــب اس ــناختي غال ــر زيباش عنص
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ويژگي هـاي سـبكي، جزئـي از معنـاي متـون بـه شـمار مـي آيـد، زيـرا تـأثيري زيبـا شـناختي در خواننـده               
متـرجم بايـد كـاركرد غالـب ايـن نـوع متـون را در ترجمـه حفـظ كنـد و بـا انتقـال ويژگـي              . ايجاد مي كنـد 

، هـدف نويسـنده آن   »متـون كنشـي   « در. مـتن اصـلي بـه نـوعي شـباهت سـبكي دسـت يابـد         هاي سـبكي 
در ايـن متـون، محتـوا و صـورت،     . است كه خواننـده را ترغيـب كـرده و او را بـه انجـام كـاري خـاص وا دارد       

در ترجمـه ايـن نـوع متـون، متـرجم بايـد       . تابع تأثيري اسـت كـه قـرار اسـت مـتن در خواننـده ايجـاد كنـد        
ــان ر ــد    زب ــاد كن ــده ايج ــلي در خوانن ــتن اص ــابه م ــي مش ــه، واكنش ــه ترجم ــارگيرد ك ــه ك ــوري ب ــراي . ا ط ب

دستيابي به اين هـدف گـاه الزم مـي شـود متـرجم محتـوا و يـا ويژگـي هـاي سـبكي مـتن اصـلي را تغييـر              
ــه هــاي مختلــف باشــد و هــر يــك   . دهــد در هــر ) مــثالً نامــه نويســي(مــتن ممكــن اســت متشــكل از گون

  ). 5خزاعي فر، همانجا، ص (ي قراردادي خاص خود را دارد فرهنگ ويژگي ها
اذعــان دارد كــه گــاهي برقــراري تعــادل كامــل بــين مــتن مبــداء و » رايــس « همــانطور كــه اشــاره كــرديم، 

ــت    ــوب نيسـ ــا مطلـ ــت يـ ــن اسـ ــد ممكـ ــتن مقصـ ــتان   . مـ ــال وي داسـ ــوان مثـ ــه عنـ ــفرهاي « بـ سـ
را بيـــان مـــي »  Jonathan Swift/ تجوناتـــان ســـويف  «نوشـــته »  Gulliver’s Ttravels/گـــاليور

« ايــن داســتان اساســاً رمــاني طعنــه آميــز بــراي حملــه بــه حكومــت روز اســت، يعنــي در واقــع يــك . كنــد
اما امـروزه معمـوالً بـه عنـوان يـك افسـانه معمـولي سـرگرم كننـده، خوانـده و ترجمـه            . است» متن كنشي 

  ).75ن، ص هما(» متن احساسي « مي شود؛ يعني در واقع به صورت يك 
  : » رايس « انتقادات وارد به مدل   2ـ1ـ1

از ايـن جهـت كـه ترجمـه را فراتـر از معـادل يـابي واژه بـه واژه كلمـات مـتن بـدون            » رايـس  « اگر چه كـار 
« توجــه بــه نقــش ارتبــاطي آن بــرد، حــائز اهميــت اســت، امــا انتقــاداتي نيــز بــه آن وارد شــده اســت، كــه  

  :به طور خالصه جمع بندي كرده است  آنها را) Fawcett  «)1997/فاست
ايـن اسـت كـه چـرا بايـد بـراي زبـان تنهـا سـه نـوع نقـش قائـل             » رايس « يكي از انتقادهاي وارد به نظريه 

با وجـود اينكـه در همـين مكتـب نقـش گـرا فعاليـت داشـته، ايـن انتقـاد را بـه طـور             » نورد « شد؟ احتماالً 
ــوا    ــه عن ــارمي ب ــش چه ــه و نق ــتقيم پذيرفت ــر مس ــت  phatic functionن غي ــرده اس ــافه ك ــر . (اض دكت

ــطالح   ــائي اصـ ــد طباطبـ ــتيناس«محمـ ــراي واژه » اسـ ــد   (phatic)را بـ ــي كنـ ــنهاد مـ ــي  (پيشـ لطفـ
ــاراتي ماننــد  )). 15، ص 1371پورســاعدي،  ــا عب  "  ladies and gentlemen"معمــوالً احوالپرســي ي

  . ش هستند كه براي شروع يك سخنراني رسمي به كار مي روند، داراي اين نق
سـؤالي كـه   . براي هـر  نـوع مـتن يـك متـود خـاص ترجمـه پيشـنهاد كـرد         » رايس « همان طور كه گفتيم 

« پــيش مــي آيــد ايــن اســت كــه چگونــه مــي تــوان بــراي يــك مــتن خــاص روش ترجمــه اي پيشــنهادي  
محسـوب مــي شـوند، در حـالي كــه    » متـون اطــالع رسـاني  «مـثالً متــون تجـاري،   . را بـه كــار بـرد  » رايـس  

برخــي از ايـن اصــطالحات در زبــان مقصــد، معــادل تثبيــت شــده  . پـراز اســتعارات ســاده و پيچيــده هســتند 
در ترجمـه ايـن نـوع    » رايـس  « متـودي كـه   . مشـكل مـا ايـن گـروه دوم اسـت     . اي دارند، اما برخي ديگر نه

وم اسـت، كـه در ترجمـه اسـتعارات نـوع د     » plain – prose/ متـود منطقـي  « متـون پيشـنهاد مـي كنـد،     
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ــود  ــي ش ــكل م ــار مش ــرفتن    . دچ ــده گ ــي نادي ــه معن ــع ب ــود در واق ــن مت ــتفاده از اي ــين اس ــش « همچن نق
ايـن مثـال هـا يـك انتقـاد مهـم بـه        . آنهاسـت » نقـش اطـالع رسـاني    « اين نـوع متـون در كنـار   » احساسي 

اي را نشــان مــي دهنــد و آن اينكــه آيــا واقعــاً مــي تــوان انــواع متــون را بــا مرزهــ» رايــس « كليــت نظريــه 
ــواع متــون، يــك » رايــس « مشــخص از يكــديگر تفكيــك كــرد؟ مــتن تجــاري كــه در تقســيم بنــدي    از ان

ــاً اطــالع رســاني محســوب مــي گــردد، جنبــه قــوي احساســي نيــز دارد   حتــي ممكــن اســت در . مــتن قوي
بنـابراين وجـود نقـش هـاي زبـاني مختلـف در       . فرهنگ مبداء، نقش هاي متعـدد ديگـري نيـز داشـته باشـد     

اســتفاده از يـك مــتن بــراي نشــان دادن نقـش هــاي مختلــف، شــاهدي بـر فــازي بــودن انــواع     يـك مــتن و 
ناديـده گرفتـه شـده اسـت و وي سـعي داشـته مـرزي قطعـي         » رايـس  « متون است كـه در تقسـيم بنـدي    

  .بين انواع متون قائل شود
دارد؛ از جملــه و نهايتــاً اينكــه انتخــاب متــود بــه عوامــل بســيار ديگــري جــدا از نــوع مــتن مبــداء بســتگي  

ــه         ــه در نظري ــي ك ــاعي ـ فرهنگ ــيات اجتم ــز مقتض ــرجم و ني ــدف مت ــش و ه ــس « نق ــا  » راي ــراي آنه ب
  ). 8ـ106، صص 1997فاست، (جايگاهي در نظر گرفته نشده است 

  Justa Holz Mänttäri / نظريهيوستاهولتزمنتري  2ـ2
TRANSLATIONAL  ACTION  

ــه هــاي نقــش گــرا در خصــوص   ــه يكــي ديگــر از نظري ــا ) 1984و 1981(»هــولتزمنتري « ترجمــه، نظري ب
ايــن نظريــه از افراطــي تــرين نظريــه هــاي . اسـت »  Translational action/عمــل ترجمــه اي« عنـوان  

  .نقش گرا است، طوري كه برخي از پيروان نقش گرايي نيز در اعتبار آن ترديد دارند
حقــق مســائل ترجمــه اســت، يــك قــدم كــه خــود فنالنــدي  االصــل و مترجمــي حرفــه اي و م» منتــري «  

بــراي نظريــه » ترجمــه « وي حتــي از بــه كــار بــردن اصــطالح . و نظريــه وي فراتــر مــي رود» رايــس « از 
ــا    اش اجتنــاب مــي كنــد و ايــن مســأله وي را قــادر مــي ســازد كــه از مفهــوم ســنتي و انتظــارات مــرتبط ب

»  action theory/ نظريــه عملكــرد« تئــوري وي مبتنــي بــر اصــول . ترجمــه واژه و كلمــه فاصــله بگيــرد
اســت و تمــامي صــورت هــاي انتقــال بــين فرهنگــي، از جملــه آنهــايي ) 1977و رهبــين، 1968وون رايــت،( 

  . كه در هيچ متن مبداء و مقصدي ذكر نشده اند را در بر مي گيرد
ــدل پيشــنهادي  ــري « در م ــتن  »منت ــي از ســاختار و نقــش آن م ــه تحليل ــداء محــدود ب ــتن مب ــل م  ، تحلي

است كـه در واقـع نقـش خـود مـتن مبـداء در آن فـوق العـاده محـدود اسـت؛ يعنـي مـتن مبـداء صـرفاً بـه                
ــر    عنــوان ابــزاري جهــت تشــخيص كاركردهــاي ارتبــاطي در نظــر گرفتــه مــي شــود و كــامالً تــابع و فــرع ب
هدف است؛ هـيچ ارزش ذاتـي نـدارد و ممكـن اسـت تغييـرات بنيـاديني بـا در نظـر گـرفتن خواننـده مـتن             

  ).3بيكر، همانجا، ص (قصد، در آن صورت پذيرد م
در اين مدل رابطـه بـين متـرجم و مشـتري و نيـز رابطـه بـين متـرجم و نويسـنده اصـلي، بـه اضـافه رابطـه              

ــين متــرجم و خواننــده حــائز اهميــت اســت  ــر   . ب ــد صــرفاً مبتنــي ب طبــق ايــن تعريــف، ترجمــه نمــي توان
ن مبــداء، يــا ســبك صــورت گيــرد؛ بلكــه تعريــف تشــخيص و تعيــين عناصــري از قبيــل واحــد ترجمــه، مــت

درست و صـحيح از ترجمـه بايـد مشـتمل بـر همـه عناصـري باشـد كـه در ارتبـاط افـراد بـا فرهنـگ هـاي               
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مختلف سهيم هستند، به ويـژه بايـد فرهنـگ مشـتري، فرآينـد توليـد مـتن بـه مفهـوم وسـيع آن و مفهـوم            
  ).4همان، ص(عملكرد تخصصي را در برگيرد 

يـا حـداقل ترجمـه غيـر ادبـي حرفـه اي       (در ايـن اسـت كـه ترجمـه     » منتـري  « در هـر صـورت ارزش كـار    
را در چـارچوب بافـت اجتمـاعي ـ فرهنگـي آن قـرار مـي دهـد كـه ايـن بافـت شـامل             ) كه توصيف مي كنـد 

ــده      ــفارش دهن ــاد س ــرجم و نه ــين مت ــل ب ــاط متقاب ــطالح  (ارتب ــه اص ــا ب ــري « ي ــازگر »منت ــان آغ / ، هم
initiator (است.  

  
  :» منتري « انتقادات وارد به نظريه  2ـ2ـ1

عــواملي غيــر مــرتبط بــا مــتن از جملــه هزينــه ترجمــه و ضــرب االجــل » منتــري « از آنجــا كــه در نظريــه 
ــه         ــه مرامنام ــبيه ب ــتر ش ــه بيش ــن نظري ــد، اي ــي گذارن ــأثير م ــه ت ــف ترجم ــم و كي ــه در ك ــل ترجم تحوي

را بــه  ترجمــه انــواع متــون بــه خصــوص متــون ادبــي   دارالترجمــه هــاي حرفــه اي اســت و نمــي تــوان آن
  ).8خزاعي فر، همانجا،  ص (تعميم داد 

وارد اســت، پيچيــدگي اصــطالحاتي اســت كــه » منتــري « يكــي ديگــر از حــداقل انتقــاداتي كــه بــه نظريــه 
 message – transmitter/ مجموعـه هـاي انتقـال دهنـده پيـام     «در نظريـه خـود بـه كـار بـرده، مـثالً       

compounds  «كه ربط چنداني به توصيف موقعيت هاي ترجمه براي مترجم ندارند.  
، ارائــه خــط مشــي اي »منتــري « نكتــه ديگــر اينكــه، از آنجــائي كــه يكــي از هــدف هــاي مــدل پيشــنهاد  

بــراي انتقــال بــين فرهنگــي اســت، اينكــه نتوانســته بــه طــور مفصــل تــر و برحســب اصــطالحات پيشــنهاد  
ــ     ــگ ـ مح ــاي فرهن ــدل ه ــده در م ــنهادي  ش ــدل پيش ــد م ــوتي« ور مانن ــات  (»  Venuti/ ون ــراي جزئي ب

بــه تفــاوت فرهنگــي بپــردازد، يــك ايــراد ايــن نظريــه محســوب ) 145بيشــتر رجــوع كنيــد بــه مانــدي، ص 
  ). 78ماندي، همانجا، ص (مي شود 

ــورد «  ــه نظريــه » ن وي . وارده كــرده و آن در نظــر نگــرفتن مــتن مبــداء اســت » منتــري « نيــز انتقــادي ب
، امـا ايـن بـه    »نقـش و كـاركرد مهمتـرين معيـار بـراي يـك ترجمـه اسـت        «أكيد مي كند، درست است كه ت

الزم اسـت كـه بـين    . معني دادن مجوز مطلق به متـرجم بـراي هـر گونـه دسـتكاري در مـتن مبـداء نيسـت        
متن مبداء و مـتن مقصـد رابطـه اي وجـود داشـته باشـد، و ماهيـت ايـن رابطـه را هـدف تعيـين مـي كنـد              

  ).28، ص 1991ورد، ن(
  
  Christian Nord/مدل كريستين نورد  2ـ3

TRANSLATION – ORIENTED TEXT ANALYSIS  
را  (Translation – oriented text anlysis)مــدل ) 91/1988(در ســال » كريســتين نــورد  « 

ارائه مي كند كه مدل نقـش گـراي مفصـلي اسـت و در آن مـتن در سـطح جملـه يـا سـطوح بـاالتر بررسـي            
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ــود ــي ش ــد  . م ــي ده ــايز م ــه را  تم ــلي ترجم ــوع اص ــدا دو ن ــنادي: وي ابت ــه اس  documentary/ ترجم

translation و ترجمه ابزاري /instrumental translation ) 81ماندي، همانجا، ص.(  
اســاس تمــايز ايــن دو نــوع ترجمــه، تمــايز بــين كــاركرد فرآينــد ترجمــه و كــاركرد مــتن مقصــد بــه عنــوان 

هــدف ارائــه نــوعي ســند از تعامــل ارتبــاطي بــه زبــان » ترجمــه اســنادي « در. د اســتمحصــول ايــن فرآينــ
مقصد است كه در آن يـك گوينـده از فرهنـگ مبـداء بـا مخـاطبي از فرهنـگ مبـداء از طريـق مـتن مبـداء            

محصــول ايــن نــوع ترجمــه هــم متنــي اســت كــه  . و در شــرايط فرهنگــي مبــداء ارتبــاط برقــرار مــي كنــد 
ــلي آن فرام ــاركرد اص ــيك ــت metatextual/ تن ــورد   . اس ــت در م ــي اس ــد، متن ــتن مقص ــورد، م ــن م در اي

اشــكال ). كــه همــان مــتن مبــداء اســت(يــك مــتن، يــا در مــورد يــك يــا چنــد جنبــه خــاص از يــك مــتن 
براساس توجـه بـه جنبـه هـاي مختلـف مـتن مبـداء تقسـيم بنـدي مـي شـوند؛            » ترجمه اسنادي « مختلف 

ــه   ــه كلم ــه ب ــه ترجمهكلم ــي   word – for – word translation/ از جمل ــين خط ــه ب ــا ترجم / ي
inter linear translation كــه در آن توجــه اصــلي بــه ويژگــي هــاي واجــي، واژگــاني يــا  نحــوي نظــام

ايـن نـوع ترجمـه در زبانشناسـي مقابلـه      . زباني مبداء به گونه اي است كـه در مـتن مبـداء ارائـه شـده اسـت      
ــارب  ــاني ك ــارف هــاي زب ــرة المع ــا در داي ــن مــوارد هــدف، نشــان دادن ويژگــي هــاي  اي ي رد دارد، كــه در اي

  .  ساختاري يك زبان به وسيله يك زبان ديگر است
هـدف، ايجـاد ابـزاري در زبـان مقصـد بـراي برقـراري تعامـل ارتبـاطي جديـدي بـين            » ترجمه ابـزاري  « در 

ـ            . ك مـدل اسـت  گوينده فرهنگ مبـداء و مخاطـب فرهنـگ مقصـد بـا اسـتفاده از مـتن مبـداء بـه  عنـوان ي
. محصول اين نوع ترجمـه هـم متنـي اسـت كـه مـي توانـد همـان كاركردهـاي مـتن اصـلي را داشـته باشـد             

/ هـــم كـــاركرد «اگــر مــتن مقصــد كـــاركردي مشــابه مــتن مبـــداء داشتـــه باشــد، يـــك تـــرجمه         
equifunctional  « صــورت گرفتــه اســت؛ اگــر بــين كــاركرد مــتن مقصــد و كــاركرد مــتن مبــداء تفــاوت

صــورت گرفتــه اســت؛ و بــاالخره »  hetero functional/ نـا هــم كــاركرد «شــته باشــد، ترجمــه وجـود دا 
ــلي در        ــتن اص ــت م ــر موقعي ــد، نظي ــگ مقص ــون فرهن ــه مت ــان مجموع ــد در مي ــتن مقص ــت م ــر موقعي اگ

. صــورت گرفتــه اســت»  homologous/  متشــابه«مجموعــه متــون فرهنــگ مبــداء باشــد، آنگــاه ترجمــه 
ــزاري « در  ــد   »ترجمــه اب ــتن را احســاس كن ــودن م ــوان ترجمــه ب ــه هــيچ عن ــد ب ــده نباي ــابراين . ، خوانن بن

معموالً متن مقصـد بـا هنجارهـا و قراردادهـاي مربـوط بـه ژانـرو سـبك و غيـره در فرهنـگ مقصـد تطبيـق             
  ).47– 52، صص 1997نورد، (داده مي شود 

  :اهميت ديده مي شود  نكته حائز 3» نورد « در مدل 
ــده     1 ــفارش دهنـ ــت سـ ــه  commission/ ـ اهميـ ــه [ترجمـ ــورد « كـ ــه » نـ ــه ترجمـ / آن را خالصـ

translationbrief مي نامد.[  
 .ـ نقش تجزيه و تحليل متن مبداء 2

  .ـ سلسله مراتب مسائل ترجمه از ديدگاه نقش گرايي 3
 :كه در اين بخش نگاهي كوتاه به هر نكته خواهيم داشت
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  هميت سفارش دهنده ترجمهـ ا1
سفارش دهنده در واقع بايـد نكـات زيـر را مشـخص كنـد كـه بـا توجـه بـه آنهـا متـرجم متوجـه مـي شـود               

  :كه دادن چه اطالعاتي در متن مقصد اولويت دارد 
  كاركردهاي در نظر گرفته شده براي متن) الف
  مخاطبين متن) ب
  زمان ومكان دريافت متن) ج
  )ري يا  نوشتاريگفتا(وسيله ارتباطي ) د

  ).83و 82ماندي، همانجا، ص ) (چرا متن مبداء نوشته شده و چرا ترجمه مي شود(انگيزه ) هـ
  
  ـ نقش  تجزيه و تحليل متن مبداء2

اساساً اگر نوع ترجمـه را كـاركرد مـتن مقصـد تعيـين مـي كنـد و نـه مـتن مبـداء، نقـش تجزيـه و تحليـل              
ركرد مـتن مقصــد، آن گونــه كــه برخـي تصــور مــي كننــد،   مـتن مبــداء در ايــن ميـان چيســت؟ اولويــت كــا  

مـتن مبـداء اطالعـاتي را ارائـه مـي      . بدين معني نيسـت كـه مـتن مبـداء در ايـن ميـان هـيچ نقشـي نـدارد         
تجزيــه و تحليــل مــتن مبــداء، . دهــد كــه نقطــه آغــاز ارائــه اطالعــات در مــتن مقصــد را نشــان مــي دهنــد 

  .جهت تصميم گيري هدايت ميكندفرآيند ترجمه را با فراهم كردن زيربنايي 
  ـ سلسله مراتب مسائل ترجمه از ديدگاه نقش گرايي3
  :مسائل زير را در ترجمه نقش گرا بر مي شمرد» نورد « 

  ).اسنادي يا ابزاري(تصميم گيري در مورد كاركرد ترجمه ) الف
بعــد از تحليــل (تعيــين عناصــر كــاركردي كــه الزم اســت بــا موقعيــت مــتن مقصــد تطبيــق داده شــوند ) ب

  ).مسائل مورد نظر سفارش دهنده ترجمه
  ).با محوريت فرهنگ مبداء يا فرهنگ مقصد(تعيين سبك ترجمه با توجه به نوع ترجمه ) ج
  .حل مشكالت متن در يك سطح زبانشناختي پايين تر) د
  
  :» نورد « انتقادات وارد به مدل  2ـ3ـ1

اينكـه تأكيـد بيشـتري نسـبت بـه مـدل هـاي قبلـي بـر           در واقع اين مدل چيـز جديـدي ارائـه نكـرده، جـز     
مـثالً تأكيـدي كـه وي بـر اهميـت نقـش سـفارش دهنـده داشـته، همـان تأكيـدي            . متن مبداء داشته اسـت 

بــر ايــن نقــش داشــته اســت؛ يــا تأكيــدي كــه بــر  » عمــل ترجمــه اي « در نظريــه » منتــري « اســت كــه 
ــرف    ــان ح ــته، هم ــداء داش ــتن مب ــل م ــه و تحلي ــس « تجزي ــدل» راي  text type approach “”در م

مانـدي، همانجـا، ص   (است، اما بـدون ايـن كـه بـراي هـر نـوع مـتن، متـود ترجمـه خاصـي پيشـنهاد كنـد             
البته شايد نتوان ايـن را ايـراد كـار وي دانسـت ، امـا بـه هـر حـال نداشـتن  نكتـه اي جديـد در مـدل             ). 84

  .وي  مشهود است
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اي فرهنگـي در دو زبـان كـار چنـدان سـاده اي نيسـت؛ و نيـز        مسأله ديگـر ايـن كـه پيـدا كـردن معـادل هـ       
  .ارتباط برقرار كردن بين فرهنگ و زبان بسيار پيچيده است

  
  SKOPOS THEORY/ » اسكوپس « نظريه  -3
ــي«  ــانس ج ــر. ه ــه ) Hans J. Vermeer  «)1970/ ورمي ــدع نظري ــكوپس « مب ــت» اس ــه از . اس وي ك

ت خــود را در مقــاالت جداگانــه و نيــز در كتــابي كــه بــا اســتادش بــوده، نظــرا» كاتارينــا رايــس « شــاگردان
  . به صورت مشترك نوشته، به تفصيل بيان كرده است

نظريــه » اســكوپس « نظريــه . »هــدف « يــا » مقصــود « كلمــه اي يونــاني اســت بــه معنــي » اســكوپس « 
د اســت كــه ترجمــه در فرهنــگ مقصــ» كــاركرد « يــا » هــدف « اي غايــت گــرا اســت، زيــرا بــر طبــق آن 

ــد  ــي كن ــين م ــارت ديگــر، چنانكــه  . روش  ترجمــه را  تعي ــه عب ــس « ب ــر « و » راي ــد، در » ورمي ــي گوين م
ــه  ــد « ترجم ــي كن ــه م ــيله را توجي ــدف وس ــد،   » . ه ــگ مقص ــه در فرهن ــاركرد ترجم ــرجم از ك ــاهي مت آگ

كـار گيـرد   دست مترجم را باز مي گذارد و باعث مـي شـود متـرجم بتوانـد قابليـت هـاي بـالقوه زبـان را بـه          
  .و خود را از زير بار تحميلي الفاظ متن اصلي برهاند

ــاني نيســت؛ بلكــه اساســاً نــوعي انتقــال بــين دو فرهنــگ   » ورميــر« از نظــر  ، ترجمــه صــرفاً يــك واقعــه زب
همچنـين از آنجـا كـه    . است و لذا متـرجم بايـد نـه فقـط صـاحب دو زبـان بلكـه صـاحب دو فرهنـگ باشـد          

ي اســت، نظريــه پــرداز ترجمــه نمــي توانــد بــه يــك نظريــه صــرفاً زبــاني ترجمــه عمــل فرهنگــي پيچيــده ا
. متن اصـلي از عناصـري تشـكيل شـده كـه ممكـن اسـت بـه لفـظ درآمـده يـا در نيامـده باشـند             . اكتفا كند

ترجمــه در مــوقعيتي جديــد نوشــته مــي شــود تــا بــا مخــاطبي متفــاوت ارتبــاط برقــرار كنــد؛ پــس نظريــه  
ــه ك  ــل تكي ــر دو عام ــد ب ــه باي ــدترجم ــه در   : ن ــت ترجم ــرار اس ــه ق ــي ك ــه و نقش ــان ترجم ــگ مخاطب فرهن

فرهنــگ مقصــد ايفــا كنــد؛ و لــذا هــر  نظريــه ترجمــه بايــد مبتنــي بــر نظريــه اي در زمينــه فرهنــگ باشــد 
  ).6خزاعي فر، همانجا، ص (

  :هدف را در زمينه ترجمه از يكديگر تميز داد  3به طور كلي مي توان 
  ).كه احتماالً امرار معاش و كسب درآمد است(ر فرآيند ترجمه ـ هدف كلي مورد توجه مترجم د 1
كـه مـثالً   (ـ هدف ارتباطي مـورد توجـه مـتن مقصـد در موقعيـت مقصـد يـا همـان كـاركرد مـتن مقصـد              2

 ).مي تواند تعليم و آموزش به خوانندگان باشد

ترجمـه تحـت    بـراي مثـال  (ـ هدف مورد توجه در انتخـاب يـك اسـتراتژي يـا رونـد مشـخص در ترجمـه          3
 ).اللفظي جهت نشان دادن مشخصه هاي ساختاري زبان مبداء

معمـوالً معـرف هـدف مـتن مقصـد يعنـي نـوع دوم در ايـن تقسـيم بنـدي اسـت            » اسـكوپس  « اما اصطالح 
  ).28، ص 1997نورد،(

ــه  ــر » اســكوپس « نظري ــابع هــدف  : اصــل اســت  2مبتنــي ب آن ) اســكوپس(يكــي آن كــه عمــل انســان ت
ترجمـه را  نـوعي عمـل مـي     » ورميـر  « .  كه هـدف بـا توجـه بـه مخاطـب تغييـر مـي كنـد         است؛ ديگر آن
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متـرجم قبـل از ترجمـه    . داند كه مثل هر عمـل ديگـري بنـابر هـدف و مقصـودي خـاص صـورت مـي گيـرد         
هـر عمـل عـالوه بـر هـدف، نتيجـه اي نيـز دارد و نتيجـه عمـل          . بايد هدف خود را ازترجمـه مشـخص كنـد   

  . مينامد translatumآن را » ورمير « از متن اصلي است كه ترجمه، قرائتي خاص 
ايـن اسـت كـه امكـان ترجمـه يـك مـتن بـه روش هـاي متفـاوت را،           » اسـكوپس  « يك مزيت مهـم نظريـه   

، 2000ونـوتي،  (بر حسب كاركرد متن مقصـد و سفارشـي كـه بـه متـرجم داده مـي شـود، ايجـاد مـي كنـد           
  ).231ص 

  
  » اسكوپس « كاربرد عملي نظريه  3ـ1

  :آوريم  مثال مي 2در ترجمه، » اسكوپس « تر شدن كاربرد عملي نظريه  در اين قسمت براي روشن
ــه انگليســي اســت  ــال اول ترجمــه ســند ازدواج از فارســي ب از آنجــا كــه ســند ازدواج، ســندي حقــوقي  . مث

ــي    ــوقي يعن ــه اســناد حق ــراي ترجم ــتري ب ــي وزارت دادگس ــتورالعمل كل ــودن د«اســت، دس ــين ب ــد ام ر ح
» اسـكوپس  « امـا از ديـدگاه نظريـه    . شـود  شـامل سـند ازدواج نيـز مـي    » حفظ تـك تـك كلمـات و عبـارات    

نخســت بايــد هــدف از ترجمــه ســند ازدواج روشــن شــود تــا بعــد بتــوان بــر اســاس هــدف، روش ترجمــه را 
ر شـود، هـدف، ارائـه سـند بـه سـفارت يـك كشـو         در عموم مواردي كه سـند ازدواج ترجمـه مـي   . تعيين كرد

بـه عبـارت ديگـر،    . خارجي براي اثبـات زن و شـوهر بـودن افـرادي اسـت كـه نامشـان در سـند آمـده اسـت          
سـند در چـارچوب فرهنـگ و قـوانين و مقـررات      . ترجمه سند نقشي متفـاوت از اصـل سـند پيـدا مـي كنـد      

 حقوقي ايـران بـه نحـوي تنظـيم شـده كـه عـالوه بـر نشـان دادن وجـود رابطـه قـانوني ميـان زن و شـوهر،              
بيــانگر تعهــدات قــانوني آن دو نســبت بــه يكــديگر نيــز باشــد تــا در صــورت لــزوم بتــوان آن را مبنــاي حــل 

شـود كـه نشـان     ترجمـه سـند نقشـي محـدودتر دارد و بـا ايـن هـدف نوشـته مـي         . اختالف و داوري قرار داد
ــوهر هســتند    ــده، زن و ش ــند آم ــه نامشــان در س ــرادي ك ــد اف ــ . ده ــدف و ارائ ــن ه ــه اي ــيدن ب ــراي رس ه ب

هـاي غيـر مـرتبط     يكـي حـذف بخـش   : رود اي به اصطالح كاركردي، دو اسـتراتژي عمـده بـه كـار مـي      ترجمه
ــراي خواننــده ترجمــه   ــه مفــاهيمي قابــل درك ب ــا هــدف، ديگــري تبــديل مفــاهيم فرهنگــي و حقــوقي ب . ب

ــه ــي    ترجم ــام م ــب انج ــدين ترتي ــه ب ــداول     اي ك ــاي مت ــه معن ــه ب ــود، ترجم ــوعي   ش ــه ن ــت؛ بلك آن نيس
ازي يعنــي گــزينش اطالعــات مــرتبط بــا هــدف ترجمــه و بــه كــار گيــري الفــاظ و مفــاهيم قابــل ســ خالصــه

حـال اگـر دسـتورالعمل كلـي ترجمـه متـون حقـوقي را بـه ترجمـه سـند           . درك براي خواننده ترجمه اسـت 
اي بلنــد ، در بعضــي مــوارد  ترجمــه بــه دســت آمــده، ترجمــه  نيــز تعمــيم دهــيم،) بــا هــدف موفــق(ازدواج 

دســتورالعمل كلــي ترجمــه متــون حقــوقي در غالــب . حــاوي اطالعــات زايــد بســيار خواهــد بــود نــامفهوم و
گيـرد و آن مـواردي اسـت كـه اساسـاً هـدف ترجمـه، نقـل لفـظ بـه لفـظ تمـام              موارد مبناي كـار قـرار مـي   

در مـورد سـند ازدواج نيـز اگـر بـه دليلـي بـه كليـه مفـاد منـدرج           . مفاد مندرج در سند به زباني ديگر اسـت 
پــس در هــر . آن نيــاز باشــد، بنــا بــر درخواســت ســفارش دهنــده، مــي تــوان آن را كامــل ترجمــه كــرد  در
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حال انتخاب روش ترجمه بايـد تـابع هـدف ترجمـه باشـد و نـه اينكـه بـين هـدف و روش، منطقـاً مغـايرتي            
  .است» اسكوپس « وجود داشته باشد؛ و اين، چنانكه گفتيم، خالصه نظريه 

هــا، كــه خــود مــن هــم مراجعــه كــردم، بــدون توجــه بــه هــدف ســفارش دهنــده از   در بعضــي دارالترجمــه
ــا انتهــا ترجمــه مــي  ــدا ت ــد ترجمــه ســند، آن را از ابت ــا . كنن ــراي آنه ــع ب ــا همــان  comissionerدر واق ي

بـديهي اسـت ذكـر مشخصـات زن و مـرد و زمــان و      ! سـفارش دهنـده بيشـتر دادگسـتري اسـت تـا مشــتري      
وع ازدواج در ترجمه ضـروري اسـت، امـا عـالوه بـر ايـن جزئيـات، در هـر سـند اطالعـاتي نيـز ذكـر             مكان وق

اي در فضـيلت   از جملـه ايـن اطالعـات عبارتسـت از مقدمـه     . ترجمـه ندارنـد    شود كـه ارتبـاطي بـا هـدف     مي
توانــد از  ازدواج، شــرايط ضــمن عقــد يــا عقــد خــارج الزم، مــواردي كــه زن يــا شــوهر بــر حســب مــورد مــي

  .دادگاه صدور گواهي عدم امكان سازش تقاضا كند، شاهدان، معرفان، طرف ايجاب، و طرف قبول
ــا كــاربرد عملــي نظريــه » ورميــر « مثــال ديگــري كــه از خــود  نقــل مــي شــود، » اســكوپس « در رابطــه ب

اگـر ايـن وصـيت نامـه بـراي ارائـه در دادگـاه        . مثال وصيت نامه اي اسـت  كـه نكتـه اي در آن مـبهم اسـت     
و صدور حكم ترجمه شـود، بالشـك متـرجم بايـد نكتـه مـبهم را بـه نـوعي مـنعكس كنـد؛ مـثالً در پـاورقي             
بنويسد كه اين نكتـه را  بـه دو صـورت مـي تـوان تفسـير كـرد؛ امـا اگـر مـتن وصـيت نامـه بخشـي از يـك               

ــاورقي ذهــن خواننــده را درگيــر كنــد و وي   ــا دادن پ ــدارد كــه  متــرجم ب را از  رمــان باشــد، اصــالً لزومــي ن
پـس بـا  تغييـر هـدف و كـاركرد مـتن، مقصـد، روش و        ). 231ونـوتي، همانجـا، ص   (روند داسـتان دور كنـد   

  .استراتژي ترجمه نيز تغيير كرد
  
  :گيري  نتيجه 5ـ2
ــه كــه مــي  ــه   همانگون ، همــان مفــاهيم اساســي »اســكوپس « بينــيم، تمــامي مفــاهيم اصــلي و كلــي نظري

  : مفاهيمي از قبيل . گرا است صول مطرح شده در نظريات نقشگرايي و مشترك با مفاهيم و ا نقش
  .تأكيد بر نقش و كاركرد متن مقصد به عنوان عامل اساسي در تعيين روش ترجمه ـ 

ـ قائل بودن به وجود نـوعي رابطـه بـين مـتن مبـداء و مـتن مقصـد و اينكـه نقـش و كـاركرد، ماهيـت ايـن             
 .كند رابطه را تعيين مي

 .عنوان فرآيند انتقال پيام بين دو فرهنگ ـ تعريف ترجمه به

 .ـ تأكيد بر نسبيت فرهنگي و برقراري ارتباط مؤثر بين دو فرهنگ مبدأ و مقصد در فرآيند ترجمه

ـ مبتني بودن بـر تصـوري جامعـه شـناختي از مـتن؛ يعنـي قائـل بـودن بـه ايـن مسـأله كـه مـتن مبـداء و               
مـوقعيتي اسـت كـه مـتن     ...) ن، مكـان، مخاطـب و   زمـا (متن مقصـد، هـر كـدام حاصـل متغيرهـاي متعـدد       

 .شود در آن نوشته و تفسير و تعبير مي

ـ دخيل دانستن عوامل غيـر متنـي از قبيـل سـفارش دهنـده، كـاركرد مـتن مقصـد و عـواملي از ايـن قبيـل            
 .در تعيين روش ترجمه
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آنهـا داده شـده، در مـورد     هـايي كـه بـه    ـ عالوه بر اينها، بسـياري از انتقـادات وارد بـه نقـش گرايـي و پاسـخ      
  .نيز صحت دارند» اسكوپس « نظريه 

اســت و اينكــه » نقــش گــرا « ، يــك نظريــه »اســكوپس « پــس بــه صــراحت روشــن مــي شــود كــه نظريــه 
، بخشــي از آن نظريــه )1981(» منتــري«نســبت بــه نظريــه ) 1970(برخــي آنــرا بــا وجــود تقــدم تــاريخي 

 . بت و دور از ذهن نيستمي دانند، چندان بي مناس) عمل ترجمه اي(

 
  :نابعم

چاپخانه دانشگاه  فصلنامه علمي ـ فرهنگي مترجم،، كاركرد گرايي در ترجمه،  )1378(خزائي فر، علي،  .1
  .فردوسي مشهد، سال هشتم، شماره بيست و نهم

برسي پاره اي از ويژگي هاي ترجمه، از دوران زبان شناسي نوين تا نظريه دستور  ، )1370(طهوريان، جواد،  .2
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  .چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا قلمترجمه شناسي، 
چاپ چهارم، تهران،مركز نشر درآمدي به اصول و روش ترجمه، ،  )1380(لطفي پور ساعدي، كاظم،  .4

 .دانشگاهي

  
5. Baker, M. (ed.),1998.Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London 

and New York : Routledge.    
6. Catford, J. C. 1965.A Linguistic Theory of Translation.London : Oxford 

University Press. 
7. Fawcett, P. 1997.Translation and Language : Linguistic Approaches 

Explained.Manchester : St. Jerome Publishing. 
8. Kelly, L. 1979.The True Interpreter.Oxford : Basil Blackwell. 

9. Munday, J. 2001.Introducing Translation Studies : Theories and 

Application.London and New York : Routledge. 
10. Newmark, P. 1984.Approaches to Translation.Oxford and New York : 

Pergamon Press. 
11. Nord, Ch. 1991. Scopos, Loyalty and Translational Conventions.Target, 3(1). 

12. --------------, 1997.Translating as a Purposeful Activity: Functionalist 

Approaches Explained.Manchester : St. Jerome Publishing. 
13. Reiss, K. 1977. Text Types, Translation Types and Translation Assessmen. 

translated IN : Chesterman, A. (ed.), (1989).Readings in Translation 

Theory.Helsinki : Finn Lectura.  
14. Venuti, L. (ed.), 2000.The Translation Studies Reader.London and New York : 

Routledge.    



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٩٦ - 
 

در ميان دانشجويان  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ميزان پذيرش واژگانبررسي 
  هاي مشهد دانشگاه

  
  1خانزادهحميد علي

  
  : چكيده

نحوه برخورد با واژگان بيگانه و ارائه معادلي مناسب . است گزيني واژهيكي از مباحث مطالعات ترجمه، بحث 
 در. اند هاي اساسي براي افرادي بوده است كه دغدغه حفاظت از زبان فارسي را داشته چالش از يكي همواره
هزاران واژه  اين نهاد، فعاليت دوره سه در. است فارسي ادب و زبان فرهنگستان امر، اين مسئول سازمان ايران،
 ميان در ها واژهعمومي برخي از اين  پذيرش بررسي به مقاله اين. است شده معرفي فارسي زبان در جديد

 هاي تن از دانشجويان دانشگاه 100ي آماري اين تحقيق متشكل از  جامعه. پردازد مي زبان فارسي ايرانيان
 اين براي. نامه استفاده شد آوري داده، از ابزار پرسش براي جمع. صورت تصادفي انتخاب شدند بوده كه بهمشهد 
 بود فارسي اول زبان كه فردوسي دانشگاه در مختلف هاي رشته از دانشجو 100به  كلمات از فهرستي منظور،

 و علوم ورزش، وپرورش، آموزش: شدند انتخاب كلمات از مختلف دسته پنج تر، دقيق بررسي براي. ارائه گرديد
 و از شدند انتخاب تصادفي صورت به كلمه ده گروه هر در. ادبيات و هنر و خانگي لوازم مهندسي،

 روزانه مكالمات را در خارجي كلمات دهند ترجيح مي ها آن آيا مشخص كنند شد خواسته كنندگان شركت
 كلماتاز  كنندگان شركت كه داد نشان مطالعه اين از حاصل نتايج. را آن فارسي معادل يا خود استفاده كنند

  .شود مي استفاده خود روزمره مكالمات در ها آن فارسي معادل از بيش بيگانه
  

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسيمقبوليت، جنسيت، نو واژگان، ، گزيني واژه: هاي كليدي واژه
  

 مقدمه

 جوامع در واژگاني ريزان برنامه هاي فعاليت ترين مهم از يكي ها آن خارجي هاي معادل جاي به ها واژهنو  گزينش

 محسوب جوامع آن مردم هايي فعاليت چنين هاي مخاطب .شود مي محسوب توسعه درحال و پيشرفته

 ،ها آن از يك هر در مقابل شوند، مي رو روبه شده ريزي برنامه هاي نو واژه چنين با مردم اين كه زماني .شوند مي
 به كار  و بياموزند را ها آن يعني بپذيرند، را بعضي است ممكن . دهند مي بروز خود از خاصي زباني رفتار

 هاي واژه اين در صورتي است بديهي .دهند ترجيح را ها آن خارجي معادل و نپذيرند را ديگر برخي و ببرند،

                                                           
  دانشگاه فردوسي مشهد –كارشناس ارشد مطالعات ترجمه . 1

H.Alikhanzadeh@stu.um.ac.ir 
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 غير در كارگيرند، به را ها آن زباني جامعه وسيع طور به كه شوند مي جزء زبان و منتشر سريعاً شده ريزي برنامه

  )89احمدي پور، ( .شوند مي نهاده كناري به صورت، اين
سازي و معادل گزيني  گذرد، واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان ايران مي قرن از انتشار واژه نيم كه حدود اكنون

بررسي اين . اند فراواني تأسيس شده گزيني واژههاي  يافته و گروه در فرهنگستان زبان و ادب فارسي افزايش
موفقيت و عدم موفقيت كار  ها پي بردن به علل از جمله اين سودمندي. هاي فراواني دارد سودمندي ها واژه

 گزيني واژهبراي اشخاصي يا مؤسساتي كه به كار  تواند راهنماي مناسبي باشد اين امر مي. فرهنگستان است
  .پردازند مي

زبان فارسي نيز مستثنا . دهد ها روي مي ي زبان است كه در همه ناپذير اجتنابظاهراً امري  ها واژهقرض گيري 
، عنوان )1375(سميعي ). 1386افراشي، (پردازد  معنايي به قرض گيري مي يألهانبوده و براي پر كردن خ

يك دسته : اند اند به اعتباري از دودسته ها وارد زبان فارسي شده اي كه در اين سال هاي بيگانه واژه«: كرد
لمي و فني و اند و ديگر اصطالحات ع هايي كه بيشتر از راه بازرگاني و با كاالهاي وارداتي رخنه كرده آن

خواندگان در خارجه يا دست آورد مترجمان و مؤلفان و اين روزها بيشتر از زبان  آورد درس فرهنگي كه ره
. كرديم اگر جريان ورود لغات خارجي كند و تدريجي بود شايد چندان خطري احساس نمي. اند انگليسي

غات رو به فزوني است بايد ورودشان را ولي حاال كه شمار اين ل. را هضم كنيم ها آنكم فرصت داشتيم  دست
برگرداندن لغات و اصطالحات علمي و فني خارجي به فارسي  درباره ،)1380(عادل بنا به گفته . »مهار كرد

دانند و گروهي ديگر،  فايده و حتي ناممكن مي نظر وجود ندارد گروهي اصوالً چنين كاري را غير الزم، كم اتفاق
هاي مناسب و دلپسند فارسي  گرفت و با يافتن و ساختن معادل جديرا  گزيني واژهبرخالف آنان معتقدند بايد 

) 1361(ابوالحسن نجفي . ي علم و فن، زبان فارسي علمي را تجهيز و تقويت كرد ي الفاظ بيگانه در حوزهبرا
. داند هاي قرضي را خطر جدي براي زبان نمي سازي و ضرورت آن تأكيد دارد، اما وجود واژه بااينكه بر معادل

اش با  ي هزاروچند صدساله ر رابطههاي قرضي خطر بود، زبان فارسي د كند كه اگر وجود واژه وي عنوان مي
 .كلي نابودشده باشد بايست به ها هزار واژه از آن مي زبان عربي و اخذ ده

گونه عنوان كردند كه زبان فارسي با خطر ورود  اي اين در مقاله) 1371(حسن احمدي گيوي و همكارانش 
توان با معادل  را از ميان برد بلكه مي چنان نيست كه نتوان آن اما اين خطر آن. هاي بيگانه روبرو است واژه

كند كه  چنين استدالل مي) 1370(شناس  محمد حق علي. مشكل را حل كرد نيا گانهيهاي ب گزيني براي واژه
شود و عالوه بر  هاي بيگانه شفافيت واژگاني زبان قرض گيرنده را كاسته و موجب تيرگي آن مي استفاده از واژه
به اعتقاد وي براي . در زبان فارسي بر ساختمان اين زبان اثري ويرانگر گذاشته است ها واژهگونه  اين، حضور اين

هاي بيگانه را به  كه خود واژه سازي خود زبان فارسي بهره برد و نه اين بيان مفاهيم جديد بايد از امكانات واژه
هاي  فافيت شماري از واژههاي گذشته اين مقاله به بررسي ميزان مقبوليت و ش مروري بر پژوهش. كار برد

  . عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي پرداخته است
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  زبان فارسي به مثابه زبان علم

 گفتار در علمي مطالب بيان و علم اهل ميان ارتباط برقراري آن اصلي نقش كه است زبان از گونهاي علم زبان

 آنها، واژهسازي فرايندهاي و واژگان از گيري بهره و زبان هاي گونه ديگر با تعامل عين در و است نوشتار و

 ميĤوريم ميان به سخن علم زبان از وقتي .است گزيني واژه در خود خاص روشهاي و ويژه واژگان داراي

 گونة زبانشناسان اصطالح در كه است همان اين و سروكارداريم ديگر زبان درون در زباني با درحقيقت

  )1388گزيني،  گروه واژه. (ناميده مي شود  1زبان كاربردي
 دارد مختلف هاي شاخه علم كه است بديهي.است فارسي زبان كاربردي هاي گونه از يكي  فارسي علمي زبان

 گونة يك با صرفا زبان هر در بنابراين .است برخوردار خود خاص سنّتهاي و اصطالحات از شاخهاي هر و

 علمي حوزة يك به هركدام كه مختلف كاربردي هاي گونه با بلكه نداريم، سروكار علم مطلق براي كاربردي

 گونة يك هركدام رايانه زبان و حقوق زبان و فيزيك علم زبان مثال براي .هستيم رو روبه دارد تعلق خاص

 زبان  كلي مفهوم به مشتركي هاي ويژگي ها گونه اين همة اين، باوجود .است فارسي زبان درون در كاربردي

 .گفت سخن آن از توان مي كه است مشترك ويژگيهاي همين مبناي بر و دارند نيز علم

  :در مورد زبان علم سه اصل مهم وجود دارد
 است؛ علمي زبان نيازمند علمي توسعة .1

 . بماند؛ فارسي بايد و است فارسي زبان ايران در علم زبان .2

 است روشمند و سازمانيافته واژهگزيني نيازمند بقا براي فارسي علمي زبان .3

  
 ديگر، بيان به .است مفروض پيش از فرهنگستان درون در است آمده موضوعه اصول ذيل در آنچه درستي

 و زبان فرهنگستان كه وظايفي و سو، يك از دارند هفتادساله قدمتي ايران در كه ها فرهنگستان تأسيس صرف
 گانة سه اصول كه دارد اين از حكايت ديگر، سوي از است گرفته عهده بر خود اساسنامة بهموجب فارسي ادب

 )همان( .هستند بديهي فرهنگستان ازنظر باال

 شوراي .است فرهنگستان وظايف جمله از فارسي، ادب و زبان فرهنگستان اساسنامة بر بنا ،گزيني واژه

 را موضوع اين جلسات نخستين همان از دارد، عهده بر گزيني واژه امر در كه وظيفه اي به حكم فرهنگستان

 ميزان و مبنا تا كند ضوابطي وضع و اصول و انتخاب از پيش كه ديد الزم و داد قرار خود كار دستور در
 ضوابط و اصول اين تصويب و تنظيم .باشد آن كار راهنماي و بيگانه لغات برابر در فارسي واژه هاي تصويب

 كه مفصل، رايزنيهاي و گفتگوها و طوالني هايبحث از پس فرهنگستان، شوراي سرانجام و كشيد طول مدتها

 اصل نه قالب در را هشتم مورخ و پنجاه جلسات در بود، ايران در گزيني واژه شصت سالة دستكم سابقة بر ناظر

  :خالصه اي از اين اصول بدين شرح است.رساند تصويب به

                                                           
١
 register 
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 امروز معيار زبانِ  به بايد االمكان حتي فارسي واژه بيگانه، هاي واژه براي فارسي معادل انتخاب در : 1اصل 

 .باشد نزديك

 .شود رعايت امروز متداول و فصيح زبان دستور قواعد بايد گزيني واژه در :2اصل 

 لغت از االمكان حتي فارسي، لغت و باشند نداشته حروف تنافر كلمات و شود رعايت آن در ييآوا قواعد: 3اصل 

 .باشد تر كوتاه بيگانه

 .باشند پذير اشتقاق و پذير تصريف شده انتخاب لغات: 4اصل 

 .باشند پايه هم و ريشه هم بايد واژگاني ي خوشه هر معادل هاي واژه نو: 5اصل 

 .باشد روشن و زودياب واژه معناي: 6اصل 

 ا ه واژه تعداد و تنوع از و شود برگزيده معادل يك فقط ترجيحاً لفظ، هر براي : 7اصل 

 .گردد پرهيز

 المللي بين و جهاني جنبه كه بيگانه هاي واژه از دسته آن براي معادل يافتن : 8اصل 

 .نيست ضروري اند، يافته

 و نباشد ميسر متداول فارسي زبان مرسوم هاي قالب در معادل ي واژه گزينش كه معدودي موارد در: 9اصل 
  )35: 1378زبان، فرهنگستان(. شود احراز تازه هاي روش از استفاده ضرورت

  
  گزيني واژه هاي شيوه
 چهار به مشخص مفهوم يك براي گزيني واژه) 1388(مصوب فرهنگستان  گزيني واژه ضوابط و اصول بنا بر

 :گيرد مي انجام روش

 زبان؛ در موجود هاي عبارت و ها واژه ميان از عبارت يا واژه يك انتخاب :رگزينشب .1

 اوليه مفهوم با كه طوري به آن، به جديد مفهومي دادن و زبان در موجود واژه يك انتخاب :نوگزينش .2

 نباشد؛ ارتباط بي

 گيرد مي انجام زير شيوه سه به اصطالح ساختن :اصطالح ساختن .3

 مركّب  مشتق يا مركّب يا مشتق جديد واژه يك ساختن :سازي واژه .4

 ها واژه اين .گيرد ميصورت  واژه دو دستكم بردن كار به با نحوي گروه يك ساختن :نحوي گروه ساختن .5

 .يابند مي پيوند هم به اضافه حروف از يكي يا اضافه كسره با

 اختصار يا )نحت(. آميزه سازي يا سازي سرواژه هاي روش از يكي به اختصار ساختن :اختصارسازي .6

 شود مي انجام حرف به حرف

 .دارد مبدأ در زبان كه مفهومي همان با )غربي معموالً(بيگانه  هاي زبان از واژه يك اخذ :گيري وام .7

 :گيرد مي صورت زير موارد در عمدتاً گيري وام

  . ها آن مانند و داروها نام و شيميايي اسامي و گيري اندازه واحدهاي
  .نيستند متداول زبانان فارسي عموم ميان در هرچند كه اروپايي هاي واژه
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  پيشينه تحقيق
سازي در دفتر  بررسي الگوهاي واژه«اي تحت عنوان  ، در مقاله)1386(و مريم شمسي  حسن هاشمي ميناباد

سازي در اين دفتر  به بررسي فرايندهاي واژه» هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي اول فرهنگ واژه
. ي شناسايي شودساز اين فرايندها به تفكيك تحليل شده تا پركاربردترين عناصر و فرايندهاي واژه. اند پرداخته

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه پركاربردترين فرايندهاي زبان فارسي به ترتيب، تركيب و اشتقاق بوده 
  . سازي دورگه است اشتقاق معكوس و واژه ها آنكاربردترين  و كم

هاي  سي واژهبه برر» هاي رياضي فرهنگستان اولي بررسي واژه«اي با عنوان  ، در مقاله)1368(علي كافي 
هاي رياضي استخراج شده و سپس بر اساس  بدين منظور ابتدا واژه. پردازد فرهنگستان در علم رياضي مي

شده و ازلحاظ ميزان رواج و جاافتادگي مورد  يبند طبقه ها واژهازاين مرحله  پس. اند شده حروف الفبا مرتب
ي رياضي  نتايج اين تحقيق نشان داد كه فرهنگستان در امر انتخاب براي واژه. اند تحليل و بررسي قرارگرفته

هاي فارسي عربي تبار بوده  دليل عمدهاي اين امر توجه فرهنگستان به حذف واژه. چندان موفق نبوده است
پرداخت كه معادلي  هايي از علم رياضي مي جاي اين كار به انتخاب معادل براي واژه اگر فرهنگستان به. است

هاي فرهنگستان  ، به بررسي واژه)1371(وي در تحقيقي ديگر . بود تر مي وجود نداشت قطعاً موفق ها آنبراي 
ي، جانورشناسي، شناس نظامي، گياه هاي هاي فرهنگستان اول در رشته اول پرداخته و ميزان جاافتادگي واژه

شناسي، شهرداري،  جغرافيا، زمين اداري و كشوري، بانكي و تجاري، سياسي، پزشكي، قضايي و حقوقي،
هواشناسي، فيزيك و مهندسي، رياضي، ورزش و پيشاهنگي را موردبررسي قرارداده و به ارزيابي ميزان 

  . هاي متفرقه نيز پرداخته است هاي رشته جاافتادگي واژه
از واژگان مصوب فرهنگستان در  تعداديكارشناسي ارشد خود به بررسي جايگاه   نامه در پايان) 1379(شريفي 

. پرداخت ها آننامه به بررسي ميزان آشنايي مردم با اين لغات و كاربرد  وي در اين پايان. بين مردم پرداخت
ن و ادب فارسي در امر معادل هدف وي از اين تحقيق ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت فرهنگستان زبا

نتايج نشان از آن دارد كه مردم با اكثر لغات فرهنگستان آشنا هستند . هاي قرضي اروپايي بود گزيني براي واژه
  . برند را به كار نمي ها آناما 

 مصوب هاي عمومي، نو واژه پذيرش درباره بررسي يك نتايج است گزارشي خود در مقاله) 1389(احمدي پور 

. كند ارائه مي و كرمان ،اصفهان استان تهران در سه پاسخگو 450 همكاري با فارسي، ادب و زبان فرهنگستان
 مربوط زبان ريزي برنامه حوزه به كه است كوپر .ال رابرت هاي نوآوري انتشار الگوي كار او نظري مبناي

 فرهنگستان مصوب هاي نو واژه انتشار بر كه است غيرزباني عوامل ترين مهم در مورد ميداني پژوهشي .شود مي

 عامل دو بين نيز و پاسخگويان دانش و آگاهي عامل دو بين آمده، دست ه ب نتايج ة پاي بر .گذارد مي اثر

 عامل دو نيز و سن و آگاهي عامل دو بين اين، بر عالوه .شد مثبت ديده همبستگي ها واژهنو  كاربرد و ارزيابي

  .دارد وجود مثبت دار معني همبستگي پاسخگويان و تحصيالت دانش
هاي فرهنگستان در  ي كارشناسي ارشد خود به بررسي ميزان كاربرد واژه نامه در پايان) 1388(محمودي 

وي همچنين به يافتن رابطه محتمل بين . هاي قرضي پرداخته است ي متون تخصصي در قياس با واژه ترجمه
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شده پرداخت و در اين كار متون تخصصي نه  در متون ترجمه ها آنميزان آشنايي با اين لغات و استفاده از 
استفاده از اين لغات، اختالف فاحشي  ٔدرزمينهنتايج حاصله نشان از آن دارد كه . رشته را مورد ارزيابي قرارداد

به  با لغات فرهنگستان منتجشتر بين استفاده از اين لغات و لغات قرضي وجود دارد و ديگر اينكه آشنايي بي
  .شود استفاده بيشتر از آن لغات مي

 پرداخته پزشكي علوم حوزه در فرهنگستان مصوب هاي واژه وضعيت بررسي به در رساله خود) 1390(جمالي 

 دانشجويانبين  در پزشكي ي نهيدرزم فرهنگستان مصوب هاي واژه كارگيري به و آشنايي ميزان است و

 قديمي مصوب هاي واژه پژوهش اين هاي يافته اساس بر. استبررسي كرده  اصفهان پزشكي علوم دانشگاه

 مشتق هاي واژه ساختواژه، نوع اساس بر همچنين دارد، را مقبوليت ميزان بيشترين جديدتر هاي واژه به نسبت

 ميزان سر بر چنداني تفاوت نيز متخصص و عمومي پزشكان بين .است داشته را مقبوليت ميزان بيشترين

 ميزان رفتن باال با كه بود مدعي توان مي همچنين بررسي اين هاي يافته اساس بر .د ندار وجود ها واژه كاربرد

  .رود مي باال نيز ها واژه با موافقت و كاربرد ميزان آشنايي،
  

 دست به كه را علمي مختلف هاي رشته در لغت چهل سازي، لغت كلي هاي نظريه ارائه از پس) 1387(مجد 

 براي همچنين شمارد برمي را ها آن معايب و كند مي بررسي را اند شده ترجمه يفارس ادب و زبان فرهنگستان

  . دهد مي  پيشنهاد جايگزين لغات شده، نقد لغات اكثر
  

  روش تحقيق
اين . هاي فارسي پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي بود براي شروع كار ابتدا نياز به دستيابي به معادل 

واژه قرضي اعم از  262مشتمل بر  يا هاي قرضي اروپايي مجموعه سازي براي واژه فرهنگستان با هدف معادل
ها را در دو  ارسي برگزيده است كه اين معادلمعادل ف ها آنانگليسي، فرانسه و آلماني را انتخاب كرده و براي 

به چاپ  1377بهمن  و 1376در مرداد » هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه«مجلد تحت عنوان 
هاي قرضي را به دو دسته  ها، فرهنگستان واژه در انتخاب معادل. رسانده و در اختيار عموم قرارداده است

هاي عمومي، يعني آن دسته از  به واژه گزيني واژهتقسيم كرده است و اولويت را در » عمومي و تخصصي«
اند و پيشنهاد  شده نويسندگان مطبوعات جاري ي مردم راه يافته و بر قلم هايي داده است كه به زبان عامه واژه

هاي مصوب  واژه(هاي گوناگون واگذاشته است  هاي تخصصي را به متخصصان رشته معادل براي واژه
هاي  شامل واژه در تارنماي فرهنگستان ادب فارسي نيز فهرستي). 7: 1376فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

وجو به  كه با قابليت جست وجود داردهاي مصوب  م فرهنگ واژهمصوب فرهنگستان تا پايان دفتر يازده
   .متفاوت ارائه شده است يها صورت

فارسي معرفي  هاي معادلنامه، از بين  آوري داده در اين تحقيق پرسشنامه بود براي تهيه اين پرسش ابزار جمع
شده  گروه انتخاب 5. گرديد بندي موضوعي و طبقهشده  معادل به تشخيص پژوهشگر انتخاب 100شده، تعداد 

در هر  .ادبيات و هنر و خانگي لوازم مهندسي، و علوم ورزش، وپرورش، هاي مربوط به آموزش اند از واژه عبارت
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دهند كدام واژه را در مكالمات  ها پرسيده شد ترجيح مي از آزمودني. به شكل تصادفي انتخاب شدگروه ده واژه 
  . روزمره خود به كار ببرند

نفر  49و  پسرنفر دانشجوي  51بودند كه مشهد  هاي تن از دانشجويان دانشگاه 100آماري اين تحقيق   جامعه
گونه كه قبالً نيز اشاره شد براي  همان. صورت تصادفي انتخاب شدند به ها آني  بودند كه همه دختردانشجوي 

به دو  ها بر اساس متغير جنسيت نامه پرسش آوري، بعد از جمع. آوري داده از ابزار پرسشنامه استفاده شد جمع
و  ها بررسي تأثير جنسيت بندي هدف از اين دسته. دسته تقسيم شدند دسته و ميزان تحصيالت به سه

  .دانشجويان بر ميزان مقبوليت واژگان مصوب فرهنگستان است تحصيالت
  .ها تعيين شد روهپس از انجام عمليات آماري درصد ميزان مقبوليت اين لغات در هر يك از گ

  نتايج تحقيق
ها عرضه شده و موردبررسي و مقايسه  در اين بخش اطالعات مربوط به مقبوليت واژگان در هر يك از گروه

  . قرارگرفته است
بندي سنجش  هدف از اين دسته. تقسيم شدند) دختر و پسر(دانشجويان با توجه به متغير جنسيت به دو گروه 

  . ن مقبوليت واژگان مصوب فرهنگستان استتأثير اين متغير بر ميزا
  

 
  هاي مشهددانشگاه ميزان پذيرش واژگان ورزشي در ميان دانشجويان. 1نمودار 
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  هاي مشهددانشگاه ميزان پذيرش واژگان مربوط به مهندسي در ميان دانشجويان. 2نمودار 

  

  
  هاي مشهددانشگاهميزان پذيرش واژگان هنري در ميان دانشجويان . 3نمودار 
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  هاي مشهددانشگاه ميزان پذيرش واژگان مربوط به  ارتباطات در ميان دانشجويان. 4نمودار 

  
  

  
  هاي مشهددانشگاه ميزان پذيرش واژگان مربوط به  لوازم خانگي در ميان دانشجويان. 5نمودار 

  
  

هاي  حوزه تعداد واژگان انگليسي بيشتر از معادل 5دهند، در هر  اي نشان مي طور كه نمودارهاي دايره همان
خانگي، بيشترين واژه انگليسي و در حوزه ورزش كمترين واژه  لوازم درزمينه. شوند استفاده مي ها آنفارسي 

  . انگليسي استفاده شد
بدين منظور، تست تي مورداستفاده قرار . ها بررسي شد نو واژهسپس رابطه بين جنسيت و ميزان استفاده از 

هاي ورزش، مهندسي، هنر، و ارتباطات ، تفاوتي بين زن و مرد در  نتايج تست تي نشان داد، در حوزه. گرفت
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وجود، جنسيت در استفاده از واژگان فارسي و انگليسي  بااين. انتخاب واژگان فارسي و انگليسي وجود ندارد
  . به لوازم خانه تأثير داشتمربوط 

از واژگان فارسي استفاده ) 1: ميانگين(ها  بيشتر از زن) 1.85: ميانگين(در بخش واژگان فارسي، مردها
  بيشتر از مردها) 8.15: ميانگين(ها  اما در بخش واژگان انگليسي، زن). t= 2.60, p < .05(كردند  مي

رابطه بين مقطع تحصيلي  در نهايت). t= 2.60, p < .05(كردند  از واژگان انگليسي استفاده مي) 9: ميانگين(
نتيجه آنوا . استفاده شد) آنوا(از روش تحليل واريانس منظور  بدين .ها بررسي گرديد و ميزان استفاده از نو واژه

 نشان داد كه تفاوت معناداري بين سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري از لحاظ انتخاب واژگان
  .فارسي يا انگليسي وجود ندارد

  
  گيري نتيجه

نحوه برخورد با واژگان بيگانه و ارائه معادلي مناسب . است گزيني واژهيكي از مباحث مطالعات ترجمه، بحث 
 زبان فرهنگستان امر، اين مسئول سازمان ايران، در. هاي اساسي در اين زمينه بوده است چالش از يكي همواره

 اين. است شده معرفي فارسي زبان در هزاران واژه جديد اين نهاد، فعاليت دوره سه در. است فارسي ادب و
ي آماري اين  جامعه. پردازد مي زبان فارسي ايرانيان ميان در ها واژهعمومي برخي از اين  پذيرش بررسي به مقاله

براي . انتخاب شدند صورت تصادفي بوده كه بهمشهد  هاي تن از دانشجويان دانشگاه 100تحقيق متشكل از 
 از دانشجو 100به  كلمات از فهرستي منظور، اين براي. نامه استفاده شد آوري داده، از ابزار پرسش جمع
 دسته پنج تر، دقيق بررسي براي. ارائه گرديد بود فارسي اول زبان كه فردوسي دانشگاه در مختلف هاي رشته

 ورزش، وپرورش، آموزش: شدند انتخاب شود مي استفاده روز مكالمه هر در توسط بود قرار كه كلمات از مختلف
 و از شدند انتخاب تصادفي صورت به كلمه ده گروه هر در. ادبيات و هنر و خانگي لوازم مهندسي، و علوم

 روزانه مكالمات را در خارجي كلمات دهند ترجيح مي ها آن آيا مشخص كنند شد خواسته كنندگان شركت
 كلمات كنندگان شركت كه داد نشان مطالعه اين از حاصل نتايج. را آن فارسي معادل يا خود استفاده كنند

نتايج تست تي نشان داد، در  .شود مي استفاده خود روزمره مكالمات در ها آن فارسي معادل از بيش انگليسي
و انگليسي هاي ورزش، مهندسي، هنر، و ارتباطات ، تفاوتي بين زن و مرد در انتخاب واژگان فارسي  حوزه

در  .وجود، جنسيت در استفاده از واژگان فارسي و انگليسي مربوط به لوازم خانه تأثير داشت بااين. وجود ندارد
از روش تحليل منظور  بدين .ها بررسي گرديد رابطه بين مقطع تحصيلي و ميزان استفاده از نو واژه نهايت

تفاوت معناداري بين سه مقطع كارشناسي، كارشناسي  نتيجه آنوا نشان داد كه. استفاده شد) آنوا(واريانس 
  .ارشد، و دكتري از لحاظ انتخاب واژگان فارسي يا انگليسي وجود ندارد
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  :منابع
از سوي  ها واژهبررسي عوامل برون زباني مؤثر بر پذيرش نو  ،)1385( طاهره پور، احمدي .1

شناسي همگاني، دانشگاه  ي دكتري زبان رساله، هاي كوپر بر مبناي مدل انتشار نوآوري زبانان فارسي
  .اصفهان

هاي  مشكل ،)1371(طباطبايي اردكاني، سيد محمد : داهللايحاكمي شكري، : احمدي گيوي، حسن .2
 .عالمه طباطبايي: ، تهرانزبان فارسي، زبان و نگارش فارسي

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،)1376( ،گزيني واژهاصول و ضوابط  .3
  . سمت: ، تهرانساخت زبان فارسي) 1386(افراشي، آزيتا  .4
، 5، نامه فرهنگستان، سي نزديك تا آينده دور  از گذشته گزيني واژه، )1380(حداد عادل، غالمعلي  .5

  . 2، صص 2ش 
: شناختي، تهران ، زبانسازي مجموعه مقاالت ادبي بلواي واژه ،)1370(محمد  شناس، علي حق .6

  . 25-32انتشارات نيلوفر، صص 
  . 2، صص 1، ش 2، نامه فرهنگستان، سي هاي بيگانه مقابله با هجوم واژه، )1375(سميعي، احمد  .7
فارسي پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب  يها بررسي جايگاه برخي از معادل، )1379(شرفي، اعظم  .8

  .طباييشناسي همگاني، دانشگاه عالمه طبا ي كارشناسي ارشد زبان فارسي در بين مردم، رساله
، 2، نامه فرهنگستان، سي »هاي قرضي در زبان فارسي نكاتي درباره واژه«) 1375( اشرف يصادقي، عل .9

  . 152-154، صص 2ش 
 ي ، در درباره1، ش 10، نشر دانش، س هاي رياضي فرهنگستان اول بررسي واژه ،)1368(كافي، علي  .10

، 1، ش 12هاي فرهنگستان اول، نشر دانش، سي  بررسي واژه) 1371.  (308-318زبان فارسي ص 
  . 31-39صص 

  ، فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني واژه ضوابط و اصول، )1388(گزيني،  گروه واژه .11
 يلمع فصلنامهفارسي،  ادب و زبان فرهنگستان ي شده ترجمه لغت چهل ، نقد)1387(مجد، علي  .12

 87-106، 1388، تابستان سيزدهم شمارهپژوهش زبان و ادبيات فارسي،  پژوهشي
بررسي ميزان كاربرد واژكان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در ، )1388(محمودي، رعنا  .13

ي كارشناسي ارشد مترجمي  ، رسالهي متون تخصصي دانشگاهي مقايسه با واژگان قرضي در ترجمه
  . اصفهانزبان انگليسي، دانشگاه 

. 34-97، صص 2، ش 2؟، نشر دانش، سي آيا زبان فارسي درخطر است) 1361(نجفي، ابوالحسن  .14
. چاپ رهگشا: تهران). 1376( 1هاي عمومي  هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، واژه واژه
  . يچاپ تنديس: تهران).1377( 2هاي عمومي  هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، واژه واژه

سازي در دفتر اول فرهنگ  بررسي الگوهاي واژه، )1386(شمسي، مريم : هاشمي ميناباد، حسن .15
-117، صص 1، ش 22شناسي، سي  ي زبان ، مجلههاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه

109  
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  بررسي علل پذيرش و محبوبيت ترجمه آثار جرجي زيدان در ايران
  

  1زهرا ساالري
  

  :چكيده
زبان با آنكه مسيحي بود آثار زيادي را درباره مسلمانان و تاريخ نويس عربزيدان نويسنده و تاريخ جرجي

هاي تاريخي بود كه وقايع تاريخي را با مضموني احساسي و عشقي بخشي از آثار وي رمان. اسالم منتشر كرد
-ترجمه آثار و به. ارسي ترجمه شدهاي متفاوت از جمله فبسياري از آثار وي به زبان. كردزميني ارائه مي

اي كه آثارش بارها مورد تجديد چاپ قرار گونههاي تاريخي او با استقبال زيادي مواجه شد بهخصوص رمان
جا بود كه برخي حتي جذابيت برخي آثارش تا آن. شدگرفت و به قلم مترجمان متعددي ترجمه ميمي

هدف از پژوهش حاضر بررسي برخي علل پذيرش و . كردندباس ميها براي ساخت فيلم از آثار او اقتكارگردان
هاي تاريخي اين نويسنده كه بدين منظور ترجمه يكي از رمان. هاي آثار وي در ايران استمحبوبيت ترجمه

  . گيردبارها تجديد چاپ شده است مورد بررسي قرار مي
  

  . انهجرجي زيدان، ترجمه، رمان تاريخي، مضمون عاشق: كلمات كليدي
  

  پيشينه تحقيق
نگار، ويراستار و نويسنده، روزنامه) در قاهره 1914ميالدي در بيروت، درگذشته  1861متولد (جرجي زيدان 

هاي تاريخي در هاي متفاوت دارد از جمله پژوهشوي آثار زيادي در حوزه. آموزگار مسيحي و اهل لبنان بود
هاي متفاوت از جمله زبان ها به زباننگوناگوني كه بسياري از آهاي تاريخي حوزه تاريخ تمدن اسالم و داستان

 22زيدان درواقع . باشداو مي هاي تاريخينتر شهرت وي به خاطر همين داستابيش. اندفارسي ترجمه شده
زيدان تحت تأثير . است) 1914(الدر و آخري شجره) 1891(الشارِد  داستان تاريخي دارد كه اولي المملوك

كرده ها پيروي ميبوده و در آثار خود از آن الكساندر دوماو  والتر اسكاتنويسان اروپايي، به خصوص  ستاندا
  .است

گويد مي) 1388(اكبرزاده . اندپژوهشگران و محققاني به بررسي آثار و ساختار و سبك نوشتار وي پرداخته
بيان  در او. است پرداخته تاريخي اسالمي هاي داستان بررسي و نقد اما به زيدان مسيحي بوده اگرچه جرجي

                                                           
 Zahra.salari@stu.um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتراي مطالعات ترجمه، . 1
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. است داشته پررنگي نقش عرب و اسالم تاريخ با مردم هاي توده ساختن آشنا و علمي و نوين  شيوه تاريخ به
  . داندوي هدف او را از نوشتن رمان تعليم تاريخ مي

وي . است نموده عرب ادبيات و تاريخ زبان، ارزشمندي بهخدمات  معتقد است كه زيدان) 1387(رضازاده 
پردازد و اهميت آثار او را مشهود نويسي او مينيز در تحقيقي به آثار و تاليفات اين نويسنده و شيوه داستان

  . كندمي
پردازي آن در آثار نيز در پژوهشي به بررسي عنصر زن و نحوه شخصيت) 1391(اقدم كريمي و بابا زاده

ايشان معتقدند كه زيدان برخالف ديگر نويسندگان عرب كه ديدگاهي انزوايي براي زن قائل . پردازندزيدان مي
  . هايش به تصوير كشيده استبودند زن را عنصري فعال و اجتماعي در داستان

  
  1هاشهرت آثار زيدان در روزنامه

كه دال بر محبوبيت آثار وي در ميان مردم  هاي متفاوت آن زمان از كتب زيدان صحبت شدبارها در روزنامه
  :بود

زبان است كه حقايق تمدن اسالم را با كمال امانت و درستي و مسيحي عرب جرجي زيدان، اولين نويسنده“
جرجي . تابناك تاريخ اسالمي به يك سو زده است ابهام را از چهره تحرير درآورده و پرده انصاف به رشته
حقايق تاريخي را به صورت داستان آوردم تا خشكي آن : ب تاريخ تمدن اسالم نوشته استكتا زيدان در مقدمه

به همين . تر سازمتر و مشتاقآن دلبسته سرايي جبران نموده و خوانندگان را به مطالعهرا با لطف داستان
” .باشدير مينظهاي شيرين و تاريخي جرجي زيدان، همه خواندني و مفيد و در نوع خود كمجهت داستان

  )1334روزنامه پارس شيراز، (
گذرد هنوز مردم ايران نام او جرجي زيدان در ايران محبوبيت تام دارد و با اينكه قريب نيم قرن از مرگ او مي“

محققي بوده،  زيرا جرجي زيدان نويسنده. كنندهايش را به عربي و فارسي مطالعه ميرا به ياد دارند و نوشته
جرجي زيدان نخستين . كرده استطرفانه مسائل تاريخي را تجزيه و تحليل ميشته و بيقلمي شيوا دا

هاي تاريخي اسالمي را به صورت داستان درآورده و از اين راه براي آشنا شرقي است كه موضوع نويسنده
طالب گويد كه مجرجي زيدان خود مي. ساختن مسلمانان به حقايق تاريخي خدمت مهمي انجام داده است

تاريخ تمدن اسالم آماده  تاريخي اسالم را به صورت رمان منتشر كردم تا ذهن خوانندگان را براي مطالعه
  )1333اطالعات،  روزنامه(” .سازم

رسيد قبل از رستاخيز فرهنگي و اجتماعي تمدن فرنگ از طريق مصر به ايران مي در آن روزهايي كه اشعه“
رنگ نرفته بودند و معلمين فرنگي به ايران كمتر آمده بودند و اين همه مدرسه رضاشاه كه محصلين ايراني به ف

افروز علم و دانش و تمدن خورشيد جهان توانستند مستقيماً از سرچشمهها كمتر ميتأسيس نشده بود و ايراني
در ايران بسيار  رساندند، جرجي زيدانمطبوعات مصر به ايران مي دانان به وسيلهور شوند و عربيفرنگ بهره

                                                           
1
  . است) 1334(و پارس شيراز ) 1333(، اطالعات )1333(هاي كيهان هايي از روزنامهمطالب اين قسمت برگرفته از بخش  
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نظير بود از حيث شيريني قلم طور كه از حيث تنوع در تأليف و ابتكار بيزيدان همان. شهرت و اهميت داشت
  )1333كيهان،  روزنامه(” .نظير بودنويسي در عين بالغت و فصاحت كمو ساده

  
  هاي زيدانساختار داستان

آميزد و خواننده را بااشتياق تا را با ماجرايي عشقي درميهاي تاريخي هاي خود واقعيتزيدان در اكثر داستان
  :توان به دو عامل اشاره كرددرواقع از علل اصلي محبوبيت آثار وي در ايران مي. كندپايان با خود همراه مي

 نثر ساده و مضمون و محتواي رمانتيك آثار وي .1

 جايگاه و نقش فعال زن در آثار او .2

 

  رمانتيك آثار وي نثر ساده و مضمون و محتواي
افراد به راحتي آثار او را . يكي از داليل مهمي كه باعث محبوبيت آثار زيدان در ايران شد نثر ساده آثار وي بود

، ص 1384(پرويني و ناظميان . كردند و فهم اين آثار نيازمند سطح بااليي از دانش نبودخواندند و درك ميمي
  : معتقدند كه) 26

هاي لفظي جايگاهي ندارد كه شود و صنايع و آرايهلمات پرطمطراق و سنگين ديده نميدر نگارش زيدان ك«
نويسي تعليم تاريخ بود نه يكي اينكه هدف اصلي زيدان از داستان. گرددريشه اين سبك به دو عامل بازمي

نويس باشد رمان از طرف ديگر، وي به معني واقعي كلمه اديب نبود و قبل از اينكه اديب و. خود هنر داستان
نويسي و نويسي همان سبك ساده و روان تاريخنگار بود و طبيعي است كه سبك او در داستانمورخ و روزنامه

  ».نگاري باشدروزنامه
مردم از . كرداز طرفي روابط عاشقانه و رمانتيك موجود در آثار وي مخاطبان زيادي را مجذوب اين آثار مي

بردند ها شبيه است لذت ميدهد كه به زندگي معمول آندان وقايع و حوادثي رخ ميديدند در آثار زياينكه مي
كننده تاريخي در قالب به عبارت ديگر خواندن وقايع خشك و كسل. كردندو با شوق آثار وي را دنبال مي

  . نمودتر ميو جالب هاي رمانتيك و عاشقانه، ملموسداستان
 

  اوجايگاه و نقش فعال زن در آثار 
وي سهم زيادي را در جريان حوادث . باشدهاي بارز آثار زيدان حضور و نقش فعال و بارز زن مييكي از ويژگي

ها به زنان كه خيليبه  انگارانهپست ديدگاه از اثري شو در آثاردوشادوش مردان به زنان اختصاص داده است 
هايش از نام و القاب مربوط به زنان استفاده حتي وي در انتخاب عناوين بسياري از داستان .آن معتقدند نيست

. در واقع از نظر او زن عنصري موثر و تأثيرگزار در روند اجتماع است و جايگاهي برابر با مردان دارد. كرده است
ها در نظر گرفته تر از آنپاييندر حالي كه در خيلي از آثار قديمي ادب عربي زن موجودي در خدمت مردان و 

  . شده استمي
 عربي ادبيات اروپا، در نيمه قرن نوزدهم در رمانتيسم توان گفت كه با به روي كار آمدن مكتبدر واقع مي

 مسيحي عمدتاً كه لبناني و سوري فرهيختگان و روشنفكران در نتيجه. گرفت قرار مكتب اين تأثير تحت
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گرفتند كه نمود اين تأثير در  قرار آنان رسومآداب و  و فرهنگ تأثير تحت هااروپايي آثار مطالعه بودند، با
 در آثار جرجي. حقوق او مورد توجه قرار گرفت و زنبنابراين موضوعاتي مانند  .آثار ايشان قابل مشاهده است

گرفت بارز نظر ميزيدان نيز اين ديدگاه متجددانه نسبت به زنان كه زن را موجودي باهوش و باذكاوت در 
  ).1391كريمي و بابازاده اقدم، . (است
  

  انگيزه مترجمان از ترجمه آثار زيدان
  :گويدمي دالوران عربكتاب  محمد علي شيرازي، مترجم بسياري از آثار زيدان، در مقدمه

-تصور نميهاي تاريخي و عشقي جرجي زيدان نمودم و انتشار سلسله داستان هنگامي كه اقدام به ترجمه“

ميهنان عزيز قرار بگيرد و در كشور ما كه هاي تاريخي تا اين درجه مورد عالقه و استقبال همكردم اين داستان
عادتاً تيراژ چاپ كتاب بيش از هزار نسخه نيست، هر يك از تأليفات جرجي زيدان در چاپ اول چندين هزار 

ها هزار نفر خواننده پيدا مرتبه چاپ شود و دهبه فروش رود و بعضي از آن كتب در عرض دو سه سال پنج 
اي ننوشته بلكه قدرت قلم زيدان در اين است كه اين مطالب را در قالب عبارات خشك و خسته كننده. كند

نمايد به آن را ضمن يك داستان شيرين عشقي و تاريخي كه هر كس از خرد و كالن رغبت به خواندن آن مي
 )1387محمدعلي شيرازي، دالوران عرب، (” .آورده استتحرير در رشته

شد مترجمان زيادي رو به ترجمه آثار زيدان بياورند دربار قاجار بود زيرا در واقع، از عواملي كه باعث مي
شد، عامل ديگر سليقه شخصي مترجمان و آگاهي ها به اعضا و بستگان دربار هديه ميتر اين ترجمهبيش

ميرزا اشاره كرد كه به زبان عربي تسلط داشته و توان به عبدالحسيني مثال ميبرا. ايشان از زبان عربي بود
را تأليف كند  شمس و طغراكه كرده است و يا محمدباقرميرزا خسروي كه قبل از آنآثار زيدان را ترجمه مي

از ديگر . بودتحت تأثير آثار زيدان  شمس و طغرااز زيدان را ترجمه كرد و در نگارش رمان  عذراء قريشرمان 
-در واقع آثار زيدان شباهت زيادي به داستان. هاي فني و محتوايي آثار وي اشاره كردتوان به ويژگيعلل مي

الوقايع، دره ناصري و غيره دارد كه نظر خيلي از تاريخ بيهقي، بدايع: تاريخي فارسي مانندهاي عاميانه و نيمه
  ).1380غالم، (كرد مترجمان را به خود جلب مي

شود مترجمان زيادي كند و باعث مياز عوامل ديگري كه توجه مخاطب ايراني را به اين آثار جلب مي
تر براي اين مساله بيشمباني مشترك ديني ميان اعراب و ايرانيان بود، دست به ترجمه اين آثار بزنند 
هاي زيدان به فارسي ترجمه نكه داستاشايد بتوان گفت كه تا قبل از اين. خوانندگان مذهبي جذابيت داشت

شوند مذهبيون زياد مخاطب رمان نبودند اما آثار زيدان كه وقايع تاريخي و مذهبي را در قالب داستاني 
  . نمودكرد خوانندگاني از اقشار متفاوت را اعم از مذهبي و غيرمذهبي به خود جذب ميعاشقانه ارائه مي

هايي كه از السنه اروپايي شده بود،  از ترجمه“ : نويسد دان ميدرباره ترجمه آثار دوما و زي مجتبي مينوي
، »كنت مونت كريستو«، »سه تفنگدار«، »خانم انگليسي يا بلواي هند«، »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني«
خوانديم و  و نظاير آن را مي» تاريخ لويي چهاردهم«و » قلماك«، »ژيل پالس«، »الرن مارگو«، »سر مجوس«

، »ارمانوس خاتون مصري«، »تاريخ سلمي«از تصنيفات جرجي زيدان و غيره ترجمه شده بود، از كتبي كه 
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ص ، 1383مينوي، ( ”.كرديم و چند تايي ديگر را قرائت مي» آدم جديد«و » هفدهم رمضان«، »خانم شامي«
349(.  
  

  عباسه و جعفر برمكي
منتشر و در ايران اولين بار به قلم  1906نيز يكي از آثار جرجي زيدان است كه در سال عباسه و جعفر برمكي 

اين داستان از آن دست آثاري بود كه خوانندگان زيادي را . محمد علي شيرازي از عربي به فارسي ترجمه شد
به  1351ل جذابيت اين داستان به حدي بود كه در سا. از اقشار متفاوت جامعه به خود جذب كرده بود

اين اثر داستان عشق عباسه خواهر . كارگرداني امير شروان در قالب فيلمي سينمايي نيز به روي پرده آمد
الرشيد عالقه زيادي به خواهرش عباسه داشت هارون. الرشيد و جعفر يكي از وزراي ايراني دربار وي استهارون
نوش برادر حضور وه در تمامي جلسات عيشتوانست دوري وي را تحمل كند و به همين علت عباسو نمي
-الرشيد براي اينكه جعفر و خواهرش در اين جلسات حضور داشتند و نامحرم بودند تصميم ميهارون. داشت

كند كه هرگز جز در حضور جعفر سوگند ياد مي. ها را به صورت صوري به عقد يكديگر درآوردگيرد تا آن
پي و عاشقانه براي او درهاي پياما عباسه كه به جعفر عالقه داشت نامه. هارون با عباسه ديدار نداشته باشد

كند تا به عهد خود پايبند جعفر همه تالش خود را مي. خواندنوشت و وي را به نقض دستور هارون فراميمي
حاصل . او شد بماند اما او نيز به عباسه كه زني زيبا و باذكاوت بود عالقه زيادي داشت و در نهايت تسليم عشق

كشند تا با يكديگر فرار هاي زيادي ميعباسه و جعفر نقشه. هاي حسن و حسين بودها دو پسر به نامازدواج آن
دهد تا سر شود كه جعفر از فرمان او سرپيچي كرده و دستور ميالرشيد مطلع ميدر نهايت، هارون. كنند

  . جعفر، خواهرش عباسه و فرزندان ايشان را بزنند
  
  گاهي به عناصر داستانن

. گذردشدن جعفر برمكي ميالرشيد و در نهايت كشتهداستان حول شرح حال دولت عباسيان در زمان هارون
هاي اصلي شخصيت. دهد در مركز توجه قرار داردداستاني عاشقانه كه در بستر اين حوادث تاريخي رخ مي

القلبي كه جز به منافع خودش به هيچ چيز و هيچ كس سيالرشيد چهره منفور و قهارون: داستان از اين قرارند
هاي شدن به همسر شرعي و مورد عالقه خود تدابير و دسيسهانديشد؛ عباسه زني زيبا كه براي نزديكنمي

گيرد؛ جعفر برمكي فردي ايراني كه اقتدار و توانايي بااليي دارد و مورد اعتماد و عالقه كارميگوناگوني به
بن الرشيد است؛ زبيده دخترعمو و همسر مورد عالقه هارون كه كينه جعفر برمكي را در دل دارد؛ فضلهارون

الرشيد كه وي نيز از جعفر كينه دارد و جايگاه ربيع كه رقيب و دشمن خوني جعفر است؛ امين، پسر هارون
باشد؛ و در ال منافع مادي خود ميابوالعتاهيه، شاعري كه به دنب. تواند تاب بياوردباالي او را نزد پدر نمي

  .كندنهايت عتبه كنيز باوفاي عباسه كه براي وصال عباسه و جعفر تالش فراواني مي
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  جذابيت داستان عباسه و جعفر برمكي
پردازد و آنچنان زيبا و بااغراق به زيدان در طول داستان مدام به توصيف زنان و زيبايي مسحوركننده آنان مي

كند تا شود و با عالقه و اشتياق داستان را دنبال ميازد كه مخاطب ناخودآگاه جذب داستان ميپردتوصيف مي
  :ها آورده شدهگونه توصيفدر زير چند خطي از اين. پايان آن را بخواند

آن زن . تر در عمر خود زني به آن خوشگلي ديده بودابوالعتاهيه كم. چشمان اين زن بسيار زيبا و فتان بود«
- زن سر خود را با دستمال نازك ابريشمي عنابي. ري كه جواهرات به آن آويخته بود بر پيشاني بسته بودنوا

شد و بر گردن مرغ بود ديده ميهايي از مرواريد كه به درشتي تخمهاي او گوشوارهگوشرنگي بسته بود و در 
  ».گرديداو گلوبندي كه از جواهرات قيمتي ساخته شده بود مشاهده مي

تر و ابوالعتاهيه به دقت به چهره عتبه نگاه كرد و ديد كه هنوز زيبايي خود را از دست نداده و به عالوه چاق«
در آن شب، عتبه چارقدي بر سر نداشت و گيسوي خود را به ده دوازده دسته كرده بود و . سفيدتر شده است
هايش گردنبند گرانبها و بر مچ دستبر گردن عتبه . اي يك قطعه سكه پول آويخته بودبه نوك هر دسته

  ».شدالنگوهاي طال ديده مي
- اينكه هارون. كندبودن جعفر برمكي نيز جذابيت داستان را براي خوانندگان ايراني چندين برابر ميايراني

داند و به همين بودنش اليق همسري خواهر نميالرشيد با وجود عالقه شديد به جعفر، وي را به دليل ايراني
خواننده . دهد كه جز در حضور وي اين دو همديگر را نبينندعلت خواهان يك ازدواج صوري است و دستور مي

داند كه با وجود شوق و ميل وافر خود مجبور كند و او را عاشقي ميپنداري ميذاتايراني با جعفر برمكي هم
  . است از همسر شرعي خود دور بماند
شدن ايشان به ها و در نهايت كشتهاش با آنهاي مخفيانهدسالش و مالقاتدورماندن عباسه از فرزندان خر

  . كندالرشيد نيز حس همدردي را در خواننده ايجاد ميدستور هارون
ورزند الرشيد حسادت ميهاي سودجو و خائني كه به جعفر برمكي سردار ايراني هارونها و شخصيتچهره

وي هستند تا جايگاه او را نزد هارون پايين آورند و خود بر جايگاه ضعفي از و دنبال به دست آوردن نقطه
  . كندقدرت بنشينند نيز از عوامل ديگري است كه اين داستان را نزد خواننده ايراني جذاب و خواندني مي

ها را باهوش و باذكاوت و خالق كشد و آندر طول داستان نويسنده چهره خوبي از ايرانيان به تصوير مي
- بخشي از اين توصيف. داندها ميالرشيد بخش اعظمي از قدرت خود را مديون آنداند كه هارونر بزرگ ميآثا

  :ها در زير آمده است
باشد، ببين ها از شاهكارهاي صنعت بناي ايراني مياين قصور و عمارات عاليه و باشكوه و مساجد و بيمارستان«

قدر علوم و فنون در كشورهاي اسالم ترقي ها نبودند اينند و اگر آناها چقدر كتاب تأليف و ترجمه كردهايراني
كرد، آيا همين جعفر برمكي اولين كسي نبود كه سعي كرد مجسطي از زبان يوناني به زبان عربي ترجمه نمي

آوري نمود و مترجمين را وادار كرد آن كتب را به عربي شود و آيا او نبود كه كتب هندي و غيره را جمع
  »!جمه نمايند؟تر
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در اين اثر نيز مانند ساير . شده استدر واقع تمامي اين عوامل موجب جذابيت اين اثر براي مخاطبان مي
داستان . شودها صحبت ميآثار اين نويسنده، در سير داستان مدام از احساسات و روابط عاشقانه شخصيت

فردي كه از راه شعرگفتن در قصور (العتاهيه طرفه و ناكام ابوعشق پنهاني عباسه و جعفر برمكي، عشق يك
الرشيد به همسرش زبيده، و عشق هارون) كنيز زيباي مهدي خليفه(به عتبه ) كردخلفاي عباسي ارتزاق مي

تر از آنكه احساس كند در حال خواننده بيش. هاستهايي از روابط عاشقانه ميان شخصيتهمه و همه نمونه
آنقدر روابط انساني . بيند كه عاطفه و احساس او را برانگيخته استگير درامي ميخواندن تاريخ است خود را در

كند داستاني تاريخي پيش و مسائل عاشقانه با آب و تاب و هيجان توصيف شده كه خواننده گاه فراموش مي
مسلماً . كندبه عالوه اهميت و نقشي كه براي زن قائل است زيبايي داستان را چندين برابر مي. روي اوست

  .  شده تا مترجمان چنين اثري را براي ترجمه انتخاب كنندها باعث ميهمه اين جذابيت
  

  مخاطبان داستان عباسه و جعفر برمكي
عنصر فعال . كرده استشده ساختاري دارد كه مخاطباني از اقشار مختلف را به خود جذب مياين اثر ترجمه

شد تا زنان كه در آن زمان در انزوا بودند هاي اجتماعي باعث ميعرصهزن در اين داستان و تأثيرگذاري وي در 
هاي از سوي ديگر، مذهبيوني كه رمان. شدند جذب اين داستان شوندو موجوداتي ضعيف در نظرگرفته مي

به اي احساسي را در قالب وقايع اسالمي و مذهبي كردند، اين اثر را از آن جهت كه رابطهعاشقانه را دنبال نمي
-همچنين اين اثر براي دختران و پسران جواني كه سوداي عشقي را در سر مي. خواندندكشيد ميتصوير مي

هاي منحصربفرد اين به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت كه يكي از ويژگي. نمودپروراندند جالب و خواندني مي
  .گيردهاي متفاوتي از جامعه را در برميههاي تاريخي زيدان همين است كه سليقه و ذائقه گرواثر و ساير رمان

  
  ترجمه محمد علي شيرازي
وي . بسياري از آثار زيدان را به فارسي ترجمه كرده است عباسه و جعفر برمكي،محمد علي شيرازي، مترجم 

زبان به اي است كه مخاطب فارسيگونهنثري روان و ساده و فاقد اصطالحات سخت دارد و ترجمه وي به
كه نام آن در اصل فتح ( دلباختگانمسعود حاجيان، ويراستار يكي از آثار زيدان به نام . فهمدن را ميراحتي آ

گونه نوشته شيرازي اين كيفيت ترجمه كه شيرازي آن را به فارسي ترجمه كرده است درباره) آندلس بوده
  :است

اهللا منصوري نويسنده و مترجم يحشادروان محمدعلي شيرازي از جمله مترجماني است كه مانند مرحوم ذب“
برد، هاي تعليق استفاده نميهاي استفهام، تعجب و نقطههايش از عالمتفقيد و بزرگ كشورمان، در ترجمه

حدوداً نيم قرن پيش . كندالوصف نثرش چندان روان و شيوا است كه خواننده اين كمبود را احساس نميمع
الخط فارسي بارها متحول شده و ساله رسم 50داخت كه در اين آثار جرجي زيدان پر شيرازي به ترجمه

  زيدان، (” .شيرازي اهتمامي تمام داشت به شناساندن جرجي زيدان به ايرانيان. دگرگوني پذيرفته است
1388.(  
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  هابحث يافته
راي توان برخي از داليل جذابيت ترجمه آثار زيدان را ببا توجه به همه علل و مواردي كه ذكر شد مي

ها از جانب خوانندگان را در اين دانست كه وي با نثري ساده شدن آنمترجمان و همچنين مورد استقبال واقع
كننده و خشك تاريخي را در قالب مضموني عاشقانه و و روان و به دور از كلمات پرطمطراق، وقايع كسل

پاي مردان در رنگي داشته و پابههاي او زن نقش پرهمچنين در اغلب رمان. كرده استرمانتيك بيان مي
. باشد كه اين نيز دليل بزرگي براي جذب خوانندگان زن به اين آثار بوده استحوادث اجتماعي تأثيرگذار مي

شد تا هاي مذهبي بود و اين مسأله باعث ميهاي وي براساس وقايع تاريخي و داستاناز سوي ديگر رمان
در واقع آثار او تركيبي . رمان نبودند به خواندن آثار وي عالقمند شوندموقع مخاطب مذهبيوني كه شايد تا آن

شد ميزان انعطاف آثار وي باال رود و قشري وسيع از مخاطبان را از مذهب و تجدد بود و اين باعث مي
-ها و روابط و عواطف آدميان ميوي در آثار خود به توصيف ظواهر و مسائل روزمره زندگي انسان. دربربگيرد

شود خوانندگان اين آثار را شبيه زندگي روزمره خود بدانند و از خشكي وقايع پردازد كه اين بيان باعث مي
كننده وي نسبت به ايرانيان نيز مخاطب ايراني را با ديدگاه مثبت و ستايش. ها كاسته شودتاريخي براي آن

تر توانست محبوبيت اين آثار را بيشكه مي از ديگر عواملي. دهدكند و به او حس خوبي مياين آثار همراه مي
تصويري از زن و مردي كه به هم عالقمند هستند در . شدكند تصاويري بود كه بر روي جلد اين آثار چاپ مي

  . شود تا وي كتاب را بخرد و داستان را بخواندكند و باعث ميهمان نگاه اول خواننده را به خود جذب مي
  

  گيرينتيجه
آميخته و وقايع خشك و كه ذكر شد جرجي زيدان حوادث تاريخي را با عشقي ملموس در هم ميگونه همان
رسد آنچه كه باعث محبوبيت درواقع به نظر مي. كرده استانگيز ميكننده تاريخي را جذاب و هيجانكسل

بوده، زيرا آثار زيادي ها نشده وقايع تاريخي آنهاي تاريخي وي بين خوانندگان ميترجمه اين اثر و ساير رمان
عامل جذابيت و تمايز اين آثار، . پرداخته استوجود داشته كه صرفاً به تاريخ و حوادثي از اين دست مي

. كرده استمحتواي عاشقانه و مضمون دراماتيكي بوده كه آن را بارز و خواننده را ترغيب به ادامه داستان مي
. كردآميختن مذهب و تجدد اقشار متفاوتي را جذب اين آثار ميفهم آثار وي و دربيان ساده، شفاف و قابل

-گيرد و بارها تجديد چاپ ميچنين مورد استقبال مردم قرار ميديدند آثار او اينبنابراين مترجمان نيز كه مي

 . زدندشود دست به ترجمه اين آثار مي
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نقدي برترجمه ي اللمع في التصوف ابونصرسراج برمبناي ضرورت تسلط برزبان مبداء و آشنايي 
 باموضوع مورد ترجمه

 

  1هادي نظري منظم

  2سيد روح اهللا طاهري

 

 :چكيده
سه شرط اساسي  معموالً .ت ترجمه بحث مهارت هاي ضروري مترجم استايكي ازمهمترين مباحث درمطالع

شنايي آ شنايي باموضوع مورد ترجمه ونيزآومقصد  ءبراي مترجم درنظرميگيرندكه عبارتندازتسلط برزبان مبدا
بامطالعات ترجمه خصوصا نظريات ترجمه البته برخي اين شرط سوم را ضروري نميدانند ولي دو شرط اول 

ست كه نشان دهيم عدم ا اجماعي است وغالب نظريه پردازان مفصال بدان پرداخته اند هدف ماازاين مقاله اين
شنايي باموضوع متن موردترجمه ميتواند خاستگاه اشتباهات فاحش وغيرقابل آم تسلط برزبان مبدا ونيزعد

 - گذشت در ترجمه گردد ودرمنسجم ومفهوم بودن ترجمه خدشه ايجادنمايد روش ما دراين پژوهش توصيفي 
نتيجه  .تحليلي است وبه بررسي ترجمه دكترمهدي محبتي ازمتن كهن وعرفاني اللمع في التصوف پرداخته ايم

ين پژوهش نشان ميدهدكه مترجم محترم درمعادل يابي واژگاني هم درسطح معناي قاموسي وهم درسطح ا
نجاكه موضوع متن اصلي عرفان آ نكه ازآ معناي واژه دربافت دچارخطاهاي غيرقابل گذشت گرديدهديگر

ميزند وتصوف است وعرفان عصاره ي علوم اسالمي است كسي كه دست به ترجمه چنين كتاب گرانسنگي 
مابه وضوح نشان داده ايم كه درترجمه عباراتي كه ربط به علوم فقه  .شناباشدآبايدبااوليات علوم اسالمي 

ن فهم غلط متن وترجمه اي آگاهي مترجم محترم بسياراندك است ونتيجه آحديث عرفان وتاريخ اسالم دارد 
ساده متن به وضوح عدم تسلط وي ازطرف ديگرناتواني مترجم محترم درفهم برخي عبارات  .غلط گرديده

  .شكارميسازدآرا  ءبرزبان مبدا
 

  .فاللمع في التصو؛ شنايي باموضوع ترجمهء؛ آتسلط برزبان مبدا؛ ارزيابي ترجمه:كليدواژه ها
   

                                                           
  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس .1
  دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي . 2

 srtaheri59@yahoo.com  
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  مقدمه
بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه مترجم خوب كسي است كه به زبان مبداء و مقصد و موضوع متن 

مترجم نخست بايد متن مورد ترجمه را به درستي بفهمد و سپس بكوشد «. تسلط داشته باشدمورد ترجمه 
اين كار دقيقاً به تفكيكي شباهت دارد كه در حرفه پزشكي در كار . آن را به درستي به زبان مقصد برگرداند

  )180: 1385فرحزاد، . (»درمان بيماران به صورت دو بخش تشخيص و درمان مطرح مي شود
ترجمه يك كار ساده و پيش پا افتاده نيست بلكه دشوارتر از تاليف است زيرا «: تر يعقوب صروف مي گويددك

مولف در انتخاب مفاهيم و معاني و الفاظ و عبارات آزاد و مختار است ولي مترجم اسير و پاي بند است، مقيد 
  )20: 1376حسن، . (»مايدبه مطالب مولف كه ناچار است آنها را كامالً همانطور كه هست بيان ن

بزرگان عرصه ترجمه در كشورمان بارها از وضعيت نابسامان ترجمه ناليده اند، اما اين شكوه ها و گاليه ها به 
دليل عدم وجود بنيادي ملي براي ارزيابي ترجمه هرگز به جايي نرسيده و مع االسف مشاهده مي كنيم كه 

بد نيست در اينجا به دو مورد از آراء صاحب نظران ترجمه . ي يابداين وضع نابسامان هر روز ابعاد تلخ تري م
استاد احمد آرام . اشاره اي گذرا بنماييم تا وضعيت ترجمه خصوصاً از عربي به فارسي قدري ملموس تر گردد

پر واضح است كه تا كسي از علم و دانش آگاهي نداشته «: در خصوص مهارت هاي ضروري مترجم مي گويد
ا داشتن اطالعات مختصر در صدد كسب اطالعات بيشتر برنيايد، نبايد حق اين را داشته باشد كه به باشد يا ب

بسيارديده مي شود كه كم سوادان و كساني كه الفبايي از علوم را . ترجمه كتاب يا مقاله اي درباره آن بپردازد
پردازند و خود پيداست كه ناداني هاي مي دانند غالباً به ترجمه و انتشار متن هاي علمي يا مقاالت علمي مي 

اين گروه كه به صورت نوشته ي چاپ شده در مي آيد، با توجه به اينكه عموم مردم نادانسته هر نوشته ي 
. چاپ شده را مورد اعتماد مي دانند، چه اندازه در انحراف مردمان از خط علم صحيح، تاثير سوء خواهد داشت

همان گونه كه كسي كه درس پزشكي نخوانده، حق طبابت ندارد، آن كس نيز  بايد ترتيبي داده شود كه مثالً
در . كه مثالً از فيزيك الكتروني خبري ندارد، حق نداشته باشد كه كتابي يا مقاله اي در آن زمينه منتشر سازد

ن صورت مورد ترجمه متون معتبري كه ترجمه آنها به فارسي الزم است، حتماً نبايد اين كار به دست نااهال
بگيرد؛ چه اگر متن معتبري به اين صورت، بد، انتشار يافت، مدت ها طول خواهد كشيد تا مرد معتبري ميل 
يا حوصله ي آنرا پيدا كند كه بار ديگر آن متن را به فارسي برگرداند و اغالط فاحشي را كه غالباً نازدودني مي 

  )12: 1385آرام، . (د بزدايدشود از ذهن كساني كه از آن منبع غلط الهام گرفته ان
مترجم بايد زبان مبداء را نيكو بداند تا مثالً در مورد كلمه واحد كه معاني متعدد قابل «: استاد آرام مي افزايد

  )همان. (»بار شده بر آن است آن را براي ترجمه انتخاب كند كه منظور نويسنده اصلي بوده است
خود شما به عنوان يك مترجم زبردست چه پيشنهادي براي بهبود «: دكتر آذرنوش در پاسخ به اين سوال كه

ما بايد در درجه اول : وضعيت ترجمه و پشت سر گذاشتن معضالت ترجمه از عربي به فارسي داريد؟ مي گويد
مترجم يابي بكنيم و به آساني به هركسي اجازه ترجمه ندهيم و براي اينكه كسي اجازه يابد متن جدي اي را 

  )18: 1386خردنامه، . (»در آورد بايد از مراحل خاصي گذشته يا آزمايش خود را پس داده باشدبه فارسي 



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١١٨ - 
 

ما در اين پژوهش سعي داريم تا ترجمه ي يك متن جدي و معتبر را بررسي كنيم و دريابيم كه آيا مترجم 
ط مترجم بر زبان مبداء البته بررسي ميزان تسل. محترم مهارت هاي الزم براي ترجمه چنين متني را دارد يا نه

از راه هاي گوناگون و در اليه هاي زباني مختلف مي تواند انجام پذيرد كه ما صرفاً به بررسي ميزان مهارت 
ضمناً به ميزان آشنايي مترجم با موضوع مورد ترجمه نيز . مترجم در معادل يابي در سطح واژه پرداخته ايم

  .پرداخته ايم
  

  پرسش هاي پژوهش
  در معادل يابي واژگان تا چه حد موفق بوده است؟) دكتر مهدي محبتي(محترم  مترجم.  1
  آشنايي وي با موضوع مورد ترجمه تا چه حد به انسجام و مفهوم بودن ترجمه اش انجاميده است؟. 2

  :فرضيه هاي پرسش هاي فوق را مي توان اين گونه بيان كرد
نيز در معادل يابي واژگان با توجه به سياق بسيار ضعيف  وي در معادل يابي واژگان در سطح معناي قاموسي و

عمل كرده است و خطاهاي فاحش وي در زمينه ي آشنايي با موضوع نشان از اطالع اندك و ناكافي وي از 
  .موضوع مورد ترجمه دارد

  
  پيشينه پژوهش

به بررسي  1376سال  25سيد محمدرضا هاشمي در مقاله فن يا تاريخ ترجمه فصلنامه مترجم شماره . 1
مهارت هاي مترجم در معادل يابي واژگان، ساختار و معنا پرداخته است و نشان داده است عدم تسلط مترجم 

  .بر زبان مبداء منشاء چه اشكاالتي در ترجمه گرديده است
و برگردان آن در ترجمه هاي فارسي قرآن » ماكان ليفعل«جواد آسه در مقاله درنگي در ساختار نحوي . 2
به صورت موردي به بررسي ميزان مهارت مترجمان در  1390سال  29ريم مجله ترجمان وحي شماره ك

انتقال يك ساختار نحوي خاص پرداخته است و نشان داده كه چگونه عدم آشنايي با ساختارهاي نحوي و عدم 
  . تسلط بر دقايق زبان مبداء مي تواند زمينه ساز اشتباهات مترجمان در امر ترجمه گردد

منفلوطي بر مبناي ضرورت تسلط بر زبان ) العبرات(شهريار گيتي و ديگران در مقاله نقدي بر ترجمه ي . 3
در اين مقاله : 1392سال  7مبداء و مقصد، فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره 

مبداء، انتقال ساختار زبان ترجمه اي نامتناسب با سبك متن : خطاهاي ناشي از عدم تسلط بر زبان مقصد
مبداء به مقصد و كاربرد نامناسب عبارت ها و واژگان و اشتباه در جمله بندي برشمرده است و در خصوص 
خطاهاي ناشي از عدم تسلط بر زبان مبداء، ترجمه اشتباه، حذف ترجمه، جعل ترجمه، ترجمه تحت اللفظي و 

  .انتقال نامأنوس برشمرده شده است
ميرحسيني و حشمت اهللا زارعي در مقاله بررسي ترجمه هاي صور خيال در دو خطبه ي نهج  سيد محمد. 4

به بررسي موردي ميزان  1392سال  8البالغه فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره 
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طور برخي تسلط مترجمان در برگردان عناصر بالغي صور خيال پرداخته اند و به خوبي نشان داده اند كه چ
  .مترجمان به خوبي از عهده برآمده اند و برخي ديگر اصالً به اين نكات بالغي توجه نداشته اند

مجيد صالح بك و فاطمه كاظمي در مقاله بررسي ترجمه متون سياسي از ديدگاه بافت زباني با نگاهي به . 5
سال  8زبان و ادبيات عربي شماره كتاب التطرف االسرائيلي جذوره و حصاده فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در 

به بررسي ميزان مهارت مترجم در فهم و انتقال بافت زباني پرداخته اند و به بررسي رابطه جانشيني و  1392
  .همنشيني كلمات در متن اصلي و ميزان انتقال آن به ترجمه پرداخته اند

انجام گرفته كه غالباً در شكل  پژوهش هاي بسياري تاكنون در خصوص بررسي مهارت هاي ضروري مترجمان
اما در خصوص ميزان آشنايي مترجمان با موضوع ترجمه پژوهش مستقلي به چشم . بررسي موردي بوده است

ما در اين پژوهش سعي كرده ايم اوالًمهارت مترجم در سطح واژگان و فهم تراكيب را به چالش . نمي خورد
. ي شفاف ميزان تسلط مترجم بر موضوع ترجمه را عيان سازيمبكشيم و در وهله ي ثاني با ارائه ي مثال هاي

  .لذا از اين لحاظ اين پژوهش مي تواند تازه و مغتنم تلقي گردد
  
  ادبيات نظري - 1
  )قاموسي(معادل يابي واژگان در سطح معناي اول  1- 1

دو سطح  به. يابي سه سطح واژگان، سطح دستوري و سطح بالغي  قائل شده است نيومارك براي معادل
توان سطح معناي اول را اطالق كرد يعني سطحي كه مترجم و منتقد به معناي  واژگاني و نحوي در واقع مي

ناميد كه ) ثانويه(توان سطح معناي دوم  شود، توجه دارد و سطح بالغي را مي اي كه از كالم متبادر مي اوليه
  )39: 1390نيومارك، .(مخاطب به مدلول ثانوي كالم توجه دارد

كند و معتقد است كه بيشترين  ها توجه مي در سطح واژگان به معناي قاموسي و ساخت صرفي واژه 1نيومارك
ي  به هر حال بيشترين مشكالت ترجمه در مقوله«: گويد وي مي. مشكل ترجمه در همين مقوله نهفته است

متهم به خود فريبي   كنند، نميكساني را كه به اهميت واژگان توجه وي ) همان(» واژگان است نه دستور زبان
ها بر اين باورند كه نبايد كلمه را ترجمه كرد، بلكه بايد جمالت يا  بسياري از مترجم«: گويد كند و مي مي

. متن زبان مبداء از كلمات شكل گرفته است. دهند به نظر من اين گروه خود را فريب مي. ها را ترجمه كرد پيام
. ها هستند در نهايت تنها چيزي كه شما بايد ترجمه كنيد همين كلمه. ندروي صفحه فقط كلمات وجود دار

كنيد كم و بيش  چون كلماتي كه ترجمه مي كنم كه كلمات را به صورت مجزا ترجمه كنيد، من پيشنهاد نمي
 )251: 1390نيومارك، (».معني آنها وابسته به يك بافت مشخص زباني، فرهنگي، ارجاعي و يا فردي است

نامه در جريان ترجمه بسيار  وجه نيومارك به واژگان باعث شده كه وي در زمينه استفاده از واژههمين ت
توان آن را  را به خاطر بياوريد كه اگرچه نمي 2توصيه بالك«: به اين گفته وي توجه كنيد. گير باشد سخت

لغت نگاه كنيد، به ويژه ها را در فرهنگ  تك به تك واژه«: خيلي جدي گرفت اما واقعيت مسلمي در آن هست
                                                           

١. Newmark 
٢. Belloc 
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كنم و آن  مطلبي را به گفته او اضافه مي) نيومارك(من » .دانيد كنيد معني آنها را مي هايي را كه فكر مي واژه
  )139، همان(» ها را نگاه كنيد ابتدا در يك فرهنگ يك زبانه، سپس در يك فرهنگ لغت جامع، واژه: اينكه

مهارت ناكافي مترجم در استفاده از فرهنگ لغت منشاء چه  ما در بخش تطبيقي نشان خواهيم داد كه
  .خطاهاي فاحشي گرديده است

  
  1معناي واژه در بافت 2- 1

هاي واژگاني، صرفي، نحوي و آوايي است و  يكي شامل مولفه: ي دو بعد اساسي است هر كالمي در بردارنده
مورد اول را بافت زباني . ين فرايند استديگري شامل فضاي ساخت، انتقال، دريافت كالم و عناصر دخيل در ا

مورد دوم، بافت . اند ي لغوي تعبير كرده نامند كه قدما آن را با اصطالحاتي از قبيل سياق، نظم و قرينه مي
شناسي قديم، اصطالحاتي چون حال، حال  موقعيت است كه به آن بافت غير زباني مي گويند و در زبان

براي فهم معنا توجه به هر دو نوع بافت، ضروري و . بيانگر آن هستند مشاهده، حال مقام و سياق القصه
  )181: 1392ميرحاجي، (. ناپذير است اجتناب

در اين پژوهش نشان داده ايم كه عدم توجه به بافت در كشف معناي واژه چگونه باعث به خطا رفتن مترجم 
  .گرديده و ترجمه مغلوط به دست داده است

  
  مترجممعرفي مولف و  -2
  معرفي مولف 2-1

وي از . عبداهللا بن محمد بن يحيي مكني به ابونصر و مشهور به سرّاج طوسي و ملقّب به طاووس الفقراء است
ي  نخستين توجه خاص به وي در ضميمه. مشاهير علماء و محدثان و فقها و عرفاي قرن چهارم هجري است

غالب منابع عرفاني متاخر . س عمدتاً از آن فراهم شده استي جامي در نفحات االن االولياء است و مقاله  تذكره
از وي و اثر معروفش اللمع في التصوف نام برده ... همچون كشف المحجوب، رساله قشيريه، طبقات صوفيه و 

هدف سراج از نوشتن اين كتاب، ارائه اصول حقيقي تصوف و اثبات موافقت و )117: 1394طاهري، (. اند
در واقع، اللمع صراحتاً ويژگي دفاعيه نويسي و . ي پيشوايان دين بوده است ا قرآن و سيرهمطابقت اين اصول ب

وي هدف . هاي خود را ارائه ننموده نكته آنكه سرّاج، اثري ابتكاري ارائه نكرده و نظريات و ديدگاه. جدلي دارد
ويسندگان هم عصر خود را كند و ن خويش را در ضبط و تفسير اقوال يا مكتوبات پيشكسوتان خود منحصر مي

سرّاج، به شدت از لفّاظي و )120همان، (. كند اند، مالمت مي به سبب آنكه اسير خودنمايي در مباحثات گشته
هاي لفظي و معنوي گريزان است و در پي آن است كه بدون هيچ تعقيد و يا اظهار فضل و لحيه  آراستگي

نكته مهم ديگري كه در مورد اللمع شايان ذكر است . ازدنمودن، مخاطب را با حقايق طريقت و تصوف آشنا س
در اللمع قطعات بسياري وجود دارد «: وي مي گويد. مطلبي است كه نيكلسون مصحح اللمع بدان اشاره كرده

                                                           
١. Context 
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: 1380ي نيكلسون، به نقل از خياطيان،  مقدمه(. »تواندآن را به طور شايسته شرح دهد كه تنها يك صوفي مي
، نتوانسته از  ايم كه مترجم محترم چون اهل اصطالح نبوده تطبيقي پژوهش خود نشان داده ما در قسمت )66

  .است  اي گنگ و مبهم ارائه داده ي متن برآيد و صرفاً تحت لفظ، ترجمه عهده
  
  معرفي مترجم 2-2

درت اهللا به وسيله دكتر ق 1380نخست در سال . اللمع في التصوف تاكنون دو بار به فارسي ترجمه شده است
خياطيان استاديار دانشگاه سمنان كه البته اين ترجمه كامل نيست و كمتر از يك سوم اللمع را به پارسي 

از آنجا كه ترجمه دكتر خياطيان اغالط كمتري دارد ما در اين پژوهش براي نشان دادن . برگردانده است
ترجمه دوم كه در اين پژوهش به ارزيابي آن اما . ترجمه صحيح و پيشنهادي از ترجمه ايشان استفاده كرده ايم

به  1382پرداخته ايم متعلق است به دكتر مهدي محبتي دانشيار دانشگاه زنجان كه چاپ نخست آن در سال 
دكتر محبتي . وسيله انتشارات اساطير عرضه گرديده است و متن كامل اللمع را به فارسي برگردانده است

شايان ذكر است اين ترجمه در سال . ارسي از دانشگاه تهران اخذ كرده استدكتراي خود را در رشته ادبيات ف
  .تجديد چاپ گرديده است بي آنكه اغالط فاحش از آن زدوده گردد 1388

  
  اللمع في التصوف و تطبيق دو ترجمه از آن - 3
  عدم فهم صحيح متن 3- 1

انتخاب كنيم و نشان دهيم كه مترجم در اين قسمت سعي كرده ايم مثال ها وجمالتي ساده را از اللمع 
به دليل عدم تسلط بر زبان مبداء چطور از فهم صحيح متن باز مانده و ترجمه ) دكتر مهدي محبتي(محترم 

  .اي غلط به دست داده است
يس بِمستحسنٍ أَلَّفَه و لَ] قد لَفَّه و جواباً قد[و كلُّ واحد منهم يضيف الي نفسه كتاباً قد زخرَفه و كالماً 3- 1- 1

ك5، سطر 353سراج، ص (.منهم ذل(  
انديشان و صاحبان هوش، كارشان و حالشان  حال آنكه نيك. دانند بها مي و خود را دارنده نوشته و كتاب گران

  )3، سطر 65محبتي، ص (. دانند را مي
ه است؛ كاري كه از آنان و هريك از آنان كتابي آراسته و كالمي پرداخته و پاسخي آورده و به خود نسبت داد

  )3، سطر 190خياطيان، ص (. پسنديده نيست
را درنيافته، لذا در ترجمه به خطا و ليس بمستحسن منهم ذلكدكتر محبتي ظاهراً معناي عبارت : توضيح

  .رفته و چيزي را كه در متن اصلي نيست، بدان افزوده
  )3، سطر 356سراج، ص (و األعمالِ و االحوالِ ال يبلُغُ اَحد إلي كمالٍ يحوي جميع العلومِو 2-1-3

. ها و كردارها و احوال درست باشد ي تمامي دانش كس نيست كه به كمال برسد جز اينكه دارنده و هيچ
  )6، سطر 68محبتي، ص (

  )6، سطر 193خياطيان، ص (. ي علوم و اعمال و احوال نرسد ي همه كس به كمال در برگيرنده هيچ



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١٢٢ - 
 

در متن هيچ استثنايي وجود ندارد، اما دكتر محبتي جمله را بد فهميده و به صورت جمله استثنائيه : توضيح
 . ترجمه كرده كه غلط است

  )2، سطر364سراج، ص(.رب أَشْعثَ أغَبرَ ذي طمرَينِ لَو اَقسم علَي اهللاِ لَأبرَّه وإنُّ البرآء منهم1-3- 3
  )3، سطر 76محبتي، ص (. ست هستند كه نيكوكارند و براء از آنهاستآلودگان تهيد چه بسيار خاك

چه بسا ژوليده موي غبارآلود فقيري كه چون به خداي سوگند خورد قطعاً آن را به جاي آرد و همانا : يعني
  )پاورقي 15، سطر 201خياطيان، ص (. از ايشان است» براء«

را درنيافته و صرفاً از واژه ابر كه از ريشه برّ به معناي  لَأبرَّهلَو اَقسم علَي اهللاِدكتر محبتي عبارت : توضيح
ترجمه صحيح . اي نموده كه كامالً غلط و مغاير متن است نيكوكاري است معنايي اختراع كرده و ترجمه

 .نماياند خياطيان آشكارا خطاي فاحش دكتر محبتي را مي

  
فُوضع بينَ يديه طَعام فَجهد أن يمد يده إلَيه فَلَم  ةٍأنَّه حملَ إلي دعو حكي عن بِشرِ الحافي رحمه اهللا4-1-3ُ

ثالثَ مرّات فَلَم تَمتَد دهج ثُم تَمتَد .شُبه فيه رامٍ أوإلي طَعامٍ ح ال تَمتَد هدإنَّ ي عرِفُهن كانَ يملٌ مجما  ةٌفقالَ ر
  )19، سطر 385سراج، ص (.أن يدعو هذا الرَّجلَ إلي بيته ةِصاحب هذه الدعوكانَ أغنَي 

  )20، سطر 99محبتي، ص (. خانه توانگر را چه شده كه چنين مردي را به مهماني خويش خوانده است صاحب
دراز نشود، ناك  شناخت كه دستش به سوي غذا حرام يا شبهه گاه مردي كه بشر حافي را بدين صفت مي آن

  )2، سطر 233خياطيان، ص (.اي نبرده است ميزبان از دعوت او به منزل خويش، فايده: گفت
خانه توانگر را از كجاي عبارت درآورده و اين صفت و  فهمم كه دكتر محبتي صاحب بنده حقيقتاً نمي: توضيح

 ! موصوف در كجاي كالم وجود دارد؟

علي بنِ سهل اإلصبهاني اَنَّه كانَ يقُولُ حرام علي كُلِّ من يسمي أَصحابنا كَما حكي عن سهلِ بنِ  3- 1- 5
  )، سطر آخر387سراج، ص (.الفقرآء لأَنَّهم أَغني خَلْقَ اهللاِ عزّ و جلَّ

 بر هر كس از ياران ما كه نام فقير نهاده شد حرام است: از سهل بن علي بن سهل اصفهاني آمده است كه گفت
  )، سطر آخر101محبتي، ص (. هاي خدايند كه چيزي از كسي بستاند چه اينان توانگرترين آفريده

نهد؛ » فقير«روا نيست كسي بر ياران ما نام «: گفت از سهل بن علي بن سهل اصفهاني نقل است كه همواره مي
  )2 ، سطر236خياطيان، ص (» .اند نيازترين مخلوقات خداي عزّ و جلّ كه آنان بي چون

  .روشن است كه دكتر محبتي معناي درست عبارت را درنيافته است: توضيح
6 -1 -3 ا فَإلَيا أَو ضياعكَل ن تَرَكو م هثترومالًا فَل ن تَرَك3، سطر 431سراج، ص (.م(  

. ترسد، و كسي كه مال و منالي بر جاي گذارد از من نيس اش مي گذارد به ورثه كه مالي بر جاي مي كسي
  )3، سطر 147محبتي، ص (

هركس مالي به جا گذارد، از آن ورثه اوست و هركس باري بر دوش مردم يا خسارتي بر جا گذارد، پس : يعني
  )2، پاورقي 295خياطيان، ص (. جبران آن بر عهده من است

  .عدم فهم عبارت توسط دكتر محبتي به ترجمه غلط و نامفهوم انجاميده است: توضيح
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سراج، (.و كانَ قد عزَلَها ليشتَري بِها خادما يخدمه  درهمٍ ةٍ إنَّه ما خَلَّف منَ الدنيا شَيئًا إلّا أربعمأيو اهللا7-1-3ِ
  )8، سطر 459ص 

اما به خدا سوگند جز چهارصد درهم از خود چيزي نگذاشت و آن را هم به غالمي داد كه به او خدمت 
  )15سطر ، 177محبتي، ص (. نمود مي

به خدا سوگند كه او از دنيا به جز چهارصد درهم به جا نگذاشت كه آن را براي خريد خادمي كنار گذاشته 
  )5، پاورقي 337خياطيان، ص (. بود

را هم ليشتَري بِها خادما توجه نكرده و عجيب اينكه عزَلَها معلوم نيست مترجم محترم چطور به واژه : توضيح
كنم كه نسخه ما و دكتر محبتي همانا  باز تاكيد مي! اي تخيلي از خود درآورده و ترجمه در ترجمه نياورده

  .ي مصحح نيكلسون است و اختالف نسخ در كار نيست نسخه
  
  خطا در معادل يابي واژگاني در سطح معناي قاموسي 2-3

كتب لغت ناكام بوده و در اين قسمت سعي ما بر آن بوده كه نشان دهيم مترجم محترم در مراجعه صحيح به 
  .الفاظي را كه به سادگي مي شد معناي آن را با مراجعه به لغت به دست آورد، غلط ترجمه نموده است

1 -2-3 خُوا ذلكرم و وفاتَهم و وهدوالم و مم و كُناههءĤنُوا أَسمو15، سطر 356سراج، ص (و د(  
، 68محبتي، ص ( .بندي كردند آنان را تدوين نمودند تا آنگاه كه زمان ها و فرزندان و تاريخ وفات ها و كنيه و نام

  )22سطر 
، 193خياطيان، ص (. داشتند در نقل و ضبط حديث، مكان و اسم و كنيه، زمان تولد و وفات آنان را معلوم مي

  )19سطر 
گذاشته و نيز به دكتر محبتي ميان موالد كه جمع مولد است با مواليد كه جمع مولود است، فرق ن: توضيح

سياق توجه نكرده كه دريابد ثبت زمان تولد و وفات علماست كه اهميت دارد و ثبت اسامي فرزندان علما 
 . اي براي مورخان ندارد فايده

  )، سطر آخر365سراج، ص (قُلْ لَو كانَ البحرُ مدادا لكلمات ربيِ 2-2-3
  )1، سطر 78محبتي، ص (... بگو اگر دريا مدادي گردد تا كلمات خدا را بنويسد: خداوند عز وجل فرمود

  )پاورقي 1، سطر 204خياطيان، ص (. بگو اگر دريا براي كلمات پروردگارم مركب شود
معناي در صورتي كه مداد در عربي به ! دكتر محبتي مداد عربي را به مداد فارسي ترجمه كرده است: توضيح

 .چنانكه در ترجمه خياطيان به درستي آمده. مركب است

، سطر 366سراج، ص (.مخصوصاً بعلم أسماء المنافقين كان قد أسرَّه اليه رسولُ اهللا ةكما كان حذَيف 3- 2- 3
9(  

  )14، سطر 78محبتي، ص (. داشت دانست و آن را پوشيده مي چنانكه حذيفه نام منافقان را مي
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: پرسيد چنانكه عمر از وي مي. از وي خواست آن را پنهان دارد ϑو پيامبر. در اسامي منافقينهچنانكه حذيفه 
سبعينَ بابا منَ العلمِ لَم يعلِّمϑ  علَّمني رسولُ اهللا«روايت است كه  Αآيا من هم از ايشانم؟ از علي بن ابي طالب

  )14، سطر 204خياطيان، ص (»ذلك أحدا غَيري
فرموده كه سايرين  سياق عبارت داللت دارد كه پيامبر برخي اصحاب خود را به اسراري مخصوص مي: توضيح

: كتم و إسرّ اليه حديثَا=أسرّدكتر محبتي نه به اين سياق توجه كرده و نه فرق واژه . اند اطالع بوده از آن بي
أسرَّه اليه معناي درست واژه . را دريافته »اإذا أسرّ النّبي إلي بعض أزواجه حديثً«أوصله و اعلمه كما في اآليه 

است نه حذيفه، چنانكه به  ϑحضرت رسول اهللاأسرَّ اليه همان است كه خياطيان آورده و فاعل در .رسولُ اهللا
دهد كه دكتر محبتي به اشتقاق و  اين نمونه و امثال آن كامالً نشان مي. غلط در ترجمه دكتر محبتي آمده

 . داردعلوم عربيه اشراف ن

  
4-2-3 وفيالص ب؟ فقال إصحبن اَصحهِم معضبةَو قيلَ ل  عاذيرِ و لَيسنَ الما موهجم وهنْدلْقَبيحِ عفَإِنَّ ل

كنَفس جِبفَتُع بِه وكرْفَعفَي عقوم مهنْدلْكَثيرِ ع10، سطر 371سراج، ص (.ل(  
چون در نزد آنان براي كارهاي . اصحاب تصوف: تر است؟ گفت و به يكي از آنان گفته شد چه كسي صحابي

  )9، سطر 83محبتي، ص (. نابهنجار داليلي است و كثرت و عدد برايشان چندان مهم نيست
اهي است صوفيان؛ زيرا زشت را نزد آنان وجوهي براي عذرخو: مصاحبِ كه باشيم؟ گفت: اي را پرسيدند صوفي
  )، سطر آخر209خياطيان، ص (. اعتنا ندارند تا ترا بدان باال برند تا خويش را بزرگ انگاري» بسيار«و به 

 . دهد را اسم تفضيل از صحابي گرفته كه به خوبي تسلط وي را بر زبان مبداء را نشان مي اَصحبواژه : توضيح

5 -2 -3  ويعنه[و ر [ن شُبها مأَ و قال ةٍانه اَكَل طعامتقَي بِه ملا ع22، سطر 452سراج، ص (. فلم(  
  )24، سطر 170محبتي، ص . (روزي غذايي شبهه ناك خورد، چون دريافت ترسيد و گفت

  
خياطيان، (:  و از او روايت است كه غذاي شبهه ناكي خورد و پس از آنكه از آن آگاه شد، استفراغ كرد وگفت

  )5، سطر 328ص 
تقَيأَ را ترسيد ترجمه كرده كه نشانگر توانايي وي در مراجعه به لغت و استكشاف معاني وي : توضيح

  !هاست واژه
سراج، ص (.إن أردت أن تَلقَي صاحبك فَرَقِّع قَميصك و أَخصف نَعلَك و قَصر أَملَك و كُلْ دونَ الشَّبعِ 2-3- 6

  )4، سطر 459
كفشت را تكه كن، آرزوهايت را كوتاه نما و   دار كني، پيراهنت را پاره كن،اگر اراده كردي كه همنشينت را دي

  )11، سطر 177محبتي، ص (. كم بخور
خواهي دوستت را مالقات كني، پس پيراهن و كفشت را پينه بزن و آرزويت را كم كن و تا حد  اگر مي :يعني

  )3، پاورقي 337خياطيان، ص (. سير شدن غذا بخور
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را بر خود  رقِّع و أَخصفواضح است كه استاد محبتي زحمت مراجعه به لغت براي دانستن معناي : توضيح
الزم است در اينجا جمله معروف نيومارك را كه در . اند اند و به دانش خود از عربيت اكتفا نموده هموار نفرموده

توان آن را خيلي جدي  د كه اگرچه نميتوصيه بالك را به خاطر بياوري« :ام، تكرار كنم كه متن پژوهش آورده
هايي را كه  ها را در فرهنگ لغت نگاه كنيد به ويژه واژه گرفت اما واقعيت مسلمي در آن هست، تك به تك واژه

كنم و آن اينكه ابتدا در  ي او اضافه مي مطلبي را به گفته) نيومارك(دانيد؛ من  كنيد معني آنها را مي فكر مي
  ) 139، 1390نيومارك، (» .ها را نگاه كنيد سپس در يك فرهنگ لغت جامع واژهيك فرهنگ يك زبانه 

لَهما  اما بِاللٌ و صهيب رضي اهللاُ عنهما فإِنَّه روي عنهما انَّهما أَتَيا قبيلَةً منَ العرَبِ فَخَطَبا إِلَيهِم فَقيلَ 7-2-3
فهدانَا اهللاُ تعالي و كنّا مملوكينَ فأَعتَقَنا اهللاُ تعالي و كنّا عايلينَ فَأَغنانَا من اَنتما فقالَ بِاللٌ و صهيب كنّا ضالّينَ 

  )3، سطر 466سراج، ص (.اهللاُ تعالي فَإِنْ تُزَوجونا فَنَحمد اهللاَ و إنْ تَرُدونا فَسبحانَ اهللاِ فقالوا تُزَوجونَ و الحمد هللاِ
بدانها گفته شد . ها وارد شدند و با آنها سخن گفتند اي از عرب قبيلهروايت شده كه آن دو به : بالل و صهيب

مرداني گمراه كه خداوند هدايتمان كرد و مملوك بوديم و خداوند   بالل و صهيب،: شما دو تن كيستيد؟ گفتند
و اگر ما گوييم  اگر به ما زن دهيد خدا را حمد مي. نيازمان ساخت آزادمان ساخت و نيازمند بوديم و خداوند بي

محبتي، ص (. شما را زن خواهيم داد، خدا را شكر كنيد: ها گفتند عرب. نياز است را برانيد خداوند پاك و بي
  )17، سطر 184

شما : از آن دو سوال شد. آمدند و خواستگاري كردند  اي از عرب روايت است كه نزد قبيله Γاما بالل و صهيب
فقير بوديم، . برده بوديم خدا آزادمان ساخت. ديم، خدا هدايتمان كردگمراه بو  بالل و صهيب،: كيستيد؟ گفتند

گزاريم و اگر دست رد بر سينه ما زنيد، خدا را  اگر به ما زن دهيد، خدا را سپاس مي. خدا توانگرمان نمود
  )7، سطر347خياطيان، ص (. كنيد و حمد از آن خداست پس گفتند ازدواج مي. گوييم تسبيح مي
 663البحرين صفحه  كه در مجمع رگاه با الي بيايد به معناي خواستگاري كردن است؛ چنانخطب ه: توضيح

عجيب آنكه دكتر » إذا تكلم أن يتزوج منهم فهو خاطب: خطب المرأة إلي القوم«: ذيل ماده خطب آمده است
ري كردن است نه سخن نيز متوجه نشده كه در اينجا خطبا به معناي خواستگافَإِنْ تُزَوجونامحبتي از عبارت 

ضمناً خطبا هرگز به معناي سخن گفتن نيست؛ بلكه به معناي خطبه خواندن است و فاعل آن يا ! گفتن
  .خطيب به معناي خطبه خوان و خاطب به معناي خواستگار! خطيب است و يا خاطب

8-2-3 ينهما فكانا متواخاهللاُ ع ضيرَ رمبنُ ع بصعبداهللا بن ربيعة و م8، سطر466سراج، ص (. ينِع(  
  )25، سطر 184محبتي، ص (. هر دو مريض بودند: عبداهللا بن ربيعه و مصعب بن عمر

  )14، سطر 347خياطيان، ص (. كه با هم عقد اخوت داشتند Γاما درباره عبداهللا بن ربيعه و مصعب بن عمر
  .گرفته و ترجمه كرده است! را به معناي مريض بودن تواخيدانم دكتر محبتي چرا  واقعاً نمي: توضيح

  خطا در معادل يابي واژگاني به دليل عدم توجه به بافت 3- 3
هرچند ما . در اين قسمت كوشيده ايم نقش مهم و حياتي بافت در كشف معناي صحيح واژه را متذكر شويم

در اين بخش به يكي از خطاهاي ترجمه ي ترجمه دكتر محبتي را در اين پژوهش مورد نقد قرار داده ايم، ولي 
  .دكتر خياطيان نيز اشاره كرده ايم
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سراج، ص (].قال اَبو عبيدةَ وددت أن أكونَ كَبشًا ألُهدي فَيتَعرَّقَ لَحمي و يتَجنّي فرقي و لَم اُخلَق[ 3-3- 1
  )18، سطر 462

تا گوشتم را پخش كنند و بچينند و هرگز كهنه بودم كه قرباني كنند  دوست داشتم قوچي مي: ابو عبيده گفت
  )9، سطر 181محبتي، ص (. شدم نمي

شد و  شدم و گوشت و پي و استخوانم از هم جدا مي دوست داشتم قوچي بودم كه قرباني مي: ابو عبيده گويد[
  )10، سطر 342خياطيان، ص (.] شدم هرگز آفريده نمي

  .شدم، ترجمه كرده كه نامفهوم است ه نميرا بي توجه به سياق كهنلَم اُخلَق : توضيح
  
رأس شاةٍ قال إِنَّ أخي كان  ϑأُهدي لرَجلٍ من اصحابِ رسولِ اهللاِ] قال[عمرَ أَنَّه ] ابن[و روي عن  3- 2-3

ولِ قال و أَحوج إليه منِّي فَبعثَ إِلَيه فَلَم يزَل يبعثُ الواحد إِلي اآلخَرِ حتّي تناولَه سبعةُ ابيات فَرَجعت إلي اال
  )20سطر  ،466سراج، ص (.ةو يؤثرونَ علي أنفسهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاص نَزَلَت فيه هذه اآليةُ

برادرم از من به آن : گفت. تقديم شد ϑسر گوسفندي به يكي از صحابه رسول خدا: روايت است كه τاز ابن عمر
صحابي پياپي سر آن گوسفند را براي يكديگر فرستادند تا آنكه هفت . تر است و آن را نزد وي فرستاد محتاج

و يؤثرونَ :اين آيه در شان اين گروه نازل شد: ابن عمر گفت. خانه از آن خوردند و سرانجام به خانه اول برگشت
  )9، سطر 348خياطيان، ص (. ةبِهِم خَصاص علي أنفسهِم و لَو كانَ

آمده است و صرفاً در برخي أخذ و تعاطي هاي قديم و حتي در الوسيط به معناي  نامه در لغت تناول: توضيح
هاي معاصر به معناي أكل آمده است؛ لذا بعيد است در  نامه هاي جديد همچون المنجد و و ديگر لغت نامه لغت

چراكه اين   كند؛ نياز مي بوده باشد، هرچند سياق ما را از اين استدالل بي أكلناي به مع تناولقرن چهارم 
حال بايد از جناب خياطيان پرسيد اگر هفت خانه از آن . روايت در واقع درصدد بيان شان نزول آيه ايثار است

گويند  به اين عمل مي! سر گوسفند خورده باشند و نيز براي يكديگر فرستاده باشند، اين كه ديگر ايثار نيست
  !انفاق، نه ايثار

عن ابنِ عباسٍ رضي اهللاُ عنه اَنَّ صورةَ جبريلَ عليه السالم في قَايمةِ الكُرسي مثلُ الزَّردةِ في  3- 3- 3
  )17، سطر 377سراج، ص (.الجوشَنِ

محبتي، (. ها در جوشن صورت جبرئيل در ستون كرسي است همانند نقش: از ابن عباس نيز روايت شده كه
  )2، سطر 98ص 

هاي زنجير  در ستون كرسي مانند حلقه Αهمانا صورت جبرئيل«: در حديث ديگري نيز از ابن عباس آمده است
  )21، سطر 218خياطيان، ص (» .در زره است

حلقه جوشن و زره؛ بنده متوجه نشدم :زردةزره بافت، جوشن ساخت؛ : زرد الدرع: تدر لغت آمده اس: توضيح
ي همايند زرده و جوشن را به نقش در جوشن ترجمه كرده  كه محبتي چطور به سياق توجه نداشته و دو واژه

 !و اصالً ايشان واژه نقش را از كجا آورده؟
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فَمن هاهنا غَلَطَ من غَلَطَ في تَشريف الغنا علي الفقرِ و ذَهب عليه أنَّ هؤُآلء لَم يكُونوا أغنياء بأعراضِ  3- 4-3
أَنَّ غَناهم بِاهللاِ و فَقرَهم إليهنيا لنَ الدمونَ معدبِما ي نيا و ال فُقَرآء7، سطر 456سراج، ص (. الد(  

اند كه آنها توانگر نيستند  اند و پنداشته در برتري غنا بر فقر به خطا افتاده در همين جاست كه برخي از مردم
اند و فقر و غنايشان فقط براي خداست  اند و فقير نيستند چون دنيا را رام كرده چون دل از دنيا اعراض كرده

  )12، سطر 174محبتي، ص (. حال آنكه همه خطاست
فقر دچار اشتباه شدند و معتقد گشتند كه اين طايفه، ثروتمند از همين جاست كه گروهي در شرافت غنا بر 

به كاالهاي دنيا نبوده و فقير در از دست دادن اموال دنيايي نيستند بلكه غنايشان به خدا و فقرشان به سوي 
  )2، سطر 333خياطيان، ص (. اوست

رويگرداني از دنيا تميز نداده و از خود كاالها و متاع دنيا؛ با اعراض و =أعراضِ الدنيانخست آنكه ميان : توضيح
چون اعراض همواره با عن  گرداني است، پس حرف عن چرا نيامده، نپرسيده كه اگر اينجا اعراض به معناي روي

ال فُقَرآء بِما نيز عبارت . ديگر آنكه در فارسي دل از دنيا اعراض كردن نامفهوم و غير منسجم است. آيد مي
نَ الدمونَ معداوالً اين : كه براي ما دو سوال پيش آورده. اند را نفهميده و فرموده چون دنيا را رام كرده نياي

ترجمه از كجاي عبارت برآمده، ثانياً دنيا را رام كردن به چه معناست؟ از آنجا كه انسجام موجود در جمالت را 
وي از همه چيست و كجاي مطلب و معلوم نيست منظور ! درنيافته در پايان افزوده حال آنكه همه خطاست

  . خطاست؟ اين عدم فهم انسجام عبارات با نظر به ترجمه صحيح خياطيان كامالً هويداست
  
  ميزان آشنايي با موضوع ترجمه 4-3

از آنجا كه عرفان عصاره ي علوم اسالمي است و باالترين و واالترين جايگاه را در نزد عالمان دين دارد، بديهي 
هستند و چنان كه پيش تر گفتيم اصالً ... عرفاني مشتمل بر نكات فقهي، حديثي، تاريخي واست كه متون 

دليل تاليف اللمع اين بوده كه سراج مي خواسته نشان دهد عرفان و تصوف برخاسته از دين است و با ساير 
طالبي كه ربط با ساير علوم لذا به وفور مي بينيم كه در اللمع م. منافاتي ندارد... تعاليم ديني، فقهي، حديثي و 

در اين . لذا مترجم چنين متني بايد حداقل شناختي اجمالي از اين علوم داشته باشد. اسالمي دارد مطرح شده
بخش كوشيده ايم با ارائه مثال هايي روشن و قاطع ميزان آشنايي مترجم محترم با موضوعات مطروحه در 

  .اللمع را بسنجيم
  )16، سطر 369سراج، ص (.الحدودو اما االحكام فَ 3- 1-4

  )16، سطر 81محبتي، ص (. اما احكام چون تعزيرات
داند كه حدود و تعزيرات  روشن است كه اطالعات فقهي دكتر محبتي نيز ضعيف است و ايشان نمي: توضيح

  .دو اصطالح فقهي كامالً متفاوت هستند
بِنَقلِ الثِّقَةِ عن الثِّقَةِ حتّي انتهي الَينا  ϑأَخبار فَكُلُّ خَبرٍ ورد عن رسولِ اهللاِ  ϑروي عن رسولِ اهللاِ  2-4-3

  )7، سطر 426سراج، ص (.فَاألَخْذُ بِه الزِم لجميعِ المسلمينَ
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 -ه باشندكه درست و راست به ما رسيد- ها و خبرهاي او را  از پيامبر هم خبرهايي رسيده است كه تمامي گفته
  )6، سطر 142محبتي، ص (. بايستي همه مسلمانان بگيرند و به كار برند

عمل به آنها بر همه   وارد شده به روايت ثقه از ثقه به ما رسيده كه براساس آيه و ، ϑاخباري نيز از رسول خدا
  )11، سطر 288خياطيان، ص (. مسلمانان الزم است

 درايةيك اصطالح در  ةالثِّقَرا ترجمه لفظي كرده و متوجه نشده كه ةِعن الثِّقَ ةِبِنَقلِ الثِّقَدكتر محبتي : توضيح
ثقه هميشه صفت راوي است و ثقه بودن راوي ممكن است براي شنونده احراز گشته يا در . است الحديث

ممكن است گفته شود كه كتب درايه و مصطلحات آن در زمان . هاي رجالي به آن تصريح شده باشد كتاب
درست است كه كتب درايه و پرداختن : گوييم اج شايع نبوده و پس از وي پديد آمده است كه در پاسخ ميسر

به اين علم به صورت تخصصي در بين اماميه پس از قرن پنجم رخ داده، ولي در ميان عامه قدمت تاليف كتاب 
تاليف حسن بن  راوي و الواعيالمحدث الفاصل بين الهمچون كتاب . گردد در اين علم به قرن چهارم باز مي

 علوم الحديث ةمعرفو نيز كتاب.) ق. هـ  378متوفي (و معاصر با سراج .) ق. هـ  360متوفي (خلّاد رامهرمزي 
اعداد ابوالفضل حافظيان بابلي، مركز  الحديث، درايةرسائل في (. ق. هـ  405تاليف حاكم نيسابوري متوفي 

ديگر آنكه وقتي در آثار عالماني كه تقريباً نزديك به سراج  )110، ص 1، ج 1382تحقيقات دارالحديث، 
يابيم كه آنها واژه ثقه را در همان معناي اصطالحي كه بعدها ميان علماي درايه  كنيم درمي اند، تتبع مي زيسته

است در كتاب . ق. هـ  385به عنوان مثال شيخ الطائفه شيخ طوسي كه متولد . اند كرده باب شد، استعمال مي
اني وجدتها «: فرمايد مي -كه بعيد است تاليف آن بيش از پنجاه سال با سراج فاصله داشته باشد- االصول ةعد

ولهم ال يتناكرون مجمعة علي العمل بهذه االخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في اص] الفرقة المحقة[
من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم علي : ذلك و ال يتدافعونه حتي أن واحدا منهم إذا افتي بشيء ال يعرفونه سألوه

 ةعد(»كتاب معروف أو اصل مشهور و كان راوية ثقة ال ينكر حديثه سكتوا و سلّموا االمر في ذلك و قبلوا قوله
  )337، ص1ج ، االصول

الطائفه ثقه را صفتي براي راويه دانسته با اينكه كتب درايه اماميه غالباً بعد از قرن  چنان كه پيداست شيخ
از كتب درايه عامه و مصطلحات  6ششم تاليف شده و اين استعمال كاشف از اين نكته است كه يا شيخ الطائفه

ماي درايه نيز در آن مطلع بوده و به همان سياق سخن گفته و يا اينكه لفظ ثقه پيش از وضع اصطالحي عل
به هر حال . رفته و شيخ طوسي هم مطابق عرف و زبان رايج عصر خويش سخن رانده همان معنا به كار مي

در بيان سراج ظهور در معناي اصطالحي ثقه دارد و ترجمه تحت لفظي محبتي به ةِعن الثِّقَ ةِبِنَقلِ الثِّقَعبارت 
  . هيچ وجه مقبول نيست

3 -4 -3  ةِ فَصارإلي يومِ القيام أَو غاب ن شَهِدمم هميعِ خَلقا علي جواجِب ةُ ألمرهةُ به و اإلتباع له و الطّاعاألسو
  )10، سطر 426سراج، ص (.غيرَ الثَّالثّةِ الّذين رفع القَلَم عنهم

را ديده باشند و چه نديده  ها از روز نخست تا رستاخيز شد چه او بدين گونه پيامبر اسوه و نمونه همه مسلمان
باشند و همگي بايد او را نمونه بدانند و از او پيروي كنند كه در قيامت گناهي بر آنها نيست و قلم از آنها 

  )9، سطر142محبتي، ص (. برداشته شده است
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جز سه گروه بنابراين اسوه قرار دادن او و پيروي از وي و طاعت امرش تا روز قيامت، بر همه حاضران و غايبان، 
  .واجب گشته است 11مرفوع القلم،

خياطيان، ص (...  يعني كساني كه قلم تكليف از آنان برداشته شده است؛ همچون ديوانگان و : 11پاورقي
  )11و پاورقي  13، سطر 288

را كه اشاره به حديثي  الّذين رفع القَلَم عنهم ةِغيرَ الثَّالثّدكتر محبتي در اين قسمت از متن عبارت : توضيح
سه گروه را  ϑپيامبر. (اي غلط و مضحك به دست داده است مشهور دارد، تحت لفظ ترجمه كرده و ترجمه

صبي، مادامي كه به بلوغ نرسيده است؛ نائم، مادام كه بيدار نشده است و مجنون مادام : دانست مرفوع القلم مي
  ) )3ص ،18المجموع، نووي، ج (. كه افاقه نيافته است

4-4-3  و إِمساك هوحنَزعِ ر ندع ضوءفي الو هتحيتَخليلُ ل ب عليهذهلٍ لَم يجقالَ في رأُ أن ييتَهي قالَ أَيش
هبينرَقِ جو ع هسان14، سطر 434سراج، ص (.ل(  

برد حتي در هنگام  چه كسي گستاخي تواند كرد درباره مردي كه شانه كردن ريش را در وضو از ياد نمي
  )17، سطر 150محبتي، ص (مرگ؟ 

توان گفت درباره مردي كه در هنگام جان كندن و بند آمدن زبان و ظهور عرق بر پيشاني،  چه مي: گفت
  )، سطر آخر299خياطيان، ص . (تخليل لحيه در وضويش، فوت نشده است

. تخليل لحيه از مستحبات وضو است؛ يعني فرو كردن انگشتان در ميان محاسن براي رسانيدن آب: توضيح
كند كه هم در نفحات  جالب اينجاست كه سراج به حكايت مشهوري اشاره مي) دهخدا، ذيل ماده تخليل(

. ستآمده و شرح حال شبلي معروف ا) 236ص (و هم در كشف المحجوب هجويري ) 184ص (االنس جامي 
وضو دادم، اما تخليل لحيه را فراموش . در بستر مرگ از من خواست تا وضويش دهم«: خادم شبلي گويد

تا آخر حكايت كه » پس جان داد. ي خود درآورد دست مرا گرفت و به ميان لحيه. زبان وي گرفته بود. كردم
زدن ترجمه كرده و زحمت  عجيب است كه جناب محبتي تخليل لحيه را شانه. در اللمع نيز ذكر شده است

ديگر اينكه إِمساك لسانه و عرَقِ جبينه را هم كه به زيبايي حال . تتبعي اندك را نيز به خود نداده است
  ! افزايد، حذف كرده؛ البد به دليل خوف از اطناب كند و بر اثرگذاري متن در مخاطب مي محتضر را توصيف مي

5 -4 -3 بيشِ  أن يكونَ اإلنفاقُ أحثمانَ في تَجهيزِ جخلِ كَعنَ الدآثَرُ م هندع و الخَرج نَ اإلمساكم إليه
  )15، سطر 455سراج، ص (.ما ضَرَّ عثمانَ ما فَعلَ بعد هذا ϑالعسرَةٍ و شرِي بِئرِ رومةٍ حتّي قال رسولُ اهللا

مثل عثمان كه هميشه نيازمندان را . ر از دخلت انفاق در نزد دارا عزيزتر از جمع و امساك باشد و خرج شيرين
. عثمان را چنين كارهايي آسيب نرساند: كرد و چاه رومه را خريد و بخشيد و پيامبر در باب او گفت سير مي

  )21، سطر 173محبتي، ص (
همچون عثمان در تجهيز سپاه عسره و . تر و بهتر است انفاق در نزد وي از امساك و خرج و دخل، محبوب

  2.ما ضَرَّ عثمانَ ما فَعلَ بعد هذا:فرمود ϑيد چاه رومه، تا آنجا كه رسول خداخر
و پاورقي  6، سطر 332خياطيان، ص ( . يعني پس از اين، عثمان هرچه كند، ضرري به وي نرساند: 2پاورقي 

2(  



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١٣٠ - 
 

ترين و  تبوك سختسفر . اي تاريخي در تاريخ اسالم دارد سابقهةجيشِ العسرَنخست آنكه عبارت : توضيح
با توجه به گرماي هوا و خشكسالي و دوري مسافت و نيز تفوق . و سپاه اسالم بود ϑترين سفر پيامبر طوالني

. ناميده و مشهور شدةكامل سپاه روم از حيث عده و عده بر سپاه اسالم، سپاه اسالم در اين جنگ جيشِ العسرَ
كه متاسفانه دكتر محبتي اصالً خود را موظف به ارائه ) 596، رسولي محالتي، ص ϑزندگي حضرت محمد(

توضيح در خصوص مفردات خاص و مصطلحات علوم ندانسته و حتي مانند دكتر خياطيان به آوردن عين 
  !!كرد نيازمندان را سير مي: اي تخيلي از عبارت به دست داده و فرموده مصطلح نپرداخته و ترجمه

و شَمايِلهِم أيضًا مراعاةُ االسرارِ و مراقبةُ الملك الجبارِ و مداومةُ المحافظةٍ علي القلوب ثُم إنَّ من آدابِهِم 4-3- 6
  )13، سطر 360سراج، ص (.بِنَفيِ الخواطر المذمومةٍ و مساكَنَةُ االفكار الشّاغلَةٍ الَّتي ال يعلَمها غَيرُ اهللاِ عزّ و جل

گه داشتن رازها و پرهيز از فرمانرواي ستمگر و استمرار نيكي دل با راندن همچنين از آداب و اوصاف صوفيان ن
و جز خداي كسي چيزي درست از . سازند راه مي هاي زشت و پندارهايي است كه دل و انديشه را بي بدسگالي
  )20، سطر 72محبتي، ص (.  داند آنها نمي

ي دل، همواره با دور  خانه. اقب ملك جباراز ديگر آداب و صفات صوفيان، آن است كه حافظ اسرارند و مر
داند،  كردن خواطر نكوهيده پاس دارند و از منزل گزيدن افكار باز دارنده كه كسي جز خداي عزّ و جلّ نمي

  )21، سطر 197خياطيان، ص (. اند مانع
به سياق نيز اي لفظ به لفظ انجام داده و  سازد كه دكتر محتبي ترجمه اين نمونه كامالً آشكار مي: توضيح

داند  توجه نداشته و نيز اهل اصطالح نيست، چراكه كسي كه اندك اطالعي از عرفان و تصوف داشته باشد، مي
االسف وي  اما مع. در متن نيز محافظه و نفي خواطر مويد اين معناست. كه مراقبت اصطالحي عرفاني است

  .اه ستمگر ترجمه كرده استرا كه مراد خداوند متعال است، به پادش الملك الجبارِ
  

  نتيجه گيري
  :مي توان از اين پژوهش اين گونه نتيجه گيري كرد

چرا كه فهم متن و مراد مولف . اولين و اساسي ترين شرط در مهارت هاي مترجم تسلط بر زبان مبداء است - 
تر از آن ياد  لذا بايد به گفته ي دكتر آذرنوش كه پيش. اصلي ترين و مقدم ترين وظيفه ي مترجم است

كرديم، مترجم يابي صورت گيرد و حداقل در خصوص متون معتبر به هركسي اجازه ترجمه داده نشود و 
بديهي است كه اين امر محقق نمي گردد مگر با تاسيس بنيادي ملي جهت سامان دهي امر ترجمه كه از اهم 

  .وظايف آن آزمودن ميزان تسلط مترجم در زبان مبداء مي باشد
ن كه پيش تر از نيومارك نقل كرديم مترجم بايد مقيد به مراجعه به لغت باشد و بر ذاكره تكيه و اعتماد چنا - 

بيش از حد ننمايد و نيز بايد توان كافي در استفاده از لغت نامه ها و تشخيصلغت نامه مورد نياز خود را داشته 
  .باشد

توجه تام داشته باشد و بداند كه كوچك ترين كم مترجم بايد به نقش حياتي بافت در يافتن معناي واژه  - 
  .توجهي به اين مساله باعث راه يافتن اغالط فاحش به ترجمه مي گردد
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چنان كه از استاد آرام نقل كرديم عدم آشنايي مترجم با موضوع مورد ترجمه صالحيت ترجمه را ازوي  - 
عي كه در تخصصشان نيست را دارند لذا توصيه مي شود مترجماني كه قصد ترجمه موضو. سلب مي نمايد

  .حداقل آشنايي اجمالي با آن موضوع پيدا كنند و با فردي كه در آن موضوع تخصص دارد مشاوره نمايند
ترجمه دكتر مهدي محبتي از كتاب گرانسنگ اللمع في التصوف به دليل اغالط فاحشي كه دارد و كاشف از  - 

وم اسالمي است ترجمه اي مقبول به نظرنمي رسد و ما در آينده عدم تسلط وي بر زبان عربي و آشنايي با عل
  .اي نزديك اين ترجمه را از زواياي ديگر مورد نقد قرار خواهيم داد
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العبرات نقديبرترجمة ، )1392(گيتي، شهريار و نريماني، حسن و محسني، حسين .9

، فصلنامةپژوهشهايترجمهدرزبانوادبياتعربي، سال سوم، منفلوطيبرمبنايضرورتتسلط برزبانمبدأومقصد
  .7شماره 

  .، انتشارات اساطيرترجمه اللمع في التصوف، )1388(محبتي، مهدي  .10
بررسي بافت متن از ديدگاه برجسته ترين زبان ، )1392(ميرحاجي، حميدرضا و نظري، يوسف  .11

  .، فصلنامه جستارهاي زبانيم مسلمان براساس الگوي حازم قرطاجنيشناسان قدي
بررسي ترجمه هاي صور خيال در دو خطبه ي ، )1392(ميرحسيني، سيد محمد و زارعي، حشمت اهللا  .12

 .8، فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره نهج البالغه

ترجمه منصور فهيم و سعيد سبزيان، چاپ دوم،  ،دوره آموزش فنون ترجمه، )1390(نيومارك، پيتر  .13
  .انتشارات رهنما

 . 25، فصلنامه مترجم شماره فن يا تاريخ ترجمه، )1376(هاشمي، سيد محمدرضا  .14
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 علي ضوء » اللمع في التصوف«نقد لترجمة 

 »ضرورة اإللمام باللغة األصل و معرفة موضوع الترجمة«

  1هادي نظري منظم

  2سيد روح اهللا طاهري

  3خليل پرويني

 چكيده

سه شرط اساسي  معموالً .ت ترجمه بحث مهارت هاي ضروري مترجم استامطالع مهمترين مباحث در يكي از
 نيز موضوع مورد ترجمه و شنايي باآمقصد  و ءزبان مبدا تسلط بر از كه عبارتند گيرند مي نظر براي مترجم در

دانند ولي دو  البته برخي اين شرط سوم را ضروري نميمطالعات ترجمه خصوصا نظريات ترجمه  شنايي باآ
ست كه ا اين مقاله اين از غالب نظريه پردازان مفصال بدان پرداخته اند هدف ما شرط اول اجماعي است و

تواند خاستگاه  ترجمه مي موضوع متن مورد شنايي باآعدم  نيز زبان مبدا و نشان دهيم عدم تسلط بر
نمايد  منسجم ومفهوم بودن ترجمه خدشه ايجاد در گذشت در ترجمه گردد و غيرقابل اشتباهات فاحش و

 متن كهن و مهدي محبتي از به بررسي ترجمه دكتر تحليلي است و -اين پژوهش توصيفي  روش ما در
معادل يابي  كه مترجم محترم در دهد نتيجه اين پژوهش نشان مي .عرفاني اللمع في التصوف پرداخته ايم

خطاهاي غيرقابل گذشت  بافت دچار هم درسطح معناي واژه در سطح معناي قاموسي و درواژگاني هم 
عرفان عصاره ي علوم اسالمي است  تصوف است و كه موضوع متن اصلي عرفان و نجاآ نكه ازآ ديگر گرديده

به وضوح  ما .باشد شناآاوليات علوم اسالمي  با زند بايد سنگي مي كسي كه دست به ترجمه چنين كتاب گران
گاهي مترجم آتاريخ اسالم دارد  نشان داده ايم كه درترجمه عباراتي كه ربط به علوم فقه حديث عرفان و

ناتواني مترجم  طرف ديگر از .ترجمه اي غلط گرديده ن فهم غلط متن وآنتيجه  اندك است و محترم بسيار
  .سازد مي شكارآرا  ءمبدا زبان فهم برخي عبارات ساده متن به وضوح عدم تسلط وي بر محترم در

  
   .فاللمع في التصو؛ موضوع ترجمه شنايي باء؛ آتسلط برزبان مبدا؛ ارزيابي ترجمه :كليدواژه ها

  
 مقدمه

بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه مترجم خوب كسي است كه به زبان مبداء و مقصد و موضوع متن 
بايد متن مورد ترجمه را به درستي بفهمد و سپس بكوشد مترجم نخست «. مورد ترجمه تسلط داشته باشد

اين كار دقيقاً به تفكيكي شباهت دارد كه در حرفه پزشكي در كار . آن را به درستي به زبان مقصد برگرداند
  )180: 1385فرحزاد، . (»درمان بيماران به صورت دو بخش تشخيص و درمان مطرح مي شود

                                                           
  تربيت مدرس ةو آدابها بجامع ةالعربي ةأستاذ مساعد في قسم اللغ.  ١
  تربيت مدرس   ةو آدابها بجامع ةالعربي ةالماجيستير في قسم اللغ.  ٢
  تربيت مدرس ةو آدابها بجامع ةالعربي ةأستاذ في قسم اللغ.  ٣
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يك كار ساده و پيش پا افتاده نيست بلكه دشوارتر از تاليف است  ترجمه«: دكتر يعقوب صروف مي گويد
زيرا مولف در انتخاب مفاهيم و معاني و الفاظ و عبارات آزاد و مختار است ولي مترجم اسير و پاي بند است، 

  )20: 1376حسن، . (»مقيد به مطالب مولف كه ناچار است آنها را كامالً همانطور كه هست بيان نمايد
عرصه ترجمه در كشورمان بارها از وضعيت نابسامان ترجمه ناليده اند، اما اين شكوه ها و گاليه ها  بزرگان

به دليل عدم وجود بنيادي ملي براي ارزيابي ترجمه هرگز به جايي نرسيده و مع االسف مشاهده مي كنيم كه 
و مورد از آراء صاحب نظران ترجمه بد نيست در اينجا به د. اين وضع نابسامان هر روز ابعاد تلخ تري مي يابد

استاد احمد آرام . اشاره اي گذرا بنماييم تا وضعيت ترجمه خصوصاً از عربي به فارسي قدري ملموس تر گردد
پر واضح است كه تا كسي از علم و دانش آگاهي نداشته «: در خصوص مهارت هاي ضروري مترجم مي گويد

كسب اطالعات بيشتر برنيايد، نبايد حق اين را داشته باشد كه به باشد يا با داشتن اطالعات مختصر در صدد 
بسيارديده مي شود كه كم سوادان و كساني كه الفبايي از علوم را . ترجمه كتاب يا مقاله اي درباره آن بپردازد

ي هاي مي دانند غالباً به ترجمه و انتشار متن هاي علمي يا مقاالت علمي مي پردازند و خود پيداست كه نادان
اين گروه كه به صورت نوشته ي چاپ شده در مي آيد، با توجه به اينكه عموم مردم نادانسته هر نوشته ي 
. چاپ شده را مورد اعتماد مي دانند، چه اندازه در انحراف مردمان از خط علم صحيح، تاثير سوء خواهد داشت

ي نخوانده، حق طبابت ندارد، آن كس نيز بايد ترتيبي داده شود كه مثالً همان گونه كه كسي كه درس پزشك
در . كه مثالً از فيزيك الكتروني خبري ندارد، حق نداشته باشد كه كتابي يا مقاله اي در آن زمينه منتشر سازد

مورد ترجمه متون معتبري كه ترجمه آنها به فارسي الزم است، حتماً نبايد اين كار به دست نااهالن صورت 
بري به اين صورت، بد، انتشار يافت، مدت ها طول خواهد كشيد تا مرد معتبري ميل بگيرد؛ چه اگر متن معت

يا حوصله ي آنرا پيدا كند كه بار ديگر آن متن را به فارسي برگرداند و اغالط فاحشي را كه غالباً نازدودني مي 
  )12: 1385آرام، . (شود از ذهن كساني كه از آن منبع غلط الهام گرفته اند بزدايد

مترجم بايد زبان مبداء را نيكو بداند تا مثالً در مورد كلمه واحد كه معاني متعدد «: استاد آرام مي افزايد
  )همان. (»قابل بار شده بر آن است آن را براي ترجمه انتخاب كند كه منظور نويسنده اصلي بوده است

بردست چه پيشنهادي براي خود شما به عنوان يك مترجم ز«: دكتر آذرنوش در پاسخ به اين سوال كه
ما بايد در : بهبود وضعيت ترجمه و پشت سر گذاشتن معضالت ترجمه از عربي به فارسي داريد؟ مي گويد

درجه اول مترجم يابي بكنيم و به آساني به هركسي اجازه ترجمه ندهيم و براي اينكه كسي اجازه يابد متن 
خردنامه، . (»گذشته يا آزمايش خود را پس داده باشدجدي اي را به فارسي در آورد بايد از مراحل خاصي 

1386 :18( 
ما در اين پژوهش سعي داريم تا ترجمه ي يك متن جدي و معتبر را بررسي كنيم و دريابيم كه آيا مترجم 

البته بررسي ميزان تسلط مترجم بر زبان مبداء . محترم مهارت هاي الزم براي ترجمه چنين متني را دارد يا نه
ه هاي گوناگون و در اليه هاي زباني مختلف مي تواند انجام پذيرد كه ما صرفاً به بررسي ميزان مهارت از را

ضمناً به ميزان آشنايي مترجم با موضوع مورد ترجمه نيز . مترجم در معادل يابي در سطح واژه پرداخته ايم
  .پرداخته ايم
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  پرسش هاي پژوهش

  معادل يابي واژگان تا چه حد موفق بوده است؟ در) دكتر مهدي محبتي(مترجم محترم .  1
  آشنايي وي با موضوع مورد ترجمه تا چه حد به انسجام و مفهوم بودن ترجمه اش انجاميده است؟. 2

  :فرضيه هاي پرسش هاي فوق را مي توان اين گونه بيان كرد
ا توجه به سياق بسيار وي در معادل يابي واژگان در سطح معناي قاموسي و نيز در معادل يابي واژگان ب

ضعيف عمل كرده است و خطاهاي فاحش وي در زمينه ي آشنايي با موضوع نشان از اطالع اندك و ناكافي 
  .وي از موضوع مورد ترجمه دارد

  
 پيشينه پژوهش

به بررسي  1376سال  25سيد محمدرضا هاشمي در مقاله فن يا تاريخ ترجمه فصلنامه مترجم شماره . 1
مترجم در معادل يابي واژگان، ساختار و معنا پرداخته است و نشان داده است عدم تسلط مترجم مهارت هاي 

  .بر زبان مبداء منشاء چه اشكاالتي در ترجمه گرديده است
و برگردان آن در ترجمه هاي فارسي قرآن » ماكان ليفعل«جواد آسه در مقاله درنگي در ساختار نحوي . 2

به صورت موردي به بررسي ميزان مهارت مترجمان در  1390سال  29ه كريم مجله ترجمان وحي شمار
انتقال يك ساختار نحوي خاص پرداخته است و نشان داده كه چگونه عدم آشنايي با ساختارهاي نحوي و عدم 

  . تسلط بر دقايق زبان مبداء مي تواند زمينه ساز اشتباهات مترجمان در امر ترجمه گردد
منفلوطي بر مبناي ضرورت تسلط بر زبان ) العبرات(ان در مقاله نقدي بر ترجمه ي شهريار گيتي و ديگر. 3

در اين مقاله : 1392سال  7مبداء و مقصد، فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره 
ن ترجمه اي نامتناسب با سبك متن مبداء، انتقال ساختار زبا: خطاهاي ناشي از عدم تسلط بر زبان مقصد

مبداء به مقصد و كاربرد نامناسب عبارت ها و واژگان و اشتباه در جمله بندي برشمرده است و در خصوص 
خطاهاي ناشي از عدم تسلط بر زبان مبداء، ترجمه اشتباه، حذف ترجمه، جعل ترجمه، ترجمه تحت اللفظي و 

  .انتقال نامأنوس برشمرده شده است
رعي در مقاله بررسي ترجمه هاي صور خيال در دو خطبه ي سيد محمد ميرحسيني و حشمت اهللا زا. 4

به بررسي موردي  1392سال  8نهج البالغه فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره 
ميزان تسلط مترجمان در برگردان عناصر بالغي صور خيال پرداخته اند و به خوبي نشان داده اند كه چطور 

  .از عهده برآمده اند و برخي ديگر اصالً به اين نكات بالغي توجه نداشته اند برخي مترجمان به خوبي
مجيد صالح بك و فاطمه كاظمي در مقاله بررسي ترجمه متون سياسي از ديدگاه بافت زباني با نگاهي . 5

 8 به كتاب التطرف االسرائيلي جذوره و حصاده فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي شماره
به بررسي ميزان مهارت مترجم در فهم و انتقال بافت زباني پرداخته اند و به بررسي رابطه  1392سال 

  .جانشيني و همنشيني كلمات در متن اصلي و ميزان انتقال آن به ترجمه پرداخته اند
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ر شكل پژوهش هاي بسياري تاكنون در خصوص بررسي مهارت هاي ضروري مترجمان انجام گرفته كه غالباً د
اما در خصوص ميزان آشنايي مترجمان با موضوع ترجمه پژوهش مستقلي به چشم . بررسي موردي بوده است

ما در اين پژوهش سعي كرده ايم اوالًمهارت مترجم در سطح واژگان و فهم تراكيب را به چالش . نمي خورد
. بر موضوع ترجمه را عيان سازيمبكشيم و در وهله ي ثاني با ارائه ي مثال هايي شفاف ميزان تسلط مترجم 

  .لذا از اين لحاظ اين پژوهش مي تواند تازه و مغتنم تلقي گردد
  
  ادبيات نظري - 1
 )قاموسي(معادل يابي واژگان در سطح معناي اول  1- 1

به دو سطح . يابي سه سطح واژگان، سطح دستوري و سطح بالغي  قائل شده است نيومارك براي معادل
توان سطح معناي اول را اطالق كرد يعني سطحي كه مترجم و منتقد به معناي  ر واقع ميواژگاني و نحوي د

ناميد كه ) ثانويه(توان سطح معناي دوم  شود، توجه دارد و سطح بالغي را مي اي كه از كالم متبادر مي اوليه
  )39: 1390نيومارك، . (مخاطب به مدلول ثانوي كالم توجه دارد

كند و معتقد است كه بيشترين  ها توجه مي در سطح واژگان به معناي قاموسي و ساخت صرفي واژه 1نيومارك
ي  به هر حال بيشترين مشكالت ترجمه در مقوله«: گويد وي مي. مشكل ترجمه در همين مقوله نهفته است

متهم به خود فريبي   كنند، كساني را كه به اهميت واژگان توجه نميوي ) همان(» واژگان است نه دستور زبان
ها بر اين باورند كه نبايد كلمه را ترجمه كرد، بلكه بايد جمالت يا  بسياري از مترجم«: گويد كند و مي مي

. متن زبان مبداء از كلمات شكل گرفته است. دهند به نظر من اين گروه خود را فريب مي. ها را ترجمه كرد پيام
. ها هستند يت تنها چيزي كه شما بايد ترجمه كنيد همين كلمهدر نها. روي صفحه فقط كلمات وجود دارند

كنيد كم و بيش  چون كلماتي كه ترجمه مي  كنم كه كلمات را به صورت مجزا ترجمه كنيد، من پيشنهاد نمي
 )251: 1390نيومارك، (» .معني آنها وابسته به يك بافت مشخص زباني، فرهنگي، ارجاعي و يا فردي است

نامه در جريان ترجمه بسيار  ارك به واژگان باعث شده كه وي در زمينه استفاده از واژههمين توجه نيوم
توان آن را  را به خاطر بياوريد كه اگرچه نمي 2توصيه بالك«: به اين گفته وي توجه كنيد. گير باشد سخت

كنيد، به ويژه  ها را در فرهنگ لغت نگاه تك به تك واژه«: خيلي جدي گرفت اما واقعيت مسلمي در آن هست
كنم و آن  مطلبي را به گفته او اضافه مي) نيومارك(من » .دانيد كنيد معني آنها را مي هايي را كه فكر مي واژه

  )139، همان(» ها را نگاه كنيد ابتدا در يك فرهنگ يك زبانه، سپس در يك فرهنگ لغت جامع، واژه: اينكه
اكافي مترجم در استفاده از فرهنگ لغت منشاء چه ما در بخش تطبيقي نشان خواهيم داد كه مهارت ن

  .خطاهاي فاحشي گرديده است
  

                                                           
١. Newmark

 
٢. Belloc
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  1معناي واژه در بافت 2- 1
هاي واژگاني، صرفي، نحوي و آوايي است و  يكي شامل مولفه: ي دو بعد اساسي است هر كالمي در بردارنده

مورد اول را بافت زباني . ديگري شامل فضاي ساخت، انتقال، دريافت كالم و عناصر دخيل در اين فرايند است
مورد دوم، بافت . اند غوي تعبير كردهي ل نامند كه قدما آن را با اصطالحاتي از قبيل سياق، نظم و قرينه مي

شناسي قديم، اصطالحاتي چون حال، حال  موقعيت است كه به آن بافت غير زباني مي گويند و در زبان
براي فهم معنا توجه به هر دو نوع بافت، ضروري و . مشاهده، حال مقام و سياق القصه بيانگر آن هستند

  )181: 1392ميرحاجي، (. ناپذير است اجتناب
در اين پژوهش نشان داده ايم كه عدم توجه به بافت در كشف معناي واژه چگونه باعث به خطا رفتن 

 .مترجم گرديده و ترجمه مغلوط به دست داده است

  
  معرفي مولف و مترجم -2
  معرفي مولف 2-1

وي از . عبداهللا بن محمد بن يحيي مكني به ابونصر و مشهور به سرّاج طوسي و ملقّب به طاووس الفقراء است
ي  نخستين توجه خاص به وي در ضميمه. مشاهير علماء و محدثان و فقها و عرفاي قرن چهارم هجري است

غالب منابع عرفاني متاخر . شده استي جامي در نفحات االنس عمدتاً از آن فراهم  االولياء است و مقاله  تذكره
از وي و اثر معروفش اللمع في التصوف نام برده ... همچون كشف المحجوب، رساله قشيريه، طبقات صوفيه و 

هدف سراج از نوشتن اين كتاب، ارائه اصول حقيقي تصوف و اثبات موافقت و  )117: 1394طاهري، (. اند
در واقع، اللمع صراحتاً ويژگي دفاعيه نويسي و . ايان دين بوده استي پيشو مطابقت اين اصول با قرآن و سيره

وي هدف . هاي خود را ارائه ننموده نكته آنكه سرّاج، اثري ابتكاري ارائه نكرده و نظريات و ديدگاه. جدلي دارد
را كند و نويسندگان هم عصر خود  خويش را در ضبط و تفسير اقوال يا مكتوبات پيشكسوتان خود منحصر مي

سرّاج، به شدت از لفّاظي و  )120همان، (. كند اند، مالمت مي به سبب آنكه اسير خودنمايي در مباحثات گشته
هاي لفظي و معنوي گريزان است و در پي آن است كه بدون هيچ تعقيد و يا اظهار فضل و لحيه  آراستگي

كه در مورد اللمع شايان ذكر است  نكته مهم ديگري. نمودن، مخاطب را با حقايق طريقت و تصوف آشنا سازد
در اللمع قطعات بسياري وجود دارد «: وي مي گويد. مطلبي است كه نيكلسون مصحح اللمع بدان اشاره كرده

: 1380ي نيكلسون، به نقل از خياطيان،  مقدمه(. »تواندآن را به طور شايسته شرح دهد كه تنها يك صوفي مي
، نتوانسته از  ايم كه مترجم محترم چون اهل اصطالح نبوده شان دادهما در قسمت تطبيقي پژوهش خود ن )66

  .است  اي گنگ و مبهم ارائه داده ي متن برآيد و صرفاً تحت لفظ، ترجمه عهده
  
  

                                                           
١. Context
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  معرفي مترجم 2-2
به وسيله دكتر قدرت اهللا  1380نخست در سال . اللمع في التصوف تاكنون دو بار به فارسي ترجمه شده است

استاديار دانشگاه سمنان كه البته اين ترجمه كامل نيست و كمتر از يك سوم اللمع را به پارسي خياطيان 
از آنجا كه ترجمه دكتر خياطيان اغالط كمتري دارد ما در اين پژوهش براي نشان دادن . برگردانده است

ين پژوهش به ارزيابي آن اما ترجمه دوم كه در ا. ترجمه صحيح و پيشنهادي از ترجمه ايشان استفاده كرده ايم
به  1382پرداخته ايم متعلق است به دكتر مهدي محبتي دانشيار دانشگاه زنجان كه چاپ نخست آن در سال 

دكتر محبتي . وسيله انتشارات اساطير عرضه گرديده است و متن كامل اللمع را به فارسي برگردانده است
شايان ذكر است اين ترجمه در سال . هران اخذ كرده استدكتراي خود را در رشته ادبيات فارسي از دانشگاه ت

  .تجديد چاپ گرديده است بي آنكه اغالط فاحش از آن زدوده گردد 1388
  

  اللمع في التصوف و تطبيق دو ترجمه از آن - 3
 عدم فهم صحيح متن 3- 1

يم كه مترجم در اين قسمت سعي كرده ايم مثال ها وجمالتي ساده را از اللمع انتخاب كنيم و نشان ده
به دليل عدم تسلط بر زبان مبداء چطور از فهم صحيح متن باز مانده و ترجمه ) دكتر مهدي محبتي(محترم 

  .اي غلط به دست داده است
أَلَّفَه و لَيس ] قد لَفَّه و جواباً قد[و كلُّ واحد منهم يضيف الي نفسه كتاباً قد زخرَفه و كالماً  3- 1- 1

  )5، سطر 353سراج، ص ( .ذلك بِمستحسنٍ منهم
انديشان و صاحبان هوش، كارشان و  حال آنكه نيك. دانند بها مي و خود را دارنده نوشته و كتاب گران

  )3، سطر 65محبتي، ص (. دانند حالشان را مي
و هريك از آنان كتابي آراسته و كالمي پرداخته و پاسخي آورده و به خود نسبت داده است؛ كاري كه از 

  )3، سطر 190خياطيان، ص (. آنان پسنديده نيست
را درنيافته، لذا در ترجمه به  و ليس بمستحسن منهم ذلكدكتر محبتي ظاهراً معناي عبارت : توضيح

  .لي نيست، بدان افزودهخطا رفته و چيزي را كه در متن اص
  )3، سطر 356سراج، ص (  ال يبلُغُ اَحد إلي كمالٍ يحوي جميع العلومِ و األعمالِ و االحوالِو  2-1-3

. ها و كردارها و احوال درست باشد ي تمامي دانش كس نيست كه به كمال برسد جز اينكه دارنده و هيچ
  )6، سطر 68محبتي، ص (

  )6، سطر 193خياطيان، ص (. ي علوم و اعمال و احوال نرسد ي همه كس به كمال در برگيرنده هيچ
در متن هيچ استثنايي وجود ندارد، اما دكتر محبتي جمله را بد فهميده و به صورت جمله : توضيح

 . استثنائيه ترجمه كرده كه غلط است

3 -1-3 مرَينِ لَو اَقسي طثَ أغَبرَ ذأَشْع بمرنهم رآءوإنُّ الب لَي اهللاِ لَأبرَّهع 2، سطر364سراج، ص( .م(  
  )3، سطر 76محبتي، ص (. آلودگان تهيدست هستند كه نيكوكارند و براء از آنهاست چه بسيار خاك
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چه بسا ژوليده موي غبارآلود فقيري كه چون به خداي سوگند خورد قطعاً آن را به جاي آرد و همانا : يعني
  )پاورقي 15، سطر 201خياطيان، ص (. از ايشان است» براء«

ه معناي را درنيافته و صرفاً از واژه ابر كه از ريشه برّ ب لَو اَقسم علَي اهللاِ لَأبرَّهدكتر محبتي عبارت : توضيح
ترجمه صحيح . اي نموده كه كامالً غلط و مغاير متن است نيكوكاري است معنايي اختراع كرده و ترجمه

 .نماياند خياطيان آشكارا خطاي فاحش دكتر محبتي را مي

  
4-1-3 وعلَ إلي دماهللاُ أنَّه ح همحر ن بِشرِ الحافيع يكفَ ةٍح طَعام هيدينَ يب عفُوض إلَيه هدي دمأن ي دهج

ثالثَ مرّات فَلَم تَمتَد دهج ثُم فَلَم تَمتَد . فيه رامٍ أوإلي طَعامٍ ح ال تَمتَد هدإنَّ ي عرِفُهن كانَ يملٌ مجفقالَ ر
ةٌشُبه عوالد ههذ بلَ إلي  ةِما كانَ أغنَي صاحهذا الرَّج ودعأن يهيت19، سطر 385سراج، ص ( .ب(  

، سطر 99محبتي، ص (. خانه توانگر را چه شده كه چنين مردي را به مهماني خويش خوانده است صاحب
20( 

ناك دراز  شناخت كه دستش به سوي غذا حرام يا شبهه گاه مردي كه بشر حافي را بدين صفت مي آن
  )2، سطر 233خياطيان، ص (. اي نبرده است هميزبان از دعوت او به منزل خويش، فايد: نشود، گفت
خانه توانگر را از كجاي عبارت درآورده و اين  فهمم كه دكتر محبتي صاحب بنده حقيقتاً نمي: توضيح

 ! صفت و موصوف در كجاي كالم وجود دارد؟

5 -1 -3 قُولُ حرامكانَ ي اَنَّه هانيل اإلصبهبنِ س نِ عليلِ بهن سع يكنا  كَما حي أَصحابمسن يعلي كُلِّ م
  )، سطر آخر387سراج، ص ( .الفقرآء لأَنَّهم أَغني خَلْقَ اهللاِ عزّ و جلَّ

بر هر كس از ياران ما كه نام فقير نهاده شد حرام : از سهل بن علي بن سهل اصفهاني آمده است كه گفت
  )، سطر آخر101محبتي، ص (. ي خدايندها است كه چيزي از كسي بستاند چه اينان توانگرترين آفريده

» فقير«روا نيست كسي بر ياران ما نام «: گفت از سهل بن علي بن سهل اصفهاني نقل است كه همواره مي
  )2، سطر 236خياطيان، ص (» .اند نيازترين مخلوقات خداي عزّ و جلّ كه آنان بي نهد؛ چون

  .ا درنيافته استروشن است كه دكتر محبتي معناي درست عبارت ر: توضيح
6 -1 -3 ا فَإلَيا أَو ضياعكَل ن تَرَكو م هثترومالًا فَل ن تَرَك3، سطر 431سراج، ص ( .م(  

. رسد، و كسي كه مال و منالي بر جاي گذارد از من نيست اش مي گذارد به ورثه كه مالي بر جاي مي كسي
  )3، سطر 147محبتي، ص (

هركس مالي به جا گذارد، از آن ورثه اوست و هركس باري بر دوش مردم يا خسارتي بر جا گذارد، : يعني
  )2، پاورقي 295خياطيان، ص (. پس جبران آن بر عهده من است

  .عدم فهم عبارت توسط دكتر محبتي به ترجمه غلط و نامفهوم انجاميده است: توضيح
 .و كانَ قد عزَلَها ليشتَري بِها خادما يخدمه  درهمٍ ةٍالدنيا شَيئًا إلّا أربعمأي و اهللاِ إنَّه ما خَلَّف منَ 7-1-3

  )8، سطر 459سراج، ص (
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اما به خدا سوگند جز چهارصد درهم از خود چيزي نگذاشت و آن را هم به غالمي داد كه به او خدمت 
  )15، سطر 177محبتي، ص (. نمود مي

به خدا سوگند كه او از دنيا به جز چهارصد درهم به جا نگذاشت كه آن را براي خريد خادمي كنار گذاشته 
  )5، پاورقي 337خياطيان، ص (. بود

را ليشتَري بِها خادما توجه نكرده و عجيب اينكه عزَلَها معلوم نيست مترجم محترم چطور به واژه : توضيح
كنم كه نسخه ما و دكتر محبتي همانا  باز تاكيد مي! اي تخيلي از خود درآورده هم در ترجمه نياورده و ترجمه

  .ي مصحح نيكلسون است و اختالف نسخ در كار نيست نسخه
  
  خطا در معادل يابي واژگاني در سطح معناي قاموسي 2-3

ناكام بوده و در اين قسمت سعي ما بر آن بوده كه نشان دهيم مترجم محترم در مراجعه صحيح به كتب لغت 
  .الفاظي را كه به سادگي مي شد معناي آن را با مراجعه به لغت به دست آورد، غلط ترجمه نموده است

1 -2-3 خُوا ذلكرم و وفاتَهم و وهدوالم و مم و كُناههءĤنُوا أَسمو15، سطر 356سراج، ص ( و د(  
محبتي، ص ( .بندي كردند را تدوين نمودند تا آنگاه كه زمانها و فرزندان و تاريخ وفات آنان  ها و كنيه و نام

  )22، سطر 68
خياطيان، ص (. داشتند در نقل و ضبط حديث، مكان و اسم و كنيه، زمان تولد و وفات آنان را معلوم مي

  )19، سطر 193
و نيز  دكتر محبتي ميان موالد كه جمع مولد است با مواليد كه جمع مولود است، فرق نگذاشته: توضيح

به سياق توجه نكرده كه دريابد ثبت زمان تولد و وفات علماست كه اهميت دارد و ثبت اسامي فرزندان علما 
 . اي براي مورخان ندارد فايده

  )، سطر آخر365سراج، ص ( قُلْ لَو كانَ البحرُ مدادا لكلمات ربيِ 2-2-3
  )1، سطر 78محبتي، ص (... بگو اگر دريا مدادي گردد تا كلمات خدا را بنويسد: خداوند عز وجل فرمود

  )پاورقي 1، سطر 204خياطيان، ص (. بگو اگر دريا براي كلمات پروردگارم مركب شود
در صورتي كه مداد در عربي به ! دكتر محبتي مداد عربي را به مداد فارسي ترجمه كرده است: توضيح

 .چنانكه در ترجمه خياطيان به درستي آمده. معناي مركب است

، 366سراج، ص ( .مخصوصاً بعلم أسماء المنافقين كان قد أسرَّه اليه رسولُ اهللا ةكما كان حذَيف 3- 2- 3
  )9سطر 

  )14، سطر 78محبتي، ص (. داشت دانست و آن را پوشيده مي چنانكه حذيفه نام منافقان را مي
چنانكه عمر از وي . از وي خواست آن را پنهان دارد ϑو پيامبر. در اسامي منافقينهچنانكه حذيفه 

سبعينَ بابا منَ  ϑعلَّمني رسولُ اهللا«روايت است كه  Αآيا من هم از ايشانم؟ از علي بن ابي طالب: پرسيد مي
  )14، سطر 204خياطيان، ص (» العلمِ لَم يعلِّم ذلك أحدا غَيري
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فرموده كه  سياق عبارت داللت دارد كه پيامبر برخي اصحاب خود را به اسراري مخصوص مي: توضيح
كتم و إسرّ اليه =أسرّدكتر محبتي نه به اين سياق توجه كرده و نه فرق واژه . اند اطالع بوده سايرين از آن بي

معناي درست واژه . را دريافته »اإذا أسرّ النّبي إلي بعض أزواجه حديثً«أوصله و اعلمه كما في اآليه : حديثَا
است نه حذيفه،  ϑحضرت رسول اهللاأسرَّ اليه همان است كه خياطيان آورده و فاعل در  .أسرَّه اليه رسولُ اهللا

دهد كه دكتر محبتي به  اين نمونه و امثال آن كامالً نشان مي. چنانكه به غلط در ترجمه دكتر محبتي آمده
 . ندارداشتقاق و علوم عربيه اشراف 

  
4-2-3 وفيالص ب؟ فقال إصحبن اَصحهِم معضبةَو قيلَ ل  عاذيرِ و لَيسنَ الما موهجم وهنْدلْقَبيحِ عفَإِنَّ ل

كنَفس جِبفَتُع بِه وكرْفَعفَي عقوم مهنْدلْكَثيرِ ع10، سطر 371سراج، ص ( .ل(  
چون در نزد آنان براي كارهاي . اصحاب تصوف: تر است؟ گفت و به يكي از آنان گفته شد چه كسي صحابي

  )9، سطر 83محبتي، ص (. نابهنجار داليلي است و كثرت و عدد برايشان چندان مهم نيست
اهي صوفيان؛ زيرا زشت را نزد آنان وجوهي براي عذرخو: مصاحبِ كه باشيم؟ گفت: اي را پرسيدند صوفي
  )، سطر آخر209خياطيان، ص (. اعتنا ندارند تا ترا بدان باال برند تا خويش را بزرگ انگاري» بسيار«است و به 
را اسم تفضيل از صحابي گرفته كه به خوبي تسلط وي را بر زبان مبداء را نشان  اَصحبواژه : توضيح

 . دهد مي

5 -2 -3  ويعنه[و ر [ن شُبها مأَ و قال ةٍانه اَكَل طعامتقَي بِه ملا ع22، سطر 452سراج، ص (. فلم(  
  )24، سطر 170محبتي، ص . (روزي غذايي شبهه ناك خورد، چون دريافت ترسيد و گفت

  
:  و از او روايت است كه غذاي شبهه ناكي خورد و پس از آنكه از آن آگاه شد، استفراغ كرد وگفت

  )5، سطر 328خياطيان، ص (
أَ را ترسيد ترجمه كرده كه نشانگر توانايي وي در مراجعه به لغت و استكشاف معاني وي تقَي: توضيح

  !هاست واژه
سراج، ( .إن أردت أن تَلقَي صاحبك فَرَقِّع قَميصك و أَخصف نَعلَك و قَصر أَملَك و كُلْ دونَ الشَّبعِ 2-3- 6

  )4، سطر 459ص 
كفشت را تكه كن، آرزوهايت را كوتاه نما   كني، پيراهنت را پاره كن، اگر اراده كردي كه همنشينت را ديدار

  )11، سطر 177محبتي، ص (. و كم بخور
خواهي دوستت را مالقات كني، پس پيراهن و كفشت را پينه بزن و آرزويت را كم كن و تا  اگر مي : يعني

  )3، پاورقي 337خياطيان، ص (. حد سير شدن غذا بخور
را بر خود  رقِّع و أَخصفواضح است كه استاد محبتي زحمت مراجعه به لغت براي دانستن معناي : توضيح

الزم است در اينجا جمله معروف نيومارك را كه در . اند اند و به دانش خود از عربيت اكتفا نموده هموار نفرموده
توان آن را خيلي جدي  د كه اگرچه نميتوصيه بالك را به خاطر بياوري« :ام، تكرار كنم كه متن پژوهش آورده
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هايي را كه  ها را در فرهنگ لغت نگاه كنيد به ويژه واژه گرفت اما واقعيت مسلمي در آن هست، تك به تك واژه
كنم و آن اينكه ابتدا در  ي او اضافه مي مطلبي را به گفته) نيومارك(دانيد؛ من  كنيد معني آنها را مي فكر مي

  ) 139، 1390نيومارك، (» .ها را نگاه كنيد سپس در يك فرهنگ لغت جامع واژهيك فرهنگ يك زبانه 
 اما بِاللٌ و صهيب رضي اهللاُ عنهما فإِنَّه روي عنهما انَّهما أَتَيا قبيلَةً منَ العرَبِ فَخَطَبا إِلَيهِم فَقيلَ 7-2-3

فهدانَا اهللاُ تعالي و كنّا مملوكينَ فأَعتَقَنا اهللاُ تعالي و كنّا عايلينَ لَهما من اَنتما فقالَ بِاللٌ و صهيب كنّا ضالّينَ 
، 466سراج، ص ( .فَأَغنانَا اهللاُ تعالي فَإِنْ تُزَوجونا فَنَحمد اهللاَ و إنْ تَرُدونا فَسبحانَ اهللاِ فقالوا تُزَوجونَ و الحمد هللاِ

  )3سطر 
بدانها گفته . ها وارد شدند و با آنها سخن گفتند اي از عرب قبيله روايت شده كه آن دو به: بالل و صهيب

مرداني گمراه كه خداوند هدايتمان كرد و مملوك بوديم و   بالل و صهيب،: شد شما دو تن كيستيد؟ گفتند
 گوييم اگر به ما زن دهيد خدا را حمد مي. نيازمان ساخت خداوند آزادمان ساخت و نيازمند بوديم و خداوند بي

. شما را زن خواهيم داد، خدا را شكر كنيد: ها گفتند عرب. نياز است و اگر ما را برانيد خداوند پاك و بي
 )17، سطر 184محبتي، ص (

: از آن دو سوال شد. آمدند و خواستگاري كردند  اي از عرب روايت است كه نزد قبيله Γاما بالل و صهيب
فقير . برده بوديم خدا آزادمان ساخت. گمراه بوديم، خدا هدايتمان كرد  بالل و صهيب،: شما كيستيد؟ گفتند

بر سينه ما زنيد، خدا  گزاريم و اگر دست رد اگر به ما زن دهيد، خدا را سپاس مي. بوديم، خدا توانگرمان نمود
  )7، سطر347خياطيان، ص (. كنيد و حمد از آن خداست پس گفتند ازدواج مي. گوييم را تسبيح مي
البحرين صفحه  كه در مجمع خطب هرگاه با الي بيايد به معناي خواستگاري كردن است؛ چنان: توضيح

عجيب آنكه » يتزوج منهم فهو خاطب إذا تكلم أن: خطب المرأة إلي القوم«: ذيل ماده خطب آمده است 663
نيز متوجه نشده كه در اينجا خطبا به معناي خواستگاري كردن است نه  فَإِنْ تُزَوجونادكتر محبتي از عبارت 

ضمناً خطبا هرگز به معناي سخن گفتن نيست؛ بلكه به معناي خطبه خواندن است و فاعل آن ! سخن گفتن
  .معناي خطبه خوان و خاطب به معناي خواستگارخطيب به ! يا خطيب است و يا خاطب

  )8، سطر466سراج، ص (. عبداهللا بن ربيعة و مصعب بنُ عمرَ رضي اهللاُ عنهما فكانا متواخيينِ 8-2-3
  )25، سطر 184محبتي، ص (. هر دو مريض بودند: عبداهللا بن ربيعه و مصعب بن عمر

  )14، سطر 347خياطيان، ص (. كه با هم عقد اخوت داشتند Γعمراما درباره عبداهللا بن ربيعه و مصعب بن 
  .گرفته و ترجمه كرده است! را به معناي مريض بودن تواخيدانم دكتر محبتي چرا  واقعاً نمي: توضيح

  
  خطا در معادل يابي واژگاني به دليل عدم توجه به بافت 3- 3

هرچند ما . معناي صحيح واژه را متذكر شويمدر اين قسمت كوشيده ايم نقش مهم و حياتي بافت در كشف 
ترجمه دكتر محبتي را در اين پژوهش مورد نقد قرار داده ايم، ولي در اين بخش به يكي از خطاهاي ترجمه ي 

  .دكتر خياطيان نيز اشاره كرده ايم
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1 -3-3 ]تَجرَّقَ لَحمي و يتَعي فَيأن أكونَ كَبشًا ألُهد تددةَ ويدبرقي و لَم اُخلَققال اَبو عسراج، ( ].نّي ف
  )18، سطر 462ص 

بودم كه قرباني كنند تا گوشتم را پخش كنند و بچينند و هرگز  دوست داشتم قوچي مي: ابو عبيده گفت
  )9، سطر 181محبتي، ص (. شدم كهنه نمي

هم جدا شدم و گوشت و پي و استخوانم از  دوست داشتم قوچي بودم كه قرباني مي: ابو عبيده گويد[
  )10، سطر 342خياطيان، ص (.] شدم شد و هرگز آفريده نمي مي

  .شدم، ترجمه كرده كه نامفهوم است را بي توجه به سياق كهنه نميلَم اُخلَق : توضيح
  

رأس شاةٍ قال إِنَّ أخي كان  ϑأُهدي لرَجلٍ من اصحابِ رسولِ اهللاِ] قال[عمرَ أَنَّه ] ابن[و روي عن  3- 2-3
ولِ قال و أَحوج إليه منِّي فَبعثَ إِلَيه فَلَم يزَل يبعثُ الواحد إِلي اآلخَرِ حتّي تناولَه سبعةُ ابيات فَرَجعت إلي اال

  )20، سطر 466سراج، ص ( .ةو يؤثرونَ علي أنفسهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاص نَزَلَت فيه هذه اآليةُ
برادرم از من به : گفت. تقديم شد ϑسر گوسفندي به يكي از صحابه رسول خدا: روايت است كه τاز ابن عمر

صحابي پياپي سر آن گوسفند را براي يكديگر فرستادند تا آنكه . تر است و آن را نزد وي فرستاد آن محتاج
و  :اين آيه در شان اين گروه نازل شد: ابن عمر گفت. هفت خانه از آن خوردند و سرانجام به خانه اول برگشت

  )9، سطر 348خياطيان، ص (. ةنَ بِهِم خَصاصيؤثرونَ علي أنفسهِم و لَو كا
آمده است و صرفاً در أخذ و تعاطي هاي قديم و حتي در الوسيط به معناي  نامه در لغت تناول: توضيح
هاي معاصر به معناي أكل آمده است؛ لذا بعيد  نامه هاي جديد همچون المنجد و و ديگر لغت نامه برخي لغت

چراكه   كند؛ نياز مي بوده باشد، هرچند سياق ما را از اين استدالل بي أكلعناي به م تناولاست در قرن چهارم 
حال بايد از جناب خياطيان پرسيد اگر هفت خانه از . اين روايت در واقع درصدد بيان شان نزول آيه ايثار است

به اين عمل  !آن سر گوسفند خورده باشند و نيز براي يكديگر فرستاده باشند، اين كه ديگر ايثار نيست
  !گويند انفاق، نه ايثار مي

عن ابنِ عباسٍ رضي اهللاُ عنه اَنَّ صورةَ جبريلَ عليه السالم في قَايمةِ الكُرسي مثلُ الزَّردةِ في  3- 3- 3
  )17، سطر 377سراج، ص ( .الجوشَنِ

محبتي، (. ها در جوشن صورت جبرئيل در ستون كرسي است همانند نقش: از ابن عباس نيز روايت شده كه
  )2، سطر 98ص 

هاي  در ستون كرسي مانند حلقه Αهمانا صورت جبرئيل«: در حديث ديگري نيز از ابن عباس آمده است
  )21، سطر 218خياطيان، ص (» .زنجير در زره است

حلقه جوشن و زره؛ بنده متوجه : زردةزره بافت، جوشن ساخت؛ : زرد الدرع: تدر لغت آمده اس: توضيح
ي همايند زرده و جوشن را به نقش در جوشن ترجمه  نشدم كه محبتي چطور به سياق توجه نداشته و دو واژه

 !  كرده و اصالً ايشان واژه نقش را از كجا آورده؟
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4-3 -3  كُونوا أغنياءلَم ي أنَّ هؤُآلء عليه الغنا علي الفقرِ و ذَهب ن غَلَطَ في تَشريفنا غَلَطَ من هاهفَم
أَنَّ غَناهم بِاهللاِ و فَقرَهم إليهنيا لنَ الدمونَ معدبِما ي نيا و ال فُقَرآء7، سطر 456سراج، ص (. بأعراضِ الد(  

اند كه آنها توانگر  اند و پنداشته در برتري غنا بر فقر به خطا افتاده در همين جاست كه برخي از مردم
اند و فقر و غنايشان فقط براي  اند و فقير نيستند چون دنيا را رام كرده نيستند چون دل از دنيا اعراض كرده

  )12، سطر 174محبتي، ص (. خداست حال آنكه همه خطاست
فقر دچار اشتباه شدند و معتقد گشتند كه اين طايفه، از همين جاست كه گروهي در شرافت غنا بر 

ثروتمند به كاالهاي دنيا نبوده و فقير در از دست دادن اموال دنيايي نيستند بلكه غنايشان به خدا و فقرشان 
  )2، سطر 333خياطيان، ص (. به سوي اوست
رويگرداني از دنيا تميز نداده و از  كاالها و متاع دنيا؛ با اعراض و= أعراضِ الدنيانخست آنكه ميان : توضيح

چون اعراض همواره  گرداني است، پس حرف عن چرا نيامده، خود نپرسيده كه اگر اينجا اعراض به معناي روي
ال فُقَرآء نيز عبارت . ديگر آنكه در فارسي دل از دنيا اعراض كردن نامفهوم و غير منسجم است. آيد با عن مي

نَ الدمونَ معداوالً اين : كه براي ما دو سوال پيش آورده. اند را نفهميده و فرموده چون دنيا را رام كرده نيابِما ي
ترجمه از كجاي عبارت برآمده، ثانياً دنيا را رام كردن به چه معناست؟ از آنجا كه انسجام موجود در جمالت را 

وي از همه چيست و كجاي مطلب  و معلوم نيست منظور! درنيافته در پايان افزوده حال آنكه همه خطاست
  . خطاست؟ اين عدم فهم انسجام عبارات با نظر به ترجمه صحيح خياطيان كامالً هويداست

  
  ميزان آشنايي با موضوع ترجمه 4-3

از آنجا كه عرفان عصاره ي علوم اسالمي است و باالترين و واالترين جايگاه را در نزد عالمان دين دارد، بديهي 
هستند و چنان كه پيش تر گفتيم اصالً ... عرفاني مشتمل بر نكات فقهي، حديثي، تاريخي واست كه متون 

دليل تاليف اللمع اين بوده كه سراج مي خواسته نشان دهد عرفان و تصوف برخاسته از دين است و با ساير 
طالبي كه ربط با ساير علوم لذا به وفور مي بينيم كه در اللمع م. منافاتي ندارد... تعاليم ديني، فقهي، حديثي و 

در اين . لذا مترجم چنين متني بايد حداقل شناختي اجمالي از اين علوم داشته باشد. اسالمي دارد مطرح شده
بخش كوشيده ايم با ارائه مثال هايي روشن و قاطع ميزان آشنايي مترجم محترم با موضوعات مطروحه در 

  .اللمع را بسنجيم
  )16، سطر 369سراج، ص ( .الحدودو اما االحكام فَ 3- 1-4

  )16، سطر 81محبتي، ص (. اما احكام چون تعزيرات
داند كه حدود و تعزيرات  روشن است كه اطالعات فقهي دكتر محبتي نيز ضعيف است و ايشان نمي: توضيح

  .دو اصطالح فقهي كامالً متفاوت هستند
بِنَقلِ الثِّقَةِ عن الثِّقَةِ حتّي انتهي الَينا  ϑأَخبار فَكُلُّ خَبرٍ ورد عن رسولِ اهللاِ  ϑروي عن رسولِ اهللاِ  2-4-3

  )7، سطر 426سراج، ص ( .فَاألَخْذُ بِه الزِم لجميعِ المسلمينَ
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ده كه درست و راست به ما رسي- ها و خبرهاي او را  از پيامبر هم خبرهايي رسيده است كه تمامي گفته
  )6، سطر 142محبتي، ص (. بايستي همه مسلمانان بگيرند و به كار برند -باشند

عمل به آنها بر   وارد شده به روايت ثقه از ثقه به ما رسيده كه براساس آيه و ، ϑاخباري نيز از رسول خدا
  )11، سطر 288خياطيان، ص (. همه مسلمانان الزم است

يك اصطالح در  ةالثِّقَرا ترجمه لفظي كرده و متوجه نشده كه  ةِعن الثِّقَ ةِبِنَقلِ الثِّقَدكتر محبتي : توضيح
ثقه هميشه صفت راوي است و ثقه بودن راوي ممكن است براي شنونده احراز گشته يا . است الحديث دراية

ممكن است گفته شود كه كتب درايه و مصطلحات آن در زمان . هاي رجالي به آن تصريح شده باشد در كتاب
درست است كه كتب درايه و پرداختن : گوييم سراج شايع نبوده و پس از وي پديد آمده است كه در پاسخ مي

به اين علم به صورت تخصصي در بين اماميه پس از قرن پنجم رخ داده، ولي در ميان عامه قدمت تاليف كتاب 
تاليف حسن بن  الراوي و الواعيالمحدث الفاصل بين همچون كتاب . گردد در اين علم به قرن چهارم باز مي

 علوم الحديث ةمعرفو نيز كتاب .) ق. هـ  378متوفي (و معاصر با سراج .) ق. هـ  360متوفي (خلّاد رامهرمزي 
اعداد ابوالفضل حافظيان بابلي، مركز  الحديث، درايةرسائل في (. ق. هـ  405تاليف حاكم نيسابوري متوفي 

ديگر آنكه وقتي در آثار عالماني كه تقريباً نزديك به سراج  )110ص ، 1، ج 1382تحقيقات دارالحديث، 
يابيم كه آنها واژه ثقه را در همان معناي اصطالحي كه بعدها ميان علماي درايه  كنيم درمي اند، تتبع مي زيسته

ر كتاب است د. ق. هـ  385به عنوان مثال شيخ الطائفه شيخ طوسي كه متولد . اند كرده باب شد، استعمال مي
اني وجدتها «: فرمايد مي -كه بعيد است تاليف آن بيش از پنجاه سال با سراج فاصله داشته باشد- االصول ةعد

مجمعة علي العمل بهذه االخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في اصولهم ال يتناكرون ] الفرقة المحقة[
من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم علي : ء ال يعرفونه سألوهذلك و ال يتدافعونه حتي أن واحدا منهم إذا افتي بشي

 ةعد(» كتاب معروف أو اصل مشهور و كان راوية ثقة ال ينكر حديثه سكتوا و سلّموا االمر في ذلك و قبلوا قوله
  )337، ص1ج ، االصول

غالباً بعد از قرن چنان كه پيداست شيخ الطائفه ثقه را صفتي براي راويه دانسته با اينكه كتب درايه اماميه 
از كتب درايه عامه و مصطلحات  6ششم تاليف شده و اين استعمال كاشف از اين نكته است كه يا شيخ الطائفه

آن مطلع بوده و به همان سياق سخن گفته و يا اينكه لفظ ثقه پيش از وضع اصطالحي علماي درايه نيز در 
به هر حال . و زبان رايج عصر خويش سخن رانده رفته و شيخ طوسي هم مطابق عرف همان معنا به كار مي

در بيان سراج ظهور در معناي اصطالحي ثقه دارد و ترجمه تحت لفظي محبتي به  ةِعن الثِّقَ ةِبِنَقلِ الثِّقَعبارت 
  . هيچ وجه مقبول نيست

3 -4 -3  هميعِ خَلقا علي جواجِب ةُ ألمرهةُ به و اإلتباع له و الطّاعاألسو إلي يومِ فَصار أَو غاب ن شَهِدمم
  )10، سطر 426سراج، ص ( .القيامةِ غيرَ الثَّالثّةِ الّذين رفع القَلَم عنهم

ها از روز نخست تا رستاخيز شد چه او را ديده باشند و چه  بدين گونه پيامبر اسوه و نمونه همه مسلمان
پيروي كنند كه در قيامت گناهي بر آنها نيست و قلم از  نديده باشند و همگي بايد او را نمونه بدانند و از او

  )9، سطر142محبتي، ص (. آنها برداشته شده است
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بنابراين اسوه قرار دادن او و پيروي از وي و طاعت امرش تا روز قيامت، بر همه حاضران و غايبان، جز سه 
  .واجب گشته است 11گروه مرفوع القلم،

خياطيان، ص (...  كليف از آنان برداشته شده است؛ همچون ديوانگان و يعني كساني كه قلم ت: 11پاورقي
  )11و پاورقي  13، سطر 288

را كه اشاره به  الّذين رفع القَلَم عنهم ةِغيرَ الثَّالثّدكتر محبتي در اين قسمت از متن عبارت : توضيح
سه  ϑپيامبر. (اي غلط و مضحك به دست داده است حديثي مشهور دارد، تحت لفظ ترجمه كرده و ترجمه

صبي، مادامي كه به بلوغ نرسيده است؛ نائم، مادام كه بيدار نشده است و : دانست گروه را مرفوع القلم مي
  ) )3ص ،18المجموع، نووي، ج (. مجنون مادام كه افاقه نيافته است

قالَ أَيش يتَهيأُ أن يقالَ في رجلٍ لَم يذهب عليه تَخليلُ لحيته في الوضوء عند نَزعِ روحه و  4-4-3
هبينرَقِ جو ع هسانل 14، سطر 434سراج، ص ( .إِمساك(  

برد حتي در هنگام  چه كسي گستاخي تواند كرد درباره مردي كه شانه كردن ريش را در وضو از ياد نمي
 )17، سطر 150محبتي، ص (مرگ؟ 

توان گفت درباره مردي كه در هنگام جان كندن و بند آمدن زبان و ظهور عرق بر پيشاني،  چه مي: گفت
  )، سطر آخر299 خياطيان، ص. (تخليل لحيه در وضويش، فوت نشده است

تخليل لحيه از مستحبات وضو است؛ يعني فرو كردن انگشتان در ميان محاسن براي رسانيدن : توضيح
كند كه هم در نفحات  جالب اينجاست كه سراج به حكايت مشهوري اشاره مي) دهخدا، ذيل ماده تخليل. (آب

. شرح حال شبلي معروف استآمده و ) 236ص (و هم در كشف المحجوب هجويري ) 184ص (االنس جامي 
وضو دادم، اما تخليل لحيه را فراموش . در بستر مرگ از من خواست تا وضويش دهم«: خادم شبلي گويد

تا آخر حكايت كه » پس جان داد. ي خود درآورد دست مرا گرفت و به ميان لحيه. زبان وي گرفته بود. كردم
ي تخليل لحيه را شانه زدن ترجمه كرده و زحمت عجيب است كه جناب محبت. در اللمع نيز ذكر شده است

ديگر اينكه إِمساك لسانه و عرَقِ جبينه را هم كه به زيبايي حال . تتبعي اندك را نيز به خود نداده است
  ! افزايد، حذف كرده؛ البد به دليل خوف از اطناب كند و بر اثرگذاري متن در مخاطب مي محتضر را توصيف مي

كونَ اإلنفاقُ أحب إليه منَ اإلمساك و الخَرج عنده آثَرُ منَ الدخلِ كَعثمانَ في تَجهيزِ جيشِ أن ي 3- 4- 5
  )15، سطر 455سراج، ص ( .ما ضَرَّ عثمانَ ما فَعلَ بعد هذا ϑالعسرَةٍ و شرِي بِئرِ رومةٍ حتّي قال رسولُ اهللا

مثل عثمان كه هميشه . تر از دخل انفاق در نزد دارا عزيزتر از جمع و امساك باشد و خرج شيرين
عثمان را چنين كارهايي : كرد و چاه رومه را خريد و بخشيد و پيامبر در باب او گفت نيازمندان را سير مي

  )21، سطر 173محبتي، ص (. آسيب نرساند
همچون عثمان در تجهيز سپاه عسره و . تر و بهتر است ، محبوبانفاق در نزد وي از امساك و خرج و دخل

  2.ما ضَرَّ عثمانَ ما فَعلَ بعد هذا: فرمود ϑخريد چاه رومه، تا آنجا كه رسول خدا
و  6، سطر 332خياطيان، ص ( . يعني پس از اين، عثمان هرچه كند، ضرري به وي نرساند: 2پاورقي 

  )2پاورقي 
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ترين و  سفر تبوك سخت. اي تاريخي در تاريخ اسالم دارد سابقه ةجيشِ العسرَنخست آنكه عبارت : توضيح
با توجه به گرماي هوا و خشكسالي و دوري مسافت و نيز تفوق . و سپاه اسالم بود ϑترين سفر پيامبر طوالني

. ناميده و مشهور شد ةنگ جيشِ العسرَكامل سپاه روم از حيث عده و عده بر سپاه اسالم، سپاه اسالم در اين ج
كه متاسفانه دكتر محبتي اصالً خود را موظف به ارائه ) 596، رسولي محالتي، ص ϑزندگي حضرت محمد(

توضيح در خصوص مفردات خاص و مصطلحات علوم ندانسته و حتي مانند دكتر خياطيان به آوردن عين 
  !!كرد نيازمندان را سير مي: دست داده و فرموده اي تخيلي از عبارت به مصطلح نپرداخته و ترجمه

ثُم إنَّ من آدابِهِم و شَمايِلهِم أيضًا مراعاةُ االسرارِ و مراقبةُ الملك الجبارِ و مداومةُ المحافظةٍ علي   4-3- 6
، 360سراج، ص (  .يعلَمها غَيرُ اهللاِ عزّ و جلالقلوب بِنَفيِ الخواطر المذمومةٍ و مساكَنَةُ االفكار الشّاغلَةٍ الَّتي ال 

  )13سطر 
همچنين از آداب و اوصاف صوفيان نگه داشتن رازها و پرهيز از فرمانرواي ستمگر و استمرار نيكي دل با 

و جز خداي كسي چيزي . سازند راه مي هاي زشت و پندارهايي است كه دل و انديشه را بي راندن بدسگالي
  )20، سطر 72محبتي، ص (.  داند يدرست از آنها نم

ي دل، همواره با دور  خانه. از ديگر آداب و صفات صوفيان، آن است كه حافظ اسرارند و مراقب ملك جبار
داند،  كردن خواطر نكوهيده پاس دارند و از منزل گزيدن افكار باز دارنده كه كسي جز خداي عزّ و جلّ نمي

  )21، سطر 197خياطيان، ص (. اند مانع
اي لفظ به لفظ انجام داده و به سياق نيز  سازد كه دكتر محتبي ترجمه اين نمونه كامالً آشكار مي: توضيح

داند  توجه نداشته و نيز اهل اصطالح نيست، چراكه كسي كه اندك اطالعي از عرفان و تصوف داشته باشد، مي
االسف وي  اما مع. يد اين معناستدر متن نيز محافظه و نفي خواطر مو. كه مراقبت اصطالحي عرفاني است

  .را كه مراد خداوند متعال است، به پادشاه ستمگر ترجمه كرده است الملك الجبارِ
  

  نتيجه گيري 
  :مي توان از اين پژوهش اين گونه نتيجه گيري كرد

چرا كه فهم متن و مراد . اولين و اساسي ترين شرط در مهارت هاي مترجم تسلط بر زبان مبداء است - 
لذا بايد به گفته ي دكتر آذرنوش كه پيش تر از آن ياد . مولف اصلي ترين و مقدم ترين وظيفه ي مترجم است

ترجمه داده نشود و  كرديم، مترجم يابي صورت گيرد و حداقل در خصوص متون معتبر به هركسي اجازه
كه از اهم  بديهي است كه اين امر محقق نمي گردد مگر با تاسيس بنيادي ملي جهت سامان دهي امر ترجمه 

  .وظايف آن آزمودن ميزان تسلط مترجم در زبان مبداء مي باشد
تكيه و چنان كه پيش تر از نيومارك نقل كرديم مترجم بايد مقيد به مراجعه به لغت باشد و بر ذاكره  - 

لغت نامه مورد نياز خود  اعتماد بيش از حد ننمايد و نيز بايد توان كافي در استفاده از لغت نامه ها و تشخيص
  .را داشته باشد

مترجم بايد به نقش حياتي بافت در يافتن معناي واژه توجه تام داشته باشد و بداند كه كوچك ترين كم  - 
  .ط فاحش به ترجمه مي گرددتوجهي به اين مساله باعث راه يافتن اغال
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چنان كه از استاد آرام نقل كرديم عدم آشنايي مترجم با موضوع مورد ترجمه صالحيت ترجمه را ازوي  - 
لذا توصيه مي شود مترجماني كه قصد ترجمه موضوعي كه در تخصصشان نيست را دارند . سلب مي نمايد

  .ي كه در آن موضوع تخصص دارد مشاوره نمايندحداقل آشنايي اجمالي با آن موضوع پيدا كنند و با فرد
ترجمه دكتر مهدي محبتي از كتاب گرانسنگ اللمع في التصوف به دليل اغالط فاحشي كه دارد و  - 

كاشف از عدم تسلط وي بر زبان عربي و آشنايي با علوم اسالمي است ترجمه اي مقبول به نظرنمي رسد و ما 
  .زواياي ديگر مورد نقد قرار خواهيم داد در آينده اي نزديك اين ترجمه را از

 
  :منابع
  .، مصاحبه با خردنامه، ماهنامه فرهنگي)1386(آذرنوش، آذرتاش  .1
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 .29، مجله ترجمان وحي شماره فارسي قرآن كريم

عباس عرب، انتشارات : ، مترجمفن ترجمه در ادبيات عربي، )1376(حسن، محمد عبدالغني  .4
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 . 8ادبيات عربي شماره 
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 ادبيات و زبان در ترجمه هاي پژوهش ، فصلنامةمقصد و مبدأ زبان تسلط بر ضرورت مبناي
  .7عربي، سال سوم، شماره 

  .، انتشارات اساطيرترجمه اللمع في التصوف، )1388(محبتي، مهدي  .10
بررسي بافت متن از ديدگاه برجسته ترين زبان ، )1392(ميرحاجي، حميدرضا و نظري، يوسف  .11

  .، فصلنامه جستارهاي زبانيشناسان قديم مسلمان براساس الگوي حازم قرطاجني
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 تاثير ورود اصطالحات عربي به قوانين بر حق بر فهم قانون
  1احمد خسروي

  2ابراهيم احمدي

  3حسن صمديان

 
 : :چكيده

هـاي  بـه روش  هاي حقوقي گوناگونالبته اين مولفه در نظام. يكي از مولفههاي  اصلي نظام حقوقي، قانون است
بايسـت  اما در وضع قانون و بخصوص قـوانين وضـعي مجلـس همـواره مـي     .گذاردمختلف پا به عرصه وجود مي

هـاي قـانون مطلـوب وضـوح و     يكـي از ويژگـي  .هاي ذاتي و عرضي يك قانون مطلوب مد نظر قرار گيردويژگي
دار، مغلـق، موجـب سـردرگمي يـا     چرا كه يك قانون متناقض،  مـبهم، ابهـام   .قابليت فهم آن براي عموم است

و در نگـارش قـانون بـه گفتـه منتسـكيو، از      .خواهد و بايد از قـانون پيـروي كنـد   گمراهي شخصي است كه مي
امـا در تـدوين   .يفردريك هگل قـانون معـين باشـد   ويا به گفته. طمطراق و عناوين بزرگ و كوچك احتراز شود

قواعد مذهبي هستند، قانونگذار همان اصطالحات زبان عربي را قوانين در ايران از آنجا كه عمده قوانين ترجمه 
شـود كـه آيـا ايـن     لذا با توجه به اختصاصي بودن اصطالحات بكار رفته سوال ايـن مطـرح مـي   . بكار برده است

قوانين براي عموم قابل فهم است، يا اينكه موجب ابهام، سردر گمي، يا غير قابل فهم شدن بـراي عـوام جامعـه    
و آيا قانونگذار راهكاري در جهت جلوگيري از ورود اصطالحات بيگانه در نظام حقوقي ايران وجـود   شده است؟

ناپذير است، ولـي  دارد؟ هر چند بدليل تاثير فقه بر قوانين در نظام حقوقي ايران ورود اصطالحات عربي اجتناب
شد و شوراي نگهبان در مرحلـه نظـارت   ورود اين اصطالحات نبايد بدان اندازه باشد كه براي عموم قابل فهم نبا

تواند به استناد به اصل پانزدهم قانون اساسي از ورود اينگونه از قوانين به نظام حقوقي جلـوگيري  بر قوانين مي
 .نمايد

  
 .هاي قانون، قانون مطلوبقانون، اصطالحات فقهي، ويژگي :كليد واژه ها 
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  مقدمه
قانون بوده است و يا حداقل حيات اجتماعي قانون مدار همواره مطلوب  حيات اجتماعي انسان همواره توامان با

بوده است و در اين باب فيلسوفان حكومتي ويا بطور كلـي علمـاي حقـوق نظريـات متعـددي را مطـرح كـرده        
ناگفته نماند كه در بين اين نظريات همواره تحوالتي نيز بوده اما اينكه چرا قواعد حقوقي بايـد وضـع شـود،    .اند

  .ختالف نظر هاي بسياري وجود دارد و اين نظريات در طول تاريخ متغيربوده استا
اما آنچه بين همه ي اين نظريات مشترك است اين است كه آنهايي كه وضعيت موجود به نفع آنها نبـوده و از   

ي اين معضـل  دربارهاي اند تا چارهاند، همواره در پي آن بودهسياست هاي وضع موجود زمان خود رنج مي برده
زدند و معتقد بودند كه هم قانون گذار در وضع قوانين بايد از عدالت پيـروي  بيابند، لذا همواره دم از عدالت مي

ي حقوقي قابل احترام است كه عالوه بر تامين آسايش و نظم عمومي، حافظ عدالت نيز باشـد در  لذا قاعده.كند
عشان بوده و طرفدار حكومت بوده، هـدف از وضـع قـانون را برقـراري     اي ديگر كه وضع موجود به نفمقابل عده

نظم دانسته و معتقد بودند كه هدف از وضع قواعد حقوقي برقراري نظم عمومي در جامعه بـوده اسـت و هـيچ    
  .ي عدم رعايت عدالت در قانون از اجراي آن سر باز زندتواند به بهانهكس نمي

توان ناديده گرفت، به خصوص تا بـيش از سـده هفـدهم كـه     عد الهي را نميالبته در اين بين هدف از وضع قوا
قواعد مذهب مسيح كمابيش حاكم بر جامعه بوده است و همچنين اسـالم كـه هـدف از وضـع قواعـد در ايـن       

شـده تـا   ها، اجري اراده پروردگار بوده است؛ آنچه قابل ذكر است، اين اسـت كـه ايـن قواعـد وضـع مـي      دوران
-و بعضا خود فرمانروايان از آن تبعيت نمايند، بنابراين همواره اين دغدغه وجود داشته كه قوانين ميفرمانبران 

ها و يا شرايطي داشته باشد تا هم براي فرمانبران و فرامانروايان قابل فهـم بـوده و هـم بـه نحـو      بايست ويژگي
ن به ايران، قواعد حاكم بـر مـردم قواعـد    در نظام حقوقي ايران، پس از ظهور اسالم و ورود آ. مطلوبي اجرا شود

فقهي بود و به تدريج با ظهور قانون نيز بسياري از قوانين در واقع برگرفتـه از فقـه اسـت و از آنجـا كـه منـابع       
فقهي و نتيجتا متون فقهي عربي است بسياري از الفاظ و اصطالحات از زبـان عربـي وارد زبـان حقـوقي ايـران      

كننـد  شود كه با توجه به اينكه قواعد حقوقي براي مردم ايجاد حق و تكليف مييشده است اين سوال مطرح م
اي نگارش يابند كه براي عموم مردم قابل فهم باشد، ورود اصالحات عربي تا چه اندازه بر بايست به گونهلذا مي

تحول قانون و اينكـه  اين حق مردم تاثير گذاشته است؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال ابتدا الزم است تا سير 
سپس حق بر فهـم قـانون تبيـين    . چگونه اصطالحات عربي وارد زبان فارسي شده است مورد بررسي قرار گيرد

هـاي  هاي قانون و تبيين قابل فهم بودن قـانون بـه عنـوان يكـي از ويژگـي     شود و در نهايت ضمن بيان ويژگي
به طور خاص به زبان قانون و تاثير آن بر حق بـر فهـم    قانون، ورود اصطالحات بيگانه به طور عام و الفاظ عربي

  .گيردكارهاي قانون تضمين اين حق مورد بررسي قرار ميقانون و راه
  

  سير تحول قانون در ايران
ي رسد كـه در ايـران ايـن مهـم از سـابقه     با توجه به اهميت ايجاد قانون و وضع نظام مبتني بر قانون، بنظر مي

قانون كه بعنوان مالك داوري هر تمدني محسوب و ابزاري براي جلـوگيري از  . چندان طوالني برخوردار نيست
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شود، اين سوال را بر مي انگيـزد كـه در   سلطه قدرتمندان بر مردم و سندي براي تضمين حقوق مردم تلقي مي
داشته، چرا نسبت به ديگر تمـدن هـا،   ي درخشان و پيشرفت زيادي كه در عهد باستان ايران با توجه به سابقه

  گردد؟ي توليد قانون به صد سال پيش بر ميسابقه
ي توليد قانون در ايران در عهـد باسـتان نسـبت بـه سـاير      دهد كه سابقهغور و بررسي در تاريخ ايران نشان مي

د اسـالم بـه ايـران، ديگـر     از پيشرفت زيادي برخوردار بوده، اما بـا ورو ) حتي در مقايسه با روم و يونان(هاتمدن
ي اسالم از جانب خداونـد  قانون به شكل امروزي خود مطرح نبوده بلكه آن را بصورت احكام و دستورات صادره

  .براي نتظيم امور زندگي بشر نازل شده و همچنين فتاواي شرعي صادره از علما دين بود
مروزي آن مطرح شد، اما در كنار آن شـرع هـم   تقريباً صد سال پيش بود كه اين وضع و توليد قانوني به شكل ا

تـوان  بعبارت ديگر قانون به معناي واقعي خود در عصر معاصر در زمان مظفرالدين شاه بود كـه مـي  . مطرح بود
ي عطف و شروع توليد و اجراي قانون موضوعه در ايران دانست كه در آن فرمان تشكيل مجلـس را  آن را نقطه

  )54، ص 1386نعمتي، .(ا كردامض 1285مرداد سال  14در 
. گذاري براحتي وارد عرصه نظام كشورمان نشدالبته اين نكته را نبايد فراموش كردكه با آمدن اسالم نهاد قانون

گذاري به شيوه امروزي از يك بعد، نتيجه تحوالتي است كه در فقه و اصول فقه بوسـيله ي علمـاي   نظام قانون
ي غالب بر اين بود كه از آنجا كه اسالم آخرين ديـن  وايل ورود اسالم عقيدهروشنفكر صورت گرفته، چراكه در ا

گـذاري در اسـالم   و كاملترين دين است، لذا همه  امور اعم از عمومي و خصوصي را بيان كـرده اسـت و قـانون   
 ولي تحوالت روزمره و مسائل جديدي كه مطـرح . بدعت است و عقل ناقص بشري قادر به درك اين امور نيست

  .شد باعث شد كه در ابتدا مسائل جديد در قالب فتوي و سپس به صورت قانون مطرح شودمي
گذاري نقطه شروع قاعده. بنابراين نياز است تا مباني اين تحوالت را در دكترين اسالمي مورد بررسي قرار دهيم

در ايـن دوره  . مشهور است دانسـت توان از قرن چهارم كه به عصر اجتهاد را مي) البته با استنباط از قواعد فقه(
يـا بعبـارت   (گـذاري به خوبي احساس شـد و قـانون  ) به خصوص در فقه شيعه(براي اولين بار اثر راي و اجتهاد 

در فقه شيعه بصورت فني در آمد و بـا بكـار بـردن اسـتدالل فـروع بـر اصـول منطبـق و         ) تر، فقه يا فتوادقيق
كه اين امر تاكنون در مسير فقه تاثير مهمي داشته است و لـذا باعـث   گذاري شد هاي اجتهاد پايهنخستين پايه

هاي رسـيدن بـه شـناخت مفـاهيم كتـاب و سـنت       شد تا برخي فقيهان از جمله شيخ مفيد، عقل را يكي از راه
  .بداند

گذاري شيعي را تكميل پس از وي فقهاي ديگري چون شيخ طوسي و سيد مرتضي با اجتهاد خود، فقه و قانون
البته پس از شيخ طوسي براي مدت يك قرن باب اجتهاد بسته شـد تـا اينكـه ابـن ادريـس مجـدداً بـاب        . كرد

با ظهور اخباريان باب اجتهاد مدتي دچار ضعف شد، چرا كه معتقد بودنـد در مسـايل شـرعي    . اجتهاد را گشود
  .شود عقل راه ندارد و مسايل شرعي بايد از طريق شرع يعني قرآن، اخبار و اجماع حاصل

هاي روزمـره از طريـق فتـاويي بـود كـه بجـاي       بطور كلي وضع قانون در اين دوران از طريق پاسخگويي به نياز
هاي فراوان، علم و اصول فقـه و بطـور   شيخ انصاري با تالش.يافتقانون در نص آن هم در دستگاه فقه نمود مي

البتـه تـا زمـان عالمـه نـائيني، تغييـرات       . اندكلي اجتهاد را از لحاظ علمي و فني به باالترين مرحله خـود رسـ  
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-پـردازان قـانون  عالمه نائيني يكي از بزرگتـرين نظريـه  . آنچناني صورت نگرفت كه بتوان اسم قانون بر آن نهاد

  .ي ديني استگذاري به سبك جديد و مبتني بر انديشه
وانين اسالم تصوير جديدي ترسيم كـرد  نائيني با اتكا به فقه و اصول، از مشروطه پارلماني منطبق بر موازين و ق

حكومت فقها بوده، وي معتقد بود مفـاهيمي كـه امـروزه    ) عج(ي غيبت امام زمانو حكوت مطلوب وي در دوره
سر از مجلس شورا، قانون اساسي و غيره به آنها دست يافته، در شريعت نيز وجود دارد و اگر تـاكنون علمـا در   

  )59، ص .....نائيني، .(آنان بوده است اين مورد بحث نكرده اند از غفلت
-ي حكوت مشروعه و دفاع از نظام پارلماني تالش كرد تـا اصـول و مبـاني مـردم    وي در تئوري خويش در باره

اصل است، از جمله، يكي حاكميت قانون اساسـي   7اين اصول و مباني . ساالري را با قرآن و حديث آشتي دهد
يكـي  : يد وي براي موفقيت رژيم مشروطه دو كـار مهـم بايـد انجـام شـود     از د. و ديگري تاسيس پارلمان است

گذراي مجلـس شـورا كـه در آن نماينـدگان مـردم گـرد هـم آينـد و ايـن          نوشتن قانون اساسي و ديگري پايه
المللـي هـم خبيـر و بـه     به حقوق مشترك بين. نمايندگان بايد از عقال و دانايان مملكت و خيرخواه ملت باشند

  )266همان، ص .(مقتضيات سياسي عصر هم آگاه باشندوظايف و 
ايشان نخستين كسي بودنـد كـه   . را در اين خصوص مطرح كرد) ره(توان ديدگاه امام خمينيپس از نائيني مي

اي عنوان كلـي و اوليـه  .نظام مبتني بر واليت فقيه را در ايران اجرايي كردند و زواياي مختلف وي را بيان كردند
ي حكومت مورد نظرشان بكار مي بردند حكومت اسالمي اسـت  و منظـور ايشـان از اسـالمي     ارهكه ايشان در ب

بودن حكوت اين است كه بر مبناي موازين و قوانين الهي و دين اسـالم باشـد و قـوانين و ضـوابط آن از شـرع      
الفقهـا امنـا   «و در كتاب واليت فقيه، بـا ذكـر حـديث    ) 18، ص 1384فوزي، .(مقدس اسالم گرفته شده باشند

در حقيقـت وظـايف انبيـا برقـرار     ! منظور اين نيست كه فقها در مسئله گفتن امين باشند«: فرمايندمي» الرسل
ي اجتماعي از نظر اجراي قوانين و احكام است كه البته بيان احكـام و تعـاليم و عقايـد    كردن يك نظام عادالنه

  )70، ص 1373امام خميني، (»الهي مالزمه دارد
شناسـان و از آن  چون حكومت اسالم، حكومـت قـانون اسـت، قـانون    «فرمايند؛ بحث حكومت قانون مي وي در

ريزي ايشان هستند كه تمام امور اجرايي و اداري برنامه. »شناسان، يعني فقها بايد متصدي آن باشندباالتر دين
-ت، حفظ مرزها، اجراي حدود امينفقها در اجراي احكام الهي امين هستند، در اخذ ماليا. كشور مراقبت دارند

حاكم در حقيقـت قـانون اسـت،    .... نبايد بگذارند قوانين اسالم معطل بماند يا در اجراي آن كم و زياد شود. اند
لذا پس از اسالم نيز با پذيرش جمهوري اسالمي ). 73-72همان صص (»انداند در پناه اسالمهمه در پناه قانون

  .اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبتني بر اسالم باشدبايست مطابق با قوانين مي
تـوان گفـت كـه اوالً پيشـينه     هاي مزبور و با توجه به تاريخچه قانون كه ذكر شـد مـي  بنابراين با توجه به گفته

امروزه وجـود  رسد و ثانياً از آنجا كه بسياري از قوانين كه قانونگذاري به مفهوم امروزي در ايران به يك قرن مي
دارند در واقع برگرفته از شرع است و از آنجا كه منابع اصلي شرع قرآن و سنت است كه به زبان عربـي تـدوين   

اند متخصص در زبان عربي هستند، لذا در تدوين اين قواعد شده است و فقهايي كه اين قواعد را استخراج كرده
ات زبان عربي به طور مستقيم وارد زبـان حقـوقي كشـورمان    و تبديل آنها به قانون، بسياري از الفاظ و اصطالح
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شده است كه براي مردم جامعه كه آشنايي كافي به زبان عربي ندارند قابل فهم نيستو مسـئله قابـل ذكـر ايـن     
است كه آيا زبان قانون، تاثيري بر اجرا و هدف از اجراي قانون دارد يا خيـر كـه بـراي ايـن امـر الزم اسـت تـا        

  .يك قانون مطلوب مورد بررسي قرار گيردهاي ويژگي
  
  فهم حقوق. 1

فهم هر . توان در دو سطح بررسي كرد، يكي فهم نظام حقوقي و ديگري فهم متون حقوقيفهم حقوق را مي
فهم . نظام حقوقي در پرتو فهم مباني و اصول تشكيل دهنده آن است و اين غير از فهم مفاهيم موضوعه است

تر است و آن فهم اصول و اي باالتر و كليطلبد، فهم نظام حقوقي مرتبهمنطقي ميقوانين موضوعه روشي 
اما فهم متون قانوني بدون در نظر گرفتن كل نظام حقوقي فهمي ناقص . دهنده حقوق استمباني تشكيل

خواهد بود، چرا كه فهم صحيح از يك طرف متكي بر منطق تفسير حقوقي است و از طرفي ديگر در جهت 
براي مثال فهم قوانين موضوعه كشورمان در پرتو اصول تفسيري . باشدني و اصول كلي نظام حقوقي ميمبا

ممكن است كه فرد حقوقدان نباشد و .باشدفقه اماميه است و البته تفسير درست و صحيح فراتر از همين مي
ام حقوقي قائم بر اشراف با تامل در مباني تشكيل دهنده نظام حقوقي آن را بفهمد و فهم برون حقوقي نظ

البته توليد حقوق نيز صرفاً به وضع قانون . شودتر آن ميقوانين نيست ولي علم به آن باعث فهم بهتر و دقيق
شود، بلكه حقوقدان نيز براي پر كردن خالءهاي قانون و گاه در مقام اصالح و ترميم آن خود از ختم نمي

زند كه در بسياري از موارد برگرفته از فقه قواعد فقهي حقوق ميطريق آراي قضايي و حقوقي دست به توليد 
: دارد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر مي 167چنانكه اصل ) 148- 149، ص 1391موسوي، (است

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر «
لذا در اين طرق توليد حقوق خواه ناخواه الفاظ و . »مي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايدفقهي اسال

هاي مختلفي براي روش. اصطالحات فقهي كه برگرفته از زبان عربي است و وارد نظام حقوقي ايران مي شود
براي . باشدد آن قانون ميشناخت قانون وجود دارد از جمله بررسي ماهيت و چيستي قانون و يا بررسي كاركر

گذار الزم است در هنگام وضع هاي قانون است كه قانونترين واهمه بررسي ويژگيرسيدن به اين هدف اصلي
ها را مد نظر قرار دهد اما قبل از بررسي اوصاف قانون الزم است تا ابتدا تعيين شود كه خود قانون قانون آن

  .تا مفهوم قانون مشخص شود و افراد بايد از چه چيزي تبعيت نمايند، چرا براي فهم قانون الزم است چيست
، دستور، طرز، كانون، روش، آيـين، آداب  ، نظم، ترتيب، طريقه، قاعده، شكل، رسمقانون در لغت به معناي اصل

همـه  شود كه بر افرادي منطبق و حكم اي كلي گفته ميو قانون به ضابطه) 453، ص 1371معين، (و شريعت 
هـا از آن  در اصطالح اين واژه يك مفهوم اختالفـي اسـت كـه برداشـت    . شودآن افراد از آن ضابطه شناخته مي

متنوع است و بهمين مناسبت ميتوان از آن مفهوم اصطالحي قانون را در دو معناي عام و خاص مـورد بررسـي   
اجتماعي كـه بـراي سـاختار امـور عامـه      در معناي عام گفته شده است كه قانون؛ مجموعه قراردادهاي :قرار داد

اي كه توسط يـك  برخي عقيده دارند كه قانون عبارت است از قاعده) 199، ص 1367گرجي، (گردد تنظيم مي
قـانون شـامل   . قدرت عمومي مقرر شده و مدلول آن الزام و اباحه است و همه افـراد بايـد از آن پيـروي كننـد    
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معـين نـدارد و اعتبـار يـك قـانون بسـته بـه ضـمانت اجرايـي آن          مصاديق فراوان است و اختصاص بـه مـورد   
لذا قانون در معناي عام در ايران قواعد متعددي از جمله احكام حكـومتي  ) 44، ص 1384جوادي عاملي، (است

شوند، مصـوبات نهادهـايي چـون مجلـس شـوراي اسـالمي،       هاي كلي نظام كه از سوي رهبر صادر ميسياست
تواند قـانون بـه معنـاي عـام     نگي، شوراي عالي امنيت ملي و مقررات دولتي همگي ميشوراي عالي انقالب فره

اما قانون به معناي خاص در حقيقت همان قانون در معناي عام است كـه مرجـع عـالي در تشـريع     . تلقي شود
اسـت كـه   بنابراين قانون حكمي عام و عيني . گذاري قلمداد گرديده استهاي قانونوضع آن مجالس يا پارلمان

-بنـابراين تصـويب  ) 94، ص 1384جعفري لنگرودي، (شود بوسيله مجلس مقننه يا مجلس موسسان وضع مي

طباطبـايي مـوتمني،   (باشـد شود به اين معني قانون نمـي نامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر مينامه و نظام
  )95، ص 1375

  
  هاي قانونويژگي.2

  : هاي آن بصورت اختصار بررسي گرددت تا ويژگيحال كه مشخص شد قانون چيست الزم اس
ي ماهرانه و با پشتيباني اقتدار سياسي به اي است براي عمل كه بايد به نحوهقانون قاعده: الزام آور بودن) الف 

العمل به اعتبار ديگر تفاوت قانون با هنجارهاي رفتاري در اين است كه عدم پيروي از آن عكس. اجرا درآيد
جعفري لنگرودي، همان، ص (كندي حقوقي را تضمين ميولتي را بدنبال دارد حكومت اجرايي قاعدهدستگاه د

95(  
تر قانون به توصيف به عبارت دقيق. آمرانه بودن؛ ماهيت قواعد حقوقي امري اعتباري و بايد انگاري است)ب

جهت تاميين غايات مطلوب و اي از بايدها و نبايدهاي حقوقي است كه در پردازد، مجموعهوضع موجود نمي
به گفته مونتسكيو قوانين بشري چون براي افراد . كاكردهاي حكومت توسط نهاد يا مقام برتر تشريع مي گردد

مردم وضع شده است بايد در بر دارنده ي امر و نهي معطوف به رفتار باشد و احتياجي به پند و اندرز 
  )420-421، ص 1390كاتوزيان، (ندارد

بدين معني كه قانون بر يك نوع عام رفتاري داللت كند و از سوي ديگر به اين معني است كه بر : نعام بود)ج
، ص 1392، به نقل از كدخدايي و همكار، Raz, 2012, pp. 198-202(يك طبقه عام بر مردم حاكم است

189( 

خته شده و آشكار باشد تا كند بايد براي همه شناقانون چون براي مردم ايجاد حق و تكليف مي: علني بودن)د
تواند براي تابعان نظام براساس منطق نمي. شودداري مياي كه در خفا وضع و نگهقاعده. بدان عمل نمايند

كند، چرا كه مردم بايد از آن مطلع باشند تا از آن تبعيت كنند و اعمال و رفتار خود را حقوقي الزام ايجاد نمي
  )994، ص 1362و،، منتسكي(بر اساس آن تعيين نمايند

قانون بايد افزون بر وضوح، مقيد قطعيت، به اين معني كه تا آن جا كه ممكن است قواعد و : قطعي بودن)ذ
 ,Raz, Ibid(گذار را براي ما روشن سازدمقررات به اين منظور بايد صريح، مستقيم و دقيق باشد و مراد قانون

p.50-57 ،نون نمي تواند به گونه اي باشد كه مقامات اجرايي و قضايي لذا قا) 21، ص 1385، به نقل از؛ راسخ
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در اين صورت تابعان قانون در تصميم گيري هاي خود با .را در تصميم گيري درباره افعال شهروندان بازگذارد
عدم قطعيت رو به رو مي شوند و نميدانند داراي شمول قانون تا كجاست، كدام عمل آن ها از نظر قانون 

  .م غلط خواهد بوددرست و كدا
كند و صحيح است كه صالح؛ قاعده حقوقي در صورتي براي مردم ايجاد الزام ميتصويب توسط مرجع ذي) ر

گذاري وضع شده باشد و اين مرجع در اكثر كشورها واحد است، چرا كه موجب صالح قانونتوسط مرجع ذي
  .سردرگمي شهروندان و مقام هاي سياسي نشود

وضع قانون براي . هاي اساسي قانون قابل فهم بودن آن براي شهروندان استيكي از ويژگي :قابل فهم بودن)م
لذا اين . به ديگر سخن قانون يك مفهوم و يك پديده هدفدار است. هدف و كاربردي معين انجام مي شود

د و در جهت هدف قانون بايد آن قدر روشن و واضح باشد كه تابعان و مجريان منظور از آن را به خوبي در يابن
شود و نيرو و بدين طريق كارهاي جامعه سياسي مطابق نظام و قاعده معين اداره مي. مورد نظر به كار گيرند

لذا از آن جايي كه هدف از تصويب قوانين هدايت رفتار هاي اجتماعي و . منابع عمومي هدر نخواهد رفت
ي گذار ارادهمنطقي خواهد بود كه انتظار برود قانون تعيين موازين آشكار براي تمشيت امور اجتماعي است، لذا

خود را در قالب عبارات و جمالت صريح و بدور از هر گونه ابهام بيان نمايد و بايد معلوم باشد كه قانون به طور 
بنابراين قانون مبهم ) 310، ص 1381هابز، .(وچه اموري را ميخواهد تمشيت نمايد. مشخص راجع به چيست

تر باشد، توان گفت هر چه عبارات قانون معيندر حقيقت مي. گمي تابعان قانون خواهد شدموجب سردر
بيني پذيري نمودن پيش. سازدچرا كه مراد قانونگذار را بهتر مشخص مي. محتواي آن اجرا شدني خواهد بود
يك  Finnis, 1980)(ترين نتيجه حاصل از اين اصل باشدتواند مطلوبرفتار حاكمان براي شهروندان مي

خواهد از قانون پيروي دار يا مغلق موجب سردرگمي و يا گمراهي شخصي كه ميقانون متناقض، مبهم، ابهام
اين امر ضرورتاً به معناي لزوم انتخاب يكي از دو روش ساده يا فني نويسي . كند و بايد اينكار را انجام دهد

از طمطراق و «ن ساده است و پيشنهاد ميكند قانون هرچند براي مثال مونتسكيو طرفدار قانو. قانون نيست
تواند مبهم يا قامض يا متناقض قانون ساده يا فني مي) 101، ص 1377كاتوزيان، (»عناوين بزرگ احتراز نمايد

نظر از اينكه كدام يك از مكاتب ساده نويسي يا فني نويسي را در تدوين قانون برگزينيم، بنابراين صرف. باشد
  .قابل فهم باشد تا قابل پيروي و اجرا باشد قانون بايد

تر از نظر وي هر چه  قانون معين. كنددر اين خصوص، فردريك هگل از تعبير معين بودن قانون استفاده مي
نام » تعين«جان فينيس از اين ويژگي تحت عنوان . تر استباشد محتواي آن بصورتي كه هست اجرا شدني

خواهد اداره يا كه بايد معلوم باشد قانون در مورد چيست و چه چيزي را ميبرد و منظور وي اين است مي
شوند مند ميدر صورت وجود چنين حالتي است كه در حقيقت شهروندان از آزادي قانون بهره. تمشيت كند

به ديگر سخن هدف از قانون هدايت . تواند درون مرزهاي قانون ميان گزينه هاي مختلف انتخاب كندوي مي
فتار شهروندان باشد، در اين صورت بايستي از روشني كافي برخوردار باشد تا نه تنها از آزادي عمل ر

-هاي نظريهلزوم روشني وتعيين قانون در نوشته. شهروندان نكاهد، بلكه به اين وسيله آزادي را گسترش دهد

از نويسندگان عصر مشروطه ايران براي نمونه به نظر كسروي، . پردازان بومي نيز مورد توجه قرار گرفته است
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يكي از ) 102همان، ص .(قانون خود راهي است براي انجام كاري، سپس اين راه بايد راست و يكسره باشد
لوازم وضوح اين است كه قانون بايستي خالي از تناقض منطقي باشد و همچنين با ديگر اجزاي نظام قانوني 

اي باشد كه براي عموم بعالوه زبان نگرش نيز بايد به گونه.ردگيمربوط بوده و در يك كل معنادار جاي مي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران زبان و خط رسمي و مشترك مردم  15در اصل . جامعه قابل فهم باشد

داند و به همين دليل اسناد، مكاتبات، متون رسمي و كتب درسي بايد به اين خط و زبان ايران را فارسي مي
  .باشد

  اه حق بر فهم قانون در اسناد و راهكارهاي تضمين اين حقجايگ .1
حق بر آموزش زبان مادري در بسياري از اسناد و معاهدات حقوق بشري مثل منشور زبان مادري، اعالميه 

حقوق كودك، ماده  30هاي قومي، ملي، زباني، مدهبي ماده متعلق به اقليت 4ماده  3و4حقوق زباني، بندهاي 
زبان و خط «دارد؛ مقرر مي 15اصل . لمللي حقوق مدني و سياسي مورد تاكيد قرار گرفته استاميثاق بين 27

هرچند كه ادامه . »...اسناد، مكاتبات،كتب درسي بايد به اين خط و زبان باشد. رسمي مردم ايران فارسي است
هاي بوعات و در رسانههاي محلي و قومي در مطقانون اساسي تاكيد داشته است كه استفاده از زبان 15اصل 

-ولي از آنجا كه قوانين و مقررات در كل كشور مور استفاده قرار مي. گروهي در كنار زبان فارسي آزاد است

اما در قوانين به خصوص قوانين حقوق . بايد به زبان فارسي زبان رسمي كشور نوشته شودگيرد، لذا مي
گيرد رد پايي از كلمات و اصطالحات ره را در بر ميهاي روزمخصوصي كه بين افراد است و بيشتر فعاليت

اما علت وجود اين اصطالحات چيست؟ از آنجا كه برخي از قوانين ما از فقه گرفته شده .  شودعربي ديده مي
اند و در كتب فقهي خود نتيجه تحقيق خود را به زبان است، فقها در خصوص قواعد فقهي بحث و تحقيق كرده

اند و تبديل به ها صيقل خوردهاين جمالت در طول قرن. اندجامع و مانع درج كرده عربي و در جمالتي
. بعدها اين عبارات با زبان فارسي تلفيق شده وبه ال به الي قوانين راه يافته است.اندعباراتي كامل و دقيق شده

همين دليل . كندناقص ميها، قانون را توجه به اين ظرافتاز طرفي قانون نويسي نيز فن ظريفي است كه بي
اي به همين دليل است كه عده. باعث شده كه زبان عربي و كلماتش در بين حقوق دانان رواج پيدا كند

. معتقداند دليل وجود واژگان غير فارسي و اصطالحات دشوار در قوانين و ادبيات حقوقي، فخر فروشي نيست
ان وضع نشده، بلكه ورود اين اصطالحات دشوار به چنين كلماتي براي دشوار كردن قوانين براي شهرواند

  .قوانين براي رعايت ايجاز و در عين جلوگيري از نقص و ابهام در قوانين است
توان نتيجه گرفت ورود الفاظ عربي فقط به خاطر وامداري حقوق ما از فقه نيست، بلكه برخي بنابراين مي

كند كه بيان آن در قالب جمالت وقي را بيان ميهاي عربي بصورت مختصر و روشن يك مفهوم حقعبارت
لذا در برخي جاها اگر قرار باشد اين الفاظ و اصطالحات به زبان فارسي . فارسي نيز نياز به توضيح فراوان دارد

با اين وجود نبايد اين عوامل باعث شود تا . بازگردد، الزم است كه براي آن لفظ توضيح و تشريح داده شود
باست مطابق قانون اساسي زبان مي. زباني باشد كه براي شهروندان جامعه غير قابل فهم باشد زبان قوانين،

. تواند توجيه داشته باشدرسمي در كشور ما فارسي باشد و استفاده از كلمات عربي در حد ضرورت و لزوم مي
ها و مقررات بلكه در تمامي عرصهبايست از ورود و اصطالحات بيگانه نه تنها به قوانين نابرابري تا حد امكان مي
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در اين راه قانونگذار كشورمان نيز اقداماتي داشته است از جمله وضع قانون ممنوعيت . جلوگيري شود
توسط دولت وضع شده  1378نامه اجراي آن در سال كه آيين 1375مصوب (بكارگيري اسامي و عناوين بيگانه

يري از الفاظ و اصطالحات جديد وضع شده است و علي رغم نامه مزبور تنها در جلوگقانون و آيين. است
اند را به رسميت شناخته هايي كه از گذشته وارد زبان فارسي شدهنامه واژهآيين 4الذكر در ماده ايرادات فوق

هاي ديگر كه از دير باز در زبان ها متعلق به زبانآن دسته از كلمات عربي و همچنين برخي واژه«است؛ 
هاي عربي برگرفته از زبان عربي شود يا واژهواج يافته و هم اكنون جزئي از زبان فارسي محسوب ميفارسي ر

كه برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسالمي كه با بافت زبان فارسي معيار همخواني و تناسب داشته باشد 
  ».واژه بيگانه نميباشد

ورد تاكيد قرار گرفته است، استفاده از الفاظ و اصطالحات بعالوه از آنجا كه در قانون اساسي نگارش فارسي م
منظور پاسداري «از طرف ديگر نهادي بنام شوراي نگهبان به . غير فارسي با قانون اساسي كشور مغايرت دارد

تشكيل شده » ...از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها
بايست آن را مغاير با قانون ر در قوانين از واژگان بيگانه استفاده شود، شوراي نگهبان ميلذا اگ. است

  .عنوان كرده و براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي بازگرداند)15اصل (اساسي
در كنار اين نهاد، نهاد ديگري به نام فرهنگستان ادب، كار گروهي متشكل از حقوقدانان، نمايندگان و اعضاي 

زماني كه . نگستان ادب و زبان فارسي تشكيل شده است كه وظيفه نظارت بر انشاي قوانين را برعهده داردفره
را اي غير فارسي و مجهور دارد تشكيل جلسه داده و معادل آنبه اين كارگروه اطالع داده شود كه كلمه

يگانه موجود در متون  قانوني انجام البته گروه نيز مطالعات و جستجو را براي تغيير كلمات ب. كندجايگزين مي
  .دهدمي

بايست در جايگزيني اين الفاظ و اصطالحات دقت نمايد و از الفاظ و اصطالحاتي استفاده البته اين نهاد مي
-اين نهاد در استفاده از زبان فارسي از بهترين و مناسب. شودننمايد كه در عرف مردم مورد پذيرش واقع نمي

دانان مورد استقبال ون تعصب و افراط و تفريط انتخاب كنند تا از سوي عموم مردم و حقوقها و بدترين واژه
  .قرار گيرد

ها و ساير نظامات دولت نيز با توجه به اين كه ها، بخشنامهنامهها، تصويبنامهالبته اين تمام قضيه نيست آيين
باشند و در بسياري موارد براي مردم ايجاد حق مي االجراهاي قانون بوده و قواعد عام، كلي و الزمداراي ويژگي

ها از الفاظ و اصطالحات بيگانه نمايند، قانون به معناي عام بوده و احتمال دارد كه دولت در وضع آنتكليف مي
آيا نهادي وجود دارد تا بر اين دسته از قواعد و مقررات نظارت نمايد؟ مرجع نظارت بر مقررات . استفاده نمايد

بايست مطابق از طرفي از آن جا كه در سلسله مراتب قانوني مقررات دولتي نيز مي. ي رئيس مجلس استدولت
بايست موارد بكارگيري الفاظ و اصطالحات بيگانه قوانين عادي و قانون اساسي باشد، لذا رئيس مجلس نيز مي

ين و اصطالحات بيگانه ابطال نموده و را به استناد بر قانون اساسي و قانون ممنوعيت به كار گيري اسامي، عناو
ها مكلّفند از اجراي قضات دادگاه 170مراتب اصالح آن را به هيئت دولت بازگرداند از طرف ديگر مطابق اصل 

تواند ابطال اين گونه مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات هاي دولتي كه مينامهها و آييننامهتصويب
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. تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كندخودداري كند، هر كس ميقوه مجريه است 
اي كه صرفاً نامهنامه يا تصويبتوانند از اجراي آيينشود كه آيا قضات دادگستري ميحال اين سوال مطرح مي

تواند به صرف وان عدالت اداري ميدرآن از الفاظ و اصطالحات بيگانه استفاده شده خودداري نمايند و يا آيا دي
-اي از الفاظ و اصطالحات بيگانه استفاده شده آن را ابطال نمايد؟ به نظر مينامهنامه يا تصويباينكه در آيين

رسد كه ديوان عدالت اداري صرفاً از جهت مغايرت نظامات دولتي به لحاظ ماهوي و عدم رعايت تشريفات 
اي از الفاظ و نامهنامه يا تصويبنمايد و عمالً تاكنون به استناد به اينكه آيينها ميشكلي اقدام به ابطال آن

  .نامه ننموده استنامه يا تصويباصطالحات بيگانه استفاده كرده است، اقدام به ابطال آن آيين
  

  گيرينتيجه
ابط اجتماعي اشخاص بدين معني كه رو. ساالر اصل حاكميت قانون استهاي مردميكي از اصول حاكم بر نظام

در چارچوب قانون است و اين قوانين هستند كه براي مردم ايجاد حق و ) اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي(
اعم از فرمانروايان و (بايست براي مردم بنابراين همواره اين دغدغه وجود داشته كه قوانين مي. كنندتكليف مي
در نظام حقوقي ايران، پس از ظهور اسالم و ورود آن . نيز اجرا شودقابل فهم بوده و به نحو مطلوبي ) فرمانبران

به ايران و حاكميت قواعد فقهي و در نتيجه اقتباس قوانين بعدي از قواعد فقهي كه به زبان عربي نگاشته شده 
ين موجب شد كه بسياري از اصطالحات و الفاظ عربي براي ايجاز و در عين حال جلوگيري از نقص و ابهام قوان

اگر چه به اعتقاد برخي دليل واژگان غيرفارسي و اصطالحات دشوار در . وارد زبان حقوقي كشورمان گردد
اما از . نويسي قوانين استها و فنيقوانين و حتي در ادبيات حقوقي، براي فخرفروشي نيست، بلكه از ظرافت

راي آنان قابل فهم نيست و اين مخالف اصل آنجا كه مردم آشنايي كافي با اين الفاظ و اصطالحات ندارند، لذا ب
توان شوراي نگهبان در بررسي انطباق قوانين عادي ضمانت اجراي اين حق را مي. پانزدهم قانون اساسي است

كننده مناسبي براي فهم قانون تواند تامينبا قانون اساسي و تاسيس فرهنگستان دانست كه اين به تنهايي نمي
  .ودتوسط عموم مردم تلقي ش
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  در دنياي معاصر مشكالت ترجمه حقوقي
  

1اعظم انصاري
 

  
  :چكيده

اين موضوع به ويژه در قرن حاضر با توجه . در دنياي امروز حقوق و ترجمه پيوند ناگسستني با يكديگر دارند
لزوم مطالعات خارجي به عنوان عنصر ضروري براي مطالعات . به اهميت حقوق تطبيقي بيشتر مشهود است

روزافزون حقوق دانان اين حوزه به موضوع ترجمه در سرتاسر جهان گرديده حقوق تطبيقي منجر به توجه 
با اين حال ترجمه متون و اسناد حقوقي با دشواري هاي منحصربفردي روبروست كه در ساير رشته هاي . است

مقاله حاضر ضمن بيان چالش هاي پيش روي حقوقدانان در ترجمه متون و . علمي كمتر مشاهده مي شود
  .وقي، برخي راهكارهاي ارائه شده در جهت رفع اين گونه مشكالت را بررسي مي نمايداسناد حق

  
 نظام هاي حقوقي، حقوق تطبيقي، زبان شناسي حقوقي، تفسير : واژگان كليدي

  
 مقدمه

امروزه فرايند جهاني شدن تأثير خود را در تمامي حوزه هاي فعاليت بشري نمايان ساخته است و منجر به 
تجارت بين الملل، همكاري هاي بين المللي، سرمايه گذاري خارجي، انتشار دانش و مهاجرت جمعيت توسعه 

جهاني شدن نيازمند انتقال مفاهيم توسط انديشمندان و صاحب نظران به مخاطب آنها در . گرديده است
ار اين انتقال مفاهيم اين امر نيز مستلزم توسل به ترجمه به ويژه ترجمه حقوقي به عنوان ابز. سراسر دنياست

با اين حال به موازات تداوم فرايند جهاني شدن، فرصت ها براي بروز اختالفات و سوء تفاهم ها در . است
ترجمه حقوقي يك حوزه تخصصي در زمينه فعاليت هاي ترجمه . خصوص زبان حقوقي هم بيشتر مي گردد

برخورد تئوري هاي حقوقي، تئوري هاي زبان اين امر به دليل اين موضوع است كه ترجمه حقوقي محل . است
شناسي و تئوري هاي ترجمه مي باشد و طبيعتا ورود به چنين حوزه اي دشوار و چالش برانگيز 

بنابراين ضروري است تا مترجم حقوقي فهم مناسبي از ماهيت حقوق و زبان . (Joseph, 1995:14)است
 . حقوقي و تأثير آن بر ترجمه حقوقي داشته باشد

ر همين راستا مقاله در ابتدا به بيان ماهيت زبان حقوقي مي پردازد و در بخش دوم عوامل اصلي دشواري و د
در بخش پاياني به بررسي امكان ابداع يك زبان حقوقي جهاني . پيچيدگي ترجمه حقوقي را بررسي مي نمايد

                                                           
  aansari@um.ac.ir استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد .1
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و در پايان نتيجه از تمامي مطالب  و يا انتخاب يك زبان ميانجي به عنوان راه حل رفع دشواري ها مي پردازد
 . مقاله ارائه مي گردد

  
  ماهيت زبان حقوقي  .1

. باشد يم) يتخصص(يفن و يادب ،يعموم به ترجمه ميتقس ترجمه، انواع خصوص در متداول يبند دسته كي
 ترجمه. رديگ يم قرار يتخصص اي يفن ترجمه دسته در يحقوق ترجمه ،نوشتار نيا اهداف به دنيرس يبرا

 يم ي في نفسهحقوق ترجمه. باشد يم يحقوق اهداف يعني خاص اهداف يبرا زبان از استفاده ي در واقعحقوق
 موضوع براساس تواند يم يحقوق ترجمه مثال يبرا. گردد يبند ميتقس يمختلف يارهايمع براساس تواند
) 2( ؛يالملل نيب معاهدات و يداخل موضوعه مقررات ترجمه) 1: (گردد ميتقس ريز يها دسته به يحقوق متون

 ييآرا ترجمه) 4( و يحقوق نظران صاحب آثار ترجمه) 3( ها؛ نامه تيوص مثل يخصوص يحقوق اسناد ترجمه
  ).Sarcevic, 1997:9)(ييقضا هيرو(ييقضا

زبان حقوقي زبان مورد استفاده توسط حقوق دانان، مأموران دولتي و ساير اشخاص مرتبط با مشاغل حقوقي 
 ,Mattila)اين زبان اخيرا بنا نگشته بلكه قدمت تاريخي آن به هزاران سال پيش بر مي گردد. مي باشد

همان گونه كه روشن است ترجمه حقوقي فرايندي دشوار و پيچيده است و داليلي هم بر اين امر . (2006:7
حقوق از آن  به طور كلي پيچيدگي و دشواري ترجمه حقوقي مربوط به ماهيت و زباني است كه. وجود دارد

استفاده مي نمايد و همچنين دشواري هايي كه در مبادالت بين فرهنگي و بين زباني در ترجمه متون حقوقي 
عمدتا زبان حقوقي ماهيت هنجاري، انشايي و فني دارد كه با ماهيت مبهم و نامعلوم زبان . مشاهده مي شود

ر اجمالي ماهيت هنجاري، انشايي، فني و مبهم در ادامه به طو. بطور كلي مرتبط بوده و پيوند خورده است
  .زبان حقوقي بررسي مي گردد

  ماهيت هنجاري زبان حقوقي - الف
به اين معنا كه عملكرد . فالسفه حقوقي بر اين امر اتفاق نظر دارند كه زبان حقوقي يك زبان هنجاري مي باشد

  . اصلي حقوق در جامعه هدايت رفتار انسان ها و منضبط ساختن روابط انساني است
ر انصاف، عدالت، حقوق ايده آل ها و استانداردهايي را كه مردم دارند و يا در پي تحقق آن ها مي باشند نظي

به عبارت ديگر حقوق يك وجود . (Jenkins, 1980:98)را مورد توجه قرار مي دهد... آزادي، رفاه عمومي و 
هنجاري دارد كه به تفصيل ايده آل ها و اصولي را كه مردم خواستارند و اهداف و آمالي را كه در پي آنها 

در نتيجه زبان . (Jenkins, 1980:103)قرار مي دهدهستند و عقايدي را كه دارا مي باشند را مورد توجه 
عملكرد بيان . مورد استفاده در حقوق براي حصول به اهداف آن عمدتا تجويزي، دستوري و آمرانه مي باشد

را اظهار يا منتقل نمايد بلكه بدين منظور است تا رفتار ) آگاهي(يك قاعده حقوقي تنها اين نيست كه دانش 
ح و يا حتي تحت تأثير قرار دهد خواه اين قاعده حقوقي در قالب يك مقررات موضوعه يا مردم را هدايت، اصال

  . يك تصميم قضايي و يا يك قرارداد بيان گردد
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  ماهيت انشايي زبان حقوقي) ب
. حقوق وابسته به زبان به ويژه ماهيت هنجاري و انشايي آن است. زبان حقوقي يك زبان انشايي نيز مي باشد 

ها چيزهايي نيستند كه استفاده مي شوند تا مطالبي ارائه گردد بلكه لغات چيزهايي هستند كه مورد  لغات تن
استفاده انشايي از زبان منحصر به حقوق نيست اما حقوق به . استفاده قرار مي گيرند تا كارهايي انجام پذيرد
وما با بيان عبارات معيني حاصل مي اثرات و نتايج حقوقي عم. نحو زيادي بر اظهارات انشايي تكيه مي نمايد

آثار و » شما ملزم به پرداخت صد هزار دالر خسارت مي باشيد«و يا » شما مجرم هستيد«جمالتي نظير . شوند
زبان . اين گونه اظهارات به طور مكرر در دادگاه ها شنيده مي شوند. نتايج حقوقي متعددي را بدنبال دارند

اعمالي را به عنوان حقوق اعطا شده، اعمال ممنوع و يا مجوزهاي قابل  مورد استفاده در حقوق مي تواند
  . استفاده تعيين نمايد

لغات مردم مسئوليت هاي حقوقي مرتبط با حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي را بر ) بيان(بوسيله اظهار 
و تعهداتي را تحميل  عهده مي گيرند؛ نقش هاي حقوقي را مي پذيرند؛ حقوق قانوني خود را منتقل مي نمايند

بنابراين ماهيت انشايي زبان، جزء عناصر ذاتي . نموده و يا ديگران را از ايفاي تعهدات خود بري مي نمايند
حقوق بوده چرا كه حقوق در رسيدن به اهداف خود در خصوص ضابطه مند نمودن رفتار انسان و جامعه و 

  .)Cao, 2007:14-15(وضع تعهدات، ممنوعيت ها و مجوزها به آن نياز دارد
  ماهيت فني زبان حقوقي) ج

با اين حال . زبان حقوقي يك زبان فني است و ترجمه حقوقي در دسته ترجمه هاي فني قرار مي گيرد
اختالفاتي در خصوص ماهيت زبان حقوقي و اينكه آيا زبان حقوقي واقعا وجود دارد و اينكه آيا زبان حقوقي 

يك . امروزه دو ديدگاه در رابطه با ماهيت زبان حقوقي وجود دارد. دارديك زبان فني است يا خير وجود 
ديدگاه بر اين باور است كه زبان حقوقي يك زبان فني است در حالي كه ديدگاه مخالف بر اين نظر است كه 
 چيزي به نام زبان حقوقي وجود ندارد و اگر هم حتي وجود چنين زباني اثبات گردد اين زبان بخشي از زبان

در اين ديدگاه زبان حقوقي به عنوان زباني مستقل وجود ندارد و آن چه در جهان امروز مشاهده . معمول است
  . مي گردد استفاده از زبان معمول براي يك هدف خاص يعني هدف حقوقي مي باشد

ان در هر حال اكثريت بر اين اعتقادند كه در عصر حاضر چنين زبان حقوقي اي وجود دارد و آن يك زب
با پذيرش اين ديدگاه مي بايست به اين سوال پاسخ داد كه زبان حقوقي . تخصصي و فني محسوب مي شود

چه نوع زباني است و چه چيزي آن را از انواع ديگر زبان ها متمايز مي سازد؟ برخي فالسفه حقوقي بر اين 
ر آثاري براي ترجمه حقوقي به اين نظ. نظرند كه زبان حقوقي را بايد با يك رويكرد نشانه شناسي نگريست

واژگان و ساختارش برخي از خصيصه هاي اين . در اين ديدگاه زبان حقوقي يك زبان فني است. همراه دارد
اين امر از دو منظر قابل . زبان حقوقي يك زبان مستقل از زبان معمول مي باشد. زبان فني را ارائه مي نمايد

حقوقي به گونه اي مستقل مدون گشته به اين معنا كه نهادهاي  اوال واژگان يا فرهنگ لغات: توجه است
ثانيا استقالل زبان حقوقي در روابط . حقوقي تعيين مي نمايند كه چه واژگاني در فرهنگ حقوقي وارد شوند

به محض اينكه يك نظام حقوقي تشكيل مي گردد زبان حقوقي يك دنيا  .معنايي واژگان مشخص مي گردد
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ارائه مي دهد كه انتخاب هر يك از آن ها داللت بر مستثني نمودن و يا حذف معاني ديگر معاني حقوقي را 
زبان حقوقي يك فرهنگ لغت مدون به شيوه اي متفاوت از زبان معمولي دارد و شامل واژه . حقوقي مي نمايد

ان معمولي مدنظر هاي مرتبط با همديگر در شيوه هاي متفاوت از زبان معمولي مي باشد كه بايد مستقل از زب
  . (Jackson, 1985: 46-47)قرار گيرد

با اين حال زبان حقوقي نياز دارد تا از همه تدابير زبان معمول براي وضوح خود و انتقال مفاهيم مدنظرش 
غيرحقوق (ممكن است به دليل برخي شباهت ها ميان زبان حقوقي و زبان معمولي، فرد عادي. استفاده نمايد

شخص عادي ممكن است زبان حقوقي را بخواند گويي كه يك زبان . را قابل فهم بداند زبان حقوقي) دان
معمولي است؛ او ممكن است كامال غافل از تفاوت هاي سيستماتيكي باشد كه باعث مي شود يك لغت مشابه 

به جاي  علت عدم فهم در اين گونه موارد فقدان دانش سيستمي. معناي  متفاوتي را به حقوق دان انتقال دهد
بنابراين نظام حقوقي  (Jackson, 1985:48).در خصوص هر لغت يا واژه خاص است) آگاهي(فقدان دانش

فهم . لغات تنها در زمينه يك نظام حقوقي معنا پيدا مي كنند. يك عنصر اساسي براي فهم متون حقوقي است
  .سي براي مترجم حقوقي دارديك واژه حقوقي نيازمند آگاهي از نظام حقوقي است و اين امر اهميت اسا

پس به طور خالصه مي توان گفت كه زبان حقوقي يك زبان فني است كه نقاط مشتركي با زبان عمومي دارد 
خصيصه هاي لغوي و متني دارد كه مخصوص زبان حقوقي به عنوان يك . اما با زبان معمولي يكسان نمي باشد

  . زبان فني مي باشد
  ماهيت مبهم زبان. د

مردم اغلب از زبان يك . اين خصيصه زبان اغلب مورد توجه مردم عادي قرار نمي گيرد. زبان ذاتا مبهم است
اغلب مردم فكر مي كنند كه هر چيزي مي تواند به . آل به عنوان يك امر دقيق و مشخص دارند مفهوم ايده

در واقع زبان از . اين گونه نباشدشايد . روشني گفته شود و در مورد هر چيزي به راحتي مي توان تفكر نمود
به عالوه و مهم تر از همه اين كه عالم و رفتار انساني به طور ذاتي . چنين وضعيت ايده آلي دور است

ابهام، عدم وضوح، كليت و ديگر خصيصه . غيرمطمئن و نامشخص است و حقوق هم مشمول اين امر مي باشد
  . ها اغلب سرايت شونده و همچنين مهم مي باشند

البته در خصوص عدم قطعيت زبان شناسي نبايد بزرگ نمايي شود و آن را به عنوان يك مانع رفع نشدني در 
تعامالت در نظر گرفت؛ چرا كه استراتژي هاي زبان شناسي در برخي موارد مي توانند بر چنين موانعي براي 

ستفاده در حقوق مانند ديگر حوزه ها با به همين نحو زبان مورد ا. حصول به يك تعامل موفق و مؤثر فائق آيند
 (reasonable)»متعارف«و  (fair)»منصفانه«واژه هاي حقوقي انگليسي از قبيل . عدم قطعيت همراه است

مبهم و نامشخص مي باشد و حتي در ميان حقوق دانان نيز اختالفات جدي و مؤثري در خصوص تعريف و 
  . مفهوم چنين واژه هايي وجود دارد

نه كه سابقا بيان گرديد عدم قطعيت زبان شناسي، جزء ذاتي زبان بوده و نمي تواند حذف شود و همان گو
در هر حال حقوق دقت و صراحت را . (Endicott, 2000:190)بنابراين از يك نظام حقوقي جدانشدني است

بان نيز اغلب منجر به ابهام در ز. ابهام و عدم صراحت از هر نوعي احتماال منجر به اختالف مي گردد. مي طلبد
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البته از نظام هاي حقوقي انتظار مي رود تا تعارضات و اختالفاتي را كه . بروز اختالفات و مجادالت مي گردد
عدم قطعيت زبان شناسي خواه به صورت . گاهي توسط عدم قطعيت زبان حاصل مي شوند حل و فصل نمايند

يعني عدم قطعيتي كه در خود يك -قطعيت داخل زباني بيان مبهم و خواه به صورت بيان كلي هم شامل عدم 
يعني عدم قطعيتي كه در زمان مقايسه دو زبان با يكديگر -و هم عدم قطعيت بين زباني - زبان يافت مي شود

كانادا و اتحاديه اروپا به عنوان دو . مشاهده مي شود - يا ترجمه يك متن از يك زبان به زبان ديگر رخ مي دهد
متون حقوقي خود را به چند زبان منتشر مي نمايند با دشواري هايي در اين زمينه مواجه مي  حوزه قضايي كه

  .باشند
  
  منابع مشكل در ترجمه حقوقي. 2

اين امر . ماهيت حقوق و زبان حقوقي در بروز پيچيدگي و بروز مشكل در ترجمه حقوقي تأثيرگذار مي باشند
به طور . زبان و دو نظام حقوقي در ترجمه مضاعف مي گردد با دشواري هاي ناشي از برخورد و مواجهه دو

خاص منابع دشواري ترجمه حقوقي شامل اختالفات نظام هاي حقوقي، اختالفات زبان شناسي و اختالفات 
  .فرهنگي مي باشند كه البته هر سه مورد به نحو نزديكي با يكديگر مرتبط مي باشند

  اختالفات نظام هاي حقوقي) الف
با اين حال موضوع مهم در اين حوزه اين است كه زبان حقوقي يك زبان . قي يك زبان فني استزبان حقو

كه بسيار  (Weisflog, 1987: 203)فني جهاني نيست بلكه با يك نظام حقوقي داخلي گره خورده است
بتني بر حقوق و زبان حقوقي م. متفاوت از زبان مورد استفاده در علوم محض مثل رياضي و فيزيك مي باشد

. يك نظام حقوقي مي باشند يعني آنها تاريخ، انقالب و فرهنگ يك نظام حقوقي خاص را منعكس مي سازند
حقوق به عنوان يك مفهوم انتزاعي، جهاني است چرا كه در قوانين مكتوب و عرف مردمان هر كشوري 

. جوامع شكل گرفته انددر هر حال نظام هاي حقوقي مختص به جوامعي هستند كه در آن . منعكس مي شود
هر جامعه اي ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و زبان شناسي متفاوتي دارد كه بطور جداگانه اي مطابق با 

مفاهيم و هنجارهاي حقوقي و اعمال حقوقي در هر جامعه اي متفاوت است . شرايط خودش ساخته شده است
ترجمه . هاي مختلف با ساير جوامع مي باشدكه اين امر حاكي از اختالفات ساختاري آن جامعه در حوزه 

برخالف علوم محض . حقوقي شامل ترجمه يك متن حقوقي از يك نظام حقوقي به نظام حقوقي ديگر است
حقوق در هر كشوري يك نظام حقوقي . مثل رياضيات و فيزيك، حقوق يك پديده ملي باقي مانده است

ي بنيادي، طبقه بندي قوانين و قواعد، منابع حقوقي، مستقل با واژگان تخصصي مختص خود، ساختار مفهوم
. (Sarcevic, 1997: 13)رويكردهاي روش شناسي و اصول اجتماعي و اقتصادي مختص خود را بنا مي نهد

اين موضوع وقتي كه تعامالتي ميان زبان ها، فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي شكل مي گيرد آثار مهمي براي 
. اوال حقوق از لحاظ فرهنگي و صالحيت قضايي خاص و منحصر بفرد مي باشد. دترجمه حقوقي به دنبال دار

نظام . در بررسي هاي حقوق تطبيقي نظام هاي حقوقي دنيا در دسته هاي مختلفي طبقه بندي گرديده اند
هاي حقوقي با توجه به ماهيت و محتواي قواعد حقوقي، ساختارها، روش هاي قانون گذاري، روش رسيدگي 
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نظام هاي حقوقي مشابه مي توانند به عنوان . ، صدور آرا  و اداره امور از يكديگر متمايز مي گردندقضايي
- رومي: برخي بر اين باورند كه اين خانواده هاي حقوقي عبارتند از. خانواده هاي حقوقي مجزا مطرح گردند

-David&Brierley, 1985: 20)ژرمني، كامن اليي، سوسياليستي، هندو، اسالمي، آفريقايي و خاور دور
كامن اليي مي  يحقوق نظاماز جمله مهم ترين نظام هاي حقوقي در جهان نظام حقوقي رومي ژرمني و . (31

انگلستان، اياالت . درصد از كشورهاي جهان تحت نفوذ اين دو نظام حقوقي مي باشند 80تقريبا حدود . باشند
و تعدادي از مستعمرات سابق انگلستان در آفريقا و آسيا مانند  متحده آمريكا، ولز، استراليا، نيوزيلند، كانادا

كشورهايي مانند فرانسه، آلمان، . نيجريه، كنيا، سنگاپور، مالزي و هنك كنگ جزء خانواده كامن ال مي باشند
ايتاليا، اتريش، سوئد، كشورهاي آمريكاي التين، تركيه، برخي كشورهاي عربي، ژاپن و كره جنوبي و برخي 

البته نظام هايي با عنوان نظام هاي حقوقي . رهاي آفريقايي جزء نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشندكشو
نظام حقوقي كشورهايي مانند . مختلط هم وجود دارند كه تحت تأثير بيش از يك خانواده حقوقي مي باشند

شورهايي قرار مي گيرد كه هم چين هم در زمره ك. آفريقاي جنوبي، يونان، فليپين و اسكاتلند از اين دسته اند
  .تحت تأثير حقوق سنتي چين هم حقوق رومي ژرمني و هم حقوق سوسياليستي مي باشد

خصيصه هاي اصلي نظام هاي . چالش عمده يك مترجم حقوقي ناهماهنگي نظام هاي حقوقي مي باشد
بايد اختالفات اصلي  حقوقي به عنوان مالك تمايز نظام هاي حقوقي از همديگر محسوب مي شوند بنابراين

 )116- 117، ص1392شيروي، (برخي. ميان نظام هاي حقوقي مثال كامن ال و رومي ژرمني را شناسايي نمود
مجموعه عواملي را براي تقسيم بندي نظام ها يا خانواده هاي حقوقي در تشريح خصيصه ها يا سبك حقوقي 

پيشينه تاريخي يك نظام حقوقي؛ ) 1: (اين عوامل عبارت اند از .يا قضايي نظام هاي حقوقي ارائه نموده اند
ايدئولوژي ) 5(منابع حقوق و سلسله مراتب آنها و ) 4(نهادهاي حقوقي ويژه؛ ) 3(منطق حقوقي حاكم؛ ) 2(

  حاكم بر يك نظام حقوقي
اش قرار گيرد نتايج اگر اين معيارها به نحو اجمالي در مورد دو نظام حقوقي كامن ال و رومي ژرمني مورد كنك

ميالدي به بعد  11كامن ال برگرفته شده از سنت حقوقي اي است كه از قرن . قابل توجهي بدست مي آيد
اصول حقوقي آن در آراي قضات در رابطه با واقعيات خاص مرتبط با يك اختالف و دعوا كه . شكل گرفته است

ابراين كامن ال يك نظام حقوقي مبتني بر رويه قضايي بن. دادگاه بايد در مورد آن قضاوت نمايد ظاهر مي گردد
برعكس نظام رومي ژرمني ريشه در حقوق روم دارد كه بعدها . است و در صدور آرا از قياس استفاده مي نمايد

قواعد اين نظام از قديمي ترين سنت هاي حقوقي در جهان غرب تأثير پذيرفته . در قرون وسطي توسعه يافت
اين . ميالدي به نظام هاي حقوقي مجزا مبدل گشت 17بروز انديشه هاي ملي گرايانه در قرن است كه البته با 

  . نظام حقوقي اكنون يكي از رايج ترين نظام هاي حقوقي در اكثر نقاط اروپاست
در نظام . ژرمني تمايل به استفاده از هنجارهاي حقوقي انتزاعي دارند- از لحاظ طر تفكر حقوقي خانواده رومي

حقوق دانان تاريخچه، عملكرد، قلمرو و . قي رومي ژرمني حقوق دان بر اصول حقوقي متمركز مي شودحقو
اعمال اصول حقوقي را مورد توجه قرار مي دهند و تأثير اين اصول را بر حقوق و تعهدات اشخاص بررسي مي 

ضايي منبع اصلي حقوق در خصوص اهميت رويه قضايي بايد توجه داشت كه در حقوق كامن ال رويه ق. نمايند
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ژرمني رويه قضايي اصول كلي حقوقي را اعمال مي نمايد و پس از قانون -مي باشد در حالي كه در نظام رومي
  .منبع درجه دوم حقوق محسوب مي شود

در هر حال عليرغم اختالفات بايد توجه داشت كه حقوق رومي ژرمني و كامن اليي كامال با يكديگر ناسازگار 
و لذا نمي بايست اختالفات ميان اين دو نظام حقوقي را بيش از حد بزرگ نمايي نمود و ترجمه نمي باشند 

هر دو نظام مذكور متعلق به نظام . ميان متون حقوقي منبعث از اين دو نظام حقوقي را غيرممكن دانست
زاينده اي در مقررات موضوعه نقش ف. حقوق غربي مي باشند و البته تأثيراتي هم بر يكديگر داشته اند

به عالوه اخيرا . كشورهاي كامن اليي به خصوص اياالت متحده آمريكا پس از جنگ جهاني دوم داشته اند
معهذا اختالفات . تأثير حقوق اتحاديه اروپا بر هر دو نظام حقوقي در كشورهاي اروپايي محسوس است

 ,Kocbek)مي باشد و برخي سيستماتيك بين خانواده هاي حقوقي مختلف منبع اصلي مشكل در ترجمه

بر اين باورند كه قابليت ترجمه مفاهيم حقوقي بستگي به ارتباط نظام هاي حقوقي با يكديگر و نه  (2008:53
  .زبان هاي مرتبط دارد

  اختالفات زبان شناسي) ب 
نموده تا زبان حقوقي ويژگي هايي براي خود تعريف . حقوق و زبان به نحو نزديكي با يكديگر مرتبط مي باشند

همان گونه كه سابقا بيان گرديد ترجمه از . مطالبات نظام حقوقي كه در قالب آن شكل گرفته را پاسخگو باشد
در اين حالت ترجمه . انواع ديگر ترجمه هاي فني كه اطالعات جهاني را منتقل مي نمايند متفاوت است

يك . اريخ و فرهنگ خاص مي باشدهر زبان حقوقي محصول يك ت. حقوقي خاص و منحصر به فرد مي باشد
مثال معادل دقيق و . دشواري زبان شناسي در ترجمه حقوقي فقدان لغات معادل در زبان هاي مختلف است

كه در حقوق كامن ال مشاهده مي شود وجود  (frustration)مناسبي در زبان فارسي براي واژه 
  ). 87، ص1392شيروي، (ندارد

. ي يك زبان فوق العاده تخصصي است كه سبك خودش را استفاده مي نمايداز لحاظ سبك حقوقي زبان حقوق
سنت هاي حقوقي و فرهنگ . زبان نظام حقوقي كامن ال و نظام حقوقي رومي ژرمني دو سبك متفاوت دارند

زبان حقوقي مكتوب عناصر اساسي يك فرهنگ حقوقي را . حقوقي تأثير محسوسي بر شيوه نگارش حقوق دارد
همان گونه كه سابقا بيان گرديد دو تفاوت عمده ميان رومي ژرمني و كامن اليي در زمينه . ازدمنعكس مي س

رويه قضايي تأثير واضحي بر سبك نوشتاري و ارائه تصميمات . تأثير رويه قضايي در اين دو نظام حقوقي است
در حالي كه . ل مي باشددادگاه دارد و لذا آراي قضايي در كامن ال عموما طوالني و حاوي استدالالت مفص

  . آراي قضايي در كشورهاي رومي ژرمني عموما كوتاه مي باشد
براي مثال در فرانسه به عنوان يكي از سردمداران نظام هاي حقوقي رومي ژرمني قضات عموما در آراي خود 

قوقي آراي دادگاه در اين نظام ح. تنها به مقررات موضوعه توجه نموده و كمتر به رويه قضايي اشاره مي نمايند
. روش تنظيم و نگارش آرا هم در نظام هاي حقوقي متفاوت است. ها شامل دو بخش استدالل و حكم مي باشد

آراي كامن ال به بيان واقعيات مي پردازند و آنها را با واقعيات يك اختالف سابق مقايسه مي كنند؛ آنها را 
ر مورد قواعد خاص مرتبط با واقعيات تصميم گيري مي مشابه يكديگر مي دانند و يا متمايز مي سازند و د
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برعكس قضات در نظام رومي ژرمني ابتدا اصول حقوقي مرتبط با موضوع را معين مي نمايند و اگر . نمايند
از لحاظ سبك نگارش قانون، قوانين . واقعيات اعمال آنها را تأييد نمايند آنها را در صدور رأي به كار مي گيرند

در نظام رومي ژرمني مختصر نگارش مي شوند در حالي كه در كامن ال دقيق تر و مفصل تر نوشته و مقررات 
مقررات رومي ژرمني عمدتا هيچ تعريفي را ارائه نمي نمايند و فقط اصول حقوقي را به صورت كلي . مي شوند

اي مفصلي را ارائه مي برعكس مقررات موضوعه در كامن ال تعريف ه. و در قالب عبارات كلي بيان مي نمايند
  . دهند و در مورد هر قاعده خاص، نحوه اعمال يا استثنائات آن را بيان مي نمايد

در هر حال وقتي كه متون حقوقي از نظام هاي حقوقي متفاوت و زبان هاي مختلف ترجمه مي گردند درجه و 
ن است در اين خصوص رخ در ادامه حاالت مختلفي كه ممك. شدت دشواري كار ترجمه متفاوت خواهد بود

وقتي نظام هاي حقوقي و زبان هاي حقوقي مرتبط هستند مانند نوروژ و دانمارك؛ ) 1. (دهد مطرح مي گردد
اما زبان ها مرتبط نمي باشند كه قطعا اين  باشند مرتبط گريكدي باي كينزد نحو بهوقتي نظام هاي حقوقي ) 2(

وقتي كه نظام ) 3(مانند ترجمه قوانين هلند به زبان فرانسوي؛ . امر مشكالت چنداني را به دنبال نخواهد داشت
هاي حقوقي مختلف مي باشند اما زبان ها مرتبط هستند كه اين حالت مشكالت قابل مالحظه اي را براي 

مانند ترجمه متون حقوقي برخي كشورهاي آفريقايي پيرو نظام كامن ال به . مترجم به دنبال خواهد داشت
وقتي كه نظام هاي حقوقي و زبان ها غيرمرتبط مي باشندكه مشكالت عديده اي را پيش پاي ) 4(فرانسوي 

 .مترجم مي گذارد؛ مانند ترجمه متون حقوقي اياالت متحده آمريكا به فارسي و بالعكس

به طور خالصه درجه دشواري ترجمه حقوقي بستگي به درجه نزديكي و مشابهت نظام هاي حقوقي و زبان 
هر . اختالف ميان نظام هاي حقوقي ملي منجر به اختالفات زبان شناسي هم مي گردد. نظر داردهاي مورد 

  .چه اين شكاف ميان نظام هاي حقوقي عميق تر باشد مشكالت زبان شناسي افزايش مي يابد
  اختالفات فرهنگي) ج

زبان و فرهنگ يا زمينه هاي اجتماعي به . عامل ديگر دشواري در ترجمه حقوقي اختالفات فرهنگي مي باشد
بيان مي  (Snell-Hornby, 1988: 39)لذا برخي صاحب نظران . نحو نزديكي با يكديگر مرتبط مي باشند

بلكه بايد به عنوان جزئي از دارند كه در ترجمه، زبان نبايد به عنوان يك پديده مجزا در خأل نگريسته شود 
در اين ارتباط فرهنگ . فرهنگ محسوب گشته كه در پيش زمينه فرهنگي و اجتماعي خود بايد بررسي شود

حقوقي به معناي طرز تفكر مردمان يك جامعه در مورد ماهيت حقوق و ساختار آن و اعمال يك نظام حقوقي 
هر . هنگ است كه از طريق زبان حقوقي اظهار مي گرددحقوق اظهار و اعالن اين فر. در آن جامعه مي باشد

 ,Sarcevic)كشوري زبان حقوقي خودش را دارد كه واقعيت اجتماعي نظم حقوقي خودش را اظهار مي دارد

1985: 127). 

 ندينماي م ترجمه گريد زبان بهي خوانندگاني براي اصل زبان از راي حقوق متن كزماني كه مترجم حقوقي ي
بنابراين مترجم حقوقي مي بايست . موانع فرهنگي ميان زبان حقوقي و ترجمه حقوقي فائق آيند مي بايست بر

كه يك كارشناس در زمينه فرهنگ حقوقي كشوري باشد كه متون حقوقي آن را ترجمه مي نمايد و همچنين 
شته اطالعاتي در زمينه فرهنگ حقوقي كشوري كه متون حقوقي را به زبان آن ترجمه مي نمايد دا
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بيان مي دارند كه  (Weston, 1983: 207)در اين ارتباط برخي صاحب نظران. (Nord, 1997:34)باشد
. اغلب خصيصه كلي مهم هر ترجمه حقوقي اين است كه بخش عظيمي از متن حقوقي مرتبط با فرهنگ است

قي از يكديگر وجود فرهنگ ها و سنت هاي حقوقي مختلف دليل اصلي اين امر است كه چرا زبان هاي حقو
  .متفاوت مي باشند و متفاوت باقي مي مانند

  
  استفاده از زبان جهاني و يا ميانجي در مسير حل مشكالت ترجمه حقوقي. 3

با توجه به روند جهاني سازي در حوزه حقوق و دشواري هايي كه ترجمه حقوقي با آن مواجه است اين سؤال 
در حوزه مباحث حقوقي ابداع نمود كه در سرتاسر جهان با  مطرح مي گردد كه آيا مي توان يك زبان جهاني

توسل به آن مفاهيم حقوقي منتقل گردد و يا اينكه آيا مي توان از ميان زبان هاي رايج در دنياي معاصر يك 
در حوزه حقوق انتخاب نمود؟ منافع وجود يك زبان جهاني تقريبا واضح است  1زبان را به عنوان زبان ميانجي

هزينه مبادالت بين المللي را به دليل استفاده از ساختار و واژگان مشترك توسط طرفين كاهش مي اين امر 
اين امر همچنين باعث تسريع در . دهد چرا كه در اين صورت از مترجمان در تعامالت استفاده نخواهد گرديد

نجر به ايجاد يك فرهنگ نموده و حتي م قيتشوروند جهاني شدن مي گردد چرا كه انتقال كاال و افكار را 
با اين حال موانعي بر سر راه آفرينش يك زبان جهاني و يا پذيرش يك زبان ميانجي وجود .  جهاني مي گردد

عدم تمايل كشورها براي از دست دادن تسلط زبان ملي شان بزرگترين منابع بر سر راه چنين راه حلي . دارد
فوق كشورها بايد به تسلط زبان ديگري بجز زبان ملي  در صورت تحقق راه حل. (Mattila, 2006:24)است

اين امر حتي مي تواند با حقوق شهروندان براي دسترسي به قواعد و مقررات مدون با زباني . خود تن در دهند
كشورها مادامي حاضر به چشم . باشد تعارض دركه آشنا مي باشند و همچنين با اعمال حق حاكميت كشورها 

اين در . ه هاي اعمال حاكميت مي باشند كه ديگر كشورها نيز به همين نحو عمل نمايندپوشي از برخي جنب
حالي است كه در مسأله انتخاب يك زبان ميانجي تعدادي از كشورها از استفاده از زبان ملي خود صرف نظر 

مادري آنها مي  مي نمايند در حالي كه ديگران از انتخاب زبان ميانجي بهره مي برند چون زبان ميانجي زبان
همچنين ابداع زبان جديد نيز منجر به بهره مندي و نفوذ بيشتر برخي كشورها در قياس با ساير كشورها . باشد

در كل به نظر غيرممكن است كه بتوان يك زبان خنثي و بي طرف را در اين زمينه انتخاب . مي شود
  . (Hargitt, 2013:437)نمود

  
 نتيجه

به هر اندازه كه روند جهاني سازي شتاب مي گيرد و حجم مبادالت تجاري و تعامالت فرهنگي ميان جوامع 
با اين حال به دليل . افزايش مي بايد ضرورت ترجمه دقيق و مناسب متون حقوقي بيشتر آشكار مي گردد

                                                           
١ Lingua Franca  يا زبان ميانجي، زبان مشتركي است كه اشخاص با زبان هاي ملي متفاوت با آن زبان با يكديگر گفت و گو  

  .و تعامل مي نمايند
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هر زباني در بستر يك . ماهيت فني زبان حقوقي ترجمه حقوقي با دشواري ها و پيچيدگي هايي همراه است
زبان حقوقي نيز مرتبط با فرهنگ يك جامعه و . جامعه و فرهنگ آن جامعه شكل مي گيرد و متحول مي شود

عالوه بر اين در هر زباني ويژگي هاي خاصي مشاهده مي گردد . وابسته به نظام حقوقي حاكم بر آن مي باشد
نگارشي هر زبان، واژگان مورد استفاده و حتي موجز و ساختار . كه آن را از ديگر زبان ها متمايز مي سازد

مختصر و يا طوالني بودن جمالت و عبارات منجر به تفاوت هاي چشمگيري ميان زبان هاي رايج در دنياي 
همه اين عوامل وظيفه مترجمان متون حقوقي را در انتقال مفاهيم حقوقي از يك زبان به . معاصر گرديده است

براي رفع اين دشواري گرچه راه حل هايي مانند انتخاب يك زبان ميانجي و يا . سازد زبان ديگر دشوار مي
ابداع يك زبان جهاني مطرح گرديده اما در حال حاضر به دليل عدم امكان اجبار دولتها به واگذاري حق 

توان در آينده با با اين حال شايد ب. حاكميتي خود در استفاده از زبان ملي در متون حقوقي، ناكارامد مي نمايد
تربيت حقوقدانانِ زبان شناسِ آگاه از فرهنگ حقوقي حاكم بر كشورهايي كه متون آنها را به زبان هاي ديگر 
ترجمه مي نمايند و همچنين فرهنگ حقوقي كشورهايي كه متون حقوقي كشورهاي ديگر را به زبان آنها 

  .اضر را برطرف نمودترجمه مي نمايند بخش عمده اي از مشكالت ترجمه در عصر ح
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 خوانشي بر يكي از رباعيات خيام و نقد دو ترجمه عربي آن

 
  1رضا افخمي عقدا
2فاطمه جمشيدي  

 
  چكيده

هاي انتقال معنا و مفهوم از يك زبان به زبان ديگر و حتّي يك لهجه به لهجه ديگر از بهترين راهترجمه يكي 
رود در فرآيند ترجمه، مترجم نقش وافري در بيان هرچه بهتر مطالب و گفتار دارد؛ چرا كه انتظار مي. است

ترجمه انواع . قصد نيز چنين باشدمعنا و مفهوم به همان اندازه كه در زبان مبدأ رسا و گويا است، در زبان م
در اين پژوهش كه با روش . مختلفي دارد؛ ترجمه تحت اللفظي، ترجمه اصطالحي يا معنايي و ترجمه آزاد

اي صورت گرفته تالش شده تا ميان دو ترجمه معروف عربي يعني ترجمه تحليلي توصيفي و شيوه كتابخانه
با توجه به . اي صورت گيرديكي از رباعيات خيام مقايسه از» احمد صافي النجفي«و ترجمه » احمد رامي«

شيوه ترجمه » احمد صافي النجفي«بيشتر به ترجمه تحت اللفظي گرايش داشته و » احمد رامي«اينكه 
در اين ترجمه به خصوص در » احمد رامي«اصطالحي و گاه آزاد را در دستور كار خود قرار داده، در نهايت 

ايي به رعايت امانت ملتزم بوده و تنها در انتخاب برخي اساليب بياني دست به گزينش سطح موسيقايي و معن
از نظر سطح موسيقايي تقريباً به صورت آزاد عمل كرده و به حفظ » احمد صافي النجفي«در مقابل، . زده است

خيام كه از قافيه آنگونه كه در سرودن رباعي معمول است، نپرداخته و همچنين در برخي موارد برخالف 
هاي بياني پرهيز كرده، وي براي برگردان اين رباعي از استعاره بهره جسته و در همين راستا گاه آوردن آرايه

  .براي القاي بهتر مفهوم، از ادوات تاكيد بهره برده است
  

 .ترجمه، رباعيات خيام، احمد رامي، احمد صافي النجفي: كلمات كليدي
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  مقدمه - 1
به عنوان تالش و فعاليتي هدفمند جهت  شود ووجوه اساسي زبان و انديشه انساني محسوب مي ترجمه يكي از

اي براي برقراري و گسترش روابط در سطوح مختلف، از ديرباز مورد توجه رفع موانع زباني و فرهنگي و زمينه
هاي متفاوتي نمود صورت نياز به ترجمه در ادوار مختلف و در بين اقوام و ملل گوناگون به. بشر بوده است

يافته است؛ گاه كسب علم و دانش از اقوام ديگر و گاه تمايل به آشنايي با فرهنگ و ادبيات ساير ملل، نياز به 
؛ بر اين اساس ترجمه يك ضرورت گريزناپذير بشري )20-  19، ص 1386حقّاني، (اند ترجمه را تشكيل داده

تواند با استفاده از ارهاي پيشرفت و فرهنگ دست يافته باشد، نمياست؛ زيرا هر ملّتي هرقدر هم كه به ابز
با توجه به ضرورت ). 20، ص1376عبدالغني حسن، (نياز باشد ميراث خاص خودش، از ميراث عام بشري بي

گيرد و به منظور مقايسه ميزان درك مترجمان از متن و هايي كه از يك متن واحد صورت ميتطبيق ترجمه
» احمد رامي«ها در ترجمه آن، اين پژوهش درصدد تطبيق دو ترجمه عربي يعني ترجمه و دقّت آنذوق ادبي 

خيام يكي از آن نادر بزرگاني است كه . از يك رباعي حكيم عمر خيام نيشابوري است» احمد صافي نجفي«و 
ون تعلّق يافته و هرگز دايره نفوذ معنوي وي از حدود مرزهاي ميهن خود پا فراتر گذاشته و به اعصار و قر

هاي فسرده عشق اش به دلهاي جاودانهگذشت ايام، آثار و افكار و رباعيات وي را كم فروغ نكرده است و رباعي
هاي وي پرداختند، سيماي سال پيش كه محقّقان غربي به ترجمه و تحقيق رباعي 117دمد و از زندگي مي

 .)4تا، صفرزانه، بي(مايان شد خيام از گرد قرون و اعصار به فروزندگي ن

 
  خوب و مترجم هاي يك ترجمه ويژگيترجمه و انواع آن و  - 1- 1

ترجمه عبارت است از تغيير يك حالت يا شكل به حالت يا شكلي ديگر براي برگرداندن آن به زبان خود يا 
يوجين «كه  ترين تعريف براي ترجمه، همان تعريفي استترين و سادهو جامع) 7، ص1387الرسن، (ديگري 

ترين معادل طبيعي پيام زبان ترجمه عبارت است از بازسازي نزديك«: ارائه كرده آنجا كه گفته است» نايدا
ترجمه خوب ). 15، ص1388سعيدان، (» مبدأ در زبان مقصد؛ نخست از نظر معني و سپس از نظر سبك

متن اصلي  آن ، با حفظ مشخصاتردنظرواژه يا متن موترين معادل در زبان مترجم براي  عبارت است از نزديك
اي كه  ترجمهبه عبارت ديگر  .عجيب و دور از ذهن ننمايدهم ظرفيت زبان اول ايجاب كند و هم تا آنجا كه 

ترجمه خوب بايد  .»تا سر حد امكان حفظ كرده باشد) شكل بيان (مفهوم و پيام متن اصلي را به عالوه فرم 
(ت صح وت داراي دقّ accuracy ، سبك و لحني را داشته باشد كه متن مفهوم معنا، همان دقيقاً شد وبا) 

(از سالست و رواني  همچنين. اصلي دارد fluency هاي زبان براي آنكه ترجمه همان پويايي. برخوردار باشد) 
ك اصلي را داشته باشد، بايد ضمن طبيعي بودن، داراي فهم آسان نيز باشد آنقدر كه خوانندگان دريابند كه در

شود كه نويسنده زبان مبدأ، آن را در نظر داشته است پيام آسان است و شامل اطالعات و تاثيري عاطفي مي
 امروزه بسياري از صاحبنظرانهاي يك مترجم خوب بايد گفت اما در باب ويژگي). 36، ص 1387الرسن، (

  مقصد زبان و) شود مي ترجمه آن از كه زباني( مبدأ  كه مترجم خوب كسي است كه به زبان دارند عقيده
استعداد باشد و عالوه بر اين  داشته احاطه ترجمه مورد متن موضوع و) شود مي ترجمه آن به كه زباني(
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كسي كه نتواند اثر قابل  د وكننويسندگي مترجم بايد در حد استعداد كسي باشد كه اثرش را ترجمه مي
ها از سطح ترجمه. از يك اثر به دست دهد ه و مناسبيقابل مالحظ ترجمه اي بنويسد بعيد است بتواند مالحظه

بسيار تحت اللفظي به تحت اللفظي، تحت اللفظي اصالح شده، تقريباً اصطالحي، اصطالحي و سپس ممكن 
هاي قابل قبولي براي همه مقاصد به هاي كامالً آزاد ترجمهترجمه. است حتّي به سمت كامالً آزاد پيش بروند

افزايند يا معناي زبان اي را كه در متن مبدأ وجود ندارد، به آن ميآيند؛ زيرا گاهي اطالعات اضافهميشمار ن
اي است كه در آن مترجم سعي ترجمه تحت اللفظي ترجمه). 21، ص1387الرسن، (دهند مبدأ را تغيير مي

ها و ها نخست جملهاز تركيب آن هاي زبان مبدأ، معادلي در زبان مقصد پيدا كند وكند براي تك تك واژهمي
اي اغلب نادرست، نامفهوم و يا حداقل غيرطبيعي خواهد چنين ترجمه. در نهايت متن مورد نظر را ترجمه كند

اما ترجمه آزاد آن قسم از ترجمه است كه در آن مترجم آزادي عمل دارد تا مفهوم هر جمله را با افزودن . بود
سعيدان، (نيز با تغيير ساختار آن به صورت طبيعي به زبان مقصد منتقل كند يا كاستن يك يا چند كلمه و 

كه مترجم مفهوم اصلي متن را در نظر دارد و براي است اي   ترجمهترجمه اصطالحي ). 18 - 17، صص 1388
ي و شكل ظاهربنابراين مفهوم حفظ مي شود اما صورت ؛ افزايد گاه تفسيرهايي بر آن مي ،رساندن اين مفهوم

گيرد و در اين قسم از ترجمه، مترجم در تركيبات دستوري و انتخاب موارد واژگاني، متن، مورد توجه قرار نمي
هاي اصطالحي تمام تالش خود را به القا كردن معناي ترجمه. كندهاي طبيعي زبان مقصد استفاده مياز شكل

-عي كاربرد دارد كه خواننده بخواهد مشخّصهترجمه تحت اللفظي براي مواق. دارندمتن زبان مبدأ معطوف مي

اين نوع ترجمه اگرچه ممكن است براي بعضي اهداف مربوط به . شناسي متن مبدأ را بازآفريني كندهاي زبان
مند است، كمك چنداني مطالعه زبان مبدأ مفيد باشد، اما به گوينده زبان مقصد كه به معناي زبان مبدأ عالقه

). 19، ص 1387، الرسن(كند دارد نمي  
 

  يابي در ترجمهترجمه اجزاي زبان و معادل -2- 1
واژه به عنوان يكي از عناصر اساسي متن، در قلمرو ترجمه حائز اهميت فراوان است به حدي كه بعضي 

لطفي پور (محقّقان عقيده دارند تسلّط بر يك زبان به معناي تسلّط بر سيستم روابط واژگاني آن زبان است 
در انتخاب واژه مناسب براي ترجمه بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه معناي واژه ). 76، ص 1372ساعدي، 

از آن است كه بتوان آن را تنها از نظر روابط معنايي حاكم بر واژگان يك زبان تبيين و توصيف كرد؛  ترپيچيده
كند، س كاربردي كه در متن ايفا ميپس در گزينش الفاظ مناسب براي ترجمه، بايد واژه مورد نظر را بر اسا

هاي مختلفي دارند و هميشه اين ها و زير طبقههاي گوناگون طبقهزبان ).81 - 80همان، صص (گزينش كنيم 
مثالً ) 22، ص1387الرسن، (امكان فراهم نيست كه اسمي از زبان مبدأ به اسمي از زبان مقصد ترجمه شود 

استعاري و كنايي گاه الزم است با بياني غيرمجازي ترجمه كنيم اما در براي ترجمه تعابير تشبيهي، مجازي، 
خطر واقعي در ترجمه يك اصطالح زماني . روداي موارد نيز يكي از اصطالحات خوب زبان مبدأ به كار ميپاره

پس آيد كه ترجمه، تحت اللفظي باشد؛ زيرا نتيجه معموالً در زبان مقصد غير قابل درك خواهد بود پيش مي
-ها را براي ايجاد ترجمهمترجم بايد حساسيت خود را براي كاربرد اصطالحات در زبان مقصد توسعه دهد و آن
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شود و هم در حوزه ساختار يابي هم در حوزه واژگان مطرح ميمعادل). 99همان، ص (اي پويا به كار ببرد 
اني ثانويه و نيز موقعيتي است كه در آن دستوري و انتخاب معادل مناسب براي يك واژه، مستلزم توجه به مع

يابي دقيق عناصر زبان مبدأ، توجه خود را به خوانندگان متن مترجم بايد در كنار معادل. به كار رفته است
). 24 -  23ش، صص 1388سعيدان، (ها معطوف كند ترجمه و نيز قابل درك بودن ترجمه براي آن

شده با اصل آن را بررسي كند بايد بكوشد نظام قواعد مترجم  خواهد روابط متن ترجمهپژوهشگري كه مي
  ).132، ص1380گنتزلر، (يعني نظام مربوط به انحراف، برجسته سازي و تطابق دو متن را كشف كند 

 
  روش تحقيق و سواالت پژوهشي -2

يام، هاي مختلف در زمينه شعر خپژوهشي كه فراروي شماست با روش تحليلي توصيفي و استفاده از كتاب
هاي او، و نيز منابعي پيرامون اصول و مباني ترجمه و انواع آن صورت گرفته و در صدد پاسخ دهي به انديشه

  :سواالت زير است
  در ترجمه اين رباعي خيام چگونه عمل كرده است؟» احمد رامي«) 1
  ان موفّق بوده است؟در ترجمه خود به كدام نوع ترجمه گرايش داشته و تا چه ميز» احمد صافي النجفي«) 2
  در ترجمه عربي رباعي مورد نظر چيست؟» احمد صافي النجفي«و » احمد رامي«نقاط اشتراك و افتراق ) 3

 
  :پيشينه تحقيق - 3

هايي كه پيرامون مبحث ترجمه و نيز تحقيقاتي كه در باب زندگي، شعر و افكار حكيم اگر بخواهيم از پژوهش
گنجد؛ از اين رو بهتر است ها در اين مختصر نميبايد اذعان كنيم كه ذكر آنعمر خيام نگاشته شده نام ببريم، 

 :هايي اشاره كنيم كه منحصراً پيرامون ترجمه رباعيات خيام به عربي نوشته شده است كه عبارتند ازبه پژوهش
باعيات الخيام بين ر«، كتاب »ابراهيم درويش«از » مئة وخمسون عاماً مرّت علي ترجمة رباعيات الخيام«كتاب 

هاي عربي رباعيات كه به واكاوي ترجمه» محمد حسن عبدالحفيظ«نوشته » األصل الفارسي والترحمة العربية
به زندگي و » عمر الخيام ما عرف العرب عنه«نيز در كتاب » عيسي اسكندر معلوف«اند و اين اديب پرداخته

 بررسي«مقاله . ي كه از رباعيات وي صورت گرفته، پرداخته استهايشعر و اسلوب اين شاعر با تكيه بر ترجمه

ارائه شده در هفتمين » سعيد حسام پور«و » حسين كياني«نوشته » خيام رباعيات عربي هاي ترجمه تحليل و
كه نويسندگان اين مقاله به صورت كلّي به  1392هاس زبان و ادبيات فارسي در اسفندماه همايش پژوهش

 پديد عربي هاي اند و به اين نتيجه رسيدند كه ترجمههاي عربي رباعيات خيام را بيان كردهترجمههاي ويژگي
 از بودند، شده ترجمه انگليسي از زبان كه رباعيات عربي هايترجمه خالف بر فارسي زبان به رباعيات از آمده
نوشته » پژوهي با تكيه بر جهان عرب خيام«پژوهش ديگر مقاله . بود نزديك بيشتر رباعي قالب به ساختار نظر

هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي پژوهش» ناصر محسني نيا«
است كه به بررسي تاثير فراواني كه رباعيات خيام بر افكار نويسندگان، شاعران، اديبان معاصر عرب و حتّي 

اي در ده، پرداخته است و عقيده دارد كه تقريباً هيچ شاعر و نويسندهفرهنگ و هنر اين كشورها بر جاي نها
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. توان يافت كه از رباعيات و افكار خيام متأثّر نشده باشددنياي امروز عربي در صد سال گذشته را نمي
چاپ شده در » نقد و معرفي يكي از ترجمه هاي رباعيات خيام به عربي«در مقاله » فيروز حريرچي«همچنين 

نيز به بررسي ترجمه عربي يكي از  1350سال  در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراننشريه 
» ربابعهبسام علي « از » تاثير حكيم نيشابور بر شاعر بزرگ اردن عرار«در مقاله . رباعيات خيام پرداخته است

نيز نمود  1380هاي زبان و ادبيات فارسي در سال چاپ شده در مجموعه مقاالت نخستين گردهمايي پژوهش
-شود تا كنون مقالههمانگونه كه مشاهده مي. تاثيرپذيري اين شاعر اردني از خيام نيشابوري بررسي شده است

ها را بر اساس ام نپرداخته و شيوه ترجمه آناي به صورت مستقل به  مقايسه دو ترجمه عربي از يك رباعي خي
اقسام مختلف ترجمه و تغيير ساختار و محتواي متن ترجمه شده در ترازوي نقد قرار نداده است و پژوهش 

  .شودحاضر از اين جهت كه امور مذكور را وجهه همت خود قرار داده، اقدامي نو محسوب مي
 

  و رباعيات او در جهان عرب خيام -4
حفص غياث الدين عمر پسر ابراهيم نيشابوري معروف به حكيم عمر خيام يا خيامي،  فتح و به قولي ابوال ابو

هجري در  439دان و شاعر نامي ايران، در قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري در سال  حكيم و رياضي
الفتح و به قولي  شهرت و لقب و تخلص ابو). 195 ، ص1368، حقيقت( نيشابور يا حوالي آن متولد شد

سبب شهرت او به خيام . نامند ست و او را خيامي نيز ميا بن ابراهيم نيشابوري حفص غياث الدين عمر ابو
خيام  ).977، ص20، ج1347دهخدا، (اند كه پدرش خيمه دوز بوده است  درست معلوم نيست و احتمال داده

جاي نهاد اما از آنجا كه در اين پژوهش به دنبال بررسي ترجمه يكي از رباعيات وي  آثار زيادي را از خود بر
انعكاس فكر  وترين وزن شعري  رباعي كوچك: هستيم، الزم است مختصري در باب رباعيات وي بيان شود

بيش رباعي  كم و در خالل اشعار خودكه  اندخود را موظف دانسته انشاعر برخي. آن استي امعنتمام شاعر با 
ي اعتبار و اهميت رسانيده و اين وزن مختصر را انتخاب كرده، در  ها درجه ولي خيام رباعي را به سنت سرايندب

وي با گزينش ). 54 ، ص1342، هدايت(دستي در آن گنجانيده است  صورتي كه افكار خودش را در نهايت زبر
ي چون مرگ، زندگي، هستي و نيستي در رباعيات، هاي فلسفي و مسائل مهم انسان اين قالب و بيان انديشه

اي كه بر زبان همگان بگردد و  خشد، و رباعيات خود را جاودانه سازد به گونهباي ب توانسته به رباعي روح ويژه
خيام به قدري ساده، طبيعي و به زبان دلچسب ادبي و معمولي گفته شده  رباعيات .جاي بماند در خاطرشان بر
هاي شعر فارسي به  از بهترين نمونه ؛ از اين رودكن شيفته آهنگ و تشبيهات قشنگ آن مي كه هر كسي را

اي رسانيده كه گيرندگي و تأثير آن حتمي است و انسان به  خيام قدرت اداي مطلب را به اندازه. دنآي شمار مي
توان چند  مي طورچ افتد كه يك عقيده فلسفي مهم چگونه ممكن است در قالب يك رباعي بگنجد و حيرت مي

اين . هنگ باشداشود و در عين حال با هم همفهميده  رباعي گفت كه از هر كدام يك فكر و فلسفه مستقل
هاي او را در دنيا مشهور كرده، وزن ساده و مختصر خيام خواننده را  كشش و دلربايي فكر خيام است كه ترانه

ها اهتمام عرب ه وبدون شك، توج.  )54 همان، ص(دهد  ميتأمل و انديشيدن كند و به او فرصت  خسته نمي
 80هاى عربى رباعيات خيام به بيش از ات وى كمتر از عنايت انگليسى زبانان نيست؛ ترجمهرباعي به خيام و
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ها اعم از روشنفكران، عرب هامروز. ات وى در جهان عرب نمايان استرباعي و اين شاعرشهرت  ترجمه رسيده و
، 1382اسالمي ندوشن، ( ات وى آشنا هستندرباعي ام وبا خي اديمردم ع فرهيختگان، اديبان، شاعران و

اى از رباعيات خيام را خاورشناس مشهور است كه گزيده »ادوارد فيتزجرالد«اين شهرت مرهون  و) 280ص
عيات وى توسط ترجمه فيتز ها، ابتدا با خيام ورباعرب. استكرده و چاپ ترجمه به انگليسي م 1859درسال 

م سو بيشتر از دوو  جرالد آشنا شده، سپس به ترجمه گزيده اى از رباعيات حكيم نيشابور روى آورده اند
از آغاز قرن بيستم،  .صورت گرفته است »فيتزجرالد«هاى عربى از رباعيات خيام از روى ترجمه هاى ترجمه

نخستين فرد عرب ) م1950- 1877( »احمد حافظ عوض« و جهان عرب رفته رفته با رباعيات خيام آشنا شد
اى تحت را در مقاله هاآن و دنه رباعى از خيام را به زبان عربى بازگردان 1901زبان بود كه توانست در سال 

ساير ). 36، صم1988بكّار، ( به چاپ برساند» المجله المصريه«در مجله  ، )معمرالخيا(» شعراء الفرس« عنوان
، رباعى 168( »احمد رامى«ترجمه  عبارتند ازعربى كه از روى زبان فارسى برگردانده شده  هاىترجمه
 ،)م1931رباعى ، 351( »احمد صافى النجفى«، )م1928 رباعى، 130( »جميل صدقى الزهاوى«، )م1924

 ، طالب)م1934 و 1933رباعى،  152( »ابراهيم العريض«، )م1931 رباعى، 198( »احمد حامد الصراف«
رباعى،  183( »مهدى جاسم« ،)م1951 رباعى، 381(عبدالحق فاضل ) م1950رباعى،  159(الحيدرى 

، )م1965 رباعى، 23( »محمد غنيمى هالل«، )م1964رباعى،  110(» حكمت فرج البدوى« ،)م1964
د بن محم«، )م 1975 رباعى، 12( »اسعاد قنديل«، )م1967 رباعى، 40( »ابوالنصر مبشرالطرازى الحسينى«

كه به  »محمد الفراتى«ترجمه  و) م1986رباعى،  21( »مريم محمد زهيرى«، )م1985رباعى،  150( »تأويت
عالوه بر توجه به بازگرداندن رباعيات خيام ). 39-37صص ، 1988بكّار، ( صورت نسخه خطى به جا مانده است

ادبيات معاصر عرب  توان به طور آشكار درمىنيز را اين شاعر  هايهاى افكار و انديشهرگهبايد يادآور شد كه 
جمله شاعران عربى بود كه تحت  از يشاعر بزرگ اردن) م 1949( »عرار«ب به ملقّ »مصطفى وهبى التل«. ديد

مستى، زندگى  شراب و عقاب،  دوزخ، ثواب و شاعر نيشابورى، درباره بهشت و اين آراى فلسفى ها وتأثيرانديشه
 به نظم درآورده وه قرار گرفت، لذا اشعارى خيام گون … تى، غنيمت شمردن لحظه ها وهس مرگ، وجود و و

احمد «استاد  .)409-394صص، 2ج، 1380ربابعه، (ده است كرتوصيف  »خيامى المشرب« ا تعبيرخود را ب
و نيز نابغه  ...عمر خيام از نوابغ شرق بود«: چنين گفته است» عمر الخيام«نيز در مقدمه كتاب » حامد صرّاف

كنند، اعراب نيز حق دارند به او مباهي باشند؛ زيرا وي اگر ايرانيان به او افتخار مي... انديشمندان عصر خود 
كرد و به تحقيق ها رفتار ميعالم به علوم دينشان بود و به درگاه سلطانشان معزّز بود و به آداب و رسوم آن

  ).15، ص 1371فرزانه، (» سرودرهنگشان بود، به عربي شعر ميپرداخت و چون فرزند برومند فعلومشان مي
» احمد رامي«از آنجا كه در اين پژهش هدف، تطبيق دو ترجمه صورت گرفته از يك رباعي خيام يعني ترجمه 

ها به هاي آنرسد كه بيان مطالبي پيرامون اين دو اديب و فعاليتاست، به نظر مي» احمد صافي النجفي«و 
  .باب ترجمه رباعيات خيام امري ضروري است كه در ادامه به اين مهم پرداخته شده است ويژه در
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  احمد رامي - 5
. از جمله شاعراني است كه عشق و عالقه خاصي به خيام و رباعيات وي داشت) م1981 – 1892(احمد رامي 

اعيات خيام را خواند و همين عالقه از رب» وديع البستاني«آشنايي او با خيام مربوط به زماني است كه ترجمه 
). 13، ص 1982شلبي، (وافر به خيام و رباعيات وي او را به سمت و سوي يادگيري زبان فارسي سوق داد 

م او را براي تدريس زبان فارسي به پاريس فرستاد، وي به 1922در سال » دار الكتب المصرية«وقتي كه 
سعدي پرداخت و در همانجا بود كه به يك نسخه از باعيات خيام هايي از شاهنامه و گلستان خواندن بخش

. ها را به زبان عربي برگردان كنددست يافت و شروع به خواندن و حتّي تدريس آن كرد و تصميم گرفت كه آن
ها را روانه بازار م چاپ اول برگردان آن1924م كار ترجمه رباعيات را شروع و در سال 1923سرانجام در سال 

من زبان فارسي را بيشتر به اين دليل «: و خود در اين باره چنين گفته است) 87 - 86همان، صص (كرد 
درباره . . . زيست رفتم به دياري كه خيام در آن زندگي مي. . . فراگرفتم كه رباعيات خيام را ترجمه كنم 

گردان كردم، احساس كردم كه عرصه جديدي گاه كه رباعيات او را برو آن. . . زندگي او اطالعاتي كسب كردم 
مورد از رباعيات  168وي در مجموع ). 78تا، ص رفعت، بي(» از دنياي شعر فراروي من گستره شده است

خيام را در بحر سريع به عربي برگردانده و از زباني ساده و واضح همانند زبان خيام بهره برده است تا جايي كه 
به خوبي » احمد رامي«هاي با خواندن ترجمه. اند انديشه غالب بر رباعي را درك كندتوخواننده به راحتي مي

ترين دليل بر موفقيت وي توان به توانايي وي در درك فلسفه حاكم بر رباعيات پي برد كه اين خود بزرگمي
ترين الفاظ و رينترين و شيترين، واضحوي از ساده. در برگردان كردن رباعيات خيام به بهترن شكل است

عبارات براي برگردان اين رباعيات استفاده كرده است كه به بهترين شكل لذّت ناشي از درك معنا و مفهوم 
  ).90-  88، صص 1988بكّار، (كنند ها را منتقل ميفلسفي غالب بر آن

تي كه چشمش به فارسي ترجمه كرد و از نوجواني وق لين كسي است كه رباعيات را از متناو »احمد رامي«
شيفته آن شد و هنگامي كه به دانشسراي عالي تربيت معلم رفت و  از رباعيات خيام افتاد »بستاني«ترجمه 

كرد كه اصل را خواند ولي هميشه در خود احساس مي »فيتزجرالد«گرفت منظومه  انگليسي را خوب ياد
كه بعد از فراغت از  وقتيو  آن خوانده استرباعيات حتماً زيباتر از آن چيزي است كه وي از ترجمه  فارسي

ها و زبان فارسي به روش كتابخانه براي فراگيري ،تحصيل به عنوان كارمند در كتابخانه مصر منصوب شد
هاي زيادي از گلستان و شاهنامه و باب«: گويدمورد مي و در ايناخود . هاي شرقي پاريس رفتمدرسه زبان

لويي «م  1768ديدم كه در سال را ام اي از رباعيات خيخواندم و نسخهرا دمنه  وانوار سهيلي معروف به كليله 
آن را از نسخه تهران منتشر كرده بود، به مطالعه آن  خاورشناس فرانسويمورخ و» آلفونس دنيل نيكوال

ام ات خيشدم به ذهنم رسيد آن را از فارسي به شعر عربي به صورت همان رباعي وقتي از آن فارغ و پرداختم
اصل فارسي  اتي منقول ازچيزي كه مرا به اين كار تشويق كرد نياز زبان عربي در آن زمان به رباعي برگردانم و

رباعي و همان شكلي كه در فارسي داشت،  رباعي است در قالب 168وي گزيده هاي خود را كه بالغ بر . »بود
 م است و نيز فخامت و متانت الفاظ و لطافتصه رباعيات خياريخت و توانست سادگي كه مهمترين مشخّ

 است بوده مترجمي تنها »احمد رامي«. را همانطوري كه در اصل فارسي نمايان است، حفظ كند هاصورت آن
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 فارسي رباعيات مانند و كرده ترجمه عربي به آن فارسي اصل مانند پراكنده رباعيات به شكل را رباعيات كه
 »رامي«. بود عربي ذوق با متناسب او ي ترجمه ولي شود، نمي يافت رباعيات ميان اين موضوعي پيوند هيچ

 و ساختار با هماهنگ و عربي شعر مسير در اشعارش ديگر همانند او ترجمه رباعيات كه بود آن پي در سخت
  ). 1486، ص 1392كياني و حسام پور، (باشد  از احساس سرشار و عربي شعر پردازيخيال

 
  النجفياحمد صافي  - 6

وديع «گردد كه ترجمه با رباعيات خيام نيز به زماني برمي) م1977 – 1897(» احمد صافي النجفي«آشنايي 
گذاشت و او را از عالم » احمد صافي«اي كه اثرات روحي فراواني بر از اين رباعيات را خواند؛ ترجمه» البستاني

اگر تأثير اين تعريب «وي را به اين انديشه فرو برد كه مادي و محسوس به عالم خيالي سوق داد تا جايي كه 
و از همان زمان بود كه تصميم گرفت زبان » !چنين است، پس اصل فارسي رباعيات چه تاثيري خواهد داشت؟

م محقّق 1920اين آرزو پس از انقالب بزرگ سال . فارسي را بياموزد و به كاوش در ادبيات فارسي بپردازد
سال  8به مقصد ايران ترك كرد و تهران را مكاني امن براي سكونت خود برگزيد و به مدت  گشت كه عراق را

در اين مدت تنها هدف او بررسي و فراگيري زبان فارسي و پژوهش در معاني و اساليب . در آنجا اقامت گزيد
در اين رابطه چنين گفته  خود. هاي خيام آگاهي يابدآن بود تا از اين طريق به سرچشمه زالل افكار و انديشه

رباعي وي  351در مدت سه سال تمام به هيچ كاري جز ترجمه رباعيات خيام مشغول نبودم تا اينكه «: است
» رباعيات عمر الخيام«ها تحت عنوان م به همراه اصل فارسي آن1931را به عربي ترجمه كردم كه در سال 

در اين برگرداني » احمد صافي نجفي«. پنج بار تجديد چاپ شدم اين اثر 1967چاپ و منتشر كردم و تا سال 
كه از رباعيات خيام ارائه داده تالش كرده اصل فارسي را تا حدود زيادي حفظ كند تا كساني كه به دو زبان 

ها را با هم مقايسه كنند فارسي و عربي تسلّط دارند بتوانند به خوبي اصل فارسي رباعيات و ترجمه عربي آن
  ).118 -  116، صص 1988بكّار، (

 
  تحليل رباعي خيام -7

نيست سوزي او در كه دل آن بر افسوس  
 

 سودا زده مهر دل افروزي نيست 
 

  خواهي بردروزي كه تو بي عشق 
 

تر از آن روز تو را روزي نيست ضايع   
 

خيام ). 83، ص 1363قزويني، (اين رباعي در زمره رباعياتي است كه پيرامون مهر مهرويان سروده شده است 
با تأمل در اين مصراع . كندرباعي خود را با يك جمله انشايي آغاز كرده و دل بي سوز و گداز را شماتت مي

د كه كدام دل مستحقّ چنين مالمتي بندشود و اين سوال در ذهن خواننده نقش مياندكي ابهام ديده مي
. كنداست شاعر در مصراع دوم پرده از اين راز برگرفته و دل خالي از عشق را به عنوان دل محروم معرّفي مي

اي كه متضمن معناي شرط است را ذكر كرده و در در بيت دوم خيام براي تاكيد بر مفهوم بيت اول جمله
اي از عشق نبرد را روزي تباه شده و سرشار از روزي كه آدمي در آن بهره مصراع پاياني با قاطعيت تمام

 .داندخسران و خواري مي
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از نظر ساختار عبارات، سه مصراع نخست اين رباعي از ترتيب و چينشي معقول و منطقي برخوردار هستند و 
تر از آن روز تو را وزي ضايعر«تنها در مصراع چهارم يك تقديم و تاخير رخ داده و اصل اين مصراع به صورت 

جا به آوردن رديف پايبند بوده و از نظر سطح موسيقايي اين رباعي بايد گفت، خيام در اين. باشدمي» نيست
قبل از آن قافيه را نيز به درستي رعايت كرده و بر اساس آنچه كه در سرودن رباعي معمول است، در مصراع 

ناگفته نماند كه از . كرده و در مصرع سوم از آوردن آن امتناع ورزيده است اول، دوم و چهارم قافيه را رعايت
در مصراع اول و » سين«ديگر مواردي كه به باال رفتن سطح موسيقايي اين رباعي كمك كرده، تكرار حرف 

در مصراع چهارم است كه با سطح معنايي اين رباعي كه مفهوم حسرت و اندوه است، » ز«تكرار حرف 
» نيست«و نيز فعل » ترضايع«، »عشقبي«، »افسوس«همچنين تكرار واژگان و تركيباتي چون . ي داردهمسوي

ويژگي ديگر اين رباعي، نوع بيان آن . كندكه بار معنايي عبارات را منفي كرده، بر اين مفهوم بيشتر تاكيد مي
نبيه و آگاه كردن مخاطب همراه است بهرگي و بيت دوم با نوعي تاست كه بيت اول با بر معنايي حسرت و بي

در اين رباعي صنعت التفات هم ديده . شودكه خود نوعي اتمام حجت از سوي شاعر براي مخاطب محسوب مي
  .شود و خيام از صيغه غايب در بيت اول به صيغه خطاب در بيت دوم روي آورده استمي

 
  ترجمه احمد رامي -8

 أولي بهذا القلبِ أن يخفقا
 

ضرام الحب أن يحرَقاوفي    
 

 ما أضيع اليوم الذي مرَّ بي
 

 من غير أن أهوي وأن أعشقا 
 

)106، ص 1923رامي، (  
ترجمه عربي اين رباعي را با يك عبارت خبري آغاز كرده و بر خالف خيام كه رباعي خود را با » احمد رامي«

كند كه ين قلب بايد بهره برده و چنين بيان مي لفظي دالّ بر معناي منفي شروع كرده، وي از اسلوب تشويق
كند، از در بيت دوم نيز كه آن را هم با جمله خبري آغاز مي. شور و تپش داشته باشد و در آتش عشق بسوزد
-خواهد اين مفهوم را به خواننده القا كند كه روز بدون عشقاسلوب تعجب استفاده كرده و از اين طريق مي

به جاي اسم » احمد رامي«از نظر تطبيق الفاظ بايد اذعان كرد كه . زي بي حاصل استورزي و شيدايي، رو
همچنين در . را به كار برده است» هذا«كه خيام استفاده كرده، اسم اشاره نزديك عربي » آن«اشاره دور 

جايگزين كرده را » الحب«واژه » احمد رامي«را آورده، » مهر دل افروزي«مصراع دوم كه خيام تركيب اضافي 
از صنعت التفات بهره جسته » خيام«همچنين وي نيز همچون . و به ذكر معادل دقيق لفظ پايبند نبوده است

به . و در بيت اول، كالم خود را در قالب صيغه غايب آورده و در بيت دوم به صيغه متكلّم التفات داشته است
-اب، توجه مخاطب را به اين مفهوم بيشتر جلب ميرسد كه بيان غرض موردنظر خيام در صيغه خطنظر مي

مقصود در صيغه مخاطب، بار تاكيدي و تنبيهي بيشتري نسبت به ذكر آن در صيغه متكلّم « كند و بيان اي
  .دارد

به سطح موسيقايي كالم بايد گفت وي نيز به واج آرايي در بيت اول روي آورده » احمد رامي«از نظر پايبندي 
أن «همچنين استفاده از واژگان و تركيباتي چون . موسيقي خاصي را ايجاد كرده است» قاف«ف و با تكرار حر
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به خوبي مفهوم مورد نظر خيام كه تاكيد بر مهرورزي و » أعشقا«و » أهوي«، »يحرق«، »ضرام الحب«، »يخفقا
محور همنشيني قرار داده و  رساند و شاعر با ين گزينش، واژگان مناسبي را درسوز و گداز عاشقانه است را مي

 .با اين كار، مفهوم مورد نظر را به خوبي رسانده است

را بر » في ضرام الحب«در مصراع دوم، جار و مجرور » احمد رامي«از نظر تقديم و تاخير عبارات بايد گفت كه 
يك مورد تقديم و مقدم كرده است در حالي كه در متن فارس رباعي، تنها در مصراع چهارم » أن يحرقا«فعل 

از منظر پايبندي به قافيه نيز اگر اين ترجمه را مورد بررسي قرار دهيم بايد يادآور شويم كه . تاخير وجود دارد
با دقّت تمام قافيه را طبق قاعده سرودن رباعي در مصراع اول، دوم و چهارم رعايت كرده و فقط » احمد رامي«

- است كه اين امر بيانگر توجه وي به قالب سرودن اين نوع شعر مي در مصراع سوم از آوردن آن عدول كرده

هاي ادبي مربوط به علم بيان را در رباعي موردنظر واكاوي گيري شاعر از آرايهاما اگر بخواهيم بسامد وام. باشد
و با همان همچون خيام از آوردن اين قسم از محسنات اجتناب كرده » احمد رامي«كنيم، بايد اذعان كنيم كه 

صراحتي كه خيام كالم خود را بيان كرده، وي نيز مفهوم مورد نظر را انتقال داده و از مبهم گويي و يا بيان 
گويي و استفاده از عبارات زود فهم را الفاظ و عبارات دو پهلو و چند وجهي امتناع ورزيده و در حقيقت ساده

ترجمه خود را در قالب بحر » احمد رامي«د يادآور شد كه همچنين باي. اساس و محور كار خود قرار داده است
ها، موسيقي رجز كه وزني ضربي و تأثيرگذار است آورده و با حذف تفعيله آخر اين بحر و كوتاه كردن مصراع

از رباعي مورد » احمد رامي«نكته ديگر اينكه عدم كاربست استعاره در ترجمه . تندي به كالم خود داده است
پرده گويي يكي از ي را بيش از پيش به رباعي خيام نزديك كرده اشت؛ چرا كه صراحت و بيبحث، كار و

خورد كه استفاده شاعر از ضمير و فعل هاي بارز رباعيات خيام است كه در اين رباعي نيز به چشم ميويژگي
راع اول را به صورت نكته پاياني اين كه شاعر هر دو جمله مص. در صيغه مخاطب دليلي بر اين مدعا است

رسانند و استعمال مصدر مؤول به عنوان مبتداي مؤخّر جمله اسميه آورده است كه معني استمرار و دوام را مي
كند؛ زيرا كه مصدر اصل فعل و فاقد هر گونه زماني است و به دليل يا خبر نيز  داللت بر ثبوت و استمرار مي

كند و مصدر جا كه اين اضافه افاده تعريف ميشود و از آنتلقّي مياضافه شدن به معمول خود، اضافه معنوي 
هاي معرفه باالتر است، مؤول نيز در حكم ضمير است و همانطور كه ضمير از نظر درجه اعرفيت از ديگر اسم

سوب مصدر مؤول نيز همين حكم را دارد و در باالترين مرتبه معرفه بودن قرار دارد و در زمره اعرف معارف مح
باز هم از فعل تعجب » احمد رامي«ناگفته نماند كه در بيت دوم ). 115ص /2ش، ج1387األنصاري، (شود مي

هاي تامه كه مقيد به يكي از كند، بر خالف فعلاستفاده كرده است كه همچنان داللت بر استمرار و ثبوت مي
كنيم و گفته شده استفاده مي» ما أفعل ما كان«ها به ساختار ماضي از اسلوب ها هستند و براي بردن آنزمان

كه فعل تعجب اگر چه از نظر معنا، ماضي است اما از نظر بافت و شكل ظاهري همچون فعل امر است به 
شود همين دليل است كه نون تأكيد به خاطر در نظر گرفتن وضعيت ظاهري اين فعل، به آن افزوده مي

هاي مؤول استفاده كرده است كه در ادامه همين بيت مجدداً شاعر از فعل ).149ص / 2تا ، جعبدالحميد، بي(
  .ها در سطور پيشين بيان شدداللت و كاربرد آن
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محور اساسي كالم وي است و قلب در حكم ظرف است و حب و عشق » القلب«واژه » احمد رامي«در ترجمه 
فراهم شده و اين قلب است كه بايد در حكم مظروف، و تأكيد شاعر بر اين حقيقت است كه عشق خود 

در يك موقعيت اعرابي مرفوع كه » القلب«آمادگي پذيرش اين عشق را داشته باشد و شاعر با قرار دادن واژه 
  .تأكيد و محوريت آن را اثبات كرده است» القلب«هاي عمده و اصلي است، بر واژه عالمت نقش

  
  ترجمه احمد صافي نجفي  -9

فاً لقلبٍ ليس يذكيه الهويأس  
  

  شَغَفاً وليس يهيم قَطُّ بشادنٍ  
  

  ال يوم أضيع قطُّ من يوم امرئٍ
  

  يقضيه دونَ غرامِ ظَبيٍ فاتنٍ  
  

  )123، ص 1405صافي نجفي، (
كه يك تعبير انشايي است، آغاز نموده همانند كاري كه » أسفاً«ترجمه خود را با لفظ » احمد صافي نجفي«

در آن «همچنين مترجم در برگردان عبارت . در آغاز رباعي خود كرده است» افسوس«واژه خيام در آوردن 
استفاده كرده و گويي عقيده دارد كه اين سوز و گدازي كه خيام » ليس يذكيه الهوي«از جمله » سوزي نيست
حقيقت به كاربرد و زدايد و در زند، همان چيزي است كه دل را صيقلي كرده و زنگار را از آن مياز آن دم مي

  .جنبه دروني و عملي سوز عاشقانه توجه داشته است
- در اصل فارسي رباعي استفاده مي» دل افروز«در مقابل لفظ » شادن«همچنين مترجم در مصراع دوم از واژه 

داند و از ذكر صريح لفظ را استعاره از معشوق مي) بچه آهوي خوش سيما(» شادن«كند و در حقيقت 
» ظبيٍ فاتنٍ«در مصراع چهارم نيز وي بار ديگر از فنّ استعاره مدد جسته و تركيب وصفي . كندري ميخوددا

او در بيت دوم بر . قرار داده است» دل افروز«را استعاره از معشوق زميني و به تعبير خيام ) آهوي افسونگر(
كالم خود را در سياق پيشين آورده و  كه به اسلوب التفات روي آورده بودند،» احمد رامي«و » خيام«خالف 

را بدون قيد و » عشق«شايان ذكر است كه خيام در بيت دوم، لفظ . در قالب صيغه غايب جاري كرده است
همچنين وي با . را بيان كرده است» غرام ظَبيٍ فاتنٍ«تعبير » احمد صافي نجفي«شرط آورده در صورتي كه 

، انديشه غالب بر اين »قَطّ«و » أبداً«و ادوات تاكيد » شَغفاً«در قالب لفظ  استفاده از اساليبي چون مفعول له
از نظر . را تاكيد كرده است» أضيع من«رباعي را بسيار مهم جلو داده و مفهوم تفضيلي موجود در تعبير 

هاي فرد به قافيه در اين رباعي بايد گفت وي از آوردن واژه قافيه در مصراع» احمد صافي نجفي«پايبندي 
هاي زوج ملزم دانسته است همانگونه كه اين امر در قصايد عدول كرده و خود را تنها به آوردن قافيه در مصراع

تر از بحر با استفاده از بحر كامل كه به مراتب سنگين» احمد صافي النجفي«. شودكالسيك عربي رعايت مي
مز و رازي را بر ترجمه خود حاكم كرده كه اين رجز است، فضاي غمگين و  در عين حال سربسته و پر از ر

هايي كه ذكر شد، به خوبي حالت عدم پيچيدگي نسبي حاكم بر ترجمه پديده در كنار استفاده وي از استعاره
از اين » احمد صافي النجفي«همچنين استفاده از فنّ استعاره در ترجمه . كندرا بيش از پيش آشكار مي
ها ايجاد كرده است كه كاربرد اسم و فعل در ف از جنبه صراحت و عدم صراحت آنرباعي، نوعي تفاوت و اختال

از صراحت كار وي كاسته و ساختار آن را كمي متفاوت از رباعي » احمد صافي النجفي«صيغه غايب در ترجمه 



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ١٨١ - 
 

عبارت همچنين وي ترجمه خود را با جمله فعليه آغاز كرده و ذكر مفعول مطلق در آغاز . خيام كرده است
زمان را به » قطّ«باشد اما در ادامه با آوردن قيد دهنده حذف فعلي است كه عامل آن مفعول مطلق مينشان

- ماضي برگردانده و از اين جهت ترجمه وي با اصل فارسي رباعي خيام از نظر زماني داراي كمي اختالف مي

» لما«و » لم«هايي چون با وجود قرينه فعل مضارع نيزشود زيرا در باب داللت زماني فعل گفته شده كه 
بر سر آن، بر زمان ماضي داللت » قد«و گاهي به واسطه آمدن حرف » ربما«و » إذا«شرطيه، » لو«جازمه، 

همچنين وي در ترجمه خود از اين رباعي خيام، با معرفه كردن . )6 -  5م، صص 1967ابن مالك، (كند مي
از » قلبٍ«چرخد و با نكره آوردن واژه كالم حول اين واژه و مفهوم آن مينشان داده كه محور » الهوي«واژه 

 .ميزان تأكيد و اهميت آن كاسته و بار تأكيدي جمله را بيشتر در حوزه مفهوم عشق متمركز كرده است

  
  :نتيجه  -10

در مفهوم به خوبي » احمد رامي«توان چنين بيان داشت كه پس از مقايسه اين دو ترجمه از رباعي مذكور مي
اين رباعي انديشيده و از آن الهام گرفته و آنچنان ماهرانه آن را به عربي ترجمه كرده كه خواننده هرگز گمان 

كند اين متن، ترجمه يك متن فارسي است و از نظر سياق ظاهري و ساختار، موسيقي و تاثيري كه بر نمي
در اين ترجمه تقريباً همه » احمد رامي«. اردبرتري د» احمد صافي النجفي«گذارد، بر تعريب خواننده مي

. اصول سرودن رباعي را رعايت كرده هم از نظر موسيقي، هم از نظر ساختار زباني و هم از نظر مفهوم و معنا
وي جز در موارد معدود از تقديم و تاخير و حذف دوري كرده و تمايل فراواني داشته كه ترجمه وي داراي 

ربي باشد و اين براي يك شاعر بسيار سخت است كه در برگردان يك شعر ديگر بتواند هاي اشعار عتمام ويژگي
التزام به ساختار ظاهري » احمد صافي النجفي«اما . تجربه شعري و ذوق ادبي حاكم بر آن را نيز انتقال دهد
از ادوات تاكيد براي بيان هاي علم بيان و نيز استفاده رباعي را واگذاشته و بيشتر اهتمام خود را به آوردن آرايه

بهتر مفهوم غالب بر رباعي موردنظر مبذول داشته است و اين امر به خوبي نشان دهنده انديشه عميق و التزام 
پذيرد كه معنا را فداي لفظ و ساختار كه هرگز براي خود نميباشد؛ به طورياو به مفاهيم و معاني شعري مي

همچنين در يك نگاه كلّي بايد گفت كه معاني و مفاهيم . ده غافل شودظاهري گرداند و از مقصود اصلي گوين
به جز در » احمد صافي النجفي«كنند ولي در ترجمه داللت بر ثبوت و استمرار مي» احمد رامي«در ترجمه 

نكته . هاي زمان ماضي يا مضارع هستندكه اسميه است، بقيه جمالت مقيد به يكي از فعل» اليوم«جمله 
رساند اين است كه هر دو شاعر با كاربست فراوان ها به يكديگر را ميي در اين دو ترجمه كه شباهت آنپايان

ورزي بايد كه اين عشقنگري خود را نشان داده و بر دوام مفهوم عشق در زندگي خود و اينفعل مضارع، آينده
  .اندامري دائمي و هميشگي باشد، تأكيد كرده
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  هاي انگليسي آنها حوزه معنايي واژگان گناه در قرآن و نقد ترجمه
  

1محبوبه نورا
 

 
 :چكيده

اي براي انتشـار آرا و  از ديرباز رونق داشته و پيروان مذاهب مختلف از آن به عنوان وسيله ترجمه متون مذهبي
ي آسماني مسلمانان، يكي از اين كتب مقدس اسـت كـه در   قرآن، معجزه. اندنمودهعقايد مكتبشان استفاده مي

قرآن كتابي اسـت الهـي كـه    با توجه به اينكه . گران قرار گرفته استطول تاريخ مورد توجه مترجمان و پژوهش
هـا،  علـي رغـم ايـن دشـواري    . ي آن كاري است بـس دشـوار  هاي زباني بسياري است، ترجمهداراي پيچيدگي

در اين مقاله تالش شده است تا  حوزه معنـايي واژگـان گنـاه در    . اندمترجمان بسياري دست به ترجمه آن زده
بررسي شود و با استفاده از تحليل معنـايي  ) كر و يوسف عليآربري، پيكتال، شا(آن در چهار ترجمه انگليسيقر

  . روش ترجمه اين مترجمان توصيف شود
  

  .سيئه، خطيئه، اثم ،ذَنبهاي انگليسي،  قرآن،گناه، ترجمه :هاكليد واژه
  

  مقدمه
تـرين  اي اسالم كه در قرن هفتم مـيالدي از عربسـتان ظهـور كـرد، بـدون ترديـد نمايـانگر يكـي از ريشـه            

اصطالحات ديني است كه در شرق و  غرب عالم ظاهر گشته است؛ قرآن كه نخستين سند مستند اين رويـداد  
كنـد كـه چگونـه در ايـن دوره بحرانـي هنجارهـاي       عظيم است با اصطالحاتي كامالً ملموس و روشن بيان مي

اي خونين درگير شد، و از هـم  نازعهدر مها و اصول مكتب جديد با آرماناي كهن مورد احترام اي و طايفهقبيله
، سرانجام سـر در برابـر قـدرت نـو برخاسـته      هاي بيهوده هاي نوميدانه و مقاومت پاشيدن گرفت، و بعد از تالش

پرستي تا نخستين روزهـاي ظهـور اسـالم بـراي      اين دوره از تاريخ عربستان، يعني دوره شرك و بت. فرود آورد
تـرين  اي است و اين ازآن جهت است كـه عـالي  ند باشد، داراي اهميت ويژهمكسي كه به مسائل اخالقي عالقه

  .گذاردمواد و اسناد مطالعه و بررسي تولّد و رشد يك منشور اخالقي را در دسترس پژوهشگر مي
به عبارت ديگـر، سـه مقولـه    . دارد كه در زبان اخالقي آن تفاوت بگذاريمطبيعت انديشه قرآني ما را برآن مي   

اي كـه دربـاره طبيعـت اخالقـي خداونـد اسـت و آن را       يكي مقولـه . وت از مفاهيم اخالقي در قرآن هستمتفا
هاي مختلف نظر و بينش آدمي را نسبت به ذات باريتعالي، خالق خود، اي كه جنبهكند، ديگر مقولهتوصيف مي

كند كه روابط اخالقي ميـان  حث ميب اي كه درباره اصول و قواعد و قوانين رفتارينمايد؛ و سوم مقولهوصف مي
  .بخشدكنند، نظم و ترتيب ميافرادي را كه متعلق به جامعه اسالمي هستند يا در اين جامعه زندگي مي

                                                           
  nouramahbube@yahoo.comدانشجوي دكتري مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسي مشهد . 1
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هايي هستند همچون رحمـن و  ها واژهگويند، و آنگروه نخست تشكيل شده است از آن چه بدان اسماء اهللا مي
ند را، كه در قرآن مانند بسـياري از اديـان سـامي اساسـاً طبيعتـي      رحيم، غفار و جليل كه صفات مختلف خداو

اي در بـاب صـفات ربـوبي     بعدها متكلمان اين دسته از مفاهيم را به صورت نظريـه . كننداخالقي دارد، بيان مي
  .اوردند و آن را اخالقيات الهي ناميدند كه فعالً خارج از محدوده اين تحقيق است در
-توان اخالقيات انساني را قرار داد، و آن دو گروه بعـدي مفـاهيم را در برمـي   قيات الهي، ميدر برابر اين اخال   

مطابق نظر قرآن، ايـن حقيقـت كـه    . ي بنيادي اخالقي ميان انسان و خدا سروكار داردگروه دوم با رابطه. گيرد
-هدي عظيم به وجـود مـي  خداوند داراي طبيعتي اخالقي است و رفتارش با انسان نيز از طريق اخالق است تع

واكـنش اخالقـي انسـان نسـبت بـه      . آورد كه انسان نيز، به سهم خويش، رفتار و واكنشي اخالقي داشته باشـد 
  .خداوند از نظر قرآن، همان دين است

گـوئيم انسـان بايـد در پاسـخ بـه خواسـت و اراده       زيـرا وقتـي مـي   . گر هم دين است و هم اخالقبه عبارت دي
ام و هم تعليم چنان رفتاري مطابق با اوامر و نواهي او داشته باشد هم تعليم ديني افاده كردهباريتعالي چنين و 

 -اخالقـي «توان بر همه آن مفاهيمي كه به اين طبقه و دسـته دوم تعلـق دارد، مفـاهيم    بدين معنا مي. اخالقي
  .اين مقاله است ررسيموضوع خاص ب» ديني -اخالقي«و اين گروه  ويژه از مفاهيم . اطالق نمود» ديني

. كنـد اي كه در آن زندگي ميگروه سوم مربوط است به ديد و بينش اخالقي فرد نسبت به افراد ديگر جامعه   
شـود و نظـم   شـمار آن اداره مـي  اي از اصول اخالقي و مشتقات      بيزندگي اجتماعي فرد به وسيله مجموعه

توان آن را نظام يا سيستمي از اخالقيات اجتماعي خوانـد، بعـداً در   اين مقررات و قواعد اخالقي كه مي. يابدمي
  .دوران بعد از قرآن به صورت نظام گسترده فقه اسالمي پرورده گشت

البته بايد به خاطر داشت كه اين سه گروه به هيچ وجه كامالً جدا و مجزا از يكـديگر نيسـتند بلكـه بـا هـم         
خـدا  «بينـي  بينـي قـرآن اساسـاً يـك جهـان     اين حقيقت است كـه جهـان  ارتباط نزديك دارند، و اين ناشي از 

گردد، خداوند در همه جـا هسـت و   بيني همه چيز بر محور ذات باريتعالي      ميدر اين جهان. است» محوري
از نظر معناشناسي مفهوم ايـن سـخن آن اسـت كـه هـيچ مفهـوم       . هيچ چيز از دانش و بينش او مخفي نيست

جدا ازمفهوم خدا وجود ندارد و در قلمرو اخالقيات انساني نيز هر يك از مفـاهيم كليـدي آن    اي در قرآنعمده
باخته از طبيعت ذات باريتعالي است و يا بـه واكـنش خاصـي كـه از اعمـال الهـي ناشـي           بازتابي ضعيف و رنگ

  .شود، اشاره داردمي
هـايي اشـاره دارد كـه    دسته اول به واژه: بندي كردتوان به صورت ديگري نيز طبقهاصطالحات اخالقي را مي   

هاي اخالقـي دو  به عبارت ديگر واژه. هايي با ويژگي ارزشي اشاره داردماهيت توصيفي دارند، دسته دوم به واژه
هـاي  ها و خواص عيني اسـت امـا واژه  هاي توصيفي، توصيف ويژگينقش واژه. ارزشي و توصيفي: دسته هستند

بنـدي اعمـال و رفتارهـاي    هستند، به ارزيابي و طبقـه ) metalanguage(به سطح فرازبان ارزشي كه متعلق 
 ).1360ايزوتسو، (پردازند ها ميانسان

كـه بيشـتر   » ذَنـب «اما كلمـه  . نوعي واژه توصيفي است با محتوايي كامالً عيني و واقعي» كفر«براي مثال واژه 
در درجـه اول  » كفـر «. آن اسـت، نـوعي واژه ارزشـي اسـت     كند كه كفر دال بـر موارد بر همان چيز داللت مي
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آن را بـه  » بد بودن«كند و تنها در درجه دوم  ايماني را منتقل مياطالعات واقعي در مورد نوعي ناسپاسي يا بي
اول از همه آن را از جهت اين كه متعلق به صفات منفي يـا نكوهيـده   » ذنب«كند و حال آنكه  ذهن متبادر مي

هسته معنايي واژه را به وجـود  » ارزشيابي«) يعني ذنب(در واژه دوم . شماردسازد و مردود ميمياست محكوم 
هاي ارزشي قرآن در زمينه مفـاهيم اخالقـي بطـور    اين مقاله تالش شده است تاواژه).  1360ايزوتسو، (آورد مي

هـاي اخالقـي   پس ارزشبدين جهت در بخش زير به مفهـوم ارزش و سـ  . گيردخاص گناهان مورد بررسي قرار 
  .شودپرداخته مي

  
  ارزش چيست؟

شناسـد و  اي از بودن يا عمل كه يك شخص يا يك جمع به عنوان آرمان ميگوئيم شيوه در تعريف ارزش مي   
اكنون به كمـك ايـن تعريـف    . سازد شود، مطلوب و متشخص   ميافراد يا رفتارهايي را كه بدان نسبت داده مي

  .كنيما كه نمايانگر اين ارزش است معلوم ميها رگيبعضي از ويژ
تواننـد  اين مسائل و حوادث مي. نخست آنكه، ارزش در نظام آرماني و نه در مسائل عيني يا حوادث قرار دارد   

شناسـي يـا   اما در ارتباط بـا نظـم اخالقـي، زيبـايي    . بيانگر يك ارزش و يادآور آن باشند و يا از آن الهام بگيرند
  .كه مهر آن را بر چهره دارند، شايسته احترام هستندفكري معين 

بـا  . گيرنـد ارزش به عنوان آرمان مستلزم كيفيتي است بهتر از آن چه مدعي آن هستند يـا از آن الهـام مـي      
هـا  يابد يـا بـه وسـيله آن   ها تجسم ميوجود اين از اين نظر ارزش به اندازه رفتارها يا موضوعاتي كه از ميان آن

هـا يـك واقعيـت اسـت و هماننـد      ها براي دارندگان آنجهان ايده. رودكند، واقعي به شمار ميبيان ميخود را 
 .رودها جزئي از جامعه به شمار ميجاده واحدهاي مسكوني يا شبكه

شود كـه  گفت كه ارزش به صورتي دوگانه در واقعيت وجود دارد، نخست به منزله آرماني متجلي ميتوان مي   
شـود كـه آن را بـه    گر مـي دوم در اشياء يا رفتارهايي جلوه. كندستار پيوستگي است يا دعوت به احترام ميخوا

-كند و اين همان است كه دوركيم در نظر دارد، وقتي كه مـي اي عيني يا دقيقاً به شيوه نمادين بيان ميشيوه

  ).1387ز گي روشه، دوركيم، به نقل ا(»ها همان قدر عيني هستند كه اشياءارزش«نويسد 
ها هميشه خاص يك جامعـه هسـتند و متعلـق بـه     ارزش. هاستها، نسبي بودن آنهاي ارزشيكي از ويژگي   

بايد اضافه . اندچنان كه در جوامع مختلف متفاوتها، نسبت به زمان متغيرند، هميك مقطع تاريخي، زيرا ارزش
-بهها با مقاومت بيشتري روخواهند يا دست كم تغييرات آنها براي تحول، زمان بيشتري را ميكنيم كه ارزش

  .شودرو مي
گيرد و اين بار عاطفي است كه ارزش را در برمي. ها اين است كه داراي بار عاطفي هستندويژگي ديگر ارزش   

 چنين اين بار عاطفي است كه دست كـم تـا  سازد و هماز آن در تمايل كنش اشخاص و جوامع عامل مهمي مي
ها هميشـه شـامل بخشـي    نمايد و همين واقعيت است كه جهان ارزشها در زمان را تبيين ميحد ثبات ارزش

  .زيستي داشته باشندتوانند به آساني با يكديگر همهاي متضاد ميمبهم است و ارزش
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» هـا زشمقياس ار«در زبان متداول از . ها خصوصيت سلسله مراتبي آن استويژگي خاص ديگر جهان ارزش   
هـايي را كـه بـدان    رود تانظم سلسله مراتبي را مشخص كند كه بر حسب آن شخص يا جمـع آرمـان  سخن مي

  )1387روشه، گي(نهدوابسته است ارج مي
چه موجب اجر و ثـواب و  هاي اخالقي تحت عناويني مانند حسنه، حالل و آندر نظام اخالقي اسالم، فضيلت   

چـه سـبب   هاي اخالقي تحت عنـاويني ماننـد ذنـب، اثـم، حـرام و آن     و رذيلتگردد، ورود انسان به بهشت مي
چنين جايگاه و اهميت هر يك از مفاهيم هم. شود، معرفي شده استخسران آدمي است و ورود او به جهنم مي

هاي دخيل در اين باب از قبيل سهل و دشواري، پنهـان و آشـكار   مثبت و منفي اخالقي با توجه به     شاخصه
و نيت فاعل و آثار كمي و كيفي كه به دنبال خواهد داشت مـورد دقـت و ارزيـابي قـرار      ودن، چگونگي انگيزهب

  .گرفته است
  

  سخني در باب ترجمه
اند كه گاهي ترجمه رسا و درست يـك واژه كـامالً   پردازند، به اين امر واقفهمه كساني كه به كار ترجمه مي   

گاهي اوقات، مترجم اميد يافتن معـادل  . در زبان ديگر چه اندازه دشوار است و عبارت معادلش معمولي به واژه
ها ناشي از ايـن واقعيـت   در واقع همه اين. نامدناپذير ميترجمه» مطلقاً«دهد و واژه مورد نظر را را از دست مي

اي ويـژه جامعـه   در بردارنده ديد و موضع ذهني خاصي هستند كه» ناپذيرترجمه«هاي است كه هر يك از واژه
جا به هاي ما نمايانگر منظر و زاويه خاصي است كه ما از آنهر يك از واژه. است كه آن زبان متعلق به آن است

ناميم چيزي نيست جز تبلور اين منظر و زوايـه ذهنـي؛ بـه    مي» مفهوم«چه را كه ما يك نگريم؛ و آنجهان مي
گـوئيم منظـر و   كـه مـي  البته ايـن . ابت آن منظر و زوايه استعبارت ديگر يك مفهوم حالت كم و بيش پايا و ث

زاويه مورد بحث ذهني است منظـور از آن، جنبـه فـردي آن نيسـت بلكـه منظـور جنبـه اجتمـاعي و ميـراث          
هـا بـه ارث   مشتركي است متعلق به همه افراد جامعه كه از قرون و اعصار گذشته از طريق سنت تاريخي به آن

هاي انساني بر از ذهني اين است كه از طريق اين منظر و زاويه چيزي از تمايالت و رغبتمراد ما . رسيده است
ها را از اينكه صرفاً المثناي واقعيات عيني باشـد متمـايز   شود و آننمودهاي ذهني ما از جهان خارج افزوده مي

هـاي زمـان   ست كـه در واژه هايي اعلم معناشناسي، يا داللت، بررسي تحليلي چنين منظرها و موضع.گرداندمي
  .اندتبلور يافته

چـه هسـت، چنانكـه در اصـل و در طبيعـت وجـود دارد، در       به اين ترتيب واقعيت عيني عالم هستي، هر آن   
طـور  همـان . گذردگيرد، بلكه از منشور نمادهاي واژگاني ما در ميما قرار نمي) ideation(گري معرض انديشه

ناگفتـه  . گيـرد ژگاني، تحت تأثير الگوهاي اجتماعي يك زبان و يك قوم شكل مـي كه گفته شد اين نمادهاي وا
نماند كه طبق نظر ادوارد ساپير، به دليل تفاوت الگوهاي اجتمـاعي معـاني زبـان، امـري نسـبي هسـتند و بـه        

ن ارزشي در حوزه اخـالق و رفتـار انسـاني نيـز چنـي      با اين قياس، اعمال. ها فرهنگ نيز نسبي استموجب آن
اي اسـت كـه در طـول تـاريخ در     هاي اخالقـي يابيگي داراي تعدادي الگوهاي سنتي براي ارزشهر فرهن. است

اند، و از طرف ديگر، اين اصطالحات به نوبه خود فرد را با مجموعـه كـاملي   قالب اصطالحات اخالقي تبلور يافته
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. سازندبندي كرد مجهز ميبندي و مقولهي را ردههاي اخالقتوان همه پديدهها ميهايي كه با آنها و روشاز راه
توانند با به كار بردن الگوهاي معاني زبان بومي خود، به آسـاني هـر عمـل يـا رفتـار      افراد يك جامعه زباني مي

ايـي اسـت كـه در    اما اين كار مستلزم آشنايي با هنجارهاي ارزشي. انساني را تحليل، گزارش و ارزشيابي نمايند
اين مسئله در مورد اصطالحات اخالقي قرآن به علـت ويژگـي الهـي    . اندخالقي آن زبان تبلور يافتهاصطالحات ا

هـاي زبـاني جامعـه انگليسـي قابـل       هايي مطابق با ارزشتر است و فقط از طريق يافتن معادلبودن آن،  جدي
كـاربرد   وسيله شرايط و اوضاع بهترين راه شايد اين باشد كه معناي يك واژه اخالقي قرآن را به. ترجمه نيستند

  .آن، توصيف و ترجمه كرد
گليسـي  هـاي ان  ههاي اخالقي در حوزه معنـايي گنـاه در ترجمـ   در مقاله حاضر تالش شده است تا برخي واژه   

الزم به ذكـر اسـت كـه    . آربري، پيكتال، يوسف علي و شاكر بررسي و سپس چگونگي ترجمه آنها توصيف شود
  .گيردهاي قرآن با توجه به بافت صورت مييل ساختمان معنايي واژهاين كار از طريق تحل

  
  گناهان

بندي كردن اعمالي است كه از نظر ديني زشت ها ردهپردازيم كه نقش آنهايي ميدر اين بخش، به واژه   
ل در خور كنيم و گفتيم كه اين اعماها به نقض قوانين اخالقي و الهي تعبير ميشمرده شده است، و ما از آن

  .كيفر و جزاي سنگين، هم در اين دنيا و هم در آخرت هستند
  
  
  ذَنب -1-4

م استذنب، به معني د .م براي انسان درست مي كند، يعني براي انسان دنباله درست گويي هر گناهي يك د
مرتكب شدن به گناه نيز اينگونه روح انسان را سنگين مي كند و مانع تكامل آن مي شود و همچنين . كند مي

قرآن اغلب اين واژه را در مورد گناهان .گناهان،مجازات هاي اخروي و دنيوي را براي انسان به دنبال مي آورد
بار در قرآن بكار رفته است؛ اين واژه معموالً در دو گروه از  35واژه ذنب .  برد شرورانه عليه خداوند به كار مي

استغفار و آمرزش بندگان از هاي مربوط به طلب  متننخست، : ا است  هاي آشنا بكار رفته متن
خداوند و دوم، متنهاي مربوط به  عذاب الهي به  به درگاه الهي و آمرزش ايشان از جانب )ذنوب(شان گناهان

  :كند مثال زير اين نكته را بهتر مشخص مي.اقوام پيشين) ذنوب(سبب گناه
  

 يهف بيمٍ لَا رويالنَّاسِ ل عامج نَا إِنَّكبۚراديعفُالْمخْللَايلَا  ).9(إِنَّاللَّهو مالُهوأَم منْهع يينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنانَّ الَّذ
فَأَخَذَهم اللَّه  كَذَّبوابĤِياتنَاۚكَدأْبِ آلِ فرْعونَ والَّذينَ منْ قَبلهِم )10(ئكَهموقُودالنَّارٰأُولَوۖأَولَادهم منَ اللَّه شَيئًا 

 قَابِۗبِذُنُوبِهِمالْعيدشَداللَّه11(و.(  
  )11/9، آيه 3سوره (
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P: They will be fuel for fire. Like Pharooh's folk and those who were before 
. sinsbelieved our revelation and so Allah seized them for their They dis. them

And Allah is severe in punishment. 
A: Those- they shall be fuel for the fire like Pharooh's folk, and the people 

, ssinGod seized them because of their ; who cried lies to our signs, before them
God is terrible in retribution.  

Y: They are themselves, but fuel for the fire- no better than that of people of 
Pardon, and their predecessor, they denied our signs, and Allah called them to 

For Allah is strict …. sinsaccount for their  
Sh: There it is who are the fuel of the fire. Like the striving of the people of Firon 
and those before them; they rejected our communications, so Allah destroyed 

. Allah is severe in requiting; faultsthem on account of their  
 

  Faultبه ) شاكر(و مترجم ديگر  Sinرا به  "ذنب"نيد سه مترجم كلمه ك همانطور كه در باال مشاهده مي
هاي  در قرآن به تفصيل ارائه شد و اكنون براي اينكه مشخص گردد آيا اليه "ذنب"معناي واژه .اند ترجمه نموده

نگ طبق اين فره. نماييم ها حفظ شده است يا نه از فرهنگ آكسفورد استفاده مي معنايي آن در اين ترجمه
  :معاني دو معادل فوق به ترتيب ذيل است

 
Sin: [countable]an offence against God or against a religious or moral law.  
.To commit a sin.  
. Confess your sins to God and he will forgive you. 
.The Bible says that stealing is a sin. 

 
Fault:responsibility 

the responsibility for something wrong that has happened or ]uncountable[   
been done.Why should I say sorry when it's not my fault? 
.It's nobody's fault. 
. fault (that…)It was his fault that we were late. 
.fault (for doing something)It's your own fault for being careless. 
. Many people live in poverty through no fault of their own. 
. I think the owners are at fault(= responsible) for not warning us. 
.He believes that the product’s poor image is partly the fault of the press. 

  
Sinشود كه بر خالف اوامر الهي انجام گيرد؛  در تعريف  به چيزي گفته ميFault  اين اليه معنايي ديده
با توجه به تعريفي كه . شود شود و در واقع به حالت مقصر بودن فرد در ايجاد هرگونه مشكل گفته مي نمي
  .نزديكترين معادل براي اين واژه  قرآني است  Sinرائه گرديد ا "ذنب"براي
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پـردازيم كـه   هايي مـي مشخص شد، در ادامه به بررسي واژه» ذنب«هاي استفاده شده براي واژه حال كه معادل
جـا بـه ايـن موضـوع     در آن. هاي معنايي نيز هستنددارند اما داراي تفاوت» ذنب«توان گفت معنايي مشابه مي

  .است» سيئه«واژه اول، واژه . اند يا خيرها استفاده كردهم پرداخت كه آيا مترجمان از همين معادلخواهي
  
2-4- ئهيس  

آيـد بـه معنـاي     و هيأت آن بر مـي ) همزه -واو -سين(سيئه، كه جمعش سيئات است به طوري كه از ماده آن 
و حادثه و يا عملي است كه زشتي و بدي را با خود همراه دارد، و بـه همـين جهـت گـاهي لفـظ آن بـر امـور        

؛ هـيچ  و ما أصابك من سيئة فمـن نفسـك  (مصائبي كه آدمي را بد حال مي كند اطالق مي شود، نظير آيه
؛ عجلـه دارنـد بالئـي بـر     يستعجلونك بالسيئةو(هو آي) 79/ نساءمصيبتي به تو نمي رسد مگر از ناحيه خودت

و گاهي بر نتايج معاصي و آثار خارجي و دنيوي و اخروي آن اطالق شود، نظير آيـه شـريفه   ). 6/رعد. سرت آيد
 .) ...بودنـد بـه ايشـان رسـيد     ؛ آثار شـوم گناهـاني كـه كـرده    فأصابهم سيئات ما عملوا:(دزير كه مي فرماي

. ؛ بزودي آثـار گناهـاني كـه كـرده بودنـد بـه ايشـان مـي رسـد         سيصيبهم سيئات ما كسبوا(:و آيه)34/نحل
و جزاء سيئة سيئة ( :و گاهي نيز بر خود معصيت اطالق مي شودمانند آيه شريفه زير كه مي فرمايد.)51/زمر

و سيئة به معناي معصـيت، گـاهي بـر مطلـق     ).40/شوري. ؛ كيفر هر گناهي مصيبتي مثل خود آن استمثلها
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهـم  (گناهان اطالق مي شود، چه صغيره و چه كبيره مانند آيـه 

؛ نكند آنها كـه گناهـان را بـه    كالذين آمنوا و عملوا الصالحات، سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون
ه باشند كه ما در دنيا و آخرت با ايشان همان معاملـه را مـي كنـيم كـه بـا      جرأت مرتكب مي شوند، گمان كرد

كه در اين آيه و آيـاتي نظيـر آن   ) 21/جاثيه. افراد مؤمن و داراي اعمال صالح چه حكم بدي است كه مي كنند
  .كلمه سيئات بر مطلق گناهان اطالق شده است

إن تجتنبوا كبائر مـا تنهـون   (ق شود مانند آيهو شايد در مواردي اين كلمه در خصوص گناهان صغيره اطال
؛ اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده ايد اجتناب كنيد، ما از بديهاي شـما  ... عنه نكفر عنكم سيئاتكم

بـه   .ماند كبيره ديگر گناهي جز صغيره باقي نمي چون با فرض اجتناب از گناهان  )31/ نساءصرفنظر مي كنيم
( »صـغائر «كند و سييئات بـر  داللت مي» كبائر«عقيده بيضاوي تفاوت ميان ذنب و سيئه آن است كه ذنوب بر 

  ).1360بيضاوي به نقل از ايزوتسو، 
ويتَفَكَّـرُونَ فـي خَلْـقِ السـماوات والْـأَرضِ ربنَـا مـا خَلَقْـت          جنُـوبِهِم ٰالَّذينَ يـذْكُرُونَ اللَّـه قيامـا وقُعـودا وعلَـى     

النَّارِٰهذَابنَاعانَكَفَقحبلًاساط191(ذَاب(     تَـهأَخْزَي فَقَـد لِ النَّـارخنْ تُـدم نَا إِنَّكبـارٍ ۖرنْأَنْصينَمملظَّالالمو)نَـا إِنَّنَـا   )192بر
نَا معمنَّا سمĤَف كُمنُوا بِرَبانِ أَنْ آملْإِيمي لنَادا ييكَفِّرْۚنَادنَاورْلَنَاذُنُوبنَافَاغْفبرَارِ رالْأَب عفَّنَا متَونَا وئَاتينَّا س193(ع(  

  )193/191، آيه 3سوره ( 
P: Our Lord! Lo! We have heared a crier calling unto faith: Believe ye in your 

and remit from us , sinsTherefore forgive us our ! Our Lord, So we believed! Lord
… evil deedsour  
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A: Our Lord, we have heared a caller calling us to belief; saying “Believe you in 
your lord”! And we believe. Our Lord! Forgive thou as our sins and acquit us of 

.evil deedsour  
Y: Our Lord! We have heared the call of one calling (us) to faith, Believe ye in 

bolt out  sinsForgive us our give us our ! Our Lord. and have believed; the Lord
…, our iniquitiesfrom us  

Sh: Our Lord! Surely we have heared a preacher calling to the faith, saying 
, faultsur our Lord forgive us therefore o, so we did believe, Believe in your Lord

. and make us die with the righteous, evil deedsand cover our  
  

سـه  . انـد اسـتفاده كـرده  » سـيئه «اي ديگـر در ترجمـه   بينيم مترجمان نيز از واژهها ميهمانطور كه در ترجمه
راي پي بـردن بـه   ب. اند را به كار برده  iniquityو يكي ديگر از مترجمان معدل    Evil deedsمترجم معادل 

  .نماييم بار ديگر به فرهنگ آكسفورد مراجعه مي "سيئه"هاي معنايي اين دو معدل با واژه قرآني  تطابق اليه
  

Evil deeds  
Evil:having a harmful effect on people; morally bad 
. evil deeds 
.the evil effects of racism 
Iniquity:the fact of being very unfair or wrong; something that is very unfair or 
wrong.the iniquity of racial prejudice 
.the iniquities of the criminal justice system 

 
Evil deeds   شود كه تاثيرات زيانبار بر افراد ديگر وارد نموده و از لحاظ اخالقي نادرست  به اموري گفته مي

از تعاريف فوق برمي آيد . اشاره به امور ناعادالنه و نادرست مثل تبعيض نژادي مي كند هم  iniquity. است
باشند؛ همانگونه كه در باال اشاره شد اين واژه در قرآن اشاره به آن  نمي "سيئه"كه اين دو معادل مناسب واژه 

شايد بتوان گفت اين دو  كند؛ كند كه آثار  شوم دنيوي و اخروي بر خود فرد وارد مي دسته از گناهان مي
كنند اما اشاره به آثار آخروي گناه در اين  معادل انگليسي تا حدودي به آثار دنيوي واژه سيئه اشاره مي

  .شود ديده نمي ها معادل
 

  خطيئه -3-4
وقتي كسي اراده چيزي كند، و اتفاقا چيز ديگري را به دست آورد و «: مي گويدكتاب مفرداتدر  راغب اصفهاني

و اگر همان چيز را كه خواسته بود بـه دسـت آورد، مـي گوينـد     . ديگر كند، مي گويند فالني خطا كرد يا كاري
گاهي هم مي شود كه به كسي كه عملي كرده كه درست آن را انجام نداده و يا اراده اي كرده .فالني اصابه كرد

اصـاب   ":اسـت كـه مـي گوينـد    و از اين باب . كه خوب نمي تواند عمليش كند، مي گويند فالني به خطا رفت
يعنـي بـه راه خطـا رسـيد و راه      "اخطا الخطـاء  "و "اصاب الصواب "و يا "اخطا الصواب "و يا مي گويند "الخطا
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و اين لفـظ  . صواب را به خطا رفت و به راه صواب رسيد و راه خطا را هم درست نرفت، بلكه در آن نيز خطا كرد
و كسي كه مي خواهد در حقايق تـدبر  . شترك در چند معنا استيعني لفظ خطا بطوري كه مالحظه كرديد، م

و نيـز مـي   .«كند، بايد در هر مورد استعمالي فكر كند ببيند اين لفظ در خصوص آن مورد به چـه معنـا اسـت   
نزديك است، چيزي كه هست كلمـه خطيئـه را بيشـتر در     "سيئه"از نظر معنا با كلمه  "خطيئه"كلمه «:گويد

نند كه مورد مقصود اصلي و في نفسه نبوده باشد، بلكه آن مورد و آن فعلي كـه بـه خطـا    جايي استعمال مي ك
انجام شده زائيده از مقصدي ديگر باشد، مثل كسي كه قصد كرده شكاري را با تير بزند، ولي تير او بـه انسـاني   

مسـت شـد جنايـت     و يا تنها مي خواهد مسكري بنوشد و قصد هيچ جنايتي ندارد، و ليكن وقتي. بر مي خورد
خطيئه از اوصافي است كه در اثر كثرت استعمال بي نيازازموصوف شـده، ديگـر حاجـت    .«هم مرتكب مي شود

بلكه خود كلمه اين معنا را مي رساند، مانند كلمات مصيبت و رزيت و سـليقه   "فعل خطيئه " :نيست بگوئيم
ناراحـت  ( "پيشـامد رزيـت   " و "حادثه مصيبت ": كه اينها نيز احتياجي به موصوف ندارند، الزم نيست بگوئيم

گيري و تعلم از ديگـران بلكـه بـه حادثـه مـي       رأيي كه منشأ آن قريحه باشد نه الهام "رأيي سليقه "و ) كننده
و وزن فعيل داللت دارد بر  .گوئيم سليقه گوئيم مصيبت، و به پيش آمد مي گوئيم رزيه و به رأي آن چناني مي

به معناي عملي است كه خطا در آن انباشته شده  "خطيئه "استقرار آن و بنابراين كلمهانباشته شدن حادثه و 
همه اينها كه گفته  .و استقرار يافته، و خطا آن فعلي است كه بدون قصد از انسان سرزده باشد، مانند قتل خطا
بـه  -وسعه دادنـد، و  شد به حسب اصل لغت بود، و اما بر حسب استعمال بايد دانست كه معناي كلمه خطا را ت

كه نمي بايست انجام شود از مصاديق خطا شمردند، و هر عملي و يا اثر عملي كـه از  را  هر عملي  -عنوان مجاز
و معلوم است كه چنين عملي معصيت شمرده نمي شود، و  -آدمي بدون قصد سر زده باشد، خطيئه خوانده اند

و معلـوم   -هر چند كه با قصد انجام شود. خطيئه ناميدند  كه انجام دادنش سزاوار نباشدرا  همچنين هر عملي 
  .)1361راغب اصفهاني، (است كه به اين اعتبار آن عمل را معصيت و يا وبال معصيت مي نامند

نْ هع رِضأَع فوسۚذَاٰيذَنْبِكرِيلتَغْفاسينَۖوئنَالْخَاطمكُنْت29، آيه 12سوره ( ، إِنَّك(  
.faultyThou art of the ! Lo, sinask forgiveness for thy ) O women(And thou : P 

A: And thou, woman ask forgiveness of thy crime; surely thou art one of the 
.sinners 
.faultfor truly thous hast been at , ask forgiveness for thy sins) O wives: (Y 
-wrongsurely you are one of , Ask forgiveness for your fault)! wifeO my (And : Sh
.doers 

 
و تركيبات آن استفاده نموده   faultپيكتال و يوسف علي از . در ترجمه خطيئه سه معادل ارائه شده است 

در   sinو    faultمعاني دو واژه . اند را به كار برده  wrong-doerو شاكر واژه   sinnerآربري واژه . اند
قبل از آنكه حوزه معنايي اين وازگان را با واژه خطيئه مقايسه كنيم الزم است با . موارد قبل نقل شده است

  .را توضيح دهيم  wrong-doerرجوع به فرهنگ آكسفورد تعريف 
 

Wrong-doer: a person who does something dishonest or illegal. 
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.Most people believed that wrongdoers should be made to suffer. 
  
. به فردي اطالق مي شود كه  از اوكار ناصواب و غير قانوني سر بزنـد    wrong-doerطبق فرهنگ آكسفورد  

مولفه معنايي غير عمدي بودن خطا از جانب فرد خطاكار نهفتـه اسـت  و  در واقـع     "خطيئه"از آنجايي كه در 
مـل  نقطه تمايز اين واژه با ساير واژگان گناه است و معصيت نيز شمرده نمي شود هيچ يك از معادلهاي فوق كا

هاي زباني در انتقال مفاهيم و لزوم ترجمه را در نظـر بگيـريم انتخـاب هـر      اما اگر محدوديت. و درست نيستند
هاي ترجمه ويني و داربلنـه   نوعي از تكنيك  sinپذير است؛ مثالّ ترجمه خطيئه به  يك از معادلهاي فوق توجيه

شود كـه از عمـداّ يـا     يا ذنب به عملي گفته مي  Sin همانگونه كه قبالّ نيز اشاره شد. كند را به ذهن متبادر مي
شود و عواقب دنيوي و اخروي در پي دارد؛ خطيئه بـه عملـي گفتـه     سهواّ بر خالف دستورات خداوند انجام مي

ترجمـه شـده     sinاز اين رو، در اينجا خطيئه بعنوان واژه خـاص بـه واژه عـام    . شود كه از روي قصد نباشد مي
توان چنين نتيجه گرفت هيج يك از معادلهـا اليـه معنـايي خـاص ايـن واژه را منتقـل        مي اما در مجموع.است
  .كنند نمي

  
  اثم -4-4

-بيضاوي در تفسير خويش مـي . انددرباره معناي اصلي اين واژه، دانشمندان مختلف عقايد مختلفي اظهار كرده

بـه عمـل   » اثـم «خي ديگر معتقدند كه بر. »است كه مستوجب مكافات و تنبيه است) دنب(اثم گناهي «: گويد
شود كه از روي قصد انجام گرفته باشد و حال آنكه ذنب به هر عمل غيرمشـروعي گفتـه   غيرمشروعي گفته مي

اختالفات موجود در مـورد ايـن واژه و معنـاي آن خـود     . شود كه خواه از روي قصد باشد و خواه بدون قصدمي
العـاده  قي از اين واژه تقريباً غيرممكن است زيرا معناي اين واژه فوقگواه آن است كه به دست دادن تعريف دقي

  .توانيم كاري انجام دهيمبنابراين جز بررسي كاربرد اين واژه در بافت سخن، نمي. گنگ و مبهم است
 اي كه در كاربرد عملي اين واژه در قرآن بايد ذكر نمود، اين است كه اين واژه اغلـب بـه طـور   نخستين نكته   

  :هاي قضايي و حقوقي قرآن به كار رفته استمشخص در بخش
فَإِنْ أَمنَ بعضُكُم بعضًا فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمنَ أَمانَتَه ولْيتَّـقِ اللَّـه ربـه     ۖسفَرٍولَمتَجِدواكَاتبافَرِهانٌمقْبوضَةٌٰوإِنْ كُنْتُم علَى

  )283، آيه 2سوره ( ، تَعملُونَ عليم واللَّهبِماۗومنْ يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه ۚ ولَاتَكْتُمواالشَّهادةَۗ
  

P: Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. 
A: And do not conceal the testimony; whoso conceal it, his heart is sinful. 
Y: Conceal not evidence; for whoever conceals it, His heart is trained with sin. 
Sh: Do not conceal testimony, and whoever conceals it, his heart is surely sinful. 

  
با توجه به توضيحاتي كه در قسمت باال براي واژه اثم برشمرديم، مشـخص شـد كـه ايـن واژه در زبـان عربـي        

هـا مشـخص شـده اسـت،     طور كـه در  ترجمـه  اما همان. دارد» ذنب«هاي معنايي متفاوتي در مقايسه با مؤلفه
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تر بحث شـد نشـان   هايي كه پيشهاي آن را با واژههاي معنايي اين كلمه و تفاوتاند ظرافتمترجمان نتوانسته
اند كه به ناچـار باعـث از   استفاده كردههاي قبلي براي اين واژه متفاوت در واقع مترجمان از همان معادل. دهند

  .هاي معنايي خاص اين واژه شده استدست رفتن مؤلفه
 

  :گيري نتيجه
-هاي اخالقي و دينـي آن تمـامي انسـان   ها، مخاطب پيامها و همه انسانقرآن كتابي است متعلق به همه زمان

همين ويژگي قرآن اسـت كـه در   . ستنداي هستند كه به دنبال سعادت و بهروزي در دنيا و آخرت ههاي آزاده
هـا  ها و زبانها مترجمان را بر آن داشته است تا به دنبال انتقال پيام اين كتاب آسماني به ديگر ملتطول سال

هاي زباني خاص و منحصر بـه فـرد قـرآن همـواره     طور كه در مقاله حاظر مشخص شد، ويژگياما همان. باشند
هاي اخالقي قرآن در مـورد گناهـان    ها و واژهدر مورد پيام. ايجاد كرده است مسائل و مشكالتي براي مترجمان

هاي به ظـاهر  هاي اخالقي قرآن و بيان واژهكه در اين مقاله به آن پرداخته شده بود، پس از تحليل معنايي واژه
علـي و شـاكر    هاي معنايي متفاوت، چهار ترجمه مترجمـاني چـون پيكتـال،آربري، يوسـف    مترادف اما با مؤلفه

هاي مربوط به حوزه معنـايي گنـاه مترجمـان     طور كه مشخص شد، در ترجمه واژههمان. بررسي و توصيف شد
. هاي معنايي خاص واژگان ديگر اين حوزه را ناديده گرفته بودنـد استفاده كرده  و مؤلفه Sinي عام  غالباً از واژه
ها دقيقاً مطابق هاي انگليسي قرآن كريم حتي بهترين آنرجمهتوانيم با اطمينان خاطر بگوئيم كه تبنابراين مي

  .كندبا اصل نيست و همان  مفاهيمي را كه در قرآن عربي زبان مورد نظر بوده است منتقل و بيان نمي
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 بررسي و تحليل تقابلي راهبردهاي ترجمه در عناوين فيلمهاي سينمايي كودك انگليسي زبان

  1نيلوفر هاشمزاده 
  

  :چكيده
نقش مهمي را در تبادالت فرهنگي بين رود و امروزه فيلم يكي از مهمترين محصوالت فرهنگي به شمار مي

شوند و به در اين ميان، عنوان فيلم اولين موردي است كه مخاطبين با آن مواجه مي. كندكشورها ايفا مي
همچنين . گردددليل تاثيرگذاري انكارناپذير آن بر مخاطب، بخشي اساسي و ضروري هر فيلم محسوب مي

شوند بايد تاثيري مشابه تاثير عنوان اصلي داشته و عرضه و پخش ميترجمه فيلمهايي كه در كشورهاي بيگانه 
پژوهش حاضر بر آن است تا با تكيه بر نظريه ويني و داربلنت . تا حدودي با محتواي فيلم مرتبط باشد

به بررسي و تحليل تقابلي راهبردهاي بكارگرفته شده در ترجمه انگليسي به فارسي عناوين فيلمهاي ) 1995(
تحقيق . ترين راهبردهاي اتخاذشده توسط مترجمين شناسايي گردندزبان پرداخته و رايجه انگليسيكودكان

- فيلم سينمايي كودكانه انگليسي 100حاضر از نوع توصيفي بوده و جامعه آماري تحقيق متشكل از عناوين 

ي براي انجام پژوهش گيري تصادفباشد كه به روش نمونهزبان از نوع انيميشن و ترجمه فارسي آنها   مي
ترين روشي است كه نتايج آماري پژوهش نشانگر اين مطلبند كه روش ترجمه مستقيم رايج .تعيين گشتند

رسد دليل استفاده به نظر مي. برندهاي سينمايي كودكانه به كار ميمترجمين ايراني براي ترجمه عناوين فيلم
-عادل زباني و معنايي واحدهاي متن مبدا در متن مقصد مياز اين روش ترجمه در اكثر موارد، موجود بودن م

. توان اظهار داشت كه ژانر فيلم و مخاطبين هدف، تاثير زيادي در انتخاب عنوان فيلم دارندهمچنين مي. باشد
تواند در از اين رو، در ترجمه عناوين فيلمهاي كودك، وجود مفاهيم مشترك فرازباني در ميان كودكان مي

  .اي را ايفا نمايدترجمه مستقيم توسط مترجمين نقش عمده اتخاذ روش
  

  .نظريه ويني و داربلنت، عناوين فيلمهاي كودكانه، ترجمه مستقيم، متن مبدا، متن مقصد :كلمات كليدي
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  مقدمه
دهنده محتواي بخشي از يك نوشته، يك متن، يك برنامه راديويي و كننده و نشاناز آنجايي كه عناوين، تعريف

-عناوين تاكنون از سوي حوزه. كنندباشند، نقشي مهم و اساسي را در معرفي يك هر اثر ايفا ميانند آن ميم

- شناس و رمان، نشانه1به عنوان نمونه، آمبرتو اكو. اندهاي مطالعاتي گوناگون مورد توجه و بررسي قرار گرفته

همچنين زبانشناس آلماني اوريل . كندميهاي تفسيري تعريف نويس ايتاليايي، عناوين را به صورت نشانه
  ). 2011، 3لئوناردي(كند ، از آنها به عنوان راهنماي متن ياد مي2وينرينش

باشد كه سعي در توسعه پردازان و زبانشناسان فرانسوي ميمند نظريهبررسي عناوين عمدتا ناشي از تالش نظام
-تيترشناسي علم مطالعه عناوين و زيرشاخه. اندداشته 4تخصصي اين حوزه تحقيقاتي تحت عنوان تيترشناسي

پرداز ادبي، كالود مطالعاتي عناوين مربوط به دو نظريه بيشترين سهم حوزه. اي از تاريخ و نقد ادبي است
دوشت در تحقيقات خود در رابطه با عناوين . باشدمي 1980و  1970هاي در دهه 6و جرارد ژنت 5دوشت

ارجاعي، ضمني و شاعرانه كه به ترتيب به هدف متن، مخاطب : شودا براي عناوين قائل ميالتين، سه كاركرد ر
هاي دوشت در گرفت و با توجه به يافتهژنت عناوين را به صورت فرامتن در نظر مي. و پيام متن اشاده دارند
. هنده محتوا و فريب عوامدطراحي، نشان: بندي خود از كاركردهاي عنوان را ارائه نمودحوزه تيترشناسي، طبقه

هاي گوناگون را به خود جلب نموده و در نتيجه امروزه هاي اخير، تيترشناسي توجه دانشمندان حوزهدر دهه
 . ارتباط كمتري با حوزه مطالعاتي تاريخ و نقد ادبي دارد

، 7جيمنز(است  زبان توجه محققين را به خود جلب نمودهدر سالهاي اخير، ترجمه عناوين فيلمهاي انگليسي
موضوعات مورد بررسي در اين رابطه، عوامل تاثيرگذار ). 2001، 10، سرانو1997؛ 9؛ ناوارو1997، 8؛ دياز1997

و روشهاي رايج ترجمه عنوان ) نزديكي به متن مقصد، تاثيرات تجاري و آگاهي فرهنگي(بر ترجمه عناوين 
شد كه مخاطب بر اساس آن تصميم به تماشا يا عدم رسد عنوان هر فيلم اولين چيزي بابه نظر مي. اندبوده

از اين . ي محتواي فيلم و نيز جلب توجه هرچه بيشتر مخاطبين استهدف عنوان، ارائه. گيردتماشاي فيلم مي
شوند، بايد تاثيري مشابه عنوان اصلي داشته و رو، ترجمه فيلمهايي كه در كشورهاي بيگانه عرضه و پخش مي

در اين راستا مترجمين بر اساس عواملي چون عناصر فرهنگي، نوع فيلم و . يلم مرتبط باشدبه محتوا و نوع ف
پژوهش حاضر با . برندتالش براي جلب نظر مخاطب از راهبردهاي گوناگوني براي ترجمه عناوين فيلم بهره مي

                                                           
١-Umberto Eco 
٢ -Uriel Weinreinch 
٣ -Leonardi 
٤ -Titrology 
٥ -Claude Duchet 
٦ -Gerard Genette 
٧ -Jimenez 
٨ -Diaz 
٩ -Navarro 
١٠ -Serrano 
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ليل تقابلي راهبردهاي به بررسي و تح) 1995( 1گيرد تا با تكيه بر نظريه ويني و داربلنتاين هدف انجام مي
ترين زبان پرداخته و رايجبكارگرفته شده در ترجمه انگليسي به فارسي عناوين فيلمهاي كودكانه انگليسي

  .راهبردهاي اتخاذشده توسط مترجمين شناسايي گردند
ها و دهها، به تحليل دادر ادامه پس از ذكر پيشينه موضوع و مرور مباني نظري مربوط به ترجمه عناوين فيلم

زبان در ترجمه عناوين فيلمهاي گيري پرداخته و رايجترين راهبردهاي مورد استفاده مترجمين فارسينتيجه
  .كودكانه مشخص خواهد گرديد

  
 پيشينه موضوع

كنگ و تايوان در بازه زماني سال هاي خارجي در هنگبه بررسي ترجمه عناوين فيلم) 2005( 2جوستينا
-و بيگانه 3سازي ترجمهها، نظريه بوميچارچوب نظري وي براي تحليل داده. ردازدپمي 2002تا سال  1990

سازي ترجمه كه راهبردي براي سوق دادن ونوتي معتقد است كه بيگانه. است 5از الرنس ونوتي 4سازي ترجمه
را زي. سازي ترجمه ارجحيت داشته باشددادن افكار مخاطبين از متن مقصد به متن اصلي است بايد بر بومي

بدينوسيله مردم شانس بيشتري . شناساندسازي ترجمه، عناصر ناآشنا و غريب را به مخاطبين متن ميبيگانه
از آنجايي كه پژوهش ونوتي . اي چندبعدي شكل خواهد گرفتها داشته و جامعهبراي آشنايي با ساير فرهنگ

شود، بنابراين ممكن است نظريه او در هاي غربي انجام گرفته و فرهنگ آسيايي را شامل نميدر مورد فرهنگ
كند كه اكثر گيري   ميچنين نتيجه) همان(جوستينا . سازي ترجمه مصداق جهاني نداشته باشدمورد بيگانه
اند و همين روند به ميزان كمتر در مورد تايوان نيز سازي شدهكنگ بوميشده در هنگهاي ترجمهعناوين فيلم

سازي ترجمه عنوان فيلم در كشورهاي مذكور نظر وي، دو روش رايج براي بومي همچنين بنا به. كندصدق مي
. اي و رايج مردمآشكار ساختن ژانر يا موضوع فيلم از طريق عنوان و استفاده از زبان محاوره: عبارتند از

دتا براي اند و اين روند عمسازي ترجمه را پذيرفتهجاستينو معتقد است كه دو جامعه مذكور، راهبرد بومي
سازي در همچنين بكارگيري راهبرد بومي. گيردزبان انجام ميراحتي و قابليت دسترسي مردم غير انگليسي

  .كنگ و تايلند نسبت به هويت ملي خود داردترجمه عنوان نشان از حس قوي مردم هنگ
يني بر اساس ديدگاه زبان به زبان چبه بررسي اصول حاكم بر ترجمه عناوين فيلمهاي انگليسي) 2009(يين 

وي عناصري چون وفاداري مترجم، آگاهي فرهنگي و تلفيق تاثيرات تجاري و . پردازدمحور مي-مخاطب
ترجمه عنوان ) همان(به عقيده يين . دهدشناختي را در ترجمه عناوين فيلمهاي مذكور مدنظر قرار ميزيبايي

لم، نوع مخاطبين و برخي عناصر فرهنگي بستگي فيلم شامل عوامل پيچيده و فراواني است و به محتواي في

                                                           
١ -Viney & Darbelnet 
٢ -Justina 
٣ -Domesticating translation 
٤ -Foreignizing translation 
٥ -Lawrence Venuti 
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اما به طور كلي عنوان بايد مختصر، جذاب و معنادار بوده و از اصول وفاداري، آگاهي فرهنگي و تلفيق . دارد
  .شناختي پيروي كندعوامل تجاري و زيبايي

زبان به زبان دانماركي هاي انگليسيبه بررسي راهبردهاي ترجمه عناوين فيلم) 2010( 1وسترگارد آندرسن
هدف وي بررسي اين مساله بود كه چرا مترجم از راهبردهاي خاصي در ترجمه عنوان استفاده . پرداخته است

. روندشوند يا از دست ميميكند و اينكه آيا تاثيرات متن مقصد و عنوان اصلي در فرآيند ترجمه حفظ مي
و نيز نطريه ) 1987( 2روشي كوردروتن مبدا از مدل سهاي بين متن مقصد و منويسنده براي تحليل مقايسه

كند كه روش ترجمه عنوان فيلمها با گيري ميوي چنين نتيجه. كنداستفاده مي) 2008( 3ترجمه شوالدگر
از آنجايي كه هر ژانر، تاثير و ماهيت خاص خود را دارد، بنابراين . اي استژانرهاي مختلف، تابع الگوهاي ويژه

در ترجمه فيلمهاي عاشقانه، اكثر عناوين به . ه عنوان هر ژانر نيز با ژانرهاي ديگر متفاوت استالگوي ترجم
  .شوندنخورده ترجمه ميصورت مستقيم و دست

به مقايسه روشهاي ترجمه مورد استفاده در ترجمه عناوين فيلمهاي ) 2013( 5و تامواليتين 4سيديسكايت
همچنين . پردازدترين روشها در دو زبان مقصد ميروسي و شناسايي رايجزبان به زبانهاي ليتواني و انگليسي

نويسندگان از مدل نظري . كنند كه آيا ژانر فيلم تاثيري بر انتخاب روش ترجمه عنوان دارد يا خيربررسي مي
ه دهد كه ترجمنتايج پژوهش آنها نشان مي. كنندهاي خود استفاده ميويني و داربلنت براي تحليل داده

همچنين . هاي كمدي به زبان ليتواني و روسي استترين روش براي ترجمه عناوين  فيلماللفظي رايجتحت
دهد كه در ترجمه عناوين فيلمهاي كمدي به زبان ليتواني، تعداد موارد ترجمه هاي آماري نشان ميداده

بان روسي، روش ترجمه مستقيم و غيرمستقيم مشابه بود؛ اما در ترجمه عناوين فيلمهاي كمدي به ز
ها، ترجمه عناوين فيلمهاي مهيج با همچنين با توجه به توزيع داده. غيرمستقيم كاربرد بيشتري داشت

گونه كه ترجمه به زبان ليتواني بيشتر به روش ترجمه مستقيم و گرفت؛ بدينروشهاي كمي متفاوتي انجام مي
عالوه بر اين، مشخص شد كه در . گرفتبهره مي ترجمه به زبان روسي بيشتر از روش ترجمه غيرمستقيم

  . اي بر انتخاب روش ترجمه عنوان داردهاي مدنظر، ژانر تاثير ويژهترجمه عناوين     فيلم
زبان به به بررسي تاثير نقش فرآيندهاي شناختي بر ترجمه عناوين فيلمهاي انگليسي) 2015(6نگرو آلوسك 

شده اسپانيايي و اي از صد عنوان فيلم اننگليسي و همتاي ترجمهمجموعه وي. پردازداسپانيايي و فرانسوي مي
اي، اگرچه عناوين اصلي در بر مبناي اين تحليل مقايسه. دهدفرانسوي آنها را مورد تحليل و بررسي قرار مي

ين را توان ترجمه عناوشوند، اما گاهي اوقات مياللفظي ترجمه ميزبان مقصد حفظ شده و يا به صورت تحت

                                                           
١ -Vestergaard Andersen 
٢ -Cordero 
٣ -Schjoldager 
٤ -Sidiskyte 
٥ -Tamulaitiene 
٦ -Negro Alousque 
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. 6و تضاد 5، پارامترسازي4، كاهش3، گسترش2، تضعيف1تقويت: نظر شش فرآيند شناختي توصيف نموداز نقطه
رسد كه اين فرآيندهاي شناختي بيشتر در ترجمه عناوين به زبان اسپانيايي نويسنده به اين نتيجه مي. 6تضاد

  .كابرد دارند
  

  مباني نظري
پردازان ترجمه توجه چنداني به روشهاي قرن بيستم، نظريهدر فرآيند توسعه و رشد مطالعات ترجمه در 

مندترين راهبرد ترجمه پردازاني بود كه نظاماز نظريه) 1995( 7كريستين نورد. دادندترجمه عنوان نشان نمي
وي شش كاركرد عنوان را كه بايد در فرآيند ترجمه مدنظر قرار داده شوند، شناسايي و . عنوان را ارائه نمود

هريك از اين دو گروه به نوبه خود . كاركردهاي اجباري و كاركردهاي اختياري: را به دو گروه تقسيم نمود آنها
  .داراي سه زيرگروه هستند

  :8كاركردهاي اجباري.1
            .               ترجمه عنوان به صورتي كه دقيقا محتوايي را كه عنوان به آن اشاره دارد، مشخص سازد: 9كاركرد متمايز. 1.1

مانند قرار دادن عنوان بر روي جلد (كاربرد ابزار غيركالمي : 10كاركرد فرامتني. 2.1            .               سازد
.                                                                         و نيز پيروي از قواعد صوري، نحوي و سبكي برحسب فرهنگ مورد نظر) كتاب، باالي يك مقاله و مانند آن

همچنين شامل استفاده از الگوهاي . به طول و كيفيت بخاطرسپاري عناوين اشاره دارد: 11كاركرد عاطفي. 3.1
  . شودآشنا و ساير اشكال بينامتنيت مي

  :12كاركردهاي اختياري. 2
شده كاربرد ارجاعات خاص در ترجمه عنوان كه ميان مردم يك فرهنگ خاص، شناخته: 13كاركرد ارجاعي. 2.1

                              .                                                                                                                            مشترك استو 
كاربرد توان به طرق گوناگوني از قبيل به ميزان بياني بودن عنوان اشاره دارد كه مي: 14كاركرد بياني. 2.2

.                                                                                  صفات تفضيلي، داللت ضمني مثبت يا منفي و صفات يا قيدها بدان دست يافت
                                                           

١ -Strengthening 
٢ -Mitigation 
٣ -Expansion 
٤ -Reduction 
٥ -Parametrization 
٦ -Contarst 
٧-Christian Nord 
٨ -Essential functions 
٩ -Distinctive function 
١٠ -Metatextual function 
١١ -Phatic function 
١٢ -Optional functions 
١٣ -Referential function 
١٤ -Expressive function 
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به ميزان جذاب بودن عنوان اشاره دارد و شامل برانگيختن مخاطبين به خواندن يا خريد : 1كاركرد اسمي. 2.3
  .اي خاص از درك يا تفسير استمحصول و همچنين سوق دادن افكار آنها به سوي شيوه يك

ويژه را در ترجمه عناوين در همچنين عناصر فرهنگ. گرا داشتاي بر روشهاي ترجمه فرهنگنورد تاكيد ويژه
اما . صد هستندترين نماينده متون مبدا در فرهنگهاي مقبه اعتقاد وي، عناوين برجسته. گرفتنظر      مي

  .بندي نورد از انواع روشهاي ترجمه متون، به عنوان چارچوبي عملي براي ترجمه عناوين شناخته نشدطبقه
تر بوده و بندي نورد ساده، نسبت به طبقه2پرداز ترجمه، پيتر نيوماركبندي عناوين ادبي توسط نظريهطبقه

عناوين : شناسدنيومارك دو نوع اصلي عناوين را بازمي. براي ترجمه عناوين داراي كاربرد عمبي بيشتري است
كه نوعي ارتباط ارجاعي يا تلويحي با ( 4و عناوين كنايي) كننده محتواي متن هستندكه     توصيف( 3توصيفي

  ).1988نيومارك، ) (با محتواي متن دارند
. كندنظام زباني ايجاد ميمعتقدند كه مترجم در فرآيند ترجمه، روابطي را بين دو ) 1995(ويني و داربلنت 

-خوانند، تاثيري را كه ميمترجمان در ايتدا با يك نقطه شروع ثابت روبرو هستند و همزمان كه متن را مي

ويني و داربلنت بر اين باورند كه اگرچه . دهندخواهند توسط ترجمه به آن دست يابند، در ذهن خود شكل مي
توان آنها را به هفت روش شمار هستند، اما ميندهاي ترجمه بيرسد كه روشها و فرآيدر ابتدا به نظر مي

و روش ترجمه غير  5روش ترجمه مستقيم: در نظر آنها بطور كلي دو روش ترجمه وجود دارد. خالصه نمود
  .6مستقيم

  :روش ترجمه مستقيم خود بر سه نوع است
مانند كلمات تلفن، راديو، . شودمقصد ميدر اين روش عينا خود كلمه از متن مبدا وارد متن : 7گيريوام) الف

يابند كه پس از مدتي شده چنان كاربرد وسيعي در زبان مقصد ميگرفتهبرخي كلمات وام. كامپيوتر و مانند آن
. در زبان فارسي از اين دست هستند "تلفن"و  "پست"كلمات . شوندبه عنوان كلمات زبان مقصد شناخته مي

و اصطالحاتي چون  "carburetor"و  "menu ،"chic""توان كلمات مي  همچنين در زبان انگليسي  
"rendez-vous"  و"deja vu"  را نام برد كه از زبانهاي ديگر وارد زبان انگليسي شده و امروزه ديگر جزو

  .شوندشده محسوب نميگرفتهكلمات وام
مترجم در آن اصطالحي را از زبان مبدا گيري است كه برداري نوعي خاص از وامروش گرته: 8برداريگرته) ب

اين روش منجر . كندگيرد؛ سپس عناصر آن را به صورت كلمه به كلمه به زبان مقصد ترجمه ميقرض     مي

                                                           
١ -Appellative function 
٢ -Peter Newmark 
٣ -Descriptive titles 
٤ -Allusive titles 
٥ -Direct translation 
٦ -Oblique translation 
٧ -Borrowing 
٨ -Calque 
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اي بر مبناي ساختار برداري واژگاني، ترجمهدر گرته. شودبرداري ساختاري ميبرداري واژگاني و يا گرتهبه گرته
  مانند . گرددفته و در عين حال، اصطالح جديدي در زبان مقصد معرفي مينحوي زبان مبدا شكل گر

Compliments of the season! (English): Compliments de la saison! (French) 
  مانند. گرددبرداري ساختاري، يك ساختار جديد در زبان مقصد معرفي ميدر گرته

Science-fiction(English): Science-fiction (French) 
اللفظي يا كلمه به كلمه، متن مبدا از لحاظ دستوري و اصطالحي در روش ترجمه تحت: 1اللفظيروش تحت) ج

اين روش ترجمه بين . باشدتابع متن مقصد است و وظيفه مترجم انتقال مستقيم متن مقصد به متن مبدا مي
- مي كه مردم دو زبان مورد نظر داراي فرهنگو همچنين هنگا) مانند فرانسوي و ايتاليايي(خانواده زبانهاي هم

  .هاي مشابهي باشند، بيشتر رايج است
ويني و داربلنت معتقدند هرگاه روش ترجمه مستقيم منظور مترجم را برآورده نكند، منجر به از دست رفتن 

يرمستقيم معنا شود و يا از لحاظ ساختاري با زبان مقصد سازگاري نداشته باشد، مترجم از روشهاي ترجمه غ
گزيني اي، تعديل، معادلمقوله: شوندروشهاي ترجمه غيرمستقيم خود به چهار نوع تقسيم مي. كنداستفاده مي

  .و اقتباس
يعني در ترجمه ممكن است مثال . اين نوع ترجمه با تغيير هويت دستوري همراه است: 2ايروش مقوله) الف

در تغيير هويت اختياري . اختياري يا اجباري باشدتغيير هويت ممكن است . صفت به اسم تبديل شود
ولي در تغيير هويت اجباري مجبور به تغيير هويت . را انتخاب ميكنيم از آنها انتخابهاي متعددي داريم كه يكي

به  "اين كلمه را  و شود آغاز مي Historically وقتي در ترجمه يك جمله كه با قيد به عنوان مثال،. هستيم
 " كلمه توانيم زيرا نمي ؛گيرد نوعي تغيير هويت دستوري اجباري صورت مي ،كنيم ترجمه مي " لحاظ تاريخي

در واقع از سطح يك  د وبر يك عبارت قيدي را به جاي قيد به كار مي مترجم در اينجا .به كار ببريم "تاريخا 
  .رودميكلمه باالتر 

- هنگامي كه ترجمه تحت. كندت متن تغيير ميدر اين روش، ديدگاه توسط تغيير در صور: 3روش تعديل) ب

اي ترجمه دستوري درستي از متن مقصد به دست دهد، اما اين ترجمه در متن مقصد اللفظي يا حتي مقوله
 weمثال اگر در جمله. كنداي محسوب گردد، آنگاه مترجم از روش تعديل استفاده مينامناسب و غيرحرفه

advanced...  ، يك نوع تعديل  "... ما عقب نشيني نكرديم  "گفته شود  "... ت كرديمما پيشرف "به جاي
يكي . تواند به دو معنا باشد البته مي "عقب نشيني نكردن". شود در واقع ديدگاه عوض مي. صورت گرفته است

هنگام  مترجم خيلي اوقات. ديگري اينكه ممكن است جلوتر رفته باشيم. اينكه ما سرجاي خودمان مانديم
تعديل يا تغيير ديدگاه يا .شوندمحسوب ميكهنوعي تعديل  دكن ه جمالت منفي را مثبت يا بالعكس ميترجم

                                                           
١ -Literal 
٢ -Transposition 
٣ -Modulation 
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تغيير موضع به شكلهاي گوناگوني چون علت ومعلول، جزء وكل، نفي كردن، جمله را معكوس كردن، معلوم و 
  .رود به كار مي... مجهول كردن و

ها كاربرد المثلآواها مثال صداي حيوانات و يا در ترجمه ضرباين روش در ترجمه نام: 1گزينيروش معادل) ج
. دهدالعمل نشان ميعكس "آخ"اي وارد شود، با گفتن زبان ضربهبه عنوان نمونه، اگر به فردي فارسي. يابدمي

-معادلدر چنين مواردي مترجم از روش . كننداستفاده مي "Ouch"زبان در موارد مشابه از اما افراد انگليسي

در ترجمه  ؛ اما مترجمرا داريم "از پاپ كاتوليك تر شدن"در متن انگليسي  مثال. كندگزيني استفاده مي
  . دبر را به كار مي "كاسه داغتر از آش"فارسي 

رود كه نوع موقعيتي كه در زبان مبدا به كار رفته است، روش اقتباس در مواردي به كار مي: 2روش اقتباس) د
در چنين مواردي مترجم بايد موقعيت و بافت جديدي را توليد . شده نباشدبان مقصد شناختهدر فرهنگ و ز

توان بنابراين مي. كند كه براي خواننده متن مقصد آشنا بوده و در عين حال، معادل بافت متن مبدا باشد
  ).1995داربلنت، ويني و (به شمار آورد ) 3گزيني موقعيتيمعادل(گزيني اقتباس را نوعي خاص از معادل

هاي مورد بررسي در پژوهش حاضر، نگارنده به پيروي از سيديسكايت روش ديگري را به با توجه به داده
شود، به خلق و ناميده مي 4اين روش كه روش ترجمه خالقانه. كندروشهاي ترجمه غيرمستقيم اضافه مي

يك از روشهاي فوق قادر گيرد كه هيچرار ميايجاد عنوان توسط مترجم اشاره دارد و هنگامي مورد استفاده ق
اين . به اغناي مترجم براي رساندن مفهوم عنوان نباشند و مترجم ناچار به خلق عنواني مناسب با محتوا گردد

توان آن را به عنوان بخشي از روش روش اقتباس در نظر روش ترجمه، نوعي روش ترجمه آزاد است كه مي
  ).2013تين، تامواليسيديسكايت و (گرفت 

  
  گيريها و نتيجهتحليل داده

هاي كودكانه اي ترجمه عناوين فيلمهاي مورد نظر و تحليل مقابلهنتايج حاصل از بررسي داده) 1(جدول 
  :دهدبه زبان فارسي را نشان مي انگليسي

  درصد  ترجمه فارسي  روش ترجمه

  %9  9  گيريوام

  %0  0  برداريگرته

  %50  50  اللفظيتحت

                                                           
١ -Equivalence 
٢ -Adaptation 
٣ -Situational equivalence 
٤ -Transcreation 
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  %5  5  ايمقوله

  %10  10  تعديل

  %14  14  گزينيمعادل

  %7  7  اقتباس

  %5  5  خالقانه

 1جدول 

قابل مشاهده است، ترجمه مستقيم بيشترين سهم را در ترجمه عناوين فيلمهاي  1همانگونه كه در جدول 
ترجمه مورد  اللفظي بيشتر از ساير روشهايدر اين ميان، ترجمه تحت. كودكانه به خود اختصاص داده است

همچنين از ميان روشهاي ترجمه غيرمستقيم، ترجمه به روش . زبان قرار گرفته استكاربرد مترجمان  فارسي
به . باشنداي و ترجمه به روش خالقانه داراي كمترين تعداد ميگزيني داراي بيشترين و ترجمه مقولهمعادل

انواع روشهاي ترجمه در ترجمه فيلمهاي توان گفت كه تفاوت آشكاري ميان بكارگيري صورت كلي مي
اللفظي دهد، ترجمه تحتها نشان ميهمانگونه كه توزيع داده. كودكانه انگليسي به زبان فارسي وجود دارد

دهد كه در ترجمه عناوين فيلمهاي رايجترين روش ترجمه عناوين فيلمهاي كودكانه است و اين امر نشان مي
بر روشهاي ترجمه غيرمستقيم ارجحيت دارند و به ميزان وسيعتري مورد  كودكانه، روشهاي ترجمه مستقيم

  .گيرنداستفاده قرار مي
هايي از كاربرد روشهاي ترجمه مستقيم و غيرمستقيم را در ترجمه عناوين فيلمهاي كودكانه نمونه) 2(جدول 

  .دهدبه زبان فارسي نشان مي
هايي از كاربرد روشهاي ترجمه مستقيم نمونه

رمستقيم در ترجمه عناوين فيلمهاي و غي
  كودكانه

  :مثال- عنوان 9در  -گيريوام

Tinker bell: تينكر بل /Rango: 

  سيندرال :Cinderella/رنگو

  .مشاهده نشد - برداريگرته
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  :مثال- عنوان 50در  -اللفظيتحت

A cat in Paris: اي در پاريسگربه/The 

lion king: شير شاه/Ivan the 

incredible: انگيزايوان شگفت/Free 

birds: هاي آزادپرنده  

  :مثال - عنوان 5در  -ايمقوله

Bolt: تيزپا/Animals united:  پيمان
  حيوانات

  :مثال -عنوان 10در  - تعديل

Beyond beyond:  فراتر از ماورا 

  :مثال -عنوان 14در  - گزينيمعادل

Tangled: گيسوكمند/Spirited away: 

  شهر ارواح

  :مثال - عنوان 7در  - ساقتبا

Surf’s up:  فصل موج
-مسابقه روكم :Underdogs/سواري

  قدمخوش :Happy feet/كني

  :مثال - عنوان 5در  - خالقانه

Olsen Gang gets polished: سه كله-

  سلول قهرمان :Osmosis Jones/پوك

 2جدول 
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دهند كه در ژانر فيلمهاي زبان ترجيح ميتوان گفت كه مترجمين فارسيها ميبا توجه به فراواني و درصد داده
دليل اينكه اكثريت عناوين توسط . كودكانه از ترجمه مستقيم و روش ترجمه كلمه به كلمه استفاده نمايند

تواند اين امر باشد كه معادل عناوين فيلمهاي مذكور اند، مياللفظي ترجمه شدهروش ترجمه مستقيم و تحت
- همچنين تاثيري را كه ترجمه عنوان اصلي به صورت مستقيم بر مخاطب مي. باشددر زبان مقصد موجود مي

كودكان بطور كلي داراي افكار، ذهنيات و روحيات مشتركي هستند و اين . توان ناديده گرفتگذارد را نمي
شود كه در ترجمه عناوين سعي شود مفاهيم به روش ترجمه مستقيم و كلمه به كلمه انتقال ويژگي باعث مي

همچنين . اده شوند و تاثير عنوان اصلي كه حاصل تالش متخصصين و فيلمسازان مربوط است، حفظ گرددد
توان از طريق ترجمه مستقيم به تاثيرپذيري عنوان اصلي دست يافت، مترجمين از روشهاي هنگامي كه نمي

گزيني بيش از ساير دلدر روشهاي ترجمه غيرمستقيم نيز، روش       معا. برندترجمه غيرمستقيم بهره مي
رود كه معادل متن مبدا در اين روش هنگامي به كار مي. روشها در ترجمه عناوين مدنظر به كار رفته است

اللفظي به معناي اصلي آسيب برساند و يا باعث عدم زبان مقصد موجود نباشد و يا ترجمه مستقيم و تحت
ز آنجايي كه كودكان براي درك معناي متون نياز به زبان ا. انتقال مفاهيم مورد نظر نويسنده متن اصلي گردد

گزيني مفاهيم ساده و عاميانه دارند و از درك مفاهيم بيگانه عاجزند، به همين دليل مترجمان سعي در معادل
مترجمين هنگام كاربرد روشهاي . غريب و بيگانه دارند تا درك آنها را براي كودكان تسهيل نمايند

گيرند كه با محتواي فيلم مرتبط باشد و به نوعي عنوان فارسي را با ني را به كار     ميغيرمستقيم، عناوي
توان اظهار داشت كه ژانر فيلم و مخاطبين هدف، تاثير بنابراين مي. كنندتوجه به محتواي فيلم انتخاب مي

وجود مفاهيم مشترك از اين رو، در ترجمه عناوين فيلمهاي كودك، . زيادي در انتخاب عنوان فيلم دارند
  .اي را ايفا نمايدتواند در اتخاذ روش ترجمه مستقيم توسط مترجمين نقش عمدهفرازباني در ميان كودكان مي

هاي پژوهش حاضر، در ترجمه بر مبناي يافته. مطابقت دارد) 2005(نتايج پژوهش حاضر با پژوهش جاستينو 
. سازي ترجمهسازي ترجمه مدنظر است تا راهبرد بيگانهبوميعناوين فيلمهاي كودكانه به زبان فارسي، راهبرد 

زبان سعي دارند هنگامي كه عنوان براي كودكان داراي مفاهيم ناآشنا و غريب است، از روش مترجمين  فارسي
مترجمين در . ترجمه غيرمستقيم استفاده نمايند و عنواني ساده و مرتبط با محتواي فيلم را بكار گيرند

زبان آشنا و مانوس برند كه مفاهيم نهفته در عنوان براي كودك فارسيترجمه مستقيم بهره    ميمواردي از 
در غير اين صورت، روش ترجمه غيرمستقيم . باشد و كودك بتواند به آساني آن را درك و تجسم نمايد

  . يابدارجحيت مي
نتايج پژوهش . است) 2010(همچنين نتايج پژوهش حاضر همسو با نتايج پژوهش وسترگارد اندرسن 

وسترگارد درباره ترجمه عناوين كودكانه انگليسي به زبان دانماركي نيز نشانگر اين نكته است كه مترجمين 
برند و دليل اين امر را تاثير ژانر اللفظي بهره ميزبان در اكثر موارد از روش ترجمه مستقيم و تحتدانماركي

  .داندفيلم و نوع مخاطب مي
موارد از روش ترجمه % 59لي، در ترجمه عناوين فيلمهاي كودكانه انگليسي به زبان فارسي، در به طور ك

اين امر نشان از غالب بودن بكارگيري . گرددموارد از روش ترجمه غيرمستقيم استفاده مي% 41مستقيم و در 
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ان در ميان مترجمين زبروش ترجمه مستقيم بر روش ترجمه غيرمستقيم در ترجمه عناوين فيلمهاي انگليسي
  .زبان داردفارسي

  
  گيرينتيجه

زبان به زبان فارسي بر اساس در پژوهش حاضر به بررسي ترجمه عناوين فيلمهاي سينمايي كودك انگليسي
ويني و داربلنت معتقدند كه روشهاي ترجمه به طور كلي به دو . پرداخته شد) 1995(نظريه ويني و داربلنت 

-گيري، گرتهروش ترجمه مستقيم شامل وام. شوندترجمه غيرمستقيم تقسيم ميروش ترجمه مستقيم و 

-اي، تعديل، معادلروش ترجمه غيرمستقيم نيز شامل روشهاي مقوله. اللفظي استبرداري و ترجمه تحت

از فيلمهاي كودكانه از روش ترجمه مستقيم % 59هاي پژوهش نشان داد كه در يافته. گزيني و اقتباس است
-اللفظي به كار گرفته ميموارد روش ترجمه تحت% 50در اين بين در . گرددترجمه عنوان استفاده مي براي

رسد دليل استفاده از اين روش ترجمه در اكثر موارد، موجود بودن معادل زباني و معنايي به نظر مي. شود
نر فيلم و مخاطبين هدف، توان اظهار داشت كه ژاهمچنين مي. باشدواحدهاي متن مبدا در متن مقصد مي
از اين رو، در ترجمه عناوين فيلمهاي كودك، وجود مفاهيم مشترك . تاثير زيادي در انتخاب عنوان فيلم دارند

. اي را ايفا نمايدتواند در اتخاذ روش ترجمه مستقيم توسط مترجمين نقش عمدهفرازباني در ميان كودكان مي
گزيني بيشتر از ساير روشها در ترجمه عناوين يم، روش معادلهمچنين از ميان روشهاي ترجمه غيرمستق

تواند تسهيل فرآيند درك عنوان براي كودك با توجه به دليل اين امر نيز مي. فيلمهاي كودكانه كاربرد دارد
  .فرهنگ و زبان وي دارد
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بررسي ارتباط ميان راهبرد غالب بومي سازي يا بيگانه سازي در ترجمه عناصر فرهنگي رمان 
  لف آنشازده كوچولو با تعداد تجديد چاپ ترجمه هاي مخت

  هاي استقبال مخاطببه عنوان يكي از نشانه 
  

  1ابوالفضل مهرجو

  2فاطمه قرائي
  

  :چكيده
ناپيدايي مترجم در فرآيند ترجمه موضوعي جنجالي درحوزة مطالعات ترجمه به شمار مي رود كه ارتباط 

. و ونوتي داردتنگاتنگي با اتخاذ دو رويكرد بومي گزيني و بيگانه سازي معرفي شده از سوي شاليرماخر 
مترجماني كه در پي رفاه حال خواننده هستند، با انتخاب رويكرد بومي گزيني و پنهان كردن هرچه بيشتر 

كنند كه به راحتي از سوي خواننده قابل فهم باشد امابرخي معتقدند كه مترجم ترجمه اي روان ارائه مي
متن مبدأ را با همان رنگ و بوي بيگانه آن بايستي خواننده زحمت درك برخي عناصر فرهنگي وارد شده از 

اين دو نگرش به ترجمه . بپذيرد و مترجم مجاز نيست با رويكردي تنگ نظرانه از بيگانگي متن ترجمه بكاهد
هايي متفاوت مي انجامد كه در اين مجال پژوهشگر در صدد بررسي ميزان استقبال مخاطب از نتيجة اتخاذ 

بي ترديد نوع ترجمه عناصر فرهنگي متن . وضوع عناصر فرهنگي رمان استهر يك از اين دو رويكرد در م
بدين منظور تعداد پنج ترجمةرمان شازده كوچولو . مبدأ يكي از عوامل تأثيرگذار بر جذب يا دفع مخاطب است

 انتخاب و وجود ارتباط معنادار ميان ميزان استقبال مخاطب و در پي آن تجديد چاپ كتاب با اتخاذ رويكرد
غالب بومي سازي يا بيگانه سازي براي ترجمه عناصر فرهنگ محور بررسي مي گردد و از آنجايي كه موضوع 
مورد بررسي يك رمان واحد است احتمال خطاي بوجود آمده بر اثر جذابيت داستان هاي مختلف به صفر مي 

رمان شازده كوچولو رابطة  نتايج نشان مي دهد كه اتخاذ رويكرد بومي سازي در ترجمة عناصر فرهنگي. رسد
  . مثبتي با تجديد چاپ ترجمه ها دارد

  
بومي سازي و بيگانه سازي، ترجمه رمان، شازده كوچولو، استقبال مخاطب :هاي كليديواژه

                                                           
   com.gmail@abolfazl.mehrjooكارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه بيرجند . 1 

   qaraei.fatemeh@gmail.com      ، )ع(كارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه بين المللي امام رضا  .2
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  مقدمه
زبان ها نظام هاي منحصربفردي هستند كه از ابزارهاي متني مختلف براي هدف ارتباطي يكسان بهره مي 

براي حل اين مشكالت دانشمندان . مشكالتي پديد مي آيد 1غلب به هنگام ترجمه ميان زبانياز اينرو ا. گيرند
يكي از اين راهبردها كه قبل از شكل گيري . و صاحبنظران ترجمه راهبردها و روش هايي را پيشنهاد مي كنند

وف بومي گزيني به عنوان يك رشتة تثبيت شدة دانشگاهي پيشنهاد شد، راهبرد معر 2رسمي مطالعات ترجمه
)domestication(  و بيگانه سازي)foreignization (به منظور فهم دقيق بومي گزيني و . در ترجمه است

راهبرد اشاره به اقداماتي غايت شناختي دارد كه براي . بيگانه سازي نخست بايد به مفهوم راهبرد دقت شود
تقسيم بندي هاي متداول راهبردها به دو نوع  در يكي از. دستيابي هرچه بهتر به هدفي خاص دنبال مي شود

راهبردهاي بومي بطور ويژه با ترجمة ساختارهاي زباني و آيتم هاي . تقسيم مي شوند» جهاني«و » بومي«
لغوي خاص در ارتباط است درحاليكه راهبردهاي جهاني در سطحي كلي تر عمل مي كنند و با مباحث 

سازي يا پنهان سازي جنبه هاي خاصي از متن مبدأ مرتبط است گسترده اي اعم از سبك متن تا برجسته 
از اينرو راهبردهاي بومي ). 282- 3. ؛ دايرة المعارف مطالعات ترجمة روتلج، چاپ دوم، صص2009كرنز، (

گزيني و بيگانه سازي را مي توان در قالب راهبردهاي جهاني جاي داد كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار 
  .هستند

از حوزه هايي كه حتي مترجمان باتجربه نيز به هنگام ترجمة آنها دچار مشكل مي شوند و چالشي براي  يكي
آنها محسوب مي شود، حوزة مقوله هاي فرهنگي هر زبان است كه بواسطة وجود فرهنگ هاي مختلف بوجود 

ن و صاحبنظران همواره مورد توجه دانشمندا )culture-specific items(آيتم هاي فرهنگي . مي آيد
در اين پژوهش، محقق با . مطالعات ترجمه بوده بطوريكه تقسيم بندي هاي متفاوتي از آنها ارائه شده است

بررسي ترجمة آيتم هاي فرهنگي موجود در پنج ترجمه از رمان شازده كوچولو كه از رمان هاي پرمخاطب 
آيا ارتباطي ميان رويكرد غالب اين ترجمه دهة اخير در ايران است، در پي مشخص كردن اين موضوع است كه 

ها و تجديد چاپ آنها وجود دارد يا خير و درصورتي كه چنين ارتباطي وجود دارد كدام راهبرد موجب 
  :استقبال بيشتر مخاطب مي شود؟ بدين منظور در اين پژوهش از منابع زير استفاده مي شود

 مؤسسه انتشارات نگاه : ، چاپ بيست و هفتم، تهران)1393(ترجمة احمد شاملو  شازده كوچولو .1

شركت سهامي كتاب هاي : ، چاپ پنجاه و دوم، تهران)1393(شازده كوچولو ترجمة محمد قاضي  .2
 جيبي 

 انتشارات ولي: ، چاپ بيست و چهارم، كرمان)1393(شازده كوچولو ترجمة مرتضي سعيدي  .3

 انتشارات چلچله : ، چاپ دوم، تهران)1393(زام حبيبي اصفهاني شازده كوچولو ترجمة فر .4

 ساالر الموتي : ، چاپ اول، تهران)1392(شازده كوچولو ترجمة مجتبي پايدار  .5

                                                           
١inter-lingual 
٢Translation Studies 
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همچنين به دليل آن كه نمي توان عددي قطعي را به عنوان معيار ذكر كرد كه بر اساس آن تعداد تجديد 
خاطب باشد، تعداد چاپ بيش از ده بار به عنوان معيار استقبال چاپ بيشتر از آن عدد بيانگر استقبال م

بر اين اساس ترجمه هاي شاملو، قاضي و سعيدي جزء ترجمه هاي مورد عالقة . مخاطب فرض شده است
در ادامه مختصري دربارة رمان شازده كوچولو كه يكي از پرفروش ترين . مخاطبين در نظر گرفته شده است

  .  ان بوده است بيان مي شودكتاب هاي رمان در جه
  

  شازده كوچولو 
وي آثار مختلفي از خود به جاي . در ليون فرانسه چشم به جهان گشود 1900دو سنت اگزوپري در سال 

، محبوب ترين كتاب قرن )Le Petit Princeدر زبان فرانسوي (گذاشت كه از معروفترين آنها شازده كوچولو 
دوسنت اگزوپري براي انجام خدمت سربازي به نيروي .منتشرشد 1943بيستم است كه اولين بار در سال 

سپس به اصرار يكي از فرماندهان كه به شدت به . هوايي فرانسه پيوست و فن خلباني و مكانيك آن را آموخت
رين مأموريتش كه در حال پرواز بر فراز فرانسة وي در آخ. وي عالقه داشت به خدمت دايمي ارتش درآمد

شازده كوچولو اثري خيال . اشغال شده بود، شكار هواپيماهاي شكاري آلمان شد و ديگر به خانه اش بر نگشت
انگيز و زيبا از او است كه ذهن خواننده را در مورد فلسفة دوست داشتن و عواطف انساني، ماديات، تعصبها، 

شه هاي خرافي بيجا تحريك مي كند به گونه اي كه خواننده به تجزيه و تحليل اين خودخواهي ها و اندي
شعري است منثور و نثري است شاعرانه كه جدا از شيوة زيباي نگارش آن سرشار «اين اثر . مفاهيم مي پردازد

  ).  برگرفته از مقدمة ترجمة شازده كوچولو از محمد قاضي(» از جهاني فكر و لطف و معني است
  

  ناپيدايي مترجم 
ميزان جايگاه و مشاركت مترجم در فرآيند ترجمه از جمله موضوعاتي است كه الرنس ونوتي، نظريه پرداز 

ونوتي نيز همانند برخي ديگر از نظريه پردازان رويكردهاي . معاصر در حوزة ترجمه بدان پرداخته است
-ش و درج ماهيت ارزشي چارچوب اجتماعيفرهنگي تأكيد مي كند كه حوزة مطالعات ترجمه نياز به گستر

وي با نظر توري و الگوي توصيفي علمي او به مخالفت بر مي خيزد چرا كه توري در پي . فرهنگي ترجمه دارد
ونوتي تحليل اين هنجارها را مستلزم توجه به نظرية . ايجاد هنجارها و قوانين ترجمه اي عاري از ارزش است

دگاه او اگرچه هنجارها در آغاز زبانشناختي يا ادبي مي نمايند، اما گسترة از دي. فرهنگي ترجمه مي داند
وسيعي از ارزش ها، عقايد و نمودهاي اجتماعي بومي را نيز دربر مي گيرند كه نيروي ايدئولوژيكي موجود را 

  ).  143. ، ص2008ماندي، (در خدمت رساني به منافع گروههاي خاص شكل مي دهند 
امريكايي معاصر و در نتيجة - دايي مترجم را براي توصيف جايگاه مترجم در فرهنگ انگليسيونوتي مفهوم ناپي

  ):144. همان، ص(عوامل زير مي بيند 
مترجمان خود مايلند بطور روان به انگليسي ترجمه كنند تا ترجمة آنها در زبان مقصد خوانا و شفاف  .1

 . باشد
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معموالً متون ترجمه شده زماني از سوي ناشران، منتقدان و خوانندگان  قابل قبول محسوب مي شود  .2
 . كه روان و سليس باشد

وي مهمترين دليل اين گرايش را فرعي دانستن ترجمه نسبت به تأليف در فرهنگ و زبان انگليسي مي داند 
پيدايي مترجم ارتباط تنگاتنگي با دو راهبرد بومي ميزان و درجة اين نا. كه از زمان درايدن وجود داشته است

  . ميالدي بطور جدي مطرح شد 20گزيني و بيگانه سازي دارد كه در اواخر دهة 
  

  بومي گزيني و بيگانه سازي  
بر  1813ونوتي كه ريشة ايده هايش در زمينة بومي گزيني و بيگانه سازي به شاليرماخر و مقالة او در سال 

او اين پديده را مورد . امريكايي مي داند- گزيني را راهبرد ترجمه اي غالب در فرهنگ انگليسيمي گردد، بومي 
. انتقاد قرار مي دهد و آن را همراه با كاهش نژادپرستانة متن بيگانه در فرهنگ زبان مقصد به حساب مي آورد

. ر زبان مقصد همراه استاين امر با سبك ترجمه اي نامرئي و روان و به حداقل رساندن جلوة بيگانگي د
تا حد امكان خواننده را به حال خود «همچنين شاليرماخر بومي گزيني را نوعي راهبرد ترجمه اي مي داند كه 

  ). 144. همان، ص(» مي گذارد و نويسنده را به سوي او سوق مي دهد
ي شيوة ترجمه براي آن از سوي ديگر بيگانه سازي در مقابل بومي گزيني و شامل انتخاب متن بيگانه و نوع

شاليرماخر و ونوتي هردو از اين راهبرد ترجمه . است كه فاقد ارزش هاي فرهنگي غالب در زبان مقصد است
ونوتي بيگانه سازي را فشاري به دور از جانبداري قوميتي بر ارزش هاي فرهنگي زبان . اي استقبال كرده اند

رهنگي متن بيگانه مي داند كه خواننده را به خارج از مقصد براي گنجاندن تفاوت هاي زبان شناختي و ف
وي اين امر را براي مقابله با خشونت نژادپرستانة ترجمه بسيار مطلوب قلمداد مي كند . كشور خودش مي برد

در واقع اتخاذ اين راهبرد به نوعي سبك ترجمة غير روان و بيگانه ساز . مي نامد» 1مقاومت«و آن را راهبرد 
كه با هدف نمايش حضور مترجم و تأكيد بر هويت خارجي متن مبدأ و حفظ آن از استيالي مي انجامد 

اگرچه نمي توان هيچيك از اين دو رويكرد را ). 145. همان، ص(ايدئولوژيكي فرهنگ مقصد صورت مي گيرد 
تفاوت است به صورت مطلق به نوعي ترجمه نسبت داد، اما درجة بيگانه سازي يا بومي گزيني در هر ترجمه م

  . بطوريكه مي توان نوع ترجمة يك متن را با گرايش بومي گزيني يا بيگانه سازي توصيف كرد
  

2مقوله هاي فرهنگي
 

در معاني مختلفي رواج داشته است مثالً تا قبل از پيدايش انسان شناسي، آرماني اومانيستي از » فرهنگ«
در حالي كه پس از آن در مفهوم سبك زندگي مصاديق تمدن در جامعه اي پيشرفته محسوب مي شده است 

فرهنگ حتي معني سومي نيز به خود ديده است كه در آن تالش . گروه خاصي از مردم نيز به كار رفته است
نيومارك فرهنگ را . مي شود داليل سياسي يا ايدئولوژيكي در وراي يك رفتار فرهنگي خاص تعيين شود

                                                           
١resistancy 

�.م در اL6M!ر ٢$G �;اCSIs د.� OG P2�G!0 .  
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اع خاص مي داند كه داراي زباني خاص براي تعامل است دريك اجتم» سبك زندگي و نمودهاي آن«
  ). 94. ، ص1998نيومارك، (

اگرچه در مطالعات ترجمه نيز نظريه پردازان و عملگرايان بر سر مفهوم و اهميت فرهنگ اختالف نظر دارند، 
؛ دايرة 2009ان، كات(اما اكثر آنها در باطن پذيرفته اند كه نوعي فيلتر فرهنگي در فرآيند ترجمه وجود دارد 

آيتم هايي از يك متن كه بار فرهنگي ويژه اي دارند، ). 70. المعارف مطالعات ترجمة روتلج، چاپ دوم، ص
برخي از دانشمندان به طبقه بندي . هميشه مشكل ساز بوده اند و نظر صاحبنظران را به خود جلب كرده اند

د در مورد آنها به بحث و بررسي بپردازند و راهكارهاي خود اين آيتم ها روي آورده اند تا بهتر و راحت تر بتوانن
  . را در ترجمة آنها ارائه دهند

  
  شيوه شناسي

نويسندگان اين مقاله پس از بررسي منابع اينترنتي، موتورهاي جستجو و سايت كتابخانه ملي ايران دريافتند 
استقبال مخاطب است، كمتر متوجه كه موضوع تجديد چاپ كتاب ها به عنوان يكي از عواملي كه حاكي از 

اين در حالي است كه استقبال مخاطب از كتاب هايي كه تعداد تجديد چاپ بااليي . محققين قرار گرفته است
دارند امري بديهي است و مي توان از آن براي شناسايي عاليق مخاطبين و رضايت آنها در مواردي همچون 

پژوهش كه به شيوة تحليلي ارائه مي شود، ارتباط ميان تعداد  در اين. كتاب هاي ترجمه شده استفاده كرد
و اتخاذ رويكرد ) به عنوان معلولي از استقبال مخاطب(تجديد چاپ كتاب هاي ترجمه شده در حوزة رمان 

در واقع پژوهشگران به دنبال . بومي گزيني يا بيگانه سازي در ترجمة عناصر فرهنگي آنها بررسي مي شود
ن سؤال هستند كه آيا چنين ارتباطي وجود دارد و در صورت وجود، كميت و كيفيت آن چگونه يافتن پاسخ اي

است؟ بدين منظور نحوة ترجمة عناصر فرهنگي در پنج ترجمه از رمان شازده كوچولو مورد بررسي قرار مي 
 1خاص فرهنگي ابتدا تعداد سي آيتم فرهنگي بطور تصادفي و بر اساس دو نوع مقولة فرهنگي جهاني و. گيرد

از كتاب شازده كوچولو استخراج و در ادامه نوع راهبرد بكاررفته در ترجمة آنها با درنظر گرفتن فرآيندي كه 
بدين طريق پس از تعيين درصد ميزان استفاده از هر راهبرد در . منتهي به اين راهبرد شده مشخص مي شود

بدين منظور ترجمه هايي كه تعداد تجديد چاپ . دترجمه ها ارتباط آن با تجديد چاپ ترجمه بررسي مي شو
آنها بيش از ده بار است، به عنوان ترجمه هايي مطلوب تر كه مورد استقبال مخاطب قرار گرفته و مترجمان 

  . آنها افرادي با تسلط بيشتر در امر ترجمه بوده اند فرض شده است
  بررسي و تحليل داده ها

براي بررسي نظام مند و بهتر مقوله هاي فرهنگي، به طبقه بندي آنها دانشمندان و نظريه پردازان ترجمه 
) 1نيومارك با اقتباس از نايدا به طبقه بندي آيتم هاي فرهنگي مي پردازد و آنها را در پنج گروه . پرداخته اند

                                                           
نيومارك در بحث از مقوله هاي فرهنگي بين مفاهيم خاص يك فرهنگ، مفاهيم جهاني و مفاهيم برآمده از زبان شخصي افراد 1

 )  94. ، ص1988نيومارك، (تمايز قائل مي شود 
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ي و فعاليت هاي مذهب) 4فرهنگ اجتماعي كار و تفريح، ) 3وسايل و اشياء فرهنگي، ) 2زيست بوم شناسي، 
اما ). 95. ، ص1988نيومارك، (ژست هاي بدني و عادات قرار مي دهد ) 5سنن فرهنگي، سياسي و هنري و 

اين طبقه بندي به اعتراف خود نيومارك اشكاالتي دارد و گاهي مي توان موضوعاتي را در چند گروه قرار داد 
از مقوله هاي فرهنگي ارائه كرده اند  دانشمندان ديگر نيز طبقه بندي هايي). 6. ، ص2013بريگيتا براسين، (

كه هريك نقاط ضعفي دارد مثالً بيكر مقوله هاي خاص فرهنگي را مقوله هايي مشكل ساز در بحث تعادل مي 
تقسيم مي كند  و غير از ارائة چند مثال  2»ملموس«و 1»انتزاعي«داند و آنها را در سطح واژگان به دو گروه 

در اين پژوهش، آيتم هاي خاص يك يا چند ). 21. ، ص1992بيكر، (ي دهد توضيح بيشتري دربارة آنها نم
دارد و شامل مقوله هاي ) universal(و آيتم هايي كه بيشتر جنبة جهاني ) balletهمچون (فرهنگ 

مختلفي همچون غذا، پوشاك، حيوانات  و غيره مي شود بطور تصادفي از كتاب شازده كوچولو استخراج شد تا 
سپس از . آنها در پنج ترجمه از شاملو، قاضي، سعيدي، حبيبي اصفهاني و پايدار بررسي شود نحوة ترجمة

آنجايي كه اصل كتاب شازده كوچولو فرانسوي است تنها آيتم هايي مورد بررسي قرار گرفت كه كلمة فرانسوي 
تفادة مترجمان از متن يا معادل انگليسي آن هر دو به يك نوع راهبرد ترجمه اي بيانجامد چرا كه احتمال اس

. محور با ترجمه هاي مختلف آن آمده است-آيتم فرهنگ 30تعداد  1در جدول . مبدأ فرانسوي نيز وجود دارد
حبيبي . 4سعيدي . 3قاضي . 2شاملو  . 1در اين جدول شمارة ترجمه هاي ارائه شده به ترتيب متعلق به 

مشاهده مي شود، مجتبي پايدار عالوه  بر برخي ترجمه همانطور كه در جدول نيز . پايدار است. 5اصفهاني و 
  .   هاي نادرست، دو مورد از آيتم هاي فرهنگي را به كلي در ترجمه حذف كرده است

5ترجمه  4ترجمه   2ترجمه 3ترجمه    1ترجمه    
نوع 
 مقوله

عبارت اصلي 
)فرانسوي(  

- آيتم فرهنگ    
 محور

تشكر از 
هلهلة 

ستايشگران
 جهانياظهار تشكر سالم دادن سالم خوش آمد

saluer salute 

 éléphant elephant جهاني فيل فيل فيل فيل فيل

 كراوات كراوات كراواتانواع كراوات
انواع 

 كراوات ها
 جهاني

cravates neckties 

 golf golf جهاني گلف گلف گلف بازي گلف گلف

 Chine China جهاني چين چين چين چين چين

»آريزونا« آريزونا آريزونا آريزون  l'Arizona Arizona خاص آريزونا 

 chapeau hat جهاني كاله كاله يك كاله كاله كاله

 صحراي افريقا ----- 
صحراي 

كبير افريقا
 خاصكوير صحرا صحراي افريقا

désert du 
Sahara 

Desert of Sahara   

                                                           
١abstract  
٢concrete 
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 milles mile خاص ميل ميل ميل مايل مايل

چوبتيكه  -----   radeau raft خاص تخته پاره تخته پارهتخته پاره   

 bélier ram جهاني قوچ قوچ قوچ قوچ قوچ

كنگره بين 
المللي نجوم

انجمن بين 
 المللي نجوم

مجمع 
جهاني 
ستاره 
 شناسان

انجمن بين 
 المللي نجوم

يك كنگرة 
بين المللي 

 نجوم
 خاص

Congrès 
Internation

al d'As- 
tronomie 

International 
Astronomical  

Congress 

 turc Turkish جهاني ترك ترك ترك ترك ترك

بائوباب ها   بائوباب ها 
درخت 
هاي 
 بائوباب

درختان بائوباب  بائوباب ها    خاص 
baobabs baobabs 

پادشاهان 
سياه پوست

پادشاه هاي 
 سياه پوست

شاهان 
سياه 
 پوست

پادشاهان سياه  
 پوست

پادشاهان 
پوست سياه

 خاص
les rois 
nègres 

the Negro kings 

حركات 
 ورزشي

 گروه اپرا
رقاصان 

»باله«  
»اپرا«رقاصان   

باله ي تو 
 اپرا

 خاص
ballet 

d'opéra 
ballet in the opera

 toilette toilet جهاني نظافت آرايش نظافت نطافت نظافت

 prince prince جهاني شهريار  شازده  شازده  شازده  شهريار 

 آمريكا
اياالت متحده 

 ي آمريكا
 آمريكا

اياالت متحد 
 امريكا

 جهاني امريكا
États-Unis United States 

 France France جهاني فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه

champigno جهاني قارچ قارچ قارچ قارچ قارچ
n 

mushroom 

 muselière muzzle جهاني پوزه بند پوزه بند پوزه بند پوزه بند پوزه بند
 coquelicots poppies جهاني شقايق ها شقايقگل شقايق شقايق شقايق ها

 سياره ها سياره ها
خرده 

 سياره ها
 جهانياخترك ها  ستارگان

astéroïdes asteroids 

 manteau خاصشنل قاقُم  قباي قاقمشنل قاقم  شنل پادشاهشنل پادشاه
d'hermine 

ermine robe 

 monarque monarch جهاني پادشاه پادشاه پادشاه شاه پادشاه

 مرغ درياييمرغ دريايي 
مرغ 
 دريايي

 پرندة دريايي
مرغ هاي 

 دريايي
 جهاني

oiseau de 
mer 

sea bird 

 papillon butterfly جهاني پروانه ها پروانه پروانه ها پروانه ها پروانه ها
خوارهمي  مي خواره مي خوارهآدم آشفته  مي خواره    un buveur a tippler جهاني 
آدم بزرگ  

 ها
 آدم بزرگا

آدم بزرگ  
 ها

 آدم بزرگها
آدم بزرگ  

 ها
 جهاني

Les grandes 
personnes 

  the grown-ups 
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  :تحليل اولين نمونه از موارد جدول در زير آمده است
  

salute(saluer): 

و فرهنگ )  http://dictionary.reverso.net/french-english/saluer(با توجه به منابع اينترنتي 
، مشخص مي شود كه اين )Longman Dictionary of Contemporary English(لغت هاي موجود 

. واژه در بافت داستان به معناي سالم و خوش آمدگويي مؤدبانه با حركات دست و بدن و نوعي تشكر است
يا ترجمة صورت گرفته توسط پنج مترجم گرايش به بومي گزيني يا بيگانه سازي حال بايد بررسي شود كه آ

-58. ، صص2008ماندي، (بدين منظور از نظرية ويني و داربلنه و هفت شيوة مورد استفاده در ترجمه. دارد
اهبرد بر اساس اين نظريه دو ر. به عنوان مبناي كار و تكنيك هاي ديگر به عنوان مكمل استفاده مي شود) 56

قرض . 1وجود دارد كه راهبرد ترجمة مستقيم شامل شيوه هاي  2و غير مستقيم1ترجمه اي كلي مستقيم
ترجمة واژه به واژه مي شود و به سمت حفظ صورت و ساختار زبان مبدأ در . 3ترجمة قرضي . 2گيري واژه 

برد غير مستقيم مترجم از صورت و در راه. ترجمه گرايش دارد و لذا مي توان آنها را بيگانه سازي قلمداد كرد
  :اين راهبرد شامل شيوه هاي زير است. ساختار زبان مبدأ فاصله مي گيرد و به نوعي بومي سازي رخ مي دهد

برقراري تعادل . 3) تغيير زاوية ديد(مدگرداني . 2) تغيير مقوله كلمه مثالً از فعل به اسم(جابجايي  .1
در هنگام خأل (اقتباس فرهنگي . 4و ) ها در دو فرهنگ متفاوتهمانند تطبيق دادن ضرب المثل (مفهومي
  ) فرهنگي

از آنجايي كه بومي گزيني صرفاً به اين مقوله ها ختم نمي شود، در تحليل ترجمة آيتم ها در صورتي كه از 
استفاده شده باشد، نوع ترجمه باز هم بومي ) توضيح(تكنيك هاي ديگري نيز همچون افزايش تعداد واژگان 

ضمناً در برخي موارد، احتمال ترجمة غلط وجود دارد كه در اين صورت جزء . گزيني محسوب خواهد شد
هيچيك از راهبردهاي بومي گزيني و بيگانه سازي محسوب نمي شود و صرفاً به عنوان برگردان غلط منظور 

  : داريم 1ل لذا در مورد اين واژه با توجه به ترجمه هاي ارائه شده از آن در جدو. خواهد شد
  

  در پنج ترجمه) saluer «)salute«شيوه و راهبرد ترجمه اي واژة . 2جدول 
 Saluer (verb) معادل نوع شيوة ترجمه نوع راهبرد

 ترجمه شاملو اظهار تشكر جابجايي بومي گزيني

 ترجمه قاضي سالم دادنمعادل گزيني صحيح  بومي گزيني

 ترجمه سعيدي سالم جابجايي بومي گزيني

                                                           
١direct method 
٢oblique method 
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 ترجمه حبيبي اصفهاني خوش آمد جابجايي بومي گزيني

 ترجمه پايدارتشكر از  ترجمة نادرست --------- 

با تكرار فرآيند فوق براي تمام سي آيتم موجود، ميزان استفاده از هر راهبرد مشخص مي شود كه به خاطر 
ارائه مي شود و از توضيح تك تك  3بررسي پژوهشگران در جدول محدوديت هاي موجود، نتيجة تحليل و 

بايد توجه داشت كه درمورد برخي آيتم هاي فرهنگي كه حتي در كشور مقصد به . موارد خودداري مي شود
از آنجايي كه اين مفهوم براي عموم ) كه زيستگاه آن ايران نيست» elephant«همانند (ندرت وجود دارد 

وان بافت مقصد شناخته شده است، اين آيتم نوعي آيتم جهاني فرض شده كه چنانچه مترجم مردم ايران به عن
، نوع راهبرد بكار رفته بومي )lexical equivalence(معادل گزيني صحيحي براي آن انجام داده باشد 

، در زير فرآيندهايي كه منجر به راهبرد بيگانه سازي شده است 3در جدول . 1گزيني درنظر گرفته شده است
نوع راهبرد و داخل پرانتز مشخص شده است و از آنجايي كه همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، فرآيندهاي 

همچون (مختلفي عالوه بر روش غيرمستقيم ويني و داربلنه منجر به اتخاذ راهبرد بومي گزيني مي شود 
را در داده هاي بررسي شده به كه سهم قابل توجهي  lexical equivalenceمعادل گزيني صحيح يا همان 

  .  ، از ذكر بقيه موارد خودداري و به بيان نوع راهبرد بومي گزيني اكتفا شده است)خود اختصاص مي دهد
   

  عنصر فرهنگ محور رمان شازده كوچولو 30راهبردهاي به كاررفته در ترجمة . 3جدول 
راهبرد 

5ترجمه    

راهبرد 

4ترجمه    

راهبرد 

3ترجمه   

راهبرد 

2ترجمه    

  راهبرد

1ترجمه    

-آيتم فرهنگ

 محور
 salute بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 elephant بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

ينيگز يبوم ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم   neckties 

ينيگز يبوم ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم   golf 

ينيگز يبوم ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم   China 

ينيگز يبوم ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم   Arizona 

ينيگز يبوم ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم  ينيگز يبوم   hat 

                                                           
روان و «در راهبرد بيگانه سازي  يا » رنگ و بوي بيگانه داشتن«بر  با درنظر گرفتن تعاريف ارائه شده از اين نظريه ها مبني1

 . در راهبرد بومي گزيني  صحت اين قضيه مشخص مي شود» سليس خوانده شدن



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٢١٧ - 
 

نادرستترجمة  بومي گزيني ------   Desert of بومي گزيني بومي گزيني 
Sahara 

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

mile 

 raft بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني ترجمة نادرست ------- 

گزينيبومي  بومي گزيني بومي گزيني  ram بومي گزيني بومي گزيني 

 International بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني
Astronomical  

Congress 

 Turkish بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 بيگانه سازي 
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)گيريقرض (  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

 بيگانه سازي
)قرض گيري(  

baobabs 

 the Negro بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني
kings 

بيگانه سازي  ترجمة نادرست
)قرض گيري(  

بيگانه سازي  بومي گزيني بومي گزيني
)قرض گيري(  

ballet in the 
opera 

 toilet بومي گزيني ترجمة نادرست بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 prince بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 United States بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 France بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

گزينيبومي  بومي گزيني  mushroom بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني 

 muzzle بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 poppies بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 asteroids ترجمة نادرست ترجمة نادرست بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

نادرستترجمة   ermine robe بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني ترجمة نادرست 

 monarch بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني
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 sea bird بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 butterfly بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

 a tippler بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني ترجمة نادرست

 the grown-ups بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني بومي گزيني

  
راهبردي است كه بيشترين » بومي گزيني«با بررسي به عمل آمده و بر اساس شيوه اي كه پيشتر بيان شد، 

همچنين در موارد معدود مربوط به بيگانه سازي از شيوة قرض گيري . خود اختصاص داده استتكرار را به 
)borrowing (خالصه اي از اطالعات مربوط به ميزان استفاده از راهبرد بومي گزيني يا . استفاده شده است

  :بيگانه سازي در هر يك از ترجمه ها به شرح زير است
  

  آيتم فرهنگ 30راهبردهاي بومي گزيني و بيگانه سازي در ترجمة پراكندگي استفاده از . 4جدول 
بومي  نام مترجم

 گزيني

بيگانه 

 سازي

ترجمة 

 نادرست

ترجمه 

 نشده

تعداد 

تجديد 

 چاپ

درصد 

بومي 

 گزيني

درصد 

بيگانه 

 سازي

%86.66 27 0 1 3 26 احمد شاملو  10%  

%86.66 52 0 2 2 26 محمد قاضي  6.66%  

%90 24 0 1 2 27 مرتضي سعيدي  6.66%  

%83.33 2 0 2 3 25 فرزام حبيبي اصفهاني  10%  

%76.66 1 2 3 2 23 مجتبي پايدار  6.66%  

  
پيداست، تمام مترجمان در مورد تعداد كمي از آيتم ها معادل گزيني نادرست داشته  4همانگونه كه از جدول 

اند و مجتبي پايدار در برخي موارد اقدام به حذف زبان مبدأ در ترجمه نيز كرده است به گونه اي كه منجر به 
جمه ها و نيز ترجمه هايي كه تعداد راهبرد غالب در تمام تر. برهم زدن جريان واقعي داستان شده است

به مرتضي سعيدي % 90بيشترين درصد بومي گزيني با . تجديد چاپ باالي ده بار داشته اند بومي گزيني است
كمترين ميزان بومي گزيني نيز . تعلق دارد كه بر اساس فرض ارائه شده جزء ترجمه هاي پرمخاطب بوده است

اگرچه اين خود نشانه اي از وجود . ارد كه اولين چاپ ترجمه بوده استبه مجتبي پايدار تعلق د%  76.66با 
يك رابطة معنادار در خصوص موضوع پژوهش است، اما براي تعيين دقيق تر اين موضوع كه آيا اختالف 
راهبرد غالب اتخاذ شده در سه ترجمة پر مخاطب با دو ترجمة ديگر زياد و معنادار است يا خير، ميانگين 
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وضعيت راهبردهاي اتخاذ شده نسبت به  1ي گزيني سه ترجمة پرمخاطب محاسبه و بر روي نمودار درصد بوم
  :  اين ميانگين نمايش داده شد كه در زير قابل مشاهده است

  
  مقايسة ميزان استفاده از راهبرد بومي گزيني در ترجمة عناصر فرهنگي رمان شازده كوچولو. 1نمودار 

  
  

با دقت در نمودار فوق و توجه به شيب بسيار نزولي مربوط به ميزان استفاده از راهبرد بومي گزيني در ترجمة 
عناصر فرهنگي متعلق به ترجمه هاي پايدار و حبيبي، وجود اين ارتباط معنادار بين اتخاذ اين راهبرد و 

  . استقبال مخاطب به خوبي مشخص مي شود
  

  بحث و نتيجه گيري 
پژوهش وجود ارتباط معنادار ميان اتخاذ راهبرد بومي گزيني يا بيگانه سازي در ترجمة عناصر فرهنگي  در اين

رمان شازده كوچولو و ميزان استقبال مخاطب كه يكي از علل تجديد چاپ كتاب هاي ترجمه شده محسوب 
بار به عنوان  10از  بر اساس روش پيشنهادي، تعداد تجديد چاپ ترجمه به ميزان بيش. مي شود، بررسي شد

 50بيش از (لذا بايد به اين سؤال پاسخ داده مي شد كه آيا درصد راهبرد غالب . استقبال مخاطب فرض شد
به كاررفته به هنگام ترجمة عناصر فرهنگي رمان شازده كوچولو در ترجمه هاي شاملو، قاضي و )  درصد

) به نوعي مورد استقبال مخاطب قرار گرفته اند و(سعيدي كه تعداد تجديد چاپ بيش از ده بار داشته اند 
بدين . تفاوت معناداري با درصد راهبرد غالب دو ترجمة ديگر يعني حبيبي اصفهاني و پايدار دارد يا خير

آيتم فرهنگي بطور تصادفي و بر اساس مقوله هاي  فرهنگي جهاني و خاص استخراج شد و  30منظور تعداد 
آيتم هايي كه طبق نظرية . جمه از يك رمان واحد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنحوة ترجمة آنها در پنج تر
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ويني و داربلنه به شيوة مستقيم ترجمه شده بودند، جزء دستة بيگانه سازي و آيتم هاي ترجمه شده بر اساس 
يا به كلي برخي آيتم ها نيز . شيوة غيرمستقيم و تكنيك هاي مكمل ديگر در دستة بومي گزيني قرار گرفتند

بر اساس نتايج .ترجمه نشده بودند و يا ترجمة نادرستي از آنها ارائه شده بود كه در زمرة راهبردها قرار نگرفتند
بدست آمده، درصد استفاده از راهبرد بومي گزيني كه راهبرد غالب تمام ترجمه هاي بررسي شده است، در دو 

درصد بومي گزيني بكاررفته در سه ترجمة ديگر كه مورد ترجمة حبيبي و پايدار اختالف فاحشي با ميانگين 
استقبال مخاطب قرار گرفته دارد و اين امر حاكي از وجود ارتباط معنادار ميان ميزان استقبال مخاطب از 
رمان شازده كوچولو و اتخاذ رويكرد بومي گزيني در ترجمة عناصر فرهنگ محور آن دارد به گونه اي كه مي 

لذا پيشنهاد مي شود . فادة بيشتر از راهبرد بومي گزيني رضايت مخاطب نيز بيشتر خواهد شدتوان گفت با است
كه در پژوهش هاي آينده براي يافتن نتيجه اي كلي درمورد تمام رمان ها، اين موضوع در ميان چند رمان 

  . مختلف و با داده هاي بيشتر مورد بررسي قرار گيرد
  

  :منابع
مؤسسه انتشارات : ، چاپ بيست و هفتم، تهران)1393(، ترجمة احمد شاملو  كوچولوشازده دو سنت اگزوپري،  .1

 نگاه 

شركت سهامي كتاب : ، چاپ پنجاه و دوم، تهران)1393(، ترجمة محمد قاضي شازده كوچولودو سنت اگزوپري،  .2
 هاي جيبي  

 انتشارات ولي: چهارم، كرمان، چاپ بيست و )1393(، ترجمة مرتضي سعيدي شازده كوچولودو سنت اگزوپري،  .3

 انتشارات چلچله : ، چاپ دوم، تهران)1393(، ترجمة فرزام حبيبي اصفهاني شازده كوچولودو سنت اگزوپري،  .4

 ساالر الموتي: ، چاپ اول، تهران)1392(ترجمة مجتبي پايدار  شازده كوچولو،دو سنت اگزوپري،  .5
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  جامعه آكادميك: نيازسنجي آموزش ترجمه در ايران
 

  1اعظم غالمي
  2عبداهللا برادران

  
  :چكيده

با توجه به . يكي از روش هاي بهبود و ارتقاي كيفي آموزش آكادميك در دنيا، نيازسنجي آموزشي است
-هايبرنامهضرورت ارزيابي و نقد مدرسان بومي درجايگاه يكي از منابع اصلي بروزرساني محتواي آموزشي 

آوري و جمعبه  ،ايراندر رشته دانشگاهي تربيت مترجمعلمي  زهاينيادرك بهتر براي مقاله حاضر درسي،
- هاي نيمه ساختاريافتهمصاحبهانمنظور محققبدين. پرداختجامعه آكادميك ترجمههاي مدنظر نياز تحليل

آوري شده با استفاده از روش هاي جمعدر ادامه، داده .ندديدكشور تدارك اي با اساتيد مطرح رشته مترجميِ
ها ذيل عناوين دادهتمامي ، با تلفيق سپس. شدتجزيه و تحليل  ،گر مستقلدو تحليلاز سوي، بنيادةدادهنظري

نتايج  .آمددستبهاي تحقيق يافته ،ترجمه در ايران جامعه آكادميكالزامات، كاستي ها و پيشنهادات آموزشي 
) 1395غالمي و عاكف، (يق در پايان با نتايج حاصل از پژوهش نيازسنجي بازار كار ترجمه در ايران اين تحق
  .استشدهمقايسه

ا زمينه نظري ب - شامل شش مرحله مجزا  - تراز تحقيقيگسترده فاز پنجمالزم به ذكر است اين پژوهش 
طرح برنامه درسي روزآمد ترجمه در منسجم و متقن در حوزه آموزش ترجمه بوده و با هدف دستيابي به 

طراحي آمده از مراحل مختلف پژوهش مزبور موجبدرنهايت،نتايج كاربردي بدست. استهكشور به انجام رسيد
  .اين رشته است وضع آموزش و متعاقب آنبهبود مدل نوين برنامه درسي ترجمه

 
  .جامعه آكادميكترجمه، آموزش، نيازسنجي آموزشي،  :كليد واژه ها

   

                                                           
   gholami7508@gmail.com كارشناس ارشد مترجمي انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  .1
  a.baradaran@iauctb.ac.ir استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي .2
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  مقدمه .1
هاي هاي آكادميك ذيل برنامةدرسي تربيت مترجم و در دورهامروزه، برخالف گذشته، تربيت مترجم در محيط

آموزشي ديگر، اين برنامه بايد بتواند متخصص متبحر و همچون هر برنامه. افتدميمختلف دانشگاهي اتفاق
درسي مترجمي، جهت انطباق مداوم برنامهاين هدف، نيازسنجي براي نيل به. دهداي رشته را پرورشحرفه

-هرچه بيشتر برنامه با نيازهاي واقعي و بالفعل اين رشتة دانشگاهي و هماهنگ با شرايط روز حرفه، الزامي مي

  . نمايد
در تكميل مراحلِ پژوهشي گسترده و جامع، با هدف بهبود شرايط آموزش ترجمه در كشور كه به كالبدشكافي 

هاي مختلف مرتبط با پرداخت، نيازسنجي حوزهشده مترجمي در مقطع كارشناسي ميدرسي تجربهبرنامه
شد اندركاران رشته انجامهايي با دستآموزش رشته براي اين مقطع در دستور كار قرارگرفت و متعاقباً رايزني

منابع ضروري در در اين راستا، ديدگاه و نقد مدرسان اين رشتة دانشگاهي، بعنوان يكي از ). 1392غالمي، (
-براين اساس و پس از بررسي نيازهاي حالِ. نمودناپذير ميارتقا و بروزرساني مطالب آموزشي دوره اجتناب

حاضر حرفة مترجمي از بازار كار ترجمه، مرحلة بعد به مطالعة ارزيابي و نقد مدرسان بومي از شرايط آموزش 
ين پژوهش تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه انواع لذا، ا. ترجمه و نيازهاي مدنظر آنان اختصاص يافت

هاي مدنظر اساتيد دانشگاهي ترجمه در ايران براي تربيت مترجم انگليسي در مقطع كارشناسي كدام توانش
  است؟ به عبارت ديگر، نياز آموزشي كنوني حرفة مترجمي در ايران از ديدگاه جامعة آكادميك ترجمه كدامند؟

  
 مفهومي پژوهشچارچوب نظري و  .2

  پيشينة تحقيق .2.1
درسي را هايترسيم اهداف آموزشي و تبيين ابعاد دقيق اين اهداف در برنامه) 2010(آليستر نيشن و مك

دانند و اين عمل را مقدم بر هر فعاليت ديگر در هاي آموزشي ميگامي مؤثر در طراحي و توسعة سيستم
هايي در حوزه در رشتة مطالعات ترجمه، پژوهش. كنندهاي آموزشي معرفي ميفرآيند بروزرساني برنامه

هاي درسي تربيت مترجم در نيازسنجي آموزشي به انجام رسيده كه راهكارهايي براي طراحي و توسعه برنامه
 :توان بطورخالصه به موارد زير اشاره كرداز ميان آنها مي. دهندمحتوا و عمل ارائه مي

-تخصصاني است كه بطور ويژه به موضوع آموزش ترجمه و بهبود برنامهمصطفي گَبر يكي از پژوهشگران و م

و  a2001 ،b2001 ،c2001 ،a2002 ،b2002 ،2003، 2000(آثار گبر . استدرسي اين رشته پرداختههاي
اي و هايي با هدف آموزش حرفهدرسي است كه از پژوهشعمدتاً مبتني بر مدلهاي نوين توسعة برنامه) 2007

اند گبر شدهشناختي و در نهايت كاربست آنها در تربيت مترجم حاصلع انساني با رويكردي جامعهتوسعه مناب
زمان، اعتبار و پايايي آن شود تا هيچكند محتوا و فرآيند آموزش بايد پيوسته در بوته نقد نهادهاستدالل مي

اندركاران عمده رشته آموزشي تو در اين پروسه، گردآوري بازخوردها و شناخت نيازهاي دس. متزلزل نگردد
در حوزة ترجمه، اين بازخوردها بايستي از  بازار كار مترجمي، دانشجويان و متخصصان علمي . ناگزيرخواهدبود

  ). a2001(آوري كردد تا بتواند ضامن توفيقات آتي برنامه باشد رشته جمع
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، a2000 ،b2000 ،2001 ،2002، 1999(محقق ديگرِ حوزة نيازسنجي آموزش ترجمه، ديفنگ لي است 
هاي ترين مباحث طراحي و توسعة برنامهعقيدة لي، نيازسنجي آموزشي از ضروريبه). 2007و  2006، 2005

  ).b2000(درسي و بهترين روش گفتگو و تبادل نظر ميان كاربران هر رشته است 
است كه براي تعيين )  2001(هاي بومي نيازسنجي در رشته مترجمي، پژوهش ليال رزمجو از جمله پژوهش

ها و محتواي آموزشي مورد نياز دانشجويان مترجمي با رويكرد نظرخواهي از اساتيد خبره دانشگاهي با مهارت
درسي مقطع كارشناسي مترجمي انگليسي در وي نتيجه گرفت برنامه. شداستفاده از روش دلفي در ايران انجام

  . ي مهارتي، فني و محتوايي استهاايران نيازمند تغييرات عديده در حوزه
بعالوه، در بررسي و تبيين نيازهاي الزم ترجمه در ايران، از اصطالح توانش ترجمه بعنوان واحد بنيادي 

-اين اصطالح در عمل، همان هدف يا نتيجه آموزش را دربرمي. استدرسي ترجمه استفاده شدهطراحي برنامه

كنش زباني و عملكرد مترجم و مهارت وي در عمل ترجمه اشاره دارد كه به ) 2005گنزالس و واگنار، (گيرد 
پيم، (ترين ديدگاه مشترك بين پژوهشگران توانش ترجمه، چندبعدي بودن آن بود مهم). 2010سبوكووا، (

هاي موازي اين تحقيق، مفهوم توانش ترجمه كه مدنظر محققان بوده، در در اين پژوهش و پژوهش).2003
ها هاي انجام شده با هدف تشخيص و تعيين اين توانشاست و نيازسنجيقرارگرفتهاستفادهاين معنا مورد

  .گرفتانجام
كار محققان اين پژوهش در كنار منابع ذكرشده، منابع راهنماي ديگري در حوزة مطالعات برنامه درسي، كمك

هاي درسي در بهبود و توسعه برنامه محورالمللي، مستند، نوگرا و توانشاي بيناز آن جمله پروژه. بوده است
- انداز جهاناين پروژه چشم). 2005گنزالس و واگنار، (معروف است  1آموزش عالي است كه به پروژه تونينگ

درسي، پيشِ رويِ محققان نهاد كه هايشناختي در تحقيق و توسعة برنامهشمول جديدي با محوريت جامعه
  .داشتشِ مادرِ اين تحقيق، تأثيربسزاييشناسي و رويكرد پژوهدر انتخابِ روش

  
  شناسي تحقيقروش .2.2

پرداخت، از نوع مقالة حاضر، همانند همتاي قبلي خود كه به بررسي نيازهاي بازاركار مترجمي در ايران مي
گرفت است و با هدف توسعه و بهبود سيالبس موجود رشته دانشگاهي تربيت مترجم در ايران انجام2كاربردي

دهد و درنهايت، تري از نيازهاي اساسيِ مدنظرِ جامعة آكادميك براي آموزش ترجمه بدستقتا درك عمي
روش شناسي و اجراي اين پژوهش . نتايج حاصله در فرآيند آموزش دانشگاهي اين رشته مورداستفاده قرارگيرد

و ) 1972و1971(وآب ش 3شده براي بازار كار مترجمي، مبتني بر رويكرد ارتباطينيز مانند نيازسنجي انجام
آوري و برداري، جمعو براي نمونه) 2010؛ كريستدالو، 1972شوآب، (گرديد طراحي 4معطوف به عمل فكورانه

                                                           
١Tuning Project 
٢ Applied 
٣ Communicative Approach 
٤ Deliberative Inquiry 
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هاي خام پژوهش، مصاحبة حضوري از نوع ابزار گردآوري داده. شدهاي كيفي استفادهتحليل داده ها از روش
-بودن ابعاد گفتگو، انعطاف الزم در انجام مصاحبهن مشخصدرنظر گرفته شد تا درعي 1ساختاريافتهفرديِ نيمه

و انتخاب   2گيري در اين پژوهش مبتني بر اصل موارد غنيِ اطالعاتيقاعدةكلي نمونه. ها وجود داشته باشد
كنندگان نيز از ميان اساتيد با شركت).1990پاتون، (گرفت انجام 3شكل هدفمندنمونه از جمعيت هدف نيز، به

و معروف دانشگاهي و فعال در آموزش ترجمه و از دانشگاههاي مادر رشته مترجمي انگليسي كشور سابقه 
نظر بودن آنان ها، سابقة تدريس، معروفيت و صاحباز جمله معيارهاي مدنظر در انتخاب نمونه. شدندانتخاب

آمد كه به دعوت بعملاستاد ترجمه كشور براي مصاح 30بر اين مبنا، از . در حوزة دانشگاهي ترجمه بود
  - اعم از آزاد و دولتي  - هاي معتبر متخصص آكادميك ترجمه  از دانشگاه 15درنهايت، مصاحبه با 

ساعت شد و از شيوة تحليل اطالعات نظريه  11هاي اساتيد ترجمه حدود مجموع زمان مصاحبه. ميسرگرديد
كنندگان و تحليل و هاي شركتبراي بررسي پاسخ) 2007؛ دورنيه، 1994اشتراوس و كوربين، ( 4بنيادداده

شد و نتايج با يكديگر مقايسه و تلفيق گر مستقل استفادههاي پژوهش توسط دو تحليلبندي يافتهطبقه
د استفاده سنجي آموزشي در اين تحقيق مورآوري و تحليل دادها كه براي نيازفرآيند جمع خالصة.شد

  :استشدهقرارگرفت، در جدول زير ارائه
  

 هاگردآوري و تحليل داده

 مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 بحث و تبادل نظر دادهتحليل آوري دادهجمع كسب آمادگي

  تعريف گروه هدف ) 1
  تعيين ابزار گردآوري داده) 2
  بررسي اعتبار ابزار گردآوري داده) 3
  بندي گردآوري دادهتعيين زمان) 4
 

  برگزاري جلسات مصاحبه) 1
  ضبط جلسات مصاحبه) 2
  سازي ركورد جلساتپياده) 3
  
 

  هابررسي و تحليل داده) 1
  كدگذاري و تلخيص اطالعات) 2
 بندي اطالعاتاولويت) 3

  شناخت نيازها) 1
  هاتشخيص كاستي) 2
 فهرست پيشنهادات) 3

  )1جدول (

  

  

                                                           
٥ Individual Semi-structured Interview 
٢ Information reach cases 
٧ Purposeful Sampling 
٤Grounded Theory 
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 تحقيقهاي يافته .3

شد  شوندگان تقاضادر ابتداي هر جلسه از مصاحبه. ساختاريافته بودجلسات مصاحبه حضوري، انفرادي و نيمه
تا ضمن معرفي و ذكر سوابق علمي خود، تجربيات و مشاهدات خود را از وضعيت آموزش كنوني ترجمه در 

پيشنهادات اين گروه براي بهبود  هاي احتمالي ودرنهايت، نيازهاي آموزشي، كاستي. كشور عنوان نمايند
هاي كنندگان مصاحبهاطالعات شركت. آوري گرديدشناسي تحقيق، جمعشرايط ترجمه در كشور مطابق روش
  .است 2اساتيد ترجمة كشور به شرح جدول 

  )نفر 15جمعاً (شوندگان اطالعات مصاحبه

  نفر زن 3  جنسيت
  نفر مرد 12

  سال 62تا  38بين   سن

  نفر كارشناسي ارشد 2  تحصيلي مدرك
  انفر دكتر 13

  هاي آموزش و ادبيات انگليسي در آخرين مدركالتحصيل گرايشنفر فارغ 13  رشته تحصيلي
  )هر دو در سطح دكترا(التحصيل رشته مطالعات ترجمه در آخرين مدرك نفر فارغ 2

  )2جدول (
  

ها توسط دو تعابير استادان ترجمة كشور در مصاحبهساعت مصاحبه و تحليل دقيق توضيحات و  11با بررسي 
گذاري، كليت و محتواي هاي موجود در برنامه؛ سياسترغم تمام كاستيگر مستقل و تلفيق نتايج، عليتحليل
كنندگان غالب شركت. درسي مترجمي مقطع كارشناسي از ديدگاه اين گروه نسبتاً مناسب اعالم شدبرنامه

برنامه براي تربيت مترجم كتبي از توجيه بيشتري برخورداراست تا تربيت مترجم شفاهي معتقد بودند كه اين 
البته وجود . گذاري برنامه براي تربيت مترجم شفاهي در اين دوره را نادرست خواندندو براين مبنا، هدف

جمي الزم واحدهاي ترجمه شفاهي در برنامه را جهت آشنايي اولية دانشجويان با اين بخش از حرفة متر
هاي رشته، تعريف چنين هدفي براي اين دوره را دور از ذهن و دانستند؛ اما باتوجه به توانش زباني ورودي

ضمن اينكه اذعان داشتند بدليل عدم آشنايي دقيق مدرسان . روي در اهداف دوره عنوان نمودندكمابيش زياده
شود؛ لذا درستي ارائه و اجرا نميشفاهي، بههاي دروس ترجمه رشته با اين حوزه از حرفة ترجمه، سرفصل

اي تخصصي براي تربيت مترجم شفاهي در سطوح كارشناسي يا كارشناسي ارشد طراحي پيشنهاد كردند دوره
  .باشدنيازها و الزامات رشته هم بدرستي لحاظ شدهو اجرا گردد كه درآن پيش

نيازهاي : بندي و نهايي گرديد كه عبارت بود ازجمعها در سه سطح شد، مطالعة دادههمانطور كه قبالً عنوان
). پيشنهادات(كنندگان براي بهبود وضع موجود هاي شركت؛ و توصيه)كمبودها(؛ معضالت )الزامات(آموزشي 
هاي خام را بر مبناي سه سطح ذكر شده شده از تحليل دادهبنديبه ترتيب اطالعات دسته 5و  4، 3جداول 

 نيتضم يبرا منابع از دسته دو وجود رشته، نيا يدانشگاه مدرسان نظرات يبررس قبمطا. دهندنمايش مي
 در مترجم تيترب يآموزش الزامات  يبند دسته. شد يمعرف يالزام مترجم تيترب يآموزش برنامه تيموفق

  :ستا شده ارائه ريز جدول
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 تربيت مترجم از ديدگاه جامعه آكادميكالزامات آموزشي 

 الزامات ساختاري الزامات توانشي

  )نياز برنامهپيش(توانش زباني پيشرفته  )1
 )محقق در طول برنامه(توانش ترجمه  )2

 

 
 منابع انساني )1

 مدرس متبحر و آگاه منايب دوره .1.1

 نياز مناسب دورهدانشجو با توانش پيش .1.2

 منابع درسي )2

 منابع آموزشي مناسب دوره .2.1

 هاي آموزشي مناسب دورهروش .2.2

 
  )3جدول (

  
 دو از كيهر يبراكند، درسي را مطرح ميالزم براي اجراي برنامه منابعالزامات ساختاريِ برنامه كه  بحث در

 و يآموزش مناسب منابع ةمقول دو ،يدرس منابع بخش. كرد فيتعر توان يم را ييها رشاخهيز ،شدهعنوان گروه
 به وارد و مبرز مدرسان كارگروه دو به زين يانسان منابع شاخه ريز. شود يم شامل را آموزش نينو يروشها
در  .است ميتقس قابل يمترجم رشته ورود به يبرا الزم طيشرا يدارا انيدانشجو ،زين و برنامه ياجرا و محتوا

نمودند، نياز توانش دوم معرفيكنندگان توانش اول را پيشدرسي، تمامي شركتمبحث الزامات توانشي برنامه
شده، الزامات آمده از گفتگوهاي انجاماطالعات بدست. رجم ميسرنخواهدبودنحوي كه بدون آن، تربيت متبه

كرد كه توانشي را شرط الزم و الزامات ساختاري برنامه را شرط كافي توفيق آموزش ترجمه در كشور معرفي
در جدول . بدون تحقق هريك از اين الزامات، خروجي برنامه فاقد بازدهي موردانتظار و لذا ناكارآمد خواهدبود

 كهبندي شد ها، كدگذاري و دستههاي مصاحبهبراساس تحليل داده برنامه ، كمبودهاي كنوني4شماره 
درسي و دو زيرشاخه اصلي مسائل برنامهها، ذيل درنهايت، پربسامدترين موارد نقصان در مجموع مصاحبه

مبحث مجزا اختصاص يافت كه  درسي ترجمه به دومشكالت برنامه .ندذكرشد مباحث كالن آموزشي در كشور
ها مهمترين كمبودهاي محتوايي برنامه، وجود ابهام در تعريف سرفصل. شدشامل مسائل محتوايي و اجرايي مي

توجهي به زبان فارسي در برنامه بود و براي آوريهاي جديد ترجمه و كمبويژه در دروس تخصصي، غيبت فن
ف دانشجويان، عملكرد نابسنده مدرسان، كمبود منابع درسي مسائل اجرايي برنامه هم، توانش زباني ضعي

مهمترين علت نارسايي كه از سوي . گرديدمناسب و روشهاي تدريس و ارزشيابي منسوخ و ناكارآمد مطرح
جامعة آكادميك حاضر در اين پژوهش براي  آموزش مترجمي عنوان شد، نابسندگي آزمون ورودي دانشگاه 

تعدادي هم، مسائل كالن آموزش عالي را در آموزش . انشجوي رشته مترجمي بودبراي تعيين سطح زباني د
  .نمودندوپاگير و بعضاً مانع پيشرفت و بهبود برنامه عنوانرشته، دست
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  درسي از ديدگاه جامعة آكادميكبرنامه كنونيكمبودهاي 
  درسيمسائل برنامه

  مسائل كالن آموزشي
  مسائل اجرايي  مسائل محتوايي

تعريف مبهم  )1
 هاسرفصل

- توجهي به فنبي )2

 هاي ترجمه آوري

عدم توجه كافي به  )3
  زبان فارسي در برنامه

 
توانش زباني ضعيف  )1

  دانشجويان
آشنايي ناكافي مدرسان با  )2

 عمل ترجمه

روشهاي تدريس و ارزشيابي  )3
 سنتي و ناكارآمد

كمبود منابع آموزشي   )4
  مناسب و بومي

 
زباني الزم آزمون ورودي نامتناسب با توانش  )1

  رشته
هاي كالن نامناسب آموزش عالي گذاريسياست )2

 كشور

 اقتصادمحوري آموزش عالي .2.1

تهاجم فرهنگي (محوري آموزش عالي فرهنگ .2.2
 )هاي خارجيدر آموزش زبان

غيراستاندارد بودن قوانين اجرايي آموزش  .2.3
  عالي

  
  )4جدول (

  
، پيشنهادات )اعم از الزامات و كمبودها(كشور بندي نيازهاي مدنظر جامعة آكادميك پس از گردآوري و دسته

مورد  9ها براي بهبود شرايط موجود، از بطن گفتگوها استخراج و در پايان، كننده در مصاحبهاساتيد شركت
  .گرديدمشخص

  جامعة آكادميك پيشنهادات آموزشي
توانش واقعي  طراحي و اجراي آزمون ورودي مناسب مترجمي با پايايي و اعتبار كافي كه دانش و )1

  ..متقاضي رشته را بسنجد
  ريزي مؤثر براي تقويت دانش و توانش زباني دانشجو حين آموزش دانشگاهيبرنامه )2
و اختصاصي ترجمه ) مانند مهارتهاي كامپيوتري(هاي جديد در دو حوزه عمومي آوريآموزش فن )3

 )مانند ابزار كمكي ترجمه(

  براي جبران ضعف دانشجويان در زبان مادريارائه واحدهاي بيشتر در دروس زبان فارسي  )4
  ي و حقوقي در ترجمهآموزش موضوعات اخالق )5
  اذ رويكرد كارگاهي در آموزش ترجمهاتخ )6
 گرايي و تعريف سويگي در آموزش ترجمهتخصص توجه به )7

 ترجمه عملي با تجربة  جذب مدرس )8

 بازاركار ترجمه در عصر حاضرشدن هاي تخصصي و فني براي ترجمه با توجه به تخصصيارائه آموزش )9
  

  )5جدول (
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را از نگاه متخصصان آكادميك ترجمه، مقدم  5و  4ها، موارد پررنگ جداول بررسي مجدد و بازبيني مصاحبه
هاي عمومي هاي مصاحبه با اساتيد ترجمه، بر سر يادگيري توانشدر تحليل داده. بر ساير موارد معرفي نمود

- علي. ندادرجمه در محيط دانشگاهي، اطالعات پردازش شده توافق چنداني را نشاناي تموردنياز دنياي حرفه

هاي عمومي با توانش هاي كاربردي ترجمه در دانشگاه و مرتبط دانستن توانشرغم پذيرش الزام آموزش
هايي كه آموزش توانش عمومي ترجمه را مدنظر اي مورد نياز حرفه، تدوين واحدها يا طرح درسترجمه
چنانچه در مقالة نيازسنجي . نشدهاي دانشگاه برشمردهباشند، از سوي استادان ترجمه جزء مسئوليتداشته

شود هاي مورد نياز بازاركار اتالق ميدسته از توانشهاي عمومي به آنبازار كار مترجمي ذكر آن رفت توانش
گيرد كه امكان پويايي در هايي را دربرميتبوده و مهارها و مشاغل مرتبط با آنها مشترككه ميان اكثر رشته

جمله از ). 1395غالمي و عاكف، (دهد هاي متعدد مرتبط شغلي را به فرد ميكسب وكار و جابجايي در حوزه
محققان، كسب اين نتيجه را به . برداي نامهاي ارتباطي و رفتارهاي حرفهتوان از مهارتهاي عمومي ميتوانش

  . دانندالزم ، براي تحقق چنين امري مرتبط مي كالن آموزشيهاي فقدان زيرساخت
درسي را پاسخگوي شرايط شوندگان اين پژوهش، بادرنظرگرفتن وضعيت جامعه ايران، كليت برنامهمصاحبه

حال، معتقد بودند برنامه با درعين. كردندآموزشي و اجتماعي كنوني كشور و سازگار با منابع فعلي معرفي
از جمله موارد . خواني الزم را ندارددرسي، هموين آموزشي موردقبول در رشتة مطالعات برنامهمعيارهاي ن

بعنوان . ها در مورد رشته مترجمي بودگذاريديگري كه در گفتگوها به آن اشاره شد انتقاد از برخي سياست
هاي ين امر در مورد زبانا. شودتواند براي زبان و فرهنگ مقصد نوعي تهديد محسوبمثال، زبان خارجي مي

اي مثل چنين رويكردي به زبان براي رشته. شوداقليتي چون زبان فارسي از اهميت بيشتري برخوردارمي
- مطلب حائز اهميت ديگر در اين مصاحبه. تأثيرگذار خواهدبودترجمه، مسلم بر كل فرآيند و محصول آموزش 

اين رويكرد، به تجربة آموزشي نابسنده در . عالي كشور بودمحور در آموزش ها، اذعان به تسلط رويكرد نظريه
جامعة فرهيخته1 اي كه درآن تربيت نيروي متخصص و متبحر بازاركار كنوني منجرخواهدشد؛ جامعه

  .استشدههاي دانشگاهي گذاشتهبرعهدة محيط
شد، فقدان و بدان اشارهدهد درسي ترجمه خبرميمعضل ديگر كه مستقيماً از وجود نقصان در طراحي برنامه

اين امر به عدم انسجام و نا هماهنگي . هاي موجود استتعريف جامع و دقيق ابعاد و اهداف برنامه و سرفصل
. شود و باعث تدوين طرح درسهاي غيرمرتبط يا نامناسب با مضمون درس خواهدشدميدر اجراي برنامه منتج

با تأكيد بر ضعف (شجويان در هر دو زبان فارسي و انگليسي كاربردي نبودن آموزش آكادميك، ضعف زباني دان
هاي تربيت مدرس ترجمه به شكل ، عدم تعامل مؤثر دانشگاه و بازاركار و تعريف دوره)بيشتر در زبان دوم

  .ها عنوان شدمدت از جمله موارد ديگري بود كه در تعدادي از مصاحبههاي كوتاهدوره
، اكثريت »دهد؟هاي تربيت مترجم در ايران مترجمان بالفعل پرورش نميدورهچرا «در پاسخ به اين سؤال كه 

هاي كاربردي، وظيفة دانشگاه را تنها ارائه دانش ترجمه به قريب به اتفاق استادان باوجود اذعان به نياز آموزش

                                                           
١
 Knowledge Society 
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ان در محقق. دانستندمتقاضي رشته عنوان كردند و كسب توانش عملي ترجمه را وظيفة خود دانشجو مي
تحليل چنين پارادوكسي تنها تحليلي كه بدان رسيدند، اين بود كه استادان ترجمه باوجود احساس نياز شديد 

محورشدن مشاغل، بدليل آشنايي هاي دانشگاهي بخاطر تخصصبراي كاربردي كردن تعليم و تربيت در محيط
زش عالي كشور، تحقق اين امر را ها و منابع موجود آموبا ظرايف آموزشي و شناخت حداكثري از ظرفيت

اي دانند؛ فلذا دانشجو را براي دستيابي به توانش ترجمهحداقل براي يك بازة زماني كوتاه مدت ميسر نمي
هاي روز شدن تدريس رشته مترجمي با پيشرفتهمگام. كنندمورد انتظار بازار كار به تالش بيشتر موظف مي

  .بوده در بخش آموزش عالي از ديگر موارد ذكرشدهدنيا چه در حوزه مطالعات ترجمه و چ
  

 نتيجه گيري .4

بازخوردهاي موجود از خروجي برنامه درسي مقطع كارشناسي مترجمي انگليسي در ايران، نياز مبرم به بهبود 
اين موضوع . كندهاي دانشگاهي را گوشزدميوضعيت تربيت مترجم و ارتقاي كيفي آموزش ترجمه در محيط

اي در حوزه آموزش در راستاي كشف داليل اين امر، پژوهش گسترده. داليل متعددي داشته باشدتواند مي
شود و در آن شد كه پژوهش حاضر، فاز پنجم از اين تحقيق را شامل ميترجمه در شش مرحله تدارك ديده

آكادميك ترجمه هاي درسي سعي شد ديدگاه جامعة براساس رويكردهاي نوين به آموزش عالي و توسعه برنامه
هاي موجود از اين نظرگاه مطابق با نيازهاي روز ها و ضعفآوري و تحليل گردد تا به توانمنديدر كشور جمع

اقدامي كه تاكنون در حوزه آموزش مترجمي و از ديدگاه خاص اين تحقيق  -ترجمه اشراف كافي حاصل شود 
تعيين نيازها و دروس آموزشي مترجمي دخيل شود،  وقتي تجربة عملي اساتيد در. بوددر ايران صورت نگرفته

توجه به اينكه نتايج مقاله حاضر، با. باشدتري داشتهقبولمنطقي است شرايط آموزش رشته، خروجي قابل
بديهي است نتايج كلي . بخشي از يك تحقيق بزرگتر است، بدون ارتباط با كليت تحقيق اصلي ارائه مي گردد

تواند با آمده، منفك از نتايح اين تحقيق بوده و مينظر گرفتن جميع اطالعات بدستدر تحقيق اصلي، با در 
  .آنها مشابه يا متفاوت باشد

معضل اول آموزش رشته مترجمي از سوي استادان رشته،  5آمده در اين پژوهش، با تلفيق نيازهاي بدست
  :موارد زير ذكرشد

 رشته در دانشگاه هايِها و استراتژيتعريف مبهم از دانش، مهارت )1

 جدايي نظريه و عمل در فرآيند آموزش آكادميك ترجمه )2

 اتخاذ رويكردهاي آموزشي نامناسب و منسوخ در آموزش ترجمه )3

 اياستفاده از منابع درسي نابسنده و غيربومي يا سليقه )4

هاي ارزشيابي ترجمه غير مرتبط يا نابسنده كه قابليت سنجش توانش ترجمه را كاربرد روش )5
 .ندندار

  :هاي پيشنهادي براي تربيت متخصصِ ترجمه در قالب مطالب زير تلخيص شدحلو راه
 نياز الزم براي ورود به دورهرعايت پيش )1



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٢٣٠ - 
 

 هاي درسيتعريف دقيق سرفصل )2

 هاي تدريس و ارزشيابي ترجمهبروزرساني روش، تربيت مدرسان مبرز )3

 ترجمه در بازاركار برقراري تعامل مؤثر ميان آموزش ترجمه در دانشگاه و حرفة  )4

 گرايي و تعريف سويگي در تربيت مترجمتخصص )5

 اتخاذ رويكرد عملي و كارگاهي در تدريس ترجمه )6

درسي كنوني مقطع كارشناسي مترجمي انگليسي از سوي همچنين كمبودهاي اساسي محتوايي در برنامه
  :اساتيد ترجمه به ترتيب اولويت عناوين زير اعالم شد

 جديد مطرح در حرفة ترجمه هايآوريآموزش فن )1

 هاي كارگاهيهاي كارآموزي و آموزشآموزش عملي دانشجويان در قالب دوره )2

 آموزش تخصصي زبان فارسي  )3

ها، گونه استنباط كرد كه توصية اكيد مدرسان مطرح ترجمه، درعين مالحظة ظرفيتتوان ايندر نهايت مي
هاي آموزش عالي در دنيا است تا آموزشي هدفمند و با نوآوري همگامي منطقيها، امكانات و محدوديت

بندي تمامي موارد نيازمندي و تلخيص نتيجة كلي اين پژوهش، با جمع. كاربردي براي ترجمه ميسرگردد
توانش عملكرد هاي آكادميك ترجمه در ايران، هاي احصاشده از محيطآمده براساس ديدگاهكدهاي بدست

اي كه ضعف توانش حرفهضمن اين. بود، حائزاهميتي متوسطاحرفهعملكرد دركنار علمي پيشرفته 
آمده از تحقيقاتي كه مرتبط نتايج حاصل با نتايج بدست. آموختگان از سوي اساتيد بسيار مورد تأكيد بوددانش

آكادميك روز و ارتقايافته آموزش گردد تا درنهايت، به چارچوب بهو موازي با اين تحقيق انجام شد مقايسه مي
تر ذكر در مقايسة نتايج اين تحقيق با نتايج نيازسنجي بازار كار مترجمي، كه پيش. ترجمه در ايران منجرشود

  .پردازيمآمده مالحظه شد كه در ادامه بدان ميهاي چندي در اطالعات بدستها و شباهتآن رفت، تفاوت
  بازار كار  مقايسه نتايج نيازسنجي جامعة آكادميك و .4.1

. ناپذير استدرسي مترجمي اجتناباساتيد و نياز بازار كار ثابت كرد تغيير در محتوا و نحوة اجراي برنامه تجربة
اي دو گونه در بخش الزامات حرفه. هر دو گروه به ظهور نيازهاي جديد و جدي در حرفة مترجمي باور داشتند

در الزامات . هاي عمومي و تخصصيتوانش :بايست حائز آن باشداي ميشد كه مترجم حرفهتوانش عمده عنوان
شد؛ اين آموزشي مترجمي مطابق با ديدگاه اساتيد ترجمه، الزامات به دو دسته توانشي و ساختاري تقسيم

هاي هدف در امر آموزش، وجود هاي آموزشي و دستيابي به توانشبدان معني است كه براي كسب موفقيت
در مقايسه الزامات مدنظر دو گروه، استادان ترجمه بر سر لزوم . استها از اهميت بسزايي برخوردارزيرساخت

هاي عمومي به متقاضيان رشته، با نظر بازار كار توافق نداشتند؛ اين درحالي است كه در مورد آموزش توانش
درسي مدرن در هايامر اين است كه برنامهواقعيت. نشدهاي تخصصي مدنظر دو گروه اختالفي ديدهتوانش

شده و هاي آموزشي تعريفدرسي، اگر نه در سطح تدوين واحدهاي درسي، در ذيل روشوزه مطالعات برنامهح
هاي عمومي كه در مسير آموزش، توانش شكليپردازند؛ بههاي عمومي ميمدت به بحث توانشهاي كوتاهكارگاه

ور نمودارهاي توانشي مدنظر در با مر. گردددر محيط دانشگاه، مستقيم يا غيرمستقيم، به دانشجو منتقل
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-آموزش عالي امروز دنيا و بطور اخص در رشته مطالعات ترجمه، تمركز بر پرورش اين نوع از توانش در محيط

شود و هنوز از ديدگاه استادان ترجمه در ايران جايگاه مهمي در آموزش مترجمي ميهاي آكادميك مالحظه
آموختگان را مشكل اصلي عدم ها، هردو گروه، ضعف زباني دانشدر مبحث كمبود. استبدان اختصاص نيافته

است كه تمركز بازار كار بيشتر بر ضعف زبان درحالياين. كردنداي ترجمه در كشور اعالمتحقق اهداف حرفه
علّت، . التحصيالن و توجه استادان ترجمه، بر ضعف هر دو زبان، با تأكيد بر مشكل زبان دوم بودفارسي فارغ

بازار كار داخلي ترجمه، جز در موارد ترجمة رسمي و . يد نگاه و اشراف متفاوت اين دو گروه بر موضوع باشدشا
آمده هم به تبع اين موضوع، معدودي ناشر، بيشتر بر ترجمه به فارسي متمركز است و بازخوردهاي بدست

گاه، چون مبدأ و مقصد ترجمه هر دو اما در دانش. پردازدبندي متن فارسي ميبيشتر به ارزيابي توانايي شكل
كه ضعف زباني فارسي دانشجويان كنند و با وجوديمورد توجه است، اساتيد نظرگاه متفاوتي به مسأله پيدا مي

نقطة اختالف ديگري كه . بيننددارند، اما مشكل اصلي را در عدم توانش زبان دوم آنان ميرا از نظر دور نمي
 ايحقوق حرفه و اخالق يافتند، بحث لزوم آگاهي نيروي كار ترجمه ازبدان دستمحققان در نظرات دو گروه 

آموختگان مترجمي بازار كار بر اين موضوع تأكيد داشت و دانش. خود و توانايي كار با ابزارهاي نوين شغلي بود
دانستند، اما الزم مي كه اين موضوع راكه استادان ترجمه، ضمن اينرا در اين موارد ناآگاه معرفي كرد؛ درحالي

تأكيد خاصي بر آموزش مجزاي اين مباحث نداشتند و بعضاً معتقد بودند مترجم در فرآيند كسب تجربة 
كند و در اين راستا، ارائه برخي مفاد تواند به مرور و غيرمستقيم اين توانش را كسبآموزشي و  شغلي خود، مي

درصورت تحقق  - موزش دروس مختلف تخصصي ترجمه را و مباحث حقوقي و اخالقي مرتبط با رشته حين آ
هاي خاص و آوري ترجمه به وجود آموزشالبته در بحث فن. رويكردي راهگشا براي اين معضل دانستند - 

گي در حرفة ترجمه گرايي و تعريف سويههمچنين طرح نيازهاي تخصص. دادندتر بيشتر توجه نشانتخصصي
اين در حالي بود كه بازار كار ترجمه نسبت به اساتيد اهميت و تأكيد . شددهاز سوي اساتيد و بازار كار دي

در بخش پيشنهادات، . ذكر ديگري مالحظه نشددر باقي موارد، تفاوت قابل. بودبيشتري براي اين موضوع قائل
شوري در دو گروه تعامل مؤثر ميان حرفه و دانشگاه را الزم دانستند، ولي تحقق آنرا به تصميمات كالن ك

بازار كار ترجمه در اين زمينه تمايل بيشتري از خود بروزداد كه با طرح . بخش آموزش عالي منوط كردند
هاي كاربيني و كارورزي، و استفاده از متخصصان هاي عملي، اجراي طرحراهكارهايي چون برگزاري كارگاه

  .متبحر بازار ترجمه در امر آموزش نمود بيروني يافت
اي و اساتيد ترجمه بررسي نيازهاي آموزشي رشته مترجمي انگليسي از دو گروه متخصصان حرفه بطوركلي، در

شده با هم متناقض نبود و جز در مواردي معدود، الزامات، كمبودها و پيشنهادات كم هاي بياندر كشور، توانش
ساتيد توافق كاملي و بيش مشتركي عنوان شد؛ هرچند در مورد برخي نيازهاي مسلّم بازار، از سوي ا

-براي حل معضالت آموزشي موجود، چهار راهكار بر مبناي مشورت با حوزه هاي حرفهدرپايان، . وجودنداشت

زماني كه هدف يك دوره دانشگاهي در مقطع كارشناسي،  آن،برمبناي. اي و دانشگاهي رشته بدست آمد
باشد، همواره بايد به اين چهار موضوع  ترجمهتربيت مترجمان كتبي و شفاهي براي ورود به بازار كار تخصصي 

 :عنايت كافي و وافي وجود داشته باشد
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  نيازهاي الزم براي ورود افراد داراي صالحيت به رشته مترجميرعايت پيش )1
گذاري، تعريف روشهاي تدريس و نحوه اعم از هدف(تعريف دقيق سرفصلهاي برنامه درسي  )2

 )... آزمون و ارزيابي، تعيين منابع و 

 استفاده از مدرسان زبده در فرآيند آموزش كه داراي تجربه عملي ترجمه هم باشند )3

پيوند نظريه و عمل (برقراري ارتباط مؤثر ميان دانشگاه، نهاد ترجمه، و بازار كار مترجمي  )4
 .)يدر محيط دانشگاه
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  هاي انگليسي جهت استخراجآموزش ترجمه از زبان فارسي به انگليسي با استفاده از پيكره
  ساختارهاي نحوي قالب 

  
  1الناز پاكار

  
  :چكيده

مبحث توانش ترجمه در مطالعات ترجمه . ترجمة دانشجويان استهدف آموزش ترجمه ايجاد و تقويت توانش 
-رسد كه ميبه نظر مي. هاي متعددي براي توصيف آن پيشنهاد شده استمطرح و مدل 1980از حدود سال 

هايي الزم براي ترجمه را شناسايي كردو در جهت تقويت هر يك از ها، تواناييگيري از اين مدلتوان با بهره
كند كه از شيوة سنتي آموزش ترجمه فاصله گرفته و به اين امر كمك مي. هايي طراحي نمودنها، تمريآن

هاي ها به شيوهرسد كه با وجود نياز مبرم دانشگاهبه نظر مي. سمت آموزش نظامند ترجمه حركت كنيم
در اين مقاله . هاي اندكي در اين زمينه صورت گرفته استنظامند و كارآمد آموزش ترجمه، تا به حال تالش

برآنيم كه بخشي از شيوة آموزش نظامند ترجمه را پيشنهاد كرده و ميزان كارآمدي آنرا بررسي نماييم؛ به اين 
) متون اطالعاتي(ترتيب كه به دانشجويان مترجمي آموزش دهيم چگونه در ترجمة متون فارسي به انگليسي 

ا قالب ساختارهاي نحوي مورد نياز خود را استخراج نمايند هاي زبان انگليسي موجود استفاده نمايند تاز پيكره
 PACTEچارچوب نظري تحقيق بر اساس مدل . و بر اين اساس بتوانند جمالت درست و متنوعي بنويسند

در اين مدل توانش ترجمه را به . هاي توانش ترجمه استاست كه هم اكنون يكي از كاملترين مدل) 2002(
توان دو زير توانش دوزبانگي و در اينجا سعي داريم نشان دهيم كه چگونه مي. شودشش زير توانش تقسيم مي

خواهيم تا ها ميبدين منظور گروهي از دانشجويان مترجمي انتخاب نموده و از آن. ابزاري را تقويت نمود
آزمون ترجمه ها بخشي از يك متن را ترجمه نمايند، و پس از آموزش ترجمه از طريق پيكره، بار ديگر از آن

نتايج اين تحقيق و شيوة آموزش از طريق ترجمه براي . كنيمگرفته و نسبت به متن اول مقايسه و ارزيابي مي
  .مدرسان ترجمه و مترجمان مفيد خواهد بود

  
 آموزش ترجمه، توانش ترجمه، پيكره، قالب دستوري: كليد واژگان

   

                                                           
 elnaz.pakar@yahoo.com دانشجو دكتري دانشگاه فردوسي مشهد .1
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  مقدمه .1
متاسفانه با وجود اهميت زيادي كه دارد در مقايسه با ساير آموزش مترجم هم اكنون حوزه نوپايي است و 

هاي هم اكنون اكثر كالس. گونه كه بايد مورد توجه واقع نشده استموضوعات حوزة مطالعات ترجمه، آن
شوند؛ يعني مدرسان ترجمه هر جلسه متني متناسب ترجمه بدون روشي خاص و به صورت سنتي برگزار مي

خواهند كه آنرا ترجمه كنند و در نهايت ترجمه خود را آورده و از دانشجويان مي با عنوان درس به كالس
دهند سازنده نيستند و در واقع دانشجويان نمايندو اغلب  بازخوردهايي كه به ترجمه دانشجويان ميتجويز مي

م امروزي بايد هايي كه يك مترجو توانايي) 1389هاشمي و پاكار، (آموزند ها نميفن ترجمه در اين كالس
ها در اين رشته رسد همين امر موجب ناكارآمدي آموزش دانشگاهبه نظر مي.  كنندداشته باشد را كسب نمي

اي براي تقويت تمامي بنابراين جاي آن دارد كه  برنامة آموزش ترجمه بازنگري شود و برنامه. شده است
  .ها الزم براي مترجم شدن دانشجويان تدوين شودتوانايي

ها يك مترجم است و به نظر ها و مهارتموضوع توانش ترجمه در مطالعات ترجمه معطوف به شناخت ويژگي 
تواند چارچوب مناسبي را در اختيار محققان و معلمان قرار دهد تا بر آن اساس دروس و رسد كه ميمي

نش ترجمه در مطالعات مبحث توا. ها طراحي نمايندهاي مختلفي در جهت تقويت تك تك اين توانشتمرين
و سعي  پردازان بسياري به اين موضوع پرداختهمحققان و نظريه. مطرح شده است 1980 ترجمه از حدود سال

گروه . هايي پيشنهاد دهندهاي مترجمان را شناسايي كنند و در قالب مدلها و ويژگياند تمامي مهارتداشته
در مدل پكته، صحبت . هاي ترجمه معرفي كرده استف توانشنيز مدل نسبتا كاملي براي توصي) 2003(پكته 

ها را داشته باشد و يا در خود رسد در صورتي كه هر فرد اين توانشاز شش خرده توانش است و به نظر مي
در اين مقاله قصد داريم كه به تاثير تقويت . شودتقويت نمايد، در دنياي امروز به مترجمي توانمند تبديل مي

به نظر . هاي معرفي شده در مدل پكته است بپردازيمزاري در دانشجويان كه يكي از اين خرده توانشتوانش اب
ها مورد غفلت واقع شده است، در حالي كه آموزش ابزارهايي رسد كه آموزش توانش ابزاري در دانشگاهمي

. كندجمه دانشجويان ميكمك شاياني به بهبود تر...چون پيكره، ترادوس، مالتي ترم، موتورهاي جستجو و 
هدف از اين مقاله اين است كه به دانشجويان مترجمي آموزش دهيم چگونه در ترجمة متون فارسي به 

زبان انگليسي استفاده نمايند تا قالب ساختارهاي مورد نياز خود را استخراج نمايند و بر اين  انگليسي از پيكرة
و همچنين قصد داريم ميزان تاثير اين آموزش را بر ترجمه اساس بتوانند جمالت درست و متنوعي بنويسند 

منظور از قالب ساختاري هر نوع قالب دستوري است كه نحوه چينش و بيان در . دانشجويان ارزيابي كنيم
- ها يك قدم به مترجمي واقعي نزديكتر ميبا اين روش آن. جمالت فارسي را در جمالت مشخص مي كند

ك جمعي از دانشجويان دكتري دانشگاه فردوسي جمع آوري و تدوين شده است و اين پيكره با كم. نماييم
  . قابليت جستجو دارد
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  پيشينه بحث و چارچوب نظري .2
در پيشينة بحث ابتدا مختصر مروري خواهيم داشت بروي مبحث توانش ترجمه، سپس موضوع پيكره زباني را 

  .دهيمايم را شرح ميدر اين تحقيق  استفاده كرده كنيم و در پايان  مدل ارزيابي ترجمه را كهمطرح مي
  

  توانش ترجمه. 1.2
محققان تعاريف بسياري از اين . بحث توانش ترجمه در مطالعات ترجمه مطرح شده است 1980از حدود سال 

ر آلبي. هاي مختلف به صورت جامع آن را توصيف كننداند كه با پيشنهاد مدلو تالش نموده توانش ارائه داده
نيز ) 2000(و گروه پكته )  2003بيان شده در پيم، (داند توانش ترجمه را  توانايي چگونه ترجمه كردن مي

آن را دانش و آگاهي كافي ) 2000(شافنر و ادب . كندتوانايي و نگرش الزم براي ترجمه نمودن تعريف مي
ليد متني با كاركرد خاص براي داند؛ كه موجب تونسبت به تمامي عوامل دخيل در توليد متن ترجمه مي

توانايي توليد چند ترجمه . 1:  كندنيز اين مفهوم را اينگونه تعريف مي) 2003(پيم . شودخوانندگان معين مي
  . ها با اعتماد و يقين كه مبناي اخالقي داردتوانايي گزينش تنها يكي از ترجمه. 2ممكن از يك متن؛  

اند و در قالب مدل نش ترجمه را به چندين خرده توانش تقسيم نمودهبسياري از محققان حوزه ترجمه، توا
بيان شده در انجللي، ) ( 1996(، كائو )1996(، بي بي )1991(، بل )1982(معرفي كرده اند؛ از جمله ويلس 

) 2009بيان شده در انجللي، ) ( 2003(، كولينا )2002(، نوبرت )2000(، شفنر و ادب )1991(، كمپل)2009
(   EUو مدل) 2009بيان شده در انجللي، ( ، انجمن مترجمان آمريكا )2009(، انجللي )2003(ته و پك

EMT ) (ها نقاط مشتركي دارند از آنجايي كه گروه پكته سال هاي بسياري است بسياري از اين مدل). همان
هاي ترين مدلاز كامل رسد كه جزو يكيبروي توانش ترجمه تحقيق نموده اند، به  نظر مي) 1990از دهة ( 

آن را كمي  2003اند و در سال مدل نسبتا كاملي از توانش ترجمه ارائه داده 2000گرو پكته در سال  . باشد
به . گيرددانند كه براي نيل به هدفي خاص صورت ميگروه پكته ترجمه را عملي ارتباطي مي. اصالح نمودند

ترجمه را هر فردي كه صرفا بر دو زبان مسلط است، ندارد و اساسا كند كه توانش اين مسئله نيز اشاره مي
  ). 2003(اند و متشكل از چندين خرده توانش است كه با يكديگر تنيده شده  .است 1دانشي عملي

  : كه عبارتند از) همان(در مدل پكته توانش ترجمه به شش خرده توانش تقسيم شده است 
 زباني، و متني؛- منظورشناسي، اجتماعيگرامري و لغوي، :  توانش دوزبانگي .1

دانش موضوعي، دانش جهان واقع، دانش تخصص در حوزه هاي مختلف، دو فرهنگي : توانش فرازباني .2
 اي؛  و دانشنامه

 وضعيت و تاثيرات و سنت ترجمه و عملكرد ترجمه در يك جامعه؛: ايتوانش حرفه .3

ها، متون موازي، تكنولوژي جديد ا، سبك كتابهآشنايي با فرهنگهاي لغت، دانش نامه: توانش ابزاري .4
 هاي الكترونيك و موتور هاي جستجو؛از جمله پيكره

                                                           
١Procedural knowledge 
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 شناسايي مسائل ترجمه، و گزينش روشي مناسب در ترجمه؛: توانش استراتژيك .5

توانايي ذهني و نگرشي و استفاده بهينه از قواي ادراكي؛ چون حافظه، درك، : توانش جسمي و روحي .6
 . ، ميزان تمركز، خالقيت، احساسات، منطق، تحليلتفكر انتقادي

  .پردازدهايي مترجم ميهايي از توناييهر يك از اين موارد به بخش
  

  پيكره. 2.2
پردازد و مبتني بر مي اي از زبان شناسي است كه به مطالعة زبان براساس پيكرهاي، شاخهشناسي پيكرهزبان

هاي اي از بخشپيكره به مجموعه.  ماشين با كمك نرم افزارها استهاي بزرگ قابل خوانش با تحليل پيكره
شوند تا به مثابه يك زبان شود كه بر اساس معيارهاي زباني مشخص، انتخاب و مرتب ميزباني گفته مي
داند كه نمونة يك لهجه و اي از متون مينيز پيكره را، مجموعه) 1992(سينكلر ). 1996ايگلز، (استفاده گردد 

  ).  1389به نقل از نورا، (شود زير مجموعه يك زبان هستند و براي تحليل زباني استفاده مي يا
جيانگ و (نويسي، دستور، يادگيري و آموزش زبان دوم دارد نگاري، فرهنگها اهميت بسياري در واژگانپيكره

توان دريافت كه مي ها در اين است كه با كمك شواهد تجربيمزيت پيكره).، همان2008هيلينگرز، -ريج
محور يكي از  معتقد است تحقيقات توصيفي پيكره) 2004(چسترمن ). همان(عملكرد زبان چگونه است 

  .شناسي در مطالعات ترجمه در قرن اخير بوده است هاي روش ترين پيشرفت مهم
اسنل هورنبي، ( اي را در ترجمه مطرح نمود، مونا بيكر بوداولين فردي كه استفاده از زبان شناسي پيكره

هاي وجود الگوها در مدار در ترجمه، يافتن علل و انگيزه- هاي پيكرهاز نظر بيكر، هدف اصلي پژوهش). 2006
ها يا انتظارات تمام مردم، فرضيه: زبان ترجمه است؛ كه بايد مبتني بر سه جنبه مهم فرآيند ترجمه باشد

توان از طريق مترجمان، سائل و عوامل فرهنگي را ميم. ايپرداز و عملكرد مترجمان حرفهادعاهاي نظريه
  ).2000الويسا، (پردازان، منتقدان كتاب و مؤسسات انتشاراتي تعيين نمود نويسندگان، نظريه

-ارتباط نظري با رويكردهاي مقصد. 1: شمارد كه عبارتند ازمدار برمي- بيكر سه ويژگي را براي مطالعات پيكره
شناسي براي بررسي ماهيت قابليت اين روش.  3رود؛ كه در اين شيوه به كار ميشناسي خاص روش. 2مدار؛ 

واقعه ارتباطي خاص است كه تحت تأثير اهداف، فشارها و يا بافت توليد «زبان خاص ترجمه كه از نظر بيكر، 
ه، در مدار، يك ترجم-در مطالعات پيكره) همان(به نظر بيكر ). 175، ص1996بيكر،(» گيردخودش شكل مي

اهميت . شود و مبتني بر مجموعه خاصي از الگوهاي متني استواكنش به فشارهاي بافت خودش توليد مي
هاي بسيار از به وجود آمدن داده. 2پذير ايجاد روشي جديد و انعطاف. 1: پيكره در ترجمه از دو لحاظ است

  ).  2002الويسا، (هاي مختلف از جمله زبان ترجمه زبان
هايي بين رويكرد شباهت. هايي است كه تحت تأثير ترجمه قرار گرفته استمطالعات توصيفي ترجمه از حوزه 

ها، رويكرد تجربي است؛ به اين معنا از جمله اين شباهت. اي وجود داردتوصيفي و اصول زبان شناسي پيكره
به عالوه، در هر دو . شودرسي ميهاي واقعي بركه موضوعات مورد مطالعه از طريق مشاهده مستقيم نمونه
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اي به اين ترتيب، مطالعات پيكره. هاي بسياري به دست آيدها در صورتي است كه از دادهرويكرد اعتبار تعميم
  ). همان(شود در ترجمه، نقطه عطفي در مطالعات ترجمه محسوب مي

هاي موازي، پيكره: كندمعرفي مي شناسي در ترجمه، سه نوع پيكره در ترجمهبيكر با استفاده از علم زبان
اصلي در زبان مبدأ و ترجمة آن  هاي موازي شامل متنپيكره. پذيرهاي مقايسههاي چند زبانه و پيكرهپيكره

ها اطالعات مهمي در مورد الگوهاي زبان مقصد در اختيار ما اين پيكره). 1996بيكر،(باشد در زبان مقصد مي
-هاي مختلف است كه بر اساس مالكاي از دو يا چند پيكره در زبانبانه، مجموعههاي چند زپيكره. گذاردمي

ها اطالعات مهمي در مورد اين پيكره. شوداند، و تنها متون تأليفي را شامل ميآوري شدههاي مشابهي جمع
-اي مقايسههپيكره). 232همان، ص(دهد ها در اختيار ما قرار ميساختارهاي زباني و مفاهيم مشترك زبان

باشد اي همان متون در يك يا چند زبان ديگر ميهاي ترجمهپذير، شامل متون اصلي در يك زبان و پيكره
هاي خاص متون ترجمه شده است ها، براي بررسي ويژگياز نظر بيكر، اين نوع پيكره). 234همان، ص(
  ).243همان، ص(

  
  ارزيابي كيفيت ترجمه. 3.2

سوسان بن، )1989(رايس  :بسياري براي ارزيابي كيفيت ترجمه پيشنهاد شده استاز جملهتا به حال مدل هاي 
ويليامز  ،)2001(وادينگتون  ،) 2000(القينايي  ،)2001(هاوس ، )1992(فرحزاد ، )1990(و روزن هاوس 

القينايي را  ها براي ارزيابي كيفيت ترجمه در اين مقاله مدلدر ميان بين اين مدل). 2009(،انجللي )2009(
 .باشدبرگزيديم كه به شرح زير مي

- نوع متن. 1 :معيار ارزيابي است 8داراي است محور ارزيابي كيفيت ترجمه رويكردي متن)  2000(القينايي 

ميزان سازگاري ارجاعي و  :3انسجام ساختار موضوعي متن. 3؛ 2ثير صوريأت. 2؛ 1شناسي و فحواي كالم
تعادل در سطح . 5ربط و غيره؛ حروف ،حذف ،ارجاعات، جانشيني 4:انسجام دستوري. 4موضوعي؛  مطابقت

  .تعادل نحوي يا دستوري. 7؛ 6هاي واژگانيمشخصه. 6؛ 5متن و منظورشناسي
  
  روش تحقيق .3

دو در اين تحقيق به منظور بررسي كارآمدي و ميزان تاثير استفاده از پيكره در ترجمه دانشجويان مترجمي، 
براي رعايت . نفره از دانشجويان ترم هفت دانشگاه امام رضا در مشهد را در نظر گرفته شدند 15گروه 

شان تا ترم همدستي دو گروه، اين افراد از ميان دانشجوياني انتخاب شدند كه ميانگين نمرات دروس ترجمه
                                                           

١.Textual typology 
٢.Formal correspondence 
٣.Coherence of thematic structure 
٤.Cohesion 
٥.Text-pragmatic (Dynamic) equivalence 
٦.Lexical properties 
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ها خواسته فارسي ارائه داده شد و از آنسپس به گروه اول متني كوتاه از زبان . بوده است 17تا  16هفت بين 
هاي قبلي خود، متن را به زبان انگليسي ترجمه نمايند و تمامي امكاناتي كه تقاضا داشتند شد تا طبق آموزه

سپس . ها قرار گرفت؛ از جمله فرهنگ لغت فارسي به انگليسي و رايانه براي جستجو در اينترنتدر اختيار آن
ها را در اختيار چهار تن از اساتيدي كه دانش آموخته رشته ر نتايج تحقيق، ترجمهبه منظور افزايش اعتبا

ها را ارزيابي نموده ها خواسته شد تا براساس مدل القينايي ترجمهمطالعات ترجمه بودند، قرار داده شد و از آن
در پايان برآيند . ده شدبه مصححان نيز شيوه ارزشيابي ترجمه از طريق مدل القينايي آموزش دا. و نمره دهند

هاي هر دانشجو داده بودند را به عنوان نمره نهايي لحاظ نموده و به اين ترتيب هايي كه اساتيد به ترجمهنمره
  .را نيز رعايت شد 1بسندگي بينا مصحح

ستخراج ها و نحوة استفاده و اها، مزاياي آنبا گروه دوم در سه جلسة يك ساعت و نيمه در مورد انواع پيكره  
اي كه با همكاري جمعي از دانشجويان دكتري دانشگاه فردوسي تدوين و تنظيم هاي دستورياز پيكرهقالب

سپس . شده بود صحبت شد و سپس به دانشجويان وقت كافي براي تمرين و كسب مهارت كافي داده شد
عالوه بر امكاناتي چون فرهنگ همان متن اوليه در اختيار اين گروه نيز قرار گرفت و خواسته شد كه اين بار 

جمالت متن در راستاي تمريناتي بود كه بروي .  لغت و اينترنت، از پيكره نيز براي ترجمه استفاده نمايند
هاي گروه دوم بار ديگر از همان چهار استاد خواسته شد كه به همان شيوة قبل ترجمه. پيكره انجام داده بودند

. نمراتي كه به هر ترجمه داده بودند را به عنوان نمره نهايي هر فرد لحاظ شد را نيز ارزيابي نمايند و برآيند
سپس ميانگين نمرات گروه اول را با گروه دوم مقايسه شدند و نتيجه بدست آمده ميزان تاثير تقويت توانش 

  .ابزاري را نشان داد
  
  گيريبحث و نتيجه .4

پانزده نفري از دانشجويان مترجمي نحوة استخراج همانطور كه در پيشينه تحقيق صحبت شد، به يك گروه 
ها ناآشنا بودند ها و كار با آنتقريبا تمام دانشجويان با پيكره. الگوهاي دستوري از متن پيكره آموزش داده شد

هايي كه در اينجا تنها به دو نمونه از آموزش. و اظهار داشتند كه حتي تا به حال نام پيكره را نشنيده بودند
  .كنيمشده اشاره مي داده

كه نشانگرهاي » ام، اند « هاي دستوري، از دانشجويان خواسته شد كه براي آموزش چگونگي استخراج قالب
سپس، پيكره تمامي كلماتي را در . زمان ماضي نقلي فارسي هستند را در جايگاه جستجو پيكره تايپ كنند

در مرحلة بعد از دانشجويان خواسته شد كه . نمودها اين نشانگرها وجود داشت را با رنگ قرمز مشخص آن
هاي انگليسي كه در مقابل آن نوشته شده بود را كپي كرده و ساختارهاي ماضي نقلي را تفكيك كنند و جمله

هاي زيادي از پيكره بدست آمد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره نمونه. نمايند در صفحه ديگري بارگذاري
  : كنيممي

                                                           
١Interrater reliability 
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  هاي از ماضي نقلي فارسي به انگليسينمونه
  

 خواهم يو نم ام خسته شدهها  من فقط از اين گردش
كننده ادامه بدهم و  خسته يها به اين گردش

چشم بازكنم ببينم مثل  دفعه يكباشم و  خوش يالك
و هنوز هم همان ماهي چشم و  ام پير شدهشماها 

  .ام كه بودم گوش بسته

I . of these swims ve just gotten tired'I
don't want to continue this boring stuff 
and be happy as a fool until one day I 
wake up and see that like all of you, 

but still am as dumb , ve become old'I
as I am now. 

 

گير مرغ سقا  ي يسهماهي سياه فوري فهميد كه در ك
 .اند افتاده

The black fish immediately realized 
in the  had been caughtthat they 

pelican's pouch. 
 

اش  ام و همه نگذاشتهاز ديشب تا حاال چشم به هم 
  .ام فكر كرده

.a wink all night t sleep'didnI   
 

this  m tired of'I, Mother, No  .ام خسته شده ها نه مادر ، من ديگر از اين گردش
swimming. 

 

؛ مثالً اين  ام ياد گرفتهوآن ينالبته خيلي چيزها هم از ا
، موقع پيري شكايت ها يكه بيشتر ماه ام يدهفهمرا 

  اند را بيخودي تلف كرده شان يكه زندگ كنند يم
  

many things  ve learned'I, Of course
know I , For instance. here and there

that when most fish get old, they 
complain about everything. 

نتيجه جستجو در پيكره در وحلة اول به دانشجويان نشان داد كه براي ساختار ماضي نقلي در زبان فارسي 
پنج زمان در زبان انگليسي وجود دارد كه شايد بدون پيكره استخراج چنين جمالتي و به عينه نشان دادن اين 

هاي بيشتر توانستند  براي خود دانشجويان با جستجو بيشتر و ديدن مثالها مشكل باشد، دوم اينكه نمونه
  .اي براي زمان ماضي نقلي استخراج نمايندالگوهاي ترجمه

� have just gotten tired 
� Had been caught 
� Didn’t sleep 
�  Am tired 
� know  
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-تشبيه. شوديي نيز استفاده مينمونه ديگر قالب ساختاري تشبيه است و كه از پيكره براي بررسي اين الگوها

آيند، بنابراين از دانشجويان مي "مثل، عين، به، چون، همانند و شبيه"مانند، : هايهات عموما پس از واژه
ها را تك به تك در پيكره جستجو كرده و قالب ساختارهايي تشبيهات را استخراج خواسته شد تمام اين واژه

-ي را در اختيار دانشجويان قرار داد كه به چند نمونه از آن ها اشاره مينتيجه جستجو جمالت بسيار. نمايند

  :كنيم
  

  نمونه هايي از ترجمه ساختار تشبيه به انگليسي
  

ديگر تر و خشك را با هم مي سوزاند و مثل سگ هار به 
 جان

  .پناه افتاد مردم بي 
  
  
  
  
 ي سماوري به بلنديلولهاي  مĤب ما با يخه قاي فرنگيآ

هاي نفتي قفقاز تقريبا به همان رنگ  كه دود خط آهن
اي  لوله سماورش هم درآورده بوددر باالي طاقچه

بود كه  مثل كندينشسته و در تحت فشار اين يخه كه 
  .به گردنش زده باشند

  
  
  
 
  

اما اگر مي خواستي از باالي كوه ها ته دره را نگاه كني 
  مي ديديجويبار را مثل نخسفيدي ، 

  
 

مثل اين با اين حال هنگامي كه ما را كيسه مي كشد 
  ما دارد، است كه طلب پدرش را از

    

this official was burning the wet 
alongside the dry, as it were. His 
behavior was likened to that of a 
rabid dog that, without any apparent 
reason, attacks innocent people left 
and right 

  
The Europeanized gentleman in the 
cell wore a high collar, very much like 
the chimney of a samovar. Even the 
color of his collar matched that of a 
samovar, indicating that he had 
crossed the Caucasus Mountains 
aboard an oil-powered engine 
He sat in a niche and, in the dim light, 
and immersed himself in reading a 
“novel.” 

  
But if you looked down at the valley 
from the top of the mountains, the 

white seem like a stream would 
thread 

  
when he’s giving us a rubdown, it   

he’s making us pay our seems 
.’debtsfathers 

  
The vice principal as usual was 
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و ناظم مثل هميشه تركهاي گرفته بود تو دستش 
  خّلقش تنگ بود عينهو شمر

  
 .رفتيم ، دنبالش راه ميها مثل گروه كر و اللما 

 
  

holding a switch in his hand and was 
the very picture of Jack the Ripper, all 
mean and stern. 
 

.behind herWe followed blindly  
  

هاي توانند به شيوهنتيجه جستجو، دانشجويان را به اين جستجو به نتيجه رساند كه ساختار تشبيه را مي
 . مختلف بنويسند و چندين قالب ساختاري براي آن وجود دارد

� As if… 
� Like… 
� Was likened to that of… 
� Very much like… 
� It would seem like… 
� It seems like 
� as… 
� It looks like… 
 يك روش ديگر حذف تشبيه بود �

... دانشجويان در سه جلسه آموزشي چند زمان فعلي ديگر همانند گذشته بعيد و آينده و حال ساده و مضارع
. قه داشتند بدانند را تمرين كردندها و ساير ساختارهايي كه دانشجويان عال،همچنين  افعال كمكي، نقل قول

هاي سپس متن دوم ترجمه همان متن گروه اول بود و از ابتدا محتوايات متن تا حدودي در راستاي آموزش
نتيجه بررسي نمرات دانشجويان نشان داد كه دانشجويان پس . سپس توسط چهار استاد ارزيابي شد. پيكره بود

ها يك و استفاده از آن نمراتشان نسبت به قبل بهتر شده و ميانگين نمرات آناز آشنايي با پيكره و چگونگي 
تر و همچنين دانشجويان گروه دوم در مقايسه با گروه اول، برخي از جمالت را درست. نيم نمره افزايش يافت

ار داشتند اي كه با برخي از دانشجويان صورت گرفت اظهتري نوشته بودند و در مصاحبهبا ساختارهاي متنوع
توانستند ترجمه كنند و در عين حال اضطرابشان هنگام ترجمه ها در پيكره راحتر و سريعتر ميبا ديدن نمونه

پيكره به بسياري از سواالت دانشجويان پاسخ مي داد و حتي در معادل يابي واژه ها و هم آيندها به . كمتر بود
  .نموددانشجويا ن بسيار كمك مي

هايي الزم براي توان ديد كه يكي از توانشبا توجه به مدلي كه پكته ارائه نموده، ميپس در اين تحقيق 
در دنياي امروز كه مسئله . توان به دانشجويان آموزش دادمترجمان توانش ابزاري است و اين توانش را مي

مترجمان در  سرعت بسيار پر اهميت است و روز به روز ابزارهاي الكترونيكي ترجمه جديدي براي كمك به
. هاي ترجمه نيز آموزش دهندشود، چه بهتر كه مدرسان ترجمه، اين ابزارها در كالسسراسر دنيا طراحي مي

تواند چارچوب و الگوي مناسبي براي ها اشاره كرده و ميرسد كه مدل پكته به عمده اين توانشبه نظر مي
اين . تر نمايندح آموزش ترجمه را گستردهها باشد تا سطمدرسان و طراحان دروس مترجمي در دانشگاه
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شود كه ميزان به ساير محقيق توصيه مي. تحقيق فقط به بخش كوچكي از خرده توانش ابزاري معطوف بود
. هاي ابزاري بر ترجمه دانشجويان كه در مدل پكته معرفي شده است را بررسي نمايندتاثير ساير توانش

اي و روحي و هاي مدل پكته چون فرازباني، حرفهش ساير خرده توانشتوانند ميزان تاثير آموزهمچنين مي
از محدويت اين تحقيق اين است كه تعداد دانشجويان معدودي مورد بررسي قرار . جسمي نيز بررسي نمايند

توانند اين تحقيق را با ساير محققان مي. گرفتند و علت آن نيز بر هم نزدن يكدستي دانشجويان بود
  . بيشتر انجام دهند تا اعتبار و تعميم پذيري تحقيق افزايش يابددانشجويان 
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  ترجمه متون اسالمي و ايدئولوژي
  

  1اميد جعفري
  2سارا عطارزاده

  
  چكيده

 دين . بخشند مي خاصي ايدئولوژي و  شكل آن وبه اثرگذارند خود جامعه زبان و فرهنگ بر همواره مذاهب

 نيز آن به مربوط متون ترجمه و نگارش و است جهان سراسر در گسترش حال در روز روزبه نيز اسالم مبين

 مسلمانان غير توسط كه بپردازد اسالمي متوني بررسي به دارد قصد مقاله اين  .است افزايش حال در همواره

 پي مترجمان برعمل حاكم ايدئولوژي به وسيله بدين تا اند كرده ترجمه را آنها مسلمان مترجمان و شده نوشته

 سي به شده نگاشته انگليسي زبان به غيرمسلمانان توسط كه اسالم به مربوط متن دو منظور بدين .شود برده

 تحليل روش .شوند ترجمه تا شد داده كالسي تكليف بعنوان بم دانشگاه انگليسي زبان مترجمي دانشجوي

 ايدئولوژي درباره كاوش براي مناسب ابزاري چون شد گرفته نظر در تحقيق نظري چارچوب عنوان به گفتمان

 ترجمه حين در مسلمان مترجمان كه است اين تحقيق اين گيري نتيجه .شود مي محسوب ترجمه بر حاكم

 ايدئولوژي از ناخودآگاه يا خودآگاه شكلي به و هستند خود فرهنگي و اجتماعي و مذهبي ايدئولوژي تاثير تحت

  .برند مي بهره ترجمه خرد و كالن استراتژيهاي تعيين براي خود

    

  .ياسالم متوني، دئولوژيا، فرهنگ، گفتمان ليتحلي، اسالم ترجمه :هاكليدواژه

  

   

                                                           
  Omid.jafari@bam.ac.irعضو هيئت علمي گروه زبان انگليسي مجتمع آموزش عالي بم .1

  atarzadeh@bam.ac.ir بم عالي آموزش مجتمع انگليسي زبان گروه علمي هيئت عضو. 2
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  مقدمه
ترجمه در جهان امروز نقش مهمي دارد و به دليل جهاني سازي و گسترش روابط بين ملتها و همچنين اشاعه 

نياز براي انتقال دانش نيز همه رشته ها به ترجمه . ماهواره و اينترنت نياز به ترجمه شديدا افزايش يافته است
هاي دارند و نياز به مترجماني كه بصورت تخصصي كار كنند روز به روز بيشتر ميشود از جمله مترجمان رشته

ترجمه جايگزيني مواد متني در يك زبان با ") 20، ص 1965(بنا بر تعريف كتفورد . پزشكي و فني و غيره
دارد ترجمه فرآيند جايگزيني يك پيام  نيز اعتقاد) 1988(نيومارك . "مواد متني معادل در زباني ديگر است

ترجمه امروزه در تمامي زمينه هاي دانش گسترش . مكتوب در زبان مبداء با همان پيام در زبان مقصد است
-مذاهب بر زبان و فرهنگ جوامع اثر مي. يافته و تاثيري خاص بر روي ابتكارات علمي همچون اختراعات دارد

ن مبين اسالم در حال گسترش در سراسر جهان است و بسياري از مردم دي. گذارند و آن را شكل مي دهند
بنابراين ترجمه متون اسالمي به زبانهاي ديگر . مليتها و زبانها و قوميتها در حال گرويدن به اين دين هستند

  . يك ضرورت محسوب مي شود و در عين حال امري بسيار چالش برانگيز بنظر مي آيد
متون مذهبي بر روي بخش سنتي و نظري ترجمه تمركز دارند يعني اينكه ترجمه دو  اكثر مطالعات مربوط به

نفر را با هم مقايسه كرده و استراتژيهاي بكارگرفته شده توسط هر كدام در ترجمه بعضي متون خاص را 
بررسي اين مقاله قصد دارد از اين محدوديتها فراتر رفته و تاثير ايدئولوژي بر ترجمه را . مشخص مي كنند

  .كند
زبان متون مذهبي و مقدس داراي وقار و شاَني "بر اين باور هستند كه ) 174، ص 2011(اوگوويه و ازنوااوهاتو

زبان مذهبي عميقاَ "اعتقاد دارد ) 49، ص 1997(كين . "هستند كه زبان معمول و روزمره فاقد آن است
اين زبان بسيار با مسائل . "فيت انسانهاستمشمول تفكرات اساسي درباره انسان و معنويت و تفاوت بين ظر

انساني و معنوي سروكار دارد و در عين حال بسيار غامض و پيچيده است چون به مسائل غيرقابل مشاهده مي 
از اين رو زبان متون مقدس و مذهبي با ايستايي مواجه است چون داراي اصطالحات و مفاهيم غيرقابل . پردازد

، ايجاد اصطالحات و مفاهيم جديد بدعت محسوب مي شود و بهمين دليل مترجم عالوه بر اين. تغيير است
  .اينگونه متوني بايد در فرآيند انتخاب واژگان بايد بسيار دقت كند

شايد ترجمه متون مذهبي سختترين بخش ترجمه باشد چون بايد به متوني پرداخت كه حالت قدسيت دارند 
ترجمه اين نوع متون به زباني ديگر مستلزم داشتن حساسيتي خاص از بنابراين . و كالم خدا تلقي مي گردند

از سويي . از يك سو ممكن است معناي كلي متن اصلي و يا بخشي از آن از دست رود. سوي مترجم است
اين امر ممكنست وقتي رخ . ديگر، ترجمه متن مبداء ممكنست بخاطر تاثير ايدئولوژي مترجم تغييراتي يابد

حتي امكان دارد مترجم معناي متن مبداء را به اشتباه . داراي دين يا فرهنگ متفاوتي باشد دهد كه مترجم
به مترجماني كه عالقمند به ترجمه متون مذهبي . بفهمد چون كه با زبان مادري اش بسيار تفاوت دارد

رد انتقاد شديد هستند شديدا توصيه مي شود به هر دو زبان مبداء و مقصد تسلط داشته باشند تا كارشان مو
ترجمه ديگر صرفا امري زبانشناختي محسوب نمي گردد بلكه فرآيندي چند . كارشناسان و علماء قرار نگيرد

  .وجهي است كه تحت تاثير عوامل فرهنگي و ايدئولوژيك قرار دارد
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 اين مقاله قصد دارد تاثير ايدئولوژي مذهبي و فرهنگي و اجتماعي بر ترجمه متون اسالمي كه توسط
غيرمسلمانان به انگليسي نوشته شده و به فارسي برگردانده شده را بررسي كند و استراتژيهاي بكارگرفته شده 

عالوه بر اين، اين تحقيق به بررسي رابطه بين . توسط دانشجويان در ترجمه چنين متوني را شناسايي كند
در فهم تمامي شرايطي كه بر توليد ) CDA(زبان و ايدئولوژي و قابليت بكارگيري تحليل انتقادي گفتمان 

درواقع، اين تحقيق مي خواهد بر . متن اعم از شرايط اجتماعي و تاريخي و فرهنگي اثرگذارند نيز مي پردازد
اين نكته تاكيد داشته باشد كه عمل ترجمه بايد دركنار عوامل اجتماعي و تاريخي و فرهنگي مورد مطالعه قرار 

ينست كه بدون درنظر گرفتن عوامل اجتماعي و تاريخي و فرهنگي كه بر متن فرضيه اين تحقيق بر ا. گيرد
  . شودتاثيرگذارند كار مترجم براي برگرداندن معنا بسيار سخت مي

  
  ايدئولوژي و زبان

نك هاتيم و (كارشناسان بسياري به مطالعه مفهوم و تاثير ايدئولوژي و عقيده بر عمل مترجم پرداخته اند 
بنا به تعريف فرهنگ لغت آكسفورد ايدئولوژي ). 2012، نازال 1996، ايگلتون 1995وتي ، ون1990ميسون 

سيستمي از ايده ها و ايده آلها، مخصوصا سيستمي كه شكل دهنده پايه و اساس نظريه ها و "عبارتست از
ت مطروحه به عبارتي ديگر، ايدئولوژي مجموعه اي از عقايد و انتظارا. "سياستهاي اقتصادي يا سياسي است

توسط طبقه غالب در جامعه است و يا روشي براي تفكر و قضاوت درباره مسائل مختلف از ديدي شخصي 
ايدئولوژي به طرق مختلف و در سطوح گوناگون بر ": اعتقاد دارد) 71، ص 1999(فركالف . محسوب مي گردد

  . زبان اثرگذار است و در اليه هاي پيدا و پنهان متون وجود دارد
چنين اعتقاد دارد كه ايدئولوژي حاكم بر سنتها كم و بيش به حالتي طبيعي در جامعه جريان مي يابد وي هم

درواقع، . حتي ممكن است خود مردم نفهمند كه تحت تاثير ايدئولوژيهايشان هستند). 90، ص 1992(
ه شكلي اتوماتيك در ايدئولوژي بصورت ذاتي در ناخودآگاه شخصيت انسانها قرار دارد و بهمين خاطر افراد ب

اين موضوع درباره متون اسالمي كه توسط غيرمسلمانان . برابر وضعيتهاي مختلف واكنش نشان مي دهند
نوشته شده و مترجمان مسلمان آنها را ترجمه كرده اند نيز مصداق دارد چون كه آنان هم بصورت ناخودآگاه 

  .تحت تاثير ايدئولوژيهاي مذهبي و فرهنگي خود هستند
فرآيندهاي ايدئولوژيك به گفتمانهايي تعلق دارند كه ":همچنين بر اين باور است) 1997:71(كالف فر

رويدادهايي اجتماعي تلقي مي گردند و بهمين خاطر فرآيندهايي محسوب مي گردند كه بين افراد رخ مي 
ابليت تفسيرپذيري معناي متون ق. "دهند و به متون توليدي و توزيع شده و تفسير يافته ارتباطي ندارند

مترجم متون . متنوعي دارند ولي اين امر هميشه درست نيست چون درباره همه ژانرهاي متون كاربرد ندارد
مذهبي بايد به متن مبداء وفادار باشد ولي گاهي اوقات مترجم به شكلي ناخودآگاه تحت تاثير ايدئولوژي قرار 

  .دارد
يستمي از عقايد تعريف مي كند كه اعضاء يك گروه اجتماعي ايدئولوژي را بعنوان س) 2005و  2002(ديك 

اعضاء يك اجتماع خاص پيشينه فرهنگي و هنجارها و ارزشهاي مشتركي دارند كه پايه . خاص به آن باور دارند
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بطور خالصه مي توان گفت كه ايدئولوژيهاي ساختار متعارفي دارند كه بر . شناخت آن اعضاء تلقي مي گردد
اعضاء چنين . ا و ارزشهاي كلي همچون آزادي و برابري و عدالت و بي طرفي شكل گرفته استاساس هنجاره

  .جامعه اي ارزشها و هنجارهاي فوق الذكر را در ايدئولوژي خود نهادينه مي كنند
بااين . از لحاظ نظري، نقش مترجم انتقال معناي متن مبداء بدون دخالت احساسات يا عقايد شخصي است 

ند ترجمه به نوعي كدگشايي و كدگذاري مجدد يا تحليل و سازماندهي مجدد است كه طي آن حال، فرآي
بنابراين، ايدئولوژي . مترجم سعي مي كند عقايد نويسنده اصلي را قبل از به نگارش درآوردن آن درك كند

ترجمه شده بيانگر مترجم ممكنست بر فرآيند انتقال يا ترجمه بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه اثر گذارد و متن 
  .ايدئولوژي شخصي نويسنده نباشد

حامي اين عقيده است كه ايدئولوژي مترجم بر فرآيند ترجمه و استراتژيهاي آن اثرگذار ) 2007(ژائوجيانگ 
بطور مثال، وقتي مترجمان مسلمان متون اسالمي نوشته شده توسط غيرمسلمانان را ترجمه مي كنند . است

. ند و بعضي اطالعات را به تشخيص خود از متن حذف و يا به آن اضافه مي كننددست به تغيير آن مي زن
  .بنابراين، آنها تحت تاثير هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي كشورهاي اسالمي خود هستند

در پس همه انتخابهاي زبانشناختي نظام مندي كه ما انجام ":اعتقاد دارند) 161، ص 1990(هاتيم و ميسون 
عالوه براين، ايدئولوژي مي . "يم از قبل يك طبقه بندي از واقعيت از لحاظ ايدئولوژيكي وجود داردمي ده

اين بدين معناست كه ايدئولوژي و ديدگاه . تواند بر زبان در سطح واژه و معنا و همچنين گرامر و نحو اثر گذارد
نوشته شده توسط غيرمسلمانان اثرگذار مترجم بر انتخاب كلمه و ساختار گرامري بهنگام ترجمه متون اسالمي 

بر اين واقعيت تاكيد دارد كه ايدئولوژي بر آنچه كه مي تواند ترجمه پذير باشد اثرگذار ) 1992(لفور . است
نيز ) 2003(و تيموشكو ) 2003(شفنر . است و فرهنگ غالب مترجم عامل سانسور در فرآيند ترجمه باشد

يند ترجمه و توليد متن مقصد اثرگذار است و باعث تغيير در نوع انتخاب اعتقاد دارند كه ايدئولوژي بر فرآ
نيز بر اين باور است كه ايدئولوژي و ) 2012(نازل . كلمه و افزايش و كاهش اثرات يك متن خاص مي شود

  .فرهنگ مترجم مي تواند نقش مهمي در شكل گيري متون ترجمه اي داشته باشد
ايدئولوژي بر انتخاب . ژي از زبان براي رسيدن به هدفي خاص بهره مي بردبطورخالصه مي توان گفت ايدئولو

عالوه بر اين، ايدئولوژي از ارزشها و . كلمه و حتي استراتژيهاي بكاررفته در ترجمه متن اصلي اثرگذار است
زي و از اين رو مترجمان مسلمان تمايل به تغيير و بازسا. هنجارهاي فرهنگي و مذهبي مردم نشات مي گيرد

بنابراين، مترجمان كل كلمه يا . حذف بخشهايي از متن اصلي دارند كه بنظرشان خصمانه و جانبدارانه مي آيد
عبارت را تغيير مي دهند تا جمله يا متن موردنظر را مطابق با هنجارها يا ارزشهاي فرهنگي و مذهبي و 

  .اجتماعي اسالم درآورند
  

  روش شناسي
در مجتمع آموزش عالي بم در گروه زبان اين مجموعه  1394محقق اطالعات اين تحقيق را طي ترم پاييزي 

جامعه آماري اين تحقيق سي دانشجوي كارشناسي رشته مترجمي بودند كه در سال سوم و . گردآوري كرد
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ن خود خواست كه دو محقق از دانشجويا). پانزده پسر و پانزده دختر(چهارم تحصيل خود به سر مي بردند 
محقق درباره هدف اصلي . متن اسالمي نوشته شده به زبان انگليسي توسط غيرمسلمانان را ترجمه كنند

تحقيق اطالعاتي در اختيار دانشجويان قرار نداد تا از دخالت در ترجمه هايشان پرهيز شود و يا ديدگاه يا 
دانشجويان موظف بودند اين متون را بصورت تكليف . ايدئولوژي آنها بر ترجمه به شكل مستقيم اثرگذار نشود

  .بود "زكات"و نام متن دوم  ")ص(محمد"نام متن اولي . خارج از كالس انجام دهند
  

  تحليل اطالعات
از چارچوب نظري تحليل انتقادي . متون ترجمه شده توسط محقق از لحاظ تاثيرات ايدئولوژيكي بررسي شدند

. امل مذهبي و فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار بر فرآيند ترجمه استفاده شدگفتمان براي كاوش درباره عو
  .مواردي در متن كه بار ايدئولوژيكي داشتند با كمك چارچوب نظري فوق الذكر بررسي و تفسير شدند

  
  چارچوب نظري

نابرابري اين تحقيق مبتني بر تحليل انتقادي گفتمان بوده چون اين چارچوب به موضوعاتي همچون مذهب و 
تحليل انتقادي ) 352، ص 2001(ديك ). 1995ديك (اجتماعي و قدرت و سلطه گري و ايدئولوژي ربط دارد 

نوعي تحقيق تحليلگر گفتمان كه اساسا روشهاي سوء استفاده از ":گفتمان را به شكل ذيل تعريف مي كند
ن مقاومت در برابر آن از سوي متن و قدرت اجتماعي، سلطه گرايي و نابرابري و بازتوليد اين روشها و همچني

، ص 2008(طبق نظر فلوردو . "گفتمان موجود در بافت اجتماعي و سياسي را مورد مطالعه قرار مي دهد
به . "هدف تحليل انتقادي گفتمان كشف فرضيات و نظرات پنهان در زبان و قدرت طلبي آن است")195

كشف معاني كاربردي و ضمني كلمات بكارگرفته شده در عبارتي ديگر، اين نوع تحليل ابزاري مناسب براي 
گفتمان است چون به تحقيق درباره عوامل ايدئولوژيكي و زبانشناختي و تاريخي و اجتماعي موجود در متون 

عالوه بر اين، گفتمان نوعي تعامل اجتماعي است و تحليل گفتمان تفسيرگر و توضيح دهنده است . مي پردازد
يعني استفاده زباني، گفتمان، (وع تحليل همچنين خالء بين سطوح خرد نظم اجتماعي اين ن). 2001ديك (

را ) يعني قدرت، سلطه گري، نابرابري بين گروههاي اجتماعي(و سطوح كالن تحليل ) تعامل كالمي و ارتباط
ه تلقي مي بطور خالصه مي توان گفت، تحليل انتقادي گفتمان ابزاري كارآمد براي مطالعات ترجم.پر مي كند

گردد چون به مترجمان كمك مي كند فرآيند توليد و ترجمه متني خاص و تاثير ايدئولوژي بر اين فرآيند را 
  .بهتر درك كنند

  
  بحث

بعد از تجزيه و تحليل متون ترجمه شده معلوم شد كه مترجمان ايدئولوژي فرهنگي و مذهبي خود را در 
بود و مثال ) محمد پيامبر(The Prophet Muhammad ل  عنوان متن او. ترجمه اشان دخالت داده اند

شش دانشجو عنوان متن را بدون . زير نشان مي دهد كه چگونه آشكارا ايدئولوژي بر ترجمه اثر گذاشته است
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عالوه بر اين، سه . تغيير ترجمه كردند و مالحظات فرهنگي و اجتماعي و ايدئولوژيكي را ناديده گرفته اند
تاثيرات مذهبي و فرهنگي و اجتماعي در بقيه ترجمه ها . عنوان را بدون ترجمه باقي گذاشتنددانشجو نيز كال 
  :كامال مشهود بود

  عليه و سلم... رسول ما محمد صلي ا.1
  عليهوسلم... سيد ما محمدصليا. 2
  عليهوسلم... محمد رسول صليا. 3
  عليهوسلم... محمد نبيصليا. 4
  عليهوسلم... محمدصليا. 5
  )ص(رسول  محمد. 6

با نگاهي دقيق به ترجمه هاي متنوع متن اول ميتوان به وضوح تاثير ايدئولوژي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي 
سوال اصلي اين است كه چرا مترجمان ايدئولوژي خود را در ترجمه عنوان متن . بر ترجمه ها را مشاهده كرد

. ان كلمات يا جمالت كمك مي كنداول نشان مي دهند؟ تحليل انتقادي گفتمان به كشف و تفسير معناي پنه
را سمبل و رهبر معنوي دين مبين اسالم مي دانند و بعنوان پيرواني وفادار  )ص(در واقع، مسلمانان محمد نبي 

النبي اولي بالمونين "خداوند در قرآن فرموده . او را بيشتر از هركس ديگري دوست دارند و احترام مي گذارند
بنابراين احترام و عشق به پيامبر ). سوره االحزاب) (ان از خودشان نزديكتر استپيامبر به مومن( "من انفسهم

بخشي از ايمان است و نشان دادن اين نوع محبت در گفتمان نشانگر ايدئولوژي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي 
   .در جوامع مسلمان عدم استفاده از القاب محترمه براي ذكر نام پيامبر چندان شايسته نيست. است

. در بعضي موارد ديگر استفاده از القاب مبارك براي پيامبر در قالب خطوط تيره يا پرانتز انجام شده است
همچنين در مثال اول نشان داده شد كه . بطورمثال هجده دانشجو از القاب مبارك بين پرانتز استفاده كرده اند

در حاليكه در متن مبداء چنين عبارتي  را به متن مقصد اضافه كرده است "رسول ما"چگونه مترجم عبارت 
استفاده از . اضافه گرديده است "سيد ما"در مثال دوم نيز اتفاقي مشابه افتاده و عبارت . وجود نداشته است

اين كار جنبه اي . انجام شده است )ص(چنين عباراتي براي نشان دادن عشق و احترام و ادب نسبت به پيامبر 
چون در جوامع مسلمان ذكر نام پيامبر و بستگان و ياران وي بدون القاب محترمه زبانشناختي دارد -اجتماعي

  . غيرقابل قبول است
  :مثال بعدي نيز نشان دهنده تاثير ايدئولوژي بر ترجمه است

Muhammad was born around the year 570 in the city of Mecca, Arabia. 

در شهر مكه مكرمه در شبه جزيره عربستان به دنيا  570ال در س - عليه و سلم... صلي ا–سيد ما محمد . 7
  آمد

  در مكه مكرمه واقع در سرزمين عربستان به دنيا آمد 570در سال  - عليهوسلم... محمد صليا–پيامبر ما . 8
را به  "عليهوسلم... صليا"و  "سيد ما"با نگاهي دقيق به اين مثال ميتوان دريافت كه چگونه مترجمان عبارت 

عالوه بر اين، مترجمان كلمه مكرمه را نيز به مكه اضافه كرده اند زيرا مسلمانان . مقصد اضافه كرده اندمتن 
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مكه را ارضي مقدس مي پندارند چونكه پيامبر اعظم در آن به دنيا آمده و كعبه قديمي ترين مسجد خدا در 
تمامي دانشجويان اين كلمات را . جام دهندآن قرار دارد و مسلمانان هرساله به آنجا مي روند تا اعمال حج را ان

به متن مقصد اضافه كرده اند چون تحت تاثير ايدئولوژي فرهنگي مذهبي خود بوده اند و بدنبال نشان دادن 
عالوه بر اين، ايدئولوژي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي . و شهر مكه بوده اند )ص(احترام خود نسبت به پيامبر 

  :به مثال ذيل دقت كنيد. د كه نام جبرئيل در متن مبداء آمده استوقتي خود را بروز مي ده
The tradition of Islam claims that in the year 610, Muhammad, while on a 

retreat to Mount Hira for meditation during the month of Ramadan, received 
his first revelation from the archangel Gabriel. 

در بازگشت به غار حراء براي  - عليهوسلم... صليا- محمد  610سنت اسالمي بر اين ادعاست كه در سال . 9
  .عبادت و مراقبه در ماه رمضان اولين بار از سوي جبرئيل عليه السالم وحي دريافت كرد

گشت به غار در باز -عليه الصالت و السالم–سيد ما محمد  610سنت اسالمي تاكيد دارد كه در سال . 10
  . حراء براي تفكر و تامل در ماه رمضان براي اولين بار رسالت خود را از سوي جبرئيل عليه السالم دريافت

وفادار Claims”"نگاهي دقيق به مثالهاي فوق الذكر نشان مي دهد كه بعضي دانشجويان در ترجمه كلمه 
از دانشجويان نيز آن را به تاكيد داشتن ترجمه  بوده اند و آن را به ادعاكردن ترجمه كرده اند ولي هفده نفر

كرده اند كه معادلي دقيق براي كلمه انگليسي نبوده است ولي كلمه اي با بار مثبت و قابل قبول براي كلمه 
بنظر مي رسد دانشجويان تحت تاثير ايدئولوژي خود براي بهتركردن حالت . تمن مبداء محسوب مي شود

همانگونه كه قبال ذكر شد، مسلمانان اعتقاد دارند آموزه هاي اسالم . كلمه زده اند معنايي دست به انتخاب اين
استفاده  "عليهوسلم... صليا"عالوه بر اين، تقريبا همه دانشجويان از عبارت محترمه . قطعي و مسلم هستند

  . فه كرده استرا اضا "سيد ما"نيز تاثير ايدئولوژي آشكار است چون مترجم كلمه  10در مثال . كرده اند
The Qur'an provides insight into the missions, struggles and communities of 
twentyfiveProphets, the first of which is Adam. The Qur'an mentions four 
previously revealedScriptures: Suhoof(Pages) of Abraham, Taurat (Torah) as 
revealed to Moses, Zuboor(Psalms) as revealed to David, and Injeel (Evangel) as 

revealed to Jesus.   
بود  -عليه السالم–قرآن كريم درباره تكاليف و مجاهدتها و جوامع بيست و پنج پيامبر كه اولين آنها آدم . 11

صحوف ابراهيم، تورات كه به :قرآن چهار كتاب آسماني قبلي را نيز ذكر مي كند. بينش و آگاهي ارائه مي كند
  .- سالم بر همگي آنها باد–موسي وحي شد، زبور كه به داوود نازل شد و انجيل كه به عيسي وحي شد 

استفاده كرده اند چونكه  "عليه السالم"از در مثال فوق الذكر همه دانشجويان بعد از اسم حضرت آدم 
در مورد پيامبران ديگر نيز مترجمان احترام . مسلمانان اعتقاد دارند وي اولين پيامبر بر روي زمين بوده است

بهره برده اند چون همه پيامبران باهم  "سالم بر همگي آنها باد"قائل شده و از عبارات محترمه اي همچون 
عدم احترام به يكي از آنها بمعناي عدم احترام به پيامبران . آنها به شكلي يكسان برخورد كردبرابرند و بايد با 

عالوه بر اين، بيست . همه پيامبران فرستاده خدا بوده اند تا پيام پروردگار را به گوش مردم برسانند. ديگر است
  . را به قرآن اضافه كرده اند "كريم"و سه نفر از مترجمان كلمه 
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  گيري نتيجه
اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه ايدئولوژي تاثيري مهم بر ترجمه دانشجويان از متون اسالمي نگارش شده 

و ديگر  )ص(توسط غيرمسلمانان دارد چون آنها متمايل به استفاده از عبارات و القاب محترمه بعد از نام پيامبر 
. سود مي برند "مقدس"متبركه اي همچون مكه از لفظ  عالوه بر اين، آنها بعد از نام اماكن. پيغمبران هستند

از همه مهمتر اينكه آنها كلمات داراي بار ضمني منفي را يا حذف و يا جايگزين مي كنند تا از تاثيرات منفي 
تحليل انتقادي . جلوگيري كنند و متن را طبق ايدئولوژي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي خود مديريت كنند

يد براي كشف معناي پنهان و استراتژيهاي بكاررفته در مطالعات ترجمه محسوب مي گردد گفتمان ابزاري مف
  . و به ما در كاوش درباره اعمال ايدئولوژيكي كه بر توليد و ترجمه متون اثرگذارند كمك مي كنند
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  چالش ها و راهكارها: تحليل انتقادي گفتمان و مطالعات ترجمه

  1بهنام رجب پور

  
  :چكيده

تاكنون اكثر تحقيقات صورت گرفته در حوزه تركيبي تحليل انتقادي گفتمان و مطالعات ترجمه به مسائل 
حوزه ها نيز پتانسيل اجرايي  اين اميد مي رود كه ساير. مربوط به رسانه ها و روابط قدرت اشاره داشته اند

در اين مقاله چالش هاي پيش روي زبانشناسي انتقادي و تحليل . شدن در اين حوزه تركيبي را داشته باشند
با مروري بر پيشينه تحقيق در اين حوزهو با . اجتماعي توصيف مي شوند- انتقادي گفتمان از لحاظ فرهنگي

ر مرتفع كردن اين چالش ها بررسي شده و راهكاري برپايه روش التقاطي، نقش نظريات مطالعات ترجمه د
گرا و كاربردي در نتيجه گيري مي شود كه نظريات نقش. شناختي در ترجمه ارائه مي شودمباحث جامعه

مطالعات ترجمه بدليل دارا بودن معيارهاي الزم، گزينه مناسبي براي بكارگرفتن مباحث تحليل انتقادي 
  .ترجمه باشندگفتمان در فعاليت 

  
  .زبانشناسي انتقادي، تحليل انتقادي گفتمان، جامعه شناختي، مطالعات ترجمه، نقش گرايي: كليدواژگان

  
  مقدمه - 1

. بازندها بعنوان واحد تجزيه و تحليل رنگ خود را ميجملهزمان، از ديدگاه زبانشناسي، واژگان و شبهباگذشت
هايي از ها را نمونهدرنهايت، زبانشناسي نوين متن. ررنگ مي شوندها پدرعوض، تكامل و يكپارچگي يعني متن

-هاي متفاوت ظاهر ميدائم در قالب بازنمودها، ساختارها، علوم و ايدئولوژيپندارد كه بصورتهايي ميگفتمان

  .شوند
) الف :اي در مطالعات ترجمه نقش بسزايي ايفا كرده اند عبارتند ازدو حوزه تحقيقاتي كه بصورت ويژه

زبانشناسي انتقادي نوعي رويكرد انتقادي به تحليل گفتمان . تحليل انتقادي گفتمان) زبانشناسي انتقادي و ب
. بردشناسي تحليلي بهره ميبعنوان روش) 2004(مند هاليدي و ماتيسن نظام-گراياست كه از دستور نقش

واحد نيست، بلكه عبارتي جامع براي اشاره  شناسيدرسوي مقابل، تحليل انتقادي گفتمان نوعي نظريه يا روش
ها است كه اصول خاصي را باتوجه به رويكردشان به مطالعه زبان به اشتراك ها و تمريناي از نظريهبه مجموعه

                                                           
   ترجمه از دانشگاه بيرجند؛ مدرس مدعو مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه پيام نور خوي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مطالعات .1

 com.gmail@behnam.rajabpoor 
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اگرچه تحليل انتقادي گفتمان بشدت تحت تاثير نظريه زبانشناختي است، منابع و آثار ديگري بويژه . گذاردمي
نقطة اشتراكي كه براي تحليل انتقادي گفتمان و . انددر اين امر موثر بوده) 1991(و بورديو ) 1972(آثار فوكو 

شود و زبانشناسي كاربردي مهم است، دو عملكرد مخصوصِ گفتمان است كه هم از لحاظ اجتماعي تشكيل مي
خاذ موقعيتي انتقادي درمقابل رابطة بنابراين، ات. بخشدهم روابط اجتماعي را بوجود مي آورد و به آنها قالب مي

ها عبارتي ديگر، داشتن ديد انتقادي در روابط اجتماعي موجود در متنبه. ميان تحليل و تمرين ضروري است
هاي معتبر از منظر هر دو رويكرد فوق، تجزيه و تحليل نمونه. دهداساسِ تحليل انتقادي گفتمان را شكل مي

  .شوندهاي واقعي تعيين ميها در بافتكيد فراوان هستند و اعتبار نمونهتعامل كالمي در بافت مورد تا
  
  پيشينه تحقيق -2

زبانشناسي انتقادي توسط راجر فاولر و چند تن از زبانشناسان اجتماعي در دانشگاه آنجليا غربي در اواخر دهة 
انتقادي گفتمان در ساية  در سمت مقابل، تحليل). 2008بيكر و سالدانها، (گذاري شد ميالدي پايه 1970

. قالب يافته است) 1983(و والتر  1، و تيون ون دايك)1995؛ 1989/2001(هايي همچون نورمن فركالف اسم
-گذاران تحليل انتقادي گفتمان تاحدود خيلي كمي مسيرهاي متفاوت را طي ميبرخالف اين حقيقت كه پايه

است كه زبانشناسي كاربردي و تحليل انتقادي گفتمان بجاي  ، امروزه كامالً پذيرفته شده)1996فاولر، (كنند 
  . شوندهمديگر استفاده مي

بيني مبدا و مقصد؛ فرآيندي كه از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه يعني فرآيند ميانجي ميان دو جهان
: مي گويد) 1994(ميسون . گيردكنندگانش شكل ميناگزير تحت تاثير اختالفات قدرت ناشي از شركت

- هاي مترجمان در انتخابانگيزي براي تشخيص انگيزههاي اعجابتواند بينشتحليل دقيق زبانشناختي مي«

دهد كه چگونه الگوهاي متني ميسون با تحليل متني با موضوع تاريخ اجتماعي نشان مي. »هايشان ارائه كند
در )) كه گذشته و حال را بهم متصل مي كند(حافظه براي نمونه، رخداد كلماتي همچون (با بار ايدئولوژيكي 

شوند و الگوهاي انسجام واژگاني تقليل داده مي 2گزاره- ساختار نهاد) ناخودآگاه(متن مقصد از طريق دستكاريِ 
  .گويندبيني متفاوت سخن ميهاي مبدا و مقصد از دو جهانشكنند كه گويي متنرا طوري درهم مي

پردازان تحليل انتقادي گفتمان نيز تمايل به تمركز برروي ژانرها و انواع گفتمان، نظريهبا ورود نظريات تحليل 
ها و كارهاي مطالعات ترجمه كه پاية و اساس اين ترجيحات متعاقباً در تحقيق. ها داشته اندخاصي از گفتمان

، سياست )2004شافنر، (اي هاي رسانهبراي نمونه، گفتمان. تحليل انتقادي گفتمان داشتند تاثيرگذار شدند
با تحليل دقيقي از ) 2007(كالزاد پِرِز . ها واقع هستنددر راس اين تحقيق) 2013فركالف و فركالف، (

هاي پارلمان اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيد كه كاربردهاي پيچيدة الگوهاي مجهول در ترجمه سخنراني
). دهدنوعي دستكاري رخ مي(ها رخ مي دهد و سازمانهاي موسسات اي فقط در محيطهاي ترجمهانتخاب
دارد كه چگونه چهرة و هويت احزاب سياسي تحت تاثير تصميمات اتخاذ شده در نيز اظهار مي) 2003(شافنر 

                                                           
١Norman Fairclough, & Teun Van Dijk 
٢theme-rheme 
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با اجراي تجزيه و تحليل ) 2007(بومگارتن . سطح خُرد زبانشناختي در توليد سند دوزبانه قرار مي گيرد
گيرندگانِ در فرآيند ترجمه مي اثر هيتلر نشان داد كه چگونه تصميم1نبرد منجمه از كتاب موشكافانة يازده تر

هاي مقاومتي يا مطيع فرهنگ مقصد مشخص و تثبيت توانند جايگاه نويسندة متن مبدا را درمقابل گفتمان
  .كنند

را  terrorist/terroristaو  separatista/separatistهاي ايدئولوژيكي عبارات نقش) 2007(والدون 
ان و شبكه هاي اسپانيايي زبان منعكس انسي و سيبيدر پيكرة متون رسانه اي كه در شبكه هاي خبري بي

 3و تحليل انتقادي گفتمان، كوو و ناكامورا» 2طراحي مخاطب«با استفاده از مفاهيم . شده بودند بررسي كرد
اي سبكي در ترجمه هاي چيني حوادث خبري بودند كه شمول و الگوه/درجستجوي الگوهاي حذف) 2005(

همچنين استفاده از عناوين و نقل قول ها در ساير گزارشات از . ابتدا آنها را در يك روزنامه انگليسي يافتند
كوو و ناكامورا به اين نتيجه رسيدند كه چگونه چنين انتخابهايي . همان حادثه در دو روزنامه چيني ظاهر شد

تحليل ) 2007(كانگ . سازيِ مخاطبين خودشان را منعكس بكنندها و مفهومجايگاه روزنامهمي توانند 
سازي مجدد اخبار مربوط به كرة شمالي را بررسي كرد كه در مجلة نيوزويك و ويرايش كرة مشابهي از بافت

 .منتشر شده بود4نيوزويك هانكوك پانجنوبي بنام 

- ضرورت و بهكنند تحليل انتقادي گفتمان بهگرفته اند كه ثابت ميچندين مطالعه ديگر در اين حوزه صورت 

، اگر بخواهيم )2002( 5از ديدگاه اولك. نيست) ايدئولوژي(صرف متعلق به مسائل مربوط به پندارشناسي 
ميانجيگر، دستكاري و وساطت را در حينِ فرآيند واقعي ترجمه نشان بدهيم، اعمال كردنِ تحليل انتقادي 

نتايج تحقيق اولك نشان داد كه ميزان . تواند باشدها ميهاي فكرخواني يك از اين روشه پروتكلگفتمان ب
بنابراين، وي پيشنهاد كرد كه . آگاهي از گفتمان انتقادي درميان دانشجويان ترجمه در سطح پاييني است

  .معرفي و شناسانده شوندتر در مطالعات ترجمة كاربردي بهتر و شفافرويكردهاي زبانشناسي انتقادي هرچه
  
  روش شناسي - 3

پيم، (شود ها شناخته ميامروزه تركيب كردن مباحث نظري بعنوان راه حلي مناسب براي حل مسائل و چالش
در حوزه مطالعات ترجمه، بررسي تحليل انتقادي گفتمان با استفاده از ). 2005؛ چسترمن، 160. ، ص2014

. ، ص2007وولف، (» 6پويايي- خود«شناسي منظم و معيارهاي بافت شناسي بدليل دارابودنمباحث جامعه
  . شودممكن مي) 110

                                                           
 Mein Kampfعنوان آلماني كتاب . استفاده شده است (translate.google.com)در ترجمه عنوان كتاب از مترجم گوگل 1

  .است
٢audience design 
٣Kuo & Nakamura 
٤Newsweek Hankuk Pan 
٥Olk 
٦Self-dynamicity 
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  اشتراك و حركت: بحث -4
از آنجايي كه تحليل . تحليل انتقادي گفتمان از آغازش تاكنون نقدهايي بصورت آشكار و نهان داشته است

ناچار نقدهاي وارده بر كرده است، به انتقادي گفتمان با علم زبانشناسي رابطة مستقيم و معناداري برقرار
-تحليل انتقادي گفتمان نيز بر تحقيقات و نظريات حوزة مطالعات ترجمه و باالخص رويكردهاي فرهنگي

گرفتن و براي نمونه، رويكردهاي فرهنگي ترجمه و تحليل انتقادي گفتمان به ناديده. افكننداجتماعي سايه مي
تر، ارتباط ميان بعبارت ساده. شد محكوم هستندبه زبانشناسي مربوط ميتفسيرشدنِ شاخه اي كه - حتي غلط

شناسي و جامعه شناسي كامالً هاي حوزه هايي همچون انسانگفتمان و ساختارهاي اجتماعي با استفاده نظريه
- شپردازان زبانشناسي رويكردهاي از لحاظ رواگرچه نظريه). 1997؛ توالن، 1996بيكر، (رود زير سوال مي

اند، نداهاي مكرّري مبني بر تجزيه و شناسي بصورت صريح و آشكار، مطالعات فرهنگي مورد چالش قرار نداده
ازديدگاه توالن ). 1998؛ چسترمن 1997هاوس، (شود گرا شنيده ميمند و تجربهتحليل زبانشناختي نظام

- 455. ، صص2000(بلومارت و بولكان از ديد . ، چنين نقدهاي غيرقابل انكار و وارد هستند)88. ، ص1997(
هايي فقط الگوهاي صوري از روابط قدرت هستند كه بر حوزه تحليل انتقادي گفتمان نيز چنين تحليل) 456

  .شوندافزدوه مي
اي دارد به اينكه تعداد مطالعات صورت گرفته در حوزه تحليل انتقادي گفتمان اشاره) 107. ، ص1997(استابز 

حالي است كه اجراي اين در. هاي هنجارهاي اجتماعي و زباني بپردازند خيلي كم استژگيكه به مقايسة وي
هاي زبانشناختي متفاوت در هايي ضروري است چون اول اينكه، به بررسي تاثيرات انتخابچنين تحقيق

حل چنين مساله اي  براي. اعتماد استوار هستندهاي قابلسازيپردازند و دوم اينكه، برمبناي تعميماجتماع مي
زبانشناختي و - تمرين ترجمه مي تواند كارساز باشد؛ چون از يك سو زبانشناسي محض به بررسي حوادث خرد

اجتماعي مي پردازد و از سوي ديگر، اين چالش منحصر به زبانشاسي نيست بلكه به علوم -ساختارهاي كالن
تواند آتش بين مسائل بعنوان علمي كه مي بنابراين مطالعات ترجمه. شودشناسي نيز مربوط ميجامعه

از جمله اين مطالعات مي توان به . زبانشناختي و اجتماعي را خاموش كند واقعاً مي تواند كارساز باشد
اشاره كرد كه به شناسايي عناصر مهم در رابطه با هنجارها و ) 2007(و وولف و فوكاري ) 2005(اينگيلري 

  .اندبا استفاده از نظريه و تمرين ترجمه پرداختهمباحث اجتماعي و ايدئولوژيكي 
شناسي اشاره شدند، در در رابطه با ضعف و نقص روش) 1997(و توالن ) 1997(هايي كه توسط استابز دغدغه

هاي تركيبيِ صورت گرفته در حوزه مطالعات ترجمه و تحليل انتقادي گفتمان هاي اخير بواسطه تحقيقدهه
امروزه به . شناسي تجربي و رشته هاي اجتماعي پايه و اساس كار را تشكيل مي دهندنقض مي شوند چون زبان

منجر به اعمال تعصبات ) سابجكتيويتي(ها كرّات و درحالت كلّي پذيرفته شده است كه همواره فردگرايي
ه پذيرش ها منجر بفردگرايي. بردها را زيرسوال نميشوند و هرگز قدرت تجزيه و تحليلشخصي در كار نمي

. شدن را دارداين حقيقت مي شوند كه زبان ابزاري شرطي شده از لحاظ اجتماعي است و قابليت دستكاري
ها، و حتي گويندگان و مخاطبان در دو ها، گفتمانشود تا متنآگاهانه باعث ميهاي آگاهانه يا نيمهدستكاري
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روي تحليل انتقادي گفتمان كه پيشامروزه چالش ديگري . جهت متفاوت و مخالف همديگر حركت كنند
  .هاي بيشتر استاست بررسي مسائل تجويزي سياسي است كه نيازمند اجرا و مطالعه تحقيق

  
  نتيجه گيري - 5

هاي ، بحث)2007(طبق نظريات بلومارت . تنش ميان زبان و فرهنگ همواره بعنوان مشكل مطرح نيست
هاي مثبتي از قبيل تاكيد نقش و كاربرد بعنوان تاثيرات و خروجيمربوط به جداسازي زبان، فرهنگ و اجتماع 

اين تاثيرات در حوزه مطالعات ترجمه نيز . پلي ميان ساختار زباني و الگوهايي اجتماعي فرهنگي داشته است
مند بودن ترجمه به نقش) 1997(، نورد )1971/2000(تحقيقاتي همچون رايس . قابل اجرا و صادق است

گرايي بافت، فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي از جمله معيارهايي هستند كه پشتيبان نظريه نقش. دپرداخته ان
  . در ترجمه هستند
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  لزوم آموزش مترجمان در :  وآوري هاي ترجمه در عصر ديجيتال ن
  به كار گيري ابزارهاي نوين ترجمه

 
 1رضا يل شرزه

 

  :چكيده
دانشجوياني كه در كالس هاي ترجمه شركت مي كنند معموال با اين ايده وارد اين دوره ها مي شوند كه 

اين فعاليت ها شامل ترجمه عملي ، . زباني خواهند كرد فعاليت هايتقريبا سراسر وقت كالس را صرف 
با اين حال در سال هاي . باشندد ترجمه و ساير فعاليت هاي زباني مي قتصحيح ترجمه ساير دانشجويان، ن

ها و مفاهيم ه اخير و با فرا رسيدن عصر ديجيتال تغييرات بسيار گسترده اي در نحوه نگرش ما نسبت به پديد
ديده ها را دستخوش تغيير پ تكنولوژي تعريف انسان عصر مدرن از ؛به عبارت ديگر. علمي به وجود آمده است

دانشجوياني كه در كالسهاي ترجمه با . مشهود است مالكا "ترجمه"ه اين موضوع مخصوصا در حوز. كرده است
اين دسته از . نچه پيشتر تصور مي كردند روبرو مي شوند زبان به انتقاد مي گشايندآبرنامه درسي متفاوت از 

ين ا.  دانشجويان كه تلقي سنتي از ترجمه دارند فعاليت ترجمه اي را يك فعاليت صرفا زباني قلمداد مي كنند
ترجمه عالوه بر اينكه يك فعاليت زباني است شامل  ،در حالي است كه در دنياي ديجيتال و عصر جديد

جوي موثر در منابع الكترونيك ، ترجمه و ستموضوعات بسيار مهم ديگري از قبيل نحوه كار با اينترنت و ج
در اين مقاله سعي  .ي باشدساير فعاليت هاي موثر در اين حوزه مبومي سازي صفحات وب ، تصحيح متون و 

خواهد شد به بررسي برخي از ابزارهاي الكترونيك ترجمه و توجه به اين ابزارها در دوره هاي آموزش مترجم 
  .پرداخته شود

  
  .ابزارهاي الكترونيكي ترجمه ، آموزش ترجمه ، عصر ديجيتال: واژگان كليدي

   

                                                           
 Rezayalll@yahoo.com دانشجوي دكتري ترجمه دانشگاه اصفهان. 1
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 مقدمه
الكترونيكي ترجمه  لزوم آموزش مترجمان در بكار گيري اين با فرا رسيدن عصر ديجيتال و اختراع ابزارهاي 

با اين حال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه اقدام به برگزاري . ابزارها اجتناب ناپذير به نظر مي رسد
دور هاي ترجمه مي كنند اهتمام ويژه اي در آموزش دانشجويان ترجمه در زمينه به  كار گيري ابزارهاي نوين 

دليل اين امر مي تواند  فقدان آگاهي كافي از مزييات  استفاده از تكنولوژي در تسريع و .  ندارند ترجمه
شكل گيري فن آوري هاي ديجيتال و به وجود آمدن دهكده جهاني تاثير انكار .  تسهيل فرايند ترجمه  باشد

ل كرونين از عصر ديجيتال به پروفسور مايك. ناپذيري بر تغيير نگرش انسان عصر جديد به ترجمه داشته است
مهارت "آنتوني پيم نيز از تغيير نگرش در عصر ديجيتال به موضوع .ياد  مي كند "انقالبي در ترجمه"عنوان 

وي خاطر نشان مي كند كه ديگر در كالس هاي ترجمه شاهد ترجمه صرف . سخن مي راند  "ترجمه اي
جويان با ابزارهاي جستجوي اينترنتي ، چگونگي نيستيم بلكه هدف اصلي اين كالس ها آشنا كردن دانش

طراحي و بومي سازي صفحات وب، استفاده سودمند از منابع الكترونيك جهت حل مشكالت ترجمه ايي و 
همان طور كه از گفته هاي  دانشمندان ترجمه بر مي . چگونگي مرور و كامنت گذاري بر متون ورد مي باشد

ترجمه ديگر يك فعاليت صرفا زباني به حساب نيايد و مهارت ترجمه آيد عصر ديجيتال سبب شده است كه 
عصر ديجيتال و به تبع آن نيازهاي بازار كار سبب . ايي صرفا آشنايي با زبان هاي مبدا و مقصد قلمداد نشود

 همان طور كه گفته. شده است كه مترجمان هر چه بيشتر و سريع تر خود را با نيازهاي بازار كار تطبيق دهند
شد يكي از نيازهاي اساسي هر مترجمي براي موفقيت در بازار كار آشنايي با ابزار هاي نوين و ديجيتال ترجمه 

از اين رو لزوم گنجاندن برنامه هاي آموزش  استفاده موثر از ابزارهاي الكترونيكي ترجمه  در برنامه .   مي باشد
در اين مقاله سعي شده است به . به نظر مي رسددرسي موسسات و دانشگاه هاي ارائه دهنده ترجمه ضروري 

  .معرفي ابزارهاي سود مند ترجمه و لزوم توجه به آنها در آموزش ترجمه پرداخته شود
  

  برخي  از ابزارهاي نوين ترجمه 
آشنايي مترجمان با اين ابزارها سبب . در اين قسمت به معرفي ابزارهاي مفيد در كار ترجمه خواهيم پرداخت

در زمينه  1993خصوصا معرفي زبان شناسي پيكره ايي در سال . تسريع و تسهيل در فرايند ترجمه خواهد شد
  .  ترجمه نياز به فراگيري اين ابزار ها را اجتناب ناپذير كرده است

 واژه پرداز ها و ابزارهاي غلط گيري )  1

زيرا آشنايي با ابزارهايي كه . واژه پردازها از اساسي ترين ابزارهايي هستند كه هر مترجم بايد با آنها آشنا باشد
دستوري متون ترجمه شده را برطرف كنند براي مترجمان بسيار مفيد  - قادر اند اشتباهات احتمالي اماليي 

مزاياي اين ابزارها مي توان به سهولت تايپ، بررسي غلط هاي اماليي و دستوري متون و  از مهمترين. است
شمارش كل كلمات يك متن جهت كمك به محاسبه هزينه ترجمه، مديريت پروژه هاي ترجمه و تخمين 

ن يكي از اساسي تري Microsoft Wordنرم افزار . مدت زمان الزم جهت انجام پروژه هاي ترجمه اشاره كرد
نيز يكي از معروف ترين ابزارهاي غلط گيري در زبان   White Smokeنرم افزار . واژه پرداز ها مي باشد 
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مترجم ساختاري يك متن انگليسي را به دستوري ومشكالت  حرفه اياين نرم افزار به صورت .انگليسي است
كار اين نرم افزار فراتر از غلط يابي اماليي و دستوري مي باشد زيرا اين نرم افزار با دارا بودن . نشان مي دهد

. هوش مصنوعي قادر است متون را مورد تجزيه و تحليل زباني قرار دهد و اشكاالت احتمالي را برطرف نمايد
. موجود است "ويراستار"يز نرم افزار براي زبان فارسي ن . اين نرم افزار قادر به بررسي محتويي متون نمي باشد
زبان طراحي  فارسي ويراستاراني  باشد  كه جهت استفادهاين نرم افراز به صورت افزونه اي به نرم افزار ورد مي 

گذاري و نيز  نشانه ، هاي متعددي از جمله اصالح خطاهاي اماليي، اشتباهات ويرايشي شده است و قابليت
 ANYCOUNTو  CATCOUNTهمچنين نرم افزارهاي. كند را فراهم مي استانداردسازي متون فارسي

ها قادر اند نه تنها كلمات  افزار نرماين . كنند پرداز عمل مي هايي هستند كه مستقل و جدا از واژه از برنامه
ل هاي موجود در فايل هاي  ورد را شمارش كنند بلكه اين توانايي را دارند كه كلمات ساير فايل ها از قبيل فاي

پردازهاي موجود در بازار عبارتند  ترين واژه از جمله مهم.ِپي دي اف ، اچ تي ام ال و آر تي اف را بشمارند
  .AbiwordوMicrosoft Word ،Open office ،Org Writer:از
  
  ابزار هاي نويسه خوان نوري و ويرايشگر هاي تصويري ) 2

از مهمترين مزاياي . متون اسكن شده و تصاوير را به متون قابل ويرايش تبديل مي كنند OCRنرم افزارهاي 
در . اين ابزارها مي توان به عدم نياز مترجم به تايپ متن اسكن شده و متعاقبا صرفه جويي در زمان اشاره كرد

مترجمان مي تواند وجود دارند كه آموزش آنها به    Readrisو    Omni Pageاين زمينه دو نرم افزار 
ين نرم اهمچنين .قابليت تشخيص حروف در عكس را فراهم مي كنند  زيرا اين نرم افزارها  كارساز باشد

مي  اهه اين برنام مترجمان با . دنبراي اسكن و مديريت اسناد الكترونيكي مي باش يمدآي كارهايبزارافزارها ا
از . دنو عكس را به فايل قابل ويرايش مثل ورد و يا اكسل تبديل كن PDFتمامي اسناد خود اعم از  ندتوان

 ،امكان جستجو در فايل خروجي ، مي توان به جلوگيري از درهم ريختگي متن ها ديگر ويژگي هاي اين برنامه
  .ذخيره با فرمت هاي دلخواهاشاره كردو كاهش حجم اوليه 

  
  حافظه هاي ترجمه )  3

نرم . تدريس و آموزش نحوه استفاده از حافظه هاي ترجمه كمك شاياني به مترجمان در ترجمه  مي كند     
به . افزارهاي ترجمه اين امكان را به مترجمان مي دهند كه از ترجمه هاي قبلي خودشان نهايت بهره را ببرند

ند مي توانند با جمع آوري ترجمه عبارت ديگر؛ مترجماني كه در حوزه اي خاص  مشغول به فعاليت مي باش
هاي خود و ايجاد بانك ترجمه اي درآن حوزه  عالوه بر استفاده از ترجمه قبلي خود امكان فروش اين پيكره 

همچنين اين ابزارها سرعت ترجمه را افزايش مي دهند ، به ايجاد يك . ارزشمند ترجمه ايي را نيز پيدا كنند
معروف ترين حافظه هاي . ند و هزينه هاي ترجمه را كاهش مي دهنددستي و ثبات در ترجمه كمك مي كن

مي باشند كه نيازمند آموزش و يادگيري  SDL TRADOS, Wordfast, Déjà vu, Omegatترجمه 
 "ترادوس با حافظه پر"و   "ترادوس با حافظه خالي "نرم افزار ترادوس را مي توان به دو صورت .  اند
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حافظه ترجمه ايي اين نرم افزار خالي است و مترجم به تدريج با انجام فعاليت هاي  در نوع اول،. خريداري كرد
در اين نوع،  تمامي ترجمه هاي . ترجمه ايي و اضافه كردن آن به ترادوس حافظه اين نرم افزار را پر مي كند

نرم افزاري روبرو  ولي در نوع دوم مترجم با. موجود در حافظه اين نرم افزار محصول كار يك مترجم مي باشد
اين گونه نرم افزارها براي ترجمه برخي از انواع متون مانند بروشورها و . است كه حاصل كار خودش نمي باشد

  .دستورالعمل هاي لوازم مصرفي مناسب است
 
  نرم افزارهاي ورد نت و فارس نت) 4

ي انگليسي را به مجموعه هاي وردنت واژها. ورد نت يك پايگاه داده اي واژگاني براي زبان انگليسي است
. ناميده مي شوند گروه بندي مي كند و براي هر كدام تعاريف و مثال هايي ارائه مي دهد synsetمترادفي كه 

در واقع اين نرم افزار با تشكيل دادن شبكه گسترده معنايي بين كلمات امكان جستجوي كلمات با توجه به 
نرم افزار فارس نت نيز با اقتباس از الگوي زبان انگليسي همان كار را . دروابط معنايي بين آنها را فراهم مي كن

بنابراين اين نرم افزارها در پيدا كردن واژگان مترادف و كاربردهاي  آنها . روي زبان فارسي انجام مي دهد
 لذا مترجمان با مشاهده طيف وسيعي از كلمات هم معني اقدام به. كمك شاياني به مترجمان مي كنند

  . گزينش بهترين واژه مي كنند
  
  ابزار هاي مرتبط با فايل هاي پي دي اف   ) 5

چگونه اين ابزارها به كمك مترجمان مي آيند؟ امروزه فايل هاي پي دي اف بسيار فراگير اند و كار با اين گونه 
كان تغيير در اهميت فايل هاي پي دي اف در اين است كه ام. فايل ها براي مترجمان بسيار با اهميت است

از مهم ترين ابزار ها جهت كار با فايل هاي پي دي . آنها و به تبع آن در هم ريختگي متون بسيار اندك است
 اف مي توان به

Adobe Acrobat, Nitro Pro,Infix PDF Editor وFoxit PDF editor اين نرم افزارها . اشاره كرد
 هااين نرم افزارهمچنين . دنو تامين امنيت آن ها بكار مي رو PDFجهت ايجاد و ويرايش انواع فايل هاي 

 ,®Word, Excel, PowerPoint Photoshopانواع فايل هاي مختلف از جمله فرمت هاي  اندقادر

HTM, rich text, BMP, TIFF, GIF, JPEG, JPEG2000, PNG  را به اسنادPDF دنتبديل كن .
كه از آن ها مي  اندبرخوردار PDFاليي در جهت حفظ امنيت فايل هاي از توانايي بااين نرم افزارها همچنين 

اين . اشاره نمود PDFجهت حفظ كپي رايت اسناد شده توان به امكان پسورد گذاري بروي فايل هاي توليد 
، يكي از بهترين نرم افزار هاي كاربا فايل هاي "رايشيتوليدي و وي"با گردآوري دو قابليت مختلف  هانرم افزار

PDF دنبشمار مي رو.  
  
  
  



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٢٦٦ - 
 

  ابزارهاي زير نويس گذاري) 6
امروزه ترجمه سمي و بصري به طور چشمگيري افزايش يافته است و مترجماني كه در اين زمينه فعاليت 

نرم افزارهاي مهم مرتبط با زير .  دارند بايد آموزش هاي الزم را جهت استفاده از اين نرم افزار ها ديده باشند
زارهاي مرتبط با اين بخش مي نرم افاز ديگر .مي باشند VisualSubSync   و  Aegisubنويس گذاري  

هاي صوتي و تصويري مورد نياز باشد،  در صورتي كه ويرايش فايل.  نام برد SSAToolو Sabbu  توان از 
به همراه ابزاري حرفه  Aegisub نرم افزار .استفاده كرد ,VirtualDubAudacityهاي  توان از برنامه مي

صدا و ، هم زمان با ساخت زيرنويس  كهميدهد به مترجم اي براي ويرايش و يا ساخت زيرنويس اين امكان را 
. رديا تصوير فيلم را جهت هماهنگي فيلم با زيرنويس مشاهده كنيد كه اين قابليت را ميتوانيد غيرفعال ك

. ديگر قابليتهاي نرم افزار ميباشد رنگ از ، تغيير فونت ، امكان مشاهده جزئيات فيلم ، تايمر ، غلط ياب 
اين امكان را به مترجمان مي دهند كه     subtitle workshop  , subtitle editهمچنين نرم افزارهاي 

  . زيرنويس فيلم ها را اصالح و ويرايش نمايند
  ابزارهاي نگارش رزومه) 7

و تالش مترجمان براي به دست آوردن شغل مناسب نوشتن رزومه  با توجه به وجود فضاي رقابتي در بازار كار
نرم افزارهاي رزومه نويسي با داشتن نمونه و راهنمايي در نگارش رزومه . مناسب از ضروريات يك مترجم است

و    Resume Makerاز ميان مهمترين نرم افزارها در اين زمينه مي توان به . به مترجم كمك مي كنند
WinWay Resume   آگاهي مترجمان از وجود چنين نرم افزارهايي در حرفه ترجمه ضروري .  اشاره كرد

  .و سودمند مي باشد
  
  سيستم هاي ترجمه ماشيني) 8

هر چند در حال حاظر ترجمه با كيفيت كامال ماشيني و بدون كمك انسان شبيه به رويا به نظر مي رسد ولي  
البته الزم به ذكر . سيستم هاي ترجمه ماشيني مي تواند براي مترجمان در بعضي از متون مفيد واقع شود

ترجمه . ش و تصحيح انساني هستنداست كه اينگونه ترجمه ها قبل و بعد از ترجمه ماشيني نيازمند به ويراي
 .  ماشيني معموال در ترجمه متون ساده كه داراي زبان و اصطالحات كليشه ايي هستند استفاده مي شود

Google Translate  همچنين مي توان.  از مهمترين نرم افزارها در اين زمينه ها هستند "مترجم پارس"و 
نام برد  كه نقش مهمي در ترجمه Avanquestو  Alta Vista Babel Fish,Systranهاي  برنامه  از

  . ماشيني دارند
  
  بومي سازي و ابزار تغيير زبان در نرم افزار) 9

از مهم ترين نرم افزارها در اين . بومي سازي نرم افزارها يا بازي هاي رايانه ايي با اين ابزارها صورت مي گيرد
برخي ديگر از نرم افزارهاي رايج در . اشاره كرد SDL passolo و  Alchemy Catalystزمينه مي توان از 
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اين زمينه كه به ترجمه و تغيير زبان در برنامه ها ، صفحات وب و بازي هاي كامپيوتري مي پردازند به قرار 
  CatsCradle  ،Trados TagEditor،NVU ،Dreamweave: زيراند

Resource Hacker  ،PE Explorer ،Exescope  . كمك اين نرم افزارها مي توان محتوي صفحات به
وب و بازي هاي رايانه اي را براي افرادي كه داراي زبان و فرهنگ جداگانه ايي هستند ترجمه  و اقتباس كرد 

نرم . زيرا جهت فروش هر چه بيشتر محصول انجام بومي سازي طبق انتظارات مصرف كننده از ضروريات است
فراهم مي  بازي هاي رايانه اي و صفحات وب ،هايك محيط بصري را براي محلي سازي نرم افزار ي باالافزارها
  . به سرعت و به آساني  ترجمه كند دمي توان مترجمبنابراين . كنند

اين نرم افزارها همچنين مي توانند با اتصال به حافظه هاي ترجمه از قبيل ترادوس باعث سرعت در كار 
  . ترجمه شوند

  
  نرم افزار ارسال صورتحساب براي مشتري )10

اين نرم افزارها به مترجمان اين . اهميت استفاده از اين نرم افزارها به خصوص براي مترجمان روشن است
از ميان مهم . امكان را مي دهند  تا در كمترين زمان مشتريان ترجمه را از قيمت تمام شده ترجمه آگاه كنند

  .اشاره كردFactual Solو   Bill Quick ,Free side مينه مي توان به ترين نرم افزارها در اين ز
  
  فرهنگ هاي لغت و دانش نامه هاي الكترونيكي) 11

فرهنگ هاي لغت الكترونيكي نسبت به نمونه . هر مترجمي ملزم به استفاده از فرهنگ هاي لغت مي باشد
هاي سنتي مزاياي بسياري دارند كه از جمله آن مي توان به سرعت و راحتي جستجو ، سنجش تلفظ و امكان 

امكان رجوع همزمان به    Babylonهمچنين برخي از نرم افزارها مانند . بررسي سريع بين مدخل ها نام برد
دانشنامه ويكي پديا از مهم ترين نرم افزارها  و Babylon .  چند ديكشنري از يك مدخل را فراهم مي اورد

  . در اين زمينه مي باشند
  
  سايت هاي اينترنتي و انجمن هاي مرتبط با ترجمه)  21
،مدرسه مطالعات ترجمه نايدا ) انجمن مترجمان امريكا( سايت ها و انجمن هاي مرتبط با ترجمه از قبيل انجمن  آتا  در
مختلفي  و ساير سايت ها و انجمن هاي  مشابه اطالعات) انجمن بين الملي ترجمه و مطالعالت فرهنگي(اياتيس  ، 

ه كتب جديد منتشر شده در اين حيطه ، فراخوان مقاالت جهت درباره رشته مطالعات ترجمه اعم از  خبر رساني دربار
، كنفرانس هاي بين المللي در رشته مطالعات در كشور هاي مختلف جهان  چاپ در مجالت تخصصي مطالعات ترجمه

 همچنين اين انجمن ها  همه .ترجمه و حتي موقعيت  هاي شغلي در اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند
 ترجمه جامعه به بزرگي در كشورهاي مختلف خدمت  مترجمان  آيي هاي هم گرد اطالع رساني درباره برگزاري با ساله

 ، مترجمان افكار تبادل و ديدار جهت استثنايي فرصت سراسري آيي هاي  هم گرد زيرا اين. كنند مي و مترجمان
. دارند پي در را مجرب مترجمان تجريبات از كار تازه مترجمان آگاهي ترازهمه مهم و آموزشي دورهاي برگزاري



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٢٦٨ - 
 

 پاسخ و پرسش به و رانند مي سخن خود ايي ترجمه تجربيات درباره مترجمان آيي ها هم گرد اين حاشيه در همچنين
  .بيانجامد حرفه اين شدن بار پر و غني به تواند مي مهم اين كه پردازند مي خود قطاران هم با افكار تبادل و

  
  مرتبط با پيكره هاي زباني و اصطالح شناسيابزارهاي ) 13

امروزه در سراسر دنيا استفاده از دستاوردهاي زبان شناسي پيكره اي و پيكره هاي زباني در كار ترجمه بسيار 
از . پيكره هاي زباني مترجم را در گزينش بهترين معادل در كمترين زمان ياري مي كنند. گسترش يافته است

Wordsmith  اين ابزار قبل از ترجمه . مي توان به عنوان يكي از مهمترين نرم افزارها در اين زمينه نام برد
در نتيجه، . ابتدا متن مبدأ را بررسي مي كند و فهرستي از اصطالحات آنرا در اختيارِ مترجم قرار مي دهد

وابط بخشهاي مختلف، دقت مترجم در گزينش معادل هاي خود آمادگي بيشتري پيدا مي كند و با توجه به ر
 .او در اين كار افزايش مي يابد

  
  :نتيجه

نفوذ ابزارهاي الكترونيك و رايانه اي در همه حوزه هاي علوم استفاده از اين ابزارها را اجتناب ناگزير كرده 
راگيري مترجمان عصر ديجيتال براي موفقيت هر چه بيشتر در بازار كار نيازمند آشنايي تقريبا جامع و ف. است

در دنياي مدرن مهارت ترجمه عملي و همچنين آشنايي با ابزارهاي . با ابزارهاي الكترونيك ترجمه مي باشند
بنابراين لزوم گنجاندن واحدي در دورهاي تربيت . الكترونيكي كار ترجمه ضرورت هايي اجتناب ناپذيراند

شي است در جهت معرفي برخي از مقاله حاظر تال. مترجم در دانشگاها امري ضروري  به نظر مي رسد
  .     ابزارهاي الكترونيك ترجمه و لزوم توجه به آنها  در تدريس ترجمه
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  هاي قاجارها در تحول محتوايي خوابنامهنقش ترجمه
  

  1ي بيرجنديزهرا عليزاده

  2دهازهره عليز

  
  :چكيده

-باخوابنامهاجتماعي  وبا رويكرد انتقادي نگاشته شدكه –هايي با محتواي  سياسي در عصر قاجاريه خوابنامه 

خوابنامه نويسان عصر قاجاريه ضمن .هاي ادوار قبلي كه وجه غالب مضمون آنها تعبير خواب بود،تفاوت داشت
در اين پژوهش سعي . هاي نويني را در آثار خود مطرح كردندانتقاد از نظم سياسي واجتماعي موجود، ايده

ي قاجار و هاي دورهمضمون و محتواي خوابنامهتبيني  به بررسي داليل تغيير  _شده است با روش تحليلي
ي قاجار يكي از مفروض اين نوشتار اين است كه با توجه به اين كه دوره. منابع اقتباس آنها پرداخته شود

ها يكي از عوامل موثر در تحول محتوايي و سبك نوشتاري ترجمه. هاي مهم در تاريخ ترجمه استدوره
نويسان با هاي چون ميزان آشنايي خوابنامهي نشان دادن نقش ترجمه ها از مولفهبرا. اند ها بودهخوابنامه

از منابع خارجي براي  نويسان در مورد ترجمه و ميزان استفادههاي خارجي، ديدگاه و نظرات خوابنامهزبان
  .در بررسي خوابنامه ها استفاده شده استتاليف آثار،  همچنين بسامد واژگان خارجي 

ها از مترجمان اين دوره بوده و دهد كه برخي از نويسندگان خوابنامهاي پژوهش  حاضرنشان ميهيافته
آشنايي آنها با فن ترجمه  سبب شده كه با اقتباس از آثار اروپايي انديشه هاي مدرن را در فرايند ترجمه به 

ي مجال آن را داشته كه ضمن اينكه در اين خوابنامه ها نويسنده در موارد. مخاطبان خود انتقال دهند
  .نظراتش را در مورد ترجمه بيان نمايد

  
  .ترجمه ، قاجاريه، خوابنامه  :وازگان كليدي

   

                                                           
       zalizadehbirjandi@birjand.ac.ir/ دانشيار گروه دانشگاه بيرجند. 1
  alizade.at91z@yahoo.comكارشناسي ارشد تاريخ ايران اسالمي دانشگاه بيرجند .2
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  مقدمه
اين دوره هم از بعد گسترش آثار . ي تاريخ ترجمه، عهد قاجاريه استيكي از ادوار مهم تاريخي مطرح در زمينه

اي است با توجه به ي قابل مطالعههاي آن، دورهضرورتي و تقابل آراي متفكران در مورد ترجمه و اترجمه
ي در تحول عقالني و ذهنيت سطوح مختلف جامعه ها در اين دوران ما شاهد نقش آثار ترجمهاهميت ترجمه

شواهد . هاي اين دوره بوده استاي بر روي خوابنامهيكي از تاثيرات آثار ترجمه. بخصوص نخبگان هستيم
ي قبل از قاجاريه تعبير و مضمون بيشتر خوابنامه. شودادوار مختلف تاريخي ايران يافت مينويسي در خوابنامه

ها دستخوش تحول قرار گرفته اين تحول بيشتر ي قاجاريه مضمون خوابنامهها است اما در دورهتفسير خواب
خوابنامه نويسان به  معطوف به رويكرد خوابنامه نويسان به مسايل اجتماعي و سياسي است افزون بر رويكرد

مضامين اجتماعي و سياسي لحن انتقادي اين خوابنامه ها نيز توجه خوانندگان آن را به چرخش مضموني و 
دگرديسي موضوعي آنها جلب مي نمايد و اين نكته همان پرسش اساسي نوشتار است كه داليل تغيير مضمون 

ها يكي از عوامل مؤثر در شتار اين است كه ترجمهي قاجار چيست؟   مفروض اين نوو محتواي خوابنامه دوره
ها چندين مؤلفه از جمله ميزان آشنايي ها بر خوابنامهدر بررسي ميزان تأثير ترجمه. اندها بودهتحول خوابنامه

ع از مناب نويسان در مورد ترجمه و ميزان استفادههاي خارجي، ديدگاه و نظرات خوابنامهنويسان با زبانخوابنامه
اين پژوهش با روش . خارجي براي تاليف آثار،  همچنين بسامد واژگان خارجي مالك ارزيابي قرار گرفته است

  . تبيني تدوين شده است_تحليلي
ي اين پژوهش گفتني است به جز يك مقاله  با عنوان داليل رويكرد انديشه ورزان عصر در باب پيشينه

- بيرجندي وديگران  و يك پايان نامه با عنوان جايگاه خوابنامهعليزاده ي زهرانويسي نوشتهقاجاريه به خوابنامه

ي حاضر با اين ي زهره عليزاده اثري نگاشته نشده تمايز مقالهي قاجار در وقايع نگاري نوشتههاي دوره
به تاثير اند و ها در اين است كه اين دو اثر به برررسي داليل رويكرد نويسندگان به اين قالب پرداختهپزوهش
  .ي نشده استها اشارهها به خوابنامهترجمه

  
  ها ها بر خوابنامهبررسي تاثير ترجمه

ي ناصري هستيم كه عوامل گوناگوني در آن در عصر قاجار ما شاهد شكوفايي نهضت ترجمه بخصوص در دوره
از عقب ماندگي خود، اعزام  توان به شكست ايران از روسيه و آگاهي ايرانياناز اين عوامل مي. اندنقش داشته

ي شاه و درباريان به ترجمه، تاسيس هاي شاه به اروپا ، عالقهدانشجويان به غرب، تاسيس دارالفنون، سفر
  ).797: 1390محسني و خاچاطوريان سرداهي، (اشاره كرد... دارالترجمه و 

ماهنگي دارد در نتيجه طبيعي ي زماني با شرايط اجتماعي و سياسي آن عصر هآثار ترجمه شده در هر برهه
ي خود و ي جامعهاست كه  نويسندگان در پي نوشتن و ترجمه آثاري باشد كه بيان كننده و نشان دهنده

هاي ايران ي قاجار  با توجه به شكستبه همين دليل در اوايل دوره)  5: 1384صلح جو، (هاي آن باشند نياز
ي آثار علمي اروپايي، جبران اين عقب افتادگي را نموده از ترجمه از روسيه  مترجمان سعي كردن با استفاده 

اما در ) 795: 1390محسني و خاچاطوريان سرداهي، (و با ملزومات تمدن جديد از طريق ترجمه آشنا شوند 
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ي ناصري توجه بيشتر مترجمان به قالب رمان است و قالب رمان را به عنوان بهترين وسيله براي اصالح دوره
- ترجمه. ي به سرعت در جامعه انعكاس يافتو اخالق يك ملت مورد توجه قرار دادند و اين قالب ترجمه آداب

ها الگوهايي  را از فرهنگ و تاريخ سنتي و جديد ها نقش مهمي در تربيت جديد مردم داشت زيرا رماني رمان
-جمالسيد). 3- 4: 1390احمدزاده، .( گذاشتندگرفتند و آن را به زبان ساده در اختيار عموم ميها ميملت

اهل اروپا و فرنگستان از « : گويدنويسان قاجار در مورد اهميت رمان مي الدين واعظ اصفهاني از خوابنامه
آنجايي كه همه چيز را به درجه ي كمال رسانيد در اين قسم كتب هم تاليفات زياد دارند كه آنها را رمان 

  ).101: 1357يغمايي، (  » بخوانيد هر كدام سواد داريد گويند و خيلي مفيد است بگيريد و
ي ناصري منجر به برخي تحوالت در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي ي بخصوص نهضت ترجمهآثار ترجمه

توان در در واقع اين نوگرايي را مي. شد و يكي از عوامل مؤثر بر سوق دادن ايران به سوي تجددگرايي بود
توان به ترويج گفتمان انتقادي، گسترش نثر از جمله اين تĤثيرات مي. نگاري شاهد بودتاريخسياست، ادبيات و 

يكي . اشاره كرد ... هاي جديد ادبي مثل داستان كوتاه، رمان، نمايشنامه نويسي و ساده، روي آوردن به سبك
  هاي اين دوره بوده استاي بر روي خوابنامهاز تاثيرات آثار ترجمه

و يا به ) ي خوابنامهدهخدا، ذيل واژه( ها نوشته شده در لغت به معني كتابي كه در آن تعبير خواب خوابنامه 
ي ادب فارسي ذيل دانشنامه(گردد گذرد اطالق ميهايي كه جريان اصلي و حوادث آنها در خواب ميداستان

تعبير (نويسيي خوابنامهپيشينه. ستها از نوع تعبير خواب بوده ادر آغاز بيشتر خوابنامه). ي خوابنامهواژه
هاي متعددي به زبان فارسي و در رسد و از آن به بعد خوابنامهق مي .ـي ششم هفارسي، ظاهرا به سده )خواب
هاي كه حبيش خوابنامهاز جمله ). 153: 1387ميلي،ك(تو نثر، تأليف يا ترجمه شده اس مهاي نظقالب

.... «اين شرح مي باشد كه به ي تعبيرخواب نام مي برد در زمينهكامل التعبير ي كتاب خود تفليسي در مقدمه
ابراهيم  دستور سيرين و كتاببنمحمد جوامعجعفر صادق و كتاب  تقسيمدانيال حكيم و كتاب  اصول كتاب

تعبير  ي مأموني و كتابالرؤياكنزجابرمغربي و كتاب تعبير اسمعيل بن اشعث و كتاب  ارشاد كرماني و كتاب
ايضاح و كتاب  التعبير و كتاب حل الدالئل في المناماتعبدوس و كتاب تعبير جاحظ بن اسحاق و كتاب 

و كتاب وجيزمحمد بن  الرؤيا مقرمط بو كتاب تعبير معروف طاموسي و كتا كافي الرؤيافخري و كتاب  التعبير
پس اختيار كالم اين جمع ياد كرده . اندمتفرق از كلمات هر كس كه در اين علم تصنيف كرده بشاهونه و كتا

  ).20: 1388 تفليسي،(»... منهادي كامل التعبيرو نام اين كتاب را 
كه در زمان اردشير اول  .است نامهارداويراف) شرح يك خواب (ها ي نوع دوم خوابنامهترين يكي از قديمي

كتاب سيري است كه يك موبد موضوع اين ) 306: 1330يغمائي، ( شده است پادشاه ساسانيان نوشته
هاي آن جهان براي استوار ها و شكنجهپس از بيدار شدن مطالبي درباره پاداشكه و استزردشتي در خواب 

ي مذهبي و اخالقي اين اثر بيشتر جنبه) 9: 1372عفيفي، ( دنكميكردن عقايد ديني مردم بيان 
نيز حوابنامه هاي متعددي نگاشته شد در ميان ادوار  در دوران اسالمي تاريخ ايران) 306: 1330 يغمائي،(ددار

خوابنامه نويسي در تاريخ ايران عصر قاجاريه به دليل سبك خاص وتحول محتواي خوابنامه ها دوران شاخصي 
  .است 
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-جمالسيدي ،رؤياي صادقهالسطنه- ي اعتمادتوان  به آثاري چون خلسهي قاجار ميها دورهاز جمله خوابنامه

ي نامه، سياحتتبريزيطالبوفالمحسنين ، مسالككرمانياالسالمالمتكلمين و مجداصفهاني، ملكواعظالدين
- عبدي غريبهعجيبه و مشاهد، رؤيايتبريزييالدولهمستشاري ، يك كلمهايالعابدين مراغهاثرزينبيگابراهيم

شگفت از و خواب د حسن تاجر كاشانيمحم،رؤياي صادقه الرحيم الهيعبدآسماني ، مجلسالجواد نيشابوري
المحسنين اثر السلطنه، مسالكي اعتمادكه از بين اين آثار سه اثر خلسه.  فتحعلي اصفهانياشارهكردمال

ها در تحول محتوايي قاجار انتخاب براي بررسي تاثير ترجمهطالبوف و خواب شگفت اثر مال فتحعلي اصفهاني 
  .اندشدهها سنجيدهو بر اساس مؤلف

  
  خلسه
( دق در تهران به دنيا آم..ـه1259شعبان سال 21روز ) اعتمادالسلطنه- الدولهصنيع ( خانحسنمحمد
فرانسه و ي دارالفنون شد و در آنجا به فراگرفتن زبان سالگي وارد مدرسه 9او در ). 330: 4، ج 1357بامداد،

بعد از پايان تحصيالت در منصب پيش خدمت و .)378: 1382بخش،تاج (تاسنظام پرداخته تحصيالت پياده
هاي مختلف دولتي از قبيل رياست دارالترجمه، معاون وزارت مترجم حضوريدر دربار تعيين شد و به پست

- البلدانمرآت توان بهاز جمله آثار او مي. )10: 1391نوري،  (تمنصوب شده اس... عدليه، رئيس دارالتأليف و 

  ).378: بخش،  همانتاج( اشاره كرد... و  حسانتالشمس، خيراناصري،مطلع
شاه نشانگر ارتباط الدينالسطنه در حكومت ناصرخان اعتمادحسنتحصيالت، مشاغل، مناصب و القاب محمد 

و » مترجمي مخصوص حضور همايون«در ميان مناصب وي منصب . مداوم و مستمر وي با امر ترجمه است
هاي اروپايي و خواندن آنها فراهم ي كتابفرصت بيشتري را براي ترجمه »ي همايونيرياست دارالترجمه«

را برعهده داشت » دارالطبايع همايوني « در زماني كه او رياست ).  22: 1390بيرجندي،  عليزاده(كردمي
؛ 46: 1380مسجدجامعي، (توانست با ساير ادبا و فضالي نامداري اين عصر آثار زيادي به فارسي ترجمه كند 

السلطنه عبارتند از شرح خاطرات مادموازل دومونت برخي از ترجمه هاي اعتماد). 95: 1387واعظ شهرستاني، 
ي كاپيتان آنراس، سرگذشت خانم انگليس،داستان روبنسون پانسيه، شرح احوال كريستف كلمب،سياحتنامه

يشتر آنچه به نام او ثبت شده اما بسياري از مورخان معتقدند ب) 142:1386: دسترنجي ( است... سويسي و
-با اين حال نمي) 795: 1390محسني و خاچاطوريان سرداهي،(ي مترجمان دارالترجمه بوده است ترجمه

 . ي قاجار ناديده گرفتهاي دورهالسلطنه را در بهبود و گسترش ترجمهتوانيم نقش اعتماد

سبك خوابنامه نگاشته شده و موضوع آن  ي قاجار است كه بهي اعتمادالسلطنه يكي از منابع دورهخلسه
دار دالسلطنه كتاب خلسه را  تحت تأثير سه تفنگاعتما. باشدي قاجار ميي يازده صدراعظم دورهمحاكمه
هاي ادبيات ي ايراني شكلخلسه از اولين مواردي است كه نويسنده. ميرزا نوشته استطاهري محمدترجمه

  . ) 32: 1380عابديني، يرم(گيردي تاريخ معاصر به كار ميآميز دربارهي طنزنتيجهاروپايي را براي رسيدن به 
نثر اين كتاب ساده و در بعضي از موارد داراي قطعات زيبا و مؤثري است و اهميت خاص آن در اين است كه 

و مؤلف اين آزادي  نوشته شده) نه كتاب صرفا تاريخي( السلطنه به صورت داستانخالف ساير تأليفات اعتمادبر
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هاي ي داستان با جريانتر بيان كند و خواننده ضمن مطالعهتر و روشنعمل را داشته كه مطالب را جامع
هاي زيباي ، توصيفخلسههاي ديگر ز ويژگيا ) 270: 1357پور،آرين (شودي قاجار آشنا ميسياسي دوره

كند ناظر يك نمايش ي كه خواننده احساس ميدهد است به صورتهايي كه در جريان محاكمه رخ ميصحنه
  .السلطنه با اين سبك نوشتاري باشدها و آشنايي اعتمادي نمايشنامهتواند از تاثيرات ترجمهكه مي است

گيرد از هاي گوناگوني را در برميالسلطنه به لحاظ مضمون و موضوع متنوع است و حوزهي اعتمادآثار ترجمه
گيري توان مشاهده كرد بخصوص در شكلهاي گوناگون مياي را در حوزهين آثار ترجمهاين رو تاثير گذاري ا

ي خرنامه اثر السلطنه ترجمهاز ديگر آثار انتقادي اعتماد. سبك منتقدانه او آثار ولتر نقش مهمي داشته است
ر صورت داستان تغييراتي دالسلطان الدوله با هدف انتقاد از امينالسلطنه و امينكنتس دسگور است كه اعتماد

ي اصلي وجود ندارد مثل مباحثي كه مربوط به لويي پانزدهم و وزيرش به ميان اند كه در نسخهانجام داده
السلطان نوشته كتاب خلسه نيز با هدف انتقاد از امين. كندالسلطان اشاره ميآيد كه به فساد دولت امينمي

السلطان به ي امينشود  برخي از اين انتقادات از قبيلعالقهميشد و عامل اصلي ضعف دولت قاجار شناخته 
ي خرنامه مشترك و همچنين ذكر داستان لويي پانزدهم در هر دو اثر خلسه و ترجمه... زنان، فساد، استبداد و

  .است 
صي السلطنه بصورت مستقيم از منبع خادر مورد استفاده از منابع خارجي در كتاب خلسه بايد گفت اعتماد

اما مواردي نيز وجود دارد كه نشان .  استفاده نكرده و بيشتر به حوادثي كه خود شاهد آن بوده پرداخته است
داند السلطنه  مادر داريوش را ايراني االصل مياعتماددهد كه در تاثير از منابع خارجي نوشته شده مانند مي

تحت تاثير نويسندگان اروپايي همچون راويلسون  السلطنهكه آقاي كتيرايي معتقدند كه در اين نظر اعتماد
  ).29: 1357اعتمادالسلطنه، (بوده 

ي امتياز رويتر بيان ديدگاه نويسنده به اهميت دقيق ترجمه در بخش آخر كتاب خلسه و در مبحث ترجمه
اين قرارداد با ي اوال بايد دانست كه ترجمه«  :گويدالسلطنه كه در اين جلسه حضور دارد ميشود  اعتمادمي

افتد كه خسارات زيرا كه در جزيي تفاوت و اختالف ترجمه و اصل بسيار اتفاق مي. اصل مطابق است يا نيست
ايم خوب است ابتدا ترجمه را كلي وارده آمده زبان ما چندان بسطي ندارد و ايجاد لغات مخصوص هنوز ننموده

  ). 156: همان ( »با اصل به درستي مطابق كنيم
ورد بسامد كلمات اروپايي در كتاب خلسه بايد گفت كلمات اروپايي زياد استفاده نشده فقط مواردي چون در م

السلطنه در اعتماد. شوددر متن ديده مي... سپكتر، پلتيك ، پروتست، تلگراف، پارلمنت، موزيك،  نگاتيف و 
اقع معني اسم او است استفاده ي گرگ كه در وقسمتي از متن با زيركي براي توصيف شخصيت ولف از واژه

( » چون ما دو تن يكي شديم و تا اين حد دم از اتحاد زديم گرگ ديد وقت خوردن گوسفند رسيده« كند مي
  ).140: همان 
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  المحسنينمسالك
ي قاجار ، يكي ديگر از خوابنامه نويسان دوره»طالبوف« هعروف بدممراعليابنطالبابوعبدالرحيم فرزند شيخ

اودر شانزده سالگي به تفليس . ي سرخاب تبريز به دنيا آمده استق در محله. ـه 1250 سالاو در . است
ي آثار روسي به مهاجرت كرده و در آنجا به تحصيل زبان و ادبيات روسي مشغول شد و سپس به ترجمه

 -ف در دانش اجتماعي طالبو. پنج سالگي به بعد نوشته شده استوفارسي اقدام كرد تمامي آثار او ازپنجاه
-ي هيجدهم و نوزدهم چون بتنام، هنريي اول با آثار متفكران فرانسوي و انگليسي سدهسياسي در درجه

او . توماس، ولتر، رسو، رنان و فيلسوفاني چون كانت و نيچه كه به زبان روسي ترجمه شده بود آشنايي داشت
خان، آخوندزاده و ميرزا، ملكمالديناصفهاني، جاللحبيبهمچنين تحت تأثير نوسندگان ايراني چون ميرزا

  )182: 1383؛ گودرزي، 8: 1383دميت، آ(تآبادي بوده اساسدالدينجمالسيد
توان به  فيزيك يا حكمت طبيعه  ترجمه از روسي به فارسي در كشفيات ي طالبوف مياز جمله آثار ترجمه  

ي أت و نجوم از كامي فالماريون از روسي به فارسي، پندنامهي اثري در هيعلم فيزيك، هيأيت جديد  ترجمه
ي فادها«داشتي در مقدمه با عنوانترجمه از روسي به فارسي همراه با ياد)   م 180- 121(مروماركوس قيصر

- در اشاره به تأثير كالم، مسائل الحيات در قوانين طبيعي حيات، حقوق آزادي انسان، تكامل جامعه» مخصوص

اشاره » آزادي از جان استوارت ميل«ي مدني و ترقي و تحول ژاپن، ايضاحات در خصوص آزادي  در تأثير 
  . كرد

 14اين سفر در روز دوشنبه  .تاثر طالبوف تبريزي ماجراي يك سفر رؤيايي در خواب اس المحسنينمسالك
-كتاب مسالك.  شوندوند ميشود و پنج نفر براي ماموريتي عازم كوه دماشروع مي ق. ـه 1320ذيقعده 

م توسط 1872اين كتاب در سال . المحسنين به تقليد از رمان اخرين روز حكيم همفرديوي نوشته شده است
المحسنين يك تقليد متعبدانه از آن كتاب در واقع مسالك. فالماريون با نام اوراني به روسي ترجمه شده  است

هاي هر دو داستان نيز ي دماوند تغيير كرده و شخصيته سفر به قلهانگليسي است كه  در آن سفر به ايتاليا، ب
ها ما شاهد اشاره عالوه بر اين تقليد در محتواي خوابنامه) 67:  1383خيلي،قاسمشجري(ي دارندافكار مشابه

المحسنين  به كتاب حاجي هاي از مسالكهاي خارجي هستيم مثال نويسنده در بخشكردن به برخي از رمان
من به تاويالت و مباحثات و مقتضيات اين دو نفر كه نظير آنها را ژمس موريه نيز در كتاب «كندبابا اشاره مي

  )275: تاطالبوف،بي( »دايم الحي طبايع ايراني خود ذكر نكرده گوش مي دادم 
ن انعكاس يافته المحسنيهاي خارجه كه در كتاب مسالكدر مورد ديدگاه نويسنده به ترجمه و آشنايي با زبان 

خواهند هاي خارجي آشنا هستن و در مواقعي كه ميهاي  اصلي داستان با زبانبه اين شرح است كه شخصيت
گشايي كنند و در برخي از حوادث داستان حتي راهكسي مطالب آنها نفهمد به زبان خارجي صحبت مي

زدند و آنان با به زبان روسي حرف مي دهد زيرا دزدانشود و آنان را از شر دزدان نجات ميها ميشخصت
ي از اروپا ادر قسمتي از داستان، نامه) . 205تا  200: همان. شونددانستن زبان روسي از قصد آنان مطلع مي

رساند ي انتشار انجيل در لندن را به اطالع ميرسد كه خبر جشن صدسالهبه دست شخصت اصلي داستان مي
كه انجيل به چهارصد زبان دنيا ترجمه شده است و نويسنده افسوس مي خورد شود و در اين جشن اعالم مي
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ي قران شريف را محصور هنوز معارف ما ترجمه« كه چرا در اروپا انجيل به چهارصد زبان ترجمه شود ولي 
(  »ند ي گمراهان را مانع مي شواستثناي االالمطهرون مي دارند و از پرتو انوار او اقتباس ديگران و استفاده

  ).183: همان
ملتي كه هنوز از هزار نفر يك نفر سواد « ي زبان فارسي از كلمات خارجي معتقد است كه او در مورد تصفيه

ندارد در ميان آنها مسئله ي تصفيه ي زبان چه معني دارد؟ ملتي كه الفباي او بالي ظلمت و جهل اوست اگر 
. دادالدين ميرزا متحير گوش ميجالل... بپردازند گناه است از اصالح او صرف نظر نموده و به تصفيه ي زبان

شود؟ گفتم نه نمي گفت بسيار خوب، اگر به جاي الفاظ خارجي براي خودمان لغات جديده وضع نماييم نمي
خواهند يك لسان واجد عمومي اختراع بكنند كه شود و نمي شود حاال مجاهدين ترقي و اتحاد نوع انساني مي

وانگهي وضع لغات جديده . ق دنيا متكلم زبان واحد باشند به دينار و درهم واحد بيع و شراكنند همه ي مخلو
تمي توانيم تغيير بدهيم بايد ما چگونه كه پانصد هزار اسامي قرا و بالد ديگران را نمي. محال و ممتنع است

. پلوتيك را پولتيك بگوييم و بنويسيم اعتقاد نمود كه لغات را نيز نمي توانيم ما بايد ديپلومات را ديپلومات و
كنيم براي او كتاب لغت ترتيب بدهيم و مردم را با معني و طرح فقط انچه از خارج داخل لسان خود مي

  ).279: همان(»استعمال آنها آشنا نماييم
در مورد بسامد كلمات اروپايي نويسنده در طول داستان از كلمات انگليسي و فرانسوي چون پارلمنت، 
ديپلوماسي ، پولتيك، آپارات، تلغرام ، ستاتستيك، وسال ، ايكونوم ، پاتريوت ، راپورت ، پاراشوت ، ايرستات ، 

-و در برخي موارد معني كلمات را نيز بيان مي. استفاده كرده است... بالنس، قالپين ، دكوراسيون ، سيگنال و 

هاي كنند و از غذاي مرغ درست ميكوتيلت از سينه« كند كند مانند  قوتليت يا كوتيلت را اين گونه معني مي
مطرح ... راهروي زير زميني، و : نمونه، تونل : و به مواردي ديگري نيز مدل )   88: همان( »لطيف اروپاست

  . كرده است 
  توان به آثار مستقلي اشاره كردامادر مورد استفاده طالبوف از منابع خارجي در كتاب مسالك المحسنين نمي

اي خود و ديگران استفاد از آثار ترجمه...  توانيم بگويم او در طرح مباحث فلسفي، علمي، تاريخ اروپا  و مي
سخن امپراتور روم مارك « كند مانند كرده مثال تاييد مطالب خود از سخنان نويسندگان خارجي استفاد مي

همان (» ن خود را دليل اثبات عقايد خود ننمودمشكر خدا را كه فصاحت بيا: نويسد آيد كه مياورال به ياد مي
  . كه كتاب پندنامه مارك اروليوس از ترجمات خود طالبوف است) 73:

ي قانون اساسي ژاپن است يكي از آثار مهمي كه طالبوف در نقد نظامه سياسي اجتماعي ترجمه كرده ترجمه
المحسنين  نيز مطرح ي را در كتاب مسالكخواهطالبوف اين انديشه قانون) 19: 1390بيرجندي،  عليزاده(

ي از طبقات مختلف جامعه چون فقير، ثروتمند، گوي افرادسعي كرده با گفتكند او در طول داستان مي
به ترسيم اوضاع ... مجتهد، درويش، سردار، كدخدا، وزير، وزيرزاده، شاهزاده، مالك، فالح، دانشمند، تاجر و

  .داندقانون و علم مياي ايران بپردازد و راه نجات ملت رمعهاجتماعي، اقتصادي و سياسي جا
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  شگفت خواب
. ي آن اختالف نظر وجود داردي قاجار است كه در مورد نويسندههاي دورهخواب شگفت يكي ديگر از خوابنامه

است كه به دليل ترس از  احمدمحمدبهادر معروف به خانمحمدي اين اثر ميرزابرخي معتقد هستند نويسنده
  ). 39: 1330يغمائي، ( اصفهاني انتشار داده استفتحعليي خود را نام مستعار مالعواقب انتشار كتابش، رساله

شگفت يكي از مترجمان ي خواب الدين نوشته شده نويسندهي كتاب كه توسط شخصي به نام عارفدر ديباچه
- گذشته از ان انگليس را نيز خوب مي...نوشت وب ميخواند و ميعربي را خ...« عصر قاجار معرفي مي شود 

النهرين، هندوستان و اغلبي از نقاط اروپا را ها در اقطار مختلف سفر كرده ايران، بينفهميد و مي نوشت و سال
در فن ترجمه يد طوال داشت و هيچ ... سفر ديده و شوق و شعفي مفرط به ترقي ممالك اسالمي پيدا كرده 

خواست آن را به فارسي ترجمه كند و براي ياران وطن ارمغاني افتاد مگر اين كه ميبي به دستش نميكتا
  ) 5:  1305اصفهاني، (» دهد

.  ي قاجار بوده استبهادر نيز نسبت دهيم او نيز از مترجمان به نام دورهاگر اين اثر را به ميرزا محمد خان
نوردن آمريكايي كه در هرمان . كنگوني در بوشهر به دنيا آمده استمداحمالبهادر فرزند حاجخانميرزا محمد

- محمدميرزا» زير آسمان ايران«هاي بعد از جنگ جهاني اول به بوشهر سفر كرده است در كتاب خود سال

اي فهاما حر. زده به معناي واقعي بودمحمد يك ايراني غربميرزا« نويسدبهادر ديدار كرده و در مورد او ميخان
. كرداي از يك ايراني خود ساخته معرفي ميكه براي امرار معاش انتخاب كرده بود او را به چشم آشنايان نمونه

نويس در محمد در بوشهر تولد يافته و زبان انگليسي را از كودكي آموخته بود بعدا به سمت منشي و تندميرزا
هاي ترقي را پيموده بود تا به حكمراني نجف و پايه دفتر يك تاجر انگليسي استخدام شده و به تدريج چنان

مدار كامل عيار ايراني گشته بود اما پس از چند سال زندگي سياسي كربال ارتقا يافته و تبديل به يك سياست
نوردن به ). 14- 15: 1356نوردن،  ( »را رها نموده و شغل وكالت دعاوي را براي خود انتخاب نموده است

هاي انگليسي و آمريكايي زيادي در آن مشاهده كرده كند كه كتاببهادر اشاره ميخانمحمداي ميرزكتابخانه
  . است

  :توان به اي مياز جمله آثار ترجمه
 .بهادرخانمحمداز مقاالت تولستوي، مترجم ميرزا -1

 .نثار، نويسنده نيكوالي شيدرين جان خرگوش -2

 .تولستوي.ن.ليوگندم به بزرگي تخم مرغ، كنتدانه -3

 .دو موجيك كوچك، نويسنده نيكوالي شيدرين  -4

  .طوفان، ويليم شكسپير -5
ي شگفت محاكمهباشدمحتواي كتاب خوابكتاب خواب شگفت داراي يك ديباچه ، يك نامه و پنج فصل مي 

به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و  پيروان اديان يهود، مسيحي و اسالم است كه در بين محاكمه
اما آنچه كه بيشتر بر محتواي كتاب حاكم است انتقادات او اوضاع . كند فرهنگي پيروان اين اديان بيان مي

ي و افكار نو خواهانه. ي مسلمانان مشهود استكشور خود يعني ايران است كه در مقدمه و  بخش محاكمه
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ب او بسيار ساده و به سبك داستاني نثر كتا.  انعكاس يافته است.. خواهي ، حقوق زنان وچون آزادي، قانون
  . بيان شده است

ها آگاه بوده ي اين اثر به خوبي از اوضاع ايران و  ساير كشورشود كه نويسندهاز محتوايي كتاب مشخص مي 
ي ي مسيحيان اين امر مشهود است كه نشانگر استفادهبخصوص در مورد تاريخ اروپا  در بخش محاكمه

اثر درپير، اعترافات ژان زاك  تاريخ تطور فكري اروپا، ي تلمودخالصهجي همچون ، نويسنده از منابع خار
  . اثر براون ، تاريخ ايران از ملكم استفاده كرده است انقالب ايرانروسو، 

در مورد بسامد كلمات اروپايي چون اوتوموبيل، جرثقيل فيزيولوزي، زيولوزي، سيكولوژي، الكتريسته پروگرام، 
هاي بررسي شده او كمتر از كلمات اروپاايي استفاده كرده است ولي نسبت به ساير خوابنامه... ون و كابينه، زاك

  .استفاده كرده است
  

  نتيجه
ها دهد كه يكي از عوامل مؤثر در تحول مضامين و محتواي خوابنامهها و شواهد پژوهش نشان ميبررسي يافته

هاي خارجي آشنا و در برخي مواقع از ها با زباننويسبيشتر خوابنامه اند زيراهاي بودي قاجار آثار ترجمهدوره
ي ديگري كه مؤيد مفروض نوشتار حاضر است استفاده از منابع نكته. اندي قاجار بودهمترجمان مطرح در دوره

ها تحول يكي از مهمترين تاثيرات ترجمه. اي استها و تقليد از سبك آثار ترجمهخارجي براي نگارش خوابنامه
هاي قاجار نقش مهمي در بيداري و ها محتوايي انتقادي و همانند ترجمهها است خوابنامهبر محتواي خوابنامه
، مسايل اجتماعي، اقتصادي و ...)قانون،آزادي و ( انعكاس افكارنو و مطالبات نوخواهانه. اندآگاهي مردم داشته

  .  ها بوده استها بر خوابنامهيرات ترجمهي داستاني از ديگر تاثنثر ساده و روان و شيوه
دانند و در هاي پيشرفت ايران مياند و آن را يكي از الزمهبيشتر اين نويسندگان از طرفدارن فن ترجمه بوده

هاي آنها تطابق  از جمله ديدگاه. اندها مطرح كردههاي خود را در خوابنامهمورد ترجمه نظرات و ديدگاه
  . اندي با زبان فارسي و تدوين كتاب دايرت المعارف هاي انگليسي به فارسي بودهي متن خارجترجمه

  
  :منابع
ي گذرگاه ترجمه و كاركرد اجتماعي آن در دوره( تاريخ و ترجمه). 1390. (احمدزاده، ميرحواس .1

 .2-15صص.166ش .كتاب ماه و تاريخ جغرافيا).قاجار

 . ايرانشهر: برلين. خواب شگفت).1305.(اصفهاني، مال فتحعلي .2

كتابخانه ي : تهران. به كوشش محمود كتيرائي .خلسه.)1357( .اعتماد السلطنه، محمد حسن .3
 .طهوري

 .پيام: تهران. ي ايرانايدئولوژي نهضت مشروطه). 1383. (  آدميت فريدون .4

 .زوار:تهران.4ج . ايرانرجالشرح).1357. (بامداد،مهدي .5

 .نويد:شيراز. ايراندن و فرهنگتمتاريخ).1380. (بخش،احمدتاج .6
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تصحيح و تحقيق سيد حسين رضوي . كامل التعبير).1388.( تفليسي، كمال الدين ابوالفضل حبيش .7
 نشر ني: تهران. برقعي

ي شماره. نامه انجمن . السلطنه و تاثير او در تاريخ معاصر ايراناعتماد). 1386. (دسترنجي،حكيمه .8
 .135-144صص.28

  .دانشگاه تهران: تهران . 7ج . ي دهخدانامهلغت). 1377. ( اكبردهخدا، علي .9
صص . 84ي شماره. كتاب ماه تاريخ و جغرافيا. المحسنينطالبوف و مسالك. خيلي، رضاقاسمشجري .10

67-64. 

صص . 42ش . سال چهاردهم. فصلنامه مترجم.  ترجمه و شرايط فرهنگي). 1384.( صلح جو، علي .11
15-5. 

  .ي خاورجا، چاپخانهبي. رمضانيبه كوشش محمد .المحسنينمسالك). تابي.(طالبوف  .12
  .انتشارات نظر: تهران.  نامهارداويراف). 1387. (عفيفي، رحيم .13
ها در رواج گفتمان انتقادي و بحران آگاهي در عصر نقش ترجمه). 1390. ( عليزاده بيرجندي، زهرا  .14

  .15-26صص . 22ش . علوم انسانيپژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي . قاجار
هاي سيري در مهمترين خوابنامه(نويسي در زبان و ادب فارسي خوابنامه). 1387. (كميلي، مختار .15

 .151- 177. 8شماره . سال دوم. گوياو پژوهشي گوهرعلمينشريه. ) فارسي

: تهران . سليي غالم عباس توبا مقدمه. دين و روشنفكران مشروطه). 1383.( رضاگودرزي، غالم .16
  .اختران

. 3پيام بهارستان س . نهضت ترجمه در عصر قاجار. محسني، احمد و آرسينه خاچاطوريان سرداهي .17
 .11ش

 ).42- 47(39شماره . نامه فرهنگ . بررسي مسايل ترجمه در ايران) 1380.(مسجدجامعي،احمد .18

  .نشر چشمه: تهران. چ دوم. 2- 1ج . نويسي ايرانصد سال داستان).  1380.( عابديني، حسنمير .19
 .دانشگاه تهران: تهران. سيمين سميعي. زير آسمان ايران). 1356.( نوردن، هرمان .20

. عملنيكبه اهتمام عبدالرحيم. ) هاي صادقانهمنتخبي از رؤيا(دارالسالم ). 1380. (نوري، محدث .21
 .نشر هفت: تهران

. سال هشتم. ي مترجمفصلنامه. ترجمهالفنون در روند نقش دار). 1387. (واعظ شهرستاني، نفيسه .22
  .91- 101صص . 30سال هشتم ش 

- عليي سيد محمدمقدمهبا. واعظ اصفهانيالدينجمالسيدآزاديراهشهيد). .1357. ( يغمائي، اقبال .23

 .انتشارات توس: تهران. باستاني پاريزيزاده و دكترجمال

 .305-310صص .7ي شماره. يست وپنجمسال ب. ارمغان. هاخوابنامه).  1330.(يغمائي، اقبال .24
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  بازاركار :نيازسنجي آموزش ترجمه در ايران
  

  ١اعظم غالمی

  ٢عبداهللا برادران

  
  :چكيده

مقاله حاضر به  .يكي از روش هاي بهبود و ارتقاي كيفي آموزش آكادميك در دنيا، نيازسنجي آموزشي است
در راستاي اين . پردازدمييكي از كاربران مهم اين حوزه  بعنوان،در ايران بازار كار ترجمهبررسي نياز كنوني 

مانند مراكز (اي با مراكز مهم و اصلي حرفه مترجمي در كشور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافتهانمحققاقدام، 
نشر، مراكز حمل و نقل بين المللي، رسانه ها، مترجمان رسمي، كارگزاران بانكي و بيمه، مؤسسات خصوصي 

، سپس.آيدبدست رشته دانشگاهي تربيت مترجم نيازهاي مهارتيند تا درك بهتري از ديدتدارك) ... و ترجمه
تجزيه و  ،مستقلبصورت گر دو تحليلاز سوي، بنيادةدادهآوري شده با استفاده از روش نظريهاي جمعداده

يشنهادات آموزشي بازار كار ها ذيل عناوين الزامات، كاستي ها و پدادهتمامي ، با تلفيق ادامه در. شدتحليل 
  .آمددستبهاي تحقيق ترجمه در ايران يافته

ا زمينه نظري ب - شامل شش مرحله مجزا  -تراز تحقيقيگسترده فاز چهارمالزم به ذكر است اين پژوهش 
درسي روزآمد ترجمه در كشور منسجم و متقن در حوزه آموزش ترجمه بوده و با هدف دستيابي به طرح برنامه

طراحي مدل آمده از مراحل مختلف پژوهش مزبور موجبدرنهايت،نتايج كاربردي بدست.استهانجام رسيدبه 
  .اين رشته است وضع آموزش و متعاقب آنبهبود درسي ترجمهنوين برنامه

 
  .ترجمه، آموزش، نيازسنجي آموزشي، بازار كار ترجمه :كليد واژه ها

   

                                                           
   gholami7508@gmail.com كارشناس ارشد مترجمي انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  .1
  a.baradaran@iauctb.ac.ir استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي .2
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  مقدمه. 1
بايست بطور متناوب ميان آموزشي حاصل از آن، در ابتدا و حين اجرا، مي درسي و تجربياتمحتويات برنامه

كاربران اصلي رشته اعم از دانشجويان، اساتيد و بازاركار رشته به بحث و تبادل نظر گذاشته شود تا به روز باقي 
در تمام سطوح هاي درسي براين مبناالزم است محتويات و نحوه اجراي برنامه). 20، ص 1989برناباي، (بماند 

اين موضوع در اموزش عالي اهميت بيشتري . آموزشي از نگاه كاربران متععد رشته مدام مورد ارزيابي قرارگيرد
گيرد و يابد؛ زيرا آموزش عالي بويژه در سطح كارشناسي با هدف تربيت نيروي مبرز براي بازار كار انجام ميمي

نيازهاي روز جامعه، دانشجويان و نيز بازاركار مرتبط بايد بررسي هاي درسي با بنابراين، ميزان انطباق برنامه
  .شود و اختالفات تا جاي ممكن مرتفع گردد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي نوين آموزشي امروز جهان باشد

شمسي به تصويب رسيد و  69درسي كنوني مترجمي انگليسي در مقطع كارشناسي، اولين بار در سال برنامه
هاي تغيير شرايط بازار كار ترجمه مانند نياز روز افزون به ترجمه.برمي گردد 74اصالحات آن به سال آخرين 

تر، تقاضاي فراوان براي هاي نوين ترجمه و فنون ويرايش،و از آن مهمآوريتر، مترجمان آشنا به فنتخصصي
است كه قبالً وجود نداشته يا كردهايجاد رابطه مؤثرترميان آموزش و حرفه ترجمه، دغدغه هاي جديدي ايجاد 

بعالوه، با بررسي منابع موجود در بخش آموزش . اندتوجه نبودهدرصورت وجود، مانند امروز و تا اين اندازه قابل
ايم ترجمة كشور طي دو دهة گذشته، پيوسته با نارضايتي نسبي كاربران حوزه باالخص دانشجويان روبرو بوده

درسي مترجميو برونداد آن از نگاه اكثريت بنابراين، ارزيابي و بررسي برنامه). 18 ، ص2014غالمي و عاكف، (
اندركارانحوزة ترجمه اعم از دانشجويان، اساتيد و متخصصان رشته در كنار بازاركار اين حرفه، در يك دست

جامعي سابقه  اندازكاري كه تاكنون با چنين چشم -رسد برنامة پژوهشي جامع و مدون الزامي به نظر مي
- درسي مترجمي در ايران با رويكرد نوين جامعهمنظور، ارزيابي علمي و كاربردي برنامهبدين. نداشته است

آموزشي كه در طراحي برنامهدرسي در دستور كار محققان قرارگرفت و ازآنجاييشناختي به مطالعات برنامه
شناسي ، دامنة پژوهش حاضر،بهنيازسنجي و آسيب)b2001گبر، (شود مؤثر نيازهاي روز بازار بايد درنظرگرفته

در انجام اين پژوهش . يافتاندركاران بازار كار ترجمه در كشور اختصاصآموزش مترجمي از ديدگاه دست
گردد و با ارجاع به اي هدفدر ايران واكاويهاي حرفهتالش شده است نيازهاي بازار كار ترجمه از نظر گروه

آيد تا بتوان به هدف ارتقاي مطالب هاي موجود در امر آموزش آكادميك ترجمه بدستكاستيآنها، مزايا و  
- شده دستدرسي موجود و بر مبناي نظرات گردآوريآموزشي و الگوي اجرايي برنامه در چارچوب كلي برنامه

اسي ترجمه درسي كارشنكند به اين پرسش مبنايي پاسخ دهد كه برنامهلذا، اين پژوهش تالش مي. يافت
اي ترجمه و بازار كار اين انگليسي در ايران تا چه اندازه پاسخگوي نيازهاي آموزشي الزم براي حوزه حرفه

اندركاران بازار ترجمه ايران براي تربيت مترجم هاي هدف از نظر دسترشته است؟ بعبارت ديگر، توانش
  انگليسي كدام است؟
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 چارچوب نظري و مفهومي پژوهش .2

  يشينة تحقيقپ. 2.2

درسي را هايترسيم اهداف آموزشي و تبيين ابعاد دقيق اين اهداف در برنامه) 2010(آليستر نيشن و مك
دانند و اين عمل را مقدم بر هر فعاليت ديگر در هاي آموزشي ميگامي مؤثر در طراحي و توسعة سيستم

هاي چندي در حوزه مطالعات ترجمه، پژوهشدر رشتة . كنندهاي آموزشي معرفي ميفرآيند بروزرساني برنامه
هاي درسي تربيت مترجم در نيازسنجي به انجام رسيده كه هريك راهكارهايي براي طراحي و توسعه برنامه

 :توان بطورخالصه به موارد زير اشاره كرداز ميان آنها مي. دهندمحتوا و عمل ارائه مي

-كه بطور ويژه به موضوع آموزش ترجمه و بهبود برنامهمصطفي گَبر يكي از پژوهشگران و متخصصاني است 

و  a2001 ،b2001 ،c2001 ،a2002 ،b2002 ،2003، 2000(آثار گبر . استدرسي اين رشته پرداختههاي
شده براي طراحي و هاي ارائهدر تمام مدل.  درسي استعمدتاً مبتني بر مدلهاي نوين توسعة برنامه) 2007

-دهد، نيازسنجي پايه و اساس اين فرآيند محسوب ميترجمه كه وي پيشنهاد مي هاي درسيتوسعه برنامه

از . درسي مترجمي استمند نبودن طراحي برنامهمهمترين مشكل آموزش ترجمه در تحقيقات گبر، نظام. شود
ه دارد يافتهاي بعدي برنامه آموزش مترجم، نياز به خالقيت و رويكردي نظامنظر وي طراحي اوليه و ارزيابي

اي انجام پذيرد و اين هماهنگي تنها در ساية درك درست نيازهاي كه بايد با دقت علمي و هماهنگي حرفه
هاي درسي تربيت مترجم بيشتر رويكرد گبر به طراحي و توسعه برنامه). b2001(آموزشي ميسرخواهدبود 

مند كنترل يك رويكرد فكري نظاماي بوده و بر مبناي مديريت جامع كيفي استوار است كه خود، رشتهبين
هاي فردي تمركز ها و تواناييكند آموزش بر پيشرفت دانش، مهارتگبر استدالل مي). b2002(كيفيت است 

لذا سزاوار است محتوا و فرآيند آموزش . دارد و تنها زماني كاربردي و مناسب خواهدبود كه قابلِ ارزيابي باشد
و در اين پروسه، گردآوري . زمان، اعتبار و پايايي آن متزلزل نگرددتا هيچ شودپيوسته در بوته نقد نهاده

در حوزة ترجمه، اين . اندركاران عمده رشته تخصصي ناگزيرخواهدبودبازخوردها و شناخت نيازهاي دست
امن آوري كردد تا بتواند ضبازخوردها بايستي از  بازار كار مترجمي، دانشجويان و متخصصان علمي رشته جمع

  ).a2001(توفيقات آتي برنامه باشد 
، a2000 ،b2000 ،2001 ،2002، 1999(محقق ديگرِ حوزة نيازسنجي آموزش ترجمه، ديفنگ لي است 

هاي ترين مباحث طراحي و توسعة برنامهعقيدة لي، نيازسنجي آموزشي از ضروريبه). 2007و  2006، 2005
وي در مقاالتي چند به ). b2000(كاربران هر رشته است درسي و بهترين روش گفتگو و تبادل نظر ميان 

هاي هدف در تحقيقات وي، مترجمان نيازسنجي آموزشي كاربران رشته مترجمي در چين پرداخت و گروه
بودند كه در نهايت به ) 2007(و مديران بازاركار ترجمه  ) 2002(، دانشجويان ترجمه )a2000(اي حرفه

هاي درسي ترجمه و در همين راستا، لي برنامه. يافتدر امر آموزش ترجمه دستهها تفاوت ديدگاه اين گرو
و در مجموع ) 2005(كنگ را نيز مورد بررسي و تحليل قرار داد واحدهاي تخصصي مترجمي در هنگ

هاي درسي در همين راستا، لي برنامه. ديدكالبدشكافي دقيقي از روند كنوني آموزش ترجمه در آن تدارك
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به زعم وي ). 2005(كنگ را نيز مورد بررسي و تحليل قرار داد و واحدهاي تخصصي مترجمي در هنگترجمه 
تواند در بهبود و بروزرساني مطالب درسي، تهيه مواد آموزشي الزم، نتايج حاصل از چنين تحقيقاتي مي

  .دتر مؤثرافتهاي قويهاي تدريس درست و مدرسان مناسب، و تدوين طرح درسانتخاب روش
هاي الزم شود، موضوع توانشدرسي زياد بدان پرداخته ميمبحث ديگري كه امروزه در حوزه نيازسنجي برنامه

در بررسي و تبيين نيازهاي الزم ترجمه در . براي تحقق يك توانايي يا مهارت در فرآيندهاي آموزشي است
اين . استرسي ترجمه استفاده شدهدايران، از اصطالح توانش ترجمه بعنوان واحد بنيادي طراحي برنامه

و با توانش زباني ) 2005گنزالس و واگنار، (گيرد اصطالح در عمل، همان هدف يا نتيجه آموزش را دربرمي
متفاوت است و بيشتر به كنش زباني و عملكرد مترجم و مهارت ) 1971(و ارتباطي هايمز ) 1965(چامسكي 

ترين ديدگاه مشترك بين پژوهشگران توانش ترجمه، مهم). 2010سبوكووا، (وي در عمل ترجمه اشاره دارد 
، دولييل )1976(توان از ويلس اند مياز جمله محققاني كه به اين موضوع پرداخته. چندبعدي بودن آن است

در اين پژوهش و .بردنام) 2007(، هيورتدو آلبير، )2003(، پيم )2000(، شافنر )1995(، گيل )1988(
-ي اين تحقيق، مفهوم توانش ترجمه كه مدنظر محققان بوده، در اين معنا مورداستفادههاي موازپژوهش

  .شدها انجامهاي انجام شده با هدف تشخيص و تعيين اين توانشاست و نيازسنجيقرارگرفته
هاي درسي آموزش عالي، المللي جديد در بهبود و توسعه برنامههاي مستند و بينهمچنين، از جمله پروژه

اين پروژه به بافت اجتماعي و آكادميكي كه . محور به آموزش دارداست كه رويكردي توانش 1روژه تونينگپ
هاي درسي سازي برنامهدهد و براي بروزرساني و هماهنگفتد اهميت فراوان ميآموزش در آن اتفاق مي

هاي استادان، و كارفرمايان رشتههاي دانشگاهي سراسر دنيا، از سه گروه دانشجويان، آموزش عالي در رشته
- هايآمده در تعريف و توسعة برنامههاي بدستكند و نتايج را بر مبناي توانشمختلف نظرخواهي و رايزني مي

منظور اي بهيافتهشناسي توسعهبه زعم مجريان آن، پروژه تونينگ شامل روش. گيرددرسي بكار مي
سازي دانشجويان درجايگاه شهروندان آينده ر دنياست كه به آمادههاي آموزش آكادميك دساختاربندي برنامه

اين پروژه ). 2005گنزالس و واگنار، (زمين و عضوي از جامعة فرهيخته در هزارة جديد نگاهي نو و بديع دارد 
درسي پيشِ رويِ هايشناختي در تحقيق و توسعة برنامهشمول جديدي با محوريت جامعهانداز جهانچشم
  .داشتشناسي و رويكرد پژوهشِ مادر اين تحقيق تأثيربسزايين نهاد كه در انتخاب روشمحققا
  شناسي تحقيقروش .3

است و با هدف توسعه و بهبود سيالبس موجود رشته دانشگاهي تربيت مترجم 2مطالعه حاضر از نوع كاربردي
-كار ترجمه، بعنوان يكي از دستحاضر بازار تري از نيازهاي اساسيِ حالِشد تا درك عميقدر ايران انجام

روش . آيد و درنهايت،نتايج در فرآيند آموزش آكادميك مورداستفاده قرارگيرداندركاران عمدة اين حوزه بدست
 1و معطوف به عمل فكورانه) 1972و1971(شوآب  3شناسي و اجراي پژوهش مبتني بر رويكرد ارتباطي

                                                           
١Tuning Project 
٢ Applied 
٣ Communicative Approach 
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-آوري و تحليل داده ها از روشبرداري، جمعو براي نمونه) 2010؛ كريستدالو، 1972شوآب، (گرديد طراحي

 2ساختاريافتههاي خام پژوهش، مصاحبة حضوري از نوع فرديِ نيمهابزار گردآوري داده. شدهاي كيفي استفاده
. ها وجود داشته باشدبودن ابعاد گفتگو، انعطاف الزم در انجام مصاحبهدرنظر گرفته شد تا درعين مشخص

و انتخاب نمونه از جمعيت هدف 3گيري در اين پژوهش مبتني بر اصل موارد غنيِ اطالعاتينمونهقاعدةكلي 
كنندگان نيز از ميان كارفرمايان شركت).1990پاتون، (شد درنظرگرفته 4نيز، از نوع هدفمند با حداكثرتنوع

از جمله معيارهاي انتخاب . شدندهاي مختلف درگير در حوزة ترجمه انتخاباي سازمانرشته و مترجمان حرفه
-هاي شغلي هدف براي رشته مترجمي آوردهدرسي مترجمي انگليسي بود كه درآن مكانها، سند برنامهنمونه

ها، كليه مؤسسات ها، وزارتخانههاي اقتصاد، صنايع، بانكبازار كار مترجمي در اين سند، حوزه. بودشده
-همچنين از مفاد اين سند برمي. اندها معرفي شدهي و نيز رسانهخصوصي و دولتيِ تجاري با روابط بين الملل

 كارشناسي سند برنامه درسي(آيد كه تربيت مترجم كتبي و شفاهي، هر دو در اين برنامه مدنظر بوده است 
متخصص و كارفرماي ترجمه از  24بر اين مبنا، پژوهشگران موفق شدند با ).4 - 5مترجمي انگليسي، صص 

مجموع زمان . داشتندها فعاليتمصاحبه كنند كه در سمت مترجمان كتبي و شفاهي اين سازمانمراكز مذكور 
-وپنج دقيقه شد و از شيوة تحليل اطالعات نظريه دادهودو ساعت و چهلهاي بازار كار ترجمه بيستمصاحبه

بندي تحليل و طبقهكنندگان و براي بررسي پاسخ شركت) 2007؛ دورنيه، 1994اشتراوس و كوربين، ( 5بنياد
فرآيند  خالصة.شد و نتايج با يكديگر مقايسه و تلفيق شدگر مستقل استفادههاي پژوهشتوسط دو تحليليافته
  :استشدههاي پژوهش در جدول زير ارائهآوري و تحليل دادهجمع

 هاگردآوري و تحليل داده

 مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 بحث و تبادل نظر دادهتحليل آوري دادهجمع كسب آمادگي

هاي هدف در تعريف گروه) 1
  بازار ترجمه

  تعيين ابزار گردآوري داده) 2
بررسي اعتبار ابزار گردآوري ) 3

  داده
بندي گردآوري تعيين زمان) 4

 داده

برگزاري جلسات ) 1
  مصاحبه

ضبط جلسات ) 2
  مصاحبه

سازي ركورد پياده) 3
  جلسات

  
 

-تحليل داده بررسي و) 1
  ها
كدگذاري و تلخيص ) 2

  اطالعات
 بندي اطالعاتاولويت) 3

  شناخت نيازها) 1
تشخيص ) 2

  هاكاستي
فهرست ) 3

 پيشنهادات

  )1جدول (
                                                                                                                                                                          
٤ Deliberative Inquiry 
٥ Individual Semi-structured Interview 
٣ Information reach cases 
٦ Maximum Variation Purposeful Sampling 
٥Grounded Theory 
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 هاي تحقيقيافته .2

كنندگان مصاحبه با اساتيد ترجمه اطالعات شركت. ساختاريافته بودجلسات مصاحبه حضوري، انفرادي و نيمه
هاي شوندگان تقاضاشد تا ضمن معرفي خود، ويژگيدر ابتداي هر جلسه از مصاحبه. است 2به شرح جدول 

سپس درخواست شد تا تجربيات و . الزم و نحوه عملكرد خود يا مترجمانِ سازمان متبوع را توصيف كنند
احتمالي و  هاياي، كاستيهمچنين، نيازهاي حرفه. مشاهدات خود را از وضع بازار كنوني ترجمه عنوان نمايند

  . آوري گرديدپيشنهادات اين گروه براي بهبود شرايط ترجمه در كشور جمع
  )نفر 24جمعاً (شوندگان اطالعات مصاحبه

  نفر زن 7  جنسيت
  نفر مرد 17

  سال 70تا  29بين   سن

مدرك 
  تحصيلي

  نفر كارشناسي 8
  نفر كارشناسي ارشد 14

  نفر دكترا 2

  رشته مترجمي يا ساير گرايشهاي زبان خارجي التحصيلنفر فارغ 9  رشته تحصيلي
  هاالتحصيل ساير رشتهنفر فارغ 15

  حوزه فعاليت

  مراكز نشر و ويرايش
  هامراكز بيمه و بانك

  الملليمراكز حمل و نقل بين
  مراكز ترجمه و دوبله فيلم

  اي اعم از مطبوعات و صداوسيمامراكز رسانه
  مراكز و مؤسسات غيررسمي ترجمه

  ترجمه رسميدفاتر 
  )2جدول (

  
اي مترجمان كتبي و نيازسنجي بازار كار در وهلة اول، چهار رستة شغلي اصلي را در ايران براي فعاليت حرفه

ها، و مشاغل نيازمند روابط دفاتر ترجمه رسمي ، نشريات، رسانه: شفاهي، آشكارساخت كه عبارت بودند از
شامل توانش باال در جفت  -ازهاي زيربنايي براي حرفة ترجمه هرچند برايِ تمام اين مشاغل ني. المللبين

كنند كه هاي پيداوپنهان ظريفي هم اين ميان خودنمايي ميمشترك بود، اما تفاوت -زباني و رشته تخصصي 
شد، بعنوان مثال، مطابق آنچه در بازار مشاهده. كننده باشندتوانند در امر آموزش تأثيرگذار و حتي تعيينمي
هاي صوتي و تصويري و دفاتر رسمي ترجمه، غالباً عنوان شغلي كزي مانند انتشارات، مطبوعات، رسانهمرا

الملل، هايي با ارتباطات بيناست؛ درحاليكه اين عمل در شركتمراتب شغلي آنها تعريف شدهمترجم در سلسله
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مراكز نشر . شغلي مشخص استشود و فاقد عنوان اي و فرعي محسوب ميتوانشي هرچند الزم، اما حاشيه
هاي نگارشي و ويرايشي در زبان مقصد؛ آشنايي با مفاهيم و مسائل فرهنگي؛ و قدرت تشخيص عمدتاً بر مهارت

اي هاي گستردهرغم فعاليتدفاتر ترجمه رسمي علي. و بازتوليد سبك متن اصلي براي مترجم تأكيد داشتند
قضائيه مسئوليتي كه براي آن از قوه: مرتبط با آن تمركز دارندكه دارند، بيشتر بر ترجمه حقوقي و مسائل 

هاي در حوزه) ايچندرسانه(و شفاهي ) جرايد(ها بر ترجمه متون مطبوعاتي كتبي رسانه. اند مجوز گرفته
زمان و سرعت از جمله . پردازنددر شكل تخصصي آن مي... مختلفي چون اقتصاد، سياست، ادبيات، ورزش و 

هاي مهم براي جذب نيروي آيند و مسلم ازجمله توانشميم و مؤثر در ترجمه براي رسانه به حسابعوامل مه
المللي به ترجمه، تنها به تعامالت خارجي اين مراكز اي مشاغل بيننياز حرفه. كار در اين حوزه مدنظر هستند

هاي دو يا عموالً به برگزاري نشستاين تعامالت م. محدود بوده و به ميزان گستردگي فعاليت آنها وابسته است
در مراكز با ابعاد و فعاليت كمتر، اين نياز به . شودچندجانبه دركنار ترجمه مكاتبات و اسناد مربوط منحصرمي

البته، فعاليت در اين حوزه عالوه بر . توانش عمومي زبان خارجي در حوزه كاري شركت قابل تقليل است
طلبد و همواره ارجي، آشنايي كافي با اصطالحات تخصصي صنفي را نيز ميتوانش عمومي پيشرفته در زبان خ

  .رودشمارميهاي مهم حرفة مترجمي چه در آموزش و چه در بازار كار ترجمه بهيكي از چالش
 -ها، مواردي هم از سوي اكثريت متخصصان و كارفرمايان ترجمه در بازار كار ايران رغم تمام اين تفاوتعلي

بعنوان نيازهاي عمومي و مشترك حرفة مترجمي مطرح شد كه عنوان  - به حوزه فعاليت آنها  بدون توجه
هاي عموميتوانش شود كه در دنياي دسته از توانشها اتالق ميمترجمي براي آن انتخاب شد و به آن

د كه امكان پويايي در گيرهايي را دربرميبوده و مهارتها و مشاغل مرتبط با آنها مشتركامروز ميان اكثر رشته
توان موارد زير را از جملة آنها مي. دهدهاي متعدد مرتبط شغلي را به فرد ميكسب وكار و جابجايي در حوزه

گيري؛ نگاه نفس؛ كارگروهي؛ تفكر انتقادي؛ خالقيت؛ دقت؛ قدرت تصميمپذيري؛ اعتمادبهانعطاف: بردنام
فردي و هاي مرتبط؛ توانايي تعامالت بينكامپيوتر و تكنولوژي هاي محاسباتي؛ آشنايي باگر؛ مهارتتحليل

  . مانند آن
اي و درك عملي هاي مورد نياز بازار كار ترجمه ايران ، برمبناي تجارب حرفهتحليل نظرات در خصوص توانش
مند نظام بنياد به شكليهاي نظرية دادهكننده و مطابق با فرآيند تحليل دادهمتخصصان و كارفرمايان شركت

بندي و نهايي گرديد كه عبارت بود ها در سه سطح جمعبراين اساس، مطالعة داده. بندي شدگردآوري و طبقه
). پيشنهادات(كنندگان براي بهبود وضع موجود هاي شركت؛ و توصيه)كمبودها(؛ معضالت )الزامات(نيازها : از

هاي خام را بر مبناي سه سطح ذكر شده ليل دادهشده از تحبنديبه ترتيب اطالعات دست 5و  4، 3جداول 
  .دهندنمايش مي

  
  الزامات بازار كار ترجمه در ايران

  هاي عموميتوانش  هاي تخصصيتوانش
  هاي اول و دومسطح زباني پيشرفته در زبان )3
  دانش پاية مناسب در حوزة ترجمه )4

 
  ايتوانايي عملكرد حرفه )1
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  توانايي كاربرد دانش تخصصي در عمل )5
  فرهنگيتوانايي درك مسائل بين )6
  توانايي تشخيص سبك و سياق  زبان مبدأ )7
  توانايي بازتوليد و خلق در زبان مقصد )8
آشنايي با موضوعات حقوقي و اخالقي حرفه  )9

  ترجمه
هاي جديد مرتبط با حوزة آوريآشنايي با فن )10

  ترجمه

  توانايي استفاده از ابزار نوين اطالعاتي و ارتباطي )2
  ، پردازش و تحليل اطالعات توانايي جستجو )3
-پذيري و اعتمادبهانعطاف(گيري توانايي تصميم )4

  )نفس
  توانايي مديريت زمان )5
  هاي تيميتوانايي انجام فعاليت )6
  توانايي نقد خود و ديگران )7
  توانايي حل مسأله و مديريت پروژه )8
توانايي تعامل زباني به اشكال كتبي و شفاهي  )9

  در هر دو زبان
فردي و روابط عمومي بينهاي آشنا با مهارت )10
  باال
  )خالقيت(هاي جديد استعداد خلق ايده )11
  هاي متغيراستعداد سازگاري و تعامل با محيط )12
  ايداشتن انگيزه و تحمل باالي حرفه )13

  
  )3جدول (

  
هاي اندكاران بازار كار ترجمه به دو دسته توانشالزامات حرفة مترجمي از نگاه دست 3با نگاهي به جدول 

هاي تخصصي، توانش. يابدهاي متعددي انشعاب ميشود كه هريك به زيرشاخهتخصصي تقسيم ميعمومي و 
اي و تخصصي همان رشته گيرد كه خاص يك حرفه بوده و جوابگوي نيازهاي حرفههايي را دربرميتوانش

هاي احراز سمت اندركاران بازار كار ترجمه درهاي عمومي كه از نظر دستها در كنار توانشاين توانش. است
شغلي بسياز حائز اهميت بوده و بر آنها تأكيد بسيار وجودداشت؛ از الزامات بالفصل كسب توانايي در امر 

  . مترجمي عنوان شدند
  كمبودهاي كنوني بازار كار ترجمه در ايران

  دانش و مهارت زباني الزم براي حرفة مترجمي )4
  ترجمه تعامل درخور و مناسب ميان دانشگاه و بازاركار )5
  ايتوانايي انجام كارگروهي، تفكر انتقادي و عملكرد حرفه )6
  هاي زبانيتسلط به تنوع سبك )7
  هاي شغلي بازار ترجمه كتبي و شفاهيدرك درست از شرايط موجود، ابزارهاو محيط )8
  شناخت مسائل فرهنگي )9

 هاي مختلفتوانايي الزم در برگردان متون تخصصي و اصطالخات فني و صنفي حرفه )10

  
  )4جدول (
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هاي ، كمبودهاي كنوني حرفه از نگاه كارفرمايان و متخصصان ترجمه براساس تحليل داده4جدول شماره 

مورد   7ها، ذيل پربسامدترين موارد نقصان در مجموع مصاحبه كهبندي كرده ها، كدگذاري و دستهمصاحبه
كنندگان براي بهبود وضع موجود شركت در پايان، پيشنهادات.ذكرشد كه سه مورد آن بيشتر مورد تأكيد بود

-وفصل كمبودهاي مشخصاين پيشنهادات بيشتر در جهت حل. بندي شددر جدول ديگري گردآوري و دسته

- شده در بازار كار بيان شدند و بيشتر حول محور كاربردي كردن خروجي تربيت مترجم در بدو ورود دانش

  :دنداي ترجمه عنوان گرديآموختگان به دنياي حرفه
  پيشنهادات آموزشي بازار كار ترجمه در ايران

  شدهآموزش زبان فارسي تخصصي در قالب واحدهاي درسي با اهداف از پيش تعيين )10
  آموزش و تقويت دانش و مهارت زبان دوم دانشجويان )11
و اختصاصي ترجمه ) مانند مهارتهاي كامپيوتري(هاي جديد در دو حوزه عمومي آوريآموزش فن )12

  )ابزار كمكي ترجمهمانند (
  هاي كتبي و شفاهيآموزش موضوعات اخالقي و حقوقي ترجمه )13
  اتخاذ رويكرد كارگاهي در آموزش ترجمه )14
 گرايي و تعريف سويگي در آموزش ترجمهاذعان به نياز مبرم براي تخصص )15

 اي رشته مترجميجذب مدرس با تجربة ترجمه از بازار كار حرفه )16

  گرا در حرفة ترجمهلبسط و گسترش آموزش دانشگاهي عم )17
  

  )5جدول (
  

نظر داشتند و آن هاي بازار كار ترجمه حضور داشتند در يك موضوع اتفاقتمامي افرادي كه در مصاحبه
هاي دانشگاهيِ حائزِ كاربردي نبودن آموزش آكادميك ترجمه بود؛ معضلي كه گريبانگير بسياري از رشته

-اعتقاد داشتند پس از مشكل نبود توانشِ زبانيِ الزم، فارغشوندگان اكثر مصاحبه. هاي عملي استعرصه

توانند از شده را در  عمل ندارند و لذا نميالتحصيالن رشته مترجمي توانايي كاربرد دانش تخصصي كسب
اند بهره عملي ببرند و بالفاصله جذب بازار اي كه در دوره چهارساله كارشناسي كسب كردههاي بالقوهتوانايي
درسي مترجمي در كشور باشد؛ چون تواند مؤيد ناكارآمدي برنامهاين خود مي. وند و كسب درآمد كنندكار ش

درسي مورد بحث هاي كارشناسي، تربيت نيروي كار متبحر براي جوامع است و برنامةهدف اصلي دوره
  .استدرحصول چنين هدفي ناكام مانده

شكل به 5و   4ها، مواردي كه در جداول بازبيني مصاحبه هاي انجام شده والزم است اشاره شود در بررسي
اند، نسبت به مابقي موردها در همان جدول در نگاه متخصصان ترجمه، از اولويت و شدهدادهپررنگ نمايش

  .تأكيد بيشتري برخوردار بودند
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 نتيجه گيري .3

ي مترجمي انگليسي در ايران، آمده از برونداد برنامه درسي مقطع كارشناسدر بازخوردهاي غيررسمي بدست
. شودهاي دانشگاهي احساس مينياز مبرمي به بهبود تربيت مترجم و ارتقاي كيفي آموزش ترجمه در محيط

اي در در راستاي كشف داليل اين امر، پژوهش گسترده. اين موضوع مي تواند داليل متعددي داشته باشد
ه پژوهش حاضر، فاز چهارم از اين تحقيق را شامل حوزه آموزش ترجمه در شش مرحله تدارك ديده شد ك

است ديدگاه هاي درسي سعي شدهشود و در آن براساس رويكردهاي نوين به آموزش عالي و توسعه برنامهمي
هاي ها و ضعفآوري و تحليل گردد تا به توانمندياي و كارفرمايان ترجمه در كشور جمعمتخصصان حرفه

اقدامي كه تاكنون در حوزه  -ق نيازهاي روز ترجمه اشراف كافي حاصل شود موجود از اين نظرگاه مطاب
وقتي بازاركار در تعيين نيازها و دروس آموزشي مترجمي دخيل . بودآموزش مترجمي در ايران صورت نگرفته

- با نتايج مقاله حاضر،. باشدتري داشتهقبولتر شده و بالتبع، خروجي قابلشود، منطقي است رشته كاربردي

بديهي . توجه به اينكه بخشي از يك تحقيق بزرگتر است، بدون ارتباط با كليت تحقيق اصلي ارائه مي گردد
آمده، منفك از نتايح اين تحقيق است نتايج كلي در تحقيق اصلي، با در نظر گرفتن جميع اطالعات بدست

  .تواند با آنها مشابه يا متفاوت باشدبوده و مي
-هاي جديد مينيازهاي بازار تغيير كرده و بديهي است نيازهاي جديد، مهارت و توانش مسلم امروز شرايط و

درسي بر همين اساس، بررسي مجدد بازار كار ترجمه پس از گذشت زماني طوالني از تدوين اوليه برنامة. طلبد
نسبتاً طوالني  اي ترجمه كه سابقه تجربه عمليترجمه در دستوركار محققان قرارگرفت و از متخصصان حرفه

روز و الزم اين هاي بههاي معتبر و بعضاً ملي كشور بودند، دربارة توانشاند و از محيطدر بازار ترجمه داشته
ها حول ابتدا جامعة آماري هدف تعيين وسپس سؤاالت مصاحبه. حرفه و كمبودهاي احتمالي موجود سؤال شد

در . ، كمبودهاي موجود و پيشنهادات آموزشي طراحي شد)مهاي الزتوانش(اي سه محور اصليِ الزامات حرفه
- توانش: بايست حائز آن باشداي مياي دو گونه توانش عمده عنوان شد كه مترجم حرفهبخش الزامات حرفه

هاي عمومي شرط كافي اين هاي تخصصي شرط الزم مترجم شدن و توانشتوانش. هاي عمومي و تخصصي
هاي تأثير تكنولوژي همان دوره است، نتايج نشان داد جايگاه توانشرجمه تحتازآنجاكه بازار ت. اندحرفه

علل . استعمومي به خصوص در بخش ابزار ترجمه، در دنياي به شدت تكنولوژيك امروز نمود بيشتري يافته
بدأ و عمده ناكارآمدي نيروي كار مترجمي در بازار كار نيز، مواردي چون ضعف توانش زباني در هر دو زبان م

اي هاي حرفهكردگان رشته در عمل ترجمه عليرغم احراز دانش نظري؛ و برخي مهارتمقصد؛ ناتواني تحصيل
. شدندشده، پيشنهادات نيز در راستاي حل معضالت موجود ارائهبه تبع مشكالت مطرح. عمومي عنوان شد

گرايي و تعريف اي تخصصتوجه درمورد پيشنهادات آموزشي متخصصان ترجمه، طرح نيازهموضوع جالب
بعالوه، توانايي كار با ابزارهاي نوين شغلي و نيز آشنايي نيروي كار ترجمه با . گي در آموزش ترجمه بودسويه

اندكاران مبحث ديگري كه از سوي دست. اي از ديگر پيشنهادات مؤكد در بازار كار بودحقوق و اخالقِ حرفه
به . هاي دانشگاهي استارتباط مؤثر ميان بازار كار ترجمه و محيط اين حوزه پيشنهادشد، درخواست برقراري
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زعم متخصصان ترجمه، برقراري اين ارتباط به شناخت و درك بهتر دانشجويان از بازار كاري كه در انتظار آنان 
هاي تخصصي ترجمه مشترك در راستاي تحقق اين امر، پيشنهاد برگزاري كارگاه. كنداست، كمك شاياني مي

اين . شداي مترجمي و نيز، طرح و اجراي واحدهاي كاربيني و كارورزي ترجمه ارائهين دانشگاه و مراكز حرفهب
افزون بر . آموختگان مترجمي هنگام ورود به بازار كار عملي ترجمه باشدتواند مسبب توفيق دانشها ميحلراه

همزمان با تحصيل را فرصت مناسبي براي اين، كارشناسان خبره ترجمه كه مشاور تحقيق حاضر بودند كار 
شوندگان، همچنين به طراحي و مصاحبه. اي در فرآيند و عمل ترجمه توصيف نمودندهاي حرفهكسب تجربه

هاي خواني، دورهتوسعة واحدهاي عملي آموزش ترجمه توصيه كردند؛ واحدهايي چون ويراستاري، حروف
  .تخصصي شده ترجمه شفاهي، و دروس ترجمهسازيشبيه

-آمده براساس ديدگاهبندي تمامي موارد نيازمندي و تلخيص كدهاي بدستنتيجه كلي اين پژوهش، با جمع

بين كاربران اين  ايتوانش عملكرد حرفههاي احصاشده از بازار كار ترجمه در ايران، نشانگر آن بود كه 
نتايج . گرديدكمبود حرفه نيز معرفي اينكه مهمترينبخش، از بيشترين درجة اهميت برخوردار است، در عين

گردد تا آمده از تحقيقاتي كه مرتبط و موازي با اين تحقيق انجام شد مقايسه ميحاصل با نتايج بدست
  .روز و ارتقايافته آموزش آكادميك ترجمه در ايران منجرشوددرنهايت، به چارچوب به
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هاي واژه تقوي در بيست ترجمه فارسي و انگليسي قرآن مجيد بررسي معادل  

 
  1الهام آقاماليي

 
  مقدمه - 1

دهنده  اين تكرار نشان  كه است» تقوي«كلمه ) بار 210(چندين بار تكرار شده مجيد كه در قرآن  واژگانياز 
مواقع به معناي  بيشترگرچه همه ما تا كنون با اين كلمه برخورد كرده ايم ولي در .است اين مفهوماهميت 

لزوم پرداختن به معناي ضمني . كمتر توجه داشته ايم ظاهري اين كلمه بسنده كرده و به ژرفاي معنايش
هيات كلمه تقوي به گونه اي است كه گهگاه خواص را نيز دچار مشكل «تقوي شايدبا اين جمله مشخص شود،

 .)133ص ، 1375انجوي نژاد، (»مي سازد

براي . تقوي نيز از اين قاعده مستثني نيست.شناختن مقدم بر حركت و عمل است براي حركت در هر مسيري
تقوا به معناي . تقوي و حقيقت آن آشنا شويم مفهومتحصيل تقوي و آشنايي با روش آن ابتدا الزم است با 

 اگر به خدا نسبت داده شود معنايش دوري. پارسايي و پرهيزكاري و يك نوع احتراز و پرهيز كردن است
بدانيد اي بندگان خدا «: دربارة تقوا مي فرمايد) ع(امام علي .)نثر طوبي، ماده تقوا(جستن از عذاب الهي است

كه تقوا قلعه اي محكم و شكست ناپذير است، اما فجور و گناه حصاري است سست و بي دفاع كه اهلش را از 
بدانيد انسان تنها به وسيلة تقوا از گزند  .در امان نيست  آفات نجات نمي دهد و كسي كه به آن پناهنده شود،

تقوا در سطح باالتر به معناي ملكه اي است در وجود انسان كه .)156نهج البالغه،خطبه (»ماند گناه مصون مي
در اثر پرهيز از گناه در او ايجاد مي شود كه او را از ابتالي به هرگونه آلودگي و فساد مصون مي دارد 

  ).113، ص1386ميرشمسي،(
. دغدغه اصلي بسياي از دين پژوهان و مترجمان چند معنايي بودن و كشف معاني مقصود در متون ديني است

تقوي در لغت داراي مصدرها و . تقوا نيز يكي ازكلماتي است كه معنايش تفسير و تاويلهاي زيادي دارد
سردرگمي مترجمان و  مشتقات گوناگون است وشايد همين چند معنايي و همچنين ضمني بودن معاني باعث

به دليل اهميت مفهوم تقوا بزرگان و عالمان دين به كرات . متفاوت بودن ترجمه هاي مختلف متون ديني است
  .از آن سخن گفته اند

 از نفس حفظ از است عبارت اخبار، لسان و عرف در و است »نگاهداري« معني به »وقايه« از »تقوي« بدان كه
 از نفس كامل نگاهداري و بليغ حفظ در شود استعمال كثيراً و او رضاي متابعت و حقّ نواهي و اوامر مخالفت

 داشته توانيم مي تقوا نوع دو ما  ).206، ص 1387موسوي خميني، (مشتبهات  ترك به محظورات در وقوع
 از را خود كه اين براي انسان كه است اين اول نوع. است قوت كه تقوايي و است ضعف كه تقوايي باشيم؛

                                                           
  e.aghamolaei@gmail.com ، فردوسي مشهددانشگاه  كارشناسي ارشد مترجميدانشجوي  .1

  



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٢٩٤ - 
 

 .دارد نگه دور گناه محيط از هميشه را خود و كند مي فرار ها آن موجبات از كند، حفظ معاصي هاي آلودگي
 در فرضا اگر كه دهد اخالقي و روحي مصونيت او به كه آورد بوجود قوتي و حالت خود روح در كه اين دوم نوع

مطهري، (  .كند حفظ را او روحي، ملكه و حالت آن باشد، فراهم گناه موجبات و وسايل كه گيرد قرار محيطي
 براي نيكو اخالق زيور به آن يافتن زينت و نفس ي تزكيه از بعد كه است اي ملكه و حالت تقوا ).7، ص 1341
 آسان او بر را نفس مخالفت كه اي قوه و معاصي از خودداري استعداد ي قوه وي از و گردد مي ميسر انسان
 امين،(باشد  مي حق حضرت به تام توجه و خلق از انقطاع از عبارت آن حقيقي معناي و... گردد مي توليد نمايد

پس تقوا امري قلبي و صفت و فعلي دروني است كه انسان را از ارتكاب معاصي باز مي دارد . )257ص ،1319
  ).1،ص 1389حسيني سرشت، (

تقوي در آيات مختلف قرآن كريم  پس با تمام اين تفاسير چنين مي توان گفت كه پرداختن به معناي ضمني
قرآن  وفارسي در اين مقاله سعي مي كنيم تا معناي كلمه تقوي را در ده ترجمه انگليسي. امري ضروري است

  .تفاوت هاي معنايي ميان اين ترجمه ها را نشان دهيم بررسي كنيم و تا حد امكان
  
  پيشينه تحقيق-2
  ترجمه متون مقدس-2-1

اصطالح به متني گفته مي شود كه پيروان يك دين آن را مي پذيرند، اصول در متون مقدس 
ها، آيين هاي ديني، تزئين معابد و منازل،  و نيايش عباداتاعتقادي خود را بر پايه ي آن بنا مي نهند و در 

يروان پ. )32 ص ،1384رضايي باغ بيدي، (استخاره و تفال و گاه حتي در سحر و جادو از آن بهره مي گيرند 
هر يك  از اديان زبان متون مقدس خويش را نيز مقدس مي شمارند و در پاره اي از موارد آن را زبان 

، ص 1999ر،سائ( كامل ترين زبان دنيا مي پندارندو  ،ها فرشتگان، نخستين زبان نوع بشر، مادر همه زبان
 كرد اشاره اوستايي و سرياني آرامي، ،التين عبري، يوناني، به توان مي باستاني مقدس زبانهاي جمله از .)26
متون مقدس همانگونه كه از اسمشان مشخص است وابسته به اديان مختلف  ).199 ص ،1379 روحاني، فخر(

وداها و مهابهاراتا كتابهاي : اديان و كتاب هاي مقدس متعددي در سرتاسر جهان وجود دارد، مانند. هستند
استان، اوستا كتاب زرتشتيان، تورات كتاب يهوديان، اناجيل مقدس هندوان، ئي جينگ كتاب چينيان ب

مسيحيان و قرآن كتاب مقدس مسلمانان ولي ما در اينجا به اديان ابراهيمي كه شامل دين اسالم، مسيحيت و 
  .يهوديت است مي پردازيم و ابتدا تاريخ ترجمه متون مقدس و سپس قرآن را بررسي مي كنيم

رمي  -يوناني -1: به سه دوره تقسيم مي شود) د عتيق و عهد جديد و ملحقاتعه(تاريخ ترجمه متون مقدس
چهره شاخص در دوره اول سنت جروم ).  39، ص 1385نژاد حقيقي،(دوران جديد - 3نهضت اصالح دين  -2

ترجمه لفظ گرا . است كه با وجود ترجمه هاي لفظ گرايانه، معتقد بود كه معنا بايد بر صورت تقدم داشته باشد
در اينجا به معناي واقعي كلمه لفظي بود يعني كلمات زبان مبدا كه اصوال يوناني بودند جايگزين نزديكترين 

 16شاخص ترين چهره ترجمه در قرن ). 19، ص 2008ماندي، (معادل گرامري خود در زبان مقصد مي شد 
ون مقدس بايد براي عامه مردم او معتقد بود مت. ميالدي يا همان نهضت اصالح دين مارتين لوتر آلماني است
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در دوران جديد نيز ترجمه هاي  .)14ص  ،1964نايدا، (قابل فهم باشد بنابراين ترجمه نسبتا آزادي ارائه داد
جديدي به اكثر زبانهاي اروپايي توليد شد و مبلغين مذهبي هم ترجمه هايي به زبانهاي جهان سومي ها ارائه 

  ).39، ص 1385نژاد حقيقي،(كردند 

چنانچه از نمونه هاي باال مي توان يافت، از ديرباز اختالف نظر جدي درباره اينكه آيا ترجمه متون مقدس بايد 
آنچه درباره ترجمه به طور عام و ترجمه متون مقدس به طور خاص مي . لفظي باشد يا آزاد، وجود داشته است

، چه از سويي هيچ ترجمه اي بي توان پذيرفت، اين است كه ترجمه كامل و بي عيب هرگز ممكن نيست
رضايي باغ ( تفسير نيست و از سوي ديگر در هر ترجمه اي جنبه هايي از متن اصلي ناخواسته فدا مي شود

  ).35، ص 1384بيدي 

  

  نترجمه قرآ-2-2
امروزه با توجه به گسترش ترجمه هاي قرآن به زبان هاي مختلف و به خصوص ترجمه هاي متعدد آن به زبان 

ي، لزوم اهتمام به بررسي ترجمه هاي قرآن، نه تنها وظيفه ي پژوهشي صاحب نظرا ن ترجمه است، انگليس
قرآن را به بسياري . )128، ص1391قريشي، جهانجويان،( بلكه اين امر، نوعي وظيفه ديني هم تلقي مي شود

 قرآن به چشم مي خورد از زبان ها ترجمه كرده اندو در بسياري زبان ها مثل زبان انگليسي چندين ترجمه از
اين ترجمه ها بيشتر تفسير و تاويلي است كه كاربرد شخصي دارد و در مباحث مذهبي جدي بدان ها ولي 

  :در مقاله اي چنين مي نويسد) 1388(موسوي مقدم  .)365ص ، 1389عبدالولي، (استناد نمي شود 
 1647ترجمه فرانسوي دوريه در سال نخستين ترجمه انگليسي كه توسط راس انجام گرفت، صرفا مبتني بر 

منتشر شد، مبتني بر ترجمه بدنام ماراچي  يالديم1734ترجمه انگليسي جرج سيل كه در سال . بود يالديم
ترجمه رادول كه . بود و حتي همان مدخل آغازين و يادداشت هاي مغرضانه ي يكسوگرانه را همراه داشت

. ديگري از حمالت ضد اسالمي يك مترجم غرض ورز است منتشر شد، نمونه. م1861نخستين بار در سال 
آگاهانه يا –صدمه اي كه كوشش هاي. منتشر كرد. م1937ريچارد بل هم ترجمه انگليسي اش را در سال 

از سوي اين مترجمان غير مسلمان به تصوير اسالم زد، پژوهشگران مسلمان را به چالشگري و به –ناآگاهانه
در سال . و دقيق قرآن به زبان هاي غربي، به ويژه انگليسي برانگيخت دست دادن  ترجمه هاي درست

متن كامل قرآن به عربي براي نخستين بار در هامبورگ زير نظر و با همت آبراهام هينكلمان  يالديم1694
نخستين ترجمه انگليسي به قلم يك مسلمان كه در اوايل قرن بيستم منتشر شد، به همت محمد . منتشر شد

  . بود يالديم1905كيم خان، اهل پاتياال در سال عبدالح
نوع اول ترجمه معناگرايانه است كه زبان يا نثر كهن و نيز آرايش واژگاني و يا : دو نوع ترجمه قرآن وجود دارد

، .)م1980(، آربري .)م1969(، پيكتال .)م1937(عبارت پردازي دقيق را پيش مي گيرد، مانند ترجمه هاي بل 
اين ترجمه هاي ادبي رهيافتي به ترجمه دارد كه اجازه مي دهد زبان متن .). م1983(علي  عبداهللا يوسف

نوع دوم، ترجمه اطالع يا ارتباط گر است و امكان مي دهد . احاطه داشته باشد) ترجمه(اصلي بر زبان مقصد 
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و .) م1985(روينگ ، ا.)م1978(كه قرآن به زبان انگليسي امروزين و اطالع بخشي، مانند ترجمه هاي اكبر 
به طور قطع، اين انتظار نمي رود كه ترجمه . )137، ص 1388موسوي مقدم، (برگردانده شود.) م1997(ترنر 

هيچ ترجمه اي هر چقدر هم « به نقل از ويليامز، .قرآن تمامي مفاهيم بيان شده در زبان عربي را منتقل سازد
ر كس كه اصل و ترجمه اثري را خوانده، به درستي اين امر ه. »كه به معنا وفادار باشد، ترجمه اي موفق نيست

وقتي زبان عربي به طرز ماهرانه به كار رود؛ زباني بس موجز، پر محتوا و توان مند جلوه مي . اقرار كرده است
زبان قرآن نيز در جاي خود برجسته، شكوهمند، سرزنده، هولناك، محبت آميز، لطيف و مهيج . كتد

براي ترجمه متون مقدس به ويژه قرآن كريم، اصولي وجود دارد كه هر مترجمي . )71ص ،1389خليفه، (است
دقت و صحت، استفاده از : اين اصول به اختصار عبارتند از. براي ترجمه به هر زباني ناگزير به رعايت آنهاست

  ).15-14، صص1383مظاهري، (نثر متعارف و معيار، حفظ كلمات و تعبيرات خاص 
معروف ترين و معتبرترين ترجمه هاي انگليسي معرفي مي كند  )34ص  ،1365(خرمشاهي ه همان گونه ك

نخستين طبع  [ترجمه رادول ) 2. ]م 1734نخستين طبع  [ترجمه جورج سيل ) 1: قرآن مجيد عبارتند از
مه ترج) 5. ].م1930نخستين طبع  [ترجمه پيكتال) 4. ].م1880نخستين طبع  [ترجمه پالمر ) 3. ].م1861

  ..)م1955نخستين طبع  [ترجمه آرتور آربري ) 6.  ].م1956نخستين طبع  [داوود .ج
  
  معناي تقوي- 2-3

وقايه حفظ شي است از چيزهايي كه او » «الوقايه حفظ الشي ما يوذيه و يضره«. مي آيد» وقي«تقوي از ماده 
جعل النفس في وقايه مما « : معناي تقويرا از ايذاء و زيان حفظ مي كند و تقوي نيز از اين ماده آمده است و 

 ص ،1332، راغب اصفهاني(».يعني انسان نفس خود را از چيزهايي كه از آن مي ترسد حفظ كند» يخاف
530(.  

آيت اهللا مطهري در كتاب ده گفتار، ) همان.(تقوي در اصطالح شرع، عبارتست از نگهداري نفس از ارتكاب گناه
  :ده استمعناي تقوا را چنين تعبير كر

تقواي ديني و الهي يعني اينكه انسان خود را از آن چه از نظر دين و اصولي كه دين در زندگي معين كرده 
  ).1341( است و خطا وگناه و پليدي و زشتي شناخته شده حفظ و صيانت كند و مرتكب آنها نشود

ونيروي دروني در انسان به  به عبارت ديگر، تقوا يك نيروي بازدارنده است كه به صورت يك ملكه نفساني
كمال تقوا آن است كه . وجود مي آيد و او را در برابر طغيان شهوات و ارتكاب كارهاي خالف حفظ مي كند

پس چنين مي توان گفت كه تقوا داراى . عالوه بر دوري از گناهان و محرمات، از مشتبهات نيز اجتناب شود
 :اند رحله قائل شدهبعضى از بزرگان براى تقوى سه م. مراحلي است

پرهيز از هر گونه گناه اعم از  )دوم. نگهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح) اول
دارد و از  خويشتن دارى در برابر آن چه قلب آدمى را به خود مشغول مى )و سوم .ترك واجب و فعل معصيت

  .)136، ص 1404بحاراالنوار،(ص استكند، و اين تقواى خواص بلكه خاص الخا حق منصرف مى
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  روش شناسي - 3
كيفي سعي داريم تا درستي و دقت و رسايي ترجمه انگليسي و فارسي كلمه تقوا و  - در اين پژوهش كمي

ترجمه مختلف قرآن كريم استفاده كرده  20براي جمع آوري اطالعات مورد نياز از . مشتقاتش را بررسي كنيم
آيه از قرآن  30براي دستيابي به نتيجه مطلوب، . ترجمه انگليسي است 10فارسي و ترجمه  10ايم كه شامل 

  .را كه دربردارنده ي تقوا و مشتقات آن است، انتخاب كرده وبه بررسي ترجمه هاي اين آيات مي پردازيم
قرائتي،  الهي قمشه اي، مكارم شيرازي، آيتي، خرمشاهي، انصاريان،: مترجمان ترجمه هاي فارسي عبارتند از

پيكتال، يوسف علي، : مترجمان نسخه هاي انگليسي نيز عبارتند از. مجتبوي، صفارزاده، فوالدوند و معزي
  .خان، احمد علي، اروينگ، پيكتال فرمت باي برون، صفارزاده، موالنا محمد علي وتقي عثمان- آربري، الهاللي

 ، فتح197 ، بقره13 ، حجرات32 ، حج26اعراف، 9 ، مجادله237 بقره: آيه انتخابي به ترتيب زير هستند 30
، 8 ، مائده9 ، نسا52 ، نور65 ، اعراف2 ، بقره27 ، مائده72 ، مريم7 ، حشر8 ، شمس109 ، توبه3 ، حجرات26
، 2 ، طالق4 ، توبه29 ، انفال138 ، العمران16 ، تغابن21 ، بقره17 ، محمد155 ، انعام1 ، احزاب132 طه

  .56 و مدثر 63 يونس
ساس اين اطالعات، دو جدول بسامد و درصد استفاده از معادل هاي واژه تقوي در ترجمه هاي فارسي و برا 

و جدول ترجمه هاي  1از اين پس، جدول ترجمه هاي فارسي را جدول شماره . انگليسي را تهيه كرديم
  .ناميممي 2انگليسي را جدول شماره 

 

  يافته ها -4
سي آيات قرآني كه مورد بررسي قرار گرفتند، واژه پرهيزكاري با ، در ترجمه هاي فار1بر اساس جدول
اما آيا اين كلمه معادل مناسب و دقيقي . ، محبوب ترين واژه براي ترجمه تقوا است)درصد 43(بيشترين بسامد

ا تقو. دقت كنيم) تقوا و پرهيزكاري(براي تقوا است؟ براي جواب به اين سوال بايد به معناي ضمني هر دو واژه 
تقوا در واقع يك نيروي بازدارنده . در زبان عربي به معناي نگهداري نفس از چيزي است كه از آن مي ترسد

معادل صحيحي براي كلمه  "پرهيزكاري"پس با اينكه . است كه به صورت ملكه روحي و دروني درمي آيد
  . فسير بيشتري استتقواست اما معني ضمني و دقيق اين كلمه را نمي رساند و نيازمند توضيح و ت

درصد استفاده، خود واژه تقواست كه تا حدي نشان دهنده ي طرز  24دومين معادل پركاربرد كلمه تقوا  با 
از ديد نگارنده، به دليل شباهت هايي  كه ميان زبان فارسي و عربي وجود . تفكر مترجمان فارسي زبان است

نها متوجه معني بعضي كلمات عربي را مي شوند و تقوا دارد، مترجمان به اين نتيجه مي رسند كه فارسي زبا
اما مشكل اينجاست كه فارسي زبانان معني اوليه را مي فهمند ولي در اكثر . نيز يكي از همين كلمات است

  .پس اين معادل هم جوابگوي نياز خوانندگان فارسي زبان نيست. اوقات متوجه معني ضمني نيستند
نيز نمي توانند معناي ضمني را برسانند .... ير پروا كردن، ترسيدن، پرهيز، خير و ساير كلمات مورد استفاده نظ

  .و نيازمند توضيح و تفسير بيشتري هستند
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آمده  2در مورد ترجمه هاي انگليسي زبان كه اطالعات بسامد و درصدهاي مورد استفاده آنها در جدول شماره 
متداولترين معادل در ترجمه هاي انگليسي مورد بررسي  god fearingواژه . است نيز چند نكته وجود دارد

در ميان مترجمان . اين واژه شامل معاني مختلفي نظير مومن،عابد،پرهيزگار،پارسا،متقي وخداترس است. است
درباره معني ) در پاورقي يا داخل پرانتز(مختلف، آربري از اين واژه بيشتر استفاده كرده ولي توضيح بيشتري

توضيح و تفسير بيشتر به خصوص در زبان هايي كه هيچ شناختي از فرهنگ زبان . ژه نداده استضمني اين وا
  .مبدا ندارند، ضروري است

است كه معاني متفاوتي  pietyدومين معادل مورد استفاده براي كلمه تقوا در ترجمه هاي انگليسي واژه ي 
نيز همانند واژه پرهيزكاري در ترجمه  Piety . پرهيزگاري،پارسايي،زهد،تقوا ودينداري: در فارسي داراست

البته بعضي از ترجمه ها . هاي فارسي، معني ضمني تقوا را نمي رساند و نيازمند توضيح و تفسير بيشتري است
 -در كل، ترجمه الهاللي. نظير ترجمه الهاللي و خان توضيحات خوب و جامعي درباره مفهوم تقوا ارائه كرده اند

ترجمه يوسف علي . ضيح بيشتر از طريق پاورقي يا داخل پرانتز بهتر و كاملتر عمل كرده استخان در زمينه تو
  . نيز همانطور كه عنوانش بيان مي كند، همراه با توضيحات است

و مشتقاتش است و شامل اين معاني مي  dutyسومين واژه پركاربرد در ميان ترجمه هاي انگليسي، واژه 
يكي از مترجماني كه از اين واژه استفاده زيادي در . وليت،وظيفه،ماموريت وخدمتتكليف،وظيفه،كار،مسئ: شود

او نيز از پاورقي براي توضيح بيشتر استفاده كرده است ولي . ترجمه اش كرده است، موالنا محمد علي است
نگ و زبان توضيحاتش درباره ي كلمه تقوا كامل و دقيق نيست و خواننده زبان مقصد كه آشنايي زيادي با فره

  .  عربي ندارد، نمي تواند متوجه معني ضمني اش شود
در آنها به   evilو ساير عباراتي است كه واژه  guard against evilواژه يا بهتر است بگوييم عبارت بعدي 

اين عبارات به معني محافظتدربرابرشيطان وشيطانراازخوددوركردن است و تنها به يك جنبه از . كار رفته است
  .ني كلي و ضمني تقواي عربي مي پردازدمع

نيز براي ترجمه ي تقوا استفاده شده اند و با اينكه معني ظاهري آنها  righteousو  heedكلماتي نظير 
  .رساننددرست است و معادل كلمه تقوا هستند ولي معني ضمني آن را نمي

براي ترجمه استفاده كرده اند و حتي در )  taqwa(بار از خود واژه تقوا  10مترجمان انگليسي زبان تنها 
در كل، . همين ده مرتبه نيز توضيحاتي درباره ي اين واژه ارائه داده اند تا براي خواننده قابل فهم باشد

به خصوص در ترجمه قرآن كه خواننده . آوانويسي كلمات عربي به انگليسي ترفند خوبي براي ترجمه نيست
  .آيات آشنا شود، سپس به فرم و ظاهر آنها توجه نمايد زبان مقصد بايد ابتدا با مفهوم

بار به كار رفته اند كه نشان دهنده  15واژه ديگر نيز براي ترجمه ي كلمه تقوا استفاده شدهو در مجموع  13 
  .قابل مشاهده هستند 2واژه در جدول شماره  13اين . ي كاربرد كم اين واژگان  براي ترجمه تقواست
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  ينتيجه گير - 5
در ترجمه متون ديني، به خصوص قرآن كريم كه هيچ گونه تحريفي در آن صورت نگرفته است، بايد دقت و 

مترجمان مختلفي دست به ترجمه قرآن زده اند و هر كدام از واژگاني استفاده . وسواس بيشتري به خرج داد
ما ميزان دقت و رسايي هر ا. كرده اند كه از ديد خودشان بهترين جايگزين ها براي كلمات عربي هستند

آيه را كه در آنها كلمه تقوا و يا مشتقات آن به  30كيفي - در اين پژوهش كمي. ترجمه متفاوت با ديگري است
ترجمه انگليسي بررسي كرديم  تا ميزان رسايي و دقت معادل هاي  10ترجمه فارسي و  10كار رفته است، در 

ترجمه ي انگليسي بررسي شده را مي توانيم به ترجمه هايي  10در مجموع، . انگليسي واژه تقوا را بسنجيم
تقسيم كنيم كه براي واژگان يا مفاهيم جديد داراي توضيحات جديد هستند و آن دسته از ترجمه هايي كه 

خان و يوسف -دسته اول شامل ترجمه هاي الهاللي. هيچ گونه توضيح و تفسيري براي اينگونه واژگان ندارند
خان تا حد زيادي واژه تقوا را توضيح داده است و جزء بهترين ها در مورد ترجمه - مه الهالليترج. علي است

سوره  26ترجمه يوسف علي و ترجمه موالنا محمد علي هم داراي توضيحاتي است؛ مثال در آيه . واژه تقوا است
  . اعراف در مورد لباس تقوا توضيحاتي داده اند

وب مي شوند چونكه توضيح خاصي براي واژه تقوا ندارند و به معناي هفت ترجمه ديگر جز دسته دوم محس
  .ظاهري اين واژه بسنده كرده اند

در پايان چنين مي توان گفت كه اكثر ترجمه ها چه فارسي و چه انگليسي، به توضيحات بيشتري درباره ي 
  .معناي ضمني تقوا نياز دارند
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  مجيد قرآن فارسي هاي ترجمه در تقوي واژه هاي معادل از استفاده درصد و بسامد اطالعات جدول-3
 4.EC Pدل ه!4 واژ!RG از P2 ا69$!دA2 و درG!F��) ه!4 '!رO9 =2ول ا*8k!ت =�C 2در�\G ن"�%  

Pر!�  �Q.C@!ت  در2A از �ZC  i7ار  )و 6YG$!ت( واژRG P!دل  �

  �Sه�,1!ران، �Sه�,7!ر: �!E6YG iG!ت  ٤٣  ١٢٩  �Sه�,1!ر4  ١

  EC ،��E6G.ا6YG iG!� :(Y�S$!ت  ٢٦.٣  ٧٩  EC.ا  ٢

 ، �Sوا�Sوا 6YG iG!�:(Y�S$!ت  ١٢  ٣٦ 2Mا�Sوا �7دن از   ٣
  2Mا �Cس : �!6YG iG$!ت  ٨.٦  ٢٦  2�9�Cن از 2Mا  ٤

  ،�Sه�,�7دن: �!6YG iG$!ت  ٦.٣  ١٩  )28م ا*!G�' >8!ن 2Mا(�Sه�, از    ٥

    ٠.٣  ١  )7$� و ��f و 'F!د و�S)P!B1ه�, از  ٦

٧  ��M  ٠.٦  ٢    

٨  O;!9ر!S  ٠.٦  ٢    

    ٠.٣  ١  Z�0.7!ر4  ٩

١٠  P,BG  ٠.٣  ١    

    ٠.٦  ٢  در اG!ن G!20ن  ١١

١٢  O7!S  ٠.٦  ٢    

  i7 q�=  ١٠٠  ٣٠٠    

  

  مجيد قرآن انگليسي هاي ترجمه در تقوي واژه هاي معادل از استفاده درصد و بسامد اطالعات جدول -4
 4.EC Pدل ه!4 واژ!RG از P2 ا69$!دA2 و درG!F��) ه!4=2ول ا*8k!ت =�C 2 در�\G ن"�% OF�<V0ا  

Pر!��  Pدل واژ!RG )6$!تYG ار  )و�ZC  i7 2 ازAت  در!@�Q.C  

١  piety ٢٢.٦  ٦٨  pious, act piously  

٢  right  ٧  ٢١  Righteousness, righteous  

٣  god fearing ٢٦.٣  ٧٧  fear 

٤  heed  ٧.٣  ٢٢  heeding, heedfulness  
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٥   duty  ٢٠  ٦٠  
Keep duty, observance of duty, 
do duty, dutifulness, sense of  

٦  Taqwa  ٣.٣  ١٠    

٧  Self-restraint  ١.٦  ٥    

٨  Guard against evil  ٧.٦  ٢٣  

Protection against evil, Keep 
from evil, Preserve from evil, 
restrain against evil, Ward off evil  

٩  purity  ٠.٣  ١    

١٠  devotion  ٠.٣  ١    

١١  conduct  ٠.٦  ٢    

١٢  integrity  ٠.٣  ١    

١٣  obey  ٠.٦  ٢    

١٤  abstain ٠.٣  ١    

١٥  awe  ٠.٣  ١    

١٦  intrinsic  ٠.٣  ١    

١٧  good  ٠.٣  ١    

١٨  allegiance  ٠.٣  ١    

١٩  Follow path shown by God ٠.٣  ١    

٢٠  godliness ٠.٣  ١    

٢١  reverence  ٠.٣  ١    

  Total  ١٠٠  ٣٠٠    
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  االسرارتحليل سبكي ترجمة آيات قرآن در تفسير كشف 
  

  1محمد بهنام فر
 

  مقدمه
اي نثر مانند اين قرن اوج و تعالي هاي پر بار شعر و ادب فارسي است كه در هيچ دورهقرن ششم از دوره

كليله و دمنه، تفسير كشف االسرار، : هاي مختلف مانندنگارش كتابهاي مهم نثر فارسي در زمينه. نداشته است
عين القضاه همداني، راحه السرور راوندي، مكاتيب سنايي، منشات خاقاني، تفسير ابوالفتوح رازي، تمهيدات 

اي به اندازة قرن ششم بيانگر آن است كه از نظر كمي هم هيچ سده... ذخيرة خوارزمشاهي، مقامات حميدي و
بيح اهللا استاد ذ). به بعد 29: 1378دانش پژوه، (نويسندگان نامور و آثار ارزشمند و متنوع به خود نديده است 
زبان ادبي، يعني فارسي دري در اين « : نويسدصفا در بارة تحول نثر فارسي در قرنهاي پنجم و ششم مي

كتابها كمال رسايي و پختگي خود را به دست آورد و چون اين دو قرن در نتيجة طرز تعليم و تربيتي كه رايج 
اين آثار استوار و استادانه و خالي از هر  شود شيوة نويسندگان در همةبود دورة تكامل ادبيات محسوب مي

بسياري از شاهكارهاي نثر فارسي را خواه در نثر ساده و خواه در نثر : حتي بايد گفت. گونه عيب و خللي است
هر چند همان عواملي كه در شعر منجر به پيدايش ). 10: 1363صفا، (» مصنوع در اين دوره بايد جستجو كرد

زرين كوب، : جهت تفصيل رك. (ول را در نثر فارسي اين دوره هم پديد آوردسبك عراقي شد، همان تح
افزون اسالم در ايران و توسعة مدارس ديني از عواملي بودند كه البته رواج ادبيات عرب، نفوذ روز). 1375:11

و به « د هاي بعد منجر شوانگيز دورة ساماني به نثر متكلف و فني دورهسبب شدند به تدريج نثر پارسي دل
تعبيري نثر مرسل تكامل يافت و بدين ترتيب در جوار نثر مرسل موجز و مطنب از بطن آن از قرن ششم به 

  ).450: 1380رستگار فسايي،(» خوريم كه به نام نثر فني مشهور استبعد به نوعي نثر به شيوة تازه بر مي
كشف االسرار و عده "نوشته شده، تفسيريكي از تفاسير معتبر و ارزشمندي كه در قرن ششم بر قرآن كريم 

هاي شاهكار نثر فارسي  در اين دوره به حساب است كه از نمونه "رشيدالدين ابوالفضل ميبدي"تاليف  "االبرار
آيات  "النوبه االولي"در نوبت اول: ميبدي اثر گرانقدرش را در سه نوبت يا مرحله تنظيم كرده است. آيدمي

كه بخش بزرگي از  "النوبه الثانيه"در . قت و امانت به پارسي روان  برگردانده استقرآن كريم را با رعايت د
شود در تفسير آيات به روش عمومي تفسيرهاي اهل سنت كه اتكا به احاديث و اقوال كتاب را شامل مي

از برخي  به بيان تاويلهاي عارفانه و لطايفي كه "النوبه الثالثه"مفسران گذشته باشد عمل كرده است و در 
نگرشي است بر قرآن، « خالصه اينكه اين كتاب ). 36: 1374ركني، ( آيات استنباط كرده پرداخته است

                                                           
 m_behnamfar@yahoo.comدانشگاه بيرجند دانشيار زبان و ادبيات فارسي .1
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كند، بار ديگر آيات را به شيوة عامة نگرشي از پشت منشوري سه پهلو، نخست آيات را ترجمة تحت اللفظي مي
  ).19: 1364انزابي نژاد، ( ر و تفسير مي كندكند و سرانجام آيات را با مذاق اهل عرفان تعبيمفسران تفسير مي

. در اين مقاله نگارنده كوشيده است تا ويژگيهاي سبكي ترجمه و تفسير كشف االسرار را بررسي و تحليل نمايد
اين تحقيق فقط به جلد ششم كتاب اختصاص دارد و ) ده جلد ( البته با توجه به حجم گستردة اين تفسير 

سير كه به صورت يك عدد داخل پرانتز قيد گرديده، مربوط به شمارة صفحه از جلد تمام ارجاعات به اين تف
  .ششم تفسير است كه مشخصات كتابشناسي آن در فهرست منابع به طور كامل ذكر گرديده است

در خصوص پيشينة تحقيق بايد گفت تا كنون كتابها و رساالت و مقاالت متعددي در بارة اين تفسير نوشته 
كه در آن ضمن ارائة گزيده اي از اين كتاب مقدمة )  1374ركني،(لطايفي از قرآن كريم : مانندشده است، 

گزيدة ديگري )  1374انزابي نژاد، (  "نواخوان بزم صاحبدالن": كتاب . مبسوطي در بارة آن نگاشته شده است
ناخت اجمالي پژوهندگان از اين تفسير است كه با مقدمه و توضيح لغات، تركيبات و شرح برخي مطالب به ش

ويژگيهاي صرفي ترجمة آيات قرآن در تفسير كشف  "همچنين مقالة . كنداز اين تفسير عرفاني كمك مي
النوبه "به بررسي ويژگيهاي صرفي ترجمة آيات قرآن در نوبت اول )  1389بهنام فر، (  "االسرار ميبدي

كي نثر ترجمة كشف االسرار تا كنون تحقيق جامع و اين تفسير پرداخته است، اما در بارة تحليل سب "االولي
  .كاملي صورت نگرفته است

كنيم، مقصود يكي از مفاهيم سبك دوره، سبك شخصي و سبك ادبي است استفاده مي "سبك"وقتي از وازة 
هاي سبك شخصي آنچه در اين تحقيق انجام شده است عمدتا تاكيد بر ويژگي). 69: 1375شميسا،: رك( 

از طرفي با توجه به . آيندهاي سبكي اين دوره هم به حساب ميند بسياري از اين مختصات از ويژگيدارد هرچ
اين مقاله با ) 1390فتوحي،( "ها، رويكردها و روشهاسبك شناسي، نظريه"اي دركتاب سبك شناسي اليه

  .تاكيد بر سبك شناسي بالغي يا ادبي تنظيم شده است
متني كامال عرفاني است و اصلي ترين ويژگي  -مخصوصا در نوبت سوم   -ر با توجه به اينكه كشف االسرا

شود به به پهنه ي شعر كشيده مي شود يا خود سخن شعر مي« متون عرفاني سخن آهنگين است كه نثر 
تعبير ديگر سخن در عين نثر بودن به آرايه هاي شعر آراسته مي گردد و بسياري از بايسته هاي شاعرانه را مي 

است و همه ... برگ برگ اين آثار سرشار از تخيل و ماالمال از سجع، ترصيع، تشبيه، استعاره، كنايه و . يردپذ
سبك « لذا ).  8: 1374انزابي نژاد، ( » داراي آن بايسته هايي است كه سخن را به سايه سار شعر مي برد

ه در اين قسمت دست نويسنده باز خاص ميبدي و قدرتش را در نويسندگي بايد در نوبت سوم جستجو كرد، چ
است و رشته سخن دراز لذا مي تواند با آزادي بيشتر قلم را به جوالن درآورد و با ايراد جمله هاي مسجع و 
موزون از يك طرف و نقل گفتار عارفان و اشعار دلپذير از طرف ديگر لطف سخن را بيشتر و تأثيرش را افزونتر 

اين بخش صنايع بديعي مخصوصاً سجع و موازنه و جناس به كار رفته و  در بسياري از عبارتهاي. گرداند
اما . تشبيهات و استعارات بديع ذوق پسند آورده شده و مطالب با بسطي شيرين و شيوا ادا گرديده است
لذا . هيچگاه الفاظ از سادگي و جمالت از رواني به دور نمانده و تكلفهاي نثر مصنوع گريبانگيرش نشده است

شيوه نگارش را بايد بينابين نثر مرسل و نثر مصنوع شمرد زيرا كالم در آن واجد رواني نثر مرسل و زيبايي  اين
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بدين جهت به ).  114: 1374ركني، ( » .نثر مصنوع است اما از سادگي و يكنواختي آن و تكلفهاي اين به دور
  .پردازيمبررسي سبك نويسندگي ميبدي در نوبت سوم  مي

هاي دوم و سوم نثري پخته و كامل است كه از صورت ابتدايي و سادگي نثرهاي مخصوصا در نوبتنثر ميبدي 
در كشف االسرار همزمان جمالت كوتاه، ساده . اوليه فارسي بيرون آمده و استواري و لطافت خاصي يافته است

نثر موزون "در ذيل عنوانبرخي از محققان كشف االسرار را . بينيمو روان را در كنارجمالت فني و مصنوع مي
  ).68: 1378شميسا،:رك(اند طبقه بندي كرده "يا مسجع

  :اينك به بيان ويژگيهاي سبكي اين بخش مي پردازيم
 نثر ساده و روان - 1

اي است كه خالي از شود و كمتر صفحهدر جاي جاي اين كتاب جمالت كوتاه با نثري ساده و روان ديده مي
  :اين گونه جمالت باشد، مانند

تو كه او را دعوت كني به لطف دعوت كن و به رفق سخن گوي، اي موسي تو رسول مني، فرستادة مني، خلق 
  )133.(من گير، من رفيق و لطيفم، رفق و لطف دوست دارم

چون ديدة وي بر من افتاد، روي بگردانيد، ميان درختان بلوط شد تا خويشتن را از من بپوشد، من همچنان : يا
  )512. (فتمراز پي وي مي

  
 آهنگ عروضي 

 :گاهي نثر ميبدي آهنگ عروضي به خود مي گيرد، مانند

آن روز به مؤمنان گذر همي : يا) 18(منم تاونده با هر كاونده، به هيچ هست نماننده، به صفات خود پاينده 
. ب پيش آيدكرا زهره ي آن بود كه اين خطاب را به جوا: نيز). 343. (كند و به رخسار ايشان نظر همي كند

)61.(  
  

 :اطناب يا بسط سخن

كه به نثر فارسي امكان « يكي از مختصات نثر در قرن ششم شيوة اطناب است، زيرا اتخاذ همين شيوه بود  
ميبدي نيز در ). 145: 1366خطيبي، ( » داد تا به آساني و فرواني ديگر مختصات فني را بپذيرد و به كار برد

بيان مقصود به نحو احسن استفاده كرده و تأويالت عرفاني و لطايفي را كه نوبت سوم از اين شيوه براي 
توضيح، تأويل و : شودبسط سخن در كالم ميبدي به سه شيوه ديده مي. دريافته به تفصيل ذكر نموده است

ما نيز در اينجا شيوه هاي بسط سخن ميبدي را تحت همين سه عنوان مورد ).  114: 174ركني، ( تشقيق 
  :ي قرار مي دهيم بررس
مي توان ادعا كرد كه بخش بزرگي از تفسير ميبدي در نوبت سوم بر تأويل بنا شده است و : تأويل - الف

از ) 115: همان(» .در زير سرپوش آيات آراي مذهبي و عقايد عرفاني خويش را بازگو كند« نويسنده توانسته 
  :جمله
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ن عيسي بن مريم ارسلته امه الكتّاب فقال له المعلم قل بسم ا«) ص(قال رسول اهللا : روي ابوسعيد الخدري قال
  ).43. (الباء بهاء اهللا والسين سناء اهللا و الميم ملك اهللا: اهللا فقال عيسي

حاء اشارتست به حلم خداوند، جيم اشارتست . حج دو حرفست، حاء و جيم» و ادن في الناس بالحج«قوله : يا
  )371.... (به جرم بنده 

به روش مجلس گويان و خطبا با جمالتي خوشنواز و قريب « مراد از توضيح آن است كه ميبدي : توضيح - ب
شيوه ). 117: 1374ركني، (پردازد  المعني با تلفيق بسياري از آيه ها به شرح و بسط در اطراف آية معنون مي

ترادف در آنها بيان مي يك مطلب با تعبيرهاي مختلف و جمله هاي م« ي توضيح به اين صورت است كه 
. شود در حالي كه آيات و اخبار مؤيد آن است و اشعار و منقوالت از عرفا مايه ي تفنن و آرايش بخش كالم

جمله ها غالباً به سجع ختم مي شود و خوش آهنگ است و گاه به نثر مرسل روان و استوار شبيه نثر نوبت 
  :ه ذكر چند مورد اكتفا مي شوددر اينجا جهت رعايت اختصار ب) همان(» .دوم است

خشوع در نماز گوهري است نفيس، كيميايي است كه هر چه فساد است به اصالح آرد، تفرقه به جمع بدل « 
كند، از قبض باز رهاند، بسط رساند، سيئات محو كند، حسنات ثبت كند، حجابي است از خلق، حسابي است 

ونس است، در وحشت لحد انيس است، در عرصه ي با حق، در معركه مرگ مبشر است، در ظلمت گور م
  )423(» .قيامت عديل است، در وقت عرض شفيع است از دوزخ ستر و به بهشت دليل است

بادا روزي كه باز رهم از لوح و قلم، بيابم صرف قدم به صدق قدم، آزاد شوم از بند وجود و عدم، از دل : يا
  )218. (دي بر دست نهاده دمادمبيرون كرده حسرت و ندم، در مجلس انس قدح شا

نمونه ي ديگري از بسط كالم به شيوه ي توضيح بيان فضيلت و شرافت آيه ي تسميت است كه در آغاز سوره 
  :ها آمده است، مانند

سين اشارتست به ... باء اشارتست به بقاء اهللا تعالي خداوند جهان و جهانيان و دارنده ي همگان ... بسم اهللا « 
ميم اشارتست به محبت خداوند مهربان، كه به لطف خود ... بر دوستان و نواختن ايشان در دو جهان سالم اهللا 

  )16. (مهر و محبت خود داد به بندگان
منظور از تشقيق بيان شقوق مختلف يك كلمه يا مطلب و شرح و بيان يكايك آنهاست كه به : تشقيق - ج

  :كند، مانندمناسبت هر يك آيه يا حديث يا شعري را نقل مي 
جانست و تن، جان از نور است و نور علوي، : بدان كه آدمي دو چيز است» منها خلقناكم و فيها نعيدكم« قوله 

جان خواست كه بر شود كه علوي بود تن خواست كه فرو رود كه سفلي بود، ملك . تن از خاك و خاك سفلي
  )149-150. (تتعالي و تقدس به كمال قدرت خويش هر دو را بند يكديگر ساخ

هجرت دو است، هجرت ظاهر و هجرت باطن، هجرت ظاهر آن است ... » والذين هاجروا في سبيل اهللا«قوله : يا
كه خانه و شهر خويش را وداع كند، هجرت باطن آن است كه كونين و عالمين را وداع كند، هجرت ظاهر 

در هجرت باطن زاد لطف رب  موقت است و هجرت باطن مستدام، در هجرت ظاهر طعام و شراب است،
االرباب است، در هجرت ظاهر منزل غار است، در هجرت باطن منزل ترك اختيار است، هجرت ظاهر از مكه تا 
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. مدينه، هجرت باطن از اضطراب نفس شورانگيز تا سكينه سينه، قال النبي المهاجر من هجر ما نهي اهللا عنه
)407(  

  
 :رگان دين و اولياي تصوفذكر احاديث و حكايات و شرح حال بز

و ديگر بزرگان دين و شرح ) ص(يكي ديگر از ويژگيهاي نثر موزون در نوبت سوم تمثل به گفتار پيامبر اكرم
  :حال اولياي تصوف است كه در اين اثر گرانقدر نمود چشمگيري دارد، از جمله

  )20. (بادالدعاء هو الع: گفت) ص(پيغامبر : مانند: استشهاد به احاديث نبوي - الف
من تقرّب الي شبراً تقرّبت اليه ذراعاً و من : گفته است حكايت از كردگار قديم جل جالله) ص(مصطفي: يا

  )109. (ان اهللا تعالي طيب اليقبل االالطيب: گفت) ص(مصطفي : نيز) 170. (تقرّب  الي ذراعاً تقرّبت اليه باعاً
، نيز )512(حكايت محمدبن حسان : يا) 411(ذوالنون مصري قصه ي منقول از : مانند: ذكر حكايات - ب

  )185(حكايت ساريه 
از كلمات مشايخ بيش از همه سخنان مسجع و موزون خواجه عبداهللا :  تمثل به گفتار مشايخ صوفيه - ج

ميبدي غالباً از . انصاري را نقل كرده است به طوري كه كمتر نوبتي از نوبتهاي سوم خالي از گفتار اوست
به ) 111( "شيخ االسالم انصاري"البته گاه با القابي نظير . ياد مي كند» پير طريقت«خواجه عبداهللا با عنوان 

سخنان منقول از خواجه عبداهللا انصاري غالبا كوتاه است  و از دو يا سه سطر تجاوز . گفتار او تمسك مي جويد
  :نظير) 124: 1374ركني، . براي تفصيل رك( كند نمي

يقت باين معني اشارت كرده گفته بر خبر همي رفتم جويان يقين، ترس مايه و اميد قرين، مقصود از پير طر
. من نهان و من كوشنده ي دين، ناگاه برق تجلي تافت از كمين، از ظن چنان روز بينند و از دوست چنين

)222-223 (  
مده است كه جهت پرهيز از اطاله ي البته تمثل به گفتار مشايخ تصوف و شرح حال آنان در جاي جاي كتاب آ

  .كالم از ذكر آنها خودداري مي شود
 

 :ايراد اشعار تازي و پارسي

از ديگر ويژگيهاي نثر ميبدي استشهاد به اشعار فارسي و عربي است و اين به دو دليل است، اول اينكه تصوف 
استشهاد به اشعار شاعران است  6قرن  با دل و احساسات و امور ذوقي مناسبت دارد، ثانياً از ويژگيهاي نثر در

كه از جنبه ي معنوي صوفيي كامل و از جنبه ي ادبي نويسنده اي چيره دست و تواناست به اين « لذا ميبدي 
  :از جمله) 127: 1374ركني، (» .هر دو جهت به ايراد اشعار در ضمن گفتار توجهي خاص داشته است

  : مانند: استشهاد به اشعار فارسي - الف
نه روي آنكه باز گردد، نه زهره ي آنكه فراپيش شود، به زبان بيچارگي از سر » اليموت فيها و اليحيي «

  :درماندگي گويد
  زير لگد فلك نه پستم نه نيم      از جام وجود خود نه مستم نه نيم

  )169(يارب چه كسم من كه نه هستم نه نيم     نه راحت جان نه درد دل واي به من
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  :مانند: شعار عربياستشهاد به ا - ب
آري در پرده ي دوستي كارها رود كه آن همه بيرون از پرده ي دوستي تاوان بود و در پناه دوستي محتمل 

  :بود، شعر
  )316(جائت محاسنه بالف شفيع     و اذاالجيب اتي بذنب واحد

عرفاني از آن جايي كه تفسير كشف االسرار در نوبت سوم تفسيري : كاربردن اصطالحات صوفيهبه  -2
و بر مذاق اهل تصوف است در جاي جاي كتاب به ذكر اصطالحات عرفاني پرداخته و گاه آنها را توضيح داده 

 :است، از جمله

بر ذوق اهل معرفت اين شب و روز نشان قبض و بسط » وهوالذي خلق الليل و النهار« قوله : قبض و بسط
  )236-235. (هي استعارفان است و اين قبض و بسط حكم الهي و تقدير پادشا

  )169. (تجلي جمال حق به دلهاي ايشان پيوسته: تجلي
  )191. (به جوار كرامت باز آورديم» ارجعي الي ربك«بĤخر در صحبت رضا و بدرقه ي خطاب : ... رضا

  )221. (علم شريعت آموختني است، علم حقيقت يافتني است: حقيقت
  )342. (ا در خوف و رجا زندگي مي كندبنده را ميان قهر و لطف مي دارد ت: خوف و رجا

ساحت سينه به جاروب تفريد و تجريد بروبد و خس و خاشاك بشريت و آدميت و شيطنت : تجريد و تفريد
  )112. (نيست كند

  )477. (بناء معرفت بر محبت است، هر جا كه محبت است معرفت است: محبت و معرفت
  .كه زبان از آن عبارت كندهر كرا مشاهدت باطن دوست گشت نخواهد : مشاهده

  )575. (شبلي آنچه گفت از تفرقه گفت و جنيد جواب از نقطه ي جمع داد: جمع و تفرقه
 

 :كاربرد تشبيهات، استعارات و تمثيالت

از ديگر ويژگيهاي شعر منثور در اين كتاب استفاده از تشبيهات، استعارات و تمثيالت زيبايي است كه نثر 
  :دالويز كرده است كه اينكه به ذكر نمونه هايي از هر كدام مي پردازيمكتاب را شورانگيز و 

  :مانند: تشبيه - الف
مردي بود در بوته ي بال پالوده، زير آسياي محنت فرسوده، تازيانه ي عقاب، بي محابا بر سر وي گذاشته و هر 

ماهروي حقيقت را كه نشان چند كه در مجمر بال جگر او بيش كباب كردند او بر بالي خود عاشق تر بود كه 
  )309. (دادند در كوي بال نشان دادند و در حجره محنت

سماع حروف مقطعات در مفتتح سور و آيات، شرابي است در قدح فرح ريخته، در كاس استيناس كرده، : يا
جالل احديت به نعت صمديت دوستان خود را داده چون دوستان حق در بوستان لطف اين شراب انس از جام 
قدس بياشامند در طرب آيند، چون در طرب آيند در طلب آيند، قفس كون بشكنند، به پر عشق بر افق غيب 

  )16. (پرواز كنند تا به كعبه ي وصل رسند
» تشبيه بليغ«چنانكه مالحظه مي شود بيشتر تشبيهات به صورت اضافه ي تشبيهي آمده است و از نوع 

  . محسوب مي گردد
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  :جمع استفاده كرده است، يعني براي يك مشبه چندين مشبه به آورده است، مانندگاهي ميبدي از تشبيه 
ي در تا بداني كه خاكيان نواختگان لطفند، بركشيدگان عطفند، نرگس روضه ي جودند، سرو باغ وجودند، حقه

  )19. (حكمتند، نور حدقه ي عالم قدرتند، نور حديقه ي فطرتند
  :ي مصرحه آمده استاستعارهدر نمونه هاي زير : استعاره - ب

  )87(الهي گاه گويم كه در قبضه ي ديوم از بس پوشش كه بينم 
مريد به مراد رسيده، مرغ سوي آشيان شتافته، دوست ازلي : و يا) در اينجا ديو استعاره از نفس انسان است(

  )در اينجا مرغ استعاره از روح و آشيان استعاره از عالم ملكوت است(پرده برگرفته 
در اينجا ) (493(همه عالم ترياق است مارگزيده مي بايد ) 493. (همه عالم رياحين است بوينده مي بايد: نيز

  ).بوينده استعاره از طالب و سالك و مارگزيده استعاره از دردمند عشق است
قابل ذكر است كه تمثيالت ميبدي همواره با تشبيه همراه است، زيرا تمثيل در واقع نوعي تشبيه : تمثيل - ج

قوله اهللا ال اله االّ هو ، هر منزل كه سلطان آنجا « : است كه وجه شبه از امور متعدد انتزاع شده باشد از جمله
د، از خاشاك و خس پاك كند، چهار بالش سلطان فرود خواهد آمد فراش بايد كه از پيش برود و آن منزل بروب

بنهد تا چون سلطان در رود كارها ساخته بود و منزل پرداخته چون سلطان عزت اال اهللا به سينه ي بنده نزول 
كند فراش ال اله از پيش بيايد و ساحت سينه به جاروب تجريد و تفريد بروبد و خس و خاشاك بشريت و 

بيرون او كند، آب رضا بزند، فرش وفا بيفكند، عود صفا بر مجمره ي وال بسوزد، آدميت و شيطنت نيت كند و 
. چهار بالش سعادت و دست سيادت بنهد تا چون سلطان اال اهللا در رسد در مهد عهد بر سرير سرّ تكيه زند

  : و يا به دنبال داستان ابراهيم و سردشدن آتش بر او مي گويد) 112(
  )274. (و هواي نفس آتش است و آن دل سوخته ي تو خليل است نفس تو بر مثال نمرود است

يا در جايي ديگر علت كشتن منصور حالج را افشاي سرّ الهي ذكر مي كند و تمثيل مي آورد كه؛ آن تره 
فروش است كه او را بر بقله ي خود نداكردن مسلم است؛ اما جوهري را بر جوهر شب افروز نداكردن محال 

  )478. (است
مي دانيم كه عنصر اصلي نثر مصنوع سجع است و در واقع بدين وسيله است كه : ، ترصيع، موازنهتسجيع

 .نثر از صورت طبيعي خارج شده به شعر و كالم موزون نزديك مي شود 

نثر مسجع در ايران از آغاز پيدايش نثر دري موجود بوده است اما منحصر به خطبه هاي كتاب يا ترجمه ي 
ظاهراً نخستين كسي كه در فارسي به سجع سازي پرداخته خواجه عبداهللا . مي شده است بعضي كلمات قصار

انصاري بوده كه رسائل مختلف او سرتاسر مسجع است و سجعهايي كه آورده نوعي از شعر است، زيرا عبارات او 
  ).240: 2ج1369بهار،(بيشتر قرينه هايي است مزدوج و مرصع و مسجع 

شف االسرار مخصوصاً نوبت سوم در واقع شرح و بسط سخنان پير هرات است كه ميبدي از آن جا كه تفسير ك
در جاي جاي كتابش به سخنان او استناد جسته است، در اين اثر گرانقدر نيز انواع جمالت مرصع و مسجع 

  :ديده مي شود كه اينكه به توضيح آنها مي پردازيم
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ياد وي دلها را شمع تابانست و : اي متوالي است، از جملهيكي از ويژگيهاي سجع بندي در نثر ميبدي سجعه
  )422.  (مهر وي زندگاني دوستان است و نام وي عالم را روح و ريحانست، عارف را غارت جانست

خاك عنبر گشت و سنگ : نيز) 18. (منم تاونده با هر كاونده، به هيچ هست نماننده، به صفات خود پاينده: يا
  )86. (روز نوروز شد، بخت فيروز شد گوهر گشت، شب روز شد،

  :گاهي نيز سجع و جناس با هم به كا رفته است
و » نور« كه عالوه بر سجع بين ). 572(اي نور ديده ي آشنايان و سوز دل دوستان و سرور جان نزديكان 

اميد  الهي آمدم با دو دست تهي، سوختم بر: يا. جناس نيز وجود دارد» سرور«و » سور«و همچنين » سور«
و » بهي«، » تهي«كه بين كلمات ) 462(روزبهي، چه بود اگر از فضل خود بر اين خسته دل مرهم نهي 

  .جاس خط يا مصحف وجود دارد» نهي«
رسد كه غالباً در اين صورت سجعها متواتر و با گاهي جمله هاي مسجع در نثر ميبدي به ده مورد پياپي مي

  :رويهاي گوناگون است، مانند
حالوت معرفت، فردا لذت مشاهدت، امروز در راه دوست خطوتي فردا با دوست خلوتي، امروز مهر دل و  امروز

وعيد در راه ايشان وعد است، وعد در حق ايشان نقد است، : يا. ذكر زبان، فردا معاينه ي ميان جسم و جان
روز در منزل رازند شب ... بهشت و دوزخ بر راه ايشان منزل است هر چه دون حق به نزديك ايشان باطل است

  .در جلد ششم كشف االسرار گاهي تعداد سجعهاي متوالي به يازده عدد مي رسد). 293. (در محل نازند
  : گاهي اكثر يا تمامي كلمات در جمالت قرينه با يكديگر داراي سجع متوازي هستند، مانند: ترصيع

  )18. (همه مقهورند و تو قهار همه مجبورند و تو جبار
  )91. (زماني در حلّه ي مجاهدت زماني در قرطه ي مشاهدت: يا

  :گاهي نيز كلمات در جمله هاي قرينه داراي سجع متوازن هستند، مانند: موازنه
  :يا) 355. (يكي را امروز لباس شرك داد و طراز حرمان و فردا لباس قطران و با طراز هجران

  )133. (چه حاصل از آن كش بوي گل در جوار است تلخ را چه سود كش آب خوش در كنار است و خار را
و اما ذكر اين نكته ضرورت دارد كه در اوايل سور كه مولف به بيان فضيلت آيه ي تسميت مي پردازد و نيز در 

و خالصه اينكه هر چند ) 140: 1374ركني، (مقام اطناب به روش توضيح از سجع زيادتري استفاده كرده است
ادي به كار رفته و گاه يك صفحه ي تمام به نثر مسجع است، در عين حال سخن او از در نثر ميبدي سجع زي

سادگي و رواني دور نمي شود، البته گاهي و خيلي به ندرت سجعهاي بارد استعمال كرده كه نثر او را متكلفانه 
  :ساخته است، مانند

  )547. (جمال فردوسند و زين دارالقرار، مغبوط مهاجرانند و محسود انصار
. مرداني كه طلب ايشان را عديل و ذكر ايشان را دليل و مهر ايشان را سبيل، دنيا در چشم ايشان قليل: يا
)547(  

نويسنده «يكي از صنايعي كه بر زيبايي و لطف سخن مي افزايد صنعت تجنيس است، يعني اينكه : تجنيس
همايي، ( در معني مختلف باشنددر سخن خود كلمات هم جنس بياورد كه در ظاهر به يكديگر شبيه و 
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ميبدي هر جا كه سياق سخن اقتضا كرده از كلمات متجانس به نحو احسن استفاده نموده است ). 48: 1364
 :كه در اينجا به ذكر انواع جناس در كشف االسرار مي پردازيم

  )24. (او برتو  برافتد برتا فرو افتد : جناس تام
 ).حرف اضافه و سومي اسم استدر اينجا اولي پيشوند، دومي : بر(

  
  : اين جناس در كشف االسرار بيشترين كاربرد را دارد، از جمله: جناس ناقص يا محرّف

  )422. (او سرگشته گهي در بحر لطف او غرق شده بِرّبرّگهي در 
  )190. (آيد چه عجب گر از گلي كه سرشته ي اوست دل آيد لكه سرشته ي توست گُ لياگر از گ: يا

  )19. (حديقه ي فطرتند نَور حقه ي عالم قدرتند نُور: نيز
  

  )188. (توحيد ساختند شطرسطراسم او را : جناس خط يا مصحف
  )461. (به شكل هر دو چون همند محبتو  محنت: يا

  )293. (سوريو از هر سورتي سوزي و : نيز
  

  )118. (بيند غدراو  قدرهمه قدرها در جنب : جناس لفظ
  )186. (رستاخيز پيوسته ترسان و لرزان بود اهوالو  احوالاز : يا
  

  )422. (سترجارا پيش از  راجيست و دعارا پيش از  داعي: جناس اشتقاق
  )410. (در سراي هدايت به لطف خود بسط كرد بساطان بساط: يا

  )574. (ند نه به قيام خويشقائمحق  امتبا ق: نيز
  

  :مانند: جناس زايد
  )424. (آمد جوددر و جودآدمي به حكم : يا)/ 343. (مي كند نوحنوحه

  )355. (بر رخسار وي نهادند ساربيچاره ي رانده كه در ازل داغ خ: نيز
  )492. (است مجروحاست و آسايش دل  روحياد وي راحت : و
  

  :مانند: جناس مكرر يا مزدوج
  )355. (وي نهادند رخساربر  خساردر ازل داغ 

  )354. (كرد توفيقرفيق...  هر كه را اهللا: يا
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يكي از ويژگيهاي سبكي كه در نوبت سوم كشف االسرار به چشم مي خورد تكرار است كه البته چنانكه : تكرار
اما نثر ). 1364:21همايي، (علماي بالغت گفته اند كثرت تكرار از عيوب فصاحت كالم محسوب مي گردد 

ور است و در واقع نويسنده از تكرار براي اغراض گوناگون سود ميبدي از تكرارهايي كه مخل فصاحت است به د
البته به ندرت تكرارهاي فراوان و مالل آور در اثر او . تعظيم، تأكيد و يا تبيين مطلب: جسته است، از قبيل

 )110. (مرتبه تكرار كرده است 15را » پاك«ديده مي شود، مثالً در جايي كلمه ي 

  :االسرار معموالً براي يكي از جهات زير استو اما تكرارهاي كشف 
  :مانند) همراه با توصيف(براي تعظيم و تمجيد  - الف

ست، اقبال ازلي و تقاضاي غبيي معد به نام اهل بالست، اهل بالرضوان با همه ي غالمان چاكر خاك قدم 
صفات قديم زاد و توشه  ست،اهل بالست،لطف و رحمت رباني وكيل در خاص اهل بالمحبت الهي غذاي اسرار 

از سراپرده ي غيب هديه و » يحبهم و يحبونه «ذات پاك منزّه مشهود دلهاي اهل بالست، . ستاهل بالي 
 )309. (ستاهل بالسرانجام و عاقبت » سقاهم ربهم«ست و اهل بالتحف 

  
را بيشتر » نور«كه غالب تكرارها از اين نوع است و جالب اينجاست كه ميبدي كلمه ي : تكرار براي تأكيد - ب

بود و او خود در ذات  نوربود، معجزتش  نوربود و خلعتش  نورخلقتش : از كلمات ديگر تكرار كرده است، مانند
  )546. (علي نور بود نورخود 

  .تكرار شده است» نور«لمه نيز ك 549و  542همينطور در صفحات 
. در صفات يكتادر ذات،  يكتاداني،  يكتاگويي و به دل  يكتاتوحيد آن است كه خداي تعالي را به زبان : يا
)309.(  

  
  :نتيجه

هاي دوم و سوم نثري پخته و كامل است كه از صورت ابتدايي و سادگي نثرهاي نثر ميبدي مخصوصا در نوبت
در كشف االسرار همزمان جمالت كوتاه، ساده . استواري و لطافت خاصي يافته است اوليه فارسي بيرون آمده و

يعني نثر آن در واقع نثر بينابين است كه از طرفي بخشهاي .بينيمو روان را در كنارجمالت فني و مصنوع مي
انواع  سرشار از تخيل و –مخصوصا در نوبت سوم  –زيادي از آن نثري ساده و روان دارد و در عين حال 

موسيقي كالم و ويژگيهاي نثر موزون است، به عبارت ديگر هم رواني نثر مرسل را داراست و هم زيبايي نثر 
  .فني را، بي آن كه سخنش به ابتذال يا تكلف كشيده شود

  :توان به شرح زير بيان كردمهمترين ويژگيهاي سبكي كشف االسرار را در الية  بالغي يا ادبي مي
هاي اطناب به شيوه - 3) برخي از جمالت(داشتن وزن عروضي  -2ساده، روان و رسا كاربرد جمالت  .1

ايراد اشعار  -5استشهاد به احاديث نبوي و تمثل به گفتار مشايخ صوفيه -4) تاويل، توضيح و تشقيق(گوناگون 
 -8) صور خيال(كاربرد فراوان تشبيهات، استعارات و تمثيالت  - 7كاربرد اصطالحات صوفيه  - 6تازي و پارسي 

 ها و مقاصد گوناگون  تكرار به شيوه - 10كاربرد انواع جناس  - 9كاربرد انواع سجع و ترصيع و موازنه
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  )2005(به زبان فرانسه توسط رِژي بالشر "حمد"شناختي ترجمة سورة مباركة بررسي زبان
  

  1پويا شهرياري راد
 

  :چكيده
القرآنِ  "مستقيما از متن عربي به فرانسوي با نام ) 1647(  2قرآن مجيد نخستين بار توسط آندره دوريه 

مترجم به ترجمة اين مصحف شريف به فرانسوي  20از آن زمان تا كنون بيش از . ترجمه شد 3") ص(محمد
. اشاره كرد) 1947چاپ نخست، (  4دست يازيده اند كه از مهم ترينِ آن ها مي توان به ترجمة رژي بالشر

. چاپ مي شود ترجمة وي مورد استقبال فراوان مسلمانان قرار گرفت تا جايي كه هنوز هم اين ترجمه تجديد
به آن  )ص(از اهميت وااليي برخوردار است به گونه اي كه حضرت محمد "حمد"نظر به اينكه سورة مباركة 

داده اند و نيز پژوهشي پيرامون بررسي ترجمة اين سورة مباركه به زبان فرانسوي آن  5 "مادر قرآن "لقبِ 
ن جستار به بررسي ترجمة فرانسوي اين سوره در گونه كه بايد و شايد انجام نپذيرفته است، نگارنده در اي

در مقالة . پردازدكه يكي از بهترين ترجمه هاست، مي) 2005بالشر، ( آخرين نسخة موجود از ترجمة بالشر 
حاضر، پس از نشان دادن اهميت اين پژوهش و معرفي ترجمه هايي كه از قرآن به زبان فرانسه در دسترس 

نتايج به دست آمده از اين . شناختي بررسي مي كنيمرا آيه به آيه به لحاظ زبان )2005(هستند، ترجمة بالشر
تحقيق مي تواند براي محققين علوم ديني و مبلغين ، زبانشناسان، و نيز مترجمين متون ديني مفيد فايده 

  .قرار گيرد
  

  .قرآن مجيد، سورة مباركة حمد، رژي بالشر: كليدواژه
 

  مقدمه. 1
 ترين روشن و )ص(حضرت محمد ٔمعجزه مثابة كتاب مقدس مسلمانان و سخنان خدا، بزرگترينقرآن مجيد به 

هاي نخستين گسترش اسالم در شرق و غرب، به ساير از همان سال) 363: 1382معرفت،(او  پيامبري بر دليل
 -خاص خود را ترجمة اين كتاب مقدس در جوامع غربي اگرچه در ابتداي امر مخالفان . ها ترجمه گشتزبان

داشت، اما با شتاب يافتن تشرف اروپاييان به اسالم از  -اعم از حكما و روحانيون تندروي مسيحي و پيروانشان 
هاي گوناگون اروپايي ترجمه شد به گونه اي كه ها كاسته شد و اين مصحف شريف به تدريج به زبانحساسيت

                                                           
 com.yahoo@pouyashahriariشناسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد زبان .1

  
٢ André du Ryer 
٣ L’ALCORAN DE MAHOMET 
٤ Régis Blachère 

  ام ا-�E"ن  ٥
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 10ترجمه به ايتاليايي، نزديك به  10جمه به آلماني، تر 10ترجمه به انگليسي، بالغ بر  40اكنون بيش از 
  . در دسترس است... ها ازجمله روسي، پرتغالي، سوئدي، رومانيايي و ترجمه به اسپانيايي و نيز ساير زبان

 القرآنِمستقيما از عربي به فرانسوي با نام ) 1647(اين كتاب مقدس، نخستين بار توسط آندره دو ريه 
هر روي براي مترجمين  ، اما به)2009، 1الرزول( اگرچه كار وي چندان كامل نبود. گشتترجمه   )ص(محمد

، 3ين ساواري، كلود اتي2مترجم نامور همانند ژاك آگوستن برك 20 از پس از او بيش. پس از خود راهي گشود
 ها آن ترينِ مهم از كه يازيدند دست فرانسوي به قرآن ترجمة به... و) ملغب به بانوي مراكش(4دونيز ماسون

 فراوان استقبال اي موردترجمة بالشر به گونه. اشاره كرد )1947 نخست، چاپ(ترجمة رژي بالشر به توان مي
  . شود مي چاپ تجديد ترجمه اين هم هنوز گرفت كه جهان قرار مسلمانان

 )ص(محمد حضرت كه اي گونه به است برخوردار بسيار شاياني اهميت از "حمد" مباركة سورة اينكه به با توجه
 فرانسوي زبان به مباركه سورة اين ترجمة بررسي پيرامون پژوهشي نيز و اند داده  "قرآن مادر " لقبِ آن به

هايي از آن است، در اين جستار پس از نقل اهميت سورة مذكور، ترجمه نپذيرفته انجام شايد و بايد كه گونهآن
 به آيه را) 2005بالشر، (گاه آخرين نسخة ترجمة بالشر است ذكر كرده آنرا كه به فرانسوي صورت پذيرفته 

 علوم محققين براي تواند مي تحقيق اين از آمده دست به نتايج. كنيم مي بررسي شناختيزبان لحاظ به آيه
  .گيرد قرار فايده مفيد ديني متون مترجمين نيز و شناسان،زبان ، مبلغين و ديني

  و اهميت آن سورة مباركة حمد. 2
اسم همانند فاتحه الكتاب،  10هاي اين سوره بالغ بر نام. آيه است 7اي مكّي و داراي سورة مباركة حمد، سوره

- كه در موقيت)1334:49و سنگلجي،  1377:26رستمي،( است ... السبع المثاني، وافيه، شافيه، اساس، كافي و

اسالمي و مفسرين قرآن در كتب و مقاالت بيشماري از علماي . شودها مسمي ميها و شرايط گوناگون به آن
سه ويژگي مهم اين سوره را به شرح ) 1380:22(مكارم شيرازي. هاي بسياري گفته اندفضائل اين سوره سخن

  :داندذيل مي
ها به علت آموزش شيوة مناجات و سخن گفتن با معبود تفاوت روشن لحن و آهنگ  آن با ساير سوره - الف

  خداوند متعالتوسط خود 
  .)ص(ها به علت نام گذاري آن به ام القرآن توسط پيامبر اسالمبرتر بودن اين سوره نسبت به ساير سوره - ب
  سورة مباركة حجر 87معرفي شدن اين سوره به عنوان يك موهبت براي پيامبر در آية  - پ
  

- كتاب تمام خواندن عدد به اوندخد كند قرائت را حمد سوره در فضيلت اين سوره از پيامبر گفته شده هركس

 روايتي همچنين در). 1373:331نوري، ( فرمايدمي عنايت پاداش و ثواب او به شده نازل آسمان از كه هايي

                                                           
١ Larzul 
٢ Jacques Augustin Berque 
٣ Claude-Étienne Savary 
٤ Denise Masson 



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٣٢٢ - 
 

 ديگر ٔكفه در را قرآن هاي سوره باقي و ميزان ٔكفه يك در را حمد سوره اگر: است آمده )ص( خدا ديگر از رسول
  ). 1341:36طبرسي،( است  تر سنگين برابر هفت سورة حمد دهند، قرار

چه از افعال او ظاهر است مدح و تمجيد در اين سوره خداوند، خود را به سبب كمال ذاتي خود و به دليل آن
؛ پس او پروردگار جهانيان و بخشنده نسبت به آنهاست و بر اوست تسلط بر عوالم و )1379:12شاكر،(كندمي

بر كلية عقايد، عبادات، معامالت، امور اجتماعي و اخالقيات، به سبب شمول  اين سوره با همة ايجاز و اختصار،
  ).  همان( طلبي مشتمل استبيانات آن دربارة اصول توحيد و معاد و نبوت و هدايت

  
  هاي قرآن به فرانسويترجمه. 2

 القرآنِ " نام با فرانسوي به عربي متن از مستقيما) 1647( دوريه آندره توسط بار نخستين مجيد قرآن
هاي مختلف توسط مترجمين پس از وي اين كتاب مقدس با عناوين و شيوه .شد ترجمه ") ص(محمد

  ). 1جدول. نكـ (گوناگون اعم از فرانسوي و غير فرانسوي به اين زبان برگردانده شد
 به سپسبه انگليسي  1راس الكساندر توسط سال همان در و شد چاپ تجديد ،1649 سال در ترجمه اين

 در دوريه. رسيد چاپ به بار 24 ،1785 سال تا انتشار تاريخ از و. شد ترجمه روسي و آلماني هلندي، هاي زبان
- كلود توسط فرانسوي، زبان به قرآن ٔترجمه دومين. كرد استفاده نيز قرآني علوم كتب و تفاسير از خود ترجمه

 از اش ترجمه در ساواري. شد تجديد چاپ بار 19 ترجمه اين. شد منتشر 1783 در دوجلد در ساواري ين اتي
 را آن علت و توصيف كرده آور مالل و كننده خسته دو ريه را ترجمه و كند مي ياد نيز قرآن پيشين هاي ترجمه

 پيروي است انگيز هيجان و احساس پر كه قرآن سبك از نتوانسته او كه كند مي عنوان او كار شيوه هم
  ).1383رادفر،(كند
بدان دست ) 1840( 2كازيميرسكي پس از اين دو، ترجمه ايست كه بيبرشتاين ترجمة فرانسوي ترينمهم

بر  1970سوربن در سال  دانشگاه ممتاز استاد و فرانسه شناسان اسالم بزرگترين ، از3محمد اركون. يازيده است
  .اي نوشت و اين كتاب، باعث كاسته شدن رونق ترجمة دوريه شدآن مقدمه
از . اروپاييان به تدريج برخي مترجمين مسلمان نيز شروع به ترجمة قرآن به فرانسوي كردندپس از 

مازيغ  ، صادق) 1959( حميداهللا محمد هاي توان ترجمهمي قرآن، از مسلمانان مشهور فرانسوي هاي ترجمه
كه  –وسط اروپاييان هاي آشكار ترجمة اين كتاب الهي تاز تفاوت. را نام برد )1976( بوديب احمد و) 1978(

هاي استعمارگرايانه اي توان به اهداف و ديدگاهو مسلمانان مي -اغلب به ديني غير از اسالم اشتهار داشتند 
اشاره كرد كه گاه برخي مترجمين اروپايي داشتند؛ امري كه در مسلمانان، اغلب به خاطر كسب اجر و ثواب 

  .گرفتاخروي و نيز تبليغ دين صورت مي
  

                                                           
١ Alexander Ross 
٢ Biberstein Kasimirski 
٣ Mohammed Arkoun 
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  فرانسه زبان به هاي قرآن ترجمه ترين مهم فهرست. 1جدول
  

  توضيحات  عنوان ترجمه  ٍمترجم
 اي مقدمه شامل عربي، متن بدون  Le Coran Glorieux  بوديب احمد

 زندگي و نامه شجره درباره مفصل
 شامل كوتاه اي مقدمه و اسالم پيامبر
 اسالم گسترش شرح و فاتحه سوره
 با همراه مختلف، كشورهاي در

 زبان به شرح و ترجمه حواشي،
  فرانسه

 Le sens des versets du Saint  داود عبده بوريما
Qour'an  

 و ترجمه قرآن، عربي با متن همراه
 محمد فرانسه ترجمه روي از تفسير

 قرآن آيات الخط رسم حميداهللا،
 نظام طه، عثمان خطاطي از برگرفته

  فرانسه نگاريآوا
 زبان به عربي زبان از اولين ترجمه  L’Alcoran de Mahomet  دوريه آندره

  فرانسه
 التين، خط به فرانسه، زبان به ترجمه  Le Coran  دونيز ماسون

  كروژان ژان مقدمة با
  التين خط به فرانسه، زبان به ترجمه  L’ Alkoran  زيده فاطمه

با فرانسه  زبان به عربي از ترجمه  Le Coran  دوبيبرشتاين كازيميزسكي، آلبرت
  هاي متعددچاپ

 يادداشت با فرانسه، زبان به ترجمه  Le Coran  روژان ژان
اين . عربي متن همراه برگ، ژاك

بار در بار در پاريس و يكترجمه يك
  بيروت چاپ شد

 همران فرانسه، زبان به ترجمه  Le Coran  مونته لويي ادوارد
 سيره و آيات نزول درباره اي مقدمه

 در نيز يكبار ترجمه اين. اسالم پيامبر
  شد چاپ بيروت در يكبار و پاريس

ترجمة وي مفقود شده و در دسترس   ؟  گاالن آنتوان
  نيست

ترجمة وي بسيار مورد استقبال  Le Coran  رژي بالشر
به همراه مقدمه . مسلمانان قرار گرفت

  و حواشي ذيل برخي آيات
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  )2005(شناختي ترجمة بالشربررسي زبان. 4
در اين بخش از مقاله، ترجمة . شودكه در باال اشاره شد، اين ترجمه هنوز هم تجديد چاپ مي همان گونه

شناختي بررسي آيه به آيه به لحاظ زبان) 2005بالشر،(سورة مباركة حمد را درآخرين نسخة موجود از بالشر
  .است) 1380(هاي فارسي همگي از مكارم شيرازيترجمه. كنيممي

  
  هاي آنة سورة مباركة حمد و ترجمهآيات شريف. 2جدول 

  
  ترجمة فرانسوي  ترجمة فارسي  آية شريفه  شماره آيه

 بخشنده خداوند به نام  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ  1
  مهربان

Au nom d’Allah, le 
Bienfaiteur 

miséricordieux 
2  دمالْح لَّهل بينَ رالَممخصوص سپاس و حمد  الْع 

 كه است خداوندى
  است جهانيان پروردگار

Louange à Allah, 
Seigneur des Mondes 

 Bienfaiteur  بخشنده و مهربان است  الرَّحيمِ الرَّحمنِ  3
miséricordieux 

4  كالمِ موينِ يجزاست روز مالك  الد  Souverain du Jour du 
Jugement 

5  اكإِي دبنَع اكإِيو 
  نَستَعينُ

 را تو تنها) پروردگارا( 
 تو از تنها و پرستيم مى

  جوييم مى يارى

[c’est] Toi [que] nous 
adorons, Toi dont 
nous demandons 

l’aide!  
 هدايت راست راه به را ما  الْمستَقيم الصرَاطَ اهدنَا  6

  كن
Conduis-nous [dans] 

la Voie Droite  

 أَنْعمت الَّذينَ صرَاطَ  7
هِملَيرِ عغْضُوبِ غَيالْم 

هِملَيلَا عالضَّالِّينَ و  

 آنان به كه كسانى راه
 كسانى نه دادى، نعمت

 شده واقع غضب مورد كه
  گمراهان نه و اند

La Voie de ceux à qui 
Tu a donné Tes 

bienfaits, qui ne sont 
ni l’objet de [Ton] 

courroux ni les 
Égarés  

  
خدا ، به صورت  رحمت عامبينيم كه مترجم، واژة رحمن را كه اشاره ايست به در آية نخست مي

Bienfaiteur  خدا است  رحمت خاص، و رحيم را كه دال بر ثبات و بقا و رحمت الهي و به طور كلي
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 bienfaiteurذيل واژة  1در فرهنگ الروس. برگردانده است miséricordieuxبه صورت ) 1379:14شاكر،(

مسلما ، اين تعريف متناظر با واژة عربي رحمان نيست و پيشنهاد . كسي كه عمل نيك انجام دهد: خوانيم مي 
است؛ واژه اي كه در فرهنگ الروس به صورت بخشاينده و رئوف آمده  clémentنگارنده، ترجمة اين واژه به 
در ترجمة واژة رحيم، بالشر به درستي عمل كرده است و خطايي در آن . تر استو به واژة زبان مبدا نزديك

  . نيست
در دومين آيه، اشكالي بر مترجم وارد نيست چرا كه عالوه بر معناي درست واژه ها، مفهوم كلي آيه را نيز به 

مطاع، مالك،  در معناي آن به سيد و آقا،) 1377:97(در ترجمة واژة رب كه رستمي. مخاطب رسانيده است
را آورده است؛ واژه اي با ريشة  Seigneurكند،  بالشر واژة مصاحب و همراه، مربي، مصلح، و منعم اشاره مي

از آنجا كه در اين آية شريفه رب با الف و الم به كار رفته است پس تنها . اسپانيايي كه معني آقا و سرور دارد
نوشته شده است  2بزرگ Seigneurنخستين حرف واژة  و نظر به اينكه) 1414:214فيومي،(مختص خداست

  .و مسلما به خدا اشاره دارد پس اين ترجمه خالي از اشتباه است
تر در سطور باال از ديده توضيح ترجمة آية سوم را از آنجا كه با بخشي از آية نخست مشترك است پيش

ه  با  مالكيت خدا به معني نهايت سيطره و چهارمين آي. كنيمگذرانديم و اينجا از ذكر مجدد آن خودداري مي
وازه اي كه بالشر براي آن انتخاب . آغاز گشته است) 1380:30مكارم شيرازي،(نفوذ او بر همه چيز و همه كس

ترين و نيز صاحب و مالك آمده است كه به معاني واالترين، عالي 3در الروس و پتي ربر)  Souverain( كرده 
يوم الدين نيز در تمامي قرآن به معني . توان جايگزين مالك كردواژه ايست كه مي به زعم نگارنده بهترين

شود، بالشر ابتداي هر كلمة آن را با حرف بزرگ به قيامت آمده است و از آنجا كه اسمي خاص محسوب مي
فوي، مصط(دين نيز در اينجا به معني خضوع در قبال برنامه يا مقررات معين. رشتة تحرير درآورده است

يا به عبارتي قضاوت آمده است و بالشر نيز با آگاهي كامل ) 1414،610فراهيدي، ( و نيز جزا ) 1416:269
 Résurrectionهاي ديگري همانند را برگزيده است هرچند كه واژه Jugementنسبت به اين موضوع، واژة 

  .توانست انتخاب كندرا نيز مي) رستاخيز(
هاي او وند را مخاطب ساخته و ابتدا عبوديت خود را بيان كرده و سپس از كمكدر پنجمين آيه،  انسان خدا

را به معاني شيفته شدن، فريفته  adorer، فعل )اياك نعبد( بالشر براي عبادت و پرستيدن . گويدسخن مي
ن به درستي تمام آورده است و بخش دوم اي) 1996:26، 4نفيسي( شدن، دل دادن، پرستيدن، و نيايش كردن

  . آيه را نيز به نيكوترين شكل ترجمه كرده است
آية  7بيند و به همين دليل به بررسي آخرين آيه از نگارندة مقالة حاضر در ترجمة ششمين آيه اشتباهي نمي

در صورتي كه اين واژه بيشتر به . ترجمه كرده است bienfaitبالشر، نعمت را . پردازداين سورة شريفه مي

                                                           
١ Larousse 
٢ Capital S 
٣ Petit Robert 
٤ Naficy 
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هاي فرهنگي در زبان البته اين امر به علت تفاوت). 1996:172نفيسي، ( ي و احسان است معني نيكي، نيكوي
عبارات مغضوب عليهم و ضالين نيز توسط بالشر ، به ترتيب .  پوشي استمبدا و مقصد قابل اغماض و چشم

l’objet de ton courroux  وles Égarés رد نيست در واژة اخير ايرادي بر مترجم وا. ترجمه شده است
زيرا واژة غضب در مورد . اما آنچه كمي قابل تامل است و نياز به تجديد نظر دارد، ترجمة مغضوب عليهم است

بيشتر  courrouxكه در حالي)1378:198رستمي، (خداوند الزاما و تنها به معني عقاب و مجازات است 
  . رساندهمان عصبانيت انساني را به ذهن مي

  
  نتيجه گيري. 5
 پذيرفته صورت فرانسوي به كه را آن از هاييمباركة حمد، ترجمه سورة اهميت نقل از پس جستار اين در

 بررسي شناختيزبان لحاظ به آيه به آيه را) 2005 بالشر،( بالشر ترجمة نسخة آخرين گاهآن كرده ذكر است
 اين از آمده دست به نتايج . كرديم؛ ترجمه اي كه بسيار مورد استقبال مسلمانان جهان قرار گرفته است

 فايده مفيد ديني متون مترجمين نيز و شناسان،زبان ، مبلغين و ديني علوم محققين براي تواند مي تحقيق
  .گيرد قرار
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  ي خرنامه در عصر ناصري اعتمادالسلطنه و ترجمه
  

1جعفر مرادحاصلي 
 

 
  :چكيده

خان   ي فرانسوي، است كه محمدحسن ، نويسنده)م1874- 1799(ي كنتس دوسگور  كتاب خرنامه نوشته
اعتمادالسلطنه ظاهراً اين . ي ناصرالدين شاه آن را به زبان فارسي ترجمه كرده است اعتمادالسلطنه در دوره

الوحش و  الحمار، منطق كتاب را، كه با عناوين ديگر مثل بيوگرافي و خاطرات يك خر، سرگذشت خر، منطق
دوسگور اين . ق به فارسي ترجمه و منتشر كرده است1306شود، در سال  اسفاراً نيز شناخته مي  الحمار يحمل

ي اوضاع سياسي ايران  كتاب را با هدف سرگرمي نوجوانان نوشته اما اعتمادالسلطنه مطالب گوناگوني را درباره
اصلي كتاب افزوده است كه اساساً ارتباطي با متن اصلي و موضوع  ي متن شاه بر ترجمه ي ناصرالدين در دوره

كوشد اين مسئله را روشن سازد كه اعتمادالسلطنه چگونه و چه زماني اين كتاب را  اين مقاله مي. كتاب ندارد
  . كرده است ي آن چه اهدافي را دنبال مي به فارسي ترجمه كرده و از ترجمه

  
  . دالسلطنه، ترجمه، عصر ناصريخرنامه، اعتما :واژگان كليدي

  
  مقدمه

مقام فراهاني در   السلطنه و وزارت ميرزا بزرگ قائم ميرزا نايب  تاريخ ترجمه در ايران به زمان عباس
هاي نظامي بود كه نظام  هاي ترجمه شده در اين زمان بيشتر شامل كتاب كتاب. گردد ي تبريز برمي دارالسلطنه

هاي تاريخي،  پس از آن به تدريج كتاب. ها نياز مبرم داشت و روس به آن هاي ايران آذربايجان در جنگ
در عصر ناصري دو عامل دستگاه مترجمان دولتي و تأسيس . شد جغرافيايي و ادبي ديگر نيز ترجمه مي

در . هاي ترجمه و انتشار آثار متعددي را فراهم ساخت دارالفنون به كار ترجمه رونقي بيشتر داد و زمينه
ي دولتي  آموزان ايجاد شد و مطبعه هاي مورد نياز دانش اي به منظور چاپ كتاب خانه الت دارالفنون چاپتشكي

ي آثار مختلف، كه او در دارالفنون  پس از قتل اميركبير جريان ترجمه) 378، ص 1362آدميت، . (نام گرفت
ولتي بيرون آمد و افرادي بيرون از آن نيز ي د گذاري كرده بود، رفته رفته از ديوراهاي دارالفنون و چاپخانه پايه

ي اصفهاني،  الدوله توان به افرادي مثل حاجي ميرزا عبدالغفار نجم مند شدند كه از جمله مي به ترجمه عالقه
اكبر  الممالك، ميرزا علي دكتر ابوالحسن خان، دكتر رضا خان، دكتر محمد كرمانشاهي، ميرزا رضا خان مهندس

السلطنه،  خان همداني، ميرزا علي خان مترجم السلطان، دكتر علي يرزا اسداهللا خان مهندسالدوله، م خان مزين
                                                           

  ي اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره .1

 com.gmail@jafarmoradhaseli  
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الملك اشاره  الملك، ميرزا محمدحسين ذكاءالملك و فرزندش ميرزا محمدعلي خان ذكاء سليمان خان احتساب
ز آثار مهم در اي ا هاي آنان به تدريج مجموعه ي تالش كرد كه دست به تأليف و ترجمه زدند و در نتيجه

توجهي از آثار  رمان و داستان حجم قابل) 259، ص 1387/1پور،  آرين. (هاي گوناگون ترجمه شد حوزه
ي ادبي مهم قادر  دهد كه اين نوع ادبي به عنوان يك گونه گيرد و نشان مي ي اين دوره را در بر مي شده ترجمه

ن ابزاري در جهت انتقاد سياسي، اجتماعي و ي عصر قاجار به عنوا ي جامعه بوده است تحت شرايط بسته
  . فرهنگي به كار گرفته شود

هاي سياسي و فرهنگي عصر ناصرالدين شاه  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه يكي از مشهورترين شخصيت
ي  نگاري و ترجمه ي تاريخ ي ارتباط نزديكش با شاه در زمينه رود كه به واسطه به شمار مي) ق 1264-1313(

كه در مقام  او گذشته از اين. ي تحرير درآورده است وناگون تاريخي به فارسي آثار فراواني به رشتهآثار گ
البلدان و المĤثر و  ي زيادي از جمله تاريخ منتظم ناصري، مرآه نگارانه نگار رسمي عصر ناصري آثار تاريخ تاريخ

ي  تسلط بر زبان فرانسه مسئوليت دارالترجمهي ناصري نوشته است، با  ساله اآلثار را در ارتباط با عصر پنجاه
هاي  هاي تاريخي، علمي و ادبي زبان هايي از كتاب جا يا خود ترجمه ناصري را نيز بر عهده داشت و در آن

هايي زير نظر او انجام و  خارجي مثل فرانسه، انگليسي، آلماني و تركي به فارسي ترتيب داد و يا چنين ترجمه
  . شد منتشر مي

محمد «، »محمدحسن خان پيشخدمت«، »محمد حسن خان مترجم«الدوله ملقب به  محمد حسن خان صنيع
پدر او . ق در تهران به دنيا آمد 1259شعبان  21در » اعتمادالسلطنه«و از همه مشهورتر » حسن خان وزير

اي قتل ميرزا تقي خان ي دربار ناصرالدين شاه، بود كه نقشش در ماجر الدوله اي، حاجب علي خان مقدم مراغه
ارتباط پدر اعتمادالسلطنه با دربار ناصرالدين شاه . نام ساخته است اي نه چندان خوش اميركبير از او چهره

نظام به دارالفنون روانه  ي پياده موجب شد كه او را اندكي پس از تأسيس دارالفنون براي تحصيل در رشته
فراغت از تحصيل در )264، ص 1/1387پور،  آرين. (رسه شودكردگان اين مد كنند و يكي از نخستين تحصيل

. زمان شد دارالفنون و دريافت منصب سرهنگي او با گماردن پدرش به حكومت خوزستان و لرستان هم
ق با اين مناصب  1278ق تا  1275جا رفت و از سال  االياله و رياست قشون به آن اعتمادالسلطنه با عنوان نايب

با انتقال پدر محمد حسن خان به تهران و واگذاري وزارت ) 16، ص 1381متولي حقيقي، ( .روزگارند گذراند
عدليه به او، اعتمادالسلطنه نيز به معاونت اين وزارت برگزيده شد و پس از دو سال اشتغال در وزارت عدليه به 

خدمت در سفارت  در پاريس ضمن. ي نظامي ايران عازم پاريس شد منصب سرتيپي رسيد و به عوان وابسته
. پرداخت و به زبان فرانسه تسلط پيدا كرد» لوي لوگراند«و » وردو«هاي  ايران به تحصيل در مدرسه

گمارند و » مترجم حضور همايون«كه به ايران بازگشت بالفاصله او را به عنوان  1284در سال «اعتمادالسلطنه 
آثاري براي نشر مبادرت كرد و بدين ترتيب  ي وي نيز افزون بر مترجمي براي ناصرالدين شاه به ترجمه

 1288ناصرالدين شاه در محرم ) 13، ص 1379قاسمي، (» .هاي انتشاراتي و مطبوعاتي او آغاز گرديد فعاليت
را به اعتمادالسلطنه واگذار كرد و پس از » جات دولت عليه و دارالطباعه ي روزنامه اداره«ق طي حكمي تصدي 
ق به فرمان  1257در سال ) 265، ص 1/1387پور،  آرين. (ي او گذاشت ا نيز به عهدهر  آن رياست دارالترجمه
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ها به مرور زمان تا سال  ناصرالدين شاه كارهاي دولت بين شش وزارتخانه تقسيم شده بودو تعداد وزارتخانه
ناصرالدين  ق 1299در سال . وزارتخانه رسيد 9به پيشنهاد مشيرالدوله به  1289ق به هفت و در سال  1283

ها را به سيزده رساند و اعتمادالسلطنه را به  شاه در تقسيم كار بين وزرا تجديدنظر كرد و تعداد وزارتخانه
  ) 2045، ص 1/1363اعتمادالسلطنه، . (وزارت صنايع، انطباعات و دارالترجمه خاصه منصوب كرد

ب به فعاليت پرداخت و سهمي اساسي سال، در اين مناص 25ق، يعني در حدود  1313اعتمادالسلطنه تا سال 
ق حدود يك ماه  1313شوال  18او در . هاي متعدد ايفا كرد ها و روزنامه ها، مقاله ي كتاب در تأليف و ترجمه

مترجمي و نويسندگي وي . پيش از كشته شدن ناصرالدين شاه يا بر اثر سكته و يا بر اثر مسموميت درگذشت
» ايران ي دولت عليه ي هعلمي ي هروزنام«، »ملتي ي هروزنام«، »دولتي ي هروزنام«، »دولت ايران ي هروزنام«در 

جات و دار الطباعه، روزنامه ي هها كتاب و رساله، نگارش صدها گزارش و مقاله، سازماندهي ادار و تأليف ده
. ( خودش ساخته استدر عصر  اي وزارت انطباعات از اوشخصيت مطبوعاتي و فرهنگي برجسته  تشكيل

نويسد  نقش تأثيرگذار او در وزارت انطباعات ميچنان كه فريدون آدميت در مورد ) 3، ص 1379قاسمي، 
عالقه نبود، و همتي در  اعتمادالسلطنه به عنوان وزير انطباعات در انتشار آثار تاريخي و اجتماعي اروپايي بي«

ولتي هم كه در آن برخي مترجمان قابل در كار بودند و رياست ي د دستگاه دارالترجمه. داد اين امر به خرج مي
آثار . ي دانشمند ميرزا محمدحسين خان ذكاءالملك بود، گرايش قطعي به روشنفكري داشت آن با نويسنده

ها با مزاج سياسي زمانه چندان سازگار نبود، خاصه حاال كه  اما نشر آن. رساندند سودمندي را به ترجمه مي
هاي تأثيرگذار بود  خرنامه يكي از كتاب) 52، ص 2536آدميت، (».رويي مردم و طغيان افكار بود زهي ستي دوره

ي دولتي عصر ناصري ترجمه شد و برخالف روح زمانه با  ي اعتمادالسلطنهدر همين دارالترجمه به وسيلهكه
هايي كامالً  خستين بار از انديشهتكيه بر ابزاري مثل ترجمه و داستاني از زبان يك االغ به صورتي انقالبيبراي ن

  . ي استبدادي ايران آن زمان سخن گفت جديد در جامعه
  

  ي خرنامه  ترجمه
، )Comtesse du segur(ي كنتس دو سگور  اي اعتمادالسلطنه كتابي داستاني نوشته يكي از آثار ترجمه

با نام خرنامه به روش است كه آن را ) Les Memoires d'un ane(ي فرانسوي، تحت عنوان   نويسنده
اين كتاب به پنج اسم مختلف )  66-59ص  ، ص1392كمالي، . (ي آزاد به فارسي ترجمه كرده است ترجمه

ي  نويسنده. الحمار يحمل اسفارا، سرگذشت خر، منطق الحمار، منطق الوحش و خرنامه: خوانده شده است
 1874در سن پترزبورگ متولد شد و در سال  م 1799ي فرانسوي دو سگور است كه در سال  زاده كتاب اشراف

م به صورت داستاني از زبان اين حيوان براي  1860او خاطرات يك خر را در سال . در پاريس درگذشت
ي عربي  از ترجمه» حماريه«الدوله به عنوان  ظاهراً نخستين بار آن اثر را ميرزا علي خان امين. كودكان نوشت

ي ديگري از  پس از او ترجمه. ق به چاپ رسانده است 1300ترجمه و در محمدحسين جمل مصري به فارسي 
ق به چاپ رسيد و  1306متن فرانسوي كتاب زير نظر اعتمادالسلطنه و شايد همكاران او فراهم گرديد كه در 

ي كتاب خرنامه را برخي به  كه ترجمه رغم اين علي) 66، ص 2536آدميت، . (ق تجديد چاپ شد 1322در 
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محمد ) 39، ص 1386مينوي، (اند  به عبدالحسين ميرزا ابن مؤيدالدوله طهماسب ميرزا نسبت دادهاشتباه 
ديشب «ق نوشته است  1304شنبه چهارم شوال  ي خاطرات خود در يادداشت روز يك حسن خان در روزنامه

، ص 1377سلطنه، اعتمادال(» .ي كتاب حمار يحمل االسفار نمودم تا كي تمام شود به سالمتي شروع به ترجمه
گويد  كند و مي ي كتاب اشاره مي ق به پايان يافتن ترجمه 1305الثاني  ربيع 14و در تاريخ پنج شنبه ) 504

همان، ص (» .ي او را به اتمام رساندم منزل ماندم سرگذشت خر، كه سراپا حكمت است، تمام كردم، ترجمه«
همان . سلطنه اين كتاب را به قارسي ترجمه كرده استگذارد كه اعتمادال اين اظهارت ترديدي باقي نمي) 531

هايي ديگر مثل تاريخ فردريك كبير، مادام دوپاري، تاريخ لويي  دانيم، اعتمادالسلطنه كتاب طور كه مي
اماخرنامه از آن رو كه در اوج . چهاردهم و سرگذشت مادموازل مونت پانسيه را نيزبه فارسي ترجمه كرده است

آورد، و در عين حال،  ي ناصرالدين شاه انتقادهايي اساسي بر استبداد وارد مي مستبدانه خودكامگي و حكومت
كند  ها و مفاهيم جديد مثل آزادي، برابري، قانون و حقوق بشر را در خالل كتاب مطرح مي برخي از انديشه

هاي  هايي به زبان ي آثار و نوشته دهد كه در آن عصر ترجمه رسد و نشان مي حائز اهميت بسيار به نظر مي
هايي  ي ابزاري مؤثر براي آگاه كردن جامعه از حكومت استبدادي و بيان انديشه خارجي به فارسي به منزله

  . شد جديد به كار گرفته مي
جا جست و جو كرد كه نقادانه سخن گفتن  توان در آن ي آن به فارسي را مي علت انتخاب اين كتاب و ترجمه

ها به صورتي  پذير نبود و با بيان اين انديشه تبدادي به هيچ رو به صورتي صريح امكاناز استبداد و حكومت اس
شد از سد سانسور و مميزي، كه از قضا خود اعتمادالسلطنه از بانيان آن به  غيرمستقيم از زبان يك حيوان مي

البته انتخاب . د، گذشتش طلبي مي خواهي و آزادي اي در قانون رفت و مانع از انتشار هر نوع نوشته شمار مي
هاي تمثيلي، كه از زبان حيوانات مطالب  ي ايران با اين گونه كتاب توان ناشي از آشنايي جامعه خرنامه را مي

ها كليله و  ي اين كتاب ترين نمونه نخستين و موفق. كرد، نيز تلقي كرد سياسي، اجتماعي و اخالقي را بيان مي
هاي گوناگون از زبان حيوانات مختلف  در قرن ششم است كه در آن داستان دمنه اثر ابوالمعالي نصراهللا منشي

هاي تمثيلي، كه حيواناتي نظير  در ادبيات جهان اين گونه داستان) 111، ص 1386طباطبايي، . (آمده است
طاليي براي نمونه، االغ . گردد ي روم باستان بر مي اي طوالني دارد و به دوره االغ قهرمان آن هستند، پيشينه

ي اين آثار است كه حكايت انساني مسخ شده در هيئت  ي آپوليوس، نويسنده و فيلسوف رومي، از جمله نوشته
به هر حال، اعتمادالسلطنه به عنوان يكي از افرادي كه روابط ) 38- 21ص  ، ص1390جهانگرد، . (االغ است

تر از همه مدتي را در اروپا  كرده و مهم بسيار نزديكي با دربار ناصرالدين شاه داشت، در مناصب مختلف خدمت
هايي اساسي دست به گريبان شده است  سپري كرده بود دريافته بود كه عصر حكومت استبدادي شاه با چالش

رود، همان طور كه  داري تهديدي جدي به شمار مي هاي نوين حكومت ي شيوه هاي جديد درباره و طرح انديشه
 17ي عمل پوشيد و ناصرالدين شاه در  انتشار كتاب خرنامه اين تهديد جامه تر از يك دهه پس از ترجمه و كم

  . ق به دست ميرزا رضا كرماني در سالگرد پنجاهمين سال حكومتش كشته شد 1313ذيقعده 
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  اي در نقد استبداد  بيانيه: خرنامه
هاي فرانسوي  گونه از آن كتاب فرانسوي است و در آن اسم اي آزاد و اقتباس داستان كتاب خرنامه، كه ترجمه

هاي فارسي و عربي به جاي امثال و عبارات و اشعاري  اند و امثال و اشعار و عبارت به فارسي مبدل شده
شود كه درصدد است  وايت مياند كه مولف در اصل كتاب آورده است، از زبان يك االغ ر  گذاشته شده

جدا از پيرنگ داستاني كتاب كه . سرگذشت و وقايع زندگي خود را براي صاحبش، آقا ميرزا جعفر، بازگويد
ي مركزي و مركز ثقل آن در آگاهي بخشيدن به جامعه، استبدادستيزي،  نظم و ترتيبي مشخص دارد، نقطه

مترجم زيركانه به اين نكته و هدف خود مبني بر . قرار دارد خواهي طلبي و برابري دفاع از حقوق انساني، آزادي
من در ضمن تقرير سرگذشت زندگاني خود مصمم «نويسد  كند و مي روشن كردن ذهنيت جامعه اشاره مي

نويسنده در ) 74، ص 1386اعتمادالسلطنه، (» .ام شما را اي آقاي عزيز جوان از بعضي مطالب مطلع سازم شده
پس كساني كه به ما «نويسد  كند و مي ها اشاره مي ب به مستبدين و اخالق غرورآميز آني كتا همان مقدمه

رسانند از ما خرترند، و مستبدين كه نسبت به سايرين به كبر و  ي زيردستان صدمه مي بيچارگان يا به قاطبه
كساني را كه طرف ظلم رسد، تا آن  ي روحاني مي  ها بيشتر صدمه نمايند به آن نخوت و غرور و انيت رفتار مي

شروع تند و تيز و پرحرارت نويسنده در تحقير ) 56- 55ص  ، ص1386اعتمادالسلطنه، (» .نمايند خود تصور مي
  . شود و تمسخر مستبدين در سراسر متن كتاب بارها تكرار مي

شوهر و  سليطه و بر«ي كتاب االغ داستان علت گريز از دست صاحب نخست  گانه در فصل اول از فصول هجده
هاي  و ستم  ها و ظلم بود، زورگويي» عاري از شرم و حيا و بري از صدق و صفا«خود را، كه » اوالد خود مسلطه

سوخت،  اين سليطه را دل بر من نمي«اين ظلم و ستم تا جايي گسترش يافته بود كه . داند ي او مي مستبدانه
بلي، مستبدين و ظالمين را . نمود يادتر بارم ميشد، و ز بلكه عجز و استرحام من بيشتر سبب جسارت او مي

ص  ، ص1386اعتمادالسلطنه، (» .تازند همين كه طرف مقابل را عاجز ديدند زيادتر به او مي. قرار بر اين است
گيرد با چند لگد او را نقش  كند و تصميم مي ي صبر او را لبريز مي هاي صاحب االغ كاسه ستمگري) 57-59

در سيرت «جا اعتمادالسلطنه آگاهانه بيت شعري از سعدي در فصل اول گلستان،  در اين. دبگريز زمين كند و 
واضح و مبرهن است هر «. هاي خود او بر متن اصلي كتاب است گمان از افزوده كند كه بي ، نقل مي»پادشاهان

درشتي و بيند، هرگاه  شخص مستبد و مسلطي وقتي كه به زيردست خود رعايت كرد ماليمت و خدمت مي
  . سختي نمود در عوض زحمت و شرارت خواهد ديد

  )62همان، ص (»وقت ضرورت چو نماند گريز                  دست بگيرد سر شمشير تيز
هاي شرقي و  هاي سلطنتي مطلقه، چه در پادشاهي هاي اصلي نظام تملق و تعميم و گسترش آن يكي از ويژگي

ي تملق  ترين مركز رواج و توسعه ه در سازمان دربار به عنوان مهمي غربي، است ك هاي مطلقه چه در حكومت
دارنده و  هاي نگه هاي سياسي استبدادي و از يكي از ستون كه از رأس نظام  اين تملق. كند عمل مي

يافت و  هاي مختلف جامعه نيز گسترش مي گرفت در بخش ي آن، يعني دربار، سرچشمه مي كننده تحكيم
شنويي را صفتي ناشي  گويي و اغرق اعتمادالسلطنه اغراق. ساخت نش متملقانه را پديدار مياي اخالق و م گونه

هاي استبدادي همچون ايران عصر ناصري در  در نظام. شمرد ي غرور و نخوت مي دهنده از رذالت و نشان
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بلكه  كرد بسياري موارد شايستگي و صالحيت افراد جايگاه سياسي و منصب و مقام آنان را مشخص نمي
افرادي . ساخت نزديك شدن به مراكز قدرت و ثروت و تالش براي حفط و تداوم آن جايگاه افراد را معين مي

گرفتند، افراد متملق صفاتي را به آنان نسبت  رسيدند مورد تمجيد و ستايش قرار مي كه به جايگاه و مقامي مي
دادند  كه اين مقام را از دست مي ودند، اما همينسر شان شعر مي دادند كه فاقد آن بودند و شاعران در مدح مي

. شد ها نه به همان افراد بلكه متوجه مقام آنان مي كرد و، در واقع، اين نسبت ديگر كسي به آنان توجه نمي
هاي حكومت، دربار و  ها و نقص دهد كه براي خروج از اين وضعيت و بيان عيب اعتمادالسلطنه پيشنهاد مي

ي آن همه بدون تملق و چاپلوسي از  را ترويج كنند تا به واسطه» ها روزنامه«عه بايد هاي مختلف جام بخش
كه دستگاه استبدادي ناصري نه تنها » !چه فايده«با اين حال، به تعبير اعتمادالسلطنه . معايب خود آگاه گردند

ي هر حكومت  وضوح، كه الزمه داد تا جامعه به مرز شفافيت و اي را نمي ي هيچ روزنامه ي انتشار آزادانه اجازه
اعتمادالسلطنه، . (كرد قانوني و آزادي است، نزديك گردد بلكه آن را تهديدي براي وضع موجود نيز تلقي مي

ي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه به  آبادي ضمن تشريح دهه يحيي دولت) 106-105ص  ، ص1386
ي مردن رجال و  ي سلطنت به واسطه ر ادارهقدرت شخصي او ب«نويسد  كند و مي خودكامگي او اشاره مي

» اند بر زيادت گشته ي امور به دست اشخاصي كه زير دست تربيت او بار آمده شاهزادگان بزرگ و افتادن رشته
گويي تنها در دو مورد جايز است و در هيچ  از نظر نويسنده، تملق و اغراق) 100، ص 1362/1آبادي،  دولت(

پرور، كه حامي دين و ملت  گستر و دين اول در مدح پادشاهان عدالت: لوب نيستمورد ديگري پسنديده و مط
، ص 1386اعتمادالسلطنه، . (دهند هستند، و دوم در حق حكما و دانشمندان كه علم و دانش را گسترش مي

107  (  
ا با يكديگر ه از نظر نويسنده تمام انسان. عدالت و برابري يكي ديگر از موضوعات اصلي مورد بحث كتاب است

اين برابري در ذات آفرينش . ها وجود ندارد برابر و مساوي هستند و هيچ تفاوت و تمايزي و برتري بين آن
كه سلطنتي در  يا بدون اين» حكومت مطلقه و سلطنت مستقله«وجود دارد اما برخي از افراد يا با توسل به 

با وجود تمايز . ها را دارند جويند و قصد تسلط بر آن ياختيار داشته باشند بر افراد ديگر جامعه تحكم و تفوق م
ها كوشيد و از  ها همه حق و تكليفي جداگانه نسبت به يكديگر دارند كه بايستي در حفظ آن ظاهري بين انسان

- 113ص  همان، ص. (اطاعت نكرد» هر ظالم و مستبدي كه ظلم و زور را آلت ضعف و ذلت ما قرار داده است«
رسد ژان ژاك  ي مشهور گفته است كه به نظر مي تان اين بحث را به نقل از يكي از فالسفهاالغ داس) 115

ها  هاي بسياري بين اين انديشه چون مشابهت. روسو يا يكي از فيلسوفان بزرگ فرانسوي عصر روشنگري باشد
اي ظريف  سلطنه به گونهبه اين ترتيب اعتمادال. ي حقوق، آزادي و برابري وجود دارد هاي روسو درباره و انديشه

  ي دفاع از حقوق انساني بيان عدم تمكين از فرمانرواي مستبد و پايداري در مقابل خودكامگي را پشتوانه
ي مهم اشاره كرد كه ايستادگي در برابر خودكامگي آن هم به صراحتي كه در اين  بايد به اين نكته. كند مي

ين شاه همچون پادشاهي خودكامه بر تخت سلطنت تكيه زده شد كه ناصرالد كتاب آمده است زماني مطرح مي
ي آن در پي داشته باشد كه در مورد  هاي زيادي برايدگوينده توانست دشواري بود و چنين سخناني مي

ها همين  ق دو كتاب از اعتمادالسلطنه توقيف شد كه يكي از آن 1313  در سال. اعتمادالسلطنه چنين نيز شد
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مشهور است كه به گوش شاه رسانده ) 53، ص 2535، آدميت، 20، ص 1386قاسمي، . (كتاب خرنامه بود
ي اين كتاب قصد داشته شرح حال مردم ايران را بنويسد و آنان را به شورش  بودند كه اعتمادالسلطنه با ترجمه

ايي خود را به او اي خطاب به شاه تمام دار اعتمادالسلطنه نيز نگران شده بود و در نامه. بر ضد سلطنت برانگيزد
ق طرحي براي سانسور كتاب ريخت كه مورد پسند و  1302در واقع، اعتمادالسلطنه در سال . تقديم كرده بود

  . قبول شاه نيز قرار گرفت و اندكي بعد خود او و آثارش از اين سانسور در امان نماند و طعم تلخ آن را چشيد
عدالتي و تملق وارد   ر پيكر استبداد و خودكامگي، بيمترجم خرنامه به صورتي صريح انتقادهايي جدي ب

توانست به  اعتمادالسلطنه در بحث از آزادي، كه مي. دهد ها ارائه نمي كند اما الگويي جايگزين در مقابل آن مي
حق «كند و معتقد است كه  هايي مختصر بسنده مي صورت بحثي مستقل و طوالني عرضه شود، تنها به اشاره

، 1386اعتمادالسلطنه، (» .ي معين آزادي است و بدون حريت ذاتي انسان، انسان نيست اندازه انسان به يك
نويسنده با تشبيه زندگي انسان به درختي كه در صحرا به تنهايي روييده است و قدرت آن را ندارد ) 117ص 

دي بايد در جامعه گيرد كه انسان در عين آزا كه ريشه به آب رساند و سرنوشت آن نابودي است نتيجه مي
انسان با «نويسد  ي همين تشبيه مي در ادامه. زندگي كند و هرگز از افراد نوع خود و مصالح آن دوري نجويد

طور كه درخت كوچك  آن. عجز و ناتواني خلقي، البته بيشتر از ساير مخلوقات به تعاون و اجتماع محتاج است
رگ هم بالنسبه به درخت از خود كوچكتر تكيه كرده و شكند، درخت بز كند و نمي به درخت بزرگ تكيه مي

ي معيني  آزاد باشد و هيئت اجتماعيه را هم از  كه انسان بايد به اندازه ي كالم اين خالصه. ماند محفوظ مي
  ) 118- 117ص  همان، ص(» .دست نداده با هم زندگاني كنند

ستبداد و حكومت خودكامه تالش كرده است ي خرنامه افزون بر به چالش كشيدن ا اعتمادالسلطنه در ترجمه
هاي بااليي در اختيار داشتند،  با زيركي به برخي از افراد، كه در نظام استبدادي ناصرالدين شاه مقام و منصب

كند كه در متن  هايي نقل مي براي نمونه، اعتمادالسلطنه در دو جا داستان. ها را به نقد بكشد اشاره كند و آن
  ي مديريت صدراعظم ناصرالدين شاه، ميرزا علي را در نكوهش شيوه  ها تاب وجود ندارد و آني ك اصلي فرانسه

در داستان لوئي پانزدهم و صدارت دوك د بوربن . السلطان، به متن كتاب اضافه كرده است اصغر خان امين
اص بي سر و پا را به گيري و اشخ پرسد چرا افراد شايسته را در امور دولت به كار نمي شخصي از صدراعظم مي

كنم، نه براي  من صدارت را به جهت شخص خود مي«دهد  كني؟ دوك پاسخ مي هاي دولتي منصوب مي مقام
بينم كه از روي استحقاق به مقام  چون در خود آن لياقت و استعداد را نمي. خواه خودخواهم، نه دولت. دولت

اشخاص بزرگ عاقل را اگر . نمايم ست خود برابر ميمنيع صدارت نائل گردم، صدارت را تنزل داده با وضع پ
پس اشخاص پست ناقابل را بر سر . شود خردي و ناداني خود من ظاهر مي شريك خود سازم و دخالت دهم، كم

السلطان در  كفايتي و استبداد امين بي) 161همان، ص (» .ها تفوق داشته باشم گذارم تا خود بر آن كارها مي
ناصرالدين شاه چند سال پس از انتقاد اعتمادالسلطنه به او و پس از پيروزي مشروطيت  ي پاياني سلطنت دهه

رسد اشاره به  در داستان انواع شكار نيز به نظر مي. طلبان را به جايي رساند كه ناگزير به ترور او شدند مشروطه
ها را  ناميد كه در آن پارك نويسد شكار او شكار نيست بلكه بايد آن را شكار خانگي السطان دارد و مي امين

  )  171-170ص  ص. (پردازند گاه به شكار مي كنند و آن قوروق نگاهداشته و شكار ر ا محصور مي
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  گيري نتيجه
ي پاياني عصر ناصري، يعني  ي فرانسوي كنتس دو سگور را در دهه اعتمادالسلطنه كتاب خرنامه اثر نويسنده

طلبيد، به فارسي  وضع موجود و حكومت استبدادي را به مبارزه ميهاي جديد  زماني كه موج آراء و انديشه
ي كتاب  اي دقيق و كامل از متن فرانسه  اي كه اعتمادالسلطنه از خرنامه انجام داد ترجمه ترجمه. ترجمه كرد

هدف دو . شود هايي بر متن اصلي محسوب مي اي آزاد، اقتباسي و با افزوده ي او ترجمه  نيست، بلكه ترجمه
گور از نگارش اين كتاب خلق داستاني كودكانه براي سرگرمي نوجوانان بود اما اعتمادالسلطنه اهدافي ديگر س

ي ايران مثل نقد استبداد و  ي اوضاع جامعه او مطالب گوناگوني درباره. كرد ي اين كتاب دنبال مي را از ترجمه
، لزوم برقراري برابري در جامعه، دفاع از آزادي خواهي ي قانون خودكامگي، اشاره به حقوق انساني، بيان انديشه

هاي سياسي عصر ناصري را بر متن اصلي كتاب، كه در آن اثري از اين  كفايتي برخي از چهره و حتي نقد بي
بنابراين، اعتمادالسلطنه، خواه آگاهانه خواه به صورتي ناآگاهانه، از طريق . مطالب وجود ندارد، افزوده است

اي كه سخن گفتن  اي انتقادي ترتيب داده است و در زمانه ز زبان فرانسه به فارسي رسالهي اثري ا ترجمه
ي ابزاري در نقد حكومت استبدادي ناصرالدين شاه مورد  به منزله  آشكار از استبداد ناممكن بود ترجمه را

  . استفاده قرار داده است
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  . 38-21ص  ، ص)2( 1معاصر، 
  . ي حكومت قانون در ايران، تبريز، ستوده نظريه، )1386(طباطبايي، جواد،  .9

  . ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)1379(قاسمي، فريد، مشاهير مطبوعات ايران اعتمادالسلطنه،  .10
، خرنامه، به كوشش علي دهباشي، تهران، كتاب »ي اعتمادالسلطنه زندگي و كارنامه«، )1386(، ______ .11

  . پنجره
گستر و  ي ادبي از فرانسه به فارسي، مشهد، انتشارات سخن ، تاريخ ترجمه)1392(كمالي، محمد جواد،  .12

  . معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 . ، خرنامه، به كوشش علي دهباشي، تهران، كتاب پنجره»سرگذشت خر«، )1386(مينوي، مجتبي،  .13
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  ردر برگردان انگليسي رمان بوف كو فرايندهاي واردمطالعه 

  هاي خاص با تاكيد بر ترجمة اسم
  1راضيه حجتي زاده

  
  :چكيده

. شوند شناسي مطالعه مي هاي خاص، به عنوان واحدي مستقل در نظام زبان، امروزه در دانش مستقل نام اسم
هاي  هاي خاص دشوار است زيرا اوالً همواره مرز دقيقي ميان اسم ليكن ارائه تعريفي جامع از تمامي انواع اسم

گرايي و  به واسطه فرايند فرديت ها پيوسته توان ترسيم كرد و ثانياً واژه هاي خاص نمي عام و اسم
در اين ميان، همراه با تحقق فرايند . اند اي ديگر در گردش بخشي از يك مقوله به مقوله عموميت
ها در  به منظور بررسي ماهيت اين اسم. شوند خاص متمايل مي  هاي عام به سوي اسم آفريني، اسم تشخص

با ارائه يك . برگزيده شد بوف كور، برگردان انگليسي رمان متون ادبي و اهميت انتقال آنها در فرايند ترجمه
ها در يك متن ادبي  نام) شود كه الف ها، به اين پرسش پاسخ داده مي شناسي بندي مشخص از انواع نام دسته

  بوفكورهاي رمان  شناسي توجه به فرايندهاي موجود در ترجمه نام) پذير است؟ و ب اساساً تا چه اندازه ترجمه
كند؟ نتايج اين پژوهش نشان  نقشي در انتقال بار معنايي واژگان از متن مبدا به متن مقصد ايفا ميچه 
بوف هاي عام  اي كه اسم به گونه. كند هاي عام به منزله اسم خاص استفاده مي دهد كه نويسنده گاه از اسم  مي
گذاري اشياء صدق  ن امر غالباً در ناماي. شوند يافتگي به نوعي اسم خاص بدل مي عمدتاً طي فرايند تشخص كور
شناسي اشياء  با عنوان نام  هاي خاص بر اساس متون ادبي اي از اسم توان به مقوله تازه كه مي كند به طوري مي
در مجموع، با بررسي و مقابله هر دو متن، اين نتيجه به دست آمد كه بار فرهنگي و . قائل شد» ارگونيم«يا 

  . شناسي اشياء با موفقيت انتقال يافته است شناسي اشخاص بيشتر از نام رجمه نامهاي ضمني در ت داللت
  

  .شناسي، اسم خاص، ترجمه، بوف كور، ادبيات نام :ها كليدواژه
  

   مقدمه  .1

هاي خاص و بويژه، اسم اشخاص توجه دو رشته از علوم انساني را به خود معطوف  كاوش در ارزش اسم
چه سوسور اسم خاص را به سبب فقدان مدلول در آن  اگر چنان. نخست فلسفه و دوم زبانشناسي: داشته است

ديگر به صحنه تحقيق   شناسان آن را بار زند، بعضي از ريشه هاي زبانشناختي خود كنار مي از نظام تحليل

                                                           
  rhojatizadeh@yahoo.com دانشگاه اصفهان ارياستاد .1
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اي را با عنوان  شمرند و دانش ويژه كه براي آن معنايي اصيل و آغازين برمي در حالي. كنند مطالعه خود وارد مي
شناسي مرجع كار  شناسي و لغت هاي ريشه هرچند تا مدتها رساله. دهند به آن اختصاص مي» شناسي نام«

جاني تازه به كالبد اين مطالعات دميد و اهميت آن را در نظام  تين جوناسونپژوهان بود، اما آراء كرس نام
هاي فلسفي  هاي خاص را بايد مرهون گرايش اما آيا اين ابداع گونگي تازه در مطالعه نام. زبانشناسي بازشناخت

ند؟ ا شناسي تاريخي يا فيلولوژيك وانموده متاخر دانست كه با تكيه بر معناشناسي خود را در كسوت نوعي واژه
اين دو حيثيت را . آن معرفي كنند تاند تا اسم خاص را از حيث نوع ارجاع و هوي ها در صدد برآمده اين گرايش

زيرا در بررسي آنها  ،قلمداد كرد "traductologique"شناختي  اي بر يك نگره ترجمه شايد بتوان مقدمه
هاي خاص در  در ترجمه نام. رود مي اصطالحالت معناشناختي از قبيل داللت صريح و داللت ضمني به كار

زيرا مترجم بايد از گام اول، تصميم بگيرد كه خوانشي  ،ادبيات توجه به اين دو نوع داللت  جنبه مقدماتي دارد
ها داشته باشد يا نگاهي تفسيري و متناسب با معناي صريح اوليه نسبت به  اللفظي از اين اسم صريح و تحت
كند كه به بازنگري در همه مفاهيم  در مقاله حاضر نگارنده ادعا نمي .(Jonasson, 1994: 14)آنها اتخاذ كند

ها،  شناسي زبانشناختي و فلسفي در اين موضوع خواهد پرداخت بلكه هدف از اين نوشتار تنها بررسي نام
قلم ايرج  ها و اشياء در برگردان انگليسي رمان بوف كور به هاي خاص، اعم از اسم اشخاص، مكان باالخص، اسم

  .هاي اين اثر  آشكار گردد بشيري است تا بدين وسيله، قواعد به كار رفته در ترجمه نام

   تعريف اسم خاص  .2

زيرا دستور  ،هاي دستور زبان جستجو كرد توان در كتاب اسم خاص را نمي ةهاي ارائه شده از مقول تعريف
ها نه  اين اسم. اسم خاص در اختيار ندارد ةر مقولزبان هيچ ابزاري براي يك تبيين جامع و مانع از حدود و ثغو

. شناسي، نحوي يا حتي كاربردشناختي قابل ببان نيست اي، و نه با رويكرد نگارشي، لغوي، ريخت از منظر نگاره
شود يا  جامع و فراگير كه بتواند به ما اثبات كند يك عبارت به عنوان اسم خاص شناخته مي نبود يك دستگاه

هاي اسم خاص وجود  گونه حتا فرهنگنامه كاملي هم از تمامي. زند ها دامن مي دشواري اين تعريفخير نيز به 
مند از اين واحدهاي زباني از معيار متفاوتي با  رسد كه بايد براي ارائه يك تعريف قاعده پس به نظر مي. ندارد

تناد در اين زمينه، به تعريف جوناسون هاي پراس از جمله تعريف. شود، بهره گرفت آنچه معموال از آنها عرضه مي
دهد و به همين علت نيز تعريف او  اي شناختي قرار مي او تعريف خود را بر پايه. توان اشاره كرد مي) 1994(

هر عبارتي كه در «به باور جوناسون . گيرد هاي خاص را در بر مي چنان گسترده است كه تقريباً همه انواع اسم
به  "designateur"قراردادي و ثابت ) نقش دهنده(گر  از طريق يك رابط تخصيصذهن ما به مدت زيادي، 

با اين همه، بايد  .)21: 1994جوناسون،(» منسوب شود، اسم خاص نام دارد ""particulierيك عين خاص 
شود، چراكه منظور از يك اسم هم  در معناي وسيع كلمه برداشت مي» عين خاص«يادآور شويم كه اصطالح 

شود؛ و از  اسم خاص اشخاص است و هم هر گونه شيء ديگري نظير مكان يا رويدادي مشخص را شامل مي
هاي  تعريف جوناسون تنوع ساختارها را در اسم در "عبارت"واژه . تواند به شكل جمع نيز به كار رود اين رو، مي

. يابد اي پيچيده تغيير شكل مي تا جمله) و نظاير آن واج حرف،(دهد كه از يك نشانه ساده     خاص بازتاب مي
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در زبان  ""naming» دادن نام«بيان شده است، معادل  associéتعبير يادآوري يا القا در ذهن كه با عبارت 
كنش «با عنوان ) 2005( ""Gary-Prieurپريور-رود كه بعدها توسط گري شمار مي به) 1972(كريپكه 

اين اصطالحات به طور ضمني مويد اين واقعيت است كه باور . (Lecuit,2012: 60-62)مطرح شد » تعميد
لت نقش دهنده يا دال«تصور آنها را به منزله » گر قراردادي و ثابت رابطه تخصيص«ها به عنوان  به اين اسم
. كشد هاي ممكن صدق داشته باشد،  به چالش مي در تمام جهان) 1972(، كه به باور كريپكه »كننده جازم

ماند، خود  اين تعريف خود متضمن اين نكته است كه امكان دارد در عين حال كه نام مصداق ثابت مي
ظهور، والدت، (ي از آغاز همچنان كه وجود در زمان نيز عليرغم تحوالت زمان. دستخوش تغيير و تحول شود

نسبتاً ثابت و پايدار ) مرگ، فنا، محو، انحالل، فسخ و غيره(تا پايان ) ساخت، صدور و غيره
با فرض درستي اين تعريف، ابتدا به بررسي اسم خاص در زمينه .  (convention Ester2,2007)است

اص را در زمينه و بافت ادبيات بررسي هاي خ پردازيم و سپس، نحوه ظهور و بروز اسم مي» شناسي نام«دانش 
  .كنيم مي

   اسم خاص و  جايگاه آن در ادبيات » شناسي نام« .3

شناختي از منظر ريشه شناسي اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه اسم خاص در اصل، از  مطالعات نام
گرانه يا استعاري  تداعيهاي معناشناختي،  هاي عام كه بر پايه انگيزش يك اسم عام يا از تركيبي از اسم

را نبايد در همان معاني رايج آن در زبانشناسي در نظر  ""motivationانگيزش . استوارند، تشكيل يافته است
به «. منظور است ""baptemeگرفت، بلكه در اينجا، معناي جامعه شناختي آن به هنگام نام گذاري يا تعميد 

بر يك شيء مرز ميان اسم عام و خاص تا حدودي برداشته  گذاري بر شخص انساني يا هنگام فرايند نام
معموالً سرچشمه يك توپونيم يا اسم مكان، گزاره يا واحدي توصيفي از  .(Kristol, 2002:105)» شود مي

پيشه، موقعيت، كنيه يا لقبي (به همين ترتيب، خاستگاه اسم اشخاص نيز توصيفگري اجتماعي . محيط است
كريستول بر خالف زبانشناسان نقشگرا و ساختگرا براي اسم خاص به وجود مدلول . رود به شمار مي) خودماني

)  اي اعم از آواشناختي، معناشناختي و نگاره(با اين كه در حال حاضر بر اثر تحوالت زبانشناختي . قائل است
د را در نگاه كرده است،  اسم خاص معناي آغازين خو ""remotivéكه اسم خاص را دچار انگيختگي دوباره 

شود تا بپنداريم به كل معناي اصيل خود را به فراموشي سپرده  سازد؛ اما اين امر باعث نمي اول آشكار نمي
مندي اسم خاص موجب  گذاري و داللت عامل اصلي كه انگيختگي و تحول دوباره را در نحوه نام. است
   . گردد، عبارت از بافت اجتماعي است مي

بور از معيارهاي نقشگرا و وجودشناختي، جايگاه حقيقي اسم خاص را در در نظام جوناسون توانست با ع
توان دريافت و نه در  اگر بپذيريم كه طبيعت راستين اسم خاص را نه در سطح نظام زبان مي«. زبان نشان دهد

دريافت، توان آن را به خوبي  است كه مي "cognitive"تر شناختي  سطح گفتمان، بلكه تنها در ساحت عميق
» توان قابل توجيه دانست هاي زبانشناختي و منطقي را در اين موضوع مي در اين صورت تلفيق تعريف
(Jonasson, op. cit:15). هاي اصلي تحقيق حاضر به قرار زير  درست در همين ساحت است كه پرسش
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ضرورتي براي ترجمه  آيا اساساً) 2 توان ترجمه اي از اسم خاص به دست داد؟ آيا مي) 1: گيرد شكل مي
  هاي خاص ادبي وجود دارد؟ اسم

منتقدان . هاي بديع و خالق در ادبيات خاطر نشان گردد هاي اسم پيش از هر چيز، مناسب است كه ارزش
هاي خالق و  آنان با قطع و يقين، اسم. اند هاي متني به كار برده شناسي را در تحليل ادبي از ديرباز تاكنون، نام

دانند كه ميان اسم اشخاص داستان يا مكان رويدادها از يك سو، و  مي ""sèmesهايي  مره معنابنبديع را در ز
. كنند ماهيت يا نقشي كه اين عناصر در بطن يك اثر ادبي بر عهده دارند از ديگر سو، رابطه مطابقت برقرار مي

كند  ه است، اين نكته را بيان ميهاي خاص در رمان پروست به عمل آورد اي كه درباره اسم بارت نيز در بررسي
ها وجود دارد كه مقدم بر موقعيت آنها  هاي فلسفي و شناختي اين گونه اسم اي ميان ارزش كه پيوند پيچيده
  :به باور وي. در نظام زبان است

توانايي انفكاك ) الف: شناسد اسم خاص داراي سه خصيصه است كه راوي داستان آنها را از يكديگر باز مي«
""essentialisation )توانايي ابراز و احضار ) ، ب)كند زيرا جز به يك مصداق خاص اشاره نمي"citation" 

توان به كمك اين اسم تمام آن جوهره و ماهيتي را كه درون آن محبوس گشته است، در تصور  زيرا مي( 
بنابراين، ). آيد در نظر ميبه سبب آن كه اسم خاص همانند يك خاطره (توانايي پويش و اكتشاف ) ، ج)آورد

  .(Barthes, 1972: 124)اسم خاص شكل زبانشناختي يك يادآوري را دارد
در جايي ديگر، بارت توانش معناشناختي اسم خاص خالق ادبي را كه يك مترجم ناگزير در برگردان يك 

  : كند متن ادبي بايد بر آن تكيه زند، بار ديگر چنين اعاده مي
اي ساده  اند، نمايه غم آنچه كه مفاهيم و تصورات پيرسي و راسلي از آن افاده كردهاسم خاص نيز علي ر«

نيست كه بي آنكه داللت كند يا معنا دهد تنها نام نهد و تعين بخشد؛ بالعكس، خود در حكم يك نشانه كامل 
اين اسم در . واندخ پس به عنوان يك نشانه، ما را به پويش و انكشاف از طريق رمزگشايي فرا مي. و تمام است

است كه بايد خود را در درون آن مستغرق ساخت و ) در مفهوم بيولوژيك كلمه(عين حال، هم يك طبقه 
ور شد؛ و هم چيزي ارزشمند، تدهين شده با بو و عطر كه  هاي برآمده از آن غوطه پردازي وقفه در خيال بي
يك ) منظور ما از كاربرد اين واژه، نام خاص استو (به ديگر سخن، اگر نام . بايست مانند گل شكوفا گردد مي

انبوه از معاني كه هيچ كاربردي در زبان  اي آبستن حجمي  نشانه. اي حجيم است نشانه است، پس نشانه
هاي عام  كه تنها يكي از معاني خود را  بر خالف اسم. تواند آن را تقليل دهد يا تك بعدي و تسطيح نمايد نمي

  .(Barthes, op. cit: 125)»كنند و نحوي كالم آشكار مي نشيني در زنجيره هم
هاي خاص در  آيا اسم« : دهد نام در ادبيات مسائل چندي را از ديدگاه فلسفي پيش روي محققان قرار مي

ها به لحاظ زبان علم، اسم خاص نيست اما از منظر  شوند؟ اين اسم داستان به راستي اسم خاص محسوب نمي
اند بدون آن كه قبالً  شود دريافت كه آنها فاقد داللت صريح زيرا چگونه مي. نين استزبان به طور كل، چ

هاتنها  ماهيت آنها را به مثابه يك اسم خاص به رسميت نشناخت؟ چاره كار در اين است كه بپذيريم اين اسم
  .»است sensگردد بلكه در عوض، واجد نوعي معنا  يك داللت صريح محسوب نمي
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 "non-modifié"هاي غيرتصريفي  رغم اين اظهار نظرهاي فلسفي در فصلي كه به تفسير نامجوناسون به 
  : كند كه اختصاص داده است، تصريح مي

شود،  هاي خاص منسوب مي گونه ديگري از محتواي معناشناختي غير لغوي كه در ادبيات معاصر به اسم«
در معناي زبانشناختي كه در اينجا مراد . شود ميهاي ضمني نام دارد، ساخته  بر حسب آنچه كه عرفاً داللت

كه اغلب  (Granger:1982, in Raskin: 374)توان يك معناي ثانوي يا مبهم را مشاهده كرد  است، مي
اي متفاوت با معناي لغوي و از طريق تركيب آواها و  سرشار از  حالتي عاطفي و هيجاني است كه به شيوه

اللغوي را  شناختي و فقه البته خواننده متن نيز بايد بتواند اين معناي ريشه. ودش شناسي هر نام منتقل مي ريشه
كه اسمي خاص  بر روي كودكان، محصوالت، نهادها و  اين معنا هنگامي... به هر نحو ممكن باز بشناسد

نا غالباً در به عالوه، اين گونه مع... گذارد هاي عمومي و غيره گذاشته شود، تاثيري بر آنها برجاي مي ارگان
چه نيت نوشتن رماني  ادبيات تخيلي و داستاني قابل مشاهده است چراكه در اين گونه آثار، نويسنده چنان

كند تا از اين رهگذر  هاي اشخاص داستاني خود اقدام مي تاريخي را در سر نداشته باشد، آزادانه به انتخاب نام
  .(Jonasson: 122-123)»هاي دلخواه خود را در مخاطب برانگيزد واكنش

شوند و منتقدان ادبي از  هايي كه خيالي يا برساخته ناميده مي در مقابل انتساب ويژگي چندمعنايي به اسم
كنند و در كنار باور به وجود معنايي متمايز در اسم خاص از سوي فالسفه و زبانشناسان،  آن حمايت مي

با وجود . كند ها در ادبيات پشتيباني  مي پذير اين نام امكان پذير بودن گريزناپذير يا نگارنده نيز از ايده ترجمه
يابند؟ اين مقاله پاسخ به اين سوال را از زاويه نگاه  ها در كجا كاربرد مي اين، بايد از خود پرسيد كه اين اسم

  .گيرد شناسان پي مي ترجمه

   شناختي  بازنگري قواعد و اصول ترجمه .4

قبل از همه، بايد يادآور شد كه معدود تحقيقاتي كه زبانشناسان راجع به ترجمه  اين واحدهاي زباني  
توان از خود پرسيد كه آيا اسم خاص تن به  مي«: اند، تفاوت آنها را با نظام زبان تاييد كرده است انجام داده
ناپذير بودن آن  م خاص در همين ترجمهسپارد؟ در واقع، براي بعضي از زبانشناسان ويژگي خاص اس ترجمه مي
اين انديشه نتيجه مستقيم تصوري از اسم خاص است كه به موجب آن، اين اسم فاقد محتواي . نهفته است

در پژوهش  "Baete Trandem"بائت تراندم . (Kristol, op.cit: 107-108)» باشد معناشناختي مي
ها پيش روي مترجمان  ت خاصي از بابت ترجمه اسم مكانكند كه مشكال خود درباره فرايند ترجمه عنوان مي

هاي جغرافيايي نه از دانش زبانشناختي كه  نام«پندارد  اي است كه مي گسترده است و اين نظر، برخالف انديشه
در  .)Trandem: 2002(» گيرد و از قرارداهاي نوشتار فاصله دارد المعارفي ما نشات مي از دانش دايره

رسند و  ناپذير به نظر مي هاي داستاني نيز بايد گفت كه در مجموع، دسترس يا شخصيت خصوص نام اشخاص
  . اي ديگر بايد به آنها پرداخت به گونه

 "graphique"اي  هاي نگاره انطباق. توان ياد كرد مي  "onomatopée"»ها واژه-صدا«براي نمونه، از 
شود، با  بايي مخصوص به همان زبان نشان داده مييك اسم خاص در زبان مبدا كه با استفاده از حروف الف
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هاي آواشناختي وابسته  واژه از زباني به زبان ديگر به شوش- انتقال يك صدا. آوانگاري زبان مقصد تفاوت دارد
آيد و يك صورت آوانگاري ايستايي را در درون اين  گر پديد مي است كه در پاسخ به آواشناسي زبانِ دريافت

ها و  گونه: ها متناسب با عواملي چند از قبيل شناسي با اين اسم نحوه برخورد دانش ترجمه. كند زبان تثبيت مي
به طور كلي، و بويژه، در ترجمة در فرايند ترجمه . وجوه نوشتاري، بافت متني و ساير عناصر فردي خواهد بود

- ايل( "modification"گيري بدون اصالح و تغيير  هاي متعددي را همچون وام هاي خاص، روش اسم
 adaptation""، و تطبيق )Tournesol/ تورناسل( "calque"آيش  ، هم)Ile-de-France/دوفرانس

اي مشخص تنها به ذائقه مترجم  ها بدون قاعده تمامي اين تكنيك. توان به كار برد مي) Dupont/دوپون(
يا متن مقصد پيشتر نيز هرچند  "meta" »فرا متن«ها از متن مبدا به  دشواري برگردان نام. شود استفاده مي

براي مثال به پژوهشي كه . شناسان شناخته شده بود نه به شكل روشن و شفاف، توسط تني چند از ترجمه
راجع به نام اشخاص انجام داده است، بايد اشاره كرد  P. Newmark"" »پل نيومارك«
)Raskin,2004:375 .(در نهايت، با . كند ها توجه مي ضمني در نامهاي  او نيز در اين اثر به اهميت داللت

بيند كه هم  ها و معيارهاي متعددي مي فقدان يك معيار واحد در ترجمه، مترجم خود را در مواجهه با شيوه
  .تواند انتخاب او را توجيه كند و هم به تزلزل آن منتهي شود مي

   هاي ترجمه  فرايندها و تكنيك .5

هاي قابل ارائه به يك  ها، يا به بيان ديگر، الگويي از انواع تكنيك مدر اين بخش، فرايندهاي ترجمه نا
كوشش نگارنده بر اين است كه همراه با تعريف هر فرايند، مثالي نيز جهت تقريب . شود مترجم  معرفي مي

ايي است  تكيه اصلي در اينجا، بر معرفي فراينده. تر كند بيشتر به ذهن ارائه گردد تا كاركرد آن فرايند را روشن
  . رود كه بويژه،  در برگردان اسم و گروه اسمي و باالخص، اسم خاص به كار مي

  تلني و داربِگانه وين طبقه بندي هفت .5.1

در ترجمه نيز فرايندهايي وجود دارد كه ويني و . ها و سازوكار مخصوص به خود را دارد هر هنري تكنيك
آنان هفت فرايند . اند آنها را شرح و توصيف كرده) 1958( شناسي تطبيقي فرانسه و انگليسي سبكداربلنت در 

مجموع اين . شمارند اصلي را در قالب نموداري كه در ميان مترجمان شناخته شده و معتبر است، بر مي
) اللفظي و ب و تحت مستقيمفرايندهاي موجود در ترجمه ) الف: شود فرايندها به دو دسته كلي تقسيم مي

شود كه تقريباً از  دسته نخست، سازوكارهايي را شامل مي. ترجمه غيرمستقيم و آزاد فرايندهاي موجود در
را در » خالق«كه دسته دوم، فرايندهاي  در حالي. آيند ساده پديد مي " "automatismنوعي خودكارشدگي

  .(Lecuit,2012:109)گيرد  بر مي
و » تساوي متني«و » تطابق صوري«در قالب  (Calford: 1974)بندي دوگانه را كالفورد  همين دسته

فرايندهاي مربوط به . اند نشان داده» ترجمه آزاد«و » ترجمه سر راست«به شكل  (Delisle:1993)دليزل 
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لفظ به لفظ  ةو ترجم "calque"آيش  ، همemprunt""گيري  اللفظي شامل وام ترجمه سر راست يا تحت
رايي نداشته باشد، مترجم ناگزير به فرايندهاي مربوط به ترجمه خالق يك از اين سه فرايند كا اگر هيچ. است

يابيم كه پيام، به اين  اللفظي قابل قبول نباشد، آن وقت درمي اگر ترجمه تحت«. يا آزاد متوسل خواهد شد
  اي كه ترجمه شده است، شيوه

 .رساند معناي ديگري را مي •

 .دهد اصالً معنا نمي •

 .ري غيرممكن استاز جهت ساختا چنين پيامي  •

 .كند با هيچ چيز در فرا زبانشناسي زبان مقصد مطابقت نمي •

ويني و (با چيزي از آن زبان مطابقت دارد اما اين مطابقت در سطحي متفاوت با زبان مقصد است  •
 ).Lecuit:110در 1958:  داربلنت

عبارت از چهار فرايند به قرار زير  فرايندهاي مطرح در ترجمه غيرمستقيم يا آزاد نيز بنابر نظر ويني و داربلنت
،  تطابق equivalenceسازي  ، معادلmodulationتلفيق ) ، بtranspositionجايي  جابه) الف: است

adaptation .كند كه عبارت  هاي خاص اشاره مي كولي نيز به تعدادي از رويكردهاي ممكن در ترجمه اسم
  : است از

 ).بندي ويني برابر است  گيري در تقسيم امكه با و(برداري  ترجمه نكردن و نسخه •

 .ترجمه نكردن اسم خاص و افزودن توضيحات به متن •

 .جايگزيني اسم خاص با اسامي عام در متن مقصد •

 .آوايي زبان مقصد- انطباق يا عدم انطباق اسم خاص متن مبدا با قواعد واجي •

 .جايگزيني اسم خاص با اسم خاص معادل در زبان مبدا •

 ).جانشيني(م مبدا با نامي ديگر از زبان مقصد با معناي ضمني همسان يا متفاوت جايگزيني اس •

 ) سازي در نظريه فوق نزديكي دارد كه با معادل(يابي  معادل •

  ).165- 162: 1390معاذاللهي، (حذف كردن  •

 گيري وام .5.1.1.1

گيرد بدون آن كه به ترجمه آن اقدام  اي است كه يك زبان آن را از زباني ديگر وام مي گيري عبارت از واژه وام
آيد كه در زبام  گيري زماني الزم مي وام. و نظاير آن» دوسيه«، »فوتبال«، »كالس«، »بلدوزر«مانند واژه . كند

بنابراين، كاربرد آن يا از سر . ن كند، وجود نداردمقصد دالي كه بتواند مدلول مورد نظر مترجم را روشن بيا
يا حالتمند و ) شناختي ها و اصطالحات علمي و فني يا الزامات فرهنگي و واژه مانند نوواژه(ضرورت است 

  ).:111Lecuitدر  1994:باالرد) (مثال براي حفظ رنگ و بوي محلي يا لحن متن مبدا(گونه است  وجه
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 آيش هم .5.1.1.2

. اللفظي از ساختارهاي نحوي زبان مبدا گيري نحوي بيگانه همراه با ترجمه تحت از وامآيش عبارت است  هم
 point of"كه در برابر » نقطه نظر«يا . شود ترجمه مي» آخر هفته«كه در فارسي به  "week-end"مانند 

view" رود به كار مي.  
گيري و  وام«گويند كه  مي) 1989(الرد بويژه، شوكوئه و پا. اند اين دو فرايند توسط ساير منتقدان نقد شده

در عوض آنها را بايد در زمره واژگان . روند همĤيش بندرت جزء سازوكارهاي يك ترجمه تخصصي به شمار مي
گيري جداي از ترجمه است و به توافق يك جامعه  وام« افزايد كه  مي) 2006(پاالرد . »يك زبان محسوب كرد

  .(Lecuit:112)» شود ژه مربوط ميفرهنگي بر سر پذيرش يك وا- زباني

 ترجمه لفظ به لفظ .5.1.1.3

هاي صوري متن مبدا است و معموالً با كاربردهاي  اين فرايند عبارت از توليد متن مقصد با توجه به مشخصه
را به  "He is sur to come"مانند اين كه گزاره  .زبان مقصد  به لحاظ دستوري مطابقت و هماهنگي دارد

او يقيناً «: ترجمه كنيم در حالي كه ترجمه درست آن به فارسي چنين است» آيد د كه مياو يقين دار«صورت 
  .»آيد مي
  

. به توجه به ساختارهاي نحوي، معنايي و سبكي متن مبدا وابسته است ،ترجمه لفظ به لفظصحت و درستي 
» الف«به لفظ از زبان  بدين معني كه نحو جايگزين شده در ترجمه لفظ ؛پذير است اين گونه از ترجمه برگشت

مشاهده » ب«به زبان » الف«اين امكان را دارد تا به صورت اوليه خود در ترجمه مجدد از زبان » ب«به زبان 
هاي اين چنين، هراندازه از  هاي قابل قبول اين نوع ترجمه بسيار معدود است زيرا ترجمه البته نمونه. شود

 "faux-amis"گيري ساختارهاي مجعول  گاهي موجب شكل لحاظ دستوري درست و به قاعده باشند، اما
  .گيرند شوند و بدين ترتيب، مفهوم و داللت گزاره زبان مبدا را ناديده مي مي

 transposition )جا به جايي(فراگذاري  .5.1.1.4

  :تعريف كلي

در امر اين فرايند رايج ). 133:همان(» كند فرايندي كه به توسط آن، مقوله دستوري يك مدلول تغيير مي«
مثالً اسم به جاي فعل، فعل به جاي يك گزاره كامل يا . هاي دستوري به كار رود تواند در همه مقوله ترجمه مي

   . شود صفت در مقام اسم استفاده مي
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  :تعريف اختصاصي

در اين حال، يك جا به جايي . كند را فراهم مي  "chassée-croisé"فراگذاري امكان يك ترجمه متقاطع 
بدين معنا كه همزمان با تغيير در مقوله دستوري نوعي جايگشت نحوي در عناصري كه . افتد اتفاق مي دوگانه

توان  به عنوان نمونه، ترجمه افعالي را از زبان مبدا مي. دهد معناي كالم بر پايه آنها استوار است، نيز رخ مي
قيدي به آنها افزوده برشمرد كه به هنگام انتقال به زبان مقصد يك حرف اضافه يا عنصري 

  . (Chuquet & Paillard: 1989)شود مي

a) She tiptoed to the door slowly crept out into the darkness. 
 -   .به سوي در رفت و به آرامي در تاريكي خزيد  پاورچين پاورچين

  . شود قيد مي "tiptoed"به جاي فعل  "sur la pointe des pieds"در ترجمه فرانسه نيز عبارت 
b) Marilyn Bell became the first person to swim across Lake Ontario. 
c) Marilyn Bell devient la première personne à traverser le lac Ontario 

à la nage.  
 در برگردان فرانسوي» با شنا عبور كردن«از عبارت "swim across"  در دو نمونه باال نيز به جاي عبارت 

 "swim"بدين ترتيب كه فعل . هاي رخ داده است هاي دستوري آنها دگرگوني استفاده شده است كه در نقش
 "traverser"جاي خود را به فعل  "across"تبديل شده و حرف اضافة  "à la nage"به يك گروه متممي 

انباشت عبارت از . استنيز يكي ديگر از وجوه فراگذاري  "étoffement"» تكميل«يا » انباشت«. داده است
 Chuquet)وارد كردن يك عبارت اسمي يا فعلي به منظور ترجمة حرف اضافه، ضمير يا قيد پرسشي است

& Paillard, 1989)  .هاي زير مانند نمونه:  
a) must appear at physical education class in T-shirt or 

sweatshirt, shorts and tennis shoes […] 
b) Les élèves doivent se présenter aux séances d’EPS dans la tenue 

suivante: T-shirt ou sweatshirt, short et chaussures de sport […] 
  

استفاده شده است تا معناي عبرت انگليسي » در لباس زير«از عبارت اسمي  "in"در برابر واژة  (b)در عبارت 
  .تر منتقل نمايد را كامل

   والسيون مد  .5.1.1.5

» شود تحولي كه بر اثر تغيير در زاوية ديد، شفافيت كالم و اغلب بر اثر تغيير در مقولة فكري حاصل مي« 
(Vinay & Derbelent, 1958) در واقع، مدوالسيون عبارت از واژه يا عبارتي در . را مدوالسيون گويند

. كند ت دارد اما همان ايده و معنا را منتقل ميزبان مقصد است كه اگر چه با عبارت متناظر با زبان مبدأ تفاو
  :هاي زير مانند نمونه. تر به نظر رسد گردد كه متن مقصد پذيرفتني در كل، استفاده از مدوالسيون موجب مي
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a) We will miss her and so will the world 
b) Elle nous manquera beaucoup, à nous et au reste du monde. 

 

قرار گرفته   "manqué"در زبان فرانسه وجود ندارد، بنابراين، به جاي آن عبارت  "miss her"قطعاً عبارت 
  .ليكن، به موازات آن، ساير اركان جمله، بويژه، جاي فاعل و مفعول نيز تغيير كرده است. است

  

    سازي معادل  .5.1.1.6

مثالً به جاي عبارت . تفاوتاي كه شامل همان موقعيت در زبان اصلي است اما با ويرايشي كامالً م ترجمه«
"the story so far"  در زبان فرانسه، عبارت"résumé des chapitres precedents" ذكر شود «

(Vinay & Darbelnet, 1958) . در ازاي  در زبان مقصد، المثلي ضربيافتن در بسياري موارد، به دنبال
تغيير و  ها عموماً غيرقابل آييم، زيرا اين معادل مي ن براي مشابه يا معادل با آ در زبان مبدأ يا كنايه معين مثلي

توان به جاي  المثل، نمي في. اللفظي ترجمه كرد ها را به صورت تحت توان آن اي هستند و نمي نامه فرهنگ
را قرار داد، بلكه بايد از معادل مناسب با آن يعني   "habitually drunk"واژة » الخمر دائم«عبارت 

"trippler"  كه در دو نمونه زير به دو صورت مختلف بيان شده » وار باران مسلسل«يا عبارت . استفاده كرد
  :است

It was pouring with rain, a cold wind was blowing. 

Il pleuvait des cordes, un vent froid soufflait.  
به كار رفته »  مانند ريسمان باران فروباريدن«و در گزارة فرانسوي » بالانقطاع باران آمدن«در گزاره  انگليسي، 

  . روند شده و جاافتاده در اين دو زبان به شمار مي است كه تعبيري تثبيت
رايج در يك زبان اطالق هاي  كالم ها و تكيه ها و كنايه المثل يابي عمدتاً به ضرب بنابراين، مدوالسيون و معادل

برند كه بيشتر از بعد  مي  نام "adaptation"» تطابق«ويني و داربلنت از فرايند ديگري تحت عنوان . شود مي
توان مرز مشخصي ميان آن با دو گونه پيشين  اما چندان نمي. اجتماعي دارد- زبانشناختي، جنبه فرهنگي

  .كنيم وان فرايندي مستقل ياد نمياز اين رو، در اينجا از  آن به عن. تعيين كرد
  

  ساير فرايندها. 5.2

  سازي آوايي و گرافيكي شبيه. 5.2.1
هاي خاص و  گذارد تا اسم تاثير مي "reports"ها  و گزارش "emprunt"گيري  اين پديده بيشتر بر وام

المثل، به  في. (Ballard:2001)هاي زبان مبدأ را متناسب با نوشتار يا آواهاي زبان مقصد تغيير دهد  عبارت
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سازي  رود كه شبيه در زبان فرانسوي به كار مي "biftek"در زبان انگليسي، عبارت  "beefsteak"جاي 
  .آوايي مطابق با آواهاي آشنا و مألوف در اين زبان رخ داده است

  

   افزايش . 5.2.2
لي در نظرية ويني و داربلنت نيست، اما اگرچه جزء هفت فرايند اص "explicitation" سازي افزايش يا شفاف

تر از زبان مبدأ است كه در زبان  وارد كردن مواردي اضافه«اين فرايند شامل . در ترجمه نقش مهمي دارد
اين موارد عمدتا از . تر بيان شود وسيله مطلب روشن مقصد به شكل پوشيده و ضمني قيد شده است، تا بدين

داند  باالرد آن را فرايندي مي. (Vinay & Darbelnet: 1958)» نباط استبافت گزارة زبان مبدأ قابل است
. (Ballard:2001)» شود محتواي يك ياداشت يا شرحي مختصر در كنار اسم خاص به آن افزوده مي«كه   

  :هاي ذيل مانند مثال

a) Au cours d’une rencontre avec le général de Gaulle à l’Elysée […] 
b) During a meeting with General de Gaulle at the Elysée palace […] 

 

ر از آن را .نيز اضافه شده است تا خواننده منظ» كاخ«به آن اسم » اليزه«هاي فوق، در برگردان واژة  در نمونه
  .تر دريابد بهتر و شفاف

   كاهش   . 5.2.3

. سازي عبارت از حذف يك يا چند واحد اطالعاتي از زبان است بر خالف شفاف "allègement"كاهش  
كاهش اغلب در قالب حذف . شود هاي خاص انسان مربوط مي موارد مشمول كاهش متعدد است و بويژه، با اسم

 .Mr"شود  گفته مي "Mr. Phileas Fogg"المثل، به جاي  في. افتد خانوادگي اتفاق مي ضمير، نام يا نام

Fogg"  يا به جاي"Sir Francis Cromarty"  به اختصار، از عبارتSir Francis""  استفاده شود .  

هاي كامل يا نسبي  سازي هاي مستقيم، اعم از معادل توان حدس زد كه ترجمه البته با كمي تامل و بررسي، مي
گر  ترجم از انديشة تحليلليكن گاهي نياز است كه م. هاي خاص داشته باشد كاربرد بيشتري در ترجمه اسم
در اين حالت، ديگر داشتن يك فرهنگ لغت يا اعالم در كنار . ها نيز بهره بگيرد خود براي برگردان برخي اسم

تري است كه در  اي و جامع نامه مترجم كافي نيست بلكه انجام اين كار مستلزم  ياري جستن از اطالعات دانش
سازي و انطباق نمود  ي چون مدوالسيون، افزايش، كاهش، معادلترجمة غيرمستقيم و در قالب فرايندهاي

  .دهد برده را نشان مي جدول زير تمام فرايندهاي نام. يابد مي
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  ترجمة غيرمستقيم 
  )سازي صوري معادل(

  معادل سازي كامل
  )ها و نحو نشانه(

 گيري وام - 

  گزارش - 
  سازي نسبي معادل

  )ها تغيير نشانه(
 سازي آوايي  شبيه     - 

 فظ به لفظترجمة ل - 

  آيش هم - 

  ترجمة غيرمستقيم 
  )سازي متن ساختار متمايز، معادل(

  فراگذاري -   فرايندهاي صوري
 مدوالسيون -   فرايندهاي معناشناختي

  كاهش/افزايش - 
  فرايندهاي 

  كاربردشناختي-فرهنگي
 سازي معادل - 

  انطباق - 
  جدول فرايندهاي ترجمه بر اساس نظر ويني و داربلنت - 

  
     

  »بوف كور«فرايندهاي ترجمه در  تحليل- 6
ليكن، از . توان مشاده كرد به قلم ايرج بشيري، شماري از فرايندهاي فوق را مي» بوف كور«در متن ترجمه 

هاي عام و برخي ديگر به  ها و اسم هاي خاص در ارتباط است، برخي با گزاره اين ميان، برخي مستقيماً با اسم
رود اما درون متن، به اسم  بيرون از جهان داستان، اسم عام به شمار ميشود كه اگرچه  هاي مربوط مي اسم

به عبارت ديگر، به سبب آن كه هر اسم در عالم خيال ادبيات نوعي فرديت و . خاص مبدل شده است
به ويژه آن كه بدانيم . شود يابد، تشخيص مرز ميان عام و خاص آن در متن قدري دشوار مي يافتگي مي تشخص

در رمان بوف كور، . توان آن را در اشياء نيز سراغ گرفت تنها به انسان يا مكان تعلق ندارد و مياسم خاص 
، »جلد قلمدان«هاي خاص انساني اندك است اما در عوض، اين نام برخي اشياء است كه همانند  تعداد اسم

. كند سم خاص ترقي ميو نظاير آن، به جايگاه ا» پنزري- بساط خنزر«، »بغلي شراب كهنه«، »كوزه شكسته«
ذيالً به برخي از فرايندهاي ترجمه در . بنابراين، بايد ارزش هر اسم را متناسب با متن و جايگاه آن رقم زد

  .شود داستان اشاره مي

 گيري وام

واژة : از آن جمله. گيري در متن به سبب كاربرد لغات كهن و بومي در آن نسبتاً زياد است تعداد وام
» عباسي«، Shah Abdul Azim" (p:26)"» شاه عبدالعظيم«، Farvardin" (p:18)"»  فروردين«

"Abbasi" قران«و «"qeran" (p:28) ،»شوشتر «(p:36)"Shushtar" ،»تار سه «"sitar" (p:37)  و
ها با توضيحات مترجم در زيرنويس  اغلب اين اسم. توان نام برد را مي sandalwood"  (p:37)"»صندل«

با توجه به اين توضيحات، شايد بتوان آنها را مشمول فرايند افزايش نيز دانست، زيرا . صفحات همراه است
را  مترجم به اين وسيله خواسته است تا هم اصالت واژه را حفظ كند و هم با ارائة توضيح بيشتر، غبار ابهام
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بدين ترتيب كه . گيرد در دو مورد، مترجم از فرايند انباشت بهره مي. براي مخاطب غيرفارسي زبان كناري زند
و در . دهد را قرار مي without a boubt"  (p:34)"در متن اصلي، عبارت » !نه«در مورد اول، به جاي 

پنزري به متن - بساط پيرمرد خنزررا در توضيح محتويات   "with following items"نمونة دوم، عبارت 
توي سفرة او يك . كمي دورتر، زير يك طاقي پيرمرد عجيبي نشسته كه جلويش بساطي پهن است«: افزايد مي

  ).40:هدايت(» گذاشته...دستغاله، دو تا نعل 

  

 افزايش

ل توان مشاهده كرد؛ نخست، در زيرنويس متن؛ و دوم، در داخ افزايش را بويژه، در دو موضع مي

است كه براي خوانندة » بوگام داسي«مثال مورد اول، توضيح مترجم دربارة معناي واژة هندي . متن

  :كند او واژة مذكور را چنين تعريف مي. فارسي زبان نيز ناآشنا است
 To pleasure." (p:37) "Bugham Dasi means a slave - 

  :»ساري«يا در جايي ديگر، توضيح مترجم دربارة واژة 
-"Sari is a strip of unstitched cloth, worn by women in the Indian Subcontinent. 
It ranges from four to nine yards in length & is draped over the body in various 

styles"  
  :كند كه باز هم هندي است م مترجم توضيح زير را دربارة آن اضافه مي» شالمه«يا واژة 

A. A turban worn by some Indian yogis" (p:18). 

B.  گذارد در متن مي» آب تربت«نمونة نوع دوم، توضيحي است كه مترجم به جاي واژة:  

C. Like water containing the holy dust of Mecca" (p:33) 

  

 سازي آوايي شبيه

. ي زبان مقصد را رعايت كندگيري، آواشناس ها حتا در صورت وام كوشد تا در نقل بسياري از اسم مترجم مي
و در  "Raq"» راغي«و به جاي  "Nishapur"و  "Benares"، »نيشابور«و » بنارس«المثل، به جاي  في

البته در همة موارد، ارائة شرحي در . را جايگزين كرده است "Indian yogis"، »جوكيان هندوستان«عوضِ 
» ها مدرسه«هاي  مانند واژه. اندك و بسيار جزئي استگاهي اين تغييرات . پاورقي را نيز الزم ديده است

"madrasahs"  كاروانسراها«و «"caravansaries" (p:35)  تركمني«يا واژة «"Turkmen" (p:19) 
ريش «و  Linga"    (p:37)"» معبد لينگم«و گاه مانند واژة jobba"(p:36)"» جبه«و  "shawl"» شال«

  .نمايد تر مي شتر و محسوسبيhennad beard"(p:35)"» حنابسته
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 آيش هم

توان  هاي آين فرايند را در اثر مذكور به ندرت مي اگرچه مثال. توان ديد ها مي آيش را عمدتاً در سطح گزاره هم
كه در متن در توصيف شهر ري به كار رفته » عروس جهان«يافت، اما در يك مورد، مترجم در برابر عبارت 

. bride of the world"  (p:35)": داندگر است، به جاي معناي كنايي آن، عين عبارت را به انگليسي برمي
المثل، به دو  في. دهد در ساختار متن تغييراتي به وجود آورد اي موارد ديگر ترجيح مي كه در پاره در حالي

  :توان اشاره كرد عبارت زير مي
 .»شود خرده آب مي زندگي من مثل شمع خرده... دهد، ميان چهار ديواري كه اتاق مرا تشكيل مي«

 -  
y life is gradually melting away in the middle of the four walls that create my 
room" (p:34). 

در گزارة فوق، مترجم ساختار بالغي متن اصلي را به ساختاري غيربالغي تغييرد داده و از اين مجرا، موجب 
  ايجاد . تغييرات سبكي در آن شده است

. 
 سازي معادل .5.2

يابي استفاده شود تا اين گمان نرود كه مترجم از  سازي، از اصطالح معادل ه جاي معادلشايد بهتر باشد كه ب
طبيعي است كه او نيز در اين مسير از دانش و اطالعات . كند ها و برابرنهادهايي وضع مي پيش خود اصطالح

ز اين دست هايي ا در اينجا نيز به نمونه. جويد خود راجع به قاموس و تركيبات زبان مقصد ياري مي
  . خوريم برمي

 ).11:هدايت(» ساخته در عهد دقيانوسدانم اين خانه را كدام مجنون يا كج سليقه  نمي« - 

 - "I wonder what madman or what ill-disposed architect has built this house 
in forgotten times" (p:17). 

با اين همه، ترجيح داده . توانست معادل آن را در زبان التين بيايد اسم خاص است و مترجم مي» دقيانوس«
نمونة ديگر، . است كه كل عبارت را به صورت يك گزارة كنايي در نظر بگيرد و معناي آن را در ترجمه برساند

شده يا عبارت هوا هنوز گرگ و براي آن انتخاب  magic mirror"  (p:18)"است كه عبارت » آيينة دق«
ترديد، بافت فرهنگي  بي. به جاي آن قرار گرفته است dawn was breaking" (p:32)"كه » ميش بود

توان جزئي از فرايند انطباق نيز  تاثير نبوده است چه اين كه اين گونه موارد را مي زبان مقصد در اين ميان بي
ها بر اساس معيارها و بسترهاي فرهنگي و كاربردشناختي  يابي دلبنابراين، بايد نتيجه گرفت كه معا.دانست

يك حاشيه «براي مثال، عبارت . گاهي نيز مترجم در اين امر موفق نبوده است. پذيرد زبان مقصد انجام مي
برگردان  "with a strip of inscription"كه در توصيف حاشيه باالي ديوار اتاق رواي است به » كتيبه

كند  هايي كه حاوي خطوط است داللت مي تنها به كتيبه "inscription"كه گويا است واژة  نانچ. شده است
هاي  شد و در نماي دروني منزل، كتيبه كه از اين نوع كتيبه عمدتاً در سر در بيروني نما استفاده مي در حالي
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در برابر   liver-red color"  (p:25)" همچنين، جايگزيني عبارت . رفت منقش به گل و بته به كار مي
  :و يا در جملة زير» رنگ سرخ جگركي«
 ).13:هدايت(» زد هايي كه مثل اين بود كه به انسان سرزنش تلخي مي چشم« - 

 - "Eyes, that at the same time, were enchanting & reproachful" (p:19) 

  

 مدوالسيون .5.3

  :هاي زير قابل بيان است آن اشاره كرد، نمونهتوان به  هايي كه در اين اثر مي ها يا كنايه از ميان مثل
 
 ).10:هدايت(» گشتم مان مي مثل مرغ سركنده دور خانه« - 

 - "I walked all around our house" (p:20). 

 ).40:همان(» مثل سيبي كه از وسط دو نصف كرده باشند« - 

 - "Spitting image of one another" (p:36). 

  :متن اصلي همراه است گاهي مدوالسيون با كاهش در واژگان
 ).36:هدايت(» خواهد هفتاد سال سياه هم نخواند مي« - 

 - "Or does not read my tattered notes" (p:33). 

  .از آن حذف شده است» هفتاد سال سياه«كه عبارت 
نويسنده از همان ابتدا نيت خود را در امتناع از كاربرد اسم خاص براي برخي پرسوناژها، » بوف كور«در رمان 

مثل اين كه من اسم او را «: گويد كند و مي شود بيان مي بويژه زن اثيري كه در رؤيا و بيداري، بر وي ظاهر مي
: گويد ماند به همين علت مي راي خود نيز عاجز مياما يكبار، در ناميدن او ب). 14:هدايت(» دانستم قبالً مي

دانستم چه اسمي  چون نمي(آيا ممكن بود كه اين زن، اين دختر يا اين فرشتة عذاب ! چه حالت غريبي«
و در جاي ديگر علت اين ). 20:همان(» آيا ممكن بود كه اين زندگي دوگانه را داشته باشد؟) رويش بگذارم

نه، اسم ... نه، اسم او را هرگز نخواهم برد«: كند نه نتوانستن كه نخواستن عنوان مي خودداري را از ناميدن وي،
كوشد تا از طريق اوصاف او آن را نامگذاري  بنابراين، مي). 11:همان(» او را نبايد آلوده به چيزهاي زميني بكنم

توان  كه مي كند به طوري مي ها و اشياء نيز در اين اثر صدق اين موضوع، براي ساير افراد و حتي مكان. كند
گونه كه  هاي خاص اين متن قرار دارد كه همان ترين اسم در رديف شاخص» ارگونيم«گفت اسم اشياء يا 

شود و يا مترجم براي هريك، معادل  گذشت، يا توسط مترجم، از طريق يكي از فرايندهاي فوق برگردان مي
» بغلي شراب«هايي نظير  مله اين گروه دوم بايد به اسماز ج. يابد مناسب يا نزديكي را در زبان مقصد مي

"flask" ،»هاي گلي توسري خورده خانه «"law mud brick" ،»مهرگياه «"mandark" ،»بوتيمار «
"bittern" ،»گزليك دسته استخواني «"bone-handled knife" ،»پنزري- بساط خنزر «"the 

assortment of wares on display" لكاته«: ها همچون خي از پيشهو نيز به بر «"whore of a 

wife" ،»داروغه «"magistrate" ،»كش راننده كالسكة نعش «"carriage driver"  اله«ورج «
"rabble" راوي » سايه«حتي . اشاره كرد"shadow" شيطان«و «"Satan"  نيز هر يك به نحوي در اين
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قبول هر يك از موارد فوق به عنوان . اند ص است، رسيدههاي خا داستان به تشخص و فرديتي كه از لوازم اسم
اين امر بار ديگر . اسم خاص، به بينش ما نسبت به جايگاه و ارزش هر يك درون متن بستگي دارد

توان  اي كه نمي دهد كه مرز ميان اسم عام و اسم خاس تا چه اندازه باريك و شكننده است؛ به گونه مي نشان
  .از متن ادبي با ماهيت آن درون متن قياس كرد ماهيت اسم را در بيرون

  

  گيري نتيجه .6
نظر به اهميت اسم خاص چه به لحاظ سياليت مفهومي و چه از حيث ترجمه، اين مقاله بر آن شد تا به برخي 

به اين منظور، . اي كند از  فرايندها و مشكالت ترجمة اسم خاص در حوزة ادبيات و متون داستاني اشاره
به قلم ايرج بشيري برگزيده شد تا ضمن بررسي فرايندهاي به كار رفته » بوف كور«ليسي كتاب برگردان انگ

بر اين اساس، مطابق با نظرية داربلنت و . در ترجمه اين متن توسط مترجم، اهميت آنها در متن بازنموده گردد
هايي تبيين  ن اثر با ذكر نمونهويني، به هفت فرايند مختلف اشاره شد و جايگاه هر يك از آنها در برگردان اي

در مجموع، نگارنده به اين نتيجه رسيد كه مقولة اسم خاص در دنياي روايت بسيار متغير است به . گرديد
در كل، . آيند هاي خاص به شمار مي كه در همين اثر، اين اشياء هستند كه به عنوان طبقة اصلي اسم طوري

يافتگي بوف كور و تمايز آن از ساير متون ادب داستاني  موجب تشخص» ارگونيم«حضور خاص اشياء يا 
  .فارسي شده است
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  "دوازده سال بردگي"بررسي گفتماني فيلم نسخة اصلي و دوبلة فارسي 
  

  1فرزانه شكوهمند
  

 مقدمه .1

قرائن و شواهد بخشي از دوران تاريخي نقاط مختلفي از جهان را دربرميگيرد اما "برده داري"مقولة ننگين 
دوازده سال ". نشان مي دهند شديدترين صورت آن در آمريكا در قرن هجده و نوزده جريان داشته است

درامي تاريخي به كارگرداني استيو مك كوئين و محصول كشور آمريكا است كه موفقيت چشم گير و  "بردگي
اين . رن نوزدهم آمريكا است شهرت جهاني اش به دليل نمايش بي كم و كاست سيستم برده داري در ق

. شاهكار سينمايي براساس سرنوشت و تجربيات واقعي شخصي به نام سالومون نورثاب ساخته شده است
نورثاب سياهي آزاد است كه با حقة دو آمريكايي به دام بردگي مي افتد و دوازده سال از خانواده اش دور مي 

فتارهاي انساني بوده كه شرح برخي از آنها را در خاطراتش او در اين دوازده سال شاهد قبيح ترين ر. ماند
وي قبل از بردگي همراه با همسر و دو فرزندش در نيويورك زندگي مي كند و از طريق نواختن . آورده است

ويولن زندگي بس آبرومندانه دارد، اما پس از اينكه در جنوب آمريكا به بردگي گرفتار مي شود در مزارع پنبه 
نورثاب پس از آزاد شدن به ثبت . رفته شده و مانند سياهان ديگر روزگار سختي را مي گذراندبه كار گ

خاطرات تلخ خويش مي پردازد ودربارة آنچه در دوران بردگي بر او گذشته سخنراني هاي متعددي انجام مي 
دامة حيات بر او چه دهد، اما پس از مدتي براي هميشه از انظار عمومي دور شده و ديگر كسي نمي داند در ا

  .گذشته است
آنچه در اين اثر هنري حائز اهميت است، به تصوير كشيدن جسورانة اعمال ننگين و رفتارهاي غيرانساني است 

استيو مك كوئين از تمام زواياي خشونت آميز برده داري . كه در تاريخ برده داري آمريكا وجود داشته است
در مراسم توپ . به احساسات مخاطب پرده برداري كرده است بدون هيچ مصلحت انديشي و بدون توجه

  .، اين فيلم برندة بهترين فيلم درام شد2013طاليي و اسكار سال 
اين فيلم به دليل موفقيت چشم گيري كه كسب كرد به سرعت توجه كشورهاي ديگر از جمله ايران را به خود 

همانطور كه پيش تر گفته شد . ملي به نمايش درآمدبه فارسي دوبله شد و در رسانة  1392جلب كرد و  سال 
اين فيلم شامل صحنه هاي خشونت آميز، رفتارهاي ننگين غيرانساني و به طور كلي گفت و گوها و وقايع 
منحصر به بافت تاريخي آن دوران است كه فرهنگ و عرف رايج در رسانة ملي نمايش برخي از آنها را برنمي 

د بخشي از ايدئولوژي و گفتمان تاريخي دورة برده داري است و احتمال مي رود از طرفي همين موار. تابد
با توجه به اينكه ويژگي عمدة ترجمة . حذف يا تغيير آنها به مثابه حذف بخشي از محتواي اصلي اثر باشد

                                                           
  farzaneh.shokoohmand@gmail.com -دانشگاه فردوسي مشهد -جوي دكتري مطالعات ترجمه دانش. 1
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آن است تا وفادار و دوبلة موفق، انتقال بي كم و كاست گفتمان و ايدئولوژي حاكم بر اثر است، اين پژوهش بر 
شناختي ون دايك به تحليل گفتمان انتقادي در نسخة اصلي و نسخة دوبله  - با بهره گيري از مدل اجتماعي

  :بپردازد و به اين پرسش ها پاسخ دهد "دوازده سال بردگي"شده فيلم 
دوبلة فارسي اين فيلم تا چه حد توانسته گفتمان تاريخي آن دوره را براي مخاطبان فارسي زبان  - 
 زنمايي كند؟با

ايدئولوژيكي و ترجمة نادرست در بازسازي و / عواملي چون سانسور، دخل و تصرف هاي فرهنگي - 
 بازنمايي ايدئولوژي حاكم بر سيستم برده داري خللي وارد كرده اند؟

 -  
 روش تحقيق .2

اخت در بازسازي س "دوازده سال بردگي"هدف اصلي اين مطالعه، بررسي ميزان موفقيت دوبلة فارسي فيلم 
شناختي ون  -براي تحليل اين ساخت هاي زباني از مدل اجتماعي.هاي زباني ايدئولوژيكي نسخة اصلي است

، 3، قطبيت2، گزاره ها1او چندين ساخت زباني ايدئولوژيك را از جمله عناصر واژگاني. دايك استفاده شدهاست
، 8تناد به حوادث تاريخي و شواهد معتبر، اس7، ناگفته ها6، انسجام از نظر انتخاب موضع5، توصيفات4تلويحات

در اين پژوهش استناد به حوادث . را به برمي شمرد10، مثبت نمايي خود و منفي نمايي ديگري 9بزرگنمايي
تاريخي و شواهد معتبر به عنوان يكي از ساخت هاي زباني ايدئولوژيكي در نسخة اصلي بررسي و سپس با 

مشخص شود دوبلة فارسي در بازسازي اين ساخت زباني كه در بازنمايي دوبلة فارسي مطاقبت داده مي شود تا 
  . گفتمان غالب دوران برده داري نقش داشته، موفق بوده است يا خير

  
 پيشينه .3

در عرصة تحليل گفتمان انتقادي نظريه پردازان غربي چون فاولر، ون دايك، ووداك، فركالف، ريچاردسون 
ون دايكبراي اولين بار در مقاله اي با عنوان . پيشگام بودند و آثار ارزشمند متعددي در اين زمينه نگاشته اند

مدل وي به عنوان مدل . مطرح نمودنظرية خود را در اين زمينه )1991( "اصول تحليل گفتمان انتقادي"
شناختي شهرت دارد زيرا او تنها كسي بود كه در تحليل گفتمان عالوه بر زيان، شناخت افراد را نيز  -اجتماعي

                                                           
١lexical items 
٢ propositions 
٣ polarization 
٤ implications 
٥ descriptions 
٦ local coherence 
٧ unmentionables 
٨ using history 
٩ exaggeration 
١٠Mitigation/ displacement 
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ون دايك در . مورد بررسي قرار داده است و عامل افتراق وي با ديگر متخصصان اين حوزه از همين جهت است
اجتماع و گفتمان را سه ضلع يك مثلث در نظر مي گيرد كه شناخت و مدلي كه ارائه كرده است شناخت، 

اين مثلث بيانگر اين نكته است كه گفتمان از طرفي در ظرف فكري افراد و . اجتماع دو ضلع مقابل آن هستند
و هم اجتماعي ) شناختي(به بيان ديگر گفتمان هم منشا فردي . از طرف ديگر در ظرف اجتماع بوجود مي آيد

قبل از ون دايك هر مطالعه اي كه در حوزة زبان شناختي صورت گرفته بود، اجتماع را مستقيما به . دارد
در صورتي كه بين اجتماع و گفتمان رابطة مستقيمي وجود داشته باشد انتظار مي . گفتمان وصل كرده بود

ر حالي كه در واقعيت رود تمام افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند گفتمان مشابهي داشته باشند، د
به . بنابراين، ون دايك حلقة گمشدة بين اجتماع و گفتمان را كه همان شناخت، شناسايي كرد.  اينطور نيست

زعم وي افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند در معرض يك زبان و اجتماع قرار مي گيرند اما گفتمان 
، 2001(و مدل هاي گوناگون ذهني فراد است هاي متفاوتي دارند، منشا تفاوت گفتمان ها شناخت 

  ).356 -354صص
از منظر او ايدئولوژي . تعريفي علمي و معرفت شناختي ارائه مي كند) 2006(در تعريف ايدئولوژي، ون دايك 

نظام باورها از طريق ارتباطي كه با قدرت پيدا مي كنند، مي توانند صورت منفي يا مثبت به . نظام باورها است
ايدئولوژي منفي ايدئولوژي است كه به قدرت مشروعيت ببخشد و ساز و كار يك سلطه را تحكيم . يرندخود بگ

در مقابل آن، ايدئولوژي مثبت مجموعه اي از باورها است كه در مقابل سلطه و قدرت مقاومت نشان . كند
ي بخشد و آن را در يك جامعه گروهي كه به شيوه هاي مختلف به اعمال خود اعتبار و صالحيت م. دهد

قانوني جلوه مي دهد، در حقيقت سعي دارد گفتمان ايدئولوژيكي خود را براي ديگران توجيه و به قدرت و 
  . سلطة خود مشروعيت ببخشد

قدرت هم ). 355، ص 2001(از منظر ون دايك قدرت يعني در دست داشتن كنترل عملكرد و شناخت افراد 
در قدرت نرم شاخت و ذهن افراد مورد . اعمال مي شود) رت نرمقد(به صورت فيزيكي و هم غيرفيزيكي 

در اين شرايط، افرادي كه در راس قدرت قرار . كنترل قرار مي گيرد و بر آنها مهندسي فكر اعمال مي گردد
اول، اقناع، در اين روش سعي : دارند به سه شيوه كنترل و قدرت نرم خود را بر افراد زيردست اعمال مي كنند

دوم، اجماع، در اين . ند حاكميت خود را توجيه و زيردستان را ترغيب به پذيرش حاكيت خود كنندمي كن
سوم، كتمان، در اين روش به مسائلي كه به ضرر . روش حاكيت خود را فراگير و قانوني جلوه مي دهند
ون با ذهن افراد هر سه عامل جنبة شناختي دارند چ. حاكميت خود هستند، اجازة نمود پيدا كردن نمي دهند

  . سروكار دارد
يعن آنچه كه به شناخت فردي و اجتماعي . آنچه جنبة ايدئولوژيكي دارد در ظرف زبان نمود پيدا مي كند 

بر اين اساس است كه از طريق . افراد مربوط است جز از طريق زبان به شكل ديگري نمي تواند بروز پيدا كند
ون دايك مي گويد هر گروه اجتماعي . ي و اجتماعي افراد پي بردگفتمان مي توان به وابستگي هاي شناخت

اين باورهاي ايدئولوژيك نحوه انديشيدن و عملكرد . داراي نظام باورهايي هستند كه ماهيت ايدوئولوژيك دارند
ون دايك بر بازتوليد . گروه يا به بياني ديگر گفتمان حاكم را به طور غيرمستقيم مشخص و كنترل مي كنند
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در فرايند توليد ). 357، ص 2001(هم در فرايند توليد و هم در فرايند درك گفتمان تاكيد مي كند  1طهسل
گفتمان، زبان اين قابليت را دارد كه سلطه افكني كند و در فرايند درك گفتمان زبان مي تواند ذهن مخاطبان 

گفتمان مسلط سعي مي . ي جلوه دهدكند و سلطة گروهي را به عنوان امري بديهي و قانوني طبيع 2را مديريت
  . مي كند بر سر سلطه اجماع حاصل كند و به سلطه مشروعيت ببخشد

در نژاد پرستي، كه به طور اخص موضوع مطالعة اين پژوهش است، ايدئولوژي غالب برتري سفيدپوستان بر  
ي قرن هجده و نوزده سياه پوستان است كه بر مبناي آن گفتمان هاي استعمارگرايي و برده داري در آمريكا

ابزار اصلي سفيد پوستان براي حفظ و مشروعيت بخشيدن حاكميت خود، استناد به كتاب . حاكم بوده است
آنها ادعا مي كردند كالم خداوند را براي برده هاي خود مي آورند و مي خواهند آنها را به . مقدس بوده است

نوان كالم خداوند مطرح مي كردند جز تحريفي در راه صحيح زندگي هدايت كنند، در حالي كه آنچه به ع
سياه پوستان در نظام برده برداري حق تحصيل نداشتند و چون . جهت ايجاد اجماع بر سر سلطة خويش نبود

سواد خواندن و نوشتن نداشتند مجبور بودند هرآنچه را كه سفيدپوستان به عنوان كالم خداوند از كتاب 
س كتاب مقدس منبع قدرتي بود كه به طور تبعيض آميز تنها صاحبان قدرت به پ. مقدس مي آوردند، بپذيرند

آن دسترسي داشتند و به اين ترتيب مي توانستند با سودجويي و توسل به آن افكار عمومي را به ايدئولوژي 
آنها به اين طريق تصميم ). 4، ص 1391، به نقل از آقاگل زاده، 1998ون دايك، (مدنظر خود سوق دهند 

گيري ها و سلطة ناعادالنة خود را در جهت خير و مصلحت سياه پوستان نشان مي دادند تا حس نياز به سلطة 
  .سفيدپوستان را در آنها القا كنند

پس با . گروهي كه حاكميت دارد براي تقويت ايدئولوژي كه به نفع سلطة خود باشد، از زبان استفاده مي كند
وان اليه هاي زباني را كنار زد تا ايدئولوژي هاي پنهان در متن ظاهر شوند كمك تحليل گفتمان انتقادي، مي ت

شناختي براي تحليل گفتمان انتقادي مطرح  -ون دايك مدلي اجتماعي). 4، ص1393آقاگل زاده و دهقان، ( 
مي كند كه در آن به بررسي ساخت هاي زباني ايدئولوژيك از جمله عناصر واژگاني، گزاره ها، قطبيت، 

ويحات، توصيفات، انسجام از نظر انتخاب موضع، ناگفته ها، استناد به حوادث تاريخي و شواهد معتبر، اغراق، تل
  . مثبت نمايي خود و منفي نمايي ديگري مي پردازد

دوازده "آنچه در اين پژوهش قرار است مورد مطالعه قرار بگيرد بررسي ساخت هاي ايدئولوژيك زباني در فيلم 
آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است بررسي چگونگي بازسازي اين ساخت ها در نسخة . تاس "سال بردگي

  . دوبله شدة اين فيلم است
اول، ايدئولوژي ترجمه كردن كه در : دو موضوع را دربارة ايدئولوژي مطرح مي كنند) 1990(هتيم و ميسون 

جمة ايدئولوژي، يعني هنگام ترجمه با دوم، تر. آن به بررسي مداخلة مترجمان در متن اصلي مي پردازند
تحليل گفتمان انتقادي درك بهتري از اين موضوع مي دهد . ايدئولوژي متن اصلي چگونه برخورد مي شود

                                                           
١hegemony reproduction 
٢mind management 
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دهد و خودش چگونه با ايدئولوژي شكل  زيرا روشن مي كند كه چگونه گفتمان ايدئولوژي را شكل مي
  . گيرد مي

تحليل گفتمان انتقادي زمينه هاي مشترك دارد، زيرا اين مكتب  از اين جهت با 1نظريه مكتب دستكاري
اين . معتقد است يكي از مهم ترين مواردي كه در ترجمه ها مورد دستكاري قرار مي گيرند ايدئولوژي است

رويكردي : مكتب گذشته از دستكاري ايدئولوژي زمينه هاي مشترك ديگري با تحليل گفتمان انتقادي دارد
مدار، كاركردي و نظامند به ترجمه دارد و به هنجارها و محدوديتهايي كه توليد و پذيرش توصيفي، مقصد

اين هنجارها و محدوديتها در تحليل گفتمان ). 2012ال هجين، (كند توجه مي كند  ترجمه را كنترل مي
 .انتقادي تحت عنوان اليه هاي گفتمان هم مطرح ميشود

  :چهار دسته طبقه بندي مي كنداين محدوديتها را در ) 1991(لفور 
 تفاوت هاي بين زبان مبدأ و زبان مقصد: زبان .1

جايگاه مترجم به عالوه عوامل اقتصادي و ايدئولوژيكي كه فرد يا سازمان عهده دار ترجمه : 2حمايت  .2
 .را متاثر ميسازد

ديگري نقش صناعات ادبي، ژانر، درون مايه، شخصيتهاي مدل، نمادها و : دو عامل دارد: 3بوطيقا  .3
 در جايگاه اجتماعي) ترجمه(ادبيات 

دانش، اشيا، سنن و باورهاي فرهنگي خاص در دوره اي خاص كه شامل الفباي : 4دنياي گفتمان .4
منظور از الفباي فرهنگي الگوي پذيرفته شده رفتاري است كه از مردمي انتظار مي . فرهنگي ميشود

 .كنند رود كه نقشهاي خاصي را در فرهنگي خاص ايفا مي

معتقدند همه بازنويسي ها با هر نيت و هدفي ايدئولوژي و بوطيقاي خاص خود را ) 1990(بسنت و لفور 
  .منعكس مي كنند و بدين گونه ادبيات را دستكاري مي كنند تا به شكل خاصي در جامعه اي خاص عمل كند

  
  تحليل داده ها .4

تحليل و  "دوازده سال بردگي"دوبلة فارسي فيلم  در اين بخش داده هاي بدست آمده از مقابلة نسخة اصلي و
در اقتباس هاي تاريخي، مطلوب آن است كه اقتباس گر گفت و گو ها و حوادث گوناگون را . بررسي مي شوند

به شيوه اي معنا دار و هوشمندانه در كنار هم قرار دهد تا همچون تكه هاي پازل گفتمان غالب در آن برهة 
در قرن هجده و نوزده آمريكا، در بخش هايي از اين منطقه ايدئولوژي برتري . نندتاريخي خاص را كامل ك

  .سفيد بر سياه و در پي آن گفتمان نژاد پرستي و برده داري رايج بوده است

                                                           
١manipulation 
٢patronage 
٣ poetics 
٤ universe of discourse 
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در بررسي نشانه هاي گفتماني نسخة اصلي و دوبلة فارسي ديده شد بيشترين بخش هايي كه تغيير داده يا 
قسمت هايي هستند كه به ) بخش هايي كه به تجاوز جنسي به برده ها اختصاص داردغير از (حذف شده اند 

همچنين سرودهايي به عنوان فولكلور در نسخة اصلي وجود دارد كه . خداپرستي و مسيحيت اختصاص دارند
اين سرودها در دوبلة فارسي . محتواي آن ها بخشي از گفتمان حاكم در آن دورة تاريخي را نشان مي دهد

قسمت هايي كه در پرانتز آمده، . در ادامه به تفصيل اين دو موضوع مي پردازيم. ترجمه نشده يا حذف شده اند
اصالح ترجمه هاي نسخة فارسي و قسمت هايي كه در كروشه آمده بخش هاي حذف شده در اين نسخه 

  .هستند
 
 بخش هاي مذهبي 4 •

كه صاحبان برده ها از آن سود مي جستند تا به استناد به كتاب مقدس همواره از جمله راه هايي بوده 
برده داران خود را افرادي خداشناس و ديندار تلقي  مي كردند كه از طرف . حاكميت خود اعتبار ببخشند

آنان قسمتهايي از كتاب مقدس را . پرورگار ماموريت يافته اند سياهان را به مسير صحيح زندگي هدايت كنند
. ردند و به هر طريقي كه راهگشاي تثبيت قدرتشان باشد آن را تفسير مي كردندبراي برده ها تالوت مي ك

در اين بخش يكي از . است كه گوياي همين موضوع است "دوازده سال بردگي"بخش زير قسمتي از فيلم 
صاحبان بدخوي به نام ادوين اپس قسمتي از كتاب مقدس را تالوت مي كند تا به برده ها تفهيم كند اطاعت 

 .است و مجازات آن تازيانه خوردن است "پروردگار"به مثابه اطاعت نكردن از فرمان  "ارباب"ردن از فرمان نك

Edwin Epps: “And that servant” … “which knew his Lord's will ..." Which knew 

his lord's will. “And prepared not himself ..." Prepared not himself. “Neither did 

according to his will...shall be beaten with many stripes”. Do you hear that? 

“Stripes”. That nigger that don't obey his Lord...That's his master, do you see? 

That there nigger shall be beaten with many stripes. Now, “many” signifies a 

great manylashes. That's scripture. 
و خود را "خود بداند ) خداي(، خواست آقاي  "خود بداند) خداي(و آن بنده كه خواست آقاي ": ادوين اپس

سياهي كه از . "شالق"شنيديد؟ . "آماده نسازد و به خواست او عمل نكند، پس بسيار تازيانه خواهد خورد
بسيار يعني ... خب. خواهد خورد ، مي فهميد؟ اين سياه تازيانة بسيار"اربابش"اطاعت نكند، ) خدايش(آقايش 

 .] اينها دركتاب مقدس نوشته شده است [... صد و پنجاه ضربه... صد تا... چهل تا... خيلي زياد

اول، ايدئولوژي حاكم در برده داري و نژاد پرستي مبني بر اين : در اين بخش دو موضوع مدنظر است: توضيح
است كه سفيدپوستان نسبت به سياه پوستان نژاد متمدن و برتر هستند، بنابراين همانطور كه همة انسان ها 

ياه پوستان نيز براي نيل به براي رسيدن به رستگاري تابع فرمان خداوند، يعني قدرت برتر هستند، س
دوم، انسانها در صورت . رستگاري بايد از فرمان سفيدپوستان كه منافاتي با فرمان خداوند ندارد، پيروي كنند

كه ناجي سياه - كج روي از فرمان خداوند مجازات مي شوند، پس انحراف از دستورات سفيدپوستان نيز 
ان طور كه مالحظه مي شود اين بخش يكي از گفتمان هاي هم. جزايي در پي خواهد داشت -پوستان هستند
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برجسته ترين . غالب سيستم برده داري، يعني تقابل بين دستورات خداوند و صاحبان برده ها را نشان مي دهد
 That’sبخشي كه عامل گفتماني استناد به تاريخ و شواهد معتبر را نشان مي دهد، بخش آخر يعني 

scripture قسمت ادوين اپس كتاب مقدس را به برده ها نشان مي دهد و همزمان اين جمله را در اين . است
همچنين، در نسخة اصلي واژگاني وجود دارند كه . در دوبلة فارسي اين بخش كامال حذف شده است. مي گويد

بلة تمام اين واژگان در دو.  Lordو  lord ،masterرا نشان مي دهند مانند  "ارباب"و  "خداوند"تقابل 
در نتيجه در نسخة فارسي . ترجمه شده اند و اين تقابل به هيچ وجه مشخص نيست "ارباب"فارسي به 

ايدئولوژي مذهبي سفيدپوستان به هيچ وجه نمايان نمي شود و اين بخش چنان بازسازي شده كه مخاطب 
  . تصور مي كند اين بخش نه سخني از كتاب مقدس، بلكه سخنان شخص ادوين اپس است

سيستم برده داري آن دوران، سفيدپوستان مزرعه دار باور داشتند كه هر چه فرد درستكارتر، برده هايش  در
در بخش زير ادوين اپس يكي از برده هاي . بيشتر و كارآمدتر و محصوالت زراعي اش فراوان تر خواهد بود

چنين بردة كارآمدي پاداشي از خود را بخاطر برداشت فراوان پنبه تحسين مي كند و در آخر مي گويد داشتن 
  . جانب پرورگار براي صاحبان درستكار است

Edwin Epps: Damn queen. Born and bred to the field. A nigger among niggers. 
And God gave her to me. A lesson in the rewards of righteous living.  

سياه ... سياهي بين سياهان)... زاده و بزرگ شده در مزرعه(تسي كارت عاليه پ)... ملكة نفرين شده(كارت عاليه 
 ).خدا اونو به عنوان پاداش درستكاريم بهم داده تا درسي بشه براي بقيه(با ارزشي دارم، اين پاداش خوبيه منه 

آورده  "پاداش خوبيه منه"ترجمه نشده است و بجاي آن تنها از جملة  Godدر دوبلة فارسي واژه : توضيح
 .  ده است، در حالي كه اين معادل خنثي اعتقاد سفيدپوستان را به خداپرستي نشان نمي دهدش

  :نمونة ديگر
Edwin Epps: It's a plague. It's cotton worm. It's a plague. It's damn biblical. Two 
seasons God done sent a plague to smite me. What I done that God hates me so? 
It's that godless lot. They brought this on me. I bring them God's word and 
heathens. They are, they bring me God's scorn. 

 

نميدونم براي چي بايد ). اينلعنت خداس(بيشتر محصول پنبه از بين رفته . كرم پنبه ست. آفته: ادوين اپس
اين دومين . ايد به همچين عذابي گرفتار بشم؟ بازم بهم آفت خوردچرا ب. من كه ظلمي نكردم. مجازات بشم

دو فصله كه خدا به زمينام . (طاعونه. من گناه و خطايي مرتكب نشدم كه اينجوري بخوان تنبيهم بكنن. ساله
. شنبرده ها باعث و باني ... چيكار كردم كه اينقد ازم متنفره؟ اين عاقبت بي خداييه. آفت ميزنه تا ذليلم كنه

  ). من كالم خدارو براي اونا آوردم و اون خدانشناسا قهر خدارو براي من
، It's damn biblical ،God done sent ،God hate meدر نسخة اصلي عباراتي چون : توضيح

godless lot ،God’s words ،God’s scornدر نسخة . بيانگر اعتقادات مذهبي سفيدپوستان است
  . اشارة مستقيم دارند حذف شده و معادل هاي خنثي جايگزين شده اند "خداوند"ه فارسي تمام كلماتي كه ب

  :در نمونه هاي بعدي هم حذف اعتقادات مذهبي آشكار است
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Edwin Epps: It's the Lord's Day. Ain't nothing Christian in us carrying on like 
this. I concede to you. 

  
ادامه دادن اين كار (پس كارم بايد تعطيل باشه ... تعطيله). روز عبادت خداست(امروز يكشنبه س : ادوين اپس

 .من كوتاه ميام). اصال با مسيحيت همخوني نداره) دعوا(

Edwin Epps: You miserable wench. Where you been? 
Pats: I been nowhere! 
Edwin Epps: Lies to your misdeeds! 
Pats: The Sabbath day, Master. I took me a walk to commune with the Lord. 
Edwin Epps: Bring the Lord into your deceptions? You're coming from Shaw's 
plantation. 
Pats: No! Master Epps. 
Edwin Epps: Now, you speak? Now that you want to add to her lies, you find 
your tongue! 
Pats: I went to Master Shaw's plantation. 
Edwin Epps: Ah! You admit it. 
Pats: Yes, freely. And you know why?I got this from Mistress Shaw.Mistress 

Epps won't even grant me no soap to clean with.I stink so much, I make myself 

gag! Five hundredpounds of cotton. Day In, day out! More than any man here. 

And for that, I will be clean.That's all I ask. This, here, what I went to Shaw's 

for…The Lord knows that's all! 
 

 كجا بودي؟) فاحشه(دخترة ابله : ادوين اپس

  .من جايي نبودم: پتس
  پس دروغم ميگي؟: ادوين اپس

 ].رفته بودم يه كم قدم بزنم و با خدا راز و نياز كنم. اربابامروز تعطيله  [: پتس

  ].خدارو وارد حقه بازيات ميكني؟ داري از خونه شاو مياي[: ادوين اپس
  ].من رفته بودم به مزرعه شاو[: پتس

  ]اعتراف مي كني؟! آها[: ادوين اپس
خانم اپس حتي صابونم بهم نميده . بگيرممي دوني چرا؟ چون رفته بودم اينو از خانم شاو ! آزادانه! بله[: پتس

روزي پونصد پوند پنبه ميچينم، بيشتر  ]!اينقد بوي گند ميدم كه حالم از خودم بهم مي خوره. خودمو بشورم
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خدا ميدونه كه دروغ . دروغ نميگم [... رفتم از مزرعة شاو صابون بگيرم. حقمه كه تميز باشم. از هر مردي
  ]. نميگم

  
Bass: White and black alike. 
Edwin Epps: You comparing me to a nigger, Bass? 
Bass: I'm only asking, in the eyes of God, what is the difference? …There is an 
ill, Mr. Epps. A fearful ill resting upon this nation. And there will be a day of 
reckoning yet. 
 

  .سياه و سفيد نداره ]...[: بس
  با سياها مقايسم مي كني، بس؟: ادوين اپس

مرض خطرناكي كه . اين مرضه آقاي اپس ]...[فرقشون چيه؟ )  در پيشگاه خدا(فقط ميگم در واقعيت : بس
  ).و بخاطرش در روز حساب بايد جواب پس بدن(مردم ما گرفتارشن و باالخرم بايد تاوانشو بدن 

هبي سفيدپوستان، بخش هايي كه اعتقادات سياه پوستان را نشان مي دهند نيز در عالوه بر اعتقادات مذ
در بخش زير صحبت از خودكشي يكي از برده هاي زن به نام پتسي است كه از . نسخة فارسي حذف شده اند

گرچه خودكشي عملي خدانشناسانه است اما پتسي براي . دوست خود مي خواهد او را در مرداب خفه كند
 . ه اين عمل اعتقادات و باورهاي مذهبي خود را به ميان مي آوردتوجي

Patsy: Platt, you awake? 
Platt: I am. 
Patsy: I have a request. An act of kindness. I secreted it from the mistress. 
Platt:Return it. 
Patsy: It yours, Platt. 
Platt: For what cause? 
Patsy: All I ask, end my life.Take my body to the margin of the swamp. Take me 

by the throat, hold me low in the water...until I is still and without life.Bury me in 

a lonely place of dying. 
Platt: I will do no such thing. The gory detail with which you speak... 
Patsy: I thought on it long and hard. 
Platt: It is melancholia. Nothing more. How can you fall into such despair? 
Patsy: How can you not know? I ain't got no comfort in this life. If I can't buy 
mercy from you… I'll beg it. 
Platt: There are others. Beg them. 
Patsy: I'm begging you! 
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Platt: Why? Why would you consign me to damnation with such an ungodly 
request? 
Patsy: There is God here! God is merciful...and he forgive merciful acts. Won't be 

no hell for you. Do it.  
Platt: Do what I ain't got the strength to do myself. 
 

  بيداري؟... پلت... پلت: پتسي
 )بيدارم(چيه؟ چي ميخواي؟ : پلت

 ].از خانم قايمش كردم) سكه رو(اين ... يه لطف... يه خواهشي ازت دارم[: پتسي

  ].برش گردون بهش [: پلت
  ].مال تو هست پلت[: پتسي

  ]در ازاي چي؟[: پلت
ببري زير آب اونقد نگهم داري تا جون بكنم و ازت مي خوام منوكنار مرداب ببري، گلومو بگيري و [: پتسي
  ].بعدش توو يه قبرستان دور افتاده دفنم كني. بميرم

  ...)اين جنايتي كه ازش حرف مي زني(چي داري ميگي؟. من اين كار نميكنم: پلت
  . من خيلي به اين لحظه فك كردم: پتسي

  وس شدي؟چطور تا اين حد ماي. چيز ديگه اي نيست. اين ماليخولياست: پلت
من توو اين زندگي (از برده بودن خسته شدم !)چطور نميدوني؟! (يعني ميخواي بگي تو نميدوني؟: پتسي

اگه به اين سادگيا اين لطفو در حقم نميكني، حاضرم (من ديگه تحمل زجر و سختي ندارم). آسايش ندارم
  ). التماست كنم

  ].به اونا التماس كن... ديگران كه هستن[: پلت
  ]!من از تو خواهش كردم[: پتسي

چرا ميخواي با اين خواستة (چرا؟ چرا ميخواي با همچين درخواست وحشتناكي منو معذب كني؟ : پلت
  )خدانشناسانه منو به جهنم بندازي؟

اون بخشنده س و اعمال از (چون منو از عذاب نجات ميدي ). خدا اينجاس(نه تو نبايد معذب بشي : پتسي
. رنجي كه توو اين سالها كشيدم منو به اينجا كشوند). بخشه، پس تو به جهنم نميريروي مهربوني رو مي 

 ).خودم توان اين كارو ندارم، پس تو برام انجامش بده(پس كمكم نميكني نجات پيدا كنم؟ 

در اين گفت و گوي بازسازي شده كل مفهوم خودكشي از ميان رفته است و موضوع صحبت شخصيت : توضيح
تنها جايي كه ميتوان مفهوم اين گفت و گو را حدس زد جملة آخر است كه پتسي از پلت . تها مشخص نيس

  . مي خواهد نجاتش دهد اما چگونه معلوم نيست
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  سرودها 4. 1
سرودهايي كه برده ها حين كشاورزي و برداشت محصول همسرايي مي كنند در واقع فولكورهايي با جنبه 

زنده بودن "يا  "مرگ پدر و مادر"در قسمتي كه برده ها از . پوستان هستندهاي فرهنگي و ايدئولوژيكي سياه 
مي خوانند به نظر مي رسد مفهوم ضمني آن اهميت نداشتن هويت و روزگار سختي است كه بر آنها  "و مردن

سب آنچه براي برده ها مهم است پيروي از دستورات خداوند و به تبع آن اطاعت از فرمان ارباب و ك. مي گذرد
 .اين بخش ها در دوبلة فارسي حذف يا ترجمه نشده اند. رضايت آنها است

In high, my Lord/ Sunshine, my Lord/ My ma, she dead/ My pa, he dead/ My 
Lord, Yes, sir… 

 .خداي من، تابع امر تو ام/ پدرم، مرد/ مادرم، مرد/ طلوع خورشيد، خدايم/ بلند مرتبه، خدايم

Too late for me/ I live or die/ Lay down and cry/ Hey, boy I'm tired/ My lord, 
Sometimes I'm strong/ Yes, sir. 

گاهياوقات / پروردگارم/ هيپسر،خستم/ تسليمشووگريهكن/ ميرم يازندهميمونميامي/ ديگه براي من ديرشده
 .اما همچنان تابع امر تو هستم/ احساس قدرتمندي مي كنم

  
Went down to the River Jordan/ Where John baptized there/ When I woke the 
devil in hell/ Said Johnny baptized me/ I said roll, Jordan, roll/ Roll, Jordan, roll/ 
My soul will rise in heaven, Lord/ For the year when Jordan roll/ Well, some say 
John was a Baptist/ Some say John was a Jew/ But I say John was a preacher/ 
‘Cause my Bible says so too. 
 

 بگم/ كنم بيدار جهنم توي وشيطان وقتشه/ داد يدتعم غسلِ يوحنا كه جايي/ اُردن ي رودخانه سوي به يشپ
 آسمان به من روح/ غسل و يوحنا غسل،/ صدا يك همه/ غسل و يوحنا غسل، بگم/ داد يدتعم غسل منو يوحنا

 يوحنابعضيا ميگن / بود مسيحي يوحنا بعضيا ميگن خب،/ داده غسل يوحنا كه سالي از/ خواست خواهد بر خدا
  .ميگه همينو هم مقدسم كتاب چون/ بود واعظ يوحنا ميگم من ولي/ بود يهودي

  
 نتيجه گيري

با توجه به ماهيت تاريخي آن توجه زيادي به جزئيات وقايع و جنبه هاي مختلف "دوازده سال بردگي"در فيلم 
گفتمان غالب شده است و تالش شده مجموعه اي از آنچه در سيستم برده برداري در جريان بوده نمايش داده 

لي است كه در طول تاريخ براي تقويت و به اعتقاد ون دايك استناد به تاريخ و شواهد معتبر يكي از عوام. شود
در سيستم برده داري، سفيدپوستان براي توجيه تسلط خود بر . پذيرفتن گفتمان ها از آن استفاده شده است

سياه پوستان به كتاب مقدس استناد مي كردند و مرتبة خود را نسبت به سياه پوستان با مرتبة خداوند نسبت 
در آن سيستم سياه پوستان اجازة يادگيري خواندن و نوشتن نداشتند، . مي دادندبه كل انسانها در تقابل قرار 

در حالي كه آنچه با . بنابراين هرچه سفيدپوستان از كالم خداوند مي گفتند بي چون و چرا مي پذيرفتند
كه  عالوه بر اين، سرودهايي. گفته مي شد، معموال چيزي جز سخني تحريف شده نبود "كالم خداوند"عنوان 
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سياه پوستان حين كار باهم مي خواندند، درواقع فولكورهايي بودند كه از نظر ايدئولوژيكي حائز اهميت 
اين موارد كه به اعتقادات مذهبي و جهان بيني سفيدپوستان و سياه پوستان مربوط مي شود، بخش . هستند

انه در دوبلة فارسي اين فيلم به عمده اي از گفتمان حاكم در سيستم برده داري را نشان مي دهد كه متاسف
حذف قسمتهايي كه با عرف رايج در . كلي از ميان رفته و از نظر محتوايي به نسخة اصلي آسيب زده است

رسانة ملي ايران ناسازگار است، مسئله اي قابل قبول است و آسيب چنداني به محتواي اصلي اثر وارد نكرده 
  .ي به برده ها اشاره دارنداست، مانند قسمت هايي كه به تجاوز جنس

اما از آن روي كه بخشي از اهداف . به طور كلي دوبلة آثار برجستة جهان كار بينافرهنگي بسيار ارزنده اي است
در راستاي به نمايش درآوردن بي كم و كاست و ملموس ساختن ) به ويژه در عرصه هاي تاريخي(هنر سينما 

 . ر ترجمه و دوبلة آثار نيز الزم است مدنظر قرار بگيردهر چه بيشتر واقعيات است، چنين هدفي د
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  هاي فلسفي يونان باستان در انديشه سياسي فارابيانگارهچگونگي بازتوليد 
 

  1پيمان زنگنه
  2سميه حميدي
  3رحسين فرزانه پو

  
   :چكيده

بازنمود . يابدگيري از آنمعنا ميچرخد و تمامي كندوكاوهاي فلسفي با بهرهبنيان جهان بيني فلسفه يونان برمدار عقل مي

همنشيني عقل جمعي و مدارا . پيوند امر سياسي با عقل جمعي منجر شدعقل فلسفي يوناني در عرصه سياست نظري به 

افالطون به عنوان يكي از فالسفه سرآمد . در عرصه فلسفه سياسي به ظهور مدلي از نظام سياسي مطلوب انجاميده است

ه و بحراني گيري از عقل محض فلسفي براي خروج از وضعيت آشفتاش با بهرهيونان باستان در نظام تامالت فلسفي

بعدها شارحين انديشه او با ترجمه آراء وي درصدد انتقال . زمانه خويش، توانست مدينه فاضله خيالي خود را طراحي نمايد

هايي نيز هاي ديگر با دخل تصرفانتقال مفاهيم از يونان باستان به سرزمين. اين ميراث فكري به مشرق زمين برآمدند

ترين فيلسوفان جهان اسالم، بسياري از آراءافالطون را به فارابي به عنوان يكي از معروف در اين راستا. استهمراه بوده

فارابي در برداشت از معرفت يوناني، مفهوم . عاريت گرفت و آن را با توجه به ساختار معرفت اسالمي مورد استفاده قرار داد

د عاريتي، بسياري از مفاهيم انديشه غرب مانند مصلحت وي در اين فرآين. سياست را بكارگرفت و آن را با دين پيوند داد

مثال وي به جاي مفهوم مصلحت عمومي در ساختار انديشه يوناني، . عمومي را با ساختار معرفت اسالمي هماهنگ كرد

ر انديشه برداري، مفهوم ماوراء الطبيعه دواژه تعاون را در بستر ساختار اسالمي به جاي آن بكاربرد و در اين فرآيندگرته

پس فارابي، بنياد فلسفه يونان و مفاهيم مرتبط با آن كه مبتني بر . افالطوني را با فضاي جامعه اسالمي هماهنگ كرد

بنابراين در اين . اش مورد استفاده قرار دادعقل و سياست محوري بود را با توجه به فضاي ديني واسالمي  منظومه فكري

و تحليلي، چگونگي كاربست فرآيند ترجمه و انتقال مفاهيم از فضاي فكري يونان  نوشتار برآنيم تا به شيوه توصيفي

هم باتوجه به آراء افالطون در انديشه سياسي فارابي، مورد تحليل و بررسي قرار باستان را به حوزه معرفت اسالمي، آن

  . دهيم

  

  . فلسفه يونان، فلسفه اسالمي، ترجمه، عقل، عقل شرعي: واژگان كليدي
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 مقدمه 

هـاي ملـل   كه از طريق آن علم، هنر، ادبيات ، دانـش و فرهنـگ  ترين ابزارهايي استفرآيند ترجمه يكي از مهم
هـا بـا يكـديگر    هاي فكـري تمـدن  چنين در اين فرآيند بسياري از شالودههم. يابدمختلف به يكديگر انتقال مي

اي هستند كه به وسيله فرآيند ترجمه موضوعات برجستهتامالت فلسفي يونان باستان از جمله . شودمبادله مي
در فضـاي انتقـال مفـاهيم فلسـفي و     . وگرته برداري به وسيله نوافالطونيان به دنياي اسالم انتقال يافتـه اسـت  

كـه در مـدار   فرهنگي يونان باستان به دنياي اسالم شاهد حك و اصالحاتي هستيم كه اين امر بيانگر آن اسـت 
يابد و متناسب بـا فضـاي فرهنگـي    بار معنايي آن واژگان تغيير مي... و واژگان، اعم از فلسفي و ترجمه مفاهيم 

فرآيند ترجمه و انتقال مفـاهيم فلسـفي يونـان باسـتان بـه      . شودجامعه هدف، دچار تغيير و بعضا دگرگوني مي
  . باشددنياي اسالم نيز از اين قاعده مستثني نمي

عقل يوناني، از ماهيت عريـان حقيقـت   . استبر اساس مباحث عقلي سازمان يافته مفاهيم فلسفي يونان باستان
فضاي كالبدي يونان باستان بـر اسـاس   . نمايد و در صدد دست يافتن به آن استبه شيوه استداللي پرسش مي

 است و  بسياري از تحوالت سياسي و اجتماعي يونان نيز در چنـين بسـتري بـه وقـوع    گرفتهشهر شكل -دولت
است و عالوه بـر  شهري يونان باستان، محل زايش و رويش دموكراسي بوده -انديشه فلسفي دولت. استپيوسته

بحـران دموكراسـي در   . اسـت آن مشاركت در امور مهم كشوري نيز بر اساس منطق دموكراتيك صورت گرفتـه 
با رمزگشايي از مشكل دموكراسـي  ورزان مانند افالطون اي از انديشهشهر يونان باستان باعث شد تا عده -دولت

فضاي پرتالطم و ناآرام ناشي از دموكراسي آتني باعث شد تـا  . اي به نام مدينه فاضله بپردازند، به طراحي سازه
وي در مدينه فاضله تخيلي خود كه بعدها سـعي  . آوردپردازي در مورد سكون و آرامش رويافالطون به انديشه

ط دهد، تدابيري براي منحرفان از مدينه انديشيد و ضوابطي را نيز بـر اسـاس عقـل    نمود آن را با واقعيات ارتبا
  . استداللي يوناني براي آن تدوين نمود -فلسفي

فلسفي يونان باستان، بعدها به دليل عمق و غنايي كه داشـت، مـورد توجـه فالسـفه      -اين ميراث ارزنده فكري
كـه داشـتند بـه اسـتفاده از ايـن مفـاهيم       يت دينـي و اسـالمي  آنان نيز با توجه به ذهن. عالم اسالمي واقع شد

كه در معرفت فلسفي يونان باستان با عنوان عقل محـض فلسـفي،   چهدر ذهنيت اسالمي عالوه بر آن. پرداختند
ترين موضوعات قابل توجه براي تحليل و جهت تبيين هستي موجوديت دارد؛ شريعت نيز به عنوان يكي از مهم

لذا در فرآيند انتقال مفاهيم فلسفي يونـان باسـتان بـه عـالم     . اي فلسفي مورد تامل جدي استبررسي پديداره
برداري متناسب با ذهنيت اسـالمي صـورت گرفـت كـه منجـر بـه       اسالمي با توجه به اين امر مهم ، نوعي بهره

  . اي فلسفي با محتوايي متمايز از يونان باستان در عالم اسالمي شدپيدايش سازه
فارابي نيز به عنوان يكي از فيلسوفان دنياي اسالم با چنين دركي برآن بود تا معرفت عقلي يونان را با توجه بـه  

گيـري از معرفـت   اي ابداعي دست زند كه ضمن بهرهاو بر اين اساس، توانست به فلسفه. فضاي اسالمي بكاربرد
خـواهيم  دستگاه فلسفي فارابي بـه ايـن موضـوع پـي    با اندك تاملي در . فلسفي يونان باستان، متمايز از آن بود

بردكه وي، بسياري از مفاهيم فالسفه يونان از جمله افالطون را با ظرافت قابل تحسيني در دستگاه فكري خود 
فـارابي نيـز هماننـد افالطـون كـه مشـكل       . استها را با فضاي معرفت اسالمي امتزاج دادهبكاربرده و سپس آن
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دانست و بـر آن  دانست، بحران جامعه اسالمي را در ناكارآمدي خالفت ميدموكراسي مي شهر آتن را در-دولت
او نيز مانند افالطـون بسـياري از مفـاهيم ديگـر     . شد تا به شيوه فلسفي براي حل آن ناكارآمدي پاسخگو باشد

ش بكـاربرد و درصـدد   ارا متناسب با الزامات معرفـت اسـالمي در انديشـه   ... مانند مدينه فاضله، مدينه جاهله و
هرچند كـه فضـاي حـاكم بـر جامعـه      . اش پاسخ دهدبرآمد تا با رويكردي فلسفي به بسياري از معضالت زمانه

هـايي غيـر   اسالمي با فلسفه از سرناسازگاري درآمد و فلسفه اسالمي فارابي بر اثر اين ناسـازگاري در حـد ايـده   
هاي متفاوتي در ميان انديشمندان اسالمي بروز و نيز به شيوه ماند اما انديشه فلسفي وي، بعدهاقابل عمل باقي

  .  نمود يافت
سوال اين نوشته آن است كه فرآيند ترجمه مفاهيم و واژگان فلسفي يونان باسـتان در انديشـه فـارابي چگونـه     

  صورت گرفت؟ 
ن باستان را با معرفـت  فرضيه اين پژوهش آن است كه فارابي در فرآيند ترجمه، بسياري از مفاهيم فلسفي يونا

ديني و اسالمي تركيب نمود و سازه فلسفي متمايزي  از معرفت فلسفي يونان را متناسب بـا فضـاي اسـالمي و    
  . شرعي بوجودآورد

هاي فلسـفه عقلـي يونـان باسـتان و سـپس      لذا بر اين اساس، نوشتار پيش رو برآن است تا با نظري به بن مايه
در دنياي اسالم ، چگونگي فرآيند ترجمه و انتقال مفاهيم فلسـفه يونـان بـا    برشماري مختصات معرفت فلسفي 

  . تاكيد بر آراء افالطون را در دستگاه فلسفي فارابي مورد بررسي و تحليل قرار دهد
 

 مباني فكري فلسفه سياسي يونان باستان با تاكيد بر نظريات افالطون 

اسـت  ... يشمندان متعددي مانند سقراط، افالطون،ارسطو وهرچند فلسفه سياسي يونان باستان، متشكل از اند 
اما در اين نوشتار به لحاظ اهميت و تاثيراتي كه بر فلسفه اسالمي از خود بر جا گذاشته، بيشتر از ديگر فالسفه 

ي لذا در اين نوشته، آراء افالطون در قياس با فلسفه اسالمي با محوريت فارابي بررس. باشديونان مورد توجه مي
  . خواهد شد

او پـس از مـرگ ناجوانمردانـه اسـتاد خـويش،      . ترديد افالطون مهمترين معمار فلسفه سياسي غـرب اسـت  بي
نظريه دولت او، منطبـق بـا نگـرش وي    . آوردسقراط، و در جهت رفع عيوب جامعه آتني به نظريه پردازي روي

آمـوزه هـاي وي طـي    . الت، فضيلت اسـت نسبت به انسان، جامعه و در نسبت با نگاه وي به مفاهيمي چون عد
  . در ادامه، رئوس انديشه سياسي وي تشريح خواهد شد. قرن ها، منبع الهام فالسفه سياسي بوده است

كـه اخالقـي و عادالنـه نيسـت، نمـي       شد و از نگاه او اين نظاماز نگاه افالطون آتن به شيوه نامناسبي اداره مي
بنـابراين جامعـه آتـن    ). Field,1949: 14-16 (تواند آرامش و سعادت را براي شـهروندان بـه ارمغـان بيـاورد    

اي تراژيك بر بحراني اساسي دارد و اين بحران در جريان محاكمه سقراط در مقام باالترين شهروند آتن به گونه
يعنـي   -براي تاسيس بهترين نظام سياسي با هدف تامين عدالت» جمهور«طرح از اين رو . نمايدهمگان رخ مي

از ). 889:  1393خـالقي و پـرن،   (ورزي افالطـون اسـت   فراهم كردن زندگي سعادتمند، هدف اساسي انديشـه 
اخالق از نظر او مبتني بر جسـتجوي  . جمله اركان محوري انديشه افالطون، پيوند ميان اخالق و سياست است

بختـي  آن، سـعادت و نيـك  به اين معني كه حصول باالترين خير انسان، كه داشـتن . بختي استت و نيكسعاد
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 1387نوظهـور و سـيروس،   ( بدين ترتيب به زعم افالطون سعادت، غايت اعمال بشر است. حقيقي را در بردارد
ر كنـد و آن عبارتسـت از   از نگاه افالطون، نفس هم فضيلتي دارد كه به او قدرت مي بخشد تا خوب كـا ). 136:

به نظـر وي زيسـتن خـوب، يعنـي     . داندوي وجود عدالت در شهر را فضيلت و بي عدالتي را رذيلت مي. عدالت
مك اينتاير معتقد است كه يكي از . زندگي سعادتمندانه و بر وفق اخالق؛ و براي اين كار، عادل بودن الزم است

پيوند ميان فضيلت و سعادت اسـت؛ بـه نحـوي كـه اگـر فضـيلت        هاي بنيادين از نظر افالطون، ارتباط وفرض
منتهي به سعادت نشود، به معني اين است كه فضيلت فاقد غايـت اسـت، در ايـن صـورت فضـيلت بـي فايـده        

لذا مي توان فضيلت را وسيله رسـيدن بـه سـعادت    . خواهد بود و نمي تواند طبيعت انسان اخالقي را ارضا كند
  .در واقع افالطون هدف نهايي حكومت فاضله را وصول به ايده نيك مي داند). 207: 1379مك اينتاير، (دانست

وي در زمينـه تشـكيل زنـدگي مـدني     . افالطون انسان را موجودي مدني و نيازمند زندگي در اجتماع مي دانـد 
  : گويدمي

مـاده كنـد، بلكـه مـا     شهر بدين علت پيدا مي شود كه هيچ كس به تنهايي نمي تواند همه مايحتاج خـود را آ «
. پس هر كس براي رفع نيازي از اين ياري مي جويد و براي رفع نياز ديگـري از آن ... همه به يكديگر نيازمنديم

آيند و براي ادامـه زنـدگي بـه يكـديگر     مي} هم{و چون نيازهاي آدمي بسيارند گروهي بزرگ در يك جا گرد 
كننـد،  گزينند و به پشتيباني يكديگر زندگي ميكونت ميجمعي را كه بدين منظور دريك جا س. كنندياري مي

  ). Plato,1974: 40(»شهر يا جامعه مي ناميم
لـذا نـوع دولـت شـهر و     . از اين رو از جمله دغدغه هاي افالطون، حوزه زندگي اجتماعي و سياسي انسان است

او در . بر مبناي مدينه قرار داردبنياد انديشه سياسي افالطون . نحوه اداره آن از موضوعات مورد توجه وي است
به طراحي شهر پرداخته اسـت كـه از آن بـه مدينـه فاضـله      ) Republic(كتاب دوم از كتب ده گانه جمهوري

)The Virtuous City  (شودتعبير مي)Plato,1974: 39 .( هرچند كه مدينه افالطوني، نه در عالم مسكون
جاي دارد و طبعا از عوارض عالم طبيعي كه عالم تغيير و تحـول و  و كره خاكي، بلكه در عالم مثال و متافيزيك 

توصـيف افالطـون از مدينـه فاضـله و     ). 136:تقـي زاده داوري،  (تكامل و انقالب است نيز به دور خواهـد بـود   
حكومت با شرح منشا جامعه سياسي، يعني چگونگي گردهم آمدن مردمان براي برپاكردن كشور آغاز مي شود 

و انگيزه اين كار نه همسايگي و نه تشابه نژادي، بلكه نياز اقتصادي افراد بشر به يكديگر اسـت و ايـن   و به نظر ا
يكي توانـايي محـدود هـر كـس بـراي بـرآوردن همـه نيازهـاي خـود و ديگـر           : نياز هم از دو چيز برمي خيزد

در واقـع در  ). 94: 1388يم پـور،  ابراه(سازداستعدادهاي گوناگون افراد، كه آنان را به كارهاي متفاوتي قادر مي
آيد افالطون بر آن است كه علت احداث شهرها را رفـع  باب سرشت و منشا دولت نيز چنان كه از جمهور بر مي

هـاي  تنهايي فرد، رفع نيازمندي ها و فراهم نمودن خوراك و مسـكن و پوشـاك و درنتيجـه پديدآمـدن شـغل     
كند و هر دولتي كه اين خصوصيات را دار باشد بيان مي... ر و گوناگون، معاشرت در خريد و فروش، كسب و كا

-افالطون، منشا كشور را در نياز به بـرآوردن حاجـات طبيعـي   . به مفهوم دولت از نظر افالطون نزديك تر است

در ايـن دولـت شـهر آرمـاني در مجمـوع، سـه طبقـه        ). 116: 1390واشقاني فراهـاني، (داندگوناگون انسان مي
ال متمايز، همسان با سه جزء روح آدمي، وجود دارد كه به ترتيب مرتبه اجتماعي شان عبارتنـد از  اجتماعي كام
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گران و مزدوران در پايين؛طبقه مددكاران، دست ياران و سـپاهيان در وسـط؛ و   طبقه كسبه، پيشه وران، صنعت
  ).963-955: 1380افالطون، (طبقه زمامداران، حاكمان و يا پاسداران در باال

شود كه زمام امور جامعه به دسـت فـردي   اين ميان حكومت فاضله از نظر افالطون، به حاكميتي اطالق مي در
در واقع زعامت مدينه فاضله افالطون با فيلسوفان است و نظام مدينه بـر  . فيلسوف و يا شورايي از فالسفه باشد

جمهوريـت در ايـن بـاب خطـاب بـه       او در كتـاب هفـتم  . بنا شده اسـت ) فرزانه ساالري(نوعي شايسته ساالري
  :گويدگالئوكن سوفسطايي چنين مي

شـوند، بـه راسـتي دل بـه     اگر در جامعه فيلسوفان پادشاه نشوند، يا كساني كه امروز شاه و زمامدار ناميده مي"
-ن مـي فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت با يكديگر توام نشوند، و همه طبايع جانبه امروزي، كه يا تنها به اي

( "گرايند يا به آن، از ميان برنخيزند، بدبختي جامعه ها، و به طور كلي بدبختي نوع بشر به پايان نخواهد رسـيد 
و اين بدين دليل است كه از نظر افالطون، حـاكم بايـد برمـدار معرفـت حكومـت كنـد و ايـن        ) 1004: 1380

كه واجد حقيقت و دوستدار آن اسـت، فيلسـوف   او تنها انساني را . معرفت بايد، معرفتي حقيقي و راستين باشد
توانـد طـرح واقعـي    تنها اوست كه مي. از نگاه او فيلسوف كسي است كه اشتياق به نظاره حقيقت دارد. داندمي

-ها را در شـكل تواند آنمدينه فاضله را ترسيم و آن طرح را تكميل نمايد، زيرا او با عالم صورآشنايي دارد و مي

كـه درصـدد ترسـيم    در حقيقت افالطون به عنوان نخستين فيلسـوفي . واقعي سرمشق قرار دهدگيري، شهري 
در حقيقـت، در نظـر   . آرمان شهر خود را بر زمامداري فيلسوف قـرار داده اسـت  است؛ بنيانمدينه فاضله برآمده

ن نيـز بايـد عقالنـي    هاي آشود؛ بايد مبتني بر عقل باشد و قانونوي، حكومتي كه در يك جامعه فاضله بنا مي
هـايي خردمنـد، يعنـي    از سويي ديگر، قانون هاي مبتني بر عقالنيت هستند كه تنهـا بـه دسـت انسـان    . باشند

تـرين  معرفت از نگاه افالطون، مراتبي دارد كه پـايين ). 216-215: 1385استيس، (فيلسوفان وضع شده باشند
ر دارد و در نهايـت بـاالترين سـطح معرفـت، ادراك     سطح آن پندار است و پس از از آن عقيده و اسـتدالل قـرا  

كند كه يا فيلسوفان بايد زمامدار شوند و يا از همين رو، وي دركتاب پنجم جمهوري به صراحت بيان مي. است
البته افالطون هر كسي را فيلسوف و صاحب حكمت نمـي دانـد، بلكـه او    . زمامداران بايد دل به فلسفه بسپارند

بينند ولي از ديـدن خـود   پندار فرق قايل شده و كساني را كه چيزهاي زيباي متعددي ميبين دانش حقيقي و 
داند و در مقابل كساني را كه قادرند به خـود زيبـايي نزديـك شـوند و آن را     اند دوستدار پندار ميزيبايي ناتوان

). 13: 1391اده طبـري كرد فيروز جايي و تقـي ز (داندچنان كه به راستي هست ببينند، فيلسوف حقيقي ميآن
بـر ايـن اسـاس    . يافته اسـت كه به مرحله درك معرفت از نوع ادراك دستدر واقع فيلسوف حقيقي فردي است

توانـد هسـتي تغييـر ناپـذير سـرمدي را      كسي است كه مـي فيلسوف چنان«:وي در تعريف فيلسوف آورده است
: 1380افالطـون،  (عالم كثرت و دگرگوني سـرگردان  دريايد، در حالي كه ديگران از آن توانايي بي بهره اند و در

. شمردافالطون عالوه بر حكمت، تجربه عملي و توان مديريتي را نيز براي حاكم حكيم ضروري بر مي).  1015
  :گويداو در اين باره مي
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عـالوه بـر    البته آنان. شناسندبراي زمامداري جامعه بايد كساني را برگزينيم كه حقيقت مثالي هر چيز را مي "
آن خاصيت اصلي كه شناختن حقيقت است، تجربه عملي و ديگر صـفاتي را كـه بـراي زمامـداري الزم اسـت؛      

  ).1016: همان( "فيلسوف جامع دانش نظري و تجربه عملي است. دارند
حكومت مطلوب، دو نوع دارد، در حالي كـه بـه لحـاظ ماهيـت     : گويدافالطون در باب انواع حكومت آرماني مي

تـوان ناميـد و اگـر زمـام     اگر فردي ممتاز بر ديگران حكومت كند، آن حكومت را پادشاهي مـي «نوع است يك
كه پيش از ايـن  گونهالبته همان). 970همان، )(اريستوكراسي(حكومت در دست چند تن باشد، حكومت اشرافي

مداران مدينه، خود را پاسـدار و  دهد كه گروه فرمانروا و يا حكمران و يا زمايادآوري شديم، افالطون ترجيح مي
تقـي  (زيرا آنان واقعا مدافع و پاسدار مردم و حافظ قوانين و نظم و ترتيب مدينـه هسـتند  . يا پاسداران نام نهند

از اين رو، مدينه فاضـله در  . مرد آرمان شهر افالطون حق داشتن مال و زن و فرزند را ندارد). 141:زاده داوري، 
كمونيستي و اشتراكي است كه خانواده و مالكيت خصوصـي بـراي زمامـداران در آن    سطح زمامداران، خصلتي 

بايد در خوراك آنها شـريك شـوند و   . آنان بايد ضروريات خود را از همشهريان خود دريافت كنند. استلغوشده
و نه بـه آن  نه زر و سيم معامله كنند . همانند سربازان يك اردوگاه، به صورت جمعي و كموني باهم به سر برند

دست بزنند، زيرا همين كه به اندوختن ثروت بپردازند، به جباراني تبديل شده و كشـور را بـه تبـاهي و فسـاد     
  ). 312: 1362كاپلستون، (سوق خواهند داد

افالطون در اثر خود با عنوان سياستمدار بر اساس سنجه قانوني يا غيرقانوني بودن، ميان شـش نـوع حكومـت    
گونه كه پادشاهي از ستمگري، اشرافي از اليگارشي و دموكراسي قانوني از نوع بدين. شودل ميممكن، تمايز قائ

در ميان انواع حكومت هاي قانوني، پادشـاهي  ). 1527-1525: 1380افالطون، (شوندغير قانوني آن متمايز مي
م قوانين جانشيني بسـيار بـد   تما. هاي غيرقانوني دموكراسي جايگاه برتر را دارداز همه برتر است و در حكومت

اما گريزناپذيري براي حكومت فردي فرزانه هستند، اما واپسين سـخن افالطـون در سياسـتمدار، اعتـراض بـه      
دانـايي دارد، نيـز ملـزم بـه تبعيـت از       -الزامي بودن قوانين براي همه است كه حتي شخصي كـه هنـر شـاهي   

  ). 909: 1393خالقي و پرن،(آنهاست
هاي پوليتيا، نواميس و مرد سياسي درباره سياست نظريه پردازي كـرده  بكه افالطون در كتا بايد توجه داشت

هر چند وي در تشـريح  . است و اثر بزرگ وي يعني پوليتيا يا رساله جمهور يا جمهوريت مربوط به عدالت است
ت بـه كـار مـي رود    جمهوري معتقد بود كه كلمه جمهوري براي نشان دادن نوعي قانون اساسي يا آيين حكوم

كه از نظام حكومت سلطنتي متفاوت است، اما كلمه پوليتيا، به هر نوع قانون اساسي و آيين حكمرانـي اطـالق   
شـود قـرار   انواع رژيم هاي سياسي، همگي در حوزه مفهومي كه از لغـت يونـاني پوليتيـا، گرفتـه مـي     . شودمي

درباره چگونگي تربيت است و براي آن كه شـهري  ) ورداريآيين كش(از نگاه او پولتيا). 39: 1388فاستر، (دارند
بر پايه نيك بنيان گذاشته شود بايد اصل تربيت در آن رعايـت شـود و كسـاني كـه داراي تربيـت فلسـفي يـا        
اخالقي اند داراي چهار فضيلت اند كه عبارت است از دانايي، دادگري، شجاعت و ميانه روي و جامعه دادگـر آن  

اي جامعـه . به كاري بگمارند كه شايسته آن كار باشد و به كار ديگران كاري نداشـته باشـد   است كه هر كس را
توانـد بـه دسـت    جامعه هم مي. خويشتن دار و دادگر است كه زمام آن به دست افراد اليق  و كارآمد قرار گيرد
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ينــه افالطــوني لــذا تربيــت و سياســت نســبت تنگــاتنگي در مد. دانايــان اداره شــود و هــم بــه دســت نادانــان
زيـرا بـر آن اسـت كـه     . افالطون به ويژه بر تربيت زمـام داران تاكيـد دارد  ). 113: 1390واشقاني فراهاني،(دارد

از اين روست كه آريستوكراسي را برترين قسـم و  . دانايي و دادگري جامعه به دانايي و دادگري زمام داران است
  ).73: 1387ب زاده، نقي(دانددموكراسي را بدترين نوع زمام داري مي

سازد، اضافه شدن دو طبقه عامل اصلي كه دولت تكميل شده افالطون را از شكل بدوي و اوليه اجتماع جدا مي
برتر يعني پاسداران و فرمانروايان به سازمان سياسي شهر است كه اين دو طبقـه، دو قشـر زيرنهـادي اجتمـاع     

اعضاي اين دو طبقه بر حسب استعداد مردمـان  . استوار استشوند و سازمان سياسي بر آن دو طبقه ناميده مي
اسـت، در  شوند و ويژگي عضويت در طبقه جنگاوران، صرفا شجاعت مدنيبراي كسب فضايل انساني انتخاب مي

منظـور  . كه براي ارتقا به سطح فرمانروايي گذشته از شجاع بودن، داشـتن خـرد سياسـي هـم الزم اسـت     حالي
بقاتي، آن امتياز اجتماعي است كه بين دارندگان مشاغل وجود دارد و داشتن اين امتيـاز  افالطون از اختالف ط

اعضاي طبقه باال هميشـه بـر اعضـاي طبقـه پـايين      .ناشي از بود و يا كمبود فضيلت انساني در وجود آن هاست
حكمرانـي را  حكومت كنند و از نظر افالطون فقط آن دولتي كه توانسته باشد در تشكيالت سياسي اش منصب 

تواند ادعا كند كه فلسفه وجـودي خـود را در مقـام دولـت ايفـا      به بهترين افراد كشور سپرده باشد، به حق مي
به نظر افالطون خداونـد در سرشـت فرمانروايـان، زر و در سرشـت     ). 118: 1390واشقاني فراهاني،(كرده است

يعني بـراي هـر يـك از آغـاز آفـرينش،      . است ياوران سيم و در سرشت توده مردم، آهن و مس به وديعه نهاده
ابـراهيم پـور،   (اين نكته نشان دهنده طبقه بندي مردم از ديـد افالطـون اسـت   . كاري جداگانه مقدر كرده است

چنين از نظر افالطون قابل تصور نبود كه توضيحي درباره زندگي خوب را بيـرون از چـارچوب   هم). 96: 1388
وب و شهروندي خوب يك معنا داشت، يكي بدون ديگري به دشواري ممكـن  زندگي خ. دولت بتوان عرضه كرد

  ). 80: 1376عالم،(بود 
  

  مباني فكري فلسفه سياسي در اسالم دوره ميانه
هاي فلسـفي  چرخد و بسياري از تامالت و انديشه ورزيفلسفه سياسي در اسالم دوره ميانه بر مدار شريعت مي

در اين راستا، فالسفه اسالمي بر ايـن باورنـد كـه در    . معرفت ديني است در ساحت اسالم براي تبيين و تفسير
گويند كـه مـا هـر جـا     آن وقت مي. كنيمكنيم بلكه به نصوص استناد ميمستقالت عقلي به ظواهر استناد نمي

چنـين  آنـان هـم  .باشد يا نهمطالبي را با داليل عقلي اثبات كرديم ، درصدد آنيم كه آيا با قرآن قابل تطبيق مي
خواهند كـه مـردم   زيرا مي. خواندندمردم را كامال به طريق باطن مي) ص(گويند كه انبياء و خصوصا پيامبر مي

لذا بدون تفكر فلسفي ، فهم بسياري از روايـات  . كنندگاه به آيات هم استدالل ميآن. چشم قلبشان را باز كنند
  ). 4-8: 1364آشتياني، (شود و احاديث مشكل مي

هـاي  مايـه است اما با اين وجـود، بسـياري از بـن   گر مباني معرفت اسالميكه فلسفه تبينرغم ايننين عليچهم
طرح مباحث عميق الهي از طـرف ائمـه اطهـار و  در راس    . استفلسفي درآراء پيشوايان ديني نيز قابل مشاهده

كسـاني كـه در   . سبب شد كه عقل شيعي از قديم االيام به صورت عقل فلسفي و استداللي درآيـد ) ع(آن علي 
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. تاريخ فلسفه و طرح مسائل گوناگون فلسفي مطالعه دارند و به تحول آراء و افكار در اين خصوص توجـه دارنـد  
) ع(هاي مستحكم فلسفي و مسائل دقيق حكمي را كه در البـالي كلمـات امـام علـي     قعيت ستونتوانند مومي

كننـد كـه آن بزرگـوار،    است را مد نظر قـرار دهنـد و يقـين   ترين مباحث الهي جاگرفتهآمده و در رديف مشكل
اســت مســائلي را در فلســفه الهــي مطــرح كــرده كــه كســي جلــوتر از ايشــان؛ ايــن مباحــث را مطــرح نكــرده

  ).  5و 6: 1386كوچناني،(
به باور سيد حسين نصر، متفكران اسالمي براي كشف سلسله علل و معلـول بـين موجـودات و اصـول حقـايق      

زيرا دين اسالم در طي قـرون متمـادي، توانسـت تشـنگي     . گاه از حوزه احكام اسالمي خارج نشدنداشياء، هيچ
در نتيجـه بـين   . خاطر آنان را در جستجوي حقيقت برآورد پيروان خود را براي درك عليت فرونشاند و رضايت

كه در در صورتي. گاه شكافي بوجودنيامدعلوم عقلي و استداللي از يك طرف و دين و ايمان از سوي ديگر، هيچ
  ). 20: 1359نصر، (مورد مسيحيت عصر رنسانس، عكس اين قضيه اتفاق افتاد 

دنياي يونانيان اوليه و اروپائيان مدرن، طبيعت، اخالقيـات و حتـي   به هرحال فلسفه در جهان اسالم ، بر خالف 
لذا فضايي كه فلسفه درصدد اشغال آن بـود، قـبال بـه وسـيله كـالم و      . هستي را مورد بررسي انتقادي قرار نداد

سـطو  افالطـون و ار . گرايي بودچه به دنياي اسالم رسيد، نوافالطوننظريه زبان و نيز فقهي شكوفا شده بود وآن
بــه عنــوان راهنمــاي درك جهــان و انســان در چهــارچوب يكتاپرســتي اخالقــي، مــورد اســتفاده قرارگرفتنــد  

پس فالسفه اسالمي توانستند بر اين امر توافق كنند كه عقل متعالي اسـت و بـا كمـك    ). 91-92: 1386بلك،(
توانند بـا بررسـي   اين باور بودند كه ميگرايان اوليه بر نوافالطون. توانند، قفل حقيقت را بازنمايندآن ، عقال مي

در مرحله باالتر ، علم از عقـل فالسـفه در   . خردگرايانه تجربه ، علت اول و نظم منظم كائنات را استنتاج نمايند
اين انديشـه كـه مـا هسـتي را از طريـق شـهود       . يابدتماس با عقل فعال كه منشاء آن خداوند است، تحقق مي

ايـن  . سينا و ديگران به شكل كالم عرفاني، فلسفه اشراق يا فلسفه نور درآمـد سيله ابنشناسيم ، به والهامي مي
رسد كه فارابي و ابن سـينا ، فلسـفه را جـايگزيني    به نظر مي. روند با دوري از علم تجربي به عرفان منتهي شد

و عامه پسند اهـل حـديث و   گري جاهالنه چه روايتاند و آن را از آنكردهبراي بيان اصول موضوعه اسالم تلقي
وجود، بينش فالسفه در ساختار و دامنه دسترسي اساسي با اين. تر ديدندنمودند، مناسبدر واقع فقها تلقي مي

به عنوان مثال جنبـه اخالقـي مفهـوم انسـانيت كـه در اواخـر عهـد        . آنان محدود ماندخود به باورهاي اسالمي
فالسفه اسالمي هرگز انديشه يك زبان اخالقي فراگير و ميان فرهنگي  چنينهم. باستان رايج بود، پذيرفته نشد

ها بايد از بلكه به اعتقاد آنان ، همه انسان. را براي همه نوع بشر يا انديشه حقوق و وظائف نوع بشر را نپذيرفتند
كـار  يبـا رو ). 91-99همـان،  (يك قانون اخالقي واحد راستين كه همان شريعت اسالمي است، پيـروي كننـد   

هاي شرقي اسالم آغاز شـد و ايـن فلسـفه بـه جانـب مغـرب و       آمدن غزالي ،انحطاط فلسفه مشائي در سرزمين
اي از فيلسوفان نامدار مانند ابن باجه، ابن طفيل و ابن رشد به مدت يـك قـرن   جا عدهاندلس سفركرد و در آن

هـاي فلسـفي از جانـب    كـه طـرح انديشـه   ايـن  بنابراين برغم. اي را ايفا كردنددر رشد و توسعه آن سهم ارزنده
اي از موضع دفاع از ناموس متفكران مسلمان باعث رونق آراء فلسفي گشت اما در دوراني از تمدن اسالمي، عده

هـاي رسـمي بـه رد    شريعت و تالش براي حفظ مصالح شرعي و اخالقي جامعه اسالمي و با استمداد از دستگاه
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چنين نگرشي بعدها در دنيـاي اسـالم،   لذا اين). 3-7: 1367صاحب اختياري، ( فلسفه و طرد فالسفه پرداختند
هاي شرعي خود بـه حاشـيه براننـد و همسـو بـا      محوريت يافت و باعث شد تا متشرعين؛ فالسفه را با استدالل

  . هاي طرح هرگونه پرسشي را با رويكرد فلسفي از جايگاه خالفت سلب نمودندانديشه خالفت، زمينه
  

  سي چگونگي فرآيند ترجمه آراء فلسفه يونان باستان در فلسفه فارابيبرر
-رسـاله . تدريج با فلسفه يونان، بويژه مكتب اسكندراني آشـنا شـدند  مسلمانان پس از تصرف شامات و مصر به 

هايي از حكماي يونان به عربي ترجمه شده بود كه بيشـتر بـه واسـطه زبـان سـرياني و عمـدتا از سـوي غيـر         
ابونصـر فـارابي نيـز بـه عنـوان يكـي از فيلسـوفان مشـهور         ). 138: 1378قادري، (گرفته بود ان صورتمسلمان

و به ايـن اعتبـار كـه    ) 95: 1384نادري،(دانست هاي تركي، سرياني، فارسي، عربي و يوناني را مياسالمي، زبان
تـوان واپسـين   او را مي. شدميدهفلسفه يوناني را در تمدن اسالمي  بسط داد، موسس فلسفه در دوره اسالمي نا

. )151: 1383طباطبـائي، (كرد كه با اقتداي به فيلسوفان يوناني، فلسفه مدني نويني را تاسيسفيلسوفي دانست
 فيلسـوف  يونس بن متي با و فراگرفت مسيحيان نزد در را فلسفه و بود تبار ترك و امامي شيعه احتماال فارابي،

 يـا  ديوانسـاالري  و دربـار  بـه  و كردمي زندگي بغداد در وي. داشت دوستانه روابط مسيحي مترجم و ارسطويي
 از متـاثر  را المدنيـه  سياسـت  كتـاب  انشـاءكرد و  نيز را افالطون قوانين خالصه او. نداشت تعلق ادبي هايگروه

مترجمـان زيـادي پـيش از فـارابي ،      ).97 :1386بلك،( درآورد تحرير رشته به افالطون سياست كتاب خواندن
-ها و نيز بـا بهـره  بودند و فارابي با آشنايي با اين ترجمه هاي فيلسوفان يوناني را به زبان عربي برگرداندهنوشته

كه پيروان سنت نوافالطونيان مكتب اسكندريه بودند، طرحي نو در انديشـه  گرفتن از تعليمات مدرسان نصراني
كـه فـارابي از فلسـفه يونـاني و آراء     لـذا در ايـن  . )151: 1383طباطبـائي، (ي درانداخت اخالقي يونان -سياسي 

افالطون و ارسطو تاثير پذيرفته، جاي ترديد نيست، بلكه موضوع اصلي بر سر آشـنايي وي بـا فلسـفه يونـان و     
سـفه، نظريـات   در باب ابـداع و نـوآوري فـارابي در فل   ). 138: 1378قادري، (همچنين ابداعات و اضافات اوست 

برخي از پژوهشگران غربي بيشتر تمايل دارند تا فارابي را شارح فلسفه يوناني بداننـد؛ امـا   . متعددي وجود دارد
گيري از فلسفه يونان، ابداعاتي نيز داشته است كه متفـاوت از  رغم بهرهبرخي ديگر بر اين باورند كه فارابي علي

اعم از مباحث فلسفه عام يا فلسفه سياسي ، تقسيم بندي علـوم تفـاوت    مثال در آثار فارابي،. باشدآن فلسفه مي
چنين در تقسيم بندي علـوم بـه جـاي اخـالق، تـدبير منـزل و       هم. خوردآشكاري با فلسفه يوناني به چشم مي

( بـرد  داد؛ از علم مدني، فقـه و كـالم نـام مـي    سياست مدن ارسطو كه اجزاي حكمت عملي وي را تشكيل مي
در ادامه اين نوشتار بر مبناي رويكرد دوم، به تشريح تعـدادي از واژگـاني خـواهيم پرداخـت كـه      ). 140همان،
هـا را در دسـتگاه   گرفـت و سـپس هريـك از آن   ها را از فلسفه يونان و مشخصا آراء افالطون به عاريتآنفارابي

  . گيرندها مورد بررسي قرار ميذيال هريك از آن. فكري خود كه متاثر از منظومه معرفت اسالمي بود جاي داد
 شهر/  مدينه -1

ملت -هاي دولتشهركه درآثار افالطون يا ارسطو برجسته است، به پديده -فارابي عالوه بر بررسي پديده دولت 
از منطـر او  . دانست نيز توجه نمـود ها را در اجتماعات صغري، وسطي و عظمي ميكه جايگاه آنو دولت جهاني
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: 1384نـادري، (تـر از آن باشـد  تواند؛ فراتر و گستردهدولت كامل نيست، بلكه حدود دولت مي شهر، يك -دولت
 ايـن . اسـت اجتمـاعي  هايفعاليت گرودر سعادتش كه است باالطبع مدني موجودي انسان فارابي، نظر از). 100
 مدينـه  انتخـاب  اساس، اين بر. دارد بسياري شباهت افالطون، ويژهبه و باستان يونان حكماي آراء به فارابي نظر

 پلـيس  واژه معـادل  فارابي مدينه. است يوناني شهرهاي دولت يا مدينه از متاثر فارابي توسط فاضله مدينه براي
  ).146: 1378 قادري،( خوردمي چشم به نيز ارسطو حتي و افالطون آراء در كه است باستان يونان در

دانسـت و از ايـن حيـث ، جـاي     سياسي مدينه را بحران در انديشه مـي فارابي مانند افالطون ، خاستگاه بحران 
شگفتي نيست كه در بسط فلسفه يوناني بر منابع و تفسيرهاي نوافالطوني تكيه نكرد ، بلكه برعكس در قلمـرو  
انديشه اخالقي و سياسي به افالطون و ارسطو بازگشـت و حتـي رسـاله اخـالق نيكوماخسـي ارسـطو را نيـز از        

بايد توجه داشت كـه مدينـه در   ). 155: 1383طباطبائي،( ساله جمهور و نواميس افالطون تفسيركرد ديدگاه ر
فـارابي  ). 147: 1378قـادري، (اما در نظـر فـارابي؛ واحـدي فرضـي اسـت       يونان باستان ، واقعيتي موجوداست

چنين توانست، كند و هملهاي فيلسوفان يونان تامتوانست با پشت كردن به مباني تفسير نوافالطوني در نوشته
موسس بودن . فلسفه سياسي بحران شهرهاي يوناني را به عنوان فلسفه مدني بحران خالفت اسالمي بسط دهد

). 155: 1383طباطبـائي، (دانستگرفت كه راه حل بحران سياسي را فلسفي ميفارابي را بايد از افالطون قياس
اط پيداكرده بودند كه بيرون آمدن از چنبر بحران سياسي از نوعي فارابي و افالطون به درستي به اين نكته التف

كه دموكراسي آتني و خالفت اسالمي در آن افتـاده بودنـد، جـز از مجـراي تاسـيس نظريـه فلسـفي سياسـت         
 دادنـد، مـي  تـرجيح  فـرد  بر را مدينه كه باستان يونان فيلسوفان خالف بر فارابي بنابراين. امكانپذير نخواهد شد

  ).159-164 همان،( قرارداد سياست مبناي را اخالقي بحث ديگر، عبارت به يا و داندمي مرجح مدينه بر را فرد
 مدينه فاضله -2

 ايصـبغه  بـا  امـا  افالطـوني  جمهـور  از متاثر بود،  اشزمانه هايكاستي برابر در كه واكنشيفارابي فاضله مدينه
 فلسـفه  اليـق  كـه آنـاني  ميان تمايز خصوص در افالطون نظرات چنين،او هم). 30: 1385 ستوده،(استاسالمي
 خـواص  و عـوام  فـارابي بـر ايـن اسـاس، تمـايزي ميـان      . داد توسعه را باشندمي دين محتاج كهآناني و هستند

 تقسـيم  گروه دو ميان وي فاضله مدينه ترتيب، بدين. هستند متفاوتي  ذهني هايبوجودآورد كه داراي ظرفيت
تعلـيم و   تـر  تصـويري  وسائل به كه عوام و كنندمي كسب آن اثبات از پس را علم كهفلسفي نخبگان. استشده

   ).104 :1386بلك،( اند تعلم وابسته
اي در عـالم مجـردات عقلـي،    كه شهري در قلمرو سخن بود، مدينهمدينه فارابي نيز مانند شهر زيباي افالطوني

سياسي فارابي و بـويژه آراء اهـل مدينـه فاضـله را بايـد در ادامـه نقـادي         -هاي اخالقيبدين سان ، رساله. بود
فارابي در قياس با افالطون در وضع بسيار مشـكلي  . افالطوني از همه شهرهاي بدموجود ، مورد بررسي قرار داد

امـا  . ر نبـود ها بر قانون شريعت استواآن زيرا نقادي افالطون، ناظر بر شهرهاي موجود بود كه بنيان. قرار داشت
كه بتواند در درون نظـام شـرع، جـايي بـراي فلسـفه و نظريـه       فارابي به عنوان فيلسوف دوره اسالمي براي اين

بايست توضيحي از نسبت شرع و عقل و مدينه فاضله و مدينـه موجـودي كـه خالفـت     سعادت خود بازكند؛ مي
-ون كه تحقق شهر زيبا را جز در شرايط ويژهفارابي مانند افالط. عربي، ادعاي تاسيس آن را داشت؛ عرضه كند
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دانست، برآن بود كه تا زماني كه پادشاه حقيقي يا فيلسوف ، رياست مدينه و تـدبير امـور آن را   اي ممكن نمي
فارابي ماننـد افالطـون ،   ). 156: 1383طباطبائي،(در دست نداشته باشد، مدينه فاضله تحقق پيدا نخواهد كرد 

وي با . پرداختها ميكرد كه بر اساس دانش خود به معالجه بدنبه طبيب حاذق تشبيه  رئيس مدينه فاضله را
 كـه آنانـداخت و تشـخيص مصـلحت شـهر را بـي     اين تفصيل در واقع پرتوي بر خصلت اقتداري شهر فيلسوف 

جانبـه و دائـم   گذاشت و مردمان را از گهواره تا گور تحت نظـارت يـك  باشد، بر عهده حاكم شهروندان به نيازي
از منظر فارابي، رياست مدينه فاضله بايد از حكمت و رياسـت بـه   ). 336: 1381فيرحي،(داد رئيس مدينه قرار 

بر اين اساس او فيلسوف شاه افالطوني را با توجه به اقتضائات معرفتي در فضـاي  . صورت توامان برخوردار باشد
 و تطبيـق  بـا  فارابي لذا). ). 159:   1383طباطبائي،(نمود اسالمي به امام در معناي شيعي آن ترجمه وتفسير 

 عـين  در كـه  كـرد  اضـافه  يونـاني  فلسـفه  به جديدي عناصر نبي، امت به فيلسوف مدينه لوازم و ساختار انتقال
 سياسي فلسفه و نمود حذف اسالمي امت/ مدينه رياست از را حكمت شرط ها،افزوده اين منطقي الزامات حال،

پس فارابي در رساله سياست مدنيه در برداشتي ديگـر  ). 340: 1381فيرحي،( راندمي حاشيه به كلي طور به را
 مدينـه  نظريـه  بحث، اين نتايج بر تكيه با و جمع نبوت با را آرماني پادشاهي از مفاهيم انديشگي يونان باستان،

 افالطـون  بـه  فاضـله  مدينه رئيس بحث در فارابي كه رسدمي نظر به ).145 :1366فارابي،( كرد مطرح را فاضله
 جالـب  نكتـه . اسـت  داده اسالمي صبغه افالطون هاينوشته مسيحي و نوافالطوني تفسير به و كرده اقتداء الهي
 اهـل  زيـرا . نيسـت  آن يونـاني  معنـاي  بـه  شهر عين او، فاضله مدينه كهاست اين فارابي فاضله مدينه در توجه

 به. باشند پراكنده گوناگون هايمدينه در توانندمي بلكه. نيستند يك درجه شهروندان ضرورت، به فاضله مدينه
 كلـي  طـور  به را آن تحقق كه فاضله مدينه به نه و دارد نظر پراكنده فاضله هايگروه به فارابي كه رسدمي نظر

 سياسـي  انديشـه  آرمـاني  شـاهي  نظريـه  بـه  افالطـوني  رويكرد از متمايز ، فارابي سان بدين. داندمي غيرممكن
  ).164-165 :1383طباطبائي، ( كرد وارد خود بحث در را نبوت نظريه ديگر، سوي از و شد نزديك ايرانشهري

  كار و انواع مدن جاهله تقسيم -3
-كه انسـان در اجتمـاع زنـدگي    كار مستلزم آن استكه تقسيمفارابي، متاثر از افالطون و ارسطو بر اين باور بود

تواند براي خود فـرآهم  كه نميدر زندگي خود و بر اساس طبيعتش، نيازمند چيزهاي بسياري استانسان . كند
كـه  است،برسـد؛ مگـر آن  اش بـه او ارزانـي داشـته   كه به خاطر آن طبيعـت ذاتـي  تواند به كماليپس نمي. آورد

تقسـيم مراتـب    ايـن ). 113: 1386بلـك، (اجتماعات بسياري از مردم به قصد همكاري به دور هم جمـع شـوند  
شـود  گوناگون به وسيله رئيس مدينه تحـت نظـم درآمـده و بـر اسـاس حكمـت و دركمـال قـدرت اداره مـي         

  ). 43: 1372خوشرو،(
مدينـه ضـروريه، مدينـه    : جاهله به انواعي مختلفي باور دارد كـه عبارتنـد از  فارابي در يك تقسيم بندي از مدن

بر اساس اين تقسيم بندي در مدينـه ضـروريه، هـدف اصـلي     . ببداله، مدينه خست،مدينه كرامت و مدينه تغل
گيري در اين امور بـاهم تعـاون دارنـد امـا     ها و بهرهها، و نوشيدنيهاست و آنان در انواع خوردنيقوام تن انسان

. هدف اصلي در مدينه بداله ، ثروت اندوزي نه براي رفع نياز، بلكه قصدشان مال اندونزي و ثـروت پرسـتي بـود   
هاي خيالي مانند لهـو و لعـب و تمـايالت    هاي مادي و خوشيچنين درمدينه خست، مردمان به دنبال لذتهم
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افراد مدينه كرامت به دنبال مشهور شدن در ميان ساير ملـل هسـتند تـا    . باشندجنسي به هر روش ممكن مي
قهـر و تسـلط بـر ديگـران      مورد تمجيد ديگر همنوعانشان قرارگيرند و در نهايت مردم مدينه تغلب بـه دنبـال  

  ). 6: 1385برزگر، (كوشند تا از اين طريق به لذت و خوشي خودخواهانه دست يابند آنان مي. هستند
-گرفت و درباب مدن غيرفاضله نيز به تقسيم بنديبنابراين فارابي موضوع تقسيم كار را عينا از افالطون عاريت

كـه بـر ايـن اسـاس، دموكراسـي،      نظام سياسي نظر داشت هاي جامعه وبنديهاي افالطون در خصوص تقسيم
  . مورد توجه بودند... تيموكراسي و

  تعليم و تربيت -4
بنابراين هم بـه تربيـت جسـم توجـه     . داندفارابي مانند افالطون ، ابعاد وجودي انسان را شامل جسم و روح مي

دهـد و جسـم را در   به بعد روحي انسان ميچه مهم است، اصالتي است كه فارابي آن. دارد و هم به تربيت روح 
تر تربيت بدني را در نظام تربيتي خـود  بـه آمـادگي بـراي دفـاع از      فارابي سطح با اهميت. داندخدمت روح مي

هاي سياسي خويش، يكي از شرايط اساسي رئيس مدينـه را  تا جايي كه در همه نظام. دهدكشور اختصاص مي
  ).11: 1382ميرزامحمدي، (داند راي جنگيدن و فرماندهي جنگجويان ميبرخورداري از قدرت بدني الزم ب

فارابي براي تربيت روان و ايجاد نظم روحي اهميت بسياري قائل است و در ايـن راسـتا بـراين بـاو راسـت كـه       
شاگردان در ابتدا بايد به صورت نظري موسيقي را بياموزند و سپس در نـواختن آالت موسـيقي مهـارت الزم را    

او مانند افالطون معتقد بود كه هر نوع موسيقي با طبيعت شاگردان منطبـق  ). 12: 1375فارابي، (ب كنند كس
هدف غايي تربيت از ديـدگاه افالطـون رسـيدن بـه     . گيردها بايد دقت الزم صورتنبوده و براي انتخاب نوع آن

گيري از اما فارابي برغم بهره. ددگرفضائل اخالقي است كه تنها از راه تربيت و كسب شناخت درست ممكن مي
ترين هدف تعليم و تربيت رسـاندن انسـان   افالطون در ديدگاهي منطبق با معرفت اسالمي معتقد است كه مهم

تعليم و تربيت در نظر فارابي در بخش حكمت عملي و زير مجموعـه سياسـت مدينـه مطـرح     . باشدبه خدا مي
انسـان در  . كنـد تواند زندگيموجودي اجتماعي است و به تنهايي نمي كه انسان باالطبعاو معتقد است. گرددمي

مدينه فاضله كه مردمان آن تحت هدايت رئـيس تربيـت   . ايرسد، اما نه هر مدينهمدينه به كمال و سعادت مي
  ).  12-15: 1383ميرزامحمدي،(يافته و كامل شده قرارگيرند و به طور صحيح تربيت شوند 

  رفت شناسي شناسي و معهستي -5
شناسـي  افالطـون در هسـتي  . شناسي، متاثر از افالطـون اسـت  نگرش فارابي در خصوص نظام هستي و معرفت

و ديگـري قلمـرو شـدن و حركـت      (being)يكي قلمرو وجود و بـودن  . خود، دو مرتبه براي جهان قايل است
(becoming) .  كـه  او معتقـد اسـت  . نامـد مـي افالطون قسمت اول را عالم ايده و قسمت دوم را عالم طبيعـت

  ). 4همان، (ها هستند هايي از آن ايدهاي در عالم باال دارد و اينها نشانهبينيم،ايدههرچه در عالم طبيعت مي
فارابي نيز متاثر از افالطون ولي در قالب رويكردي اسالمي و شرعي، در نظام درجه بندي هستي، شـش مبـداء   

و عقل فعال كه سه درجـه  ) عقول دهگانه(، سبب دوم )الوجودواجب(اول  سبب. كندرا در شش درجه بيان مي
باشند و بـا  تر هستي ميسه درجه نفس، صورت و ماده ، درجات پايين. باشند و مادي نيستنداول از هستي مي

ان و سه درجه بعدي آن در جه) غيرمادي(جايگاه سه درجه اول هستي در جهان ماوراء قمر و . اندماده آميخته
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). 155: 1964فـارابي،  (باشـد  اند و عقل فعال نيز پيوند دهنده اين دو جهان مـي تعريف شده) مادي(مادون قمر
 وجـود  عالم از مرتبه سه عناوين به را مدينه نيز و عالم انساني، نفس ساختار متاثر از افالطون، چنين فارابيهم

 سـاختار  توضيح در تحليل كانون. راندمي فرمان هاآن بر واحدي احكام كه است آن بر و داندمي يكديگر عين و
 راس ، مدينـه  تحليل كانون و قلب ، انسان وجود توضيح در تحليل كانون و اول سبب و موجودات مبداء ، عالم
 سـيات  و فاضـله  مدينـه  اهـل  آراء مانند هاييرساله در فارابي. است مدينه اول رئيس يعني سياسي حيات هرم

 جزئـي  انسان مدني وجود كه وجود مطلق از بخشي عنوان به را سياسي بحث جمهور، در افالطون مانند مدنيه
 سياسـت  افالطـون  مثـل  و اسـت  يونـاني  فيلسوفان خوار ميراث فارابي جا اين در. استكرده مطرح است، آن از

  ).161-162: 1383طباطبائي،(كندمي مطرح وجود فلسفه افق در را مدني
كه يكي از ابداعات فارابي در فلسفه اسالمي است، همه موجودات جداشده از ماده كـه بـه   براساس نظريه فيض 

( انـد  عالم باال مربوط هستند و نيز موجودات برگرفته و گسترش يافته در عالم پايين از سب اول بوجـود آمـده  
  ). 188: 1991فارابي، 

از نظـر وي  . دانـد ي، عقلـي و اشـراقي مـي   فارابي همچنين انواع معرفت در انسان را شامل معرفت فطري، حسـ 
اما معرفت حسي از ديد فارابي شـامل دو دسـته   . كندمعرفت فطري از زمان تولد و به صورت غريزي حاصل مي

شـود، قـادر بـه    ظاهري كه از طريق حواس پنجگانه حاصـل مـي   حواس ظاهري و باطني است از نظر او حواس
حـواس بـاطني   . شـوند زمان و مكان خاص و كميت و كيفيت فهم ميبلكه در قالب . درك معاني مجرد نيستند

توانند معاني را پـس از زوال اشـياء و مـواد در    باشد، ميكه شامل حس مشترك، قوه مصوره، وهم و حافظه مي
اما معرفت عقلي نوع ديگر معرفت از نظر فارابي اسـت كـه وي معـاني متعـددي را بـراي      . درون خود نگه دارند

آن عقل نظري است و از آمادگي تبديل شدن به عقل نظري برخـوردار اسـت و    ترينشمارد كه مهمعقل بر مي
سرانجام معرفت اشراقي به عنوان يكي ديگر از اقسام معرفت كه بر اساس آن ، روح انساني مانند آينه است كـه  

 فطـري،  بـه  فـارابي  توسـط  معرفـت  تقسيم واقع به. بندندمعقوالت از ناحيه فيض الهي در روح آدمي نقش مي
.  شـود مـي  ناشـي  ادراك و اسـتدالل  عقيده، پندار، به معرفت از افالطون بندي تقسيم از اشراقي و عقلي حسي،

بنابراين نوع رويكرد فارابي به معرفت شناسي برگرداني از اقسام معرفت افالطون بر مبناي يـك بسـتر دينـي و    
گيرند امـا  و فارابي براي كسب معرفت، حس و عقل را در نظر مياز سوي ديگر اگرچه افالطون . باشدشرعي مي

داند ولي فارابي براي شـناخت و معرفـت حسـي اهميـت     افالطون شناختي را كه از راه حس باشد را ناقص مي
  ). 8-16: 1383ميرزا محمدي،(داند بيشتري قائل است و حواس را منبع آغازين كسب معرفت مي

  سعادت -6
لذا ميزان ارزشمندي يك عمل در نزديكي به خداونـد  . نهايت سعادت انسان نيل به خداوند استدر نظر فارابي 

اسـت از صـعود   پس از نظر فارابي، سـعادت عبـارت  . كه آن عمل در رساندن انسان به سعادت دارداستو نقشي
در انديشه فـارابي،  ). 257: 1366فارابي،(است انسان به سوي خالق جهان كه نزديك ترين مرحله به عقل فعال

هاي قوه ناطقه نظـري و قرارگـرفتن در مسـير صـحيح كسـب      مندي از ظرفيترسيدن به سعادت در گرو بهره
 چنين، سعادت از نظر فارابي بر دو نوع حقيقـي و دنيـوي  هم). 11: 1383ميرزامحمدي،(استمعرفت و شناخت
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در مدينـه   از طريـق تعـاون مـردم و زنـدگي    شود و نوع دنيوي آن آن در آخرت محقق مياست كه نوع حقيقي
 ). 164: 1374داوري اردكاني،(آيد مي فاضله به دست

باشـد و هرچقدركـه اراده انسـان را از بعـد     سعادت در نظريه افالطون به معني حركت انسان به سوي برتر مـي 
ها نيـز در انديشـه وي   ارزش. كندها حركت ميمادي جدا كند و به سوي برتر سوق دهد، انسان به سوي ارزش

بنابراين فارابي مفهـوم سـعادت    ).11: 1383ميرزامحمدي،(باشد ها ميجهاني نبوده، بلكه مربوط به جهان ايده
  . را از افالطون گرفت اما محتواي سعادت مورد نظرش با او تفاوت بسياري داشت

  
 نتيجه 

فـارابي بـه   . استان به دنياي اسالم انتقـال يافـت  در اثر فرآيند ترجمه، بسياري از واژگان فلسفه سياسي يونان ب
گيري از واژگان معرفت فلسفي يونان باسـتان و قـراردادن آن   عنوان يكي از فالسفه مشهور جهان اسالم با بهره

او در اين فرآيند . اي را در ترجمه و انتقال مفاهيم يونان باستان ايفا كردبر بستر معرفت اسالمي، نقش برجسته
قرار دادن الزامات بستر معرفتي اسالم و قواعد شريعت آن، در صدد برآمد تـا بـه صـورت گزينشـي و      با مد نظر

فارابي در اين راسـتا، برخـي از   . هدفمند، واژگان معرفت يوناني را با فضاي حاكم بر فلسفه اسالمي انطباق دهد
مثال وي مقوله ازدواج اشتراكي را . ادواژگان فلسفه يونان را كه با فضاي فكر اسالمي همخوان نبود به كناري نه

كه افالطون در شهرآرماني خويش مطرح كرده بود را به دليل مغايرت با فرهنگ و معرفت اسالمي در دسـتگاه  
اما برخي ديگر از واژگان فلسفي يونان باستان را كه تضاد ذاتي با محتواي . فلسفي خود، مورد استفاده قرار نداد

مثال فـارابي، واژه مدينـه فاضـله را    . ا تغييراتي اندك در منظومه فكري خويش بكار بردتعاليم اسالمي نداشت ب
بلكـه بـرخالف   . گرفت، با همان خوانش افالطوني در فضاي معرفت اسالمي بكـار نبـرد  كه از افالطون به عاريت

بـه خداونـد    آن را رسـيدن دانسـت، هـدف نهـايي   افالطون كه غايت آن مدينه را رسيدن به فضائل اخالقي مـي 
. برشمرد و يا در باب معرفت شناسي فارابي، همان تقسيم بندي افالطون را با واژگان معرفت اسالمي بكـار بـرد  

بندي افالطون از معرفت مبتني بر پندار، عقيده، استدالل و ادراك را بكار بـرد؛ از  كه تقسيممثال او به جاي اين
كـرد و در ايـن راسـتا    ي معرفت اسالمي سازگار بـود، اسـتفاده  واژگان معرفت حسي، عقلي و اشراقي كه با فضا

برخالف نظر افالطون كه براي معرفت حسي ارزش چنداني قائل نبود، بر اين باور بود كه معرفت حسـي بـراي   
چنين فارابي كليات ديدگاه افالطـون را در  هم. رسيدن به مراتب باالترمعرفت، در ابتدا بايد مورد توجه قرارگيرد

. تعليم و تربيت در فضاي فلسفه اسالمي بكار برد و آن را براساس مباني فلسفه اسالمي پـااليش نمـود   خصوص
او، واژه شهر يا مدينه افالطوني را نيز در فلسفه سياسي خويش مورد استفاده قرار داد اما بر اين اعتقاد بود كـه  

سعادت از جملـه ديگـر مفـاهيم مـورد     . دباشمدينه يكي از جماعات بشري  در كنار قريه و جماعات عظمي مي
-وي بر خالف افالطون كه غايـت آن را كمـالت اخالقـي مـي    . استفاده و عاريتي فارابي از فلسفه افالطوني بود

در مقوله هستي شناسي نيز عالرغم شـابهت  . دانست، بر اين نظر بود كه غايت سعادت رسيدن به خداوند است
كـه از منظـر   است؛ در صورتيد دارد، اما از نظر فارابي، خداوند محور هستيكلي كه ميان فارابي و افالطون وجو

بنابراين فارابي با تلخيص از واژگان فلسفي يونـان باسـتان و كاربسـت    . چرخدافالطون، هستي بر مدار عقل مي
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ان انجـام  اي هدفمند و نه صرفا عاريتي از فلسـفه يونـان باسـت   آن در فضاي معنايي تفكر فلسفي اسالم ، ترجمه
  .  داد
  

  :منابع
  ،25تا 12 از ،1ش انديشه، كيهان اسالم، در فلسفي و عقلي تفكر پيرامون ،)1364( جالل سيد آشتياني، .1
 خـوارزمي،  انتشـارات  سهامي شركت آثار، مجموعه از 4 جلد لطفي، حسن محمد) 1380(قوانين افالطون، .2

   .سوم چاپ
 دانشـگاه  انتشـارات : قـم  شـاقول،  يوسـف  ترجمه يونان، فلسفه انتقادي تاريخ) 1385(ترنس والتر استيس، .3

  .مفيد
  .اطالعات انتشارات تهران، سوم، چاپ امروز، تا پيامبر از اسالم سياسي انديشه تاريخ ،)1386(بلك،آنتوني .4
 پـژوهش  فارابي، و افالطون اجتماع فلسفه در افتراقات و اشتراكات بررسي)1385(محمود داوري، زاده تقي .5

  .159-131 صفحات سوم، شماره هفتم، سال قم، دانشگاه كالمي فلسفي هاي
 كـارل  و فـارابي  ابونصر افالطون، اجتماعي هاي انديشه در اتوپيا تطبيقي بررسي) 1388(داود پور، ابراهيم .6

  .110-91 صفحات تابستان، سوم، شماره اول، سال شناسي، جامعه نشريه ماركس،
، فارابي موسس فلسفه اسالمي، تهران، انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     )1377(داوري اردكاني، رضا  .7

  مطالعات فرهنگي، 
 نـداي  انتشـارات  تهـران،  شـريعتي،  تـا  فارابي از اسالم در اجتماعي تفكر تاريخ ،)1385( اهللا ستوده،هدايت .8

  .آريانا
 مجلـه  سياسـت،  فصـلنامه  افالطون، سياسي فلسفه گرايانه متن بررسي) 1394(پرن،داود  و احمد خالقي، .9

  .894-812 صفحات زمستان، ،44 دوره سياسي، علوم و حقوق دانشكده
خلـدون، تهـران، انتشـارات    ، شناخت انـواع اجتماعـات از ديـدگاه فـارابي و ابـن     )1372(خوشرو، غالمعلي  .10

  .  اطالعات
 مرداد ،19 شماره انديشه، كيهان اسالم، تاريخ در ستيزي فلسفه و فلسفه ،)1367( بهنام اختياري، صاحب .11

  .شهريور و
  .كوير تهران، چهارم، چاپ ايران، در سياسي انديشه زوال ،)1383( سيدجواد طباطبائي، .12
 بـين  و سياسـي  مطالعـات  مركز تهران، جلديكم، غرب، در سياسي انديشه تاريخ ،)1376(عالم،عبدالرحمن .13

  .المللي
  .دارالمشرق بيروت، نادر، نصري البيد تحقيق فاضله، المدينه اهل آراء ،)1991(ابونصر فارابي، .14
  الزهرا مكتبه تهران، المدنيه، السياست ،)1366(  -------- .15
 مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشگاه تهران، آذرتوش، آذرتاش ترجمه كبير، موسيقي ،)1375( -------- .16

  .فرهنگي
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  .اميركبير: تهران ،1 ج االسالمي، شيخ جواد ترجمه سياسي، انديشه خداوندان)1388(مايكل فاستر، .17
  .ني نشر تهران، دراسالم، مشروعيت و قدرت دانش، ،)1381(فيرحي،داود .18
  .سمت تهران، ايران، و اسالم در سياسي هايانديشه ،)1378(قادري،حاتم .19
 ،از23معرفت،ش و حكمت اطالعات اسالم، در فلسفي تفكرات هايسرچشمه ،)1386( قاسمعلي كوچناني، .20

  ،77 تا72
 تهران، مركز ،1 قسمت ،1 ج مجتبوي، الدين جالل سيد ترجمه فلسفه، تاريخ)1362(فرديك كاپلستون،- .21

  .فرهنگي -علمي انتشارات
 ديـدگاه  از حكومـت  و حكمـت  نسـبت )1391(صـادق  محمـد  طبري، زاده تقي و يارعلي فيروزجايي، كرد .22

  .205-67 صفحات پاييز، چهارم، سال حكمت، آيين فصلنامه فارابي، و افالطون
  .حكمت نشر رحتمي، اهللا انشاء ترجمه اخالق، فلسفه تاريخچه)1379(السدير اينتاير، مك .23
 فارابي، و افالطون ديدگاه از تربيت و تعليم اهداف ايمقايسه بررسي ،)1382( حسن محمد ميرزامحمدي، .24

  . 227 تا203 زمستان، و پاييز ،67 شماره تهران، دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي پژوهشي-علمي مجله
 -علمـي  مجلـه  ، فـارابي  و افالطـون  فلسفي هايانديشه ايمقايسه بررسي ،)1383(  ----------------- .25

  .55 تا 74 از ،191شماره تبريز، دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده پژوهشي
 مطالعـات  فصـلنامه  فـارابي،  سياسـي  فلسـفه  ماهيـت  و چيسـتي  بر درآمدي ،)1384(مهدي نادري،محمد .26

  . تابستان ،2شماره ،1دوره سياسي،
  .خوارزمي انتشارات تهران، طبيعت، درباره اسالمي متفكران نظر ،)1359(سيدحسين نصر، .27
  .طهوري: تهران فلسفه، به درآمدي) 1387(ميرعبدالحسين زاده، نقيب .28
 هـاي  پـژوهش  افالطون، اخالقي نظام در سعادت با فضيلت نسبت)1387(داود سيروس، و يوسف نوظهور، .29

-135 تابستان،صـفحات  و بهـار  ،51 شـماره  تبريز، دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده نشريه فلسفي،
159.  

 پژوهشـگاه  بنيادي، شناسيغرب افالطون، سياسي و نظري فلسفه بر شرحي)1390(زهرا فراهاني، واشقاني .30
  .123-101 صفحات تابستان، و بهار اول، شماره دوم، سال فرهنگي، مطالعات و انساني علوم

31. -Plato(1974),The Republic,Trans with into and notes,by F.M 

Cornford,Oxford,The Clarendon Press.- FieldG.C(1949)The philosophy of 

plato, London, New york, oxford university press 
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 كودك و نوجوان ادبي آثار در لحن ي ترجمه بررسي

  1نوا شجاع ني
 

  
  :چكيده

باشد و تمام آنچه كه بايد انجام داد اين است  ساده مي يبسياري بر اين باورند كه ترجمه به خودي خود كار
از اين گذشته، اين افراد همچنين . با كلمات معادل از متن مقصد جايگزين كرد أكه كلمات را از متن مبد

كاري بس سهل است كه تنها با جايگزين كردن  و نوجوان، ي مربوط به آثار كودك اعتقاد دارند كه ترجمه
اما اين . ارائه كرد و نوجوان خوب از آثار كودك ي ا توان ترجمه ها مي بندي ساختار جملهنسبي كلمات و رعايت 

مفهومي  هيچ معنا و ،صورت لفظ به لفظ ترجمه شوند هكه اگر بعضي عبارات تنها ب امر درست نيست چرا
متن  ي بيان از قبيل نوع و شيوهبسياري عوامل و متاثر از بسيار پيچيده  يترجمه فرآيند. نخواهند داشت

در اين مقاله سعي بر آن شده است  ،از اينرو. استاصلي، لحن، قابليت مترجم در انتقال مفهوم و عوامل ديگر 
محمد قاضي  ي با ترجمه ،آنتوان دو سنت اگزوپرياثر » كوچولو شازده«كتاب  ي تا با نگاهي اجمالي به ترجمه

  .بررسي شود و نوجوان آثار كودك ي لحن در ترجمه ي و احمد شاملو، مقوله
  

  .، محمد قاضي، احمد شاملو، لحن در ترجمهو نوجوان كودك ترجمه، ادبيات :ها كليد واژه
 

  مقدمه. 1
متون  ي متون علمي، ترجمه ي ژورناليستي، ترجمه ي از قبيل ترجمه، ها ادبي در ميان انواع ترجمه ي ترجمه

دليل دشواري در ترجمه، يك نوع خاص از ترجمه  به، متون اقتصادي، جامعه شناسي و غيره ي سياسي، ترجمه
كه خواننده  استهاي غير ادبي هدف تنها برگرداندن متني  در ترجمه. شود ترين نوع آن محسوب مي و يا اصيل

عالوه بر اينكه  ،ادبي ي در ترجمه. شود اي ديگر عمل مي ادبي به گونه ي اما در ترجمه. آنرا درك كند و بفهمد
يعني خصوصيات انتقال سبك و سياق، لحن و (خصوصيات متن اصلي  متن ترجمه شده بايد درك شود،

با دستور نيز بايد حفظ شوند؛ يعني تا حد امكان به متن اصلي نزديك باشند و منطبق ) انتقال معنا و واژگان
در مواجهه با آن به سادگي قادر به تشخيص ، كودك يا بزرگسال، گونه كه خواننده زبان مقصد پيش بروند؛ آن

در متن هاي ادبي، سبك شامل . اين مطلب نباشد كه با يك متن ترجمه سروكار دارد و يا يك اثر ادبي
ها، بازي با كلمات، فشرده يا  ، انتخاب واژهسخن، طنز و لطيفه، زبان ادبي يا عاميانه هايي مانند لحنِ ويژگي

  ).10، ص1393ني نوا، ( گذاري است بسيط بودن يا كوتاه و بلند بودن جمالت و نقطه

                                                           
  n.shojaa@yahoo.com  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات سنندج. 1
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 ادبي تحوالت با آشنايي مقصد، كشور زبان و فرهنگ بر تسلط لزوم جمله از ترجمه قواعد و مباني اصول،
 و بزرگسال ادبيات در مقصد و مبدأ زبان و فرهنگ بر تسلط همچنين و نويسندگان آثار و زندگي و جهان

 حوزه با را كودك و نوجوان حوزه در ترجمه كه دارد وجود نيز هايي تفاوت البته. است مشترك  كودك
 تصور برخالف. است مين ميدان در بازي كودك و نوجوان مانند ادبيات  حوزه در كار. كند مي متمايز بزرگسال
 آشنايي و دارد زيادي هاي گي پيچيده و ظرايف بلكه نيست تر ساده تنها نه كودكان براي ترجمه بسياري
  .طلبد مي را مخاطبش زباني و ذهني تحوالت همچنين و اثر آفريننده گفتمان با مترجم

  
  :)1392الوستد، (است  شده بررسي بيشتر موارد اين آنها بين از كه دارد ويژگي چند كودكان ادبيات ترجمه

  .فرهنگي بافت اقتباس -1
  .ايدئولوژيك دستكاري -2
  .)بزرگساالن هم و كودكانند هم مقصد متن مخاطب كه اين يعني( دوخوانندگي -3
  .گفتاري متن هاي ويژگي -4
  .تصوير و متن بين رابطه -5
  

هاي فارسي صورت گرفته توسط  بنابراين، باتوجه به هدف پژوهش، در اين مقاله سعي برآن است كه ترجمه
در ترجمه، مقايسه و مورد » لحن«، از منظر مفهوم »كوچولو شازده«استاد محمد قاضي و احمد شاملو از كتاب 

اي موثق در ارتباط با  منبع و مقالهالزم به ذكر است كه باوجود جستجوهاي فراوان، . بررسي قرار داده شوند
هاي  بر محدوديت ، يافت نشد؛ كه اين مساله محدوديت پژوهش حاضر را عالوه»لحن«ي  راهكارهاي ترجمه

  .گيرد ها دربرمي ديگر پژوهش
  
  ي تحقيق پيشينه. 2

امروز، كسي انتظار نخواهد داشت كه حتي پانصد سال پيش ادبيات كودكان واقعا  با نگاه به ادبيات كودكانِ
رود كه كل ادبيات، هم ادبيات بزرگساالن و هم ادبيات  در حقيقت، اينگونه گمان مي. وجود داشته است

هاي گوناگون نقل  در تمدن صورت شفاهي بههايي شروع شده است كه توسط بزرگترها  كودكان، با داستان
آرماني «و  »اساطيري«منظور دارا بودن عناصر  هها ب اين داستان). 3، ص1997راسل،( شده است يم
، 1997راسل،( شدند ها  نقل مي ها به تمدن»حماسه«ها و »فابل«شدند، كه از طريق  ارائه مي »)ايدئولوژيك(

  ).4ص
شوند كه كودكان از آنها  اشعار ميها، مجالت، و  ها، كتاب ادبيات كودكان يا ادبيات نوجوانان شامل داستان

 مورد نظرِ ژانر يا سنِ: شود بندي مي مدرن به دو شيوه دسته ادبيات كودكانِ. برند شوند و لذت مي مند مي بهره
جستجو  ،بخشي از يك سنت شفاهي  بزرگتر، ها ها و آهنگ توان در داستان ادبيات كودكان را مي رد .خواننده
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پيشرفت ادبيات كودكان  كردن رد دنبال. گذراند ها درميان مي كان قبل از انتشار آنكرد كه بزرگساالن با كود
، شد رايجحتي بعد از اينكه صنعت چاپ . استمشكل  ،كه صنعت چاپ اختراع شود ، قبل از اينابتدادر 

تر  جوانهاي كالسيك كودكان در اصل براي بزرگساالن خلق شده بودند و بعدها براي مخاطب  بسياري از قصه
ويژه براي  طورِ ، حجم زيادي از ادبيات، اغلب با يك پيغام اخالقي يا مذهبي، به1400ي  از دهه. اقتباس شد

عصر طاليي ادبيات "بعنوان  ،اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم. شده است گزاري مي كودكان هدف
عنوان  ههايي است كه امروزه ب از كتاب آنگونه كه اين دوره شامل انتشار زيادي. شود شناخته مي "كودكان

  .ادبيات كالسيك مورد تاييد هستند
طور  تواند به ادبيات كودكان مي. اي در مورد ادبيات كودكان وجود ندارد هيچ تعريف آشناي واحد و يا گسترده

داستان،  ، غيرِعنوان داستان تر به خاص طورِ خوانند يا به عنوان هر چيزي تعريف شود كه كودكان مي گسترده به
 نانسي اندرسون. شده است  شعر، يا نمايشنامه تعريف شود كه براي كودكان و افراد جوان در نظر گرفته

تمام «: كند گونه تعريف مي ، از كالج آموزش در دانشگاه فلوريداي جنوبي، ادبيات كودكان را اين)2006(
هاي  هاي لطيفه، كتاب هاي كميك، كتاب كتاب بيلِهاي نوشته شده براي كودكان، به استثناي آثاري از ق كتاب

 داستاني كه قرار نيست از ابتدا تا انتها خوانده شوند، مانند فرهنگ هاي مصور و آثار غيرِ كاريكاتور و داستان
  .»مرجع آموزشي و ساير موادها  دايرةالمعارفلغات، 

اشعار بود كه براي تعليم، آموزش، و سرگرم هاي گفتاري، آوازها و  ادبيات كودكان در اوايل شامل داستان
، يك ژانر »دوران كودكي«ام بود كه با گسترش مفهوم 18تنها در قرن . شده است كردن كودكان استفاده مي

  .خود پديدار گشت كليِ ها، انتظارات، و قواعد بندي با دسته جداگانه از ادبيات كودك
يك تاريخ اجتماعي از زندگي : قرن هاي كودكي« تاب خود در ك 1962در سال ، مورخ فرانسوي ،فيليپ آريس

هاي اخير پديد آمده  تنها در زمان »دوران كودكي«مفهوم مدرن «كند كه  گونه استدالل مي اين »خانوادگي
شدند، و  كه براي بخش بزرگي از تاريخ، كودكان تا حد زيادي متفاوت از بزرگساالن ديده نمي است، و اين

كه، جدا از  كند ميعنوان شاهدي بر اين موقعيت، او اشاره  به. شد ها متفاوت رفتار نمي هي با آنطور قابل توج به
كه مخصوص  يموثق هر گونه ادبيات، نوشته شده توسط روحانيون براي كودكان متون آموزشي و تعليميِ

  .)1962اريس، (» وجود نداشت 18كودكان باشد تا قبل از قرن 
 از ترجمه كه اند بوده مردماني نخستين از ايرانيان و دارد كهن اي پيشينه ايران، در ادبي هاي متن ي ترجمه

 سخن گوناگون هاي گويش و زبان به زيستند مي ايران فالت در كه تبارهايي. اند آموخته را ها زبان ديگر
 پديده اين .پرداختند مي ترجمه كار به و آموختند مي را ها زبان ديگر همواره آنان از گروهي رو، اين از .گفتند مي

 پراكندن به راه اين از مردم از گروهي همواره و بگيرد شكل پراهميت اي پيشه عنوان به ترجمه كه شد سبب
 طور به ايران نيز در كودكان كتاب ي ترجمه). 520، ص1382قاييني، و محمدي(بپردازند  نو دانش و فرهنگ
 آثار بعد به سال اين از). 184، ص1381حجازي،(است  پيگيري قابل ش.ه1300 از بعد هاي سال از شاخص

ترجمه،  خانه تاسيس همچنين با .دارد ادامه امروز به تا ترجمه ونهضت يافت افزايش نوجوان و كودك خواندني
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 كودك آثار ترجمه در عطفي نقطه اتفاق اين كه شد آغاز ترجمه در نويني نهضت ابراهيمي، نادر مرحوم توسط
  . بود نوجوان و

 تر غني براي خارجي آثار ي ترجمه پديده دارد، بسزايي نقش كودكان ادبيات تحول روند در مهمي كه مساله
 در كودكان هاي كنجكاوي شوند مي باعث شده ترجمه هاي كتاب. است كودكان به مربوط هاي كتاب كردن
 هاي فرهنگ با و شود داده تري مناسب هاي پاسخ ها آن هاي پرسش به شده، ارضا مختلف هاي زمينه

 خوبي كيفي و كمي رشد اخير سال 15 در نوجوان و كودك آثار ترجمه .شوند آشنا مختلف هاي سرزمين
 فقدان دليل به تحول اين متاسفانه اما. يافته است هم افزايش ترجمه عناوين تعداد ها سال اين در .است داشته

 ي در حوزه ترجمه مجالتي كه به شكل تخصصي به نقد. است نرسيده ثمر به هنوز ترجمه تخصصي مجالت
نوجوان به شكل قابل  و كودك ي آثار ي ترجمه از ميان مقاالتي كه در حوزه. بپردازند نوجوان و كودك ادبيات

 ادبيات ي ترجمه در خوانايي مفهوم«با موضوع ) 1391(زاده  توان به قرشي و امين اند مي قبولي كار كرده
 نحوه و متن خوانايي ي پديده ي در اين مقاله درباره. اشاره كرد» ي ارزيابي آن نوجوانان و شيوهكودكان و 

  .شود مي بحث كودكان ادبيات در آن ي ترجمه و ارزيابي
اقبال : توان به موارد زير اشاره كرد اند مي پرداخته »كوچولو شازده«ي كتاب  از ميان مقاالتي هم كه به ترجمه

هاي  به نقد و بررسي ترجمه» نقد ذربين زير كوچولو شازده مترجمان«ي خود با عنوان  ر مقالهد) 1385(زاده 
 مجدد، بررسي ترجمة« ي خود،  در مقاله) 1389(صادقيان . پرداخته است »كوچولو شازده«صورت گرفته از 

را  »كوچولو شازده«ي مختلف از كتاب  ، پنج ترجمه»فارسي زبان به كوچولو از شازده ترجمه پنج تطبيقي
 شازده كتاب ترجمه هاي بافتاري نقد«ي  در مقاله) 1392(رضانواز  و گشمردي. مقايسه و بررسي كرده است

 »كوچولو شازده«كتاب  فارسي هاي ترجمه از بخش هايي بررسي و نقد با» متن زبانشناسي بر تكيه كوچولو با
 قرار گرفته توجه مورد ترجمه در اصلي، متن بافتار اندازه چه تا كه اند بوده اين پرسش به دادن پاسخ پي در

 واكاوي به» كوچولو شازده اثر در ها واژه صوت ترجمه بررسي« ي مقاله نيز در) 1393( پور علي و لطافتي .است
  .اند پرداخته نجفي و قاضي شاملو، هاي ترجمه در ها واژه صوت

  
ي خوب، هم تسلط به دو زبان مبدأ و مقصد است، هم تسلط به موضوع و هم حساسيت  هاي ترجمه پس شرط

موضوعي كه كمتر كسي از بين مترجمان . زباني براي تشخيصِ لحنِ نويسنده و از كار درآوردن زير و بم معاني
 - داستاني و چه غير داستاني هاي چه ترجمه- لحن در ترجمه . تواند از عهده اش بر آيد، مسأله لحن است مي

لحن، به ويژه در ي  ترجمهشكل تخصصي به بررسي از ميان معدود مقاالتي نيز كه به . در نهايت اهميت است
: فارسي به ها كودكانه ي ترجمه« موضوع با )1393( آثار كودك و نوجوان، پرداخته است مي توان به امام

 فارسي هاي ترجمه از هايي نمونه ي ارائه با تا است كرده مقاله سعيعباس امام در اين . اشاره كرد» لحن چالش
 به كار اين با كند تا بيان و يابي ريشه را ها آن محور لحن هاي كاستي و ها نارسايي شده، چاپ منظوم و منثور

  .گردد تاكيد ها كودكانه ي ترجمه مترجمان در بيشتر دقت ضرورت
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  مواد تحقيق. 3
، مشهورترين كتاب در »كوچولو شازده«پژوهش حاضر، داستان ) شود از آن ترجمه مي متني كه(متن مبداء 

 Le Petit Prince /The Little(» كوچولو شازده«. باشد ي كودك و نوجوان در سراسر جهان مي حوزه

Prince (اگزوپري  سنت دو آنتوان قلم به نيويورك در 1940 سال در)Antoine de Saint-Exupéry( ،
فرانسه  زبان به 1943 سال در بار اولين براي و شد نوشته )1944- 1900( فرانسوي معاصر و معروف نويسنده

شازده « كتاب .باشد مي تاريخ طول تمام در جهان مجلد تك كتاب ترين پرفروش كتاب اين . گرديد منتشر
 خوانده«بود،  نشده نوشته رولينگ .كي. جي پاتر، هري كتاب كه زماني مقدس، البته تا كتاب از بعد »كوچولو

 فرانسه در 1999 سال در كه نظرسنجي يك طبق. است جهان بوده در كتاب» ترين شده ترجمه« و »ترين شده
 و بوده بيستم قرن در مردم كتاب ترين محبوب كتاب اين رسيد، چاپ به »پاريزين« روزنامه در و آمد عمل به
 اقوام از يكي زبان كه توگال زبان به كتاب اين 2005 سال در .است گرفته نام »قرن كتاب« رو اين از

 فرانسه سال كتاب عنوان به نيز 2007 سال در »كوچولو شازده«. شد است، ترجمه جنوبي آمريكاي پوست سرخ
 500 از بيش و فارسي ترجمه زبان به بار 20دنيا و بيش از  مختلف زبان 160 به كنون تا اثر اين .شد برگزيده

 .است كتاب، ي نويسنده اگزوپري، دوسنت آنتوان خود اثر هم كتاب هاي نقاشي. است شده چاپ تجديد بار
. دانست سمبوليستي اثر يك را  آن و داد جا كودك و نوجوان ادبيات ژانر در توان مي را »كوچولو شازده« كتاب
 دو اثر اين .كرد عنوان مهاجرت ادبيات ژانر به متعلق را رمان اين توان مي تر جسورانه رويكردي با حتي

 معني به نه مهاجر البته. هستند مهاجر دو هر كه كوچولو شازده ديگري و خلبان يكي  دارد، اصلي شخصيت
  .)1392نجوميان، (اند  افتاده دور و شده جدا خود اصلي سرزمين از كه معني اين به بلكه آن مصطلح

هاي فارسي از داستان  بررسي در اين پژوهش، ترجمه مورد) شود متني كه به آن ترجمه مي(متون مقصد 
 قاضي، ياد استاد محمد چون زنده افرادي توسط »كوچولو شازده«كتاب  االن تا. هستند» كوچولو شازده«

 ،)1388(قهرمان  آرا دل ،)1386(پژمان  عباس ،)1379(نجفي  ياد استاد ابوالحسن شاملو، زنده احمد ياد زنده
 محمد دامغاني، دكتر فريده مهدوي انديشه، بابك شهدي، پرويز ،)1387(رحماندوست  مصطفي
 ، مصطفي)1342( كار ، فريدون)1386(بلوچ  حميدرضا ،)1393(طاهري  رضا تيراني، زهرا ،)1390(مجلسي
 ، هانيه)1389( بهراميان. ، ج)1379( رستگار اصغر ،)1372( حران بهرامي محمدتقي ،)1369( زاده ايلخاني
 صبوري، مريم پيرزاد، شورا مجيدي، شهناز مطلق، نبي حق هانيه بصير، رامسس رضائيان، سمانه فهيمي،
 هاي محمد ها مربوط به ترجمه ترجمه ترين شاخص ميان اين در .است شده ترجمه... بهراميان و  جمشيد

  .است نجفي ابوالحسن شاملو و احمد قاضي،
هاي محمد قاضي و احمد  داستان وجود داشتند، محقق تنها ترجمههاي فراوان از اين  كه ترجمه باوجود اين

اند،  دليل اين انتخاب اين است كه در ايران اين دو ترجمه خوانندگان بيشتري داشته. كند شاملو را بررسي مي
  .ها برخوردارند و دارند، و از محبوبيت بيشتري نسبت به ساير ترجمه

 چاپ نخستين. بود قاضي ياد محمد زنده كرد ترجمه فارسي به را »كوچولو شازده« كه كسي اولين ايران در
 كتاب« در ي قاضي ، ترجمه1341 سال. شد منتشر »ايران كتابخانه« سوي از 1333 سال به قاضي ترجمه
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 تجديد كتاب اين هشتم چاپ در قاضي اما. رسيد هفتم چاپ به» هفته كتاب« در چاپش با و شد چاپ »هفته
 بار 50اين ترجمه بيش از  .كرد كتاب بازار روانه را كتاب اين ي شده ويرايش نسخه 1356 سال و كرد نظر

 كتاب« در 1358به سال  بار براي نخستين شاملو قاضي، از بعد   .دارد خواننده هم هنوز و شده چاپ تجديد
 نام نويسد؛  ابتكار مي نشر اول ي چاپ مقدمه در شاملو . كرد ترجمه را آن »مسافر كوچولو« با عنوان »جمعه
 را آن توان  مي بسيار گذشت با. نيست »شاهزاده« ،»پرنس« معادل كه است» كوچولو پرنس« كتاب اين اصلي
 عنوان شاملو دوم ويراست در .ناميد »كوچولو مسافر« را عنوان كتاب سفر دار و درگير و كرد ترجمه "امير"
 ويراست در .است شده منتشر 1376 سال نسخه، اين كه كند  مي انتخاب كتاب اين براي را »كوچولو شهريار«

 انتخاب كتاب اين براي را» كوچولو شازده« نام او شود مي منتشر 1381 سال شاملو، مرگ از پس كه سوم
 ناشر توسط شك  بي نام تغيير اين و شود  مي منتشر كتاب اين سوم ويراست شاملو، درگذشت از بعد. كند  مي

 داستان صوتي نوار 1359 سال همچنين در شاملو .شد چاپ تجديد بارها هم ترجمه اين .است گرفته صورت
. كرد منتشر ابتكار كتاب در نشر با همراه »مالر گوستاو« موسيقي با با صداي خودش و را» كوچولو مسافر«
 و دانان موسيقي فيلمسازان، از بسياري الهام منبع كنون تا آمريكا در انتشارش زمان از» كوچولو شازده«

 برنامه و راديويي نمايش اپرا، باله، تئاتر، ،)انيميشن و زنده( فيلم مختلف هاي قالب در و بوده نويسان نمايشنامه
. كردند ارائه 1966 سال در داستان اين از سينمايي اقتباسي ها، روس بار نخستين. است شده اجرا تلويزيوني

 در فاس باب بازي با شد ساخته 1974 سال در انگليسي زبان به آن سينمايي ي نسخه نخستين آن از پس
  .روباه نقش در وايلدر جين و مار نقش

هاي محمد قاضي و احمد شاملو براي بررسي در اين مطالعه انتخاب  بنابراين، باتوجه به هدف پژوهش، ترجمه
  .شد
 

  چيست؟ ي خوب ترجمه يك هاي ويژگي. 4
مباحثي  وادي ترجمه بزرگان و اساتيد نظريات از داند مي محقق الزم مقاله،اصلي  موضوع به پرداختن از قبل

 مفيد اند، گذاشته راه اين در قدم كه جواناني براي شايد كه باور اين  با. شود پيرامون امر ترجمه يادآور) نظري(
  .باشد فايده به

 پاراگراف، چه بگيريم، نظر در جمله را آن چه حال نيست، واژه ترجمه در زبان واحد كه اند متفق همگان تقريبا
 دست از قيمت به اگر خصوص به بود؛ نخواهد واژه به واژه ي ترجمه معناي به ديگر متن به وفاداري متن، كلِ چه

 خواهد تر موفق باشد، متن كل واحدآن يعني گيرد، نظر در تر كالن را زبان واحد كه اي ترجمه .باشد معنا رفتن
  . بود

 طبيعي دقيق، را اصلى متن پيام همان كه است اى ترجمه خوب ترجمه«: گويد استاد دكتر حسين مالنظر مي
 ترين نزديك از است عبارت خوب ترجمه« ):Duddly Fits( فيتس از ديدگاه دادلي .»كند منتقل شفاف و

 اول زبان ظرفيت كه آنجا تا اصلي متن مشخصات حفظ با ترجمه، مورد مطلب براي مترجم زبان در معادل
 ي ترجمه يك« :است معتقد) Maurice Nadeau( نادو موريس. »ننمايد ذهن از دور و عجيب و كند ايجاب
 متن كيفيات حفظ و رواني و سالست با مترجم ديگر عبارت به نباشد، گونه ترجمه بايد اول درجه در خوب
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 اي خوب را ترجمه ي ترجمه نيز) Ernest Simmons( سميونز ارنست. »برگرداند دوم زبان به را آن اصلي
  .»باشد كرده حفظ امكان حد سر تا) بيان شكل( فرم عالوه به را اصلي متن پيام و مفهوم« :داند كه مي

 هاي تصوير و ها پاراگرف و جمالت و الفاظ تنها يعني. است ديگر متني به متن يك انتقال واقع به ، ترجمه
 منتقل ديگري فرهنگي بستر به فرهنگي بستر يك از متن بلكه شوند، مي ترجمه كه نيستند بياني و هنري

 از ها زبان همچنين و باشند داشته بيشتري اشتراكات و باشند نزديكتر هم به ها فرهنگ اين  هرچه. شود مي
 مسلط مبدأ زبان به اثر، موضوع به هم  مترجم و باشند گرفته قرار زباني گروه يك در نحوي ساختارهاي لحاظ
 هاي كاري ريزه ، اثر فن و فوت به عبارتي به باشد، داشته را متن آن آفريني باز توانايي مقصد زبان در و باشد
 و فن اهل استقبال با يقين به شده ترجمه اثر باشد آشنا مختلف هاي سبك و ها شيوه و بيان و زبان،

  .شد خواهد مواجه خوانندگان
 كه بگوييم  بايد درآوريم خالصه شكل به را خوب ترجمه يك درمورد شده گفته نظرات مجموع بخواهيم اگر
  : باشد برخوردار ويژگي دو از بايد خوب ي ترجمه يك

 همان دقيقا و باشد دقيق بايد ترجمه يعني باشد، )accuracy( صحت/  دقت داراي بايد خوب ي ترجمه -1
 و مبدأ زبانِ بر مترجم تسلّط به اين وابسته كه .دارد اصلي متن كه باشد داشته را لحني و سبك مفهوم، معنا،

 لحني به تبديل داستاني لحن كه است اهميت حائز نكته اين ي داستان، ترجمه با مواجهه در. است مقصد
  .ندهد دست از را خود  گونه قصه حالت متن و نشود گونه گزارش

 به و باشد طبيعي و روان  بايد يعني ، باشد برخوردار) fluency( رواني و سالست از بايد خوب ترجمه -2
. است آن  نگارنده زبان هم يك گويي كه باشد؛ چنان نداشته ترجمه بوي و نبوده مصنوعي آن جمالت اصطالح

 در طبيعي نوشته يك عنوان به را خواند آن مي را ترجمه آن مقصد زبان گويشور يك كه زماني ديگر، عبارت به
  .باشد داشته قبول زبان آن

 زبان گويشور يك را ترجمه يك رواني و بسنجد تواند مي مبدأ زبان گويشور يك را ترجمه يك صحت معموال
  .كند مي تعيين مقصد

 
 در بايد مترجم. 1: از شرايطي باشد كه عبارتند بايد داراي آن ي موفق، مترجم براي داشتن يك ترجمه

 نيز را حوزه آن با مرتبط هاي ترجمه سابقه و باشد داشته بسيار مطالعه كند مي ترجمه كه ي مطلبي زمينه
. 2. كند آغاز را ترجمه كار قبلي زمينه پيش يك با و باشد آشنا كليدي و اساسي هاي واژه با و داشته حتما

 ترجمه اصلي متن از فراتر و اضافي توضيحي خواهد مي مترجمي اگر و باشد وفادار اصلي متن به بايد مترجم
. 4 .باشد متبحر بسيار مقصد زبان در بايد مترجم يك. 3. كند درج پاورقي و حاشيه در را  آن دهد، بايد ارائه

 ويراستاري را شده ترجمه متن بتواند و باشد آن آشنا با بايد مترجم كه است مسايلي از يكي نيز ويراستاري
  . كند زباني و فني علمي،

در خصوص نتواند  كرده استي كسي كه موضوعي را به واقع لمس  گاه ، هيچ كس به اندازه شايد هيچ
ترجمه هم از اين قاعده . سخن بگويد و از نقاط ضعف و قوت آن و جزئيات پنهاني آن پرده برداردموضوعي 
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تواند به خوبي  و بديهي ست كه در مورد ترجمه نيز، هيچ كس بهتر از يك مترجم خبره نمي. مستثنا نيست
  .سخن براند

 ترجمه آن از كه زباني فهم اول: دارد اساسي ي پايه دو ترجمه فن«: قاضي استاد محمد ياد ديدگاه زندهاز 
 كننده قانع نتيجه يك توضيح اين  از. خود زبان در ايد گرفته كه  مفهومي ريختن قالب به توانايي دوم كنيد، مي
 چه نويسنده بفهمد كه بداند اي اندازه تا كند مي ترجمه آن از كه را زباني بايد مترجم كه اين .توان گرفت مي
 باشد شاعر حتي يا و واقعي اديب بايد قالب بريزد، درآن را مفهوم آن خواهد مي كه خود زبان در ولي گويد، مي

 قالب به استادانه و خوب و درست را مفهوم آن بتواند تا باشد، وارد آن هاي كاري ريزه و ظرايف همه به و
  .»بريزد
 مؤلف بيان بتواند مترجم« كه دانند را در اين مي ترجمه در مهم و اصلي ياد استاد ابوالحسن نجفي هدف زنده

 براي آن درك كه رواني و مفهوم) مقصد زبان( فارسيِ قالب در تعويض و تحريف بدون و زياد و كم بدون را
 را مؤلف تحريف بدون و درست معني  ترجمه آن با بتواند مقصد زبان ي خواننده و بريزد باشد آسان خوانندگان

 خوب بسيار كند مي ترجمه آن از كه زباني به مترجم كه است اين  اول شرط راه اين  در توفيق براي. كند درك
 با مواجهه به كمتري نياز با الاقل يا و فرهنگ كتاب به نياز بدون را زبان آن اصطالحات و عبارات و باشد وارد
  .كند درك آن

 سبك رعايت و ها واژه انتخاب و متن درست درك« :گويد مي ي ا درمصاحبه )1392(حبيبي  استاد سروش
معتقد  ايشان. »دارد بستگي آنها به ترجمه كيفيت كه است مهمي مسائل داستان، فضاي مراعات و نوشته

 اين  .نوشت مي جور آن بود، مي زبان فارسي نويسنده كنيم فرض اگر كه باشد طوري بايد ترجمه كه هستند
  .است وارد نويسنده سبك و ها واژه انتخاب مورد در فقط البته فرض

 ادبي موفق و خوب ترجمه داده انجام او با 1336 سال در حريري ناصر كه گويي و گفت در مرحوم محمد قاضي
  :بدهد مثبت پاسخ زير ي هفتگانه هاي پرسش بتواند به كه داند مي اي ترجمه را
  
  است؟ رسانده را اصلي متن مفهوم ترجمه، آيا -1

 نه كند، بيان خود زبان به درستي طرز به است گرفته خارجي متن از كه را مفهومي كه بتواند براي آن مترجم
 آن از كه زباني تحصيل در خود اكتسابي معلومات با چه بايد باشد؛ بلكه وارد ادبي ديد از خود زبان بايد به تنها

  .دريابد را متن درست مفهوم فرهنگ، هاي كتاب از گرفتن كمك راه از چه و كند مي ترجمه
  
  است؟ شده حفظ نويسنده لحن آيا -2

 و فكري و روحي هاي ويژگي تناسب به آنان زبان و نگارش سبك و نيستند هم مثل همه نويسندگان
 آنان هاي نوشته در شك بي نويسندگان ذوقي و روحي، فكري هاي ويژگي اين. كند مي فرق هم با شان اخالقي
 هر به مربوط ي شده گفته هاي ويژگي همان بتواند اش ترجمه در كه است كسي موفق مترجم. يابد مي بازتاب

  .باشد داشته فرق نسبت به اثري ديگر اثري ي ترجمه در اش ترجمه لحن و كند حفظ را نويسنده
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  است؟ دريافته را متن با متناسب و خاص زبان مترجم آيا -3

 و زيبا نثرش يكي. نويسد مي "آرگو" اصطالح به يا عاميانه ديگري نويسد، مي كتابي و ادبي نويسنده يك
 ي نوشته با متناسب زبان و كند جمع را حواسش بايد مترجم. است اي روزنامه و خشك ديگري و است شاعرانه

 آن به و آورد مي در بودن صرف ي حرفه و فن حالت از را ترجمه كه است نكات اين رعايت. بيابد را اصلي
 نويسندگان زبان كه برد مي پي ها ترجمه اين خواندن از اي خواننده هر ترتيب بدين و دهد مي هنري ي جنبه

  .است داشته فرق هم با مختلف
  
  است؟ اصلي برگزيده متن هاي واژه جاي به آهنگي خوش و دقيق و درست هاي واژه مترجم آيا -4

 معني يك براي برعكس، گاه و دارند متعدد معاني فارسي زبان در همچون نيز خارجي هاي زبان در ها واژه
 كار هنري هاي جنبه از يكي دقيق و درست و آهنگ خوش هاي واژه برگزيدن. هست گوناگون هاي واژه واحد

  .افزايد مي زيادي ي اندازه به آن قدر و ارج بر كه است ترجمه
  
  است؟ كرده رعايت را زبان دستور خود، ي ترجمه در مترجم آيا -5

 آن وگرنه، باشد، شده رعايت زبان دستور قواعد و اصول آن در كه است آن به بسته نوشته هر بودن درست
 نيز هستند نادرست دستوري نظر از كه هايي واژه بردن كار به. بود خواهد ارزش بدون ادبي ديد از و غلط نوشته

 آوردن پايين در شود، مي مربوط نويسي درست به كه نيز زبان دستور نكردن مراعات. است شرط اين مشمول
  .است موثر بسيار ديگري ي نوشته هر و ترجمه ارزش

  
  است؟ شده رعايت اصلي ي نويسنده ايجاز برعكس، يا كالم طول آيا - 6

 يا كلمه يك در را مطلبي اصلي ي نويسنده كه آيد مي پيش گاه. شود مي مربوط ترجمه در امانت به مساله اين
 به و ندانسته كافي مقصود اداي براي را آن مترجم كه بينيم مي ولي. است كرده بيان كوتاه ي جمله يك در

  .است آورده خودش از مترجم و ندارد ربطي نويسنده خود به البته كه پردازد مي آن بسط و شرح
 و شرح به نياز جمله آن يا واژه آن هم راستي به اگر و است دور به امانت رعايت از كاري چنين كه است پيدا

 و بپردازد آن تفسير و شرح به نوشت پي يا پاورقي در كه است خوب مترجم باشد، داشته تري بيش بسط
  .است چنان و چنين نويسنده منظور جا اين در مثال كه بنويسد

  
  است؟ شده داده الزم اهميت) نگارشي هاي نشانه( گذاري نقطه به آيا -7

 فارسي هاي نوشته در خارجي، ادبيات با آشنايي هنگام از نگارشي هاي نشانه كارگيري به و گذاري نقطه اصول
 هاي جمله از پرسشي هاي جمله تا كند رعايت را ها آن خود متن در مترجم كه است الزم و شده وارد نيز
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 و كيست از قول نقل يا رسيده پايان به كجا در جمله كه شود معلوم و شود داده تميز تحسيني و تعجبي
  .)1336قاضي، (شود  تامين (punctuation) گذاري نقطه ديگر نكات ي همه

  
 يافتن -ترجمه مورد متن پيام و مفهوم يافتن«اصول   اين  روي هم )1380(طاهره صفارزاده  دكتر ياد زنده

 كه قواعد ذكر شده در باال، و اصول ي مجموعه از. داشتند تاكيد» . ..ترجمه و  مورد متن در نويسنده سبك
 كلي طور به توان نتيجه گرفت كه مي است، كار اين در توفيق و كاميابي براي الزم شرط ترجمه در ها آن رعايت

  :است بنيادي بخش دو داراي ترجمه كار
  .ترجمه مورد متن در شده بيان پيام و مفهوم يافتن -1
  .ترجمه متن در آن دادن بازتاب و نويسنده سبك و لحن يافتن -2

 متن كامل معادل" ها آن مجموع و نامند مي "سبك معادل" دوم را بخش و "مفهوم معادل" را نخست بخش
  .شود مي خوانده "اصلي

 عاميانه، يا ادبي زبان لطيفه، و طنز سخن، لحن مانند هايي ويژگي شامل )Style(سبك  ادبي، هاي متن در
  .است گذاري نقطه و جمالت بودن بلند و كوتاه يا بودن بسيط يا فشرده كلمات، با بازي ها، واژه انتخاب

  
  مفهوم لحن. 5

 گزينش اساس بر كه نويسنده را شامل مي شود /گوينده كالمي ژگي وي نوعي نوشتار، در و گفتار در لحن،
 يا اثر، رسمي آوردنده پديد كالم تا شوند مي موجب خطايي يا دستوري ساختارهاي ديگر و تركيبات واژگان،

 يا آميز متواضعانه، توهين يا خودخواهانه غيرمستقيم، يا صريح جدي، يا طنزآميز علمي، يا اديبانه غيررسمي،
  .)1979كادن، ؛1970 آبرامز،( گردد تلقي پرتكلف يا ساده محترمانه،

 اي گوينده صداي همانند داستان در لحن. است داستانش موضوع به نسبت نويسنده پرداخت ي شيوه لحن
 همان به كند مي انتخاب نويسنده كه جمالتي و كلمات .است بيان در گوناگون حاالت ي نماينده كه است
 و حال يا حالتي يا حسي ي بازگوكننده است ممكن هستند استداللي و تصويري هاي جنبه بيانگر كه اندازه
 مالل تكبر، التماس، خشم، حالت يعني شود، خوانده اي جمله يا قطعه بايد آن اساس بر كه باشد خاص هوايي

 ادبي آثار كه است اين تلويحيش معناي كه است موشكافانه مفهومي لحن، بنابراين. رفتاري هاي جنبه ديگر و
 خواننده به نويسنده كه است نگرشي و تلقي طرز لحن. دارد نياز اي شنونده و گوينده به گفتار مانند نيز
 ي همه با لحن. است ضروري آن پيرامون مسائل و آن لحن تشخيص اثري كامل درك براي رو اين از. دهد مي

 لحن ايجاد براي آنها همه از نويسنده. دارد سروكار موسيقي و شناسي نحو، معني واژگان، يعني سبك عناصر
 جهت همين به و كند مي مسلط آن ديگر عناصر بر را داستان لحن نويسنده گاهي .كند مي استفاده داستان در

 و اغراق طعنه، طنز، گويي، كم جمله از متعددي عوامل با لحن. گيرد مي قرار لحن الشعاع تحت پيرنگ و صحنه
  .دارد تنگاتنگ ارتباط گري احساساتي
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 آنرعايت كردن لحن نويسنده و دقت در انتقال درست  ،ويژه در متون ادبي هب ،ترين عناصر ترجمه يكي از مهم
 همين كمك به و است، مترجم چراي و چون بي وظايف از مناسب لحن كردنِ پيدا. باشد به ترجمه مي

 و گرفتن ناديده را كار از قسمت اين وگرنه. گيرد مي صورت كه است اصلي متن از ذهني برداشتهاي
، 1385امامي، (آيد  برمي هم ماشين ي عهده از كه است كاري كردن بسنده معادل هاي واژه جانشينيِ به

هاي وفاداري كوركورانه به معناي تحت اللفظي  با اختصاص دادن اولويت زياد به لحن، مترجم از دام). 32ص
هاي  ها، كنايه تواند به بررسي جناس لحن همچنين مي. كند كند كه منظور مولف را تحريف مي اجتناب مي

تواند راهنماي  بديهي است كه همچنين لحن مي. كمك كندهاي دستوري، و زبان عاميانه  مستقيم، غلط غيرِ
لحن فراتر از تنها سبك است، اگرچه هردو اغلب وابسته بهم . فراهم سازد) Register(مهمي را براي سبكواره 

هاي بسيار  لحن ،چند خط محدود فقطبدون تغيير سبك، يك نويسنده ممكن است درطي فضاي . هستند
وفاداري به لحن، چنين قابليت انعطاف پذيري را درحال وفادار ماندن به سبك منطبق  .كار گيرد همتفاوتي را ب

  . )2001لندرز، سي، ( كند مي
 گروه از است ضروري ها واژه انتخابِ در و باشد متن داستانيِ لحن مراقب بايد مترجم داستان، ترجمه در

 مثال، اگر با گروه كودك و نوجوان روبرو هستيم،كار، براي  اين در. باشد باخبر اند داستان مخاطب كه اي سني
 و ترفند آن واقع ترجمه، در در لحن آوردن در. است موفق  ترجمه يك الزم شرط آنان زباني دنياي با آشنايي
 واقعي معني به( كارشناس مترجمِ .كند مي مشخص كار تازه يك از را اي حرفه مترجم يك كه است هنري
 در همواره بايد نويسنده لحن چراكه .شود مي قائل تفاوت كند مي ترجمه كه متوني لحن بين دانش، با و) كلمه

  .باشد شاخص ترجمه
 ويژگي لحن«: كند گونه تعريف مي ، مترجم آثار كودك و نوجوان، لحن در ترجمه را اين)1391(گلي امامي 

 صداي آوايي هاي ويژگي از خوانيم مي اصلي زبان به را متن وقتي. است داستان راوي و نويسنده كلي صداي
 پير مرد؟ يا است زن است؟ آدمي جور چه داده قرار مخاطب را ما كه كسي بدهيم تشخيص توانيم مي راوي
 ما به را ها اين صراحتا نويسنده نيست الزم عامي؟ يا است تحصيلكرده شهري؟ يا است روستايي جوان؟ يا است

 بيانگر خود به خود مواقع از بسياري در كرده انتخاب كتاب اصلي هاي شخصيت يا راوي براي كه لحني بگويد؛
  .»است نكات اين
 ديگر هاي شخصيت و راوي براي را مناسبي گفتاري هاي ويژگي كند مي سعي خوب مترجمِ هم، ترجمه در

 در. كند بازسازي فارسي در باشد اصلي لحن آن كه مشابه صورتي به را آنان لحن كه طوري به. كند انتخاب
  .شود مي متوجه زود خواننده كند مي تعريف دارد كودك يا نوجواني را داستان اگر نتيجه،
 متن مترجم هر كه چرا. نيست امكانپذير مقصد زبان به اثر يك اصلي لحن انتقال كه معتقدند مترجمان بعضي

 ديگر مترجم عينك با كه كند  نگاه اثر به عينكي با است ممكن بنابراين و دهد مي عبور خود ذهني فيلتر از را
 گويند مي دارند اعتقادي چنين كه مترجماني. باشد متفاوت برگرداند فارسي به را اثر همان خواهد مي كه

  . كنند ترجمه متفاوت هايي لحن با را واحد اثر يك مترجم چند است ممكن
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 منظري از هرمنز. نامد مي »پراكنده حضور« را آن تئوهرمنز كه دارد را خود خاص »گفتار لحن« مترجم
 دارد، حضور هميشه مترجم »گفتار لحن« كه دارد مي اظهار چنين و نگرد مي مسئله اين به شناختي روايت
 در) 2 كند؛ آشكار را خود مبدأ متن از جغرافيايي يا زماني فاصله دليل به) 1 و باشد مبهم گاهي اگر حتي
 در) 3 و كند؛ مي آشكار را خود اند شده نشاندار كلمات با بازي با كه »خويشتن به كننده ارجاع« هاي متن

 يا »حذف« به است ممكن ها انگاري همسان از اي پيچيده زنجيره آن در كه »بافتي افراطي تبين« صورت
  .)1389جابر، (شود  مي نمايان نيز شود منجر پانوشت در توضيحات عرضه

 اما است ترجمه ايدئولوژي كند مي غافل مترجم »گفتار لحن«حضور  از را ما كه چيزي تنها هرمنز، منظر از
 اين. شود مي رساتر بسيار هم ترجمه »گفتار لحن« دارد، بيشتري »قدرت« كه كند احساس مترجم هرگاه
  .)همان(هستند  نيز مترجم خود كه كند مي صدق نويسندگاني مورد در وضع

بازيگر وقتي وارد صحنه تأتر . ، مترجم به بازيگر تئاتر شباهت دارد)1388(اهللا فوالدوند  از ديدگاه استاد عزت
بازيگر خوب كسي است كه بتواند در . گذارد كلي آن شخصيت و حاالت و حركات خودش را كنار مي شود به مي

از طرف . كلي مخفي كند ينندگان بهقالب شخصيت به اصطالح دراماتيك درآيد و شخص خودش را از منظر ب
شود، داراي اين توان است كه بيرون از خودش بايستد و  كه در نقشش غرق مي ديگر، بازيگر بزرگ در عين اين
مترجم هم بايد به قالب نويسنده درآيد و . در مورد ترجمه هم همينطور است. خودش را در حال بازي ببيند

منتها تشخيص لحنِ نويسنده كار بسيار دشواري است و بايد . اه كندهم پيوسته به چشم نقاد به خودش نگ
در خود متن غالبا هيچ چيز نيست كه به مترجم . اعتراف كرد كه براي بسياري از مترجمان غير مقدور است

  . او بايد سايه روشن معناها را احساس كند. راهي نشان دهد
 كامل شناخت مستلزم نوشتاري، يا گفتاري از اعم مبدأ زبان صحيح برگردان مساله ادبي، اثر يك ترجمه در

 هر از ترجمه در وفاداري اصل به مقصد زبان در مناسب هاي معادل يافتن با تا است زبان دو هر از مترجم
 است اين ادبي متن يك مترجم وظايف از معتقد بود يكي) 1385(نجفي  مرحوم ابوالحسن. گردد ئلنا جهت

  . كند لحاظ را نويسنده سبك مقصد زبان به ترجمه در و دهد تشخيص را مبدأ زبان مرتبه كه
  

 يعني جانشيني محور اول، كند؛ رعايت را محوري اصل دو بايد نويسنده سبك كشف با همزمان مترجم،
 يعني همنشيني محور دوم،. شوند مي همديگر جايگزين نوشتاري اي زنجيره در واژگان آن در كه محوري
  .گيرند مي قرار يكديگر كنار خاص نظمي با واژگاني عناصر آن در كه محوري
 و كرده استفاده شخصيت هر براي را لحن مناسب داستان، ساختار به توجه با شرايطي بايد هر در مترجم
 در. كند مي انتخاب را زبان و لحن كه است ساختار حقيقت، در. دهد نشان را ها شخصيت اجتماعي جايگاه
 بايد بنابراين، مترجم. شود مي مشخص زدنش حرف نوع از كه دارد هايي ويژگي شخصيت هر نيز عادي زندگي

  .گيرد كار به را و لحن مناسب زبان آگاهي، با
ي بيان متن مبدأ و رعايت آن در  ترين نكاتي كه هنگام ترجمه بايد مدنظر داشت تشخيص شيوه يكي از مهم

ي بيان  ي علمي، و شيوه ي بيان در يك مقاله ي بيان در يك داستان، با شيوه طوركلي، شيوه به. در ترجمه است
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باني كه براي توصيف علمي پديده يا ي حقوقي متفاوت است؛ ز ي بيان در نوشته در داستان كودكان با شيوه
اين تفاوت نه تنها با اصطالحات مربوط . رود، حتما با توصيف ادبي همان رويداد تفاوت دارد كار مي رويدادي به

  ).1372فرح زاد، (هاي متن مربوط به هر كدام نيز مرتبط است  به هر يك، بلكه با ساختار دستوري جمله
  

  ):همان(بايد به دو نكته توجه كرد ي بيان  براي شناسايي شيوه
  سطح واژگان و لحن نويسنده: نكته اول

ادبي، (اي كه سطح كاربرد كلمه  و توجه به نشانه) انگليسي-انگليسي(استفاده از فرهنگ يك زبانه ) الف
  .تواند راهگشا باشد كند، در بسياري از موارد مي را مشخص مي) اي، عاميانه و غيره محاوره

گونه  نويسندگان معاصر انگليسي زبان براي نشان دادن عاميانه بودن گفتار، كلمات را همان بعضي از) ب
  .آيد نويسند كه به زبان گوينده يا شخصيت مورد نظر مي مي

  
  ها ساخت دستوري جمله: نكته دوم

دين ي پايه و چن هاي طوالني متشكل از مثال يك جمله وجود كلمات كوتاه و ساده، يا وجود جمله) الف
رعايت اين سادگي يا . ي سادگي يا پيچيدگي متن از لحاظ دستوري است ي پيرو، نشان دهنده جمله

  .بسيار ضروري است) ي ادبيات بخصوص در ترجمه(پيچيدگي در ترجمه 
چه در –خورد  هاي معاصر انگليسي به چشم مي هاي دستوري هم كه در بعضي از داستان وجود غلط) ب

ي بيان  اي است و به تشخيص شيوه ي سطح زبان عاميانه يا محاوره به قصد ارائه -يتگفتگوها و چه در روا
  .كند كمك مي

  
  روش تحقيق. 6
 تا شود مي انتخاب شاملو احمد و قاضي محمد فارسيِ هاي ترجمه از هايي نمونه پيشين، توضيحات به توجه با

طور كلي چالش لحن در آثار ادبيات  و به ؛»نوجوان و كودك« لحن كارگيري به هاي كاستي نظر از را ها آن
 از شده انجام هاي ترجمه تطبيقي ي مقايسه كار، اين انجام در ما روش بنابراين،. كنيم كودك و نوجوان بررسي

 بخصوص و ترجمه حوزه ژوهشگران پ و مترجمان كه است اين كار اين از هدف. است برده نام مترجم دو
  .در ترجمه بپردازند» لحن«برانگيز  هشياري هرچه بيشتر به مفهوم مهم و چالشنوجوان، با  و كودك ادبيات

  
  بحث و بررسي. 7

محمد قاضي و احمد استاد  هاي در ترجمهكاركرد لحن هاي مختلف، به بررسي  با ذكر مثال در اين بخش،
  .پردازيم ميشاملو 

  : متن اصلي به زبان فرانسوي
− S’il vous plaît…dessine-moi un mouton! (Petit Prince, p. 12) 
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  :انگليسي ي ترجمه
−Draw me a sheep! (The Little Prince, p. 12) 

  : )17، ص1393قاضي، ( اول به فارسي ي ترجمه
  !يك گوسفند براي من بكش ... بيزحمت -  

  : )10، ص1393شاملو، ( دوم به فارسي ي ترجمه
  ! يك بره بكشي من  واسهبي زحمت  - 
  

جمله كامال ساختاري مودبانه و ساده  ،انگليسي مشخص است ي ه از متن اصلي و همچنين نسخههمانگونه ك
واژه  ،احمد شاملوي  محمد قاضي نسبت به ترجمه ي در ترجمه. باني كامال رسميزنه خودماني است و نه . دارد

و معادل  "mouton"ي فرانسوي بجاي واژه عنوان مثال، به. كارگرفته شده است هتري ب و معادل مناسب
تري  درست ي در ترجمه خود استفاده كرده است كه ترجمه »گوسفند« قاضي از كلمه "Sheep"انگليسي آن 

در اول جمله كه  »زحمت بي«اما هر دو مترجم با اضافه كردن . باشد مي "بره"شاملو يعني  ي نسبت به ترجمه
وفاداري به بنابراين، . اند دستخوش تغيير قرار دادهلفظي است عاميانه، لحن ترجمه را تاحد زيادي خودماني و 

» براي من«بجاي  »ي من واسه« ي واژه شاملو با استفاده از ،از سوي ديگر. لحن تا حد زيادي پايين آمده است
طور كه خود نويسنده و مترجم نيز  تا همان ;جمله را هرچه بيشتر از حالت مودبانه به عاميانه تغيير داده است

  .ترجمه را به سمت زبان كودكانه پيش ببرد ،كنند كتاب اشاره مي در آغاز
  

  : شاملو دقت كنيمقاضي و  ي به چند مثال ديگر از ترجمهاما 
  )18، ص 1393قاضي، (يكي ديگر بكش . اين خيلي بيحال است! نه- قاضي
  )12، ص1393شاملو، . ( يكي ديگر بكش. اين كه همين حاال هم حسابي مريض است! نه- شاملو
  )19، ص 1393قاضي، ... (خوابش برده است! عجب... آنقدرها هم كوچك نيست- قاضي
  )14، ص1393شاملو، (  گرفته خوابيده! اه... قدرها هم كوچولو نيست آن- شاملو
  )48، ص 1393قاضي، . (شناسد؟ او كه هيچوقت مرا نديده است از كجا مرا مي- قاضي
  )39، ص1393شاملو، ( تواند بشناسدم؟  ه چه جوري مياو كه تا حاال هيچ وقت مرا نديد- شاملو
  )57، ص 1393قاضي، ! (ولي تو كه در اين سياره تنها هستي- قاضي

  )46، ص1393شاملو، . ( آخر روي اين اخترك كه فقط خودتي و كالهت-شاملو 
  )68، ص 1393قاضي، ... (دوستي خود برگزينم توانستم به اين مرد تنها كسي است كه من مي- قاضي

  )57، ص1393شاملو، . ( توانستم باش دوست بشوم اين تنها كسي بود كه من مي-شاملو 
  )71، ص 1393قاضي، . (شد شناسم كه كاشف بدي مي من كسي را مي- قاضي

  )59، ص1393شاملو، ( . آيد شناسم كه كاشف هجوي از آب درمي پس من يك بابايي را مي–شاملو 
  )91، ص 1393قاضي، .... (من مسئول گل خود هستم- قاضي
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  )80، ص1393شاملو، ( . من مسئول گُلمم–شاملو 
  )94، ص 1393قاضي، ... (ميريم براي اينكه داريم از تشنگي مي- قاضي

  )83، ص1393شاملو، ( ! واسه اين. سازد گي كارمان را مي واسه اين كه تشنه–شاملو 
  )102، ص 1393قاضي، .... (ولي جايش درست اينجا نيست- قاضي

  )90، ص1393شاملو، ( ... جا نيست گيرم محلش اين... –شاملو 
  
 طرح تماشاي« به را شده ترجمه اثر مطالعه آكسفورد، چاپ "Translation" كتاب در »هاوس جوليان«

 ديده را قالي طرح هم كننده تجربه كند؛ مي تشبيه »كاغذي دستمال روي از كسي بوسيدن« و »پشت از قالي
 در .است بوسيده واقعا را كس آن نه و است ديده را قالي نه اما درحقيقت است، بوسيده را فرد هم و است
 دلسرد را خواننده كه شود روايت بد آنچنان تواند مي تجربه اين و است تجربه يك كننده روايت مترجم واقع،
  . كند احساس تجربه آن بطن در را خود خواننده كه شود روايت خوب چنان آن يا كند

. دارد شاعرانه رنگ است كه غيرعامي و رسمي داراي نثر فرازهايش از بسياري در» كوچولو شازده« كتاب
 كوشد مي كه است اين قاضي در محمد هاي ترجمه بزرگ شود، راز مي مشاهده باال هاي تحليل در كه چنان

. است قاضي ي محمد ترجمه اصليِ ويژگي دو ،»بودن بنياد معنا« و »درستي«. اثر بكشاند بطن به را مخاطب
 معنا« و دارد اشاره فارسي متن در آن صحيح بيان و اصلي متن از مترجم درك بودن صحيح به »درستي«

 معنا رساندنِ شيواتر و زيباتر را براي زبان ساختار اصلي متن مبدأ، ساختار حفظ با مترجم، يعني» بودن بنياد
  .دهد مي تغيير

 زبان لحن هم ترجمه لحن. ندارد مشكلي متن با خواننده. شيوا و رسا روان، است، اي ترجمه قاضي ي ترجمه
 استفاده تري قديمي كلمات از قاضي ترجمه، متنِ در .قديمي داستانهاي سبك به  چشمي گوشه با است معيار

 به را متن و البته مي توان گفت كه وي تقريبا همه .سازد شبيه كالسيك داستاني به بيشتر را  آن تا كرده است
 فاخر زبان با كه است كودكي ،»شازده كوچولو«، »گوينده« اصلي، متن در. رسمي ترجمه كرده است صورت
 كرديد، مشاهده باال در چنانكه را »بزرگانه - كودكانه« طنزآميز ادبيات اين قاضي محمد و گويد مي سخن
  .است داده انتقال فارسي به كامال

 وخودماني و صميمي، گرم لحني و از كرده توجه اثر سبك و متن زبان به تر كم اش  ترجمه اما احمد شاملو در
 اساسي تغييراتي خوش دست نويسنده لحن كه طوري به است؛ بهره برده اش ترجمه عاميانه براي جمالت از

 بهرهشاعرانه  و محاوره زبان از شاملو .است گفتار بر زبان تكيه شاملو يكي از ويژگي هاي ترجمه .شده است
 در همه كه روزگاري در هم برساند، آن ميزان كمترين به را نوشتاري و گفتاري زبان فاصله سو يك از تا برده

 ديگر، سوي از و كنند، مي استفاده است تر صميمي و تر ساده كه زبان اين از الكترونيك نامه و پيامك فرستادن
 نويسي شكسته حالت از و نزديكتر خود وي اشعار به شاملو ترجمه. شود تر نزديك نوجوانان و كودكان دنياي به

  .است نيز براي نوجوانان دشوار و گاها كودكان براي آن فهم كرده است؛ كه پيروي خاصي
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 زبان نادرست انتخاب ، شود مي كتاب با نوجوان و كودك مخاطب كردن برقرار ارتباط مانع كه مسائلي از يكي
 خواندن با نوجوان، و كودك سني گروه در ويژه به مخاطب شود مي باعث كه است مترجم يا نويسنده سوي از

. است تر مهم نوجوان و كودك ادبيات حوزه در ويژه به موضوع اين. بگذارد كنار را آن كتاب، از صفحه يك تنها
 صرف كتاب خواندن از راحتي به ها، رسانه ساير داشتن اختيار در و حوصلگي كم دليل به سني گروه اين چون
   .كنند مي نظر
 چون. است مشكل كمي شكسته و محاوره زبان از استفاده كودك و نوجوان و بخصوص آثار كودكان آثار در

براي كودكان و ) كتابي(اي  فارسيِ سالم و مدرسه. ندارد خوانش تجربه و است آموزي زبان حال در كودك
اي و  كه شكستن، محاوره قابل درك است؛ حال آن -ها ي نسل و كم و بيش همه –بزرگساالنِ سراسر ايران 

برد و كم اثرِ تهراني نوشتن است، و  ي شكسته، كم عاميانه كردنِ همين فارسي، به معنيِ دقيق كلمه، به لهجه
ابراهيمي، (آن هم به دشواري، و با مكرر خواني  -را بخوانند و بفهمند  توانند آن ها مي فقط معدودي از تهراني

  ).77، ص 1364
  

  گيري نتيجه
توان اينگونه نتيجه گرفت كه مترجمان در انتخابِ لحنِ مناسب براي مخاطبِ  از برآيند آنچه كه گفته شد، مي

ي  ها قاضي از جمالت بسيار رسمي و مناسب رده چراكه در اكثر جمله. اند كودك و نوجوان، دچار ضعف بوده
ته و زبان محاوره استفاده كرده است از طرف ديگر، شاملو از جمالت شكس. است  سني بزرگسال استفاده كرده

در حقيقت كتابي است » شازده كوچولو«كه كتاب  در صورتي. ي سني كودك و نوجوان نيست كه مناسب رده
تواند بسيار  اي كه براي مخاطب كودك و همچنين نوجوان مي هاي كودكانه همراه با فضاها، ساختارها و ويژگي

مناسب را براي ترجمه خود برگزيند در حقيقت موجب دلسردي جذاب باشد و اگر مترجم نتواند لحنِ 
 قاضي نه و شاملو نهگونه نتيجه گرفت كه  توان اين بنابراين، مي. ويژه مخاطبِ كودك خواهد شد مخاطب، به

 ومحاوره را شاعرانه ي ترجمه مخاطبان، بعضي همه، اين با. دربياورند را ها شخصيت لحن اند نتوانسته
 نظر از و نپرداخته »كوچولو شازده« ي دقيق ترجمه به كه كسي روند، مي شاملو احمد سراغ هب و پسندند مي

روند كه زباني بزرگساالنه  ي قاضي مي سراغ ترجمه و برخي ديگر به. است نبوده وفادار اصل به چندان زباني
  .دارد

هاي قاضي و شاملو  بررسي ترجمهي خوب و  هاي ذكر شده براي يك ترجمه اما در كل، با توجه به تمام ويژگي
  . هاست قاضي بهترين ترجمه در ميان ديگر ترجمه محمد ي توان اذعان داشت كه ترجمه مي
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  هالم در ترجمة بينامتني قرآني در شعر مظفر نواب تطبيق الگوي لپي

  
  1آبادي عبدالباسط عرب يوسف

  2زاده فؤاد عبداهللا
  3نيا صديقه بزرگ

  :چكيده
هاي غالب بر هر دو زبان نيز اشراف  هاي مبدأ و مقصد بايد بر فرهنگ زبانمترجم عالوه بر تسلط كامل به 

ارجاعات بينامتني قرآني يكي از اين موارد . شود داشته باشد؛ اما باز هم برخي اوقات در ترجمه دچار چالش مي
ناختي بااليي اين امر به شكل ويژه در ترجمة متون ادبي كه غالبا از بار زيباش. چالش برانگيز در ترجمه است

كند و مترجم بايد در كنار دانش زباني و ادبي، از حساسيت الزم براي شناخت و برگردان  برخوردارند، صدق مي
كارگيري نظرية  تحليلي و با به-ة حاضر با تكيه بر روش توصيفيمقال. درست اشارات قرآني اثر برخوردار باشد

رد در شعر مظفر نواب، شاعر معاصر عراق، را مورد بررسي بينامتني كريستوا در صدد است ترجمة آيات پركارب
هدف اين بررسي ارائة . هالم راهكارهايي صحيح براي ترجمة آيات ارائه دهد قرار دهد و بر اساس الگوي لپي

بر اين اساس . راهكارهايي مناسب براي مترجمان جهت انتقال اشارات قرآني در اشعار اين شاعر برجسته است
ل بينامتني علَم و بينامتني لفظي در شعر مظفر نواب نشان از آن دارد كه راهكار حفظ اسم در ترجمة دو شك

بينامتني علَم با تغيير حداقل و توضيح صريح در بينامتني لفظي، نسبت به ديگر راهكارها، معاني بينامتني را 
  .نمايد بهتر منتقل مي

  
  .هالم نواب، الگوي لپيترجمه، بينامتني قرآني، مظفر : واژگان كليدي

  
  مقدمه. 1

مترجم براي نيل به اين . عموما تصور بر اين است كه ترجمه قابليت گذر از مرزهاي زباني و فرهنگي را داراست
نيازهاي مسلم توانش ترجمه است،  هاي مبدأ ومقصد، كه خود يكي از پيش هدف، عالوه بر تسلط كامل به زبان

دو زبان نيز اشراف داشته باشد تا بتواند متن مبدأ را به درستي درك كند و با  هاي غالب بر هر بايد بر فرهنگ
ارجاعات ). Leppihalme, 1997: 15(انتخاب راهكارهاي مناسب، آن را به مخاطب زبان مقصد انتقال دهد 

در ترجمة  اين امر به شكل ويژه. بينامتني كه تلميحات، مصداق بارز آنهايند، اغلب در ترجمه چالش برانگيزند
كند و مترجم بايد در كنار دانش زباني و  متون ادبي كه غالبا از بار زيباشناختي بااليي برخوردارند، صدق مي

                                                           
  com.yahoo@arabighalam      )  نويسندة مسؤول(استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل  .1
  foadabdolahzadeh@gmail.com  استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل. 2
  om.yahoo@88diantuth    دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد كاشمر .3
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هاي بينامتني اثر  ادبي، از حساسيت الزم براي شناخت و برگردان صحيح و در خور اشارات فرهنگي و مميزه
  ).VanPeer, 1989: 58(برخوردار باشد 

م در مقاالتي با هدف معرفي آثار 1969منتقد و فيلسوف فرانسوي، براي اولين بار در سال جوليا كريستوا، 
وشنودي زبان  چه كه او وجه گفت نام روس، ميخاييل باختين، اصطالح بينامتني را در رابطه با آن منتقد صاحب

اند؛  وشنودي گفتارها گفت ام پارهگفتاري به تنهايي وجود ندارد، تم از نظر باختين هيچ پاره. ناميد، به كار برد مي
چه كه پيشتر گفته شده و چگونگي دريافت و فهم ديگران از  ها وابسته به آن چراكه مفهوم و منطق آن

  ).Haberer, 2007: 57(هاست  آن
. دادن نحوة پديد آمدن متن از گفتمان موجود بود كريستوا تحت تأثير عقايد باختين به دنبال راهي براي نشان

ها را از متنو ديگر در  اند؛ بلكه آن ر اين باور بود كه نويسندگان، متن را با ذهن خالق خود به وجود نياوردهاو ب
رو به گفتة  از اين. گفتارهاست كنند و متن جديد در حقيقت برايند تالقي پاره فضاي يك متن با هم تالقي مي

ه شده است؛ هر متن جذب و تغيير متني ديگر ها ساخت قول هر متن از برآمدي از درهم ريخت نقل«كريستوا 
شود و نقش خواننده در ايجاد  دار مي ؛ لذا هر متن در رابطه با متون ديگر معني)Allen, 2000: 39(» است

  .اين معني نقشي انكارناپذير است
وبيش  د و كمرو بينامتني اغلب به معني تلميح ادبي و نقل قول غيرمستقيم از متون ادبي و غير ادبي به كار مي

هاي  اصطالح بينامتني به مفهوم راه«. قول، امانت و بينامتني در ارتباط است با اصطالحاتي همچون ارجاع، نقل
اي جداناپذير با متون ديگر دارد؛ اين ارتباط يا از طريق  متعددي است كه از طريق آن يك متن رابطه

ناپذير آن در ذخيرة مشترك قوانين و روندهاي زباني  ابها و تلميحات آشكار و پنهان، يا با شركت اجتن قول نقل
دهند،  شويم شكل مي ها متولد مي هايي را كه ما در ميان آن اي كه هميشه از پيش موجودند و گفتمان و ادبي

  ).Abrams, 1993: 285(» شود برقرار مي
كرده است، تشخيص و  شناخت اي با آيات قرآن رابطة بينامتني برقرار  گونه در فرايند ترجمة متوني كه به

تواند پيش از  هاي قرآني در واقع اولين مرحلة ترجمة متن است و مترجم به عنوان مخاطب نمي بينامتني
ها براي مخاطبان زبان  هاي قرآني يك اثر به درستي از عهدة ترجمة آن شناسايي و تشحيص دقيق بينامتني

ز متون قديمي و جديد براي انتقال مفهومي است كه اشارات و تلميحات موفق، تركيبي ا«. مقصد برآيد
تركيب اين متون جز در ذهن خواننده ممكن نيست؛ اگر او به . توانند انتقال يابند يك به تنهايي نمي هيچ

گمان استنباط او از متن  درستي اين اشارات را تشخيص ندهد و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار ندهد، بي
  ).Magendaz, 22006: 161(» مخدوش خواهد بود

ها به مخاطبان  پس از تشخيص بينامتنيت قرآني در متن، يافتن راهكار مناسب براي انتقال نيمة نهفتة آن
با در نظرگرفتن ويژگي بينامتنيت شايد بتوان ادعا كرد كه . هاست زبان مقصد، دومين چالش در ترجمة آن

ت، به ظرافت و دشواري نقش نويسندة اصلي به هنگام نقش مترجم يك متني كه پر از بينامتنيت قرآني اس
شكلي خودآگاه بر استفاده از آيات قرآن، به عنوان  خصوص هنگامي كه نويسنده به به. نگارش متن است

مترجم بايد درست مانند نويسندة آن، خودآگاه عمل كند و با «تمهيدات ادبي، در متن ادبي تأكيد ورزد، 
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آميز  چالش و لذتي را كه خوانندگان زبان مبدأ به هنگام خواندن متون تلميحانتخاب راهكارهاي مناسب، 
  ).Leppihalme, 1997: 142(» كنند به خوانندگان زبان مقصد انتقال دهد تجربه مي

پردازاني چون كريستوا و بارت در نيمة دوم  بار در آثار نظريه با وجودي كه عبارت بينامتني در غرب براي اولين
پردازي قرار گرفت، نويسندگان و شعراي نوگراي معاصر عرب نيز به خوبي به مفهوم آن  مورد نظريه قرن بيستم

مظفر نواب . دهي آثار ادبي آگاهي كامل داشتند واقف بودند و از موقعيت آن به عنوان عنصر حياتي در شكل
تون ادبي و تاريخي كهن و شاعر معاصر عراق به اين مهم اذعان داشت و به صورت مستقيم و غيرمستقيم از م

ويژه در اشعار اين شاعر نوگراي عراق  اين امر به. برد همچنين از قرآن كريم در خالل اشعارش بهره مي
از . سازد ها با چالشي بزرگ مواجه مي يابد و مترجم را براي دريافت و برگردان آن هاي متعدد مي جلوه

اي  بينامتني قرآني در شعر مظفر نواب از اهميت ويژهروست كه بررسي رويكردهاي متفاوت در ترجمة  اين
  .برخوردار است

اند كه دشواري، پيچيدگي و  اشعار مورد بررسي در اين پژوهش از ميان ديوان شعري مظفر نواب برگزيده شده
تحليلي و با - هاي متمايزكنندة آن است؛ لذا پژوهش حاضر با تكيه بر روش توصيفي بينامتني قوي از خصيصه

هالم در تالش است تا راهكارهاي مناسب در ترجمة بينامتنيت قرآني در شعر  تناد به الگوي ترجمة لپياس
رو در خوانش ابيات مورد بحث را تدقيق نمايد و از اين رهگذر به  هاي پيش مظفر نواب را ارائه دهد و چالش

  :سؤاالت زير پاسخ دهد
  ت قرآني در اشعار مظفر نواب كدام است؟رو در ترجمة بينامتني هاي پيش ترين چالش مهم. 1
  ترين راهكار در ترجمة بينامتنيت قرآني در اشعار اين شاعر كدام است؟ هالم مناسبت بر اساس الگوي لپي. 2

نتايج حاكي از آن است كه شگرد بينامتني اشعار مظفر نواب با قرآن، به خاطر هنرنمايي عالي آن و باتوجه به 
شكل برجسته قابل ترجمه به زبان فارسي نيست؛ زيرا موسيقايي كالم عربي و نوع بيان اصل ناسازواري آن، به 

توان  اما مي. ناشدني نموده است قرآني در اشعار مظفر نواب، كه به زبان عربي است آن را تقريبا ترجمه
  .راهكارهايي براي نزديكي بهتر به متن اصلي برگزيد كه اين مقاله درصدد ارائة آن است

  
  پيشينة تحقيق. 2

ها  دهندة اهميت آن است كه در ذيل به چند مورد از آن هاي ادبي در حوزة بينامتني، نشان گستردگي پژوهش
  :شود اشاره مي

بينامتنيت قرآني در شعر بدر «از سلماني و ياري؛ ) ش1390(» بينامتني لفظي شعر بدوي جبل با قرآن كريم«
» تحليل انتقادي تناص ديني قرآني در شعر محمد عفيفي مطراز مختاري و عربي؛ ) ش1391(» شاكر سياب

» خوانش روابط بينامتني قرآني در اشعار مدحيه نبوي به زبان عربي«از اقبالي و سليمي؛ ) ش1391(
از ) ش1391(» از ابراهيم زاده و عابدي؛ بينامتني قرآن و حديث در شعر شيعي طالئع بن رزيك) ش1391(

از حيدري و دادپور و ) ش1392(» هاي مادي الشاب الظريف تنيت ديني در غزلبينام«مسبوق و دريادل؛ 
  .حبيبي) ش1392(» الدين حلي و قرآن كريم بررسي روابط بينامتني ميان شعر صيفي«
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اس  اشعار تي«: جمله خواني دارد، از آن اما تنها چند پژوهش يافت شد كه با الگوي نظري پژوهش حاضر هم
انتقال معنا و «از احمد گلي و منبري؛ ) ش1390(» بررسي موردي ترجمة تلميحات: فارسياليوت در زبان 

از ميرزايي و شيخي؛ ) ش1392(» بررسي موردي ترجمة اشعار احمد مطر: هالم بينامتني بر اساس مدل لپي
) ش1393(» حاصل ها در سرزمين بي بررسي موردي ترجمة استعاره: اس اليوت در زبان فارسي اشعار تي«

  .سجادي و رستمي
شود در زمينة بررسي ترجمة بينامتنيت قرآني در شعر مظفر نواب هيچ پژوهشي  طور كه مشاهده مي همان

  .پردازد صورت نگرفته است و اين نخستين اثري است كه به اين موضوع مي
  
  راهكارهاي ترجمة بينامتني قرآني در شعر مظفر نواب. 3

در اين مدل مترجم بايستي ابتدا . گردد اي ارائه مي نامتني راهكارهاي ويژههالم براي ترجمة بي در مدل لپي
درك درستي از ساز و كارهاي دروني زبان مبدأ داشته باشد و اين شرط الزم براي عمليات ترجمه است و «

انتقال «رو دومين چالش مترجم  از اين). Leppihalme, 1997: 15(» مسؤوليت آن به عهدة مترجم است
هالم  در اين مدل، لپي). 53: 1390احمد گلي و منبري، (» نهفتة متن به مخاطبان زبان مقصد است نيمة

تلميحات و اشارات را به دو دستة اسامي عام و اسامي خاص تقسيم نموده و در خصوص انتقال هر كدام از 
ها را  ره به اين راهكارها، آنجا ضمن اشا در اين. ها به زبان مقصد، راهكارهايي را براي مترجمان آورده است آن

  :دهيم تا مدل مورد نظر به خوبي تبيين گردد بر بينامتني علم و لفظي تطبيق مي
  بينامتني علم. 1- 3

 (Leppihalme,1997: 66) .هاي واقعي وساختگي است كه به يك فرداشاره دارد اين گروه شامل تمامي نام

به فراواني يافت مي شود كه از آن گاهي به فراخواني گونه بينامتني قرآني با اشعار شاعران عرب  اين
: تلميحات اسم خاص براساس مدل لپي هالمعبارتند ازمةراهكارهاي ترج. اند هاي قرآني  ياد كرده شخصيت
  ).11: 1390 گلي و منبري، احمد( 2و حذف نام 1حفظ نام

  حفظ نام. 1-1- 3
دردرون متن توضيح . 2 كند؛ تنهايي استفاده ميمترجم اسم رابه . 1: ين راهكار شامل سه روش استا

 دده طورمفصل در پاورقي ارائه مي توضيحات مربوط به آن اسم را به. 3 دهد؛ مختصري دربارة آن اسم مي
(Leppihalme,1997: 79) .كند مظفر نواب در شعر زير به اسماء پيامبران اشاره ميطور مثال  به:  

  وتتلو صبر أيوب علي وجهي
  هارونَ والأمك قد كانت بغيايا أخت 

  زكريا و سليمان بن خاطر كان صديقاً نبيا

                                                           
١ Retention ofthe Name 
٢ Omission of the Name 
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  )517: 1996النواب، ( ....وإماماً 
/ زكريا نيز همچنين است/ اي خواهر هارون كه مادرت هم گناهكار نبوده/ خواند صبر ايوب را در مقابل من مي«

  »...و امام مردم بوده است/ سليمان بن خاطر پيامبري راستگو بده
  :توانيم آن را به سه روش ترجمه كنيم ها مي حال در ترجمة اين نام

  :هاي سجاوندي، به شكلي برجسته سازيم اسم خاص را درون گيومه قرار داده و آن را با استفاده از نشانه. الف
» بن خاطرسليمان «و ... نيز همچنين» زكريا«... »خواهر هارون«اي ... خواند را در مقابلم مي» ايوب«و صبر 

  پيامبري راستگو بوده است
  :دردرون متن، مثال بين دو كروشه يا پرانتز، توضيح مختصري در مورد اين اسم، ارائه گردد .ب

در قرآن از حضرت مريم به (اي خواهر هارون ... خواند را در مقابلم مي) يكي از انبياي الهي است(و صبر ايوب 
يكي از (و سليمان بن خاطر ... نيز همچنين) يكي از انبياي الهي است(ا زكري)... نام خواهر هارون ياد شده است

  .پيامبري راستگو بوده است) انبياي الهي است
  :اسم خاص را حفظ كنيم و بينامتني به كار رفته را با صراحت در پاورقي توضيح دهيم .ج

 4و سليمان بن خاطر... مچنيننيز ه 3زكريا... 2اي خواهر هارون... خواند را در مقابلم مي 1و صبر ايوب
  .پيامبري راستگو بوده است

  
  حذف نام. 1-2- 3

يعقوب به عنوان نمونه، نام . دهد در اين راهكار مترجم اسم خاص را حذف كرده و فقط مفهوم آن را انتقال مي
نواب  مظفر. گري و دومي نماد صبر و استقامت است ذكر شده و اولي نماد زيبايي و هدايتدر قرآن و يوسف 

  :كند اي از اين دو نام پيامبران در جهت بيداري مردم سرزمين خود استفاده مي ادر قصيده
  يا يعقوب... آه

  راقب بنيك فما افترس الذئب يوسف
بلكنه الج  

  )344: همان(   آه من الجب في األمة العربية آه 
مراقب ملت خود / آه اي رهبر جامعه «: كنيمتوانيم فقط به مفهوم نمادين اين الفاظ اشاره  حال در ترجمه مي

هايي كه  آه از دست اين چاه/ ها را گمراه كرده است اما چاه آن/ ها را از هم ندريده است  باش چراكه گرگ آن
  .»آه.. در ميان مردم عرب قرار گرفته است

ته در متن شعري پي به بينامتني به كار رف خوانند ي كه متن ترجمه شده را ميجا مخاطبان البته در اين
  .اما مفهوم ومعناي شعر را به خوبي درك خواهند كرد ؛نخواهند برد
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  بينامتني لفظي. 2- 3
زيرا مهمترين واحد زباني در دست اديب زبردست  ؛ترخداد بينامتني در متن ادبي اس نةها مهمترين نشا واژه

 همةدرست مانند رنگ در نقاشي كه در اختيار «تواند تصورش را از هستي ارائه كند؛  است كه تنها با آن، مي
يكي از ويژگي هاي بارز ). 370: 1998مرتاض، ( »ا با زبردستي تابلوي زيبايي خود را بيافريندهنرمندان است ت

البته اين كاربرد،  ؛)7: 1390آباد و محسني، (استفادة گسترده از واژه ها و اصطالحات قرآني است  نوابشعر 
بلكه يادآوري معاني عميق قرآني به خواننده استتا تضاد آشكار «بازتابي صرف از معاني ظاهري قرآن نيستند 

  ).269: 2004غنيم،(» وضع كنوني مسلمانان را با وضع مطلوب قرآني نشان دهد
، غيير حداقل، راهنمايي فراتلميحيت ،1ة بينامتني لفظي راهكارهايي مانند ترجمة استانداردملپيهالم، براي ترج

و رها  4، حذف بينامتني، ابزار غيرقابل ترجمه بودن تلميح3، بازآفريني2جايگزيني، تقليل به معنا ،توضيح صريح
  (Leppihalme,1997: 84).كردن متن بدون ترجمه ارائه داده است 

هايي از رفي راهكارها به برخي نمونه اين پژوهش دربرگيرندة شش مورد از اين راهكارها است كه همزمان با مع
  .آن ها اشاره شده است

  
  5تغيير حداقل. 1- 2- 3

اين ترجه يك ترجمة تحت اللفظي است كه بدون توجه به بينامتني به كار رفته، انجام شده و در راستاي 
انتقال اين بينامتني هيچ تغيير صريحي صورت نگرفته است و در اين روش تنها معناي سطحي متن حفظ مي 

  (Leppihalme,1997: 84).گردد 
  أال أوقدوا جيداً يا شباب

  منيفإني قد وهن العظم 
  واشتعل الرأس شيباً

  ومازلت ألقم نارك يا رب
  )349: 1996النواب، (   من خشبي و زيتوني 

و سرم پير شده / كه استخوان هاي من سست و ناتوان گشته/ هان اي جوانان اين گردن را به آتش بكشيد«
  .»از چوب و زيتونم/ و خدايا پيوسته آتش تو را مي بلعم/ است

آن كه مقيد به انتقال مفهوم ومعناي برخاسته از بينامتني باشد، مي كوشد ترجمه اي مترجم بي در اين روش 
نزديك به متن ارائه كند، پس مخاطب براي درك زيبايي كه بينامتني با خود به همراه دارد، نياز به اطالعات 

                                                           
١ Standard translation 
٢ Reduce tosense 
٣ Re-creation 
٤ State the allusion’s beyond translation 
٥ minimum change 



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٤٠٤ - 
 

كه نسبت به اين ترجمه تنها براي مخاطبان فرهيخته اي . بيشتري دارد و ممكن است از آن محروم بشود
  .بينامتني به كار رفته، آگاهي دارند مثمرِ ثمر خواهد بود

  
  1راهنمايي فراتلميحي. 2- 2- 3

راهنمايي است كه مترجم از طريق عاليم نگارشي و با توجه به شناختي كه از نيازهاي  ،راهنمايي فراتلميحي
دراين روش مخاطب . خواننده دارد به متن مي افزايد، حال آنكه چنين عاليمي در متن اصلي وجود ندارد

  .(Leppihalme,1997:84) درنظرگرفته ميشود نه اديب
م صهيونيست ها و تبعات غيرقابل جبراني كه اين هجوم داشته مظفر نواب در قسمتي از ديوانش دربارة هجو

  :سخن مي گويد و در اين ميان از بينامتني زيبايي استفاده مي كند
  جاء جنود سليمان

  أيها النمل فادخلوا لمساكنكم
  إن الرياح تنبئني أن طوفان نوح هناك

  فابنوا السفينة ماكنة
  )348: 196النواب، (أوقدوا جيدا يا شباب

بادها به ما خبر داده / اي مورچه ها به منزل هايتان برويد/ سربازاني از جنس ويراني... ربازان سليمان آمدندس«
و اي جوانان آن گردن را به / پس سريع كشتي را برپا كنيد / آن طوفان ويرانگر.. اند كه طوفان نوح برپاست

  .»آتش بكشيد
، نوعي فراتلميحي است كه خواننده را در )وفان ويرانگرآن ط(و  )سربازاني از جنس ويراني(توضيح اضافي 

در اينجا برخالف قرآن بهكار رفته و مقصودش » جنود سليمان«درك زيبايي متن كمك مي كند زيرا واژة 
سربازان سليمان بار معنايي مثبتي دارند اما در اين جا لذا در قرآن  سربازان و جنگنده هاي صهيونيستي است؛

تغيير حداقل در مواردي با راهنمايي فراتلميحيهمراه «البته گاهي . ي به دنبال خود مي كشندبار معنايي منف
  ).14: 1390 احمدگلي ومنبري،(» ميشود

  
  2توضيح صريح. 3- 2- 3

شكلي از برگردان بينامتني است كه بينامتني موجود در پاورقي، يادداشت، مقدمة مترجم وغيره همراه 
را مي توان با توضيح صريح ترجمه از شعر نواب مثال نمونة زير ). 84:همان(باتوضيح مفصل آورده مي شود 

  :كرد
  في جبتك الخوف أمان... يا سيدي

  يتلفّع نصراهللا إذا جاء
                                                           

١ Extra – aLLusive guidance 
٢ Explicitexplanation 
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  نبĤيات القرآ
  من عند اهللا و من ماروس الراس... هذا الفتح ال

  ال من عند األمريكان
  فسبح بحمد ربك 

  )119: 196النواب، (واستغفره
با آيه هاي / نصرت خداوند هر وقت بيايد همه جا را فرا مي گيرد/ ترس در لباس تو در امان است.. اي سرورم«

پس تسبيح خدايت / نه از جانب آمريكاييان/ روس الراساين پيروزي از جانب خداوند است و از جانب ما/ قرآن
  2»و از او طلب آمرزش كن/ را بگو

در اين روش . همانگونه كه مالحظه مي نماييد توضيح آشكار در پاورقي، زير متن اين شعر را بيان كرده است
عدم خارج شدن  همة مخاطبان به بينامتني به كار ر فته پي خواهند برد و هم چنين موجب تمركز بيشتر و

مثال مترجم در پاورقي اشاره مي كند كه در ابيات زير بينامتني قرآني از . آن ها از مبحث اصلي مي گردد
سورة نصر به كار رفته است، به گونه اي كه چون شاعر به پيروزي عرب ها بر دشمن ديرينه اميدوار است براي 

تا مردم بدانند كه پيروزي و نصرت » اء نصراهللا والفتحإذا ج«آن ها از آيات قرآن استناد مي آورد مي گويد 
همچنين در ادامة آيه بازگو مي كند كه در راه رسيدن به اين پيروزي مدام . خداوند به زودي محقق مي شود

بايد ذكر و تسبيح خداوند را گفت و از كس ديگري كمك نخواست كه اين گفت شاعر نيز با آيه فسبح بحمد 
  .ارتباط تنگاتنگي دارد ...ربك واستغفره 

طوالني شدن : كه استفاده از اين روش نيز ممكن است معايبي را به همراه آورد؛ از جمله  الزم به ذكر است
از ديدگاه تيلور «. ودمقدمهها، پاورقي ها، ياداشت ها و حتي ممكن است مترجم با كمبود پاورقي روبرو ش

ن وفادار باشد، بلكه مخاطبپسند بودن و انتقال شفاف متن معيار اين نيست كه ترجمه به طور كامل به مت
و در اين روش به دليل شفاف ساختن مفاهيم )3: 1391 مرادي مقدم و قنسولي،(» اهميت بسزايي دارد

  .انتزاعي و مبهم، معموالً ترجمه طوالنيتر از متن مبدأ ميگردد
  
  1رها كردن متن بدون ترجمه. 4- 2- 3

هاي متن مبدأبه متن مقصدانتقال مي يابد؛ يعني عين متن عربي به فارسي منتقل مي  - دراين روش عين واژه
ابيات زير از نواب كه در آن  آگاه، نمايان ميشود؛ مانند ةگردد زيرا زيبايي بينامتني در اين شكل، براي خوانند

ربي را در كنار متن از آية مشهور قرآن استفاده كرده و مترجم نيز به هنگام ترجمه مي تواند آن عبارت ع
  :ترجمه شده قرار دهد

  هنا أدعوكم لمشاهدة التحف الشرقية للمتعة
  واهللا محض المتعة

                                                           
١ Untranslation 
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  صرح نفط بن الكعبة
  ماذا صرح نفط بن الكعبة

  كل العالم مشغول
  )184: النواب(ال حول وال قوة إال باهللا

خدا قسم فقط من باب سرگرمي به / اآلن من باب سرگرمي، شما را به ديدن هداياي شرق دعوت مي كنم«
همة دنيا به او متوجه / چه چيزي را نفت پسر كعبه صراحتا بر زبان آورد/ نفت پسر كعبه صراحتا گفت/ است

  .»ال حول و ال قوة اال باهللا/ شدند
ا لذ ؛بينامتني دارد آيات قرآنĤشنا هستند و اين تعبير با ال حول و ال قوة اال باللهچون عموم مردم با عبارت

  .ار رفته ميگرددك حفظ اصل زبان به كار رفته در متن شعري، موجب انتقال زيبايي بينامتني به
همچنين از اين راهكار مي توان در ترجمه عبارتي يا واژههايي كه بيانگر بينامتني است اما عينا از زبان ديگري 

  .در متن شعر به كار رفته است، بهره برد
  
  1حذف بينامتني. 5- 2- 3

در اين راهكار مترجم بينامتني به كار رفته را حذف مي كند؛ درواقع نه به لفظ بينامتني اشاره مي كند و نه به 
يتلفّع / في جبتك الخوف أمان... يا سيدي«: مظفر نوابزير از  ابياتبهعنوان مثال در ترجمة . مفهوم آن

فسبح / ال من عند األمريكان/ اهللا و من ماروس الراس من عند ... هذا الفتح ال.. / بĤيات القرآن/ نصراهللا إذا جاء
؛ مترجم مي تواند با حذف عبارت واستغفره، متن را اين چنين )119: 196النواب، (» واستغفره/ بحمد ربك 
نصرت خداوند هر وقت بيايد همه جا را فرا مي / ترس در لباس تو در امان است.. اي سرورم«: ترجمه كند

/ نه از جانب آمريكاييان/ اين پيروزي از جانب خداوند است و از جانب ماروس الراس/ رآنبا آيه هاي ق/ گيرد
  .»پس تسبيح خدايت را بگو

در آيات قرآن كريم عبارت فاستغفره كاكردي تسبيحي و تقديسي دارد اما در شعر مظفر نواب اين كاركرد به 
رجمه شود، شايد براي مخاطب مبهم گردد و گونه اي ديگر است و اگر آن عبارت به همان شكل نخستين آن ت

مفهوم اولية خواسته هاي شاعر را درك نكند به همين خاطر مترجم از ترجمة آن عبارت صرف نظر كند 
ين امر يكي از ضعف هاي مترجمان به حساب مي آيد و به هنگام استفاده از اين روش ا. برايش بهتر است

  .را بهزبان مقصد انتقال دهد ممكن است مترجم نتواند معناي حقيقي شعر
  
  2جايگزيني تلميح با تلميح خاص زبان مقصد. 6- 2- 3

براساس اين روش انگارهاي كه براي هر دو فرهنگ آشناست،در دو زبان با تصاويري متفاوت ارائه مي شود 
مشابه يا  يعني با معادليابي تقريبي ميان مضموني در زبان مبدأ و مضموني). 16: 1390 احمد گلي و منبري،(

                                                           
١ Omissionallusive 
٢ Replacement by a performed TL item 
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در واقع توجه به مخاطب و . نزديك به آن در زبان مقصد مي توان تأثيري مشابه در ذهن خوانندگان ايجاد كرد
تفاوت هاي فرهنگي و زباني ملت ها، مترجمان را به استفاده از اين روش تشويق مي كند تا بتوانند در ترجمة 

رتباط بين زبان عربي و فارسي وتشابه فرهنگي بين خود نهايت شفافسازي را به كار ببرند؛ اما به خاطر ا
  .موردي جهت استفاده از اين راهكار يافت نشد مظفر نوابايرانيان و عرب ها، در اشعار 

  
  1تركيب راهكارها. 7- 2- 3

مثالً ما مي توانيم راهكار  .ترجمة بينامتني لفظي چندين راهكار را به كار مي برندگاهي مترجمان براي 
بدين شكل كه اگر بينامتني  .توضيح صريح و راهكار رها كردن بدون ترجمه را در ترجمة يك عبارت بياوريم

باشد، آن بينامتني را با همان زبان، به زبان مقصد انتقال ) عربي(به كار رفته در متن مبدأ، غير از زبان مبدأ 
ر توضيح صريح، ترجمة فارسي متن و منبع بينامتني را خارج از متن، در دهيم، و با بهره گرفتن از راهكا
  :مانند . يادداشتي به خواننده انتقال دهيم

  هنا أدعوكم لمشاهدة التحف الشرقية للمتعة
  واهللا محض المتعة

  صرح نفط بن الكعبة
  ماذا صرح نفط بن الكعبة

  كل العالم مشغول
  )184: بالنوا(      ال حول وال قوة إال باهللا

به خدا قسم فقط من باب سرگرمي / اآلن من باب سرگرمي، شما را به ديدن هداياي شرق دعوت مي كنم«
همة دنيا به او متوجه / چه چيزي را نفت پسر كعبه صراحتا بر زبان آورد/ نفت پسر كعبه صراحتا گفت/ است

  .3»ال حول و ال قوة اال باهللا/ شدند
راهكار رها كردن بينامتني استفاده كرديم و عبارت ال حول و ال قوة اال باهللا را به  در ترجمة اين ابيات ابتدا، از

همان شكل عربي آن در متن فارسي آورديم و پس از اين كه ترجمة آن ابيات تمام شد در حاشيه و پاورقي 
خداوند و اين  آن ترجمه اشاره مي كنيم كه اين يك عبارت متداول در ميان مسلمانان است و براي ارتباط با

در حقيقت با اين توضيح اضافي در پاورقي از راهكار توضيح . كه او را برتر از همه كس دانستن به كار مي رود
  .صريح نيز استفاده شده است

  
  
  
  

                                                           
١ Combination of strategies 
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  نتيجه گيري
اكثر در ترجمة ابيات مظفر نواب كه در آن نوعي رابطه با آيات قرآن برقرار است، بررسيها نشان داد كه 

راهكارهاي لپيهالم قابل پياده شدن است و هر يك از آن ها در صورتي مفيد و مناسب خواهد بود كه در جاي 
  .مترجم بايد با آگاهي از نوع بينامتني به كار رفته، راهكار مناسب را مشخص نمايد .مناسب خود به كار رود

و » بينامتني علم«اهكار حفظ اس م در ردر ترجمة بينامتنيت قرآني در شعر مظفر نواب، به نظر مي آيد كه 
زيرا در اين دو راهكار همة . از بين راه كارهاي ارائه شده، مناسب ترباشد» بينامتني لفظي«ر توضيح صريح د

مخاطبان به بينامتني به كار رفته در متن شعري مبدأ، پي خواهند برد و هم چنين موجب تمركز بيشتر و 
استفاده از دو راهكار ياد شده ممكن است با معايبي همراه باشد؛ . ي ميگرددعدم خارج شدن آنها از مبحث اصل

لذا بهتر است مترجم تالش نمايد تا اين نقصها را . طوالني شدن مقدمه ها، پاورقي ها، يادداشت ها : از جمله
  .برطرف كند

نظر نمي رسد، مگر در  راهكار مناسبي به» بينامتني علم«راهكار حذف اسم در در ترجمة اشعار مظفر نواب، 
ثيري در معني أمواردي كه مترجم احساس كند كه حذف نام خاص آورده شده در متن شعري، هيچگونه ت

  .وزيبايي آن ندارد
رها كردن «و » بينامتنيحذف «، »زبان مقصد بينامتنيبا  بينامتنيجايگزيني «، »تغيير حداقل«راهكارهاي 

ناسب نمي نمايد، زيرا با توجه به نقش كليدي بينامتني در اشعار خيلي م» به صورت ترجمه نشده بينامتني
بنابراين  .، درك كامل اشعار وي بدون شناخت و فهم بينامتني به كار رفته در آن ها مقدور نيستمظفر نواب

اين امر باعث . استفاده از اين روش ها باعث عدم برداشت منسجم و كامل مخاطبان از متن اصلي مي گردد
درك خوانندة زبان مبدأ را براي خوانندگان زبان مقصد به ارمغان  متن ترجمه شده نتواند دركي مشابهميشود 

آورد و مترجم نيز در اين روش ها، بي آنكه مقيد به زيبايي كالم باشد، ميكوشد ترجمه اي دقيق و نزديك به 
شر فرهيخته اي را در برمي گيرد كه از مخاطبان اين نوع ترجمهها تنها ق. متن عرضه كند و به آن وفادار باشد 

  .سطح بااليي از دانش فرهنگي، ادبي و بينامتني برخوردارند
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  هاي مأنوس و حالج االسرارهاي بيژن الهي در نيت خير، بهانهنقد و بررسي ترجمه

  

  1هدي عرب زاده

  2مهرآسا رحماني

 :چكيده

شعر «. آيدبه شمار مي» شعر حجم«ي بيژن الهي، شاعر، مترجم و نقاشي است كه از نمايندگان بارز و برجسته
شود و هاي شعر معاصر مطرح ميي چهل، به عنوان يكي از شاخهكه در دهه هايي استاز جمله جريان» حجم

هـاي  هاي اين جريان عبارت است از توجه به شـيوه ترين ويژگيمهم. كندمنتقدان بسياري را به خود جلب مي
هـاي زمـاني و   هاي سنتي در ادراك، دقت نسبت به فـرم بصـري، ايجـاد گسسـت    ادراك و سعي در تغيير روش

.... جاي خـود تجربـه و  هاي انضمامي، بيان ساختار تجربه بهي ديد، حذف موقعيتي با تغيير يا حذف زاويهرواي
موجبات پديد آمدن اشعار و آثاري را فراهم آورد كـه درك آن را عجيـب و گـاه    » شعر حجم«ها در اين ويژگي
خود رابه عنـوان شـاعر حجـم مطـرح     . ..و» تراخم«و » برف«بيژن الهي با خلق اشعاري نظير . نماياندمحال مي

هايي نيز از نويسندگان و شاعران و بزرگان دنيا نظير حالج، هولـدرلين،  وي عالوه بر آثار مذبور، ترجمه. كندمي
هـاي  كننـد تـا ترجمـه   ي حاضر، نگارندگان تالش ميدر مقاله. صورت داده است... پروست، جويس، ناباكوف و 

كيفيـت گـزينش معـادل واژگـان،     .را مورد دقت قرار دهند نيت خيرو الج االسرار ح، هاي مأنوسبهانهالهي در 
هـاي وي، مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت و        ها در ترجمهساختار نحوي جمالت و نوع تصويرسازي

بـرخالف ادعـايش در سـرودن     -ي آثـار نگارندگان به دنبال بررسي اين فرضيه هستند كه بيژن الهي در ترجمه
  .نقش قابل تأملي براي سنت ادبي قائل است -عاراش
 

 .هاي ادراك، فرم بصري، ترجمهبيژن الهي، شعر حجم، شيوه :واژگان كليدي

 

  مقدمه
ترجمه عبارت است از برگردان متني از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كوچكترين افزايش يا كاهش در صـورت  

ادبي به خصوص شعر، بدون ايجاد مختصر تغييراتي كمي غيـر  اما ترجمه ي متون ). 1: 1371صفوي، (و معني 
در ترجمه ي شعر يا متن ادبي از زبان مبدأ مترجم ابتدا بايـد درك كـاملي از آن زبـان    . رسدممكن به نظر مي

داشته باشد تا بتواند شعر يا متن ادبي مورد نظر را كامالً در خود هضم كند و بعد آن را به زبان مقصـد انتقـال   
در اين پژوهش نگارندگان در پي نشان دادن اين مهم هستند كه ترجمه هـاي بـه طبـع رسـيده توسـط      . دهد

                                                           
  com.yahoo@hodaarabzadeh زبان و ادبيات فارسي دانشگاه واليتاستاديار  .1
  com.gmail@2471mehr دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي .2
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بيژن الهي، از لحاظ واژگاني و انتخاب كلمات و تركيبات و چه از لحاظ نحو جمالت، بيشـتر مطـابق بـا سـبك     
  . شودكالسيك فارسي است كه ذيالً به اين موضوع پرداخته مي

از تـوان بـه كتـاب    هاي بسياري به طبع رسيده است كه از آن جملـه مـي  اصول آن كتاب در رابطه با ترجمه و
ي ترجمـه بـه   همچنين كوروش صفوي در كتاب هفـت گفتـار دربـاره   . كريم امامي نام بردپست و بلند ترجمه 

ي پارسا در و نيز دكتر عبدالعظيم جعفر. ي ترجمه پرداخته و از اهميت وااليي برخوردار استهفت مقاله درباره
بـه موضـوع ترجمـه    » بحثي كوتاه پيرامون ترجمه ادبي و كاربرد صـنايع ادبـي در شـعر   «اي تحت عنوان مقاله

ي شعراي معاصر از اشعار شاعران غرب و ادب اروپا نيز خـالي  در نظر نگارندگان توجه به ترجمه. پرداخته است
عراي شعر حجم است و به دليل سبك زنـدگي  از لطف نيست و اينكه به خصوص بيژن الهي كه خود يكي از ش

  . شناسندشناسد و بيشتر او را به عنوان مترجم ميو منزوي بودنش كمتر كسي او را به عنوان شاعر مي
هـاي او اثـر   در اين مقاله در صدد اثبات اين فرضيه هستيم كه مطالعات آزاد الهي از ادبيات كالسيك بر ترجمه

-گونه ترجمه مناسب بافت و مفهوم اشعار و متون ترجمه شده از زبـان مبـدأ مـي   گذاشته است و اينكه آيا اين

ي بيـژن الهـي بـه عنـوان يـك      ها و نشان دادن سبك ترجمـه هدف از اين مطالعه بررسي ترجمه. باشد يا خير
 -انـد تـا بـه عنـوان يـك حرفـه      دادهاي انجام مـي كه مترجمي را بيشتر به ديد يك كار ذوقي و سليقه-مترجم 

هاي خود را تحت تأثير ادب كالسيك ايـران انجـام   پرداخته شده است و نشان داده شده كه الهي بيشتر ترجمه
اند و بيشتر به جاي رساندن مفهوم متن اصلي سعي در شبيه سازي شكل ظاهري متن با متـون كالسـيك   داده

  .ايران داشته اند
هاي ابداعي به كار برده شـده بـه   ي جمالت و تركيباين مقاله در سه سطحِ انتخاب واژگان معادل، ساخت نحو

  شودهاي الهي پرداخته است كه ذيالً به آنها اشاره ميبررسي ترجمه
  

  انتخاب واژگان معادل
مترجم . باشدي متون و علي الخصوص شعر ميترين مباحث در بحث ترجمهانتخاب واژگان معادل يكي از مهم
ته باشد تا بتواند منظور و مفهوم شاعر را كـامالً درك كنـد و آن را در خـود    بايد تسلط كاملي بر زبان مبدأ داش

بيـژن الهـي در بـه كـارگيري     . هضم كند و در چارچوب زبان مقصد به شكل جا افتاده و مؤثري بـه كـار گيـرد   
. امـروزي  واژگان در زبان مقصد، بيشتر از لغاتي استفاده كرده كه در ادبيات كالسيك كاربرد دارد، نه در ادبيات
ي ادبيـات  اين واژگان هم بيشتر از نوع لغات مهجور و كمتر شنيده شده حتا توسط تحصيل كردگان در رشـته 

اي سـليس  ي لغات خود دارد تا اينكه ترجمـه گويا با استفاده از اين لغات سعي در نشان دادن گنجينه. باشدمي
اين گونه معادل گزيني براي واژگان شعري زبان مبـدأ  در نظر نگارندگان، . و قابل درك براي خواننده ارائه دهد
گذارد و خواننده به جاي لذت بردن از مفهوم شـعر، سـعي در پيـدا كـردن     بيشتر بر نامفهوم شدن متن اثر مي

-ها كه از هر سه كتاب ترجمه شدههايي از اين ترجمهبه نمونه. كندمعاني لغات ترجمه شده توسط مترجم مي

  .شوداج شده، ذيالً اشاره مييبيژن الهي استخر
  آويزد، چه زرد، در ميهاامرودبا 
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  ي وحشيسوريو غرقِ 
  ديار به درياچه، شما

  اي قوهاي نازنين،
  مستو بوسه

  خوريدناغوش مي
  )31: 1394الهي، .(در آب قدسيِ هوشيار

، سـوري بـه   "گالبـي جنگلـي  نوعي "ي الهي از اشعار فردريش هولدرلين است، امرود به معني مثال باال ترجمه
است كه تمامي ايـن   "غوطه خوردن"و ناغوش خوردن به معني  "نوعي از رياحين سرخ يا گل محمدي"معني 

ي شـعر  هـا درترجمـه  واژگان از لغات كهن بوده كه بيشتر در متون كالسيك رواج داشته و استفاده از ايـن واژه 
كنـد تـا اينكـه بـه     ه را به سمت فهم اين لغـات جلـب مـي   رسد و بيشتر توجه خوانندامري نامأنوس به نظر مي

  .خواننده در فهم مفهوم اصلي شعر كمك كند
  است،طبيعت، اينك، با چكاچك سالح بيدار شده

فرودست، مغاك تا اثير و از بلند  
  ،يورجاوندخاويهبه قانون ناگزير، چون پيش، نطفه بسته از 

  آن اشتياق، خود را باز
  )33همان، .(همه آفرينيابد آن تازه مي

شويم و اين لغـات باعـث سـايه    در مثال باال نيز از لغاتي استفاده شده كه بيشتر در متون كهن با آن مواجه مي
قـدما اعتقـاد   . است "ي آتشكره"اثير به معني . بردشود و آن را در حاشيه ميافكندن بر معني اصلي شعر مي

ي ي خاك است و بعد آب و بعـد بـاد و در نهايـت كـره    تيب ابتدا كرهداشتند كه چهار كره وجود دارد كه به تر
اين معني را اراده كرده  "بلند اثير"آتش يا اثير است كه نماد بلندي و رفعت است كه بيژن الهي از آوردن لفظ 
مغاك به معني گودال، چالـه و  "ي و همچنين مغاك فرودست كه به معني پست ترين جاي زمين است و كلمه

به معني ارجمند  "ورجاوند"ي به معني زمين خالي از سكنه و همچنين كلمه "خاويه"ي كلمه. باشدغار مي يا
كنيد، تمام انـرژي و توجـه خواننـده    گونه كه مشاهده ميهمان. باشدي قديمي تلفظ اين واژه مياست كه گونه

ار اينكـه سـبك شـعري شـاعر مبـدأ را      شود و ما بيشـتر  ي در متن ميشدهصرف فهم لغات مهجور به كار برده
  .استشويم كه مترجم ايجاد كردهي سبك جديدي ميدرك كنيم، متوجه

كه برگرداني است از آثار هنرمنداني چون گوسـتاو فلـوبر، مارسـل پروسـت، جيمـز       هاي مأنوسبهانهدر كتاب 
انـد كـه در   اي را آوردهجويس و والدمير نابوكف، آقاي داريوش اسدي كيارس، در انتهـاي هـر بخـش حواشـي    

هاي الهي آنها را الي يادداشت باشد، كه خود اذعان دارد كه در البهتوضيح كلمات به كار برده شده در متن مي
-دسـت مـي  توان به اين نتيجه دست يافت كه مترجم ابتدا معني كلمات را از متن زبان مبدأ بهمي. يافته است

اي كرده و به حالت كـالژ گونـه  ن، معادلي از آن واژه در لغات كهن پيدا ميآورده و بعد، با كنكاش و تالش فراوا
در كل، بافت جمالت ترجمـه شـده نيـز بـه سـبك متـون كالسـيك شـباهت         . كرده استآنها را وارد متن مي
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الهي حتي در انتخاب عنوان براي برگردان آثار مارسـل  . بيشتري دارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد
ي گلسـتان  گذاشـته اسـت كـه در ديباچـه     تأمل ايام گذشتهست از گلستان سعدي الهام گرفته و نام آن را پرو

  .شودآورده مي هاي مأنوسبهانههايي از واژگان انتخابي مترجم در كتاب در زير نمونه. آمده است
  )11: 1393الهي، .(دشاريدنمصنعهمي ها را بهپوز، آب بارانهاي دراز، به هيأت اژدران نگونناودان

است كه از كلمـاتي اسـت كـه اكثـراً      "جايگاهي براي گردآمدن آب باران"ي مصنعه در اين مثال به معني واژه
شود رد آن را در متون كالسيك پيدا كرد، حتا نويسندگان امروزي كمتر از اين لغات براي نوشتن آثار خـود  مي

جـاري   "شـاريدند بـه معنـي    مـي . هاي خود به كار ببرنـد ترجمه ها را دركنند، تا چه برسد كه آناستفاده مي
  ."شدن، روان شد، صداي آب

  )12همان، (زد همه جابرق مي چيالنهدر درون، 
  .چيالنه يا چيالن به معني آالت و ادواتي است كه از آهن سازند

ي تشخيص گوزن از نحوهو گستردن دام ،  نمودبازميداري و بازپروري در آن معلمي به شاگرد فوت و فن سگ
توان كنامي يافت و كجا مي كنندجرگه ميكه چه سان ، اينايزها، راه تميز كنداكند، روباه از رد، گرگ از پشك

  )19و18همان، .(و با رسوم سلخ هاشنهي ، با چونيبادهاي شرطهو كدامند 
اي داكند به معني كنـدن نقطـه  باز نمودن يه معني نشان دادن و آموزش، پشك بعه معني پشكل و سرگين، كن

از زمين، ايز در اصطالح شكار به معني رد پاي حيوان است، جرگه كردن در اصطالح شـكار بـه معنـي ترغيـب     
كردن شكار براي بيرون آمدن از جايگاهش است، باد شرطه به معني باد موافق و همچنين شنه بـه معنـي آواز   

  .جانوران است
در كتـاب  . شـود ي متـرجم مـي  ام وقت خواننده صرف ترجمه كـردن ترجمـه  شود، تمهمانطور كه مشاهده مي

شود و شود ولي از آوردن تمامي آنها در اين مقال صرف نظر ميهاي مانوس چنين لغاتي به وفور يافت ميبهانه
  .شودبه آوردن چند نمونه واژه بسنده مي

: تـر از مـاش، نشـپيل   هايي دارد درشـت كه دانهگياهي است : كنند، خلَرحمامي كه با بخار آب گرم مي: تابخانه
كـه  ... سـنگفرش و : فلس مـاهي، آژيانـه  : باز شكاري، پشيزه: نوعي سگ شكاري، تماغه: قلالب ماهيگيري، يوزه

  .شودفراوان در اين كتاب يافت مي
ي ترجمـه ي اشعار و اخبار حسين بن منصور حالج است، دست بـه  كه گزيده حلَاج االسراربيژن الهي در كتاب 

الهـي در ايـن كتـاب نيـز ماننـد      . اشعار به جا مانده از حالج و همچنين نثرهايي كه از او به جا مانده زده است
اي را به طبع رسانده كه هم مورد اقبال بسياري واقـع شـده   اي ذوقي و سليقههايش، تقريباً ترجمهديگر ترجمه

اي كه بر اين كتاب نوشـته بـه سـبك    هي خود در مقدمهال. و هم از جانب برخي مورد قبول واقع نگرديده است
  :ي خود اشاره كرده استترجمه

-خواند كه ترجمهگاهي به همان مايه با اصول عرب مي: از لحاظ روش كار، يكدست نيست»اخبار،«ي ترجمه«

قـول   سـت كـه، بـه   »هاي سازندهكژخواني«گاهي هم نه خالي از آن  خالق محتشمي مثالً،ي خواجه نصير در ا
 __ست مـثالً نيست، كمابيش چنان كه روش نصر منشي» تدابير انتقادي«، جز ( Richard Howard )هوارد
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ايـم بـه مقتضـاي    هاست اگر اندك دسـتي بـرده  با اين همه معموالً در مجلس نمايي. كليله و دمنهي در ترجمه
في الجملـه، ولـي،   . ض نشود البتهي قطعه عوحكمت كار، نه در كلمات شيخ؛ آن هم به صورتي كه فحواي كلَي

خـوردفقط، اگـر   است و به درد اهل حال مـي ها از مذاقي اديبانه آب خوردهها و تعبيهبايد افزود كلَ اين ترجمه
سـت  ، كه شايد حتا ضد مكتبـي ( non-academic )بخورد؛ طرز كار بنده، در مجموع، نه همين غير مكتبي 

( anti-academic) ) . ،11و10، 1393الهي(  
گويـد بهتـر   خـورد و مـي  گويد از مذاقي اديبانه آب ميكند و مياي خود اذعان ميي ترجمهالهي خود به شيوه

شود كه براي عموم جامعه بـه طبـع   است مرجع تحقيق نيوفتد؛ ولي طبيعتاً هر اثري كه ساخته و پرداخته مي
باشـد، جـداي   هاي الهي ميله بررسي علمي ترجمهاما كار ما در اين مقا. برسد، موافق و مخالفاني خواهد داشت

  .هايي از واژگان انتخابي مترجم را خواهيم آوردذيال نمونه. هااز اين قيل و قال
  .چه خبر؟ مرگ قول و فصل خطاب

  :آورزبانسپر افكند هر 
  چه جواب نكزنده كرد،  قبسي

  )16همان، (آورد شجري؟ چون نفس بر مي
  اينك، اكنون، حاال: ي آتش، نكشعله: زند، قبسحرف ميكسي كه خوب : آورزبان

  ي من داري، اين كهكه سپاس اين دهش ارزاني... 
  پرده نمودي بر من ازم در پرده داشتي آنچه بياغياراز 

  ديدارت، وين كه بر غير من حرام فرمودي آنچهمطالع 
 )22 همان،... (و اين. اسرارتسرادق  بر من مباح داشتي از نظاره در

  سراپرده: ج مطلع، محل طلوع آفتاب، سرادق: بيگانگان، مطالع: اغيار
  )30همان، .( ، غير با وي نتواند آميختگميختنشيء نيارد با وي 

  مخلوط كردن، قاتي كردن: گميختن
  )117همان، . ... (عالم ذراند در جان به جان، آشناي هم بوده

  .الست را از ابناي بشر گرفتعالمي است كه خداوند در آن پيمان : عالم ذر
هاي بيژن الهي نياز به يـك متـرجم ديگـر    گونه كه از متون به طبع رسيده معلوم است، براي فهم ترجمههمان

تر اشاره شد، آقـاي اسـدي   گونه كه پيشالبته همان. داريم تا بتواند لغاتي را كه به كار گرفته است ترجمه كند
بـه شـرح و رفـع ابهـام از بعضـي لغـات و       » هـا الي يادداشـت از البـه «  كيارس در يك بخش الحاقي با عنـوان 

در زيـر بـه چنـد نمونـه از لغـات و      . اسـت شده توسط مترجم در اين كتاب نيز پرداختهاصطالحات به كار برده
  :شودهاي آنها بسنده ميترجمه

: تكبـر، اشـنان  : رد، گرانسـاري تعريف كـ : دژخيم، حديث پيوست: فارغ، سياف: به ياد بنده، مختلي: بر ياد رهي
بنـد  : وجـد و شـادي كـردن، نيفـه    : درويش دوست، حراره كردن: گياهي خوشبو، گرده، قرص نان، درويش باره

  ....حوله و : شلوار، رويستره
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  ساخت نحوي جمالت
بتوانـد اوالً، زبـان   در برگردان هر اثري از زبان ديگر، مترجم ابتدا بايد تسلط كاملي به زبان مبدأ داشته باشد تا 

خواهد به زبان مقصد ترجمه كنـد، مطـابق بـا    مبدأ را به طور كامل درك كند و دوماً بتواند مفاهيمي را كه مي
بيـژن الهـي،   . دستور زبان آن زبان باشد؛ اما به شكلي كه در متن مبدأ تأثير نگذارد و مفهوم آن را تغيير ندهـد 

ي خود را به كار بـرده اسـت و نـه تنهـا در سـطح      ر ترجمه ذوق و سليقهطور كه قبالً به آن اشاره شد، دنهما
ي خـود را بـه كـار بسـته اسـت و  آن را بـه سـبك        واژگاني، بلكه در ساخت و نحو جمالت نيـز ذوق و سـليقه  

  .شودهايي از آنها اشاره ميدر زير به نمونه.استكالسيك فارسي نزديك كرده
  :استخاب شدهانت نيت خيرها از كتاب اين نمونه

  استگرچه امروز كمي رخشنده! بيا، در هواي آزاد، اي يار
  )27: 1394الهي، (. آسمان در برمان گرفته تنگتنها به فرودست و 

  
  واي من، زمستان كه بيايد،

  كجا بيابم گلي،
  و كجا آفتاب و كجا

  ؟ي خاكسايه
  ماندهمه ديوارهاست كه مي

  تنها: بي زبان و سرد
  )31همان، . (ها در بادي بادنمارفرفه

  
  تماشاي كشت راروز، كه در آدينهچنان

  گاه، بامدادان، آنرود كشتكارمي
  افتادكه از شب سوزان، خنك خنك آذرخش مي

  خند تندرهر زمان و هنوز دور مي
  ،آيد روداز نو به كرانه در مي

  شود شادابو زمين سبز مي
  از شادبار آسمان

  ژوهد و رخشان رخشانتاك مي
  )32همان، : ... (انددر آفتاب آرام درختان بيشه ايستاده

  
  درخشيدندوقتي سايبان مرا خرّم بود؛ مي

  هر گلي چون نور چشمم، بر من؛
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  كساندور نبود رخسار آن
  )124همان، ( درخشيدند بر من و بر فرازكه از من بودند و مي

  
  به الطاف نسيم،... 

  كه حسن كار خود نيز آرميده است و، حاليا شادمان
  بيش از عيب،

  ، اينكخمد سر استادرو به شاگرد مي 
  رو به ارض امروز،

  )91همان، . (روز
  

  زيند ميرايانميپس مرا كجا؟ 
  ؛ زحمتي فراغتي گردد،به مزد و كار

  خوابدپس چرا فرونميهمه چيز شادست؛ 
  )115همان، (؟ من هرگز خار تنها در سينه

  
  :انتخاب شده است هاي مأنوسبهانهها از كتاب اين نمونه

  .به گروهي پيوست از ياوگيان كه در گذر بودند
بـاد از او  . خو به هياهوي جـدالها گرفـت، در منظـر محتضـران    . ، به تشنگي، به تب و هوامآشنا شد به گشنگي

  )29: 1393الهي، . (پوست برشت
  ) 54ان، هم: ... (داد؛ و آن يكي، نفس زنان، جواب ميكوشيد او را دل بدهدمي

با عود تعـب  صبح كند،  "هتل"اي  به نام اينك آن لحظه كه بيمار، كه ناچار بوده بار سفر ببندد و در غريبخانه
  )74همان، . (شود از ديدن خط روز زير درو چه خوشحال مي در ميامد از خواب

  )39: 1393الهي، . (جستروز فراخ ايستاد و بادي مي
  وضو سازم؛ خواستم. نماز شد. در سجن شدم

  چون جنبيدند،» .ما نيز وضو سازيم«: حسين گفت
  ندانستم كه وضو چون . قيدها جمله ازو بريخت

  )92همان، ! (ساخت،چه جاي نماز
شود كه الهي اكثراً به انتخاب افعـالي دسـت زده كـه در متـون كهـن      هايي كه در باال آمد مشاهده ميدر نمونه

ي متـون ادبـي   البته در ترجمـه . گونه استركيب جمالت هم به همانشدند و همچنين ساخت و تاستفاده مي
ها زده، متـوني نيسـتند   ي آنرسد، ولي متوني كه بيژن الهي دست به ترجمهها عادي به نظر ميجايياين جابه

هاي خـود سـبك شخصـي خـود را     الهي در تمام ترجمه. كه با اين سبك ترجمه سازگاري زيادي داشته باشند
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بيشـتر  . توان تشخيص داد كه آيا واقعا اين سبك ترجمه با متن زبان مبدأ هم سنخ است يا نهه و نميوارد كرد
اند، به طوري كه اگر كسي كه زياد با متون كالسيك سر وكـار نداشـته باشـد،    جمالت شكسته و در هم ريخته

  . از جمله درك كندبايد بعد از خواندن جمالت يك بار ديگر آن را سر هم كند تا منظور مترجم را 
  

 تركيب هاي ابداعي

ي خـود متـرجم   شود گفت بيشتر سـاخته هاي الهي به يك سري تركيباتي برخورديم كه ميدر بررسي ترجمه
كه خواننده را با مفهوم اصلي مـتن درگيـر كنـد، او را    اين تركيبات هم مانند وازگان معادل، بيشتر از اين. است

شـود  همـين امـر باعـث مـي    . ها را در خود هضم كنـد ين تركيبات را دربيابد و آندارد كه معاني ابر اين وا مي
هـايي از ايـن   در زيـر بـه نمونـه   . خواننده از مفهوم اصلي متن دور شود و خود را درگير فهم اين تركيبات بكند

  :شودتركيبات اشاره مي
  )31: 1394الهي، . (خوريدناغوش ميمستبوسه 

  )100همان، (، روح سرايمخالفجون، 
  )32همان، (ژوهد آسمان تاك ميشادباراز 

  )119همان، (نهيد  تاجگلو مرا هم 
  )33همان، (از روزگارهاست ترديرانهچون كه او، همو، كه 

  )88همان، (، گشاستآغوشخود، 
  )35همان، (و به همدردي  پريشانژرفو، 

بانو، سوگ، پريستارمست، سپندنثار، اثيربوسه: كنيميها را فقط ذكر مهاي بسيار ديگري كه ترجيحاً آنو نمونه
... شادو توانا، غمينآزماي، آرامدستانه، درشتانه، ژرفبند، نرمرنگ، گلپيچ، دوستخاموشتاب، پسر برترينه، نرم

ه خـود  ها را از تركيباتي دانسـت كـ  توان آناست و ميشدهاين تركيبات بيشتر در كتاب نيت خير به كار برده. 
  .استمترجم خلق كرده

  
  نتيجه گيري

ي هر متني، ابتدا مترجم بايد اشراف كاملي بـه زبـان مبـدأ داشـته باشـد، و هـم بايـد بتوانـد آن را         در ترجمه
بيژن الهي به عنوان يك مترجم، بيشتر به جاي پايبنـد بـودن   . متناسب با موازين زباني زبان مقصد ترجمه كند

اي خـود  آن به زباني روان و سليس، سعي بر آن داشت كه بيشـتر بـه سـبك ترجمـه    ي به متن مبدأ و ترجمه
  .ي آن را داردوفادار باشد، تا اينكه به متني كه قصد ترجمه

-شايد اين سبك نوشتاري را بتوان مختص او دانست، اما اگر او را در مقام يك مترجم به حساب بيـاوريم، ايـن  

شود كه حق مطلـب  كند و باعث ميا بيشتر خواننده را از متن مبدأ دور ميهها و جمله پردازيگونه واژه سازي
رو است كه رنگ و بوي متون در متون ترجمه شده توسط الهي، خواننده بيشتر با متني روبه. نويسنده ادا نشود
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وي را داشـته  ي شعر يك شاعر آلماني يا ايتاليايي و يا فرانسكالسيك فارسي را دارد تا اينكه شباهتي به ترجمه
  .باشد

تغيير متن با توجـه بـه ذوق و   . اي سبك خاص خود را دارد، مترجم بايد به آن وفادار باشددر كل، هر نويسنده
ي مبدأ تأثير بگذارد و حق مطلب يا مفهـوم  ي شخصي ممكن است در سبك شخصي نوشتاري نويسندهسليقه

  .اصلي را بيان نكند
  

  :منابع
  هاي مأنوس، تهران، نشر بيدگلبهانه، )1393(الهي، بيژن،  .1
  ، حلّاج االسرار، تهران، نشر بيدگل)1393(ـــــــــــ،  .2
  ، نيت خير، تهران، بيدگل)1394(ـــــــــــ،  .3
  ، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1390(دهخدا، علي اكبر،  .4
  ، نشر مركزي ترجمه، تهران، هفت گفتار درباره)1392(صفوي، كوروش،  .5
  ، تهران، نشر سرايش)يك جلدي(، فرهنگ فارسي )1385(معين، محمد،  .6
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  بررسي معادل يابي در ضرب المثل هاي فرانسه و فارسي از بعد انطباق لفظي و معنايي
  

  1محمدرضا فارسيان
  2شكوفه جاويدي مقدم

  
    :چكيده

ورود پديده . يادي گذاشته اندزبر يكديگر تاثيرات ... جوامع مختلف بر اثر ارتباط، مهاجرت، جنگ، تجارت و
ورود افراد تحصيل كرده از خارج وعوامل جغرافيايي و جنگها باعث , روابط سياسي و اقتصادي, هاي فرهنگي

نوان ستون فرهنگي از جايگاه وااليي ضرب المثلها به ع. همچون ضرب المثلها مي شوند زبانيردو بدل عناصر 
تاريخ . در مردم شناسي برخوردار بوده و در گستره ي ادبيات هر ملت ارزش و كاربرد ممتازي داشته است

امثال در زبان فارسي مشخص نيست چرا كه از همان ابتدا ايران داراي غناي ادبي بوده و البته درزبان فرانسه 
گان فرنگي به ايران از زمان زمامداري ژاما سابقه ي ورود وا. نشده است معيننيز تاريخ دقيقي براي آن 

  .ذكر شده است كه از اين ميان تاثير زبان فرانسه به مراتب از ديگر زبانهاي اروپايي بيشتر استقاجارشاهان
و فرهنگ در بررسي ضرب المثلهاي فارسي و فرانسه گاه شباهتهايي از نظر محتوايي و گاه از نظر واژگاني در د

مختصري از تاريخچه اين , مقاله ي حاضر تالش دارد تا پس از طرح موضوع و تعريف مثل. به چشم ميخورد
گونه زباني در فرهنگ هاي دو كشور مذكور را ارائه و ويژگيها و شرايط آن را در زبان فارسي و فرانسه تبيين 

ي انطباق لفظي و معنايي با ذكر نمونه هايي از آنگاه،  مفاهيم و مضامين مشترك و تفاوتها را از جنبه . كند
ضرب المثل هاي معادل و نيز توضيحاتي در باب تفاوت واژگان سمبليك درون مثل ها مورد بررسي قرار 

  .خواهد داد
  

  .فارسي,فرانسه,انطباق, ضرب المثل، معادل يابي :گانكليد واژ
  

  مقدمه
يكي از راه هاي آشنايي با فرهنگ ملت ها، مطالعه ي ادبيات شفاهي همچون قصه ها، افسانه ها و ضرب المثل 

مطالعه ي مثل ها فرصتي فراهم مي آورد براي آشنايي با آنچه در عقايد و افكار گذشتگان وجود داشته . هاست
از اين رو مطالعه ي  ".ا براي ما آشكار مي شودو زندگي آن ها، باورها، هنجارها، و به اصطالح بايد ها و نبايد ه

. "مردم شناسانه، جامعه شناختي و تاريخي امثال براي محققان روشن كننده ي بسياري از حقايق خواهد بود

                                                           
  Farsian@um.ac.ir دانشيارزبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي مشهد .1
  Shokoofeh.javidi@yahoo.comكارشناس زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه فردوسي مشهد .2
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بنابراين مطالعه ي تطبيقي راجع به شباهت ها و تفاوت هاي مثل هاي معادل در ) 29،ص1386ذوالفقاري،(
ميزان شباهت يا تفاوت در باورها، انديشه ها و هنجارهاي ملت ها را تا حد فرهنگ هاي مختلف مي تواند 

همچنين تطابق ضرب المثل هاي معادل از جنبه ي لفظي و به خصوص معنايي مي تواند ما . زيادي نشان دهد
را به سوي مطالعه ي سمبل ها و نماد ها هدايت كند كه از اين حيث اطالعات جامعه شناختي مفيدي را به 

در مقاله ي حاضر سعي كرديم ابتدا با تعريف مثل در دو زبان مذكور آشنا شويم و با مطالعه . دست خواهد داد
ي تاريخچه ي مثل ها منشا اوليه آن ها را مشخص كنيم، هدف از اين بررسي آن است كه در يابيم آيا ميزان 

شد يا به دليل شباهت در تفكر و باور هاي شباهت مثل ها مي تواند به دليل تاثيرگذاري دو زبان بر يكديگر با
از اين رو ويژگي ها و شرايط . عاميانه است، همچنين علت تفاوت واژگاني در مثل هاي معادل را بررسي كنيم

ضرب المثل را در دو زبان فارسي و فرانسه مقايسه كنيم، سپس ميزان شباهت يا تفاوت مثل هاي معادل را  با 
ترين آن ها از كتاب ضرب المثل ها و اصطالحات متداول زبان فرانسه از نسرين دخت انتخاب تعدادي از رايج 

خطاط و همكاران در دو زبان فارسي و فرانسه از دو بعد انطباق لفظي و انطباق معنايي مورد بررسي قرار مي 
  .دهيم كه با توجه به وجود واژگان سمبليك توضيحاتي جامعه شناختي نيز ارائه شده است

  
  يف مثل در فارسي و فرانسهتعر

از آنجا كه امثال و حكم دهخدا موثق . براي تعريف واژه ي مثل، بهترين راه،رجوع به نظر استادان فن است
ترين و كامل ترين كتاب امثال و حكم فارسي است حق اين بود كه واژه ي مثل در مقدمه ي آن تعريف شده 

از بين ساير مولفان . ا از اين مهم چشم پوشي كرده استباشد ولي در كمال تعجب مالحظه مي شود كهدهخد
كتاب هاي مثل فارسي تنها استاد احمد بهمنيار كرماني مولف داستان نامه ي بهمنياري به بحث درباره ي 

او ابتدا به معني واژه ي مثل كه ماخوذ از واژه ي عربي است پرداخته و اظهار . مثل و تعريف آن پرداخته است
. "دراصطالح ادب بر يك نوع ادبي اطالق مي شود كه آن را به فارسي داستان مي گويند''ت كهنظر كرده اس

  )6،ص1375ابريشمي،(
در كتاب هاي امثال وحكم خارجي اظهار نظرهاي مشهوري درباره ي معني مثل شده كه به جاي آن كه به 

تنها تعريف . تعريف مثل كمك كند همه حاكي از دشواري تعريف جامع و مانعي از اين پديده ي زباني است
است كه از قول او ) 1792- 1878(سياستمدار انگليسي Lord john Russellپذيرفته شده و مشهور از آن 

  : نقل كرده اند كه در باب تعريف مثل گفته است 
"One man's wit and all men's wisdom"  

منظور راسل اين است كه شخصي نكته سنح با استفاده از خرد ودانش و تجربه ي همگان مثل را سكه مي 
  )7همان،ص. (زند

ثال و تعبيرات در تعريف مثل گفته است كه فرانسه ام - در فرهنگ كوچك فارسي) ،ص،پ1380(سيد يعقوبي 
هر گفتار كه داراي تشبه مجازي باشد و با نهايت ايجاز معناي تمام از آن استفاده شود و به صورت يك سخن 

ضرب . مي نامند Proverbeكوتاه و پر معني زبانزد خاص و عام شود به عربي آن را ضرب المثل و به فرانسه 
م و يك ملت است كه در طول قرون و اعصار آن قوم در زبان خود آن عبارت ها المثل ها گاهي مختص يك قو
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را نگه دارند و گاهي باشد كه همان معني به الفاظ گوناگون در زبان هاي گوناگون در زبان هاي ملل عالم 
  . منتشر شود و جنبه ي جهاني به خود گيرد

  
  تاريخچه ي مثل در ادبيات فارسي و ادبيات فرانسه

و بررسي علمي درباره ي امثال و حكم موضوع دانش خاصي است كه در زبان فرانسه بدان  تحقيق
Parémiologie تحقيق و . اصل كلمه يوناني است و شايد بتوان آن را مثل شناسي ترجمه كرد. گويند

ثل بررسي درباره ي مثل هاي يك يا چند زبان، محدود و منحصر به تهيه ي مجموعه ها و فهرست هايي از م
ها نيست بلكه مثل شناسي در نفس خود و در ارتباط با ساير علوم و مخصوصا زبانشناسي و روان شناسي و 

در غالب كشور ها . جامعه شناسي و غيره مسايل زيادي را مطرح مي كند كه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد
،ص 1375ابريشمي،. (ادي نشده استمنجمله در ايران به مطالعه درباره ي امثال زبان هاي مربوط توجه زي

31(  
احمد بهمنيار پس از تحقيقاتي مفصل كه درباره ي جايگاه مثل در ادبيات فارسي داشته است، چنين مي 

مثل رشته مخصوصي از ادبيات هر زبان است و بعضي آن را قديم ترين آثار ادبي كه از فكر انسان : گويد
انسان پيش از  آن كه شعر بگويد و پيش از آنكه خط بنويسد، تراوش كرده است، مي دانند و معتقدند كه 

مبدا پيدا شدن نوع مثل، بلكه : سپس مي افزايد. اختراع مثال كرده و آن را در محاورت خود به كار برده است
اصل و مبدا بعضي از افراد اين نوع را نمي توان معلوم داشت كه در چه زمان و از كدام ملت صادر شده است و 

آغاز . مثالي است كه بر معاني و حقايقي كه در مورد تصديق اغلب و بلكه تمام اقوام است، داللت مي كندآن 
  )،كد1360بهمنيار،. (به وجود آمدن اين نوع مثل ها را نمي توان معلوم داشت

اط و جوامع مختلف بر اثر ارتب. ضرب المثل يكي از جلوه هاي ادب شفاهي و مرسوم ترين آن به شمار مي رود
در سير اين تاثير گذاري و مبادالت فرهنگي گاه . بر هم تاثير زيادي گذاشته اند... مهاجرت و جنگ و تجارت و

بررسي ضرب المثل هاي فارسي و . اشتراكات زياد در يك زمينه، تشخيص منشا واقعي آن را دشوار ميسازد
اي فرهنگي، فكري، و اجتماعي بين ايرانيان فرانسه، كشف وجوه تشابه و تفاوت آن بيانگر اشتراكات و تفاوت ه

  . وفرانسوي ها است
اما با توجه به تجزيه و تحليل متون ايراني . در زبان فارسي نمي توان تاريخ دقيقي براي پيدايش آن ذكر كرد

زبان شناس ) Millet(بر طبق نظريه ميه )13،ص1389اميري،(باستان، بيشتر به متون مانوي باز مي گردد 
اريخي تطبيقي فرانسوي، تحول زبان فارسي حدود هزار سال از زبان هاي اروپايي همچون فرانسوي بزرگ ت

جلوتر است، يعني زبان رودكي و فردوسي امروز براي ما قابل فهم است در حالي كه در هزار سال پيش زباني 
و  12تحول يافته و در قرن به نام فرانسوي وجود نداشته بلكه گويشي از زبان التيني بوده است كه به تدريج 

ورود واژگان فرنگي به فارسي از دوره ي قاجاريه شروع مي شود، . ميالدي صورت زبان پيدا كرده است 13
روي هم رفته تعداد كتاب هاي ترجمه شده . چراكه از اين دوره ارتباط واقعي ميان ايران و اروپا برقرار مي شود
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ت به ساير زبان هاي اروپايي بيشتر بوده و به اين جهت شمار واژگان از زبان فرانسه به فارسي در اوايل نسب
  )1384زمرديان،.(فرانسوي در فارسي به مراتب بيشتر از ساير زبان هاي اروپايي است

بدين ترتيب با ترجمه ي نخستين آثار خصوصا در زمينه ي ادبيات و شعر به تدريج اصطالحات و ضرب المثل 
ده است ولي گاهي شباهت هاي اين مثل ها در دو زبان آنقدر زياد است كه نميتوان ها نيز وارد زبان مقصد ش

  . به طور دقيق ذكر كرد كه كدام مثل ابتدا در كدام زبان بوده است
نخست آنكه . تعداد قابل توجهي از مثل هاي زبان هاي اروپايي منشا مشترك دارد و علت آن چند چيز است

روپايي در نوشته هاي خود امثال و حكم زياد به كار مي بردند و غالبا از در قرون وسطي كشيشان مسيحي ا
كتاب مقدس و مخصوصا از كتاب امثال سليمان نبي و انجيل مثل هاي بسياري نقل مي كردند و بدين ترتيب 
مثل هايي كه جنبه ي مشترك داشت به تدريج به زبان هاي اروپايي راه يافت و براي آن مجموعه هاي 

دوم آنكه در همان عهد براي دانشجويان زبان التين، بعضي از مثل هاي مشهور اين . ه اي فراهم شدجداگان
زبان و نيز از گفته هاي نغز فالسفه يونان مانند سقراط وافالطون و ارسطو و غيره و از كلمات قصار حكمت 

اي درسي نقل و به زبان هاي آميز دانشمندان رومي و از سروده هاي شعراي التين زبان و ديگران در كتاب ه
سوم آنكه امثال وحكم زبان التين . اروپايي ترجمه گرديد كه به تدريج به صورت مثل به اين زبان ها راه يافت

در اوان قرن شانزدهم ميالدي به وسيله ي اراسموس هلندي تدوين شد و از آن تاريخ تاكنون ده ها مجموعه 
چهارم آنكه ترجمه . ن هاي خارجي منجمله فرانسه تاليف شده استمعتبر در زمينه ي امثال و حكم در زبا

اين وام گيري . هاي بعضي از آثار ادبي مشهور از زباني به زبان ديگر موجب انتقال وانتشار مثل ها شده است
مانند وام گيري ساير اصطالحات و واژه هاي زباني كه جنبه ي علمي و فني وادبي و محاوره اي دارد هنوز 

در زبان فارسي مثل هايي وجود دارد كه از لحاظ ساخت با مثل هاي يوناني و . ه دارد و خواهد داشتادام
اين تشابه احتماال تصادفي نيست زيرا بيانات فلسفي و گفته هاي حكمت آميز كه . التيني تشابه فراوان دارد

جانس ادبي داشته باشد و مثل تراوش دو انديشه و تفكر جداگانه باشد ممكن است بر حسب تصادف  تشابه و ت
پيش از چاپ و . هايي كه ساخت عاميانه دارد و داراي استعاره ي همانند است ظاهرا نمي تواند اتفاقي باشد

انتشار مجموعه ي چهار جلدي امثال و حكم دهخدا، تنها كتابي كه در زمينه ي امثال و حكم زبان فارسي 
قمري  1054مثال تاليف محمد علي هبله رودي بود كه در سال وجود داشت كتاب جامع التمثيل يا مجمع اال

به هر حال فرهنگ هاي امثال و حكم فارسي انگشت شماراست كه از آن ميان ميتوان مجمع . تاليف شده بود
االمثال، شاهد صادق، امثال و حكم دهخدا، فرهنگ عوام ، داستانهاي امثال و داستان نامه ي بهمنياري را نام 

ري از امثال و حكم فارسي به زبان هاي اروپايي ترجمه شده كه ميتوان به ضرب المثل هاي فارسي و بسيا. برد
براي امثال وحكم فرانسه . انگليسي حييم و همچنين ترجمه ي امثال و حكم فارسي و فرانسه اشاره كرد

سه مجموعه ي  فرهنگي كه مجموعه ي منحصر به فرد و كاملي به شمار رود به نظر نرسيده است و تنها
گنجينه ي امثال وحكم فرانسه تاليف ويبراي ، فرهنگ امثال و حكم و پند الروس . مستند معرفي مي گردد

  )1375ابريشمي،. (تاليف مالو و فرهنگ امثال و حكم روبر
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  ويژگي و شرايط مثل در ادبيات فارسي و ادبيات فرانسه
غير ايراني تا كنون بيش از بيست تعريف از مثل ارائه داده مثل نگاران و مثل شناسان و علماي بالغت ايراني و 

. اند كه هر يك به بعدي از ابعاد مثل اشاره دارد و هيچ يك به تنهايي معرف خصايص و كاركردهاي آن نيست
مثل جمله اي است كوتاه، گاه ":در كتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل هاي فارسي مثل چنين تعريف شده است

ر تشبيه با مضمون حكيمانه كه به واسطه ي رواني و سادگي الفاظ، و روشني معنا و لطافت آهنگين، مشتمل ب
 "تركيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير ي يا تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند

  )25،ص 1388ذوالفقاري،(
قعيت تجربه شده يا توصيه ساختاري است كه يك وا":در فرهنگ روبر نيز مثل اين چنين تعريف شده است 

 ".اي عاقالنه و عملي و عاميانه را بيان مي كند كه بين همه ي گروه هاي اجتماعي يكسان است
)Robert,1996,1539(  

  :طبق اين دو تعريف ويژگي هاي مشترك مثل در فارسي و فرانسه به شرح زير مي باشد
 سخني كوتاه -1

 عاميانه  -2

 داراي مضمون حكيمانه -3

هر سخن كه بخواهد قابليت مثل يافته، در امتداد  ": ان اين مطلب را روشن تر كرد بايد گفتبراي آنكه بتو
  :زمان دربين مردم ساري و جاري باشد، بايد خصوصويات و ويژگي هايي داشته باشد كه از آن جمله است

 ندآن سخن بايد از هرگونه تعقيد لفظي به دور باشد تا بتواند پيام را به گوش شنونده برسا -1

 طوالني و مالل انگيز نباشد -2

شنونده از شنيدن آن احساسي خوشايند داشته باشد و رسايي و زيبايي سخن فكرش را براي فهم  -3
 معاني آن و درج آن سخن در ذهنش جذب كند

 )5،ص1389اميري،.(بايد به صورت محتمل نقل گردد، يعني به صورت امرونهي -4

  
  ي انطباق لفظي و معنايي و مضامين مشترك و تفاوتها از جنبهمفاهيم 

در فرهنگ هاي تطبيقي امثال و حكم زبان هاي خارجي مثل هاي معادل يا از لحاظ صورت و معني كامال با 
هم برابرند ، يا از لحاظ صورت متفاوت ولي از لحاظ معني و مقصود با هم برابري دارند و يا از لحاظ صورت و 

. حكمت و فلسفه ي كلي با هم قابل مقايسه اندمعني ظاهري متفاوت ولي از لحاظ مفهوم و 
  )9،ص1375ابريشمي،(

گاه مدلول دو عبارت در دو ":فارسي اين چنين مي گويد -در فرهنگ امثال و تعبيرات فرانسه نيزسيد يعقوبي
  :زبان يكي است ولي الفاظ آنها مختلف است

  qui terre a, guerre a: هركه بامش بيش برفش بيشتر كه تعبير آن به فرانسه چنين است
  : گاهي ساختار جمله ها يكي نيست ولي مدلول آنها يكسان است
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  Qui se ressemblent s'assemblent. زكبوتر با كبوتر، باز با با
  :گاهي عين مضمون در زبان ديگر آمده است

  Loin des yeux, loin du cœur.                                             از دل برود هر آنچه از ديده برفت
در مقاله ي حاضر سعي شده ضرب المثل هايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند معادل هايي باشند كه در دو 
زبان فارسي و فرانسه بين عوام بيشتر از سايرين رايج بوده و مطابق با الگوي باال ما نيز تعدادي از مثل ها را از 

قرار داديم تا تفاوت ها و يا اشتراكات را در دو زبان و فرهنگ مذكور  دو جنبه ي لفظي و معنايي مورد بررسي
  . از اين گونه ي زباني يعني ضرب المثل در يابيم

  
  انطباق لفظي

دهخدا در لغت . را ياد آور شويم"لفظ"و"انطباق"قبل از بررسي و تطابق ضرب المثل ها الزم است معني واژه
و در معناي "به هم پيوستن "،"موافق و برابر شدن"معادل هايي چون ،"انطباق"نامه ي خود در تعريف واژه ي

برابر شدن، يكسان "را آورده، و در فرهنگ فارسي معين به ترتيب معادل هايي مانند"لغت "واژه لفظ،     
طبق اين تعاريف ما نيز . ذكر شده است"واژه"و "كلمه"، "لفظ"، و براي واژه"يكساني"،        "برابري"،"شدن

نظورمان از بررسي تطابق لفظي ضرب المثل ها، بررسي برابري لغات يا همان يكساني واژگان در مثل هاي م
دو زبان فارسي و فرانسه مي باشد، كه براي روشن بودن شيوه ي بررسي، زير لغات مشترك خط كشيده و 

  .تطابق واژگاني را با شماره مشخص كرده ايم
  استرسميرا  زمانههر -1

mœurs autre , temps Autre 
  نمي آورد خوشبختي پول -2

1. ne fait pas le bonheurt argen'L 
  است خاموشي ابلهانجواب  -3

point de réponsedemande A sotte  
  مال حرامبركت ندارد -4

acquisne profite jamaisBien mal  
  مراد خويش نرسيده استبه  آه مي كشدكسي كه  -5

il désire'a pas ce qu'qui soupirenCœur  
  تا بگويم كيستي بگو با كه دوستي - 6

je te dirai qui tu es ,moi qui tu hantes-Dis 
  هر آنكه از ديده برفت بروداز دل  -7

loin du cœur, Loin des yeux 
  هيچ گليبي خار نيست -8

y a pas de rosessans épine'Il n 
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  رخاندچهفت دوردر دهان را  زبانبايد . اول انديشه وانگهي گفتار -9
languesept foisdans sa bouchesa Il faut tourner  

  عار نيستر فق -10
est pas vice'auvreténP  

  توانستن است خواستن -11
est pouvoir'cr Vouloi 

  اميد هست تا زندگي هست -12
espoir'll y a de i, il y a de la vie'Tant qu 

  بردار هانتد به اندازهلقمه را  -13
a bouchet ta bourse gouvernen Selo 

  
درنمونه هاي باال شباهت واژگاني مثل ها و همين طور معنا به قدري است كه مي توان از تفاوت هاي كوچك 

تفاوت گرامري و دستوري دو زبان است چشم بعضي لغات همچون حروف ربط يا حروف اضافه كه به دليل 
از اين تطابق واژگاني نيز به شباهت زياد در تفكر و باور هاي عاميانه، شباهت در فرهنگ و موقعيت . پوشيد

  .استعمال مثل هاي دو ملت پي مي بريم 
  

  انطباق معنايي
هر چيزي كه شخص  "،"هر چه قصد كرده شود از چيزي": در لغت نامه دهخدا چنين تعريف شده"معني"

مقصود، مراد، مفهوم، كالم، حقيقت، ":و در فرهنگ فارسي معين موارد زيادي مانند"قصد مي كند و مقصود
بنابراين ما نيز هدفمان از بررسي مثل ها از جنبه ي انطباق معنايي . ذكر شده است"مطلب، موضوع، باطن

كه در اينجا الزم . معادل دو زبان مذكور است مقايسه مقصود و مراد يا همان مفهوم ميان ضرب المثل هاي
دانستيم به دليل تفاوت واژگاني در مثل هاي نمونه دو زبان، اشاره اي به علت اين اختالف كه بيشتر به دليل 

در دو فرهنگ ايراني و فرانسوي است "سمبل ها"تفاوت در فرهنگ ها و اعتقادات عاميانه و همچنين اختالف
  . داشته باشيم

 و حركت از خدا بركتاز ت  .1

   Aide-toi,le cile t'aidera)به خودت كمك كن،آسمان نيز به تو كمك مي كند(
آسمان ظهوري مستقيم از ماورا، از قدرت ، از بقا و . آسمان ها عالم به غيب و صاحب خردي بي پايان هستند

كار مي رود، مثال براي تكاپو، يا واژه ي آسمان اغلب براي مفهوم مطلق آرزوهاي بشري به .[...] از قداست است
  )186،196،ص1385شواليه،گربران؛ . (موضع ممكني براي كمال روح، گويي آسمان روح جهان باشد

آنچه در اينجا قابل ذكر است اين است كه در هر دو مثل اعتقاد به وجودي مقدس براي رسيدن به نتيجه 
شايد به . بيان شده است"آسمان"زبان فرانسه با واژه و در"خدا"مطلوب وجود دارد كه در زبان فارسي با واژه

را بهتر نشان "توكل كردن به وجود مقدس "مفهوم"خدا"دليل اعتقادات عميق مذهبي نزد ايرانيان كاربرد واژه
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در زبان فرانسه داراي اين مفهوم است، كه سبب تكاپو و تالش براي "آسمان"مي دهد و همين امر با واژه ي
  . مطلوب مي شودرسيدن به نتيجه 

 پايان شب سيه سپيد است  .2

 Après la pluie le bon temps)پس از باران، هواي خوب مي رسد( 

و در سراسر جهان،باران .[...] شب در ارتباط با مفاهيمي چون تاريكي به معناي خلوص در هوش و خرد است
  ).17،29همان،ص . (به عنوان نماد اثرات آسماني بر روي زمين ملحوظ مي شود

با تامل در اين دو مثل و اهميت كاربرد ايجاز و كنايه در مثل هاي فارسي و همچنين در نظر گرفتن 
مي توان گفت رسيدن به خرد و آگاهي بعد از مدتي غفلت و بي خبري است كه در مثل  "شب"نمادگرايي 

الزم است . يد بيان داشته استفارسي اين غفلت را با شب كه نماد تاريكي و ظلمت است و خرد را با واژه سپ
لذا . يادآور شويم كه كاربرد مثل ها در زمان و مكان متفاوت مي تواند مفهومي متفاوت را در بر داشته باشد

در مثل فرانسه . بعد از يك دوره سختي حتما آساني خواهد بود: همين مثل را مي توان اين چنين توضيح داد
ان آمده است كه البته به دليل موقعيت جغرافيايي كشور فرانسه و باران هاي نيز همين مفهوم با كاربرد واژه بار

  .  بهتر و تاثيرگذارترخواهد بود  "هواي مطبوع "و  "باران "متعدد، رساندن اين مقصود با استفاده از واژگان 
  
 طراوت چمن از روي باغبان پيداست  .3

  C'est au fruit qu'on connait l'arbre)از روي ميوه مي توان درخت را شناخت(
در مثل فرانسوي در نظر گرفته شده است كه با توجه به نوع رفتار و منش يا در كل با توجه به ظاهر مي توان 

همين موضوع در مثل فارسي با كاربرد واژه چمن و باغبان مطرح شده است چراكه در . به اصل و باطن پي برد
كه در ظاهر مشخص مي شود و باغبان نمايان كننده ي كسي ادبيات فارسي چمن نماد طراوت و تازگي است 

  .است كه سبب اين طراوت شده است
 كوزه گراز كوزه شكسته آب مي خورد  .4

 Les cordonniers sont les plus mal chaussés)بدترين كفش ها، پاي كفاش هاست(  

كاهلي ر استفاده از هنر خويش معموالً كسي كه صاحب هنر و حرفه اي است،خودش از آن بهره اي نميبرد و د
حال با توجه به اقليم گرم و خشك ايران، آب از اهميت خاصي برخوردار است، در گذشته نيز مردم . مي نمايد

براي خنك نگه داشتن آن از كوزه استفاده مي كردند، اينجاست كه حرفه ي كوزه گري ارزشمند مي شود، 
باورها و تفكرات عام رساندن چنين مفهومي با اين واژگان اثر كالم را بنابراين با توجه به اشارات قبل در باب 

  .عينا همين منظور در مثل فرانسهو با واژه كفش و كفاش قابل ذكر شده است. بيشتر مي كند
 پول پيش پولدار ميره .5

 L'eau va à la rivière) آب به رودخانه مي ريزد( 
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ثروت نزد همان كس خواهد بود كه قبال آن را به دست  در هر دو مثل به اين موضوع اشاره شده است كه
در مثل فارسي به طور شفاف و رك كه از ويژگي ايرانيان است و در مثل فرانسه با كاربرد واژه آب . آورده است

  .كه به طور طبيعي به سمت رودخانه كه محل تجمع كثيري از آن است بيان شده است
 هر گردي گردو نميشه .6

  Tout ce qui brille n'est pas d'or) درخشد، طال نيست هر چيزي كه مي( 
 "گردو "و  "گرد"با توجه به مثل فارسي مجاز بين . نبايد از ظاهر چيزها به اشتباه افتاد و قضاوت كرد 

مشخص مي شود، ضمن آنكه ميوه درخت گردو ظاهري مدور و گرد دارد و از آنجا كه در ايران به راحتي در 
. شده براي رساندن مفهوم باال چنين جمله اي به عنوان مثل در بين مردم رايج شوددسترس است باعث 

هر چيزي كه  "همچنين ارزش زياد طال به دليل كمياب بودن آن در فرانسه مي تواند همين مفهوم را با جمله
  .    را بيان كند "بدرخشد، طال نيست

  وقت طالست  .7
  Le temps c'est de l'argent) وقت پول است(  

همين قدر كافي است كه از ظاهر هر دو مثل مي توان متوجه شد ) 257،ص1391كوپر،(طال نماد ثروت است 
كه طال و پول ميان ايرانيان و فرانسوي ها بسيار ارزشمند است و از همين رو اهميت زمان را با اين دو كه بيان 

  .كننده دو چيز بسيارارزشمند است نشان داده اند
 پاداش سنگ است كلوخ انداز را .8

 Qui sème le vent récolte la tempête) كسي كه باد مي كارد، طوفان درو مي كند( 

نماد گرايي باد چندين وجه دارد، به دليل انقالب دروني اش ، نماد بي ثباتي، نا پايداري و بي استحكامي است 
  )227همان،ص(و طوفان، به معناي فرود آمدن باليي براي گرفتن انتقام است 

با . "پاسخ متقابل به مثل"،با بدي و ستم بايد بدتر و ستمگرانه تر برخورد كرد در توضيح اين مثل آمده است،
در مثل فرانسوي مشخص مي شود، اما در مثل "باد و طوفان"توجه به توضيحات باال علت استفاده از واژگان

قرار مي  "سنگ"لت سست بودن در مقابللغتي است قديمي و به ع "كلوخ"فارسي بايد اشاره به اين كرد كه
  .گيرد، بنابراين در اينجا جنبه نمادي به خود گرفته و عمل بد را با عكس العمل بدتر نشان مي دهد

 با يك گل بهار نمي شود .9

 Une hirondelle ne fait pas le printemps) با يك پرستو بهار نمي شود(  

ارسطو نخستين نويسنده . پايي پرستو را منادي بهار مي شناسندنويسندگان يوناني اغلب مثل ساير اقوام ارو
نگاره ي روي گلدان سياه يوناني كه اكنون در واتيكان . "با يك پرستو تابستان نمي شود"يوناني بود كه نوشت

نگه داري مي شود، يك پيرمرد، مرد جوان و پسر بچه اي را نشان مي دهد كه به نخستين پرستوي بهاري 
و پسر بچه مي ! اينجا آمده: مرد فرياد ميزند! ببينيد پرستو آمده: جوان فرياد مي زند. گويند خوشامد مي

حال در باور ايرانيان ،گل نشانه )538،ص1386وارنر،.("پرستو آمده ، پس بهار فرا رسيده است":گويد
سمبل بهار در ادب  "لگ "فرارسيدن بهار است و به تدريج اين نمادگرايي گل وارد ادبيات نيز شده است، يعني
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در "پرستو"در فارسي و"گل"مقايسه اين مثل تفاوت نماد بهار در ادب فارسي و فرانسه يعني. فارسي است
  .فرانسه را به ما نشان مي دهد كه به علت تفاوت در باور هاي ميان دو ملت است

 تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها .10

  Il n'y a pas de fumée sans feu)هيچ دودي بدون آتش نيست( 
و مثل فرانسه . در توضيح مثل فارسي آمده است، با هر نشانه كوچك مي شود راجع به مسئله اي نظر داد

با توجه به قرابت معنايي . ميگويد هيچ معلولي بي علت نيست، يا هيچ عملي بدون عكس العمل وجود ندارد
فاوت واژگان معادل ها به علت همان طور كه قبال هم اشاره شد ت. اين دو مثل معادل يكديگر قرار گرفته اند

  . تفاوت تفكرات و همچنين تفاوت واژگاني زبان هاست
 به دشت آهوي ناگرفته مبخش .11

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué 
  )نبايد پوست خرس را قبل از كشتن فروخت(
آهو در فارسي غير از سمبل شكار . قول داد در واقع به اين معني است كه نبايد آنچه را كه در توان نيست

خوب بودن از بعد مذهبي هم قابل تامل است، چرا كه مي تواند به داستان آهو و شكارچي در زمان امام 
اهميت پوست خرس  را نشان ميدهد كه درميان مردم توجه به مثل معادل فرانسوي . اشاره كند) ع(هشتم

مالحظه مي شود مفهوم، مشترك اما نوع بيان متفاوت است و علت  همان طور كه. داراي ارزشي بسيار است
  . آن در باور ها و اعتقادات عوام است

 ديوار موش دارد موش هم گوش دارد .12

 Les murs ont des oreilles) ديوارها گوش دارند(  

است كسي  در سخن گفتن بايد محتاط بود و هر جا و در ميان هر جمعي نبايد هر حرفي را زد،زيرا ممكن 
نقش خبر چين را  "موش"اما در مثل فارسي.اين مثل بعد لفظي هم دارد. خبرچيني كرده و آنرا بازگو كند

همان طور كه ميدانيم موش در سورخ هاي ديوارها و گوشه ها زندگي مي كند، و در باور مردم چنين . داراست
خص خبرچين سبب شده تا در مثل است كه حيواني است زيرك و ذبل، طبيعتا شباهت اين خصوصيت به ش

  .  فارسي موش نماد خبر چيني باشد
  

  نتيجه
در طول مسير تاثيرگذاري و . مثل آيينه ي تمام باورها، حكمت ها و تجارب يك ملت در طول تاريخ است

آن . مبادالت فرهنگي ملت ها، گاه اشتراكات زياد در يك زمينه، تشخيص منشا واقعي مثل را دشوار مي سازد
. به متون مانوي باز مي گرددچه در تاريخ زبان فارسي اشاره شده است اين است كه پيشينه ي امثال بيشتر 

ميالدي  16در خصوص زبان فرانسه نيز نمي توان تاريخ امثال را به طور دقيق مشخص كرد اما بيشتر در قرن 
در . و در كتاب مقدس و مخصوصا از كتاب امثال سليمان نبي و انجيل مثل هاي بسياري نقل شده است

سه ويژگي كوتاهي سخن، عاميانه وحكيمانه بودن از  مقايسه ضرب المثل ها در دو زبان فارسي و فرانسه
به طور كلي در بررسي مثل هاي منتخب از دو زبان مي توان گفت اغلب شبا . خصوصيات مشترك مي باشد
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همچنين گاه اين . هت ها در مثل هاي دو زبان به دليل اشتراك در باور هاي عوام است و تصادفي است
توانيم منشا اوليه آن ها را ذكر كنيم با اين حال نمي توان تاثيرگذاري دو  شباهت ها آنقدر زياد است كه نمي

زبان فارسي و فرانسه را بر يكديگر ناديده گرفت و همچنين بايد گفت تفاوت واژگاني در مثل هايي با مضمون 
اقليمي،  بنابراين با توجه به تفاوت هاي. مشترك به دليل تفاوت در ارزش يك اسم در فرهنگ عامه مي باشد

در يك فرهنگ نماد مي شود و در فرهنگي ديگر با ارزشي متفاوت به كار مي  "اسم"اعتقادي و فرهنگي، يك
  .رود

 

  :منابع
، فرهنگ پنج زبانه ي امثال و حكم، فرهنگ تطبيقي امثال و حكم فارسي )1375(ابريشمي، احمد،  -1

  .تهران، چاپ نگارستان با معادل هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، اسپانيايي،
پژوهشنامه  ضرب المثل در ادب فارسي و عربي و پيشينه ومضامين مشترك،،)1389(اميري، محمد، -2

  .دور دوم، شماره ي پنجم ي زبان وادبيات فارسي،
  .، دانشگاه تهرانداستان نامه ي بهمنيار، )1360(بهمنيار، فريدون،  -3
ضرب ،)1388(آنماري، كيان وش، منيره، خطاط،نسرين دخت، رعدي آذرخشي، گلناز، موثقي،-  -4

  .تهران، مركز نشر دانشگاهي المثل ها واصطالحات متداول زبان فرانسه،
  .مجلد، تهران، اميركبير4، امثال و حكم، )1361(دهخدا، علي اكبر،  -5
  .تهران، نشر دانشگاه تهران لغت نامه، فرهنگ متوسط دهخدا،،) 1385( دهخدا، علي اكبر، - 6
  .، تهران، معينفرهنگ بزرگ ضرب المثل هاي فارسي،)1388(،ذوالفقاري، حسن -7
مجله ي تفاوت ضرب المثل با برخي گونه هاي زباني و ادبي مشابه، ) 1386(ذوالفقاري،حسن، -8

  .4، شمارهفرهنگ
فرهنگ ريشه شناختي واژه ها و كوتاه نوشته هاي دخيل اروپايي و ، )1384(زمرديان، رضا، -  -9

  .ردوسي ، مشهد، دانشگاه فآمريكايي
، تبريز، دانشگاه فرانسه امثال و تعبيرات- فرهنگ كوچك فارسي، )1380(سيد يعقوبي، علي اصغر،  -10

  .تبريز
تهران، انتشارات  ،...اساطير، روياها، رسوم و: فرهنگ نمادها، )1384(شواليه، ژان، گربران، آلن،  -11

  .جيحون
  .، تهران، نشر علميفرهنگ نمادهاي آييني، )1391(كوپر، جي سي،  -12
، مقايسه ضرب المثل هاي فارسي و عربي با موضوع سخن از لحاظ )1393(متقي زاده، عيسي، -13

  .10، شماره 6، سال نشريه ادبيات تطبيقيواژگاني، نحوي، بالغي، و معناشناسي، 
  .، تهران ، انتشارات امير كبير، فرهنگ فارسي)1352(معين،محمد،  -14
  .، تهران، انتشارات اسطورهدانشنامه ي اساطير جهان، )1386(وارنر، ركس،  -15

16- © 1996, Dictionnaires LE ROBERT: MICHELLEGRAIN 
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  بررسي و ارزيابي زباني وفني ترجمه سوره مريم با تكيه بر ترجمه استاد الهي قمشه اي
   

  1زهره ناعمي

  2مريم شيركوند
   3فاطمه نوروزي فرد

 

  :چكيده
حاصل اين انديشيدن ها ، پديد . قرار گرفته است  قرآن كريم از دير باز محور توجه و تفكر صاحبان دانش

از جمله اين آثار ارزشمند علمي ميتوان از ترجمه تفسير گونه مرحوم استاد . آمدن آثار ارزشمند علمي است
اين ترجمه امروزه مشهورترين ترجمه نوين قرآن و رايج ترين .الهي قمشه اي ملقب به محيي الدين ،نام برد

علي رغم  محبوبيت ،اين اثر آكنده از غلط هاي فني ، ادبي و . ه سال اخير محسوب ميشودنوع ترجمه در پنجا
چرا كه در ترجمه استاد الهي قمشه اي ، حقايق مهمي از قرآن كه در اليه هاي ادبي پنهان شده . معنايي است

سي ترجمه ارائه شده لذا نگارندگان در اين مقاله قصد دارند با برر. است،فداي ترجمه آسان وروان شده است
حاصل . ، و ارائه شواهد به بررسي ونقد ترجمه قرآن اين استاد بپردازند)س(استاد قمشه اي ، از سوره مريم 

ترجمه نادرست زمان :اين بررسي ونقد نشان ميدهد كه ترجمه ايشان داراي اشتباه هايي از اين دسته ميباشد
ي ذكر كلمات در كمانه ها، بي توجهي به ضماير ،دخيل كردن فعل ها،افزودن كلمات نابجا در متن و در موارد

  .كه در اصل مقاله به تفصيل به توضيح هريك از موارد پرداخته ميشود.... بر داشت هاي شخصي در ترجمه و
 

.قرآن كريم ، ترجمه استاد الهي قمشه اي ، ارزيابي زباني و فني: واژگان كليدي  

 
  مقدمه

) ص(در بيان اهميت اين معجزه الهي همين بس كه پيامبر اكرم. الهي استقرآن كريم معجزه  جاودانه 
برتري قران بر ساير سخنان مانند برتري : قرآن كريم از همه چيز نزد خدا برتر است و فرمودند «:فرمودند

اين سخن ضرورت و اهميت ترجمه اين كتاب بي نظير آسماني را به درستي بيان » .خداوند است بر بندگانش
دانشمندان قرآن پژوه از دير باز در راستاي ترجمه وشناساندن مفاهيم اين كتاب الهي تالش هاي . كندمي

يكي از ترجمه هاي موجود كه از بيشترين شهرت برخوردار است ، ترجمه ي مرحوم الهي .بسيار كرده اند
ني در ترجمه آيات در ارزش كار اين استاد فرهيخته هيچ شكي نيست ، ليكن اشتباهات بي.قمشه اي است

                                                           
   naemi.zohreh@gmail.com،دانشگاه خوارزمي/ گروه زبان و ادبيات عربياستاديار . 1
  com.gmail@73maryamshirkavand        دانشگاه خوارزمي / دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي .2
            nnoroozi424@yahoo.comدانشگاه خوارزمي / دانشجوي رشته زبان وادبيات عربي  .3
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قرآني به قلم ايشان جاري شده است و در آن ضعف هاي فراواني يافت ميشود كه اين امر دليل پرداختن 
الزم به ذكر است كه اين پژوهش به هيچ عنوان به . نويسندگان اين پژوهش به بررسي ترجمه ايشان ميباشد

 1:ر آن است تا به اين دو پرسش پاسخ دهدمعناي كاستن ارزش ترجمه مرحوم الهي قمشه اي نيست و فقط ب
چه ميزان از اين ضعف ها واژگاني ، و چه ميزان  - 2ضعف و كاستي هاي ترجمه استاد قمشه اي چيست ؟  - 

. دستوري است؟ نويسندگان سعي دارند تا به روش تحليلي و با مطالعه كتابخانه اي به بررسي اين اثر بپردازند
ش هاي زيادي در نقد ترجمه قرآن مرحوم الهي قمشه اي صورت گرفته است شايان ذكر است تا كنون پژوه

دفاع از ساحت مقدس قرآن كريم با نقدي بر ترجمه (كه براي نمونه ميتوان از مقاله احمد شماع زاده با عنوان 
ين به قلم بهاء الد) درباره نقد ترجمه شادروان الهي قمشه اي از قرآن كريم (، ) استاد الهي قمشه اي 

با توجه به تالش هايي كه در اين زمينه انجام شده است،اما تا كنون پژوهشي در راستاي . خرمشاهي ياد كرد
از اين رو نويسندگان سعي بر بررسي همه جانبه ترجمه شادروان .آسيب شناسي فني و ادبي انجام نگرفته است

  .،دارند)س(الهي قمشه اي ، با تكيه بر ترجمه ايشان از سوره مباركه مريم 
  :                                           در اين بررسي به طور خالصه به ذكرسه نكته پرداخته ميشود     

  نگاهي كوتاه به زندگي مترجم -1
  اي قمشه مرحوم ترجمه شيوه به نگاهي-2
  اي قمشه الهي قرآن ترجمه ادبي و فني شناسي آسيب -3
  
  الهي قمشه اي نگاهي مختصر به زندگي مرحوم- 1

 حسين پدر و قرآن مترجم شاعر، حكيم، ،عارف،) قمشه( شهرضا زاده ي  اي قمشه الهي الدين محيي مهدي
 در. آموخت ديگران و اي قمشه هادي شيخ از را حكمت و اصول و فقه علوم مقدمات وي .اي است قمشه الهي

 فقيه حسين ميرزا و مشهدي حكيم از خراسان در سپس و خراساني حكيم محمد چون اساتيدي از اصفهان
. شد حاضر اصفهاني مهدي و قمي حسين درس ٔحوزه در هم مدتي وي. كرد استفاده يزدي اسداهللا و سبزواري

 فلسفه و حكمت تدريس به سپهساالر عالي ٔمدرسه در و برگشت تهران به آن از پس
 در فلسفه استاد و تهران دانشگاه ادبيات ٔدانشكده در عربي زبان استاد وي )4،ص 1393رضاخاني،(.پرداخت
ترجمه .شد سپرده خاك به قم السالم وادي در پيكرش مرگ از پس و بود) منقول و معقول( الهيات ٔدانشكده

  .است ايران در ترجمه فراگيرترين حاضر حال در كه اوست از مانده جا به آثار ترين جمله معروف قرآن ايشان از
  
  ترجمه مرحوم قمشه اينگاهي كوتاه به شيوه -2

است، از نوع ترجمه  ترجمه متن در متعدد پرانتزهاي داشتن اش مشخصه ترجمه مرحوم الهي قمشه اي كه
 به پايبندي و مبدا متن محتواي و پيام انتقال ترجمه ، اين ويژگي مهمترين .هاي معنايي محسوب ميشود

 تاويل و تفسير آزاد كه با اللفظي و تحت ترجمه بين است فاصلي حد. است مقصد زبان زباني ساختارهاي
 .نيستند تفكيك قابل آيه خود ترجمه از در اين ترجمه تفاسير،. همراه است شخصي
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    3-آسيب شناسي فني و ادبي ترجمه قرآن الهي قمشه اي
ترجمه ارزشمند مرحوم قمشه اي ترجمه ايست تفسير گونه كه تا حد بسيار زيادي متن با شرح آميخته شده 

آنقدر اين آميختگي زياد استه كه به راحتي .آن هم شرحي كه نه جزو ترجمه محسوب ميشود و نه تفسير است
به طور كلي ميتوان كاستي هاي اين ترجمه را درمواردي هم . نميتوان ترجمه اصلي را از افزوده ها تمييز داد

دخيل كردن برداشت هاي  ترجمه نادرست زمان فعل ها ، بي توجهي به ضماير ، در بسياري موارد:چون
شخصي ، ترجمه نشدن برخي واژگان و يا غلط ترجمه شدن ، لغزش در علم نحو، برداشت اشتباه و به تبع آن 

به ) س(كه هر يك از  اين موارد  با ارائه نمونه هايي از سوره مباركه مريم. بررسي كرد... ترجمه اشتباه و
  .تفصيل بيان شده است

  
  نادرست زمان و صيغه فعل هاترجمه 3- 1      

، مجسم ساختيم ، ترجمه شده است در »تَمثَّلَ « اين سوره مباركه فعل17آيه » سوِيا بشَرًا لَها فَتَمثَّلَ ....«-1
  »مجسم كرد«حالي كه صيغه اين فعل مفرد مذكر است نه متكلم مع الغير و ترجمه صحيح آن چنين است

، »بازميگردند«مجهول است ليكن مرحوم الهي قمشه اي آن را » يرجعون«فعل )  40آيه(»يرْجعونَ إِلَينَا ...«-2
  .صحيح است» بازگردانده ميشوند«يعني معلوم ترجمه كرده اند و ترجمه

3-» بر اتاومضِ السالْأَرا وما ومنَهيب هدبطَبِرْ فَاعاصو هتادبعلْ له لَمتَع ا لَهيمترجمه شادروان ) 65آيه(»س
خواهي يافت «، »..تَعلَم له «فعل »آيا ديگري را مانند او به نام خدائي اليق پرستش خواهي يافت؟...«:قمشه اي

از آن قابل برداشت » يافتن «ترجمه شده است در حالي كه نه زمان اين فعل آينده است و نه معناي »
  )175،ص1992مخلوف،(»ا براي او همنامي ميشناسي؟آي«لذا بايد اينگونه ترجمه شود.است

4-»... فولَس ا أُخْرَجيمترجم »به زودي سر از قبر بيرون آورده و زنده خواهم شد«ترجمه مترجم )66آيه(»ح
» بيرون آورده خواهم شد«لذا بهتر است .فعل أُخرَج مجهول را ، معلوم ترجمه كرده است كه صحيح نمي باشد

لبته در ترجمه اين آيه شريفه اشتباه ديگري نيز وجود دارد كه در بخش لغزش هاي نحوي به ترجمه شود ا
  .توضيح آن پرداخته ميشود

5-» كَملَكْنَا وم أَهلَهن قَبلْ قَرْنٍ مه سم تُحنْهنْ مم دأَح أَو عمتَس مترجمه الهي قمشه اي )98آيه (» رِكْزًا لَه
آيا چشم تو به احدي از آن ها ديگر خواهد افتاد ؟ يا كمترين صدايي در دنيا از آنان ..«:ن استاز اين آيه چني

براي بيان دوام » تَسمع« و » تحس«در اين آيه شريف دو فعل مضارع به كار رفته شده » تا ابد خواهي شنيد؟ 
الزم است بدين صورت ترجمه و استمرار، مضارع آورده شده اند بنا بر اين مترجم دچار خطا شده است و 

  )177همان،ص(»شنوى مى ايشان از صدايى يا يابى مى را آنان از كسى يا«شود
6 -»كلَئينَ أُوالَّذ مأَنْع هِم اللَّهلَينَ عينَ من النَّبِيةِ ميذُر منعام و لطف به را آنها....اوالد همه ميان از ما... :  آد 

هم » اهللا«مفرد مذكر است ، حتي فاعل آن يعني كلمه » أنعم«صيغه فعل  )58آيه( »گردانيديم مخصوص خود
لذا ترجمه صحيح . آمده است ،در حالي كه مترجم در اينجا آن را به صورت متكلم مع الغير ترجمه كرده است

  »...داشت  ارزانى نعمت ايشان بر داوندخ «:چنين است 
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  اشكال در ترجمه برخي واژگان    - 2-3
همانطور كه شرح و توضيح هاي اضافي و بي مورد در ترجمه خلل ايجاد ميكند ، حذف هاي بي مورد نيز 

در ترجمه مرحوم الهي قمشه اي به كرات به حذف هاي بي دليل بر . باعث ايجاد ضعف در ترجمه ميشود
  :اشاره ميشود) س(مريم خورد ميكنيم كه در اين نوشتار به چند نمونه از افتادگي ها در ترجمه سوره مباركه

       
1-» لَمأَكُن و كائعبِد با ريو با وجود اين « :در ترجمه الهي قمشه اي چنين ترجمه شده است)  4آيه( »شَق

» من از دعائي به درگاه كرم تو چشم اميد دارم و خودم را محروم از عطاي بي انتهاي تو هرگز ندانسته ام
نيز ترجمه )رب (به درستي معادل يابي و ترجمه نشده و كلمه ) لَم أكن(، فعل ) قيشَ(درترجمه اين آيه واژه

  »ام نبوده نااميد تو دعاى هرگزاز من پروردگار اى«نشده است كه الزم است بدين صورت ترجمه شود 
با مردم تكلم «آورده شده ايشان چنين استترجمه ) 10آيه(»سوِيا لَيالٍ ثَلَاثَ النَّاس تُكَلِّم أَلَّا آيتُك قَالَ«- 2   

كه نقش حال نيز دارد، اصال ترجمه نشده » سويا«در اين آيه، كلمه » تا سه روز نكني و بر سخن قادر نباشي
تا سه روز نميتواني با «با توجه به نقش اين كلمه و روان تر كردن آن بهتر است اينگونه ترجمه ميشد . است

  »ي كه سالم هستيمردم صحبت كني ، در حال
  3- »ن فَاتَّخَذَتم هِمونا دابجلْنَا حسا فَأَرهنَا إِلَيوحثَّلَ را فَتَمشَرًا لَها بوِيما روح خود را روح القدس كه : ...س

را ناديده » أرسلنا «در اينجا مترجم فعل ) 17آيه(»فرشته اعظم است بر او در صورتي زيبا مجسم ساختيم
 به تا فرستاديم او سوى به را خود روح «آيه بهتر است اينگونه ترجمه شود.و آن را ترجمه نكرده است گرفته

  »شد نمايان او بر اندام خوش بشرى] شكل[
... او را درد زاييدن فرارسيد زير شاخ درخت خرمائي رفت و: ... النَّخْلَةِ جِذْعِ إِلَى الْمخَاض فَأَجاءها«- 4 
اشكال وارده بر آن اين است كه اين ترجمه ، .اشتباه ترجمه شده است» أجاء إلي «اين آيه فعل در ) 23آيه(»

سختي و ناراحتي موجود در اين آيه را به خوبي به خواننده منتقل نكرده است و الزم است اينگونه ترجمه شود 
  )17،ص1384قيم،(»كشانيد خرمايى درخت تنه سوى به را او زايمان درد« :
آنگاه قوم مريم كه از اين قضيه آگاه شدند به :...فَرِيا  شَيئًا جِئْت لَقَد مرْيم يا قَالُوا تَحملُه قَومها بِه أَتَتفَ« - 5 

در ترجمه اي كه )27آيه(»ك..جانب او آمدند كه از اين مكانش همراه برند بر او زبان مالمت گشوده و گفتند
ائه كرده است ، اصال به ترجمه واژگان توجهي نشده و شرحي كامال كلي و  الهي قمشه اي از اين آيه ار

 او كه حالى در] مريم[ پس«شخصي ، جايگزين ترجمه اصلي شده است كه سزاوار است اين ترجمه ارائه ميشد
  »...آورد قومش نزد بود گرفته آغوش در را
پس به زودي خواهند دانست كه كدام يك روزگارش بدتر و : ...جندا  وأَضْعف مكَانًا شَرٌّ هو منْ فَسيعلَمونَ...«- 6

به معني جايگاه و مقام است، كه در ترجمه الهي قمشه اي به » مكان«) 75آيه(»سپاهش ضعيف تر است
  .آورده شده است» روزگار«اشتباه 
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فعل ) 77آيه(»فرزند بسيار در بهشت خواهم داشتگفت من البته مال و : وولَدا  مالًا لَأُوتَينَّ وقَالَ..«-7
به «: ترجمه دقيق آن چنين داست.مجهول است كه مترجم به خطا آن را معلوم ترجمه كرده است » ألوتينَّ«

  »من داده خواهد شد
ن فرستاديم تا سخت آنها را آزار ما شياطين را بر سر كافرا: أَزا  تَؤُزهم الْكَافرِينَ علَى الشَّياطينَ أَرسلْنَا أَنَّا«-8

در اين آيه مترجم عالوه بر ) 83آيه(»كنند و به وهم و خياالت باطل دنيا از سعادت ابد محرومشان سازند
به » أز«ترجمه كرده است در حلي كه » آزار دادن «را نيز به غلط » تؤز«افزودن شرح هاي اضافي ، فعل 

 بر را شيطانها ما «:لذا بايد اينگونه ترجمه شود)400،ص 1430،خالد اسماعيل(معناي تحريك كردن است 
  ».كنند تحريك] گناهان به[ را آنان تا ايم گماشته كافران

      
  لغزش هاي ترجمه ناشي ازغفلت از اصول نحوي  - 4-3

بي از اصلي ترين اصولي كه در ترجمه از عربي به فارسي بايد به آن توجه كرد ، اصول نحوي است ؛ چراكه 
به )ع(اهميت اين علم در كالم حضرت علي . توجهي به اين علم ممكن است حتي معنا را كامال دگرگون كند

الفقه لألديان و الطب لألبدان و النحو للسان و النجوم لمعرفة «:روشني بيان ميشود ايشان ميفرمايند
ت نحوي بسياري ناديده گرفته اما متأسفانه در ترجمه  الهي قمشه اي ،نكا)218:1،ج1403مجلسي،(»الزمان

  :شده است كه به تبع آن اشتباهات ترجمه اي بسياري ايجاد شده است
  
1- نَاهآتَيو كْما الْحبِيص s12tنَانًاحن ونَّا مكَاةً لَّدزكَانَ وا ويتَق s13t  شادروان الهي قمشه اي بدون در نظر

  :اين آيات بدين گونه پرداخته است) بهتر است بگوييم توضيح و شرح(گرفتن نقش و معناي كلمات ، به ترجمه
و او به لطف خاص ما بدان مقام نبوت رسيد و از )12(و به او در همان سن كودكي مقام نبوت بخشيديم«       

  ») 13(وا پيش گرفتاين رو كه طريق بندگي خداو تق
من «است وبا »الحكم«، معطوف به » حنانا«،بدون در نظر گرفتن اينكه 13مرحوم قمشه اي در ترجمه آيه      

 مهربانى خود جانب از«الزم است اينگونه ترجمه شود. آمده است ، ترجمه آن را با شرح مزج كرده است »لدنا
  »و او تقوا پيشه بود]داديم او به[ پاكى و
2-» لَى فَخَرَجع همنَ قَورَابِ محى الْمحفَأَو هِموا أَن إِلَيحبكْرَةً سا  بيشعپس ما به زكريا در آنجايي كه از : و

محراب عبادت بر قومش بيرون آمد وحي كرديم كه تو و امتت همه صبح و شام به تسبيح و نماز قيام كنيد و 
  )11آيه(»خوانيدخدا را از شرك و شريك منزه 

ايشان . دچار اشتباه بارزي شده است » أوحي إليهم« در ترجمه اين آيه ،مترجم در تشخيص فاعل     
ميباشد و ترجمه » زكريا«، » خرج«فرشتگان  را فاعل گرفته اند، در صورتي كه فاعل  اين فعل همانند فعل 

 و روز كه گردانيد آگاه را ايشان و درآمد ويشزكريا از محراب بر قومش خ« :پيشنهادي نويسندگان چنين است
  »بپردازيد نيايش به شب
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و از لطف و مرحمتي كه داشتيم برادرش هارون را نيز براي : ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَخَاه هارونَ نَبِيا «-3
ترجم از آن غفلت كرده از جمله اصول نحوي كه اين م) 53آيه(»مشاركت و مساعدت او مقام نبوت عطا كرديم

گرفته شده است؛در » وهبنا«، مفعول دوم فعل »نبيا«در اين آيه شريف . اند ، تشخيص و ترجمه حال است
 يا بدل "هارون" و دوم مفعول "اخا" و اول مفعول زائده الم با "له " در"ه" ضمير و حال، »نبيا«حالي كه 

كه پيامبر بود  - هارون را برادرش خويش  رحمت به و «:پس ترجمه دقيق آيه چنين است. بيان ميباشد  عطف
  ».به او بخشيديم - 
آيا چون من بميرم باز به زودي سر از قبر بيرون آورده و :  ويقُولُ الْإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخْرَج حيا «-4

آن را ناديده گرفته است لذا دچار حال است ، اما مترجم » حيا«در اين آيه شريف ) 66آيه(»زنده خواهم شد؟
  »خواهم شد؟يرون آورده ب بميرم ، زنده ، وقتى آيا« :الزم است اين چنين ترجمه شود.خطا گرديده است

آنگاه همه را احضار خواهيم كرد تا گرد آتش جهنم به زانو در : ... ثُم لَنُحضرَنَّهم حولَ جهنَّم جِثيا «-5
كه حال است تشخيص داده نشده و مترجم در ترجمه آن دچار » جِثيا«اين آيه نيز كلمه در ) 68آيه(»آيند

 دوزخ گرداگرد را آنان اند درآمده زانو به كه حالى در سپس« :ترجمه دقيق آيه چنين است.اشتباه گرديده است
  »كرد خواهيم حاضر

6 -» دوِر نَّمهينَ إِلَى جرِمجوقُ الْمدر » وردا«نقش ) 86آيه(»كاران را به آتش جهنم در افكنديم و بد : ا نَس
فعل مضارع است » نَسوقُ«اينجا حال است كه مترجم  از كنار آن رد شده وترجمه نكرده است به عالوه اينكه 

لذا  ترجمه دقيق .و براي بيان دوام و استمرار به كار گرفته ميشود ليكن مترجم آن را ماضي ترجمه كرده است
  »رانيم و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى «:است چنين 

  
 شخصي هاي برداشت كردن دخيل و ترجمه و شرح آميختگي -3- 5

 عموم پسند مورد و ساده زباني از كه است اين ديگر هاي ترجمه با اي قمشه الهي ترجمه تمايز وجه و ويژگي
 كه است هايي شرح و توضيحات آوردن دليل به عمومي اقبال اين كه) 4،ص1382، خامه گر.(است برخوردار

 ، است و زياد آنقدر مترجم هاي افزوده كه است همينجا ترجمه اين مهم اشكال اما. است شده افزوده آن بر
 مريم مباركه سوره از آيه هيچ تقريبا. نيست تفكيك قابل ترجمه اصل از و شده، آميخته ترجمه با كه

در اينجا به بيان نمونه اي كامال بارز از دخالت برداشت شخصي بر .  نيست خالي مترجم اين هاي ازشرح)س(
  :ترجمه ، كه معنا را به كلي دگرگون كرده است ، پرداخته شده است

» )82(علَيهِم ضدا كَلَّا سيكْفُرُونَ بِعبادتهِم ويكُونُونَ )81(واتَّخَذُوا من دونِ اللَّه آلهةً لِّيكُونُوا لَهم عزا «      
چنين نيست بلكه به زودي از كار خود پشيمان و «:مرحوم الهي قمشه اي ترجمه آيه دوم را اين گونه آورده اند

در »هم«در اين ترجمه أوال ضمير »  از پرستش آن خدايان باطل روي بگردانند و به خصومت آنها برخيزند
خدايان باطل ، دوم اينكه فعلي وجود ندارد كه معادل آن  به كافران برميگردد نه بت ها و» بعبادتهم«
] آن معبودان[ست به زودى نيچنين  «:بلكه ترجمه صحيح و دقيق اين ترجمه ميباشد.باشد» پشيمان شدن«

  » گردند  كنند و دشمن آنان مى عبادت ايشان را انكار مى
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  نتيجه گيري
  :نتايج زير حاصل آمدپس از نقد و بررسي ترجمه شادروان الهي قمشه اي 

ترجمه الهي قمشه اي به دليل رواني و سادگي و هم چنين داشتن اضافاتي بر طبق اعتقادات شيعه مورد - 1   
  .توجه عموم مردم است

اگرچه ارزش كار محيي الدين الهي قمشه اي بر همگان واضح و روشن است ، اما حقيقت هايي از قرآن ، - 2   
  .قرار گرفته است كه در بسياري از موارد ، كالم خداوند دچار دگرگوني شده استدر ترجمه ايشان مورد غفلت

  :به طور كل لغزش هاي ترجمه الهي قمشه اي را ميتوان در موارد زير جمع كرد- 3   
 اشكاالت نحوي و ساختاري •

 غفلت هاي ناشي از كلمات جا افتاده و ترجمه نشده •

 مشخص نبودن مرز ميان ترجمه ، تفسير و شرح •

 برخي موارد اشتباه ترجمه شده •

 عدم رعايت ساختارهاي زبان فارسي در ترجمه •

  
  

  :منابع
 قرآن كريم - 1

، » المعجم الوسيط«1385ابراهيم ، مصطفي و احمد الزيات ، حامد عبد القادر و محمد النجار،  -2
 تهران،مرتضوي 

 وت ، مؤسسه البديل، بير»لقاموس المقارن اللفاظ القرآن الكريم «،ا1430خالد إسماعيل ، علي،  - 3

 1390، »سيري در ترجمه هاي فارسي قرآن «خامه گر ، محمد ، -4

 1390،» كدام ترجمه قرآن به زبان فارسي بهتر است؟«رضاخاني، زمان ،  - 5

 ، نشر معاصر»فرهنگ معاصر عربي به فارسي ،تهران «، 1390قيم ، عبد النبي ، - 6

 تهران ،مرتضوي ، چاپ دوم ،»بحار األنوار «،1403مجلسي ، محمد باقر ، -7

، لسان العرب ، تصحيح امين محمد عبد الوهاب ، بيروت ، دار ) بي تا(محمد بن مكرم ،ابن منظور ،  -8
 التراث األدبي

  ، كلمات القرآن ، بيروت ، دار الفكر1992محمد مخلوف ، حسنين ،  -9
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  بررسي ترجمه بينانشانه اي متون نمايشي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
  

1مهسا ميرشكار
 

  
  :چكيده

ترجمه همواره در برقراري ارتباط ميان انسان ها و ملل مختلف نقشي اساسي را ايفا نموده است، به همين 
دليل نيز دانشمندان و ترجمه پژوهان در طول تاريخ در صدد آن بوده اند تا عمل ترجمه را به عنوان موضوعي 

جيمز هولمز از نخستين ترجمه پژوهاني است كه از . بازشناسند مستقل مورد مطالعه قرار داده و آن را بيشتر
بعدها نظريه پردازاني . ترجمه با نام مطالعات ترجمه سخن به ميان آورد و آن را وارد حوزه اي جداگانه نمود

همچون رومن ياكوبسون با مطالعه بر روي شاخه هاي مختلف مطالعات ترجمه، ترجمه را به سه گونه ترجمه 
ترجمه بينانشانه اي گونه اي از . باني، ترجمه بينازباني و ترجمه بينانشانه اي طبقه بندي مينمايددرون ز

ترجمه متون نمايشي از . ترجمه است كه در آن نشانه هاي كالمي به نشانه هاي غيركالمي تبديل ميگردند
مقصد، با استفاده از ترجمه اين دست است كه در آن متن ممكن است پس از ترجمه بينازباني و ورود به زبان 

در ترجمه بينانشانه اي، رمزگان هاي پسامتن عالوه بر سازه . بينانشانه اي براي اجرا در صحنه تئاتر آماده گردد
در متون نمايشي با گفتمان هاي متفاوتي مواجهيم كه . هاي زباني، سازه هاي غيرزباني را نيز در بر ميگيرند

تحليل انتقادي گفتمان بافت زباني را در درون بافت . انتقادي گفتمان مي باشيم براي نقد آنان نيازمند تحليل
مقاله ي حاضر ضمن بررسي ترجمه بينانشانه اي متون . اجتماعي مرتبط با آن مورد مطالعه قرار مي دهد

انتها، هم چنين در . نمايشي، به فرآيند شكل گيري پسامتن چندنشانه اي به منظور اجرا در صحنه مي پردازد
نمونه هايي از بخش هاي مختلف چند متن نمايشي انگليسي كه به زبان فارسي ترجمه و سپس براي اجرا 

  .درآمده اند، انتخاب و با استفاده از شيوه  تحليل انتقادي گفتمان مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند
  

  .متون نمايشي، نمايشنامه، پسامتن ترجمه، ترجمه بينانشانه اي، تحليل انتقادي گفتمان، :واژگان كليدي
 

  مقدمه. 1
ترجمه همواره در طي قرون متمادي، نقشي اساسي در برقراري ارتباط ميان انسانهايي از سرزمين هاي 
مختلف با زبان و فرهنگ مختلف داشته است، اما توجه به آن به عنوان يك رشته ي دانشگاهي و مطالعه آن به 

د كه به ترجمه به صورت جيمز هلمز نخستين كسي بو. صورت نظام مند به اواسط قرن بيستم باز مي گردد
ايجاد نمود كه به مطالعات دانشگاهي "مطالعات ترجمه"مفهومي جداگانه نگريست و شاخه اي جداگانه با نام 

ماهيت مطالعات  "نام و ماهيت مطالعات ترجمه"وي در مقاله اي تحت عنوان . در اين زمينه مي پرداخت

                                                           
  mahsamirshekar91@gmail.com)   ع(دانش آموخته مطالعات ترجمه دانشگاه امام رضا .  1
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هر چند پس از وي نيز صاحب نظران ترجمه، . نمايد ترجمه را توصيف و چهارچوبي جامع براي آن ترسيم مي
  .آثار بسياري در خصوص ماهيت ترجمه و كاربردهاي آن به رشته ي تحرير درآورنده اند

زبان ) 1896 -1982(رومن ياكوبسن . با ظهور نظريه هاي زبان شناختي در ترجمه دوره اي جديد آغاز شد    
رومن ياكوبسن . نه شناسي در حوزه مطالعات ترجمه پرداختشناس روسي و   نظريه پرداز ادبي به نشا

وي با . نخستين كسي بود كه در حوزه ي مطالعات ترجمه، به نشانه هاي غيركالمي توجه نشان داد) 1959(
تقسيم بندي سه گانه ي خود از ترجمه، چرخشي نشانه شناسي در ترجمه بنيان نهاد و ثابت كرد كه متون 

ترجمه : ياكوبسن ترجمه را به سه گونه تقسيم مي نمايد. مه لزوماً متون كالمي نيستنددرگير در فرآيند ترج
يا دگرگوني كه تاويل نشانه هاي زباني بواسطه ي نشانه هاي (Intralingual translation)درون زباني 

عني رايج آن، با ترجمه در م (Interlingual translation)ترجمه بينازباني . زباني ديگر در همان زبان است
كه تاوبل نشانه هاي كالمي يك زبان بواسطه ي نشانه هاي كالمي زبان ديگر است و ترجمه بينانشانه 

يا استحاله كه تاويل نشانه هاي كالمي بواسطه ي نظام هاي نشانه اي  (Intersemiotic translation)اي
  . ولي شگفت در مطالعات ترجمه شدياكوبسن با اين طبقه بندي سه گانه زمينه ساز تح. غير كالمي است

نيز به ارتباط ميان رشته اي نشانه شناسي و مطالعات ترجمه توجه نشان ) 1994(پس از ياكوبسن، توري     
با /ترجمه مجموعه اي از عملكردهايي است كه طي آنها يك موجوديت نشانه اي به"او بر اين باور بود كه . داد

همان، . ("جايگزين مي شود/ظام نشانه اي ديگر تبديل مي شودموجوديت نشانه اي ديگري از يك ن
ترجمه بينانشانه اي . براي او ترجمه در سطح اول يا ترجمه ي درون نشانه ايست و يا بينانشانه اي) 1112.ص

  .ترجمه از زبان به نازبان و بالعكس مي باشد كه اقتباس سينمايي و ترجمه ي  تئاتري از آن جمله اند
  

  ي و ترجمه آثار نمايشيمتن نمايش
علت اين امر ماهيت . شايد بتوان گفت در ميان ترجمه متون ادبي، ترجمه ي آثار نمايشي دشوارترين باشد

متن نمايشي بايد چنان باشد كه دريافت كننده . اساساً اجرايي اثر نمايشي و نقش بنيادين ديالوگ در آن است
ديالوگ نمايشي در واقع نوعي كنش كالمي است . استاحساس كند كه مستقيماً با  شخصيت ها مواجه 

وظيفه ي مترجم نيز در وهله ي اول تشخيص ويژگي هاي ساختاري اجرا و سپس ). 1867 -1936پيراندلو (
 .ترجمه ي آنها به زبان صحنه است

رجم مت.  ترجمه متن نمايشي موضوعي است كه كمتر مورد توجه منتقدان و نظريه پردازان قرار گرفته است
با توجه به اين امر، مترجم . آثار نمايشي اثر خود را براي به صحنه در آوردن ترجمه مي كند نه براي خواندن

به هنگام برگرداندن اثر به فارسي بايد آن را در ذهن خود در حال اجرا تصور كند و با خود بينديشد كه آيا 
در نتيجه، از آن . در نخستين برخورد در مي يابند مردم در سالن تئاتر، ترجمه ي او را بدون زحمت و اشكال و

جايي كه نمايشنامه در واقع براي گفته شدن بر روي صحنه ترجمه مي شود، خوش آهنگي و رواني كالم 
در ترجمه نمايشنامه نيز از اهميت بسياري برخوردار  "سبك زباني"انتخاب . اهميت بيشتري پيدا مي كند

  . است
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يكي متن اصلي كه همان : ي متن نمايشي اين است كه از دو متن تشكيل شده استيكي از پيچيدگي ها    
متني كه با اجرا در مقابل تماشاگر قرار مي . گفتگو هاست و ديگري متن مكمل كه دستورهاي صحنه است

گيرد تلفيقي است از اين دو متن به عالوه ي متن هاي ديگري كه ناشي از تأويل هر يك از عوامل دخيل در 
اين ها همه مسائلي هستند كه مترجم بايستي در برگردان متن به آن ها توجه كاملي داشته . آن نمايش است

از آنجايي كه كه دو متن قواعد، هنجارها و آداب مخصوص به خود را دارند و اين قوانين در دو فرهنگ . باشد
در ترجمه ي . جم چند برابر گرددمبدأ و مقصد متفاوت است، برگردان اين متون باعث مي شود مشكالت متر

بينانشانه اي اين متون با توجه به گسترش نشانه هاي غير زباني و رمزگان هاي بسيار اين موضوع حتي 
  .  دشوارتر نيز مي شود

  
  تحليل انتقادي گفتمان

ي و گفتمان عبارت است از به كارگيري زبان به منزله ي امري اجتماع«، )7. ، ص1995(از ديدگاه فركالف 
شناخت . بنابراين تحليل گفتمان، تجزيه و تحليل كيفيت كاركرد متن در بستر اجتماعي، فرهنگي آن است

اين پيش فرض ها، . مترجم و پيش فرضهاي وي از جمله ابزارهاي ضروري در اين كنش اجتماعي مي باشند
انتظارات او از دين و كاركرد متن گاهي برگرفته از متن مبدأ و گاهي برگرفته از ايدئولوژي مترجم هستند و از 

مترجم بايستي به عنوان بخشي از فرهنگ و جامعه ). 2005مالنظر، (ترجمه اش در جامعه ريشه مي گيرند 
 .   خود را با نيازهاي آن هماهنگ نمايد

. تحليل گفتمان انتقادي، در واقع نوعي پژوهش گفتماني است كه وارد حوزه ي جامعه شناختي مي شود    
ين نقد در درجه ي اول، به مسئله ي سوء استفاده از قدرت، سلطه، نابرابري و بازتوليد و مقاومت در برابر ا

تحليل انتقادي گفتمان، جرياني منتج از زبان شناسي انتقادي است كه راه خود را . قدرت در متون مي پردازد
اتر رفتن از توصيفات صرف زباني، گفتمان تحليل گر انتقادي گفتمان با فر. از تحليل گفتمان جدا نموده است

را با مفاهيم قدرت وايدئولوژي پيوند داده و بافت كاربرد زبان را با بافت هاي گسترده تر اجتماعي و فرهنگي 
فركالف مفاهيم الزم براي تحليل انتقادي گفتمان را در مدلي سه بعدي به هم مرتبط . آن مرتبط مي سازد

اين سه بعد عبارت اند . ليل از رخدادي ارتباطي بايد اين سه بعد را مد نظر قرار دهداز نظر وي هر تح. مي كند
و رويه ي گسترده تري كه ) رويه ي گفتماني(ويژگي هاي متنيت، فرآيندهاي مرتبط به توليد و مصرف متن: از

ت كه متن را نمي فركالف بر اين باور اس).  رويه ي اجتماعي(رخداد اجتماعي مورد بررسي به آن تعلق دارد 
بلكه بايد به روابط آن با بستر . توان در خالء و خارج از روابط بينامتني و بيناگفتماني آن تحليل نمود

و  1995(اين مفهوم بينامتنيت مدنظر فركالف . فرهنگي و شبكه بينامتني اش توجه داشت -اجتماعي
عيتي است كه در ان تمامي روبدادهاي ، به ماهيت تاريخ مندي متون اشاره دارد و مربوط به وض)2006

  .ارتباطي به رويدادهاي پيش از خود مرتبط و وابسته هستند و به واسطه ي آنهاست كه معنا مي يابند
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  نقد ترجمه با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان
بسياري نظريه پردازان . توجه به مباحث تحليل انتقادي گفتمان در مطالعات ترجمه مسئله ي تازه اي نيست

اما پس از انكه شفنر . به مفاهيم قدرت و ايدئولوژي و ارتباط آنها با فرآيند و محصول ترجمه، پرداخته اند
يه طور صريح به ارتباط ميان ترجمه و تحليل انتقادي گفتمان اشاره كرد، توجه ترجمه پژوهان بيش ) 2004(

تحليل انتقادي گفتمان از ديدگاه بينامتنيت  در ادامه به مفاهيم بنيادين. از پيش به اين سمت معطوف شد
و ارتباط آن با مطالعات ترجمه، ) پيشامتن و پسامتن(اشاره مي شود و با توجه به تعاريف متن، بينامتنيت 

) ترجمه بينانشانه اي(چارچوبي براي ارائه نقد ترجمه از اين ديدگاه و در واقع تحليل انتقادي پسامتن ترجمه 
  ).1393قهرماني، (مي گردد  در سطح خرد ارائه

  
  مطالعات ترجمه وبينامتنيت

تعريف او از . ، در آثار ژوليا كريستوا به كار رفت1960اصطالح بينامتنيت براي نخستين بار در اواخر دهه ي 
يعني هر متني . اين اصطالح اين بود كه هر متن صورت جذب شده و دگرسان شده ي متون ديگر است

در نتيجه متن كريستوا، به هيچ معناي صريح و ثابتي كه برآمده از . ش متون ديگر استبرآيندي از بر هم كن
قلمرو بينامتنيت . خودش باشد رهنمون نيست و معناي زايشي آن همواره در درون و بيرون از آن قرار دارد

در تعاملي  متن براي او نظامي از نشانه هاست كه. كريستوا تنها محدود به نشانه هاي زباني نبوده است
بينامتنيت براي او گذر از يك نظام نشانه اي به . بينامتني به رويه هاي داللتي از پيش موجودش پيوسته است

  . نظام نشانه اي ديگر است كه الزمه ي اين گذر واپاشي نظام پيشين و آرايش نظام پسين است
  

  ترجمه به مثابه ي تراكنشي بينامتني
ه مفهوم بينامتنيت، اگر بخواهيم به ارتباط اين مفهوم با ترجمه بپردازيم ميتوان با توجه به رويكرد كريستوا ب

ميان متون چند نشانه اي در / در اين باره گفت، كنش ترجمهدر واقع تعامل پوياي معنا است كه در درون
ست و در اينجا، ماهيت نشانه اي فرآيندي دارد كه در حال فرآوري مستمر ا "متن"در نتيجه . گردش است

 "بينامتني"با اين وصف، محصول ترجمه نيز . نيز به شكل زايايي در جريان دائمي شدن قرار مي گيرد "معنا"
  .در حالت فرآوري درآمده است "متن"مي باشد كه به خدمت نگهداشت مستمر 

ه هم آيي پيشا متن يا همان متن مبدأ تنها يكي از بينامتوني است كه در پسا متن يا متن مقصد دعوت ب    
بينامتونهاي شركت كننده در اين فرآيند عبارت اند از بينامتون فرهنگ، اجتماع، ذهنيت مولف . مي شود

در نتيجه ترجمه به عنوان تراكنشي بينامتني به مفاهيمي از جمله ترجمه به مثابه . ، ذهنيت مخاطب)مترجم(
تمي كند و از آن جايي كه بينامتن نظامي از دالل... ي تراكنشي بينافرهنگي، بينااجتماعي، بيناگفتماني و 

نشانه هاست كه در ارتباطي بينامتني با ديگر نظام هاي  نشانه اي قرار دارد، ترجمه به مثابه ي تراكنشي 
  . بينامتني، مفاهيم ترجمه به مثابه ي تراكنشي درون نشانه اي و بينانشانه اي را نيز در بر مي گيرد
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براي ترجمه انتخاب مي شود و به جامعه ي مقصد معرفي مي گردد، با دو احتمال وقتي كه يك پيشامتن      
در اين مرحله كه . پذيرش يا عدم پذيرش توسط هنجارهاي تعيين كننده ي جامعه ي مقصد: روبه رو مي شود

مرحله ي انتخاب پيشامتن مي باشد، ساختارهاي قدرت و روابط تصميم گيرنده، تحت كنترل ايدئولوژي يا 
گفتمان تعيين كننده جامعه مقصد، به سواالتي نظير اينكه چه پيشامتني مناسب ترجمه است و كدام يك 

پس از انتخاب پيشامتن فرآيند گردش متني آغاز مي . صالحيت الزم را براي ترجمه ندارد، پاسخ مي گويند
اين فرآيند به عنوان . گردش متني از سه مرحله ي توليد، توزيع و دريافت بينامتن تشكيل مي شود. شود

كنشي گفتماني تلقي مي گردد كه در ارتباطي بينامتني و بيناگفتماني با اصول، قواعد، عرف ها، عقايد، 
هنجارها، ارزش ها، باورها و نهادهاي تصميم گيرنده و ديگر عوامل تعيين كننده ي جامعه ي مقصد قرار 

او در وصف اين فرآيند، روابط و ساختارهاي قدرت و  .گردش متني از جمله اصطالحات لفور است. گرفته است
افراد متخصص تصميم گيرنده در درون نظام : عوامل دخيل در فرآيند ترجمه را به سه گروه تقسيم مي كند

در بيرون از نظام ادبي مقصد و  (patronage)ادبي مقصد، دستگاهها و نهادهاي قدرت و حاميان تأثيرگذار 
اين افراد مي توانند در توليد، توزيع ودريافت پسامتن ادبي سهيم . بر نظام ادبي مقصدبوطيقاي مرجع و حاكم 

و تأثيرگذار باشند و همين افراد هستند كه ظهور و رواج شيوه ي ادبي خاصي را در جامعه مقصد هدايت كرده 
  . يا آن را طرد ميكنند و به حاشيه مي رانند و يا به طور كلي حذف مي نمايند

ارها، اصول و قواعد، ارزش ها و باورها، رسوم و سنن روي هم رفته ايدئولوژي يك جامعه را تشكيل مي هنج    
اين عوامل از جمله عوامل كليدي تعيين كننده در فرآيند گردش پسامتني به خصوص مرحله ي توليد . دهند

زيادي تحت كنترل  مترجم در طي فرآيند توليد پسامتن تا حد).   1996هرمانس، (به شمار مي آيند 
مالحظات ايدئولوژيكي جامعه مقصد قرار دارد و اختيارات و انتخاب هاي او به هيچ وجه نمي توانند بدون 

با اين حال، ميزان و شيوه ي دروني سازي اين باورها و مفروضات در جامعه، از . سوگيري و خنثي تلقي گردند
به همين دليل مي توان گفت هر مترجم . اوت استشخصي به شخص ديگر و از مترجمي به مترجم ديگر متف

  .  ذهنيت و ديدگاه منحصر به فرد و مختص خود را در فرآيند توليد متن به كار مي گيرد
در اين فرآيند، پسامتن به . ناميد(transformation)فرآيند توليد پسامتن را ميتوان فرآيند دگرسازي     

و پويا ميان نظام هاي پيشامتني و پسامتني دارد، شكل مي واسطه ي تصميمات مترجمي كه نقشي فعال 
به كار گرفته مي  "پسامتن"اين راهبردها، براي هم آوري دو نظام پيشامتن و پسامتن در فضاي متني . گيرد
 ، حذف(substitution)راهبردهاي دگرسازي را بهچهاردسته ي جايگزين سازي) 2008(فان ليوون .  شود

(deletion)افزايش،(addition)و بازآرايش(rearrangement)راهبردهاي دگرسازي در . تقسيم مي كند
در جريان اين دگرساني مشاركت  "ذهنيت مترجم"واقع به شيوه ها و رويه هايي اشاره دارند كه با وساطت 

كل تنها يكي از بينامتن هاي موجود در ش "ذهنيت مترجم"با اين حال، ذكر اين نكته ضروري است كه . دارند
  .گيري پسامتن است
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  تحليل انتقادي رمزگان هاي پسامتني در سطح خرد
رمزگان هاي پسامتني سازه هاي متني هستند كه در بيناكنشي دوسويه مستمر و پويا با محيط بينامتني و 

تمامي متون چه زباني و چه غير زباني، از يك سو حامل نيروهاي گفتماني . بيناگفتماني خود قرار دارند
اجتماعي خود آنها را بازتوليد مي كنند و از ديگر  - امتني خود مي باشند كه از طريق رمزگان هاي فرهنگيبين

رمزگان هاي شخصي مترجم همان مالحظات مترجم اند . اند) مولف(سو حامل رمزگان هاي شخصي مترجم 
رمزگان ها حامل رمزگان  اما هر متني عالوه بر اين. كه به شكل عناصر متني در پسامتن بازنمايي شده اند

براي . اين رمزگان ها شيوه هاي شكل گيري عناصر متني را بازنمايي مي كنند. هاي تخصصي نيز مي باشد
مثال متني كه براي اجرا نگاشته مي شود حاوي رمزگان هاي تخصصي است كه تكنيك هاي اجرا را در توليد 

  ).1393قهرماني، (خود آشكار مي سازد 
براي تحليل انتقادي پسامتن، چه زباني و چه غير زباني، بايد به تلويحات ضمني و معاني افزوده اي كه در     

در اينجا، براي ارائه چارچوب تحليل انتقادي رمزگان هاي زباني . رمزگان هاي متني نهفته است، توجه شود
) 2008(فان ليوون . مراجعه مي كنيم) 2008(و فان ليوون ) 2003(پسامتن با رويكرد تلفيقي به آراء فركالف 

، كنش )كنش مند و كنش پذير( سازه هاي زباني مورد نياز يك كنش اجتماعي را متشكل از كنش گران 
انجام گرفته يا در حال انجام، چگونگي اجراي كنش، زمان انجام كنش، موقعيت و محل انجام كنش و منابع و 

ذهنيت مترجم هم به عنوان عامل و ميانجي فعالي . در نظر مي گيردامكانات مورد نياز براي انجام كنش 
بخشي از ملزومات اين فرآيند از طريق به كار گيري راهبردهاي دگرسازي توسط مترجم و بخش . حضور دارد

اين راهبردها كه . ديگر از طريق انطباق فعال پسامتن با محيط بينامتني و بيناگفتماني هدف فراهم مي آيد
ه آنها اشاره شد، شامل جايگزين سازي، حذف، افزايش و بازآرايش هستند كه بنابر اقتضاي شرايط توليد قبال ب

تحليل گر انتقادي پسامتن بايستي به تلويحات ضمني و معاني . پسامتن در اختيار مترجم قرار مي گيرند
ه و به تأويل و تفسير آنها ثانويه اي كه در پس بكارگيري اين راهبردهاي دگرسازي وجود دارند، توجه كرد

در رمزگشايي سازه هاي غيرزباني به كار رفته در پسامتن، بايستي به ارتباطات بينامتني و . بپردازد
با اين حال، انواع . بيناگفتماني آنها با عناصر فرهنگي، اجتماعي سياسي محيط بينامتني شان توجه داشت

  . اصول و قواعد موجود در نظام خود مطالعه و تحليل كرد متفاوت پسامتن هاي غير زباني را  مي بايست با
سطح خرد تحليل انتقادي به مطالعه ي متن  به مثابه ي يك رويداد و ساخت گفتماني متمركز بوده و با  

اين رمزگان ها نمايانگر ضوابط حاكم بر فرآيند گردش متني مي . بررسي رمزگانهاي پسامتني سرو كار دارد
. توليدسازه هاي بينامتني و بيناگفتماني دخيل در فرآيند توليد پسامتن به شمار مي روندباشند و شكل باز

تحليلگر با مطالعه ي اين رمزگان هاي متني، به تفسير و تأويل شرايط گفتماني توليد پسامتن مي پردازد 
در سطح خرد، به در اينجا نيز به عنوانمطالعه ي انتقادي يك پسامتن چند نشانه اي ).  1393قهرماني، (

اجتماعي، شخصي و گاه تخصصي پسامتن ها پرداخته و علل و عوامل گفتماني  -بررسي رمزگان هاي فرهنگي
  . ضوابطي دخيل در فرآيند دگرسازي، مورد مطالعه قرار گرفته است -و روابطي
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  روش شناسي. 2
ه در تقسيم بندي ياكوبسن، به نقد و در اين بررسي، پس از تعريف ترجمه بينانشانه اي به عنوان نوعي از ترجم

پس از معرفتي . بررسي ترجمه متون نمايشي از منظر رويكرد تحليل انتقادي گفتمان پرداخته مي شود
رويكرد تحليل انتقادي گفتمان از ديدگاه هاي مختلف و تعاريف صاحب نظران در اين زمينه، چارچوبي نظري 

متن . رمزگان هاي زباني و رمزگان هاي غيرزباني توصيف مي گردددر رابطه با مباني رويكرد تحليل گفتمان 
در اين . در فرآيند گردش متني در بيناكنشي پويا در ارتباط با محيط بينامتني و بيناگفتماني مقصد قرار دارد

. فرآيند ذهنيت مترجم نيز به عنوان عامل و ميانجي فعال حضور دارد و ملزومات اين فرآيند را ايجاد مي كند
اول اينكه مترجم با به كارگيري راهبردهاي دگرسازي به پسامتن . اين ملزومات از دو طريق فراهم مي شود

در اين ميان متون . مي رسد و دوم اينكه پسامتن با محيط بينامتني و بيناگفتماني مقصد شكل مي گيرد
مند انتقال تلويحات ضمني و نمايشي به دليل ماهيت خاص خود براي اجرا روي صحنه در هنگام ترجمه نياز

اين رمزگان هاي غيرزباني وقتي به اجرا در مي آيند با توجه به عوامل . معاني افزوده ي متون نوشتاري است
تحليل اين توع از متون نيازمند نوع خاصي از تحليل انتقادي . مختلف دستخوش تغييرات قرار مي گيرند

  . گفتمان است
از رويكردي نشانه شناختي به فرآيند ترجمه بينانشانه اي به بررسي و نقد اين نوع  در اين مقاله با استفاده    

سپس با ارائه . ترجمه با استفاده از تحليل انتقادي رمزگان هاي پسامتني در سطح خرد پرداخته مي شود
د در گفتمان و نمونه اي از ترجمه ي بينازباني و بينانشانه اي نمايشنامه ضمن بررسي آن، به تفاوت هاي موجو
با مراجعه به . نمودهاي فرازباني حاكم بر نمايشنامه كه منجر به اين تفاوت ها مي شوند، اشاره مي كنيم

ترجمه هاي بينازباني نمايشنامه  و ترجمه براي اجراي ان در صحنه در مي يابيم كه در قسمتهايي متن 
ريشه اين . نظام هاي نشانگاني ديگري درآيد دستخوش تغييرات شده تا به منزله ي روايتي تصويري در قالب

  .تفاوت، تفاوت در نظام هاي نشانه اي در نمايش نامه و در تئاتر است
  
 بحث و بررسي. 3

در اينجا به عنوان مطالعه ي انتقادي پسامتن چند نشانه اي متن ترجمه شده، نمايشي اجرا شده كه حاصل 
. د در نقد ترجمه بينانشانه اي آن مورد بررسي قرار مي گيردترجمه مي باشد، انتخاب شده و نقش اين رويكر

اجتماعي، شخصي و تخصصي  -در متن نمايشي ترجمه شده، تحليل گر ابتدا به بررسي رمزگان هاي فرهنگي
ضوابطي  - پسامتن در ارتباط با پيشامتن هاي مربوطه شان مي پردازد و علل و عوامل گفتماني و روابطي

 . سازي را مورد مطالعه قرار مي دهددخيل در فرآيند دگر

  
  نمايشنامه مرد بالشي. 3.1

داستان مرد نويسنده اي به نام كاتوريان است كه با برادر معلول اثر مارتين مك دونا »مرد بالشي«نمايشنامه  
ذهني خود مايكل كاتوريان زندگي مي كند و داستان هايي كه براي كودكان و نوجوانان مي نويسد همواره با 
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مضموني درباره خشونت والدين و بزرگساالن نسبت به اين كودكان در دنياي بي رحم آدم بزرگ هاست كه با 
اين داستان ها كه . و تخيلي جذاب خلق شده و مخاطبان زيادي را در جامعه به خود جذب كرده است فانتزي

نويسنده به ويژه رفتارخشونت آميز والدينش با برادر عقب افتاده  يهمگي برآمده از كودكي و زندگي گذشته
موجب قتل چند  به طوري كه(ذهنيش است، از نظر قدرت حاكمه و پليس امنيت، مخل امنيت ملي است 

بنابراين پليس، كاتوريان را به عنوان مظنون اصلي اين قتل ها دستگير مي كند و مورد . )كودك هم شده است
در جريان اين حبس و دستگيري است كه داستان هاي نويسنده در موقعيت هاي . بازجويي قرار مي دهد

شتگاه و در مواجه با برادرش كه او نيز دستگير مختلف روايت مي شود و از نيمه دوم نمايش، كاتوريان در بازدا
شده، متوجه مي شود كه قاتل همه اين قتل هاي زنجيره اي كودكان، برادر عقب افتاده اش، مايكل بوده و 

  .همين نقطه اوج نمايشنامه مي شود
ن نمايشنامه ترجمه بينانشانه اي اي. نمايشنامه مرد بالشي توسط زهرا جواهري به فارسي ترجمه شده است    

ديالوگ هاي . به صورت يك تئاتر ايراني به كارگرداني محمد يعقوبي و آيدا كيخايي به روي صحنه رفته است
تفاوت تنها به ماهيت اجرا بر مي . اين نمايش به مقدار زيادي با متن  ترجمه ي بينازباني آن مطابقت مي كند

توضيح بدهد مانند شيوه ي لباس پوشيدن، حرف  متن ناچار است تا در مورد شخصيت ها به مخاطب. گردد
زدن، راه رفتن و غيره اما متن اجرايي فاقد چنين توصيفات اضافي مي باشد چرا كه تمامي اين توصيف ها را 

  .مي توان بر روي صحنه از طريق تصوير مشاهده نمود
  

  نشانه ايتحليل نمايشنامه با استفاده از اصول تحليل انتقادي گفتمان در ترجمه بينا
براي مثال بخش اعظم كار . در اجراي اين نمايش بخش هايي به كار اضافه و بخش هايي از آن حذف شده اند

در اتاق بارجويي پاسگاه پليس مي گذرد اما فضاي اين اجرا هرگز مشابه يك بازداشتگاه و يا مقر پليس نمي 
ربه زدن به توپ از جمله عواملي است كه حضور يك ميز پينگ پنگ در كار و آغاز نمايش با صداي ض. باشد

در جاهايي از داستان از تصاوير ويديوپروژكتور براي بيان . بيش از پيش ما را از فضاي پاسگاه دور مي كند
استفاده از تصاوير انيميشني به صورت پخش از طريق ويديو . داستان توسط شخصيت اصلي استفاده مي شود

در عين تشخيص تفاوت فضاسازي بين ساخت فضاي روايي  مي دهد تااگر به تماشرا اين امكان  ژكتورپرو
  .داستان، نويسنده نمايش و فضاي واقعي اجرا به تأملي لذت بخش و سرگرم كننده از لذت تماشا برسد

نوع گويش صدا و سرعت  ،پسركي عقب افتاده كه رفتارها و حرفهايش نامتعارف استشخصيت مايكل،     
شدهبسيار بهتر از متن، اين نكته عقب افتادگي او را به ما نشان ديالوگ گويي كه براي اين كاراكتر انتخاب 

مي دهد و اينجاست كه به دليل حضور سازه هاي غير زباني در پسامتن تئاتر باعث مي شود مخاطب هرچه 
  .بيشتر و بيشتر با داستان انس گيرد

لباس پوشيدن شخصيت ها نيز از نكات ديگري است كه در متن به آن اشاره اي نمي شود اما اجرا نحوه ي     
مثال لباس . ناگزير از آن است و با توجه به حرفه ي هر شخصيت لباسي مخصوص به او را طراحي نموده است

مي كند و يا لباس رسمي مربوط به دو كاراگاه يا لباس كاتوريان كه در متن گفته شده در كشتارگاه كار 
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طراحي صحنه و لباس را مي توان از جمله رمزگان هاي . فانتزي مايكل كه به خوبي بيانگر شخصيت اوست
هرجند كه زبان . تخصصي دانست كه به اجرا مربوط مي باشند و در پسامتن زباني به آن پرداخته نمي شود

. يم در ذهن تصاويري متفاوت براي آن خلق كنيمخود به نوعي بازگوكننده آن است و ما با خواندن متن ميتوان
در قسمتي از متن نمايشنامه زماني كه كاتوريان يكي از داستانهايش را براي توپولسكي مي خواند، در آخر 
داستان به مكاني به نام شهر تاريك هاملين اشاره مي كند كه نكته ي اصلي داستان نيز در اين كلمه نهفته 

در متن ترجمه ي اين نمايشنامه . توضيحي در رابطه با اين شهر صورت نگرفته است در متن اصلي هيچ. است
اما، مترجم در پانويس شرح نسبتاً مفصلي از شهر هاملين و وقايع مربوط به ان را در اختيار مخاطب قرار مي 

ن نكته در اجرا با اين حال به اي. دهد كه بسيار قابل تأمل است و با دانستن آن درك داستان ميسر مي گردد
زيرا اين خود نيازمند . شايد دليل آن به زمان بندي اجرا بازگردد. نيز همانند متن اصلي پرداخته نمي شود

 .بازگويي داستان ديگري است كه شايد از حوصله ي مخاطب تئاتر خارج باشد

 
  
  نتيجه گيري. 4

تحليل متون تصويري از جمله فيلم و تئاتر به شيوه هاي بسيار متنوعي مانند تحليل روان كاوانه، ساختارگرا، 
در ترجمه بينانشانه اي ما با انواع متفاوتي ازرمزگان هاي . انجام مي شود "مضموني"نشانه شناختي و ديدگاه 

اجرا به اين رمزگان ها توجه اساسي داشته  پسامتني مواجهيم كه مترجم بايستي در فرآيند توليد متن براي
تمامي متون چه زباني و چه غير زباني، عالوه بر آنكه نيروهاي گفتماني بينامتني خود را انتقال مي . باشد

اجتماعي خود آنها را بازتوليد كرده و از ديگر سو رمزگان هاي شخصي  - دهند، از طريق رمزگان هاي فرهنگي
متون .  اما هر متني مي تواند حامل رمزگان هاي تخصصي نيز باشد. تقل مي نمايندرا نيز من) مولف(مترجم 

مربوط به ترجمه بينانشانه اي حاوي رمزگان هاي تخصصي است كه تكنيك هاي اجرا را در توليد خود آشكار 
  . مي سازد

حليل انتقادي گفتمان در تحليل پسامتن مربوط به ترجمه ي متون نمايشي، مي توان از مفاهيم مربوط به ت    
در اين چارچوب، . اين مفاهيم مي توانند چارچوب مناسبي جهت نقد ترجمه نمايشنامه قرار گيرند. بهره برد

ترجمه به مثابه ي تراكنشي بينامتني تلقي مي گردد كه به عنوان تعامل پوياي معنا در متوني كه اساساً 
يل ترجمه متون نمايشي با استفاده از اين چارچوب به در تحل. موجوديتي نشانه اي دارند، تعريف مي شود

مستقل از پيشامتن مربوطه اش در سطح كالن و خرد پرداخته مي /مطالعه ي انتقادي پسامتن در ارتباط با
سطح خرد به تحليل انتقادي رمزگان هاي متني متمركز است كه از بازنمايي عناصر گفتماني و متني . شود

  .ه اند وابزار مناسبي را براي تحليل شرايط و ضوابط گردش متني به دست مي دهندمحيط بينامتني ناشي شد
ترجمه متون نمايشي براي اجرا همواره داراي انواع متفاوتي از پسامتن هاي غير زباني است كه مي بايست      

رمزگان هاي غير در تحليل انتقادي . با اصول و قواعد موجود در نظام مربوط به خود مطالعه و تحليل گردند
براي مثال، رنگ . زباني بر معاني ثانويه و تلويحات ضمني رمزگان هاي مستتر شده در پسامتن تأكيد مي شود

ها، دكور، نحوه ي قرار گيري اشياء در صحنه، لباس، لحن گفتگوي مربوط به هر بازيگر و غيره، از جمله 
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ضوابطي مربوط در توليد  -ولوژيكي و روابطيرمزگان هايي تخصصي مي باشند كه نيازمند مالحظات ايدئ
در واقع بايد در گردش متني اين پسامتن ها به ارتباط اين محيط بينامتني و بيناگفتماني . پسامتن مي باشند

هم چنين بايد بر رمزگان . ويژه با عناصر فرهنگي، اجتماعي و سياسي محيط بينامتني شان توجه داشت
ينكه آيا مترجم توانسته است به خوبي متني را براي اجرا ترجمه كند و در ا. شخصي پسامتن هم توجه نمود

ترجمه ي خود به تمامي عناصر متني زباني و غير زباني پرداخته است، آيا به رمزگان هاي تخصصي نيز 
  .پرداخته است يا آنها را به مرحله ي اجرا يا به عهده ي كارگردان و بازيگر واگذار كرده است

جا با توجه به بررسي ترجمه بينازباني و بينانشانه اي نمايشنامه و تحليل انتقادي متن نمايشي و در اين    
تحليل اجراي آن از نقطه نظر مطالعه ي انتقادي پسامتن در سطح خرد مشاهده مي گردد كه روابط و ضوابط 

ايي در پسامتن بر جاي قدرت دخيل و يا ذهنيت مترجم و در جايي كارگردان در توليد پسامتن، چه نشان ه
مي گذارند و يا اينكه مترجم چه راهبردهايي را در فرايند دگرسازي پسامتن به كار ميگيرد و يا اينكه گفتمان 

فرآيند اجرا به گونه اي است كه . رايج يا همان ايدئولوژي مرجع چه نشان هايي را در پسامتن بروز مي دهند
د ملزم به ارائه ي توضيحات موجود در متن نوشتاري به مخاطب در قسمت هايي به دليل ويژگي تصويري خو

نمي باشد و به دليل همين ماهيت اجرايي و متفاوت بودن نشانه ها در تئاتر است كه كارگردان و بازنويس 
متن در فرآيند ترجمه بينانشانه اي به نوعي متن را تغيير مي دهند تا با مخاطب ويژه و ماهيت ويژه ي تئاتر 

  .اني داشته باشدهم خو
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اي در برگردانشيوة الهي قمشهبررسي و نقد   

به فارسي) در قرآن كريم(تميز عربي    
1زينب صالحي  

  
  :چكيده

يكي از اصول مهم و ضروري در ترجمة قرآن كريم كه از چنان جامعيتي برخوردار است دقت در ترجمه و 
ساختارهاي  مترجم قرآن پيش از ترجمه بايد در. انتقال دقيق مفاهيم و ظرايف قرآني به زبان مقصد است

هاي زباني نقش مهمي در صحت فرآيند زيرا ساخت. زباني قرآن و زبان مقصد دانش كافي را داشته باشد
اين قاعدة نحوي در سطح . هاي زبانياست كه در زبان عربي مطرح استتميز از جمله نقش. ترجمه دارند

اين دو زبان در اين مبحث تنها در ساخت شناسي هيچ شباهتي با دستور زبان فارسي ندارد و تنها اشتراك 
گاه كه برخي دستوريان بر برخي ساختارهاي دستوري نام تميز است آن) اصطالح شناسي(سطح ترمينولوژي 

از اين روي تميز در آياتي كه مصداق وجود نقش تميز در زبان عربي هستند بايد در سطح ساخت .نهندرا مي
  .شناسي نيز معادل يابي گردد

دهد و آياتي كه دربردارندة نقش تميز اي را مد نظر قرار ميرش نگارنده ترجمة شادروان الهي قمشهدر اين نگا
كند و در انتهاي هر آيه ترجمة اند را بررسي مياي كه ايشان ارائه نمودههستند را استخراج نموده و ترجمه

نمايد كه ذكر نكاتي چند در اين ميجا ضروري البته ذكر اين نكته در اين. دهدپيشنهادي خود را ارائه مي
و سرانجام بايد اذعان نمود كه هر نوع پيشنهادي در اين جستار . گيري بر مترجم نيستنگارش از باب خرده

باز خالي از نقد و اشكال نخواهد بود؛ زيرا تنها سخني كه در آن هيچ اختالفي نيست كالم اهللا متعال است و 
/ نساء{و لَو كانَ من عند غيرِ اهللاِ لَوجدوا فيه اختالفاً كثيراً : و ايراد نيست هر آنچه غير آن خالي از اشكال

82{   .  
  

. اي، ساختار نحوي تميزتميز، قرآن، ترجمة مهدي الهي قمشه :واژگان كليدي  

                                                           
.آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه حكيم سبزواريدانش .1 
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The survey and critique of ElahiQomshee’s method in translation 
discernment of Arabic ( in the Quran) to Persian. 
 
Abstract: 
One of important and necessary doctrine in translation of Quran that is so 
comprehensive is accuracy in translation and transmission of concepts and 
subtleties into target language.  
Translator of Quran should have enough knowledge in linguistic structures of the 
language of Quran and target language before translation, because linguistic 
structures play an important role in the correctitude of translation process.  
Discernment is one role of language that is so important in Arabic language. this 
grammatical rule hasn’t any resemblance with the grammar ofpersian in level of 
morphology , and only share of these two language in this topic is only at the 
level of terminology, when some grammarians put the name of discernment on 
some grammatical structure. So discernment in which verses that applicable are 
exist , the role of discernment in the Arabic language should be equivalent also in 
the level of morphology.   

At this writing, the author considers the translation of the late Elahi Qomshei  
and extracts the verses that are contain discernment and checks the translations 

that he has provided. And offer his translationat the end of each verse. 
It’s necessary to mention here that mention a few points in this version isn’t cavil 

of interpreter. 
Finally we should acknowledge that any suggestion in this article will not be free 
of criticism and difficulty because the only word that there isn’t any 
disagreement in it is the speech of eminentAllah, and anything except it isn’t free 

of difficulty and complaint: » ًالفاً كثيرااخت جدوا فيهغيرِ اهللاِ لَو ن عندلَو كانَ م 82/ نساء{و{   .  
Keywords:discernment,Quran,translate by ElahiQomshei,grammatical 
structure of discernment. 
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  مقدمه - 1
هاي مختلف از جمله زبان قرآن كريم به زبانگردد كه ترجمة از روايات و شواهد تاريخي چنين استنباط مي

هاي ديگر همزاد توان گفت ترجمة قرآن به زبانحتي مي. دارد) ص( اي به بلنداي روزگار پيامبرفارسي پيشينه
  ).29: 1379حجت،(با خود قرآن است 

ر يك به اقتضاي هاي متفاوتي است كه ههاي مختلف از آغاز تا كنون شاهد ترجمهتاريخ ترجمة قرآن به زبان
هاي در نيم قرن اخير با توجه به رشد كيفي ترجمه. شرايط روزگار خود متفاوت با ترجمة ديگر عصر است

اي خالي از اما با اين وجود باز هم كمتر ترجمه. ايمهاي مفيد و شيوايي از قرآن كريم بودهقرآن شاهد ترجمه
  . ايراد و اشكال است

رجمة هر مترجمي، ناگزير بايد بر ساختارهاي زباني زبان مبدأ و مقصد كامالً هاي تدر بررسي و تحليل روش
افزون بر اين بايد بتوان ميان ساختارهاي . آگاه و مسلط بود تا بتوان تحليل و بررسي دقيق و درستي انجام داد

هاي اين ساختتميز يكي از . زباني و از جمله ساختارهاي نحوي دو زبان تعادلي مناسب و صحيح برقرار كرد
هاي نحوي است كه در سطح زيرا تميز يكي از ساخت. يابي داردنحوي است كه در ترجمه نياز به تعادل

اشتراك اين دو زبان در حوزة تميز تنها از جنبة . شناسي با معادلش در دستور فارسي متفاوت استساخت
نامند در نحو عربي مفعول تميز مي شناسي آنچه كه دستوريان آن رااز جنبة ساخت. اصطالح شناسي است

ها و هاي متفاوت و با نامشود در دستور فارسي در ساختشود و آنچه كه در عربي تميز ناميده ميدوم واقع مي
  .عناوين ديگري وجود دارد

در اين نوشته ابتدا به بحث دربارة تميز در زبان عربي و سپس معادل ساختاري آن در زبان فارسي پرداخته 
اي از آياتي كه نقش تميز را دارند مورد بحث و بررسي قرار گرفته سپس ترجمة استاد الهي قمشه. ه استشد

دهد و است و در هر آيه پس از ايراد اشكاالت وارد بر ترجمة ايشان، نگارنده ترجمة پيشنهادي خود را ارائه مي
بلكه نگارنده آن را گامي براي . يش نيستالبته اين به معناي خرده گيري بر مترجم و برتر دانستن ترجمة خو

  .داندهاي فارسي قرآن ميهرچه بهتر شدن و ارتقاي كيفيت ترجمه
  
  پيشينة پژوهش -2- 1

اما . اي به رشتة تحرير درآمده استهاي محدودي در نقد بر ترجمة استاد شادروان الهي قمشهتأليف و پژوهش
. اي از آن اكتفا نموده استپرداخته نشده و هر ناقدي به گوشهچنان كه بايسته به تمامي ابعاد ترجمة ايشان 

سيد عبدالوهاب طالقاني . اولين نقدي كه بر ترجمة ايشان نوشته شده است نقد شادروان ابوالقاسم پاينده است
بهاءالدين خرمشاهي نيز نقدي مبسوط و . پردازدهاي آن مينيز در كيهان انديشه به نقد ده نمونه از لغزش

بررسي زبان شناختي آياتي «شهرة شاهسوندي نيز در مقالة . نويسدترده بر آن  در كتاب قرآن پژوهي ميگس
حسين استاد ولي نيز . از ديدگاه زبان شناختي به نقد اين ترجمه پرداخته است» از چهار ترجمة قرآن مجيد

از ناقدان مذكور به ساخت تميز در اما هيچ كدام . دهددر نشرية بينات گزارشي از ترجمه ايشان را ارائه مي
  .انداي نپرداختهترجمه استاد الهي قمشه
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در اين جستار سعي بر آن است كه ضمن ارائة برابرهاي فارسي ساخت تميز عربي، ساخت تميز در ترجمة 
  . اي مورد بررسي قرار گيرد و ميزان توفيق وي تحليل و ارزيابي گرددالهي قمشه

  
  قرآنتاريخچة نقد ترجمة -2

و مترجماني از . هاي ديگر عمري به درازاي خود قرآن داردپيش از اين گفته شد ترجمة قرآن كريم به زبان
اما . اندكامان معرفت الهي داشتهزبانان خود و تشنههاي گوناگون سعي در رساندن اين پيام الهي به همزبان

نقص و تر گفتيم تنها كتاب بينگونه كه پيشاين هرگز به معناي صحت و درستي ترجمة آنان نيست بلكه هما
هاي به ويژه ترجمه. اي بالطبع نقدي نيز در پي داشته استو هر ترجمه. عيب خود اين كتاب آسماني است

  .گيردبين ناقدان قرار ميمعاصر كه بيش از آثار گذشته زير ذره
است نقد نسبتاً كوتاه شهيد مرتضي  نخستين نقدي كه در مطبوعات ايران بر ترجمة فارسي قرآن وارد شده

سپس ). 54: 1383حجت، (بر ترجمة ابوالقاسم پاينده نوشته شده است  1377مطهري است كه در بهار 
در ادامه همين روند، ). 55:همان(هاي بعدي خويش را برداشت تاريخچة نقد پس از ركودي هجده ساله گام

روندي كه پس از اين . نقد و جوابيه نقد به اوج خود رسيدمقاله در  23هاي قرآن با چاپ حدود نقد ترجمه
  ).5: 1384اكبرزاده،(گردد صعود با سير نزولي روبرو مي

عيار نقد بر «ها بر ترجمة فارسي قرآن صورت گرفته است تنها كتاب اما از ميان همة نقدهايي كه در اين سال
نگارنده . گستر به چاپ رسيده استفرهنگ توسط انتشارات 1379نگاشتة هادي حجت در سال» ترجمان وحي

  . در اين پژوهش از آن بهره جسته است
  
  ايمعرفي ترجمة استاد الهي قمشه- 3

اي است كه نخستين بار شود ترجمة تفسيرگونهاي كه گاه منتخب التفاسير نيز ناميده ميترجمة الهي قمشه
اين ترجمه طليعة ترجمة . رسدزياد به چاپ مي ش به چاپ رسيد و پس از آن با تيتراژ بسيار.ه1323در سال 

ترين و و علي رغم اينكه پرتيتراژترين، مقبول). 69- 70: 1379حجت،. (رودنوين و امروزين قرآن به شمار مي
-ترين ترجمة معاصر بوده است اما در عين حال مملوء از اشتباهات و اغالط است و در واقع پراشتباهمحبوب

اما با همة اين وجود فضل تقدم بر برخي ). 457 -458: 1372خرمشاهي،(ز بوده است ترين ترجمة معاصر ني
هاي قرآن دارد و هنوز گاهي برخي تعابيرش براي ترجمه و برگردان قرآن به فارسي مشكل گشاست از ترجمه

ن اي، محمد باقر محمودي و حسياخيراً تني چند چون دكتر حسيني الهي قمشه) 352: 1389نيا،كريمي(
اند و اخيراً حسين استادولي از محققان معاصر اين ترجمه را از اشتباهات مسعودي اصالحاتي بر آن نگاشته
گي زبان آن و اش سادههاي پيشينويژگي و وجه تمايز اين ترجمه از ترجمه. علمي، زباني و ادبي پيراسته است

  ).69- 70: 1379حجت،(عام پسندانه بودن آن است 
هاي مثبت عبارتند ويژگي. شماردهاي مثبت و منفي اين ترجمه را برميدر گزارشي ويژگيحسين استادولي 

هاي منفي آن اندك نيست از اما ويژگي. اي است داراي خالصة التفاسيرقلم روان نويسنده و اينكه ترجمه: از
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ادبي ترجمة وي؛ ضعف / 2دقتي وي در كار ترجمه؛ بي/ 1: توان به اين موارد اشاره كردها ميجمة آن
 -152: 1374(ها اجمال و تفصيل/7نقص ويرايش؛ /6ها؛ افتادگي/5نقل به معنا؛ /4أميختگي متن و شرح؛ /3

149.(  
  
  ي ربز در عميقسام تا-4

 :تسر ازي ماسي اقاراي دربدر ع تميز
يا اصالتاً  اين نوع تميز. كنديف مرطرب شقبلد مافرم مسي را از ابهامه اك) تاذ تميز( فردم تميز-4-1

 . )56-57: 1995األسمر،(شود يا اينكه از باب ملحقات تميز است تميز محسوب مي

 : رود صورت اول به اشكال زير در جمله به كار مي

 .»تاباًكن مسوي خعند«: ددم عسا - 
 .» نباًع نطاراًق إشتريت«: نزو - 
 .» عسالًاشتريت رطالً «:پيمانه - 
  ).602: 1384/1ابن عقيل،(» رضاًأ كتاري هعند«:مساحت - 

به و  مفعولٌ» قنطاراً«و » رطالً«. در جايگاه تميزند» كتاباً، عنباً، عسالً و أرضاً«هاي فوق كلمات در مثال
  .كنندمبتداي مؤخر ند و تعداد يا مقدار تميز را مشخص مي» هكتار«و » خمسون«

د نقش ديگري را بپذيرد، از توانيتغيير حركت م، با گيردير مرار ققاديي پس از مربه در عي كاسم: تبصره
عندي «: بدل. 3؛ »ارضٍلي هكتار من «: جاره»من«ه ر بمجرو. 2 ؛» زيتاشتريت رطلَ «: ليهف امضا.1: جمله

  . )310: 1386شرتوني،(» رطلٌ عسلٌ
  :صورت دوم كه از باب ملحقات تميز است خود چهار نوع دارد

  .» ضةًف مخات«: دگير ير مراش تميز ققد در نعم بست ادر اين صور. باشد دعم بسي اراي برع، فسما/ الف
  .» اسداًليس بمثلك «: اسم براي بيان مماثلت يا شباهت به كار برود/ ب
  .»حاتماًليس لنا غيرُك «: اسم براي بيان مغايرت به كار برود/ ج
  ).311: 1386/4شرتوني،(. »ليلةًيا لَها «: اسمي براي بيان تعجب استعمال گردد/ د

شود يك اسم، ملحق به تميز باشد، كاركرد آن يعني رفع ابهام  رسد در هر چهار مورد آنچه سبب مي به نظر مي
  . شود به همين دليل ملحق به تميز محسوب مي. از ماقبل است

يكي از  كند وبرطرف مي جمله ماقبلتميزي است كه ابهام را از  و آن) تميز نسبت(تميز جمله -4-2
  :حاالت زير را داراست

  .»أريجاًفاح الزهر «منقول از فاعل - 
  .»معنيفهمت النص « :منقول از مفعول به - 
  .»سنّاًأنا أكبرُ منك «:منقول از مبتدا - 
  ).56- 57: 1995األسمر،(»فارساًهللاِ درك «:غير منقول - 
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» هللا درك من فارِسٍ«: ور كردمجر» من«توان آن را با حرف جر اگر تميز غير منقول باشد مي
جاره در تقدير است » من«البته سيبويه معتقد است كه در تميز منقول هم ). 418: 1974/2حسن،(
  ).205: 1977/1سيبويه،(
  :كه خود بر انواع زير استتمييز كنايات - 4-3

  »؟كَتَبت سطراًكَم «استفهاميه؛ مانند » كَم«مميز / الف
  .»لي كتُبٍكَم «مانند ؛ خبريه» كَم«مميز / ب
  .»رأيت من رجلٍكأين «؛ مثال »كأين«مميز / ج
  .)311- 313: 4/ 1386شرتوني،(» كتاباًاشتريت كذا و كذا «؛ مانند »كذا«مميز / د

 

  هاي تميز عربي در فارسيترجمة اسلوب - 5
 تميز مفرد- 1- 5

سه تا كيف = كانَ لي محفظتين«؛ »من پنجاه جلد كتاب دارم= عندي خمسونَ كتاباً«: اسم عدد/ الف
  . »داشتم

  .»دو كيلو پياز فروختم= بعت كيلوينِ بصالً«؛ »دو كيلو انگور خريدم= اشتريت كيلوينِ عنباً«: وزن/ ب
  .»نجان چاي نوشيدمدو ف: شربت كوبينِ شاياً«؛ »يك رطل عسل خريدم= إشتريت رطالً عسالً« :پيمانه/ ج
  .»دو متر پارچه دارم: عندي مترينِ قماشاً«؛ »يك هكتار زمين دارم= عندي هكتار أرضا« :مساحت/ د

-گونه كه در برگردان جمالت فوق ديديم برگردان تميز عربي به فارسي از اسلوب و الگوي زير پيروي ميهمان

)+ وابستة پيشين(عدد «توان الگوي برخي جمالت ميالبته در . »هسته+ مميز)+ وابستة پيشين(عدد «: كند
زير را به كار گرفت و آن زماني است كه اسم پس از عدد از اسامي قابل شمارش باشد، زيرا در شمارش » هسته

  ).151: 1381مشكوةالديني،: ك.در اين مورد ر(اسامي قابل شمارش آوردن مميز الزامي نيست 
  ملحقات تميز- 2- 5

اي از هر ها به ذكر نمونهاكنون براي بررسي ترجمة فارسي آن. لحقات تميز در عربي اشاره شدپيش از اين به م
  :كنيمكدام اكتفا مي

مضاف + مضاف«برابر با تركيب اضافي است . »انگشتر نقره= خاتم فضّةٍ«: اسم فرعي براي اسم بعد باشد/ الف
  .»اليه
مانند تو ) انسان شجاعي(شيري = ليس بمثلك أسداً«: تميز براي بيان مماثلت و مشابهت به كار رود/ ب

  .فاعل در فارسي= تميزدر عربي» نيست
تميز در » اي جز تو براي ما نيستبخشنده: ليس لنا غيرُك حاتماً«: اسم براي بيان مغايرت به كار رود/ ج

  .فاعل در فارسي+ عربي
)+ صفت تعجبي(وابستة پيشين«معادل گروه  »!عجب شبي= يا لَها ليلةً«: براي بيان تعجب به كار رود/ د

  .»هسته
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  تميز جمله -3- 5
  .»آب ظرف لبريز شد؛ ظرف از حيث آب لبريز شد= ض االناء ماءفا«منقول از فاعل - 
  .»معناي متن را فهميدم؛ متن را از حيث معني فهميدم= معنيفهمت النص « :منقول از مفعول به - 
  .»سن من از تو بيشتر است؛ من از لحاظ سني از تو بزرگترم= سنّاً أنا أكبرُ منك«:منقول از مبتدا - 
  هستة گروه مسندي= تميز. »تو عجب سواركاري هستي= فارساًهللاِ درك «:غير منقول - 
  
  :تميز كنايات- 4- 5

صفت (وابستة پيشين = تميز+ كم. »چند خط نوشتي؟= ؟كَتَبت سطراًكَم «استفهاميه؛ مانند » كَم«مميز / الف
مفعول » كَم«با توجه به اينكه پس از كنابه و تميزش فعل متعدي قرار گرفته است و . هسته)+ پرسشي

»گيرددر جايگاه مفعول قرار مي» تميز+كَم«است، در برگردان فارسي ترجمة » كتبت.  
ابر است با در اين جمله بر» كتُبٍ+ كَم«. »چند جلد كتاب دارم= لي كتُبٍكَم «؛ مانند خبريه» كَم«مميز / ب
  .و در نقش مفعول در برگردان فارسي» هسته+ مميز)+ صفت تعجبي(وابستة پيشين «
در اين جمله برابر » تميز+ كَأين«. »چه بسيار مرداني را ديدم= رأيت من رجلٍكأين «؛ مثال »كأين«مميز / ج

  .ان فارسيو در نقش مفعول در برگرد» هسته+ 2وابستة پيشين+ 1وابستة پيشين«است با 
برابر است » مميز+كذا و كذا«. »چندين و چند كتاب خواندم=  كتاباًاشتريت كذا و كذا «؛ مانند »كذا«مميز / د

  .»هستة گروه اسمي)+ صفت مبهم(وابستة پيشين « با 
  
  اي به تفكيك انواع آن در عربيمعادل ساختار تميز در ترجمة الهي قمشه- 6

خورد اما آن چه بيشتر به چشم مي. قرآن، انواع مختلف تميز را در قرآن ديديمبا تدقيق و بررسي در آيات 
شود تميز كنايه و برخي از اقسام تميز است و آن چه كمتر ديده مي» كفي«تميز از قسم غير منقول با فعل 

ترمينولوژي  هايي است كه تنها از ديدگاهپيش تر نيز به اين نكته اشاره شد كه تميز از جمله نقش. مفرد است
اما در سطح ساخت شناسي به ويژه در دستور . هاي مشترك دو زبان فارسي و عربي استها و نقشاز بحث

نمايد كه هر آنچه در زبان عربي در جايگاه تميز قرار جديد هيچ شباهتي به يك ديگر ندارند و اين طبيعي مي
اي از قرآن نيز اين در ترجمة الهي قمشه. دگيرگيرد در دستور فارسي در نقش و لباس ديگري قرار ميمي

در پي هر كدام از اقسام تميز موجود در قرآن را به .شودمسأله مانند هر ترجمة ديگري از قرآن مشاهده مي
  .اي براي آن برگزيده است، بررسي خواهيم كردتفكيك معادلي كه الهي قمشه

  تميز مفرد- 1- 6
در پي اساليبي كه الهي قمشه اي در ترجمه . د و اقسام آن گفته شدپيش از اين توضيحاتي پيرامون تميز مفر

  .گرددتميز مفرد در آيات قرآن به كار برده است، به صورت دسته بندي ارائه مي
  )هستة گروه اسمي(اسم )+ وابستة پيشين(عدد - 1- 1- 6
  .....من در عالم رؤيا ديدم كه يازده ستاره : }4/يوسف{... ي رأَيت أَحد عشَرَ كَوكَباًإِنِّ 
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و موسي هفتاد مرد از قوم خود براي : }155 /اعراف{قَومه سبعينَ رجالً لميقاتنا   و اخْتار موسي
  .وعده گاه ما انتخاب كرد

ها نزد خداو در كتاب خدا همانا عدد ماه: }36/ توبه{ إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنا عشَرَ شَهراً
  .ماه است دوازده

حال مترجم در ترجمة اين آيات . در جايگاه تميز قرار دارند» كوكباً، رجالً و شهراً«در آيات مذكور به ترتيب 
چه و اين نيز صحيح است زيرا آن. را برگزيده است)) هستة گروه اسمي(اسم )+ وابستة پيشين(عدد (تركيب 

ركيب مزبور است، مگر اينكه از اسامي غير قابل گيرد تدر دستور فارسي معادل تميز عدد عربي قرار مي
: بروندتوانند بدون مميز به كار هاي قابل شمارش مياسم زيرا. شمارش باشد كه وجود مميز در آن الزامي است

: 1381مشكوةالديني،( »دو ليوان آب«: هاي غير قابل شمارش الزامي استچهار كتاب؛ ولي وجود مميز در اسم
151.(  
  )هستة گروه اسمي(اسم + مميز)+ وابستة پيشين( عدد- 2- 1- 6

  .اين برادر من نود و نه رأس ميش دارد: }23/ص{لَه تسع و تسعونَ نَعجةً   إِنَّ هذا أَخي
آنچه الهي . كندرفع ابهام مي» تسع و تسعون«كه از عدد در نقش تميز است » نعجة«در ترجمه آية مذكور 

قرار داده است، افرون بر الگوي پيشين كه » تسع و تسعونَ نعجة«اي در برگردان آيه به فارسي معادل قمشه
مترجم در آيات پيشين با اين . است)) هستة گروه اسمي(اسم + مميز)+ وابستة پيشين(عدد (گفته شد الگوي 

را به كار گرفته است اما در اين آيه نيز براي ) اسم+ عدد(آيه از اسامي قابل شمارش بود الگوي  كه تميز در
گونه كه زيرا همان. و اين تناقضي با دستور فارسي ندارد. را به كار برده است» رأس«اسم قابل شمارش مميز 

توضيحات داده شده اگر مترجم بنابر . تر گفته شد آوردن مميز براي اسامي قابل شمارش اختياري استپيش
  .گرفت نيز صحيح و خالي از اشكال بودرا به كار مي) اسم+ عدد(در برگردان اين آيه تركيب پيشين 

  مفعول-3- 1- 6
اي كار نيك كند پاداش آن را خواهد هر كس به قدر ذره: }7/ زلزال{فَمن يعمل مثقَالَ ذَرةٍ خيراً يرَه

  .ديد
اي كار زشت كند به كيفرش خواهد هر كس به قدر ذره: }8/ زلزال{مثقَالَ ذَرةٍ شَرّاً يرَه فَمن يعمل 

  .رسيد
شوند و تقريباً فاقد وزن و غير اي است كه در نور آفتاب ديده ميدر اين آيات ذرات پراكنده» ذَرةٍ«منظور از 
  ).203: 1389معرفت، (باشند گيري ميقابل اندازه
-الهي قمشه. كنندرفع ابهام مي» مثقال«اند و از واژة در جايگاه تميز قرار گرفته» شرّاً«و » خيراً«وق در آيات ف

و آنچه در اصل آيه . و به صورت مفعول ترجمه كرده است» كار بد«و » كار نيك«ها را به ترتيب دو واژة اي آن
  . ه شده استدر نقش مفعولٌ به قرار دارد در ترجمه به صورت متمم قيدي ترجم
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  تمييز نسبت-2- 6
در قسمت عربي به توضيحاتي پيرامون تمييز نسبت داده شد و گفتيم كه تميز نسبت بر دو قسم منقول و غير 

تميز منقول از مفعول؛ / 2تميز منقول از فاعل؛ / 1باشد و تميز منقول نيز خود بر اقسامي چون منقول مي
در ادامه هر كدام از آيات قرآن كه شاهدي بر . ول از مضاف اليه استتميز منق/ 4تميز منقول از مبتدا؛ و /3

اي قرار گرفته و بررسي اي در دستهگردد و هر كدام با توجه به برگردان الهي قمشهاندمطرح ميتميز نسبت
  .خواهند شد

  تميز منقول از فاعل- 2-1- 6
  )نهاد(فاعل - 1- 2-1- 6

 ضَاللٍ مبينٍ  و قالَ نسوةٌ في الْمدينَةِ امرَأَت الْعزيزِ تُراوِد فَتاها عنْ نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنَّا لَنَراها في
زنان مصر زبان به مالمت زليخا گشودند كه زن عزيز مصر مراوده با غالم خويش : }30/يوسف{

  .داشته حب يوسف وي را شيفته و فريفته خود ساخته است
با توجه . كندرفع ابهام مي» قد شَغف«تميزي است محول از فاعل كه از فعل » حباً«در اين آيه از سورة يوسف 

اي در الهي قمشه. محول از فاعل است در ترجمه بايد به صورت فاعل جمله ترجمه گرددبه اينكه تميزي 
  .ترجمة نقش تميز در اين آيه به طور صحيحي عمل نموده است و آن را به صورت فاعلي ترجمه كرده است

  مسند-2- 2-1- 6
  .و بر قوم خود پريشان خاطر و دلتنگ شد: }77/هود{و ضاقَ بِهِم ذَرعاً 

اي در برگردان آيه به فارسي آن را صورت مسند تميزي است منقول از فاعل كه الهي قمشه» ذرعاً«در اين آيه 
را به صورت توان گفت مجموع فعل و تميز تر ميدر واقع به طور دقيق. »پريشان خاطر و دلتنگ«آورده است 

درماندن، طاقت نداشتن، خسته «اصطالحي است در معناي » ضاق ذرعاً«. مسند در برگردان آيه آورده است
فقدان «و در معناي ) 214: 1388آذرنوش،(» .. بودن، احساس ناراحتي كردن و ظلم و ستم ديدن از طرف

تميزي » ذرعاً«ا توجه به اينكه گفته شد ب). 389:همان(باشدنيز مي» قوت و عدم توانايي و عاجز شدن از كاري
توان ترجمة زير را ، مي»عجزَت قُوتُه عن حماية المالئكة من أذي قومه«است محول از فاعل است يعني 

  .پيشنهاد داد
  . وي از حمايت مالئكة در برابر آزار و اذيت قومش ناتوان شد :ترجمة پيشنهادي ����
  مسند اليه- 3- 2-1- 6

اين : }5/ كهف{ ما لَهم بِه منْ علْمٍ و ال لĤبائهِم كَبرَت كَلمةً تَخْرُج منْ أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِالَّ كَذباً
  .نيستشود جز دروغ چيزي كلمة كذب و افتراء كه از دهانشان خاج مي

اي آن را در برگردان فارسي آيه به صورت مسند الهي قمشه. در نقش تميز واقع شده است» كلمةً«در آية فوق 
اي نمايد كه نه تنها مترجم مذكور چنين ترجمهذكر اين نكته در اينجا ضروري مي. اليه ترجمه كرده است

آيت اهللا موسوي .: ك.در اين باره ر(اند آورده دهد بلكه برخي از ديگر مترجمان قرآن چنين برگردانيارائه مي
  ). همداني در ترجمه الميزان، تفسير نور، و خرمشاهي
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كالم بزرگي است كه از دهان ) در آيه قبل: كه خداوند صاحب فرزند است(اين سخن : ترجمة پيشنهادي�
  ).گويندجز دروغ نمي(گويند ها فقط دروغ ميو آن. شودها خارج ميآن
  متمم-4- 2-1- 6

اين كار : }35/غافر{ أَتاهم كَبرَ مقْتاً عنْد اللَّه و عنْد الَّذينَ آمنُواالّذينَ يجادلونَ اهللاَ بِغَيرِ سلطانٍ 
  .آوردو اهل ايمان را به خشم و غضب مي) و رسول(سخت خدا 
» به خشم و غضب«اي آن را به صورت الهي قمشه. در نقش تميز منقول از فاعل است» مقتاً«در آية باال 

اي اين كار اگر چه باعث رواني برگردان فارسي آيه گرديده است، اما چنان ترجمة شايسته. ترجمه نموده است
  .در نظر گرفته است» أتي«ي براي فعل را مفعولٌ به ا» مقتاً«آيد مترجم زيرا به نظر مي. نمايدنمي

أو / كبرُ عليهم مقت اهللا و الّذينَ آمنوا«را در آيه منقول از فاعل بگيريم يعني » مقتاً«اگر : ترجمة پيشنهادي �
كساني كه بدون هيچ : (اي براي اين قسمت از آيه در نظر گرفتتوان چنين ترجمهباشد مي» ...مقت عنداهللا

عظيم و سخت )خشمي(ها اند بر آنخشم خدا و كساني كه ايمان آورده) كنندمجادله مي دليلي دربارة خدا
  .است
  منقول از مفعول-2-2- 6
  متمم-2-2-1- 6

تميز منقول از مفعول قسمتي از تميز نسبت است و منقول از مفعول يعني تميز در اصل در نقش مفعول بوده 
  .»زادت إيمانَهم«يگاه و نقش مفعولي بوده است در واقع در جا» إيماناً«يعني در آية زير . است

ها تالوت كنيد بر مقام چون آيات خدا را بر آن: }2/انفال{إِذا تُليت علَيهِم آياتُه زادتْهم إيماناً َ
  .افزايدشان ميايمان

اي آن را به الهي قمشه. كندرفع ابهام مي» زادت«تميزي است كه از فعل » إيماناً«همانگونه كه گفته شد 
توان برگردان زير را ترجمة چون محول از فاعل است مي» إيماناً«در اين آيه . صورت متمم بيان كرده است

  درستي از اين آيه دانست
البته اين به معناي . كندشان را افزون ميشود ايمانها تالوت ميو چون آيات خدا بر آن: ترجمة پيشنهادي �

  .شودبلكه گاهي مفعولٌ به در عربي به صورت متمم در فارسي ترجمه مي. اي نيسترد ترجمة الهي قمشه
  منقول از مبتدا- 2-3- 6

قسم ديگري از همان گونه كه در قسمت توضيحات تميز در زبان عربي اشاره شد تميز منقول از مبتدا نيز 
در آيات قرآني هم در موارد متعددي تميز . كه در اصل در نقش مبتدا براي جمله است. تميز نسبت است

  .اي ذكر خواهد شدها در ترجمة الهي قمشهمحول از مبتدا وجود دارد كه در پي آياتي به تفكيك معادل آن
  مسند اليه- 1- 2-3- 6

لَّهل ههجو لَمنْ أَسمنُ ديناً مسنْ أَحم كدام دين بهتر از آن است كه مردم خود را : }125/نساء{ و
  .تسليم نموده و سر زير بار فرمان حق آورند
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جا كه از آن. جملة ماقبل آمده استتميزي است منقول از مبتدا كه براي رفع ابهام از » ديناً«در آية فوق 
اي به فارسي برگرداند كه به آنچه منظور اهللا متعال در اين آيه را به گونهدر واقع مبتدا بودده بايد آن» ديناً«

اي آن را در جايگاه مسنداليه و هستة گروهي قرار داده است كه وابستة الهي قمشه. اي وارد نشوداست خدشه
اي از اين آيه نگارنده با توجه به اشكال وارده بر ترجمة الهي قمشه. است» كدام« پيشين آن صفت پرسشي

  .كندبرگردان ديگري را پيشنهاد مي
  .كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكارتر استآن) دين(دين چه كسي بهتر است از : ترجمة پيشنهادي �

  .كه كدام يك در طاعت خدا عملشان نيكوتر خواهد بود: }7/كهف{ أَيهم أَحسنُ عمالً
. اي آن را به صورت مسنداليه ترجمه نموده استدر اين آيه تميزي محول از مبتدا است و الهي قمشه» عمالً«

در اينكه وي تميز را به صورت مسنداليه آورده است . »أيهم عملُهم أحسنُ في طاعة اهللا«يعني به اين صورت 
تر توان جمله را به صورت بهتري به فارسي برگرداند تا مفهوم آيه در ترجمه به طور دقيقاما مي. ايرادي نيست

  .لحاظ گردد
  .شان نيكوتر استتا بيازمايد كه عمل كدام: ترجمة پيشنهادي �
تر از ايمان به رنگ آميزي خدا راست هيچ رنگي خوش: }138:/بقره{ و منْ أَحسنُ منَ اللَّه صبغَةً 

  .خداي يكتا نيست
برگردان فارسي آيه گروه مسنداليهي اي در الهي قمشه. در آية مذكور تميزي منقول از مبتدا است» صبغة«
» هيچ«در صورتي كه دليلي بر وجود صفت پيشين . را معادل تميز مزبور قرار داده است) اسم+ صفت پيشين(

بدين صورت . كه چون تميز منقول از مبتدا است بايد اصل آن را در ترجمه فرض كرددر آيه نيست و ديگر اين
شود ترجمة پيشنهادي اي كه ذيالً نگاشته ميبنابر اين تأويل ترجمه. »صبغةُ من أحسنُ من صبغةِ اهللا«

  .سورة بقره است 138نگارنده براي اين قسمت از آيه
  .خدا بهتر است) آميزي(چه كسي از رنگ ) آميزي(رنگ : ترجمة پيشنهادي �
ساناً  أَخي ونِّي لم حأَفْص وونُ هتر از من اش فصيحو برادرم هارون را نيز كه ناطقه: }34/قصص{ هار

  .است
و براي رفع ابهام از ماقبل » لسانُه أفصح من لساني«قصص تميزي منقول از مبتدا است  34در آية » لساناً«

اش برادرم هارون را نيز كه ناطقه«رگردانده است اي آن را بدين صورت به فارسي بالهي قمشه. آمده است
اما . را به صورت مسنداليه ترجمه نموده، ايرادي بر وي نيست» لساناً«كه مترجم بر اين. »تر از من استفصيح

  .كلمة زبان به كار گرفته شود» ناطق«كند به جاي واژة نگارنده پيشنهاد مي
  .تر استاز من فصيح و برادرم هارون، زبانش: ترجمة پيشنهادي�

تر شان بسيار عظيمها مقامآن: }10/حديد{ اأُولئك أَعظَم درجةً منَ الَّذينَ أَنْفَقُوا منْ بعد و قاتَلُو
  .است از كساني كه از فتح و جهاد انفاق كردند

اي آن را به صورت مسنداليه ترجمه نموده تميز و محول از مبتدا است و الهي قمشه» درجةً«در آية مذكور 
اولئك درجتُهم «وي آيه را بدين حالت در نظر گرفته است . است از اين جهت ايرادي بر مترجم وارد نيست
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اي تحت اللفظي است بنابراين بهتر است مهترج» ترعظيم«اما استفاده از لفظ . »أعظم من درجةِ الذينَ أنفقوا
ثانياً آوردن لفظ . گرفترا به كار مي» باالتر«واژة » ترعظيم«به جاي » أعظم«مترجم در ترجمة صفت تفضيلي 

  .در ترجمة اين آيه زايد است» بسيار«
  .ها مقامشان باالتر از كساني است كه انفاق كردندآن/ 1: هاي پيشنهاديترجمه �
  . ن از لحاظ مقام و مرتبه نسبت به كساني كه انفاق كردند برترندآنا/ 2

  .تر و بهتر استنمايد كه ترجمة نخست به زبان فارسي معيار نزديكاشاره به اين نكته ضروري مي
خَي حاتالالص ياتالْباق الًورٌ أَمخَي ثَواباً و كبر نْداعمال صالح كه تا قيامت ) ليكن(و : }46/كهف{ رٌ ع

  .با من است نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت آن نيكوتر است
كه مترجم در اين. باشنددو تميزي است كه در اين آيه وجود دارد و هر دو منقول از مبتدا مي» أمالً«و » ثواباً«

تر ترجمه اما اگر بخواهيم آيه را به صورت روان. به صورت مسنداليه برگردانده است عيبي نيستهر دو را 
  .دهدكنيم نگارنده ترجمة زير را پيشنهاد مي

  .پاداش اعمال صالحِ ماندگار نزد پروردگارت بهتر و عاقبت آن نيكوتر است: ترجمة پيشنهادي �
شَي ةً قُلْ أَيرُ شَهادأَكْب تر استبگو اي پيغمبر چه گواهي بزرگ: }19/ انعام{ ء.  

در مترجم . باشد و محول از مبتدا استدار ميوظيفة رفع ابهام از ماقبل را عهده» شهادة«در اين آيه كلمة 
اي كه الهي به عبارتي به گونه. قرار داده است) نهادي(برگردان تميز مذكور آن را هستة گروه مسنداليهي 

كه منقول از داند حال آنرا محول از مضاف اليه مي» شهادةً«اي آن را به فارسي برگردانده است گويي قمشه
  .ن زير را به اين بخش از آيه پيشنهاد دادتوان برگردابنابر نقل آن از حالت ابتدائيت، مي. مبتدا است

  بزرگتر و برتر است؟) كسي(گواهي چه چيزي : بگو) اي پيامبر: (ترجمة پيشنهادي�
-تر است يا آنها سختبپرس كه آيا خلقت آن: }11/صافات{فَاستَفتهِم أَهم أشد خلقاً أم من خلَقنَا 

  .كه ما خلق كرديم
تميز محول از مبتدا است كه مترجم در برگردان آيه، آن را به مسنداليه در اين آيه در جايگاه » خلقاً«

يعني آيه را به اين صورت در نظر بگيريم . برگردانده است و از اين جهت ايرادي بر مترجم وارد نيست
  .نندكترجمه مي» استوارتر«را به » أشد«البته برخي مترجمان . »فَاستفتهم أخلقُهم أشد أم من خَلَقناه«
  مسند- 2- 2-3- 6

در جهان : }33/فصلت{ منَ الْمسلمينَ  و منْ أَحسنُ َقوالً ممنْ دعا إِلَي اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِنَّني
ه سوي خدا خواند و نيكوكار گرديد و گفت كه من از خلق را ب) چون پيغمبران ( از آن كس كه 

  تسليم شوندگان خدايم كدام كس بهتر و نيكو گفتارتر است؟
كدام كس بهتر و نيكو «را » من أحسنُ قوالً«اي تميز و منقول از مبتدا است و الهي قمشه» قوالً«در اين آيه 

  .باشدتر براي اين چنين مينگارنده ترجمة درستكه به اعتقاد اما حال آن. كندترجمه مي» گفتارتر است
خواند و عمل صالح چه كسي نيكوتر است از سخن كسي كه به خدا فرامي» گفتار(سخن : ترجمة پيشنهادي �

  .دهدانجام مي
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  مفعول-3- 2-3- 6
  و كيست كه راست تر از خدا سخن گويد؟:}87/ نساء{ منَ اللَّه حديثاً و منْ أَصدقُ

اي آن را به صورت مفعول براي فعل شادروان الهي قمشه. در اين آيه تميز و محول از مبتدا است» حديثاً«
پيشنهاد از اين ديدگاه نگارنده ترجمة زير را . حال آن كه گفتيم منقول از مبتداست. ترجم كرده است» گويد«

  .كندمي
  .تر از سخن خدا استتر و صادقسخن چه كسي راست: ترجمة پيشنهادي�
  )ايگروه حرف اضافه(اسم + حرف اضافه- 4- 2-3- 6

من از دارايي به تو بيشتر و از حيث خدم و حشم نيز : }34/ كهف{أَنَا أكثَرُ منك ماالً و أَعزُّ نَفَراً 
  .محترم و عزيزترم

مترجم ترجمة درستي از اين آيه ارائه . انددر جايگاه تميز قرار گرفته» نفراً«و » ماالً«ترتيب در آية فوق به 
از حيث خدم و «را » نفراً«و » از دارايي«را » ماالً«او . ترجمة وي با اسلوب فارسي همخواني ندارد. نداده است

در ترجمة اين آيه » )ايف اضافهگروه حر(اسم + حرف اضافه«استفاده از تركيب . ترجمه نموده است» حشم
  .داداما زيباتر بود كه مترجم ترجمة روانتري ارائه مي. مردود نيست

  .دارايي من از تو بيشتر و افراد و سپاه من نيرومندترند: ترجمة پيشنهادي�
  منقول از مضاف اليه-2-4- 6

تا مشاهده : }19/كهف{ طَعاماً فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منْه و لْيتَلَطَّف و ال يشْعرَنَّ بِكُم أَحداً  فَلْينْظُرْ أَيها أَزكي
  .تر استتر و حاللكند كه كدام طعام پاكيزه

در اين آيه محول » طعاماً«. كندم ميدر نقش تميز است و از جملة پيش از خود رفع ابها» طعاماً«در آية مزبور 
فلينظُر أي طعامها «گويد كه منظور از اين قسمت آيه چنين است نگارنده چنين مي. از مضاف اليه است

محول از » طعاماً«اي اين آيه را با توجه به اينكه استاد الهي قمشه. »أي طعامِ هذه المدينة«؛ يعني »أزكي
اگر چه خرمشاهي در كتاب قرآن پژوهي ترجمه . انديحي به فارسي برگرداندهمضاف اليه است به وجه صح

) يا مثالً فروشنده(تا بنگرد كدام فرد «: دهدداند و اين برگردان را براي آية فوق ارائه مياي را مردود ميقمشه
زيرا همانگونه .  اما ترجمة ايشان هم چندان صحيح نيست). 512: 1373خرمشاهي، . (»تر استطعام پاكيزه

  .گويدگردد نه به فرد يا فروشنده كه خرمشاهي ميكه برمي» المدينة«به » ها«كه گفته شد ضمير 
در ترجمة ايشان لحاظ نشده است و نيز لفظ » ها«اي با توجه به اينكه ضمير اما در ترجمة الهي قمشه 
توان ترجمة پيشنهادي زير را براي اين ترجمه نشده است و همان لفظ عربي را به كار برده است مي» طعام«

  .آيه ارائه داد
  .تر استتر و حاللپاكيزه) شهر(تا ببيند كدام غذاي آن : ترجمة پيشنهادي �
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  تميز غير منقول-3- 6
در » كفي«و گفتيم كه خود نيز بر اقسامي است يا با فعل . پيش از اين به اين قسم از تميز در عربي اشاره شد

شود و پس از آن تميز بررسي مي» كفي«در پي ابتداء تميز فعل .»كفي«شود و يا بدون فعل جمله واقع مي
  .»كفي«غير منقول بدون فعل 

  تميز كفي -3-1- 6
هاي غير منقول است كه بخش زيادي از مصاديق تميز در قرآن را به خود يكي از تميز» كَفَي«تميز فعل 

ها اي براي آنها به تفكيك معادلي كه استاد الهي قمشهد از آندر ادامه به مواردي چن. اختصاص داده است
  .گرددبيان كرده است ارائه مي

  مسند-3-1-1- 6
  . كندش آگاه است كفايت ميو هم او كه به گناه بندگان: }58/فرقان{ بِه بِذُنُوبِ عباده خَبيراً  و كَفي

است كه مترجم آن را به صورت مسند جملة اسنادي ترجمه نموده » كفي«تميز فعل » خبيراً«در آية فوق، 
چه كه تميز است در برگردان فارسي پيش از فاعل و فعل كه بهتر است در اين گونه موارد آنحال آن. است

  .جمله قرار بگيرد
  .آگاهي او به گناهان بندگانش كافي است: ترجمة پيشنهادي �      

تنها خداي تو كه بر گناهان بندگانش آگاه و : }17/اسراء{بِرَبك بِذُنُوبِ عباده خَبيراً بصيراً  و كَفي
  .ندكباخبر است كفايت مي

اي دو تميز مذكور را مانند تميز الهي قمشه. هستند» كفي«تميز فعل » بصيراً«و » خبيراً«در اين آيه دو واژة 
اما نگارنده با توجه به توضيحي كه در آية پيش ارائه داد، ترجمة . آيه قبل به صورت مسند ترجمه نموده است

  .كنديزير را در برگردان اين بخش از آيه به فارسي پيشنهاد م
  .آگاهي و بينايي پروردگارت به گناهان بندگانش كافي است: ترجمة پيشنهادي �

  .و همين افتراء به خدا گناه فاش بس است: }50/نساء{ بِه إِثْماً مبيناً  و كَفي
اي تميز را به صورت هستة الهي قمشه. صفت آن» مبيناً«است و » كفي«نقش تميز فعل در اين آيه در » إثماً«

-در جايگاه مسنداليه قرار مي» إثماً«كه به اعتقاد نگارنده معادل حال آن.  گروه مسندي ترجمه كرده است

  :شودبنابراين توضيحات برگردان زير پيشنهاد مي. گيرد
  .كافي است) براي مجازات آنان(كار او را و همين گناه آش: ترجمة پيشنهادي �
  مسند اليه- 3-1-2- 6

  .و آتش دوزخ كيفر كفر به آنان است: }55/نساء{ بِجهنَّم سعيراً  و كَفي
از اين . دهدي آيه، آن را در جايگاه مسنداليه قرار ميمترجم در برگردان فارس. در اين آيه تميز است» سعيراً«

  .را نادرست به فارسي برگردانده است» كفي«وي فعل . رو ايرادي بر مترجم نيست
  .كافي است) براي جزاي كارشان(آتش افروختة جهنم : ترجمة پيشنهادي�
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  متمم قيدي- 3-1-3- 6
  .گران كفايت خواهد كردما از همة حسابو تنها علم : }47/ انبياء{و كَفَي بِنَا حاسبينَ 

» كفي«جمع مذكري است كه در نقش تميز قرار گرفته و برطرف كنندة ابهام از فعل » حاسبين«در اين آيه 
اي كه براي رواني جمله برخي از به گونه. اي آيه را به ظاهر بسيار روان ترجمه نموده استالهي قمشه. است

حال . »از همه«و » علم«، واژة »تنها«قيد انحصاري: رسي آيه افزوده است از جملهواژگان را خود به برگردان فا
است در » كفي«زيرا مفهومي كه در فعل . در اين آيه نيست» تنها«آنكه دليلي بر استفاده از قيد انحصاري 

ور و مفهوم آيه دهد با آنچه منظاي كه ارائه ميثانياً وي با ترجمه. نهفته است» كافي است«معادل فارسي آن 
» حاسبين«در حالي كه . گراني جز خدا تعبير نموده استرا به حساب» حاسبين«زيرا وي . است متفاوت است

ها افزون بر همة اين. گرددباز مي» بِنا«در » نا«اسم مشتقي است كه ضميري در خود نهفته دارد كه به ضمير 
  .تي كه هيچ دليلي بر صحت اين برگردان نيستكند در صورترجمه مي» متمم قيدي«تميز را به صورت 

  .حسابگريِ ما، كافي است: ترجمة پيشنهادي �
  تميز كنايه-4- 6

  مضاف اليه+ هسته گروه اسمي+ 2وابسته پيشين)+صفت تعجبي( 1وابستة پيشين
  .ديمها عذاب فرستاچه بسيار اهالي شهرها كه بر هالك آن: }249/بقره{و كَم من قَريةٍ أَهلَكنَاها 

وابستة )+ صفت تعجبي(وابستة پيشين «مترجم آن را به صورت . تميز كنايه است» من قَريةٍ«در اين آيه 
در اين ترجمه دو ايراد بر مترجم وارد . ترجمه نموده است» مضاف اليه+ هسته گروه اسمي+ 2پيشين

قرية را در » ن مفردات قرآنپژوهشي پيرامو«زاريني در كتاب . »اهالي شهرها«به » قريةٍ«ترجمه /1: است
» قرية«خرمشاهي نيز در مورد لفظ ). 222: 1386زاريني،(داند مي» آبادي، شهر كوچك و روستا«معناي 

مترجم در ). 515: 1373خرمشاهي،(در همه جاي قرآن و مطّرداً برابر با شهر است» قرية«معتقد است 
-بر هالك آن«به » أهلكناها«ترجمة نادرست /2.ه استبرگردان اين آيه مجاز موجود در اين لفظ را لحاظ نمود

  .»ها عذاب فرستاديم
  .ها را هالك كرديمآن] مردمِ[كه) شهرها/ روستاها(ها چه بسيار آبادي: ترجمة پيشنهادي�

چه بسيار شده كه گروهي اندك به ياري خدا : }249/بقره{ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّهكَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ 
  .بر سپاهي بسيار غالب آمده

در اين برگردان . ترجمه نموده است» گروهي«اي آن را به الهي قمشه. تميز كنايه است» من فئَةٍ«در آية فوق 
  . شودن آيه نواقصي ديده مياما در برگردا. ايرادي بر مترجم نيست

  . اندچه بسيار گروه اندكي كه به خواست خدا بر گروهي بسيار پيروز شده: ترجمة پيشنهادي �
  
  
  
  



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٤٦٤ - 
 

  نتيجه گيري
  :اي به نتايج زير دست يافتيمهاي شادروان الهي قمشهپس از بررسي و واكاوي برگردان

ساختارهاي زباني به ويژه ساختارهاي نحوي و برابريابي با توجه به اينكه در هر ترجمه و برگرداني توجه به .1
اي نيز مانند برخي از مترجمان قرآن كريم اما الهي قشمه. اي برخوردار استدر زبان مقصد از اهميت ويژه

  .اندگاهي در برگردان آيات به فارسي به اين ساختارها توجهي نداشته
بنابراين در ترجمة اين . زبان فارسي تشابه ساختاري نداردساختار تميز جزء ساختارهاي نحوي است كه در . 2

مبحث بايد نهايت دقت را به كار گرفت و معادلي براي ساختار آن يافت تا بتوان در ترجمة آن به زبان فارسي 
يابي باعث لغزش وي در اي گاهي ناديده گرفتن اين معادلدر ترجمة الهي قمشه. از هر خطايي به دور ماند

  .يابي دقيقي داردبه ويژه در ترجمة تميز جمله كه نياز به معادل. ميز عربي به فارسي شده استترجمة ت
زيرا وي در . اي در ترجمة تميز به فارسي در ترجمة تميز جمله استبيشترين لغزش استاد الهي قمشه. 3

  . خطا رفته استاما در ترجمة تميز جمله در برخي آيات به . ترجمة تميز مفرد موفق عمل نموده است
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  خصوصيات نوين ترجمه در گستره ادبيات تطبيقي
  1رزيتا عيالني

           
  چكيده

كنند و برخي ديگر،  برخي تحقيقات بر خود اثر تمركز مي. شوند هاي مختلفي بررسي مي آثار ادبي از ديدگاه
اوايل قرن بيستم، محوريت جديدي به نام ادبيات از . دهند نويسنده و محيط پيرامونش را مورد توجه قرار مي

تطبيقي به تحقيقات ادبي اضافه شد كه مبتني بر بررسي رابطه آثار با يكديگر و مقايسه سبك كار نويسندگان 
ها آشنا  توان انتظار داشت همه منتقدين ادبي به تمامي زبان از آن جايي كه نمي. المللي است در سطح بين

ادبي را به همان زبان اصلي نويسنده بخوانند، اهميت ترجمه ادبي بيش از پيش بارزتر  باشند و شاهكارهاي
با توجه به پارامترهاي نوين ادبيات تطبيقي، علم ترجمه نيازمند بازنگري در اصول آن   از سوي ديگر،. گردد مي

، ميان بحث وفاداري مطلق ها در مقابل انتظارات ادبيات تطبيقي اكنون الزم است تا مترجمين تمام زبان. است
به متن اصلي و يا ترجمه آزاد ارتباط معقول و مناسبي بياند و راهكارهاي اين مشكل ديرينه را مطابق با 

  .روز درآورند امروزي به  شرايط زمان و مكان
فاهيم اين مقاله با استناد به تحقيقات فارسي، فرانسه و انگليسي زبان درصدد است تا پس از تعريف عملياتي م

هاي مختلف با  تحقيق، به بررسي اين موضوع بپردازد كه ترجمه ادبي در مقابل مطالعات تطبيقي ادبيات ملت
هاي گوناگون، بايد تا چه ميزان به متن اصلي وفادار باشد و يا در چه ابعادي قدرت آزادي  ها و زبان فرهنگ

هاي روزافزون ارتباطاتي  تواند همگام با پيشرفتهايي را اتخاذ نمايد تا ب دارد و در كل بايد چه نوع ويژگي
  .  ها به انجام رساند ها و فرهنگ امروز، رسالت خود را در معرفي آثار ادبي تمام زبان

  
  .وفاداري به متن، ترجمه آزاد  ه،ادبيات تطبيقي، ترجم:  ها كليد واژه

  
  مقدمه . 1

در دهه اخير در كشور ما، ادبيات تطبيقي به عنوان شاخه جديدي از ادبيات در زمينه علوم انساني مطرح 
زبان  اي ديگر و نيز آثار ادبي هم در اين نوع مطالعات ادبي آثار نويسندگان يك جامعه با جامعه. گرديده است

نياز به ابزارهايي براي تحقق اهداف  از آن جايي كه هر علمي. شوند هاي مختلف زماني مقايسه مي در دوره
ترجمه ادبي . فرض خود دارد، ادبيات تطبيقي نيز بر اساس استفاده از ترجمه ادبي بنا نهاده شده است پيش

ها متفاوت است و خصوصيات ويژه خود را ايجاب  مورد نياز ادبيات تطبيقي نسبت به ترجمه ساير تخصص
  . كند مي

                                                           
  استاديار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك، .  ١

r-ilani@iau-arak.ac.ir, rozita_ilani@yahoo.fr  
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هاي اصلي مترجمين انتخاب استراتژي خاص ترجمه ميان دو بحث وفاداري مطلق به متن اصلي  يكي از دغدغه
ترجمه ادبي كه منبع تغذيه ادبيات تطبيقي است، بايد بتواند از پس اين مشكل سربلند . و يا ترجمه آزاد است

مطالعات تطبيقي ميان ادبيات ايران  هاست كه بيرون آيد زيرا كه منتقدين ادبي كشورمان بر اساس اين ترجمه
هاي  لذا مترجمين ادبي بايد با توجه به فرهنگ جامعه ايراني و پيشرفت. رسانند و ساير كشورها را به انجام مي

  . دنياي كنوني، راهكارهاي جديدي را اتخاذ نمايند
، بررسي شود كه مترجم در اين مقاله در نظر است تا پس از تعريف عملياتي ادبيات تطبيقي و ترجمه ادبي

ادبي ميان مشكل ديرينه وفاداري به متن اصلي يا ترجمه آزاد، در قبال اهداف و انتظارات ادبيات تطبيقي، چه 
اي ميان  هاي معتبر و قابل استنادي را براي مطالعات مقايسه تواند برگزيند تا ترجمه هايي را مي استراتژي

  .  منتقدين ادبي فارسي زبان قرار دهد ادبيات ايران و ساير كشورها در اختيار
  
  تعريف عملياتي ادبيات تطبيقي. 2

برخي كار . دهند هاي مختلفي مورد مطالعه قرار مي منتقدين و محققين ادبي همواره آثار ادبي را از جنبه
مون او كنند و برخي ديگر الويت اول را به نويسنده و محيط پيرا بررسي اثر را از مطالعه خود متن آغاز مي

به مطالعه روابط ميان آثار   هاي آغازين قرن بيستم شكل گرفته است، بعد نويني كه از دهه. دهند اختصاص مي
اين مطالعات تطبيقي، اساس ادبياتي را . پردازد  با يكديگر، مقايسه نويسندگان و ادبيات ملل در طول تاريخ مي

هاي مرزهاي جغرافيايي، زباني و فرهنگي  خارج از محدوديتها  اند كه نقش اوليه آن آشتي دادن ملت بنا نهاده
  ). ,2006:52Chevrel(است 

دارد كه اين ادبيات درواقع تاريخ روابط  پروفسور ماريوس فرانسوا گويارد در تعريف ادبيات تطبيقي بيان مي
ميان ادبيات ملل ارائه كار اين ادبيات مقايسه نيست بلكه روشي را براي بررسي روابط . المللي است ادبيات بين

  ).,1978:5Guyard(كند مي
 "ادبيات تطبيقي چيست؟"ير برونل و همكارانش در كتابي با نام  پروفسور پي، در تكميلتفسير گويارد

ها،  اي است كه با مطالعه روابط مبتني بر شباهت يافته  نويسند كه ادبيات تطبيقي هنر سازمان مي 
ها را از حصار زمان و  هاي مختلف بر يكديگر، درصدد است تا ادبيات ملت ت ملتها و تاثيرات ادبيا ي خويشاوند

مكان خارج سازد و آن ها را از نظر زباني و فرهنگي به هم نزديك كند تا بدين ترتيب اين دسته از شاهكارهاي 
ر گيرند تري مورد نقد و تفسير قرا تر طي كنند و در سطح وسيع فرهنگي بتوانند مسير تكامل را  سريع

)1983:150Brunel & Pichois & Rousseau, (.  
هاي هنري و فرهنگي و نيز  هاي حوزه ها و تفاوت به طور كلي، هدف اصلي مطالعات تطبيقي شناسايي شباهت

تواندبه  در زير مجموعه اين مطالعات، ادبيات تطبيقي مي. هاست ها و تفاوت عوامل تأثيرگذار در اين شباهت
د نظير علوم زيبايي شناسي، ترجمه شناسي و سبك شناسي تطبيقي به تفسير ادبيات كمك ابزارهاي خو

  .  ها بپردازد ملت
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هاي اخير مطالعات تطبيقي، اصطالح ادبيات تطبيقي عبارت جديدي نيست و تاريخ ظهور آن  با وجود پيشرفت
 & 1983:7Brunel & Pichois(گردد  در دايره واژگان علم ادبيات به قرن نوزدهم در فرانسه برمي

Rousseau,   .( اولين دوره درسي ادبيات تطبيقي، با همين نام، در دانشگاه  1896پيش از آن نيز در سال
هاي ادبيات تطبيقي در دانشگاه  بود كه كرسي 1920هاي  پيشرفت بعدي در سال. شد ليون فرانسه تدريس مي

  . سوربون پاريس در اختيار اساتيد قرار گرفت
. هاست كه در تاريخ تكامل ادبيات تطبيقي همواره ثابت بوده، دليل و عامل توجه به ادبيات ديگر ملتچه  آن

هاي بشري در كنار يكديگر  زيستي زبان ها زندگي بشر، آفرينش فرهنگ انساني است كه بر اثر هم دستاورد قرن
هاي مختلف جهان ها و تمدنگاين نمايش متنوع فرهندر واقع، . رسد به پيچيدگي و تكامل روز افزون مي

شود تا به وسيله ترجمه با ادبيات  بديهي است كه شناخت يك زبان موجب مي. هاستنتيجه گوناگوني زبان
هر زبان خصوصيات . ها آشنا شد گويند، ارتباط برقرار كرد و با فرهنگ آن مردمي كه به آن زبان سخن مي

كند و  اي را از جهان ارائه مينين دستوري خود، ديدگاه ويژهدر قالب ظاهري لغات و قواخاص خود را دارد و 
عكس . بيني يك ملت بايد زبان آن ملت را شناخت براي كشف جهان .دهد دنيا را به روش خاص خود نشان مي

شود كه از پيش زماني يك زبان به طور كامل فرا گرفته ميتوان ادعا كرد كه  مي. اين رابطه نيز صادق است
 ، ويليام البو، زبانشناس آمريكايي،1966در سال . زيربناي فرهنگي آن مورد توجهقرار گرفته باشد ساختارهاي

به عنوان امري مسلم و اجتناب ناپذير در  را زبانشناسي، رابطه زبان و جامعه - اصول علم اجتماعي با تدوين
طبق تحقيقات وي، زبان يك . دادقرار بررسي آن مورد  بنابر كاربران اجتماعيرا نظر گرفتو خصوصيات زبان 

در اين رابطه . ),1966:5Labov( اي كه به آن تعلق داردتوان فهميد مگر از طريق شناخت جامعه نفر را نمي
  .توانند علت يا معلول ديگري واقع شوند دوسويه، شناخت زبان و شناخت يك ملت هريك مي

ها و اصول  ظامي نمادين است كه در آن مبناي ارزشبر اين اساس، زبان تنها وسيله ارتباطاتي نيست، بلكه ن
اين اصول كه همگي ريشه مشتركي دارند، فرهنگي را تشكيل مي دهند كه . شود كاربردي جامعه بنا نهاده مي

نقش زبان به اين محدود . كند ديدگاه يك ملت به جهان و هويت آن ملت را در قالب كلمات زبان بازگو مي
گشايد كه در آن اين اشيا به  را بر اشياي فيزيكي و فرهنگي بگذارد، بلكه افقي را ميشود كه فقط اسامي  نمي

). ,2006Jeon & Brisset: 389- 409(گيرند  عنوان نمادهاي اجتماعي در بردارنده عرف جامعه شكل مي
ارتباط برعهده زبان افزون بر نقشي كه در برقراري . اند زبان و فرهنگ در يك رابطه تنگاتنگ به يكديگر وابسته

). ,2001:43Cuche(كند، عالوه بر آن كه خود به تنهايي نشانه فرهنگ است  دارد، فرهنگ را نيز منتقل مي
براي درك عمق مفهوم لغات يك زبان، معموالً الزم است كه اطالعاتي در مورد تاريخ، اقتصاد، از اين رو، 

آشنايي با كدهاي اجتماعي و فرهنگي نظير . اشتهنر و زندگي روزمره مردم آن زبان د  سياست،  جغرافيا،
 ها، رفتارهاي اجتماعي، كارهاي هنري و حتي ادبيات همه براي يك ارتباط موثر الزم استسنت

)2012:2(Charlet&Lemoine & Montagne,.  
ها به يكديگر گامي در جهت دستيابي به  تواند با نزديك ساختن ملت آشنايي با زبان و فرهنگ جوامع مي

هاي فرهنگي يك ملت را در قالب  در اين ميان، ادبيات نقش ميوه. دنيايي سرشار از صلح و دوستي باشد
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از اين رو، كاربرد . بشر است ادبيات كليدي براي گشودن مدينه فاضله. كند كلمات و ساختارهاي زبان ايفا مي
رسالت مهم ادبيات، . شود ادبيات تنها به محدوده مطالعه آثار نويسندگان و يا تاريخ وقايع ادبي خالصه نمي

مند شوند و  سرشار از صلح و آرامش بهرهها به يكديگر است تا بتوانند از زندگي در جهاني  نزديك كردن انسان
در اين راستا، آثار ادبي به عنوان حامل دانش فرهنگي يك ملت، نقش . ذارندآن را براي آيندگان به ميراث گ

  . مهمي در آموزش مدرسين زبان و مترجمين آينده دارند
ها مستلزم  ها و فرهنگ ها و مطالعه روابط ميان ادبيات، تمدن است كه شناخت ادبيات ساير ملت  اما مشكل اين
ن انتظار داشت كه منتقدين ادبي و يا خوانندگان آثار ادبي به همه توا نمي. هاي گوناگون است تسلط به زبان

لذا، علم ادبيات تطبيقي بدون كمك ترجمه . ها را به همان زبان مبدا بخوانند هاي دنيا مسلط باشند و آن زبان
به  در اين جاست كه ادبيات تطبيقي بر ترجمه،. تواند به عنوان منبع آموزشي مورد استفاده قرار گيرد نمي

  .گذارد عنوان ابزاري كاربردي براي ارتباط ميان ادبيات ملل صحه مي
  
  ترجمه ادبي . 3

تا پيش از دو دهه پاياني قرن بيستم،تاكيد بر متن اصلي و متن ترجمه شده و مطالعات زبانشناختي در اين دو 
ترجمه شده مفاهيم معادل بودن متن اصلي و متن . داد مورد، محور تمركز مطالعات ترجمه را تشكيل مي

با ورود ادبيات تطبيقي ). 32، ص1388فاضلي، (كرد  دقت، كفايت، صحت، وفاداري يا هويت ترجمه بيان مي
ترجمه ادبي فرآيندي ماورآي . به عرصه مطالعات ادبي، مفاهيم ترجمه ادبي نيز به علم ترجمه افزوده شد

. ها به طور پيوسته در حال تغيير و تكامل است تمرزهاي جغرافيايي است كه در گستره آن ارتباطات ميان مل
  . كند ها ارتباط برقرار مي ها و فرهنگ  ترجمه ادبي اجراي سياست با هم زيستن است و ميان زبان

هدف مترجم تضمين برقراري روابط . شود هر مترجمي به نوبه خود يك سفير فرهنگي و اجتماعي محسوب مي
از اين رو، به هنگام نقد يك اثر ادبيترجمه شده، نبايد آن را ).,1999:126Bednarski(هاست  ميان فرهنگ

تنها به عنوان محصول فرهنگ و زبان مقصد مورد بررسي قرار داد بلكه الزم است ارتباط آن را با خود اثر در 
  .زبان مبدا و نيز نقش آن را در فرهنگ زبان مبدا مطالعه كرد

ترجمه   در گذشته،. ه از يك زبان به زباني ديگر قابل انتقال باشداساس ترجمه مبني بر وجود مفهومي است ك
و به ويژه ترجمه آزاد را يك نوع خيانت قلمداد مي كردند زيرا معتقد بودند كه به دليل شباهت تقريبي متن 

 گاهي نيز نوع ادبي در. كند ترجمه شده با متن اصلي، مفهوم اوليه طبق فرهنگ و اصول زبان مقصد تغيير مي
از اين رو متن . شد آمد و سليقه مترجم در آن دخيل مي كرد و مثالً از نظم به نثر درمي ترجمه تغيير مي

گرفت و به عنوان يك اثر جديد در زبان مقصد و يا در بهترين موارد  ترجمه شده از متن اوليه فاصله زيادي مي
  ). ,Tane 2005(شد  رفي ميبا كسب باالترين امتياز، زيرمجموعه اثر اوليه در زبان مبدا مع

ترين ابزار شناخت فرهنگ و ادبيات  اما در دنياي كنوني، ترجمه جايگاه ويژه و منحصر به فردي دارد و مهم
دهد چرا كه هر دو رسالت مشتركي  ادبيات تطبيقي باالترين بها را به ترجمه مي. رود شمار مي ساير ملل به

توانند جوامع را به يكديگر نزديك  هاي مختلف مي ارنده فرهنگ مليتها با معرفي آثار ادبي دربرد آن. دارند
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ها بايد مفاهيم فرهنگي خاص يك  آن. در اين راستا، مترجمين آثار ادبي وظيفه دشواري را برعهده دارند.سازند
متن يك فرهنگ كه به يك زبان با فرهنگ ديگر ترجمه . اثر ادبي را به خوانندگان خارجي معرفي نمايند

هاي معنوي يك ملت دراختيار  شود و بدين گونه گنجينه شود، به صورت بخشي از فرهنگ دوم تبديل مي مي
  .گيرد ملتي ديگر قرار مي

كشور ما نيز با داشتن شاهكارهاي جاويدان ادبي و نيز مترجمين زبده و ماهر همواره در ادبيات جهان 
اما از . هاي خود بسيار پايبند بود شعر و در نثر به سنت تا نيمه اول قرن نوزدهم، ادبيات ايراني در. درخشد مي

هاي خارجي، به ويژه آثار نويسندگان فرانسوي مانند  به بعد، مترجمين با ترجمه كتاب 1850هاي  حدود سال
در قرن ). ,2006Masse(مولير و ژول ورن، تأثير زيادي بر پيشرفت واژگان و دستورزبان فارسي گذاشتند 

توان موارد زير  تري داشت كه از آن جمله مي هاي آثار ترجمه شده از فرانسه به فارسي تعدد بيش بيستم، نمونه
در جستجوي زمان از "ترجمه ابوالحسن نجفي،  "خانواده تيبو"آذين،  ترجمه به "جان شيفته"  :را نام برد

ترجمه  "ويرژينيپل و "ترجمه غنايي،  "و انقالب فرشتگان "تاييس"ترجمه مهدي سحابي،  "دست رفته
. آبادي، فلسفي و ياسمي ترجمه هدايت و نيز اشعار ترجمه شده به نظم توسط دولت "روابط سفر"طباطبايي، 

بهايي را در اختيار  المعارف گران ةاز فرانسه به فارسي دائر "فرهنگ آثار"رضا سيد حسيني نيز با ترجمه 
  يگر، آثار ايراني، به ويژه آثار فردوسي، در هند،از سوي د). ,2013:59Sadjedi(زبانان قرار داد  فارسي

جزو  "هزار و يك شب"ترجمه كتاب . گرفت استانبول تركيه، يونان و عراق هميشه مورد استقبال قرار مي
در دوازه  1717تا  1704رفت كه در بين سالهاي  ترين شاهكارهاي ادبيات ايران در جهان به شمار مي موفق

صادق  "بوف كور"فرانسوي  مترجم2پروفسور روژه لسكو. به فرانسه ترجمه شد 1دجلد توسط آنتوان گاالن
  .يوشيج را نيز به فرانسه ترجمه كرده است نيما، اشعار شناسي استاد ايران و هدايت

شدند، چه معيارهايي در ترجمه ادبي داشتند  شدن ارائه مي ها كه به هدف شناختن و شناسانده اما اين ترجمه
تا توانستند به موفقيت و شهرت ملي و جهاني دست يابند؟ براي يافتن پاسخ اين سوال در ادامه بررسي 

متن اصلي كامالً وفادار باشد و كلمه به  آيا بايد به. هايي را بايد داشته باشد شود كه ترجمه ادبي چه ويژگي مي
اي آزاد را خلق نمايد؟ مترجمان  تواند از نويسنده فاصله بگيرد و ترجمه كلمه نوشتار اوليه را بازگو كند يا مي

بردند؟ در آثار  زبده در برابر مشكالت ترجمه مانند ترجمه ناپذيري برخي كلمات چگونه دست به ترجمه مي
ناپذير چه بايد كرد؟ و در مجموع، ترجمه ادبي قرن بيست و يكم    گان يا اصطالحات ترجمهادبي، در برابر واژ

  هايي را بايد اتخاذ نمايد؟    براي تحقق اهداف ادبيات تطبيقي چه ويژگي

                                                           
١- Antoine Galland 
٢- Roger lescott 
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  ترجمه وفادار به متن و ترجمه آزاد. 4
اي منحصر به فرد و متفاوت از ترجمه ساير  شناسي مدرن، ترجمه آثار ادبي به عنوان زمينه در علم ترجمه

كند كه  ترجمه ادبي مانند هر مبحث علمي ديگري، خصوصيات خود را ايجاب مي. شود مباحث مطرح مي
خود متن به زبان  براي موفقيت اثر ترجمه شده الزم است كه هم. ها ضامن موفقيت ترجمه است تحقق آن

توان  در حالت كلي، اين خصوصيات را در چهار پارامتر مي. اصلي و هم متن ترجمه شده شرايطي را دارا باشند
اصول زيبايي شناختي متن اصلي، پذيرش و مقبوليت متن اصلي در زمان و مكان آفرينش : بندي كرد طبقه

شده در جامعه   بان مقصد، پذيرش اثر ترجمهخود، اصول زيبايي شناختي متن ترجمه شده در فرهنگ و ز
  . زبان مقصد

شود تا يك اثر ترجمه شده همانند خود اثر اصلي به عنوان شاهكار در  تحقق مجموع عوامل فوق موجب مي
نقد و بررسي ترجمه . دست آورد فرهنگ زبان مقصد مطرح شود و شايستگي جلب نظر منتقدين ترجمه را به

ات مترجم و شرايط زماني و مكاني او و با درنظر گرفتن هدف نهايي ادبيات تطبيقي، در آثار ادبي بنابر تجربي
  .شود دو شاخه زير منشعب مي

در اين . اولين جنبه، مطالعه تطبيقي اثر ترجمه شده  بر مبناي ميزان شباهت و وفاداري به متن اوليه  است
شك،  بي. گردد رد قوت يا ضعف ترجمه مطرح ميشده با متن اوليه، موا حالت، در نتيجه مقايسه متن ترجمه

هاي فرهنگي زبان مبدا را  اي است كه با حفظ وفاداري به سبك متن اصلي، بتواند ارزش آل ترجمه ترجمه ايده
در ترجمه وفادار به متن، حفظ سبك اصلي اثر در الويت است و مترجم مجاز به تغيير سبك و . نيز انتقال دهد

انتخاب نوع ادبي متن ترجمه شده تابع ژانر اثر اصلي . شود و نثر به نثر ه شعر ترجمه ميشعر ب. فرم متن نيست
. شود هاي ترجمه محسوب مي البته اصل حفظ سبك و ساختار متن اصلي يكي از مشكالت و دشواري. است

اثر مارسل پروست ترجمه مهدي سحابي يكي از  "در جستجوي زمان از دست رفته"براي مثال، كتاب 
شمار آيد كه در آن مترجم با مشكل حفظ سبك نويسنده فرانسوي خود  هاي تاريخ ايران به شوارترين ترجمهد

از . هايي كه ريشه يكساني ندارند، بارزتر و حل آن دشوارتر است اين مشكل به ويژه در زبان. روبرو بوده است
جايي  ن اصلي را بازتاب نمايند و از آنسوي ديگر، كلمات ترجمه شده بايد بتوانند بار معناشناختي كلمات مت

يابي مرحله  ها نيز متعدد و متفاوتند، معادل يابند و فرهنگ كه كلمات در بافت فرهنگي يك اجتماع معنا مي
در راستاي اصل رعايت وفاداري به متن، خواننده بايد احساس . دشوار ديگري در ترجمه وفادار به متن است

مواره در سايه متن اصلي قرار دارد و به عبارت ديگر خارجي بودن متن اوليه را كند كه اين متن ترجمه شده ه
شود و ديدگاه مترجم يا جامعه  درنهايت، متن به دست آمده به عنوان يك اثر ترجمه شده ارائه مي. از ياد نبرد

اب شرايط با توجه به هدف ترجمه در ادبيات تطبيقي، حفظ سبك متن اصلي و بازت. دهد وي را نشان نمي
هاي ديگر آشنا  بدين ترتيب، منتقد ادبي كه از طريق ترجمه با آثار ادبي به زبان. خلق اثر بسيار ارزشمند است

اما . تواند محتواي اثر اصلي را درك نمايد و آن را با توجه به فرهنگ اوليه مورد بررسي قرار دهد مي  شود، مي
شود آن است كه متن شبيه يك ترجمه ماشيني است، بوي  يانتقادي كه معموالً به اين نوع ترجمه وارد م

  .دهد، كلمات و عبارات آن در فرهنگ و زبان مقصد آشنا نيستند و بار مفهومي كاملي ندارند ترجمه مي
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متن ترجمه شده به عنوان يك اثر جديد در فرهنگ زبان دوم در نظر گرفته   در بخش دوم نقد آثار ادبي،
گردد و مترجم بر  بيت آن در فرهنگ زبان مقصد و ميزان انتقال مفاهيم ارزيابي ميشود و پذيرش و محبو مي

به طور كلي، در اصول علم ترجمه هدف اين است كه مفهوم متن اصلي . شود هدف و نتايج اثر متمركز مي
ه منتقل در اين بين، اين احتمال همواره وجود دارد كه ساختار و فرم متن اوليه در ترجم. انتقال داده شود

گردد تا فرم را به نفع محتوا  در اين حالت، مترجم ناگزير مي. نشود و يا با تغييراتي به زبان مقصد تبديل شود
ترجمه آزاد با توجه به امكان پذيرش و دريافت ترجمه در زبان مقصد و انتقال . نظر نمايد فدا كند و از آن صرف

رجم اين اختيار را دارد كه آن چه را كه مطابق زمان و مكان مت. رود ها در زبان و فرهنگ مقصد پيش مي ايده
ترجمه آزاد يكي از راهكارهاي حل مشكل ترجمه . از دستور كار خود حذف كند  متن ترجمه شده نباشد،

  .هاي ترجمه ناپذير است اصطالحات و واژه
  
  فرم يا محتوا ؟: ادبيات تطبيقي در برابر مشكالت ترجمه ادبي . 5

 -ا: توان بدين گونه خالصه كرد كه در ترجمه ادبي سه فرآيند بايد انجام گيرد هاي فوق را مي ينتيجه بررس
 - 3. سبك نويسنده در تمام متن تعيين شود  - 2. اصول و مفاهيم مورد نظر نويسنده متن اصلي مشخص شود

  . شدتر با در متن ترجمه شده كلمات و نوع ادبي انتخاب شود كه به نويسنده اوليه نزديك
خواننده ترجمه . كند مترجم در درجه اول، يك دريافت كننده است كه مفاهيم را از نويسنده اصلي دريافت مي

دهد، كشف كند و از وراي مترجم، به تجربيات و دانش  بايد بتواند آن چه كه ترجمه را تحت تأثير قرار مي
كارگيري زبان و مفاهيم فرهنگ خود در  شك، هراندازه كه مترجم در به بي. نويسنده و مفاهيم متن اصلي برسد

تواند در زمان و مكان خود  روزتر است و مي تر و به تري داشته باشد، ترجمه او موفق ترجمه مهارت بيش
كند زيرا كه فرهنگ و  مترجم نقش مهمي را در فرهنگ زبان مقصد ايفا مي. تري داشته باشد مقبوليت بيش

سان هنرمند خالقي است كه ميان دو فرهنگ  مترجم به. گردند تر مي نيادبيات زبان مقصد به مدد ترجمه او غ
مهارت مترجم و خالقيت او در حل مشكالت هميشگي . كند و ترجمه نماينگر خالقيت اوست ارتباط برقرار مي

  . ترجمه كارگشاست
. ترجمه نيستنديابي براي لغات يا اصالحاتي است كه قابل  هاي مترجمين، معادل براي مثال، يكي از دغدغه

توان به دنبال يافتن معادل  اند كه در ترجمه ادبي از يك زبان به زباني ديگر، نمي مترجمين زبده بر اين عقيده
در   هاي معنايي لزوماً گيرد كه برخي حوزه جا نشأت مي به عقيده فاروقي، اين مشكل از آن. دقيق و يكساني بود

حتي اگر بپذيريم كه اين . وجود، ممكن است با هم منطبق نباشندها وجود ندارند و يا در صورت  همه زبان
دهند و تعداد  ها آنها را از طريق تعداد واژگاني يكسان پوشش نمي ها بر هم منطبق هستند، لزوماً زبان حوزه
، 1387فاروقي، (توانند يك واژه يا بيش از يك واژه باشند  هايي كه حوزه معنايي خاصي را دربردارند، مي واژه
هرگز . مشكل عدم يافتن كلمات معادل و يكسان در دو زبان همواره نيازمند خالقيت مترجم بوده است). 6ص

توان دو موقعيت يا طبقه اجتماعي در دو زمان و مكان را يافت كه در آن دو كلمه معناي يكساني داشته  نمي
زيرا ) ,1978:245Steiner(شود  وب مياي به نوبه خود يك آفرينش خالقانه محس از اين رو، هر ترجمه. باشد
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بخش قابل توجهي از مشكالت . هاي خاصي را در زبان مقصد ابداع نمايد شود تا واژه مترجم گاهي مجبور مي
كلماتي كه غيرقابل ترجمه . ترجمه ادبي مربوط به فقدان كلمات معادل درون زباني و يا بين زباني است

بدين گونه، مشكل . دهند دا را در زبان مقصد ازدست ميهستند، همانندي مرجع خود از زبان مب
شود  ها و اصطالحات در دو مقوله زبانشناسي و فرهنگي نمودار مي ناپذيري برخي واژه ترجمه

)2006:394Jeon& Brisset, .(شناختي و  ها مشكلي زبان ناپذيري برخي واژه به عبارت ديگر، ترجمه
  . آيد حساب مي فرهنگي به 

تز  ناپذيري اين دسته كلمات، در تقابل ميان تز وفاداري مطلق به متن اصلي و آنتي كل ترجمهبراي حل مش
ترجمه آزاد، سنتز بازآفريني و خالقيت مترجمبا توجه به اهميت مفاهيم فرهنگي دو زبان مبدا و مقصد مطرح 

هاي فرهنگي در زبان  بروز شوكاي نياز به توجه مترجم دارد تا از  ترجمه ادبي فراتر از هر نوع ترجمه. شود مي
اگر بپذيريم كه يك اثر ادبي ترجمه شده يك اثر بازآفريني شده است و مترجم آفريننده . مقصد پيشگيري كند

شود و مترجم به نوبه خود  اين اثر جديد است، در نتيجه كار ترجمه يك كار آفرينش هنرمندانه محسوب مي
برداري جزو كار  ليل است كه ترجمه ماشيني كلمه به كلمه و گرتهبه همين د.گردد به يك نويسنده تبديل مي

ها نيست بلكه مبتني بر  يابي براي واژه  ترجمه كار تبديل كدها به يكديگر و معادل. گيرد ترجمه ادبي قرار نمي
زماني كه براي مثال آثار شكسپير . هاي زبانشناسي خاصي براي ساخت معني در زبان مقصد است انتخاب روش
ها و  ها، ايدئولوژي شوند بلكه نظامي از سبك كنيم، در واقع فقط كلمات زبان انگليسي ترجمه نمي را ترجمه مي

  .كنيم اشعار خاص شكسپير را به زبان مقصد ترجمه مي
تواند به اين بسنده كند كه فقط  مترجم نمي. در مورد مشكالت سبك و ژانر ادبي نيز همين سنتز صادق است

مثالً در مورد ترجمه شعر، ترجمه كلمات و جمالت به نظم به تنهايي . متن اصلي را ترجمه كند كلمات و قالب
. مترجم بايد روح شعري را ترجمه كند كه شاعر در درون تك تك كلمات و آواها دميده است. كافي نيست

ت از متن اصلي شود كه فرم آن شبيه و گاه متفاو بدين ترتيب، شعر ترجمه شده به شاهكار جديدي بدل مي
  . است اما همان نقش و مفهوم شعر اوليه را دارد

با وجودي آن كه ترجمه در اصول كلي خود زير شاخه زبانشناسي است، اما انجام آن كاري هنرمندانه توسط 
از . شود كه بنا بر دانش هر مترجم از ساختارهاي دو زبان، با كار مترجم ديگر تفاوت دارد مترجم محسوب مي

توان اذعان  مي  و، بر اساس تجربيات و نيز شرايط خاص هر مترجم و با توجه به جنبه خالقيت ترجمه،اين ر
شك با  شود كه بي خود يك اثر اصلي و منحصر به فرد محسوب مي  داشت كه هر ترجمه جدا از اثر اوليه،

  .ترجمه ديگري از همان اثر متفاوت خواهد بود
عواملي چون اصول متعارف و رايج در جامعه، . عي را بايد درنظر گرفتدر نقد ترجمه ادبي فاكتورهاي جام

هاي ملي، موسسات و نهادهاي اجتماعي، روابط سياستمداران و صاحبان  ميزان علم و دانش خوانندگان، هويت
اين جنبه نوين نقد به مترجم . گذارند قدرت هريك به نوعي بر ترجمه و ميزان پذيرش آن در جامعه تأثير مي

كند كه بايد به تاثيرات اجتماعي ترجمه و  هاي گوناگون اعطا مي قش و جايگاه متفكري را در زمينه فرهنگن
شود، در واقع  متن ترجمه شده كه با همان عنوان متن اصلي ارائه مي. هاي خود واقف باشد مسئوليت
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رات و تحوالت در تغيي).  ,2006Jeon&Brisset: 389- 409(هاي خاص فرهنگ مقصد را دربردارد  ارزش
نمايد كه مترجم با  هاي تكنولوژي شاهد آن هستيم، ايجاب مي دنياي ارتباطات كه در نتيجه پيشرفت

هاي ترجمه فرهنگي را تا حد امكان به اجرا درآورد  هاي مختلف خود را تطبيق دهد و سياست موقعيت
)1995:4Schäffner, .(يابد و  ت بين فرهنگي را ميدر اين حالت، مترجم جايگاه يك متخصص ارتباطا

  . ترجمه متن ادبي نماينگر فرهنگ زبان مبدا و زبان مقصد خواهد بود
كنيم كه با پيشرفت ترجمه ادبي و تنوع روزافزون آثار ادبي در كمين مطالعات  در پايان، به خطري اشاره مي

همواره اين احتمال وجود ود، ش زماني كه موضوع مقايسه دو يا چند اثر ادبي مطرح مي. ادبيات تطبيقي است
از اين رو، براي اجتناب از بروز چنين . دارد كه برتري يك ادبيات بر ادبيات ديگر به عنوان هدف تعيين شود

ادبيات . هاي خاص خود را دارد كه با ديگري غيرقابل قياس است خطري بايد توجه داشت كه هر ادبيات ارزش
بلكه بايد بررسي كرد كه چرا يك . تر بودن نسبت به هم ارزيابي كرد يينملل را نمي توان از نظر باالتر يا پا

ادبيات خاص از نظر عوامل تاريخي و اجتماعي توانسته است شاهكارهايي جاودان را بيافريند و ارزش و قدرت 
ها   ملت ادبيات تطبيقي بايد به مطالعه علل پيشرفت ادبيات برخي. ها را در سطح جهاني منتشر سازد و تاثير آن

با اين محوريت ). ,1974Marino: 245- 253(و يا برعكس علل ديرشكوفا شدن ادبيات جوامعي ديگر بپردازد 
  .ها نايل خواهد شد است كه ادبيات تطبيقي به هدف غايي خود مبني بر تحكيم روابط انساني ميان ملت

  
  گيري نتيجه. 6

المللي شاهد وقايعي هستيم كه به خشونت و درگيري  هاي ارتباطاتي، هنوز هم در سطح بين باوجود پيشرفت
ها و مساعد ساختن زمينه گفتگوها نقش  تواند در كاهش تنش علوم انساني مي  در اين موقعيت،. انجامد مي

اين دو علم در كنار . هاي علوم انساني، ادبيات تطبيقي و ترجمه است يكي از زيرمجموعه. مهمي ايفا كند
ها، احترام به  اين دو با اشاعه افكار و فرهنگ. بط ميان انسان ها و جوامع را بهبود بخشندتوانند روا يكديگر مي

ها، با وجود تمامي كمبودها و نقاط  آموزند و مسير را براي پذيرش و تبادل افكار و اسطوره ها را مي تفاوت
ناي فرهنگي جهان هاست كه موجب غ سازند چرا كه بايد در نظر داشت همين تفاوت ها، آماده مي ضعف

  .  آموزد كه هيچ ادبياتي بر ديگري برتري ندارد ادبيات تطبيقي به ما مي. شود مي
ها بايد اصول وفاداري به متن اوليه  هاي ادبي است كه در آن براي انجام مطالعات ادبيات تطبيقي نياز به ترجمه

ا متن اصلي رعايت شده باشد، افزون بر در زمينه انتخاب كلمات،حفظ سبك و ساختار و نيز نوع ادبي يكسان ب
هاي منحصر به فرد اثر  آن وفاداري معنوي خود را به متن اصلي حفظ كنند و روح فرهنگ زبان مبدا و ويژگي

يك مترجم ماهر بايد هم زبان خود و هم زبان نويسنده متن اصلي را به . و نويسنده اصلي را منتقل نمايند
تواند  را بشناسد و قادر باشد كه به هر دو زبان بنويسد، بدين گونه ميخوبي بداند، فرهنگ و تمدن او 

توان يك ترجمه را براي مطالعات  زماني مي. هاي ظريف سبكي و فلسفي و معنوي دو زبان را درك كند تفاوت
ادبيات تطبيقي مورد استناد قرار داد كه اثر ترجمه شده توانايي آن را داشته باشد كه در مورد يك شاهكار 
ادبي، همان تأثير و احساس خواننده زبان مبدا را  نزد خواننده زبان مقصد بيافريند چرا كه ترجمه ادبي تنها 



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٤٧٥ - 
 

بلكه ترجمان لذت زيباي خواندن اثر به زبان اصلي است كه به خواننده زبان مقصد  ترجمه ساختار نيست،
  .گردد هديه مي

. پايه خالقيت نويسنده اصلي است توان اذعان داشت كه خالقيت مترجم در آفرينش يك ترجمه ادبي هم مي
مينه حفظ واژگان و در زمينه مطالعات تطبيقي، مترجم ادبي بايد ميان وفاداري مطلق به متن اصلي در ز

گاه جديدي را بيابد تا  ساختار و سبك نويسنده و يا ترجمه آزاد متأثر از تجربيات فرهنگي و زباني خود تكيه
در اين استراتژي نوين، پارامترهاي اجتماعي زماني و . بتواند به هدف اصلي ادبيات تطبيقي جامه عمل بپوشاند

  .  كنند يابي كلمات، ايفا مي ل مشكالت ترجمه، نظير معادلگيري براي ح مكاني نقش مهمي را در تصميم
باوجود تمام دشوارهاي ترجمه ادبي، آثار ترجمه شده ادبيات ملل نقش مهمي در ساختن و تداوم ارتباطات 

كند و به  بيني دوستي را ترويج مي ادبيات تطبيقي به عنوان يك علم و يك هنر، جهان. كنند ها ايفا مي ملت
هاي دنيا  ها در تمام كشورها و قاره گر نبوغ و فرهنگ ملي ديگر تمدن دهد كه نظاره اين امكان را ميها  انسان
  .  باشند
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  بازتاب ايدئولوژي بر زبان
  )احمدآلمطالعه تاثير ترجمه متون غربي بر انديشه جالل(

  
  1سميه حميدي

2پيمان زنگنه  

  3گل فاطمه اشرفي

  :چكيده
اگزيستانسياليسم به عنوان نخستين جنبش فكري بعد از جنگ جهاني دوم به سرعت مرزهاي اروپا را در 

چه تاثير شگرفي نيز بر جريان چنان. نورديد و در ميان انديشمندان جهان سوم نيز  با اقبال مواجه شد
جريان روشنفكري ايران، جالل آل  از جمله چهره هاي شاخص.  روشنفكري ايران عصر پهلوي برجاي گذاشت

ترجمه آثاري از سارتر و كامو به آشنايي . او در كنار نويسندگي به كار ترجمه نيز اشتغال داشت. احمد است
طرح مسائلي چون . شد كه بر ساحت انديشه و نوشتار وي تاثيرگذار بودمنجروي با مفاهيم اگزيستانسياليسم 

در نوشتار حاضر تالش . در آثار جالل متاثر از اين امر است... اعتراض و نقد غرب، تعهد در نوشتن و مساله 
كنيم تا بازتاب ترجمه آثار اگزيستانسياليستي  را بر انديشه ورزي جالل آل احمد مورد تحليل و بررسي مي

  .قرار دهيم
  

  .آل احمد،ترجمه، ايدئولوژي، اگزيستانسياليسم :كليدواژه ها
  
  

  مقدمه 
 براي را زمينه فضا اين. بود جامعه تنفس براي مجالي و سركوب سياست بر پاياني ايران، از رضاشاه خروج
 و مختلف سياسي هايايدئولوژي حضور كهاي گونهبه ساخت؛ فراهم مختلف هايانديشه و آراء ورود و ظهور
 بر هاايدئولوژي اين حضور باالطبع، .برشمرد دوم پهلوي عصر شاخص ويژگي توانمي را سياسي نظام منتقد

 از فرد كه بود دوربيني قاب مثابه به تنها نه ايدئولوژي. بود اثرگذار افراد بيني جهان و انديشه و فكر ساحت
 زبان طريق از خوانننده به آن انتقال و عرصه اين تفسير در نگريست؛ بلكهمي را اجتماع عرصه آن زاويه

 هايگفتمان ظهور و ورود با مواجه و آشنا گروهاولين عنوان به روشنفكران. بود جاري و ساري نيز نويسنده

                                                           
                                       somaye.hamidi@birjand.ac.ir رجنديب دانشگاه ياسيس علوم گروه ارياستاد .1
  P_zanganeh@birjand.ac.ir مربي گروه علوم سياسي دانشگاه بيرجند .2
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند. 3
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 و صورت ايدئولوژي گفت كه توانمي واقع در. اندداشته فضا اين از را تاثيرپذيري بيشترين ايدئولوژيك،
   .كردمي خلق آنان براي را سياسي-اجتماعي مسائل بازنمايي نحوه و دوره اين روشنفكران زبان محتواي

 و مذهبي اي خانواده در او. است احمد آل جالل دوران، اين روشنفكري جريان شاخص هايچهره جمله از
 بر دوران اين نوظهور هايايدئولوژي با وي آشنايي و مدرن آموزشي نظام به وي ورود اما. نمود رشد سنتي

- هم اگزيستانسياليست روشنفكران از برخي آثار ترجمه و فرانسه زبان با جالل آشنايي. بود اثرگذار اشانديشه

. شد تاثيرگذار وي زبان بر شدت به و شد ايدئولوژي اين بيني جهان با وي آشنايي سبب كامو، و سارتر چون
. بود وي زبان در آن تجلي و انديشه ساحت بر اگزيستانسياليست مكتب اين دقايق ورود عامل ترجمه، واقع در

 زبان بر تاثيري  چه اگزيستانسياليست نويسندگان آثار ترجمه كه است اساس اين بر حاضر نوشتار پرسش
  به توجه و  انسان به نسبت جالل نگرش تغيير سبب ترجمه كه معتقدند نويسندگان. داشت احمد آل جالل

 نقد غربزدگي، نوشتن، در تعهد غرب، مدرنيته نقد همچون مسائلي طرح. شد انسان آزادي و انتخاب
  ..است تاثيرات اين جمله از  آن با مبارزه ضرورت و استعمار نقد و روشنفكران از انتقاد ماشينيسم،

  
  بنيادهاي فكري اگزيستانسياليسم

 آتش در اروپا كه شد هايي سال با مصادف تقريباً اروپا؛ در آن گيريشكل كه بود ايفلسفه وجودي، فلسفه
 نيز دوم جهاني جنگ از پس هاي سال در و برخاست جنگ دل از كه اي فلسفه سوخت، مي اول جهاني جنگ

  .رسيد خود گسترش اوج به
نخستين بار  شود؛مي گفته »الوجوديه« عربي در و »وجود اصالت« آن به فارسي در كه اگزيستانسياليسم

 از ناشي بايد را انديشه اين ظهور ).10: 1385 استراترن،(مطرح شد دانماركي فيلسوف 1كيركگارد توسط
 و هاشورش ها،استثمارگري اقتصادي، ركودهاي چونهم عظيم هايبحران شروع با. دانست اروپا خاص شرايط
 مدرنيزاسيون و مدرنيته پيامدهاي متوجه ها،اگزيستانسياليست چونهم متفكران برخي جهاني، هايجنگ

 و دانسته جديد دوران بخش نويد را قدرت خواست و اراده نيچه نيز، قبال. شدند مدرن جوامع در) نوسازي(
 ناگهان مختار، و آزاد انسان اين شدمي باعث شناختي و ايده چنين. »اند مرده خدايان« بود؛ برآورده فرياد
 انتخاب در يا و نداشته عمل توانايي كه موردي در و داده دست از را خود پيشين بخش معنا هاي بنيان تمام

  .روبروگردد بيهودگي و پوچي با كرده، اشتباه هدف

 تجدد و پيشرفت براي را راه انسان، به عمل آزادي و انتخاب قدرت دادن و قدر و قضا به اعتقادي بي
 به. داد مي معنا اش زندگي به خودش بايد و بوده خود اعمال تمام مسئول ناگريز انساني چنين اما همواركرد،

 را آن گيدنز كه شدند روبرو وضعيتي با و داد دست از را خود پيشين اطمينان و آرامش ها انسان دليل همين
 گروهي نتيجه در. كشاند انگاري پوچ به را برخي فلسفي، نگاه در ناامني اين. نامدمي »شناسي هستي ناامني«

. نمايند خلق وحدتي خدا، و مدرن سوژه بين و كرده زنده دوباره را سرنوشت و خدا به اعتقاد تا كردهتالش

                                                           
 ١ Kierkegard 
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 از فلسفي نحله اين. شدندمي نبرد آماده انسان قدرت به ايمان با و خوانده موقتي را ها شكست اين نيز گروهي
 انسان تصور از دوري دكارتي، دوآليسم نقد داشت؛ بنيادين هايي تفاوت غرب فلسفي سنت با جهات بسياري

 اين وجود. بودند هاتفاوت اين جمله از او ماهيت بر انساني وجود تقدم به اعتقاد و انتزاعي موجودي چونهم
 ترين مهم از كه شد انديشه اين درون در فرد به منحصر هاي خصيصه از برخي گيريشكل سبب نيز هاتفاوت

: 1387 پور، امن و خطاط(كرد اشاره ادبي ژانرهاي و ادبيات با انديشه اين نزديك بسيار پيوند به توانمي ها آن
62.( 

 بيستم، قرن لاياو ي فرانسه در. اين جريان بايد آن را در فرانسه جستجو كرددر باب ريشه هاي فلسفي ظهور 
اين انديشه معتقد بود كه . بود انسان از جديد برداشتي  برگيرنده در كه شد ارائه هگل  فلسفه از تفسيري

 برآورده را آن و برسند اندكردهتعريف خود براي كه اهدافي به قادرند رود، مي گمان چهآن از بيش ها،انسان
 فرآيند يك تر،بيش بلكه نيست، شناختي زيست نوع يك يا بيولوژيك موجود يك انسان تعريف، اين با. سازند

 زمينه اين در. رود فراتر آگاهي از بايد شناخت، فاعل عنوان به خود، درك براي كه است؛ آگاهي نوع يك يا
 هايانسان سوي از را انسانيتم شدن شناخته رسميت به كه امانسان راستي به گاهآن من« :گويدمي مايتوز
 به عبارتي ديگر فلسفه). 166: 1378 ماتيوز،( »دهم ترجيح ام شناسي زيست صرف بقاي به ديگر،

 مورد عقل داراي موجودي منظر از صرفاً را انسان كه اي فلسفه رد براي بود نقدي ابتدا در اگزيستانسياليسم،
  دغدغه از الهام با بود، هگل انديشه جدي منتقدين از كه كيركگارد،). 74: 1386 مرديها،( داد مي قرار توجه

 فردگرا، يك عنوان به او، براي مسأله ترين مهم. پرداخت موضوع اين بررسي به هگل، انسان اگزيستانسيال
 يك سوي به) منفرد موجود يك عنوان به( انسان هدايت جهت در وي تالش تمام و بود منفرد موجوديت

 به بايد فرد هر كه داشت عقيده وجودي، مشكالت حل براي جمعي حل راه يك انكار با او .بود معنادار زندگي
 آزادي آوردن دست به با انسان هر و است مقدم ماهيت بر وجود كه مسئله اين و برود را خود خاص راه تنهايي

 تنها«: بود معتقد كهاي گونه به: او شد اگزايستانسياليستي مهم ايده  مايه دست كند، خودسازي بايد اختيار و
 جست خود از بيرون در را شان اعمال مقدمات و جويندمي ديگر مردمان در را شان اعمال قانون پست، طبايع

 چونهم فيلسوفاني ابتدا، در هرچند كهداشت توجه ميان اين در بايد). 71: 1380 كيركگارد،( »كنندمي جو و
 گابريل چون فيلسوفاني توسط مكتب پرداختند؛ اما اين اگزيستانسياليسم انديشه طرح به كيركگارد و هگل

نكته حائز ). 176: 1392 مهراسكي، گودرزي( شد ادبيات حوزه وارد و يافت گسترش سارتر پل ژان و مارسل
 بيستم قرن در انسياليسماگزيست يا وجود اصالت سرچشمه كه بود هايدگر هايآموزه اهميت اين است كه اين

 بي اما يافتند؛ مردم عامه نزد در بيشتري شهرت سارتر پل ژان همچون انديشمنداني هرچند واقع در. شد
  ). 415: 1372 مگي،( داشت عهده بر حوزه اين در را سهم بيشترين هايدگر ترديد،

 از بسياري .كرد توجه جهانش با او برخورد به بايد او شناخت براي و است جهان در از نگاه اين مكتب انسان
 عنوان به). 52: 1387 خاني، امن و خطاط( شوندمي پديدار جهانش با انسان برخورد در نيز فلسفه اين مفاهيم

 و ميرندمي هاانسان« كهحقيقت اين به ،زماني)كامو از اي نامه نمايش اصلي شخصيت نام( كاليگوال نمونه
  .ميردمي اش، معشوقه و خواهر دروزيال، كه رسدمي ).18- 9: 1347 كامو،( »نيستند خوشبخت
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 امكان انتخاب حال در هميشه ولي ندارد، شده تعيين پيش از ماهيتي انسان كه باورند اين بر وجودي فالسفه
 اين در حقيقت در .سازدمي را خويش ماهيت وي كههاستانتخاب اين با اويند؛ روي پيش كه است هايي

 پور، امن و خطاط( شده تعيين پيش از و معين تعريفي بدون سيال، و نامتعين است موجودي انسان فلسفه،
1387 :54.(  

ها اگزيستانيساليست. باشدمي انديشه اين محور انسان، و است انسان اگزايستانيساليسم، در واقع هدف 
 ذات بر بشر وجود ، هايدگر تعبير به بنا و) 7: 1355 شريفي،( اوست ماهيت بر مقدم انسان وجود معتقدند؛

  ).46: 1362 بارت،( اوست ذات بشري، وجود ديگر، عبارت به و دارد، تقدم وي
 و فهم اساس بر كه زماني تا انسان اگزيستانسيال، فالسفه نگاه از. آزادي و انتخاب از رئوس اين انديشه است

 از اي بهره است؛ نشده مسئوليت پذيرش و انتخاب و درگير است نزده عمل به دست حقيقت از شناخت خود
 كه است آن و بر) 181-180: 1365 سارتر،( سازدمي خود كه است همان بشر. ندارد انسان وجود ساحت
 الخفاجي،( شودنمي او آزادي مانع قانوني، هيچ جهت همين به و است آزاد نبودن، آزاد چيزي جز هر در انسان

از سوي ديگر ). 29: 1380 زماني،( است مكتب اين محور او، وجود و انسان بنابراين،). 181- 180: 1995
 احساس و تعهد او براي آزادي انسان در حقيقت. آزادي انسان با تعهد و احساس مسئوليت توام است

) تعهد از ناشي( مسئوليت و اختيار تصميم، آزادي، چون،هم مفاهيمي واقع در .آوردمي وجود به را مسئوليت
  ).53: 1377 كواري،مك( است برخوردار زيادي اهميت از اگزيستانسياليست، فيلسوفان همه نزد
 معروف از يكي عنوان تكنولوژي، از پرسش. تكنولوژي نيز از جمله اركان اين نظريه است گرفتنپرسش به

 به سخن) غرب گرانهسلطه انديشه دنباله ي مثابه به( تكنولوژي ماهيت از آن در كه است هايدگر مقاالت ترين
 به خاطر اين به را جديد تكنولوژي هايدگر. داندمي جهان در هستي ماندن پنهان دليل را آن و آوردمي ميان

 وي، انكشاف نظر از. كندمي منكشف انرژي منبع چونان را جهان تكنولوژي داشت؛ اعتقاد كه گرفتمي پرسش
 كه دهد مي قرار جا بي انتظار اين برابر در را طبيعت كه تعرضي است؛تعرض نوعي جديد تكنولوژي در حاكم
»  كرد ذخيره و استخراج طبيعت دل از است، انرژي كه حيث آن از را انرژي بتوان تا باشد انرژي كننده تأمين

  ).15: 1384 هايدگر،(
بنابراين نقد مدرنتيه غربي و تكنولوژي آن و طرح نگرش جديد به انسان، برپايه آزادي و اختيار توام با 

  . مسئوليت و انتخاب از عناصر فلسفه اگزيستانسياليست است
  

  احمد آل ايدئولوژي بر متون ترجمه تاثير
 مذهبي - اجتماعي تعارضات نخستين دليل، همين به و بود شده بزرگ مذهبي خانواده يك در جالل آل احمد

 سالگي بيست در را او پدرش ).2: 1393 كوهي، درويشي و بصيري(كرد تجربه اجتماع و خانواده درون در را
 از پس. نماند بيشتر ماهي چند آنجا در احمد آل ولي شود، تا طلبه فرستاد عراق در نجف مقدس شهر به

 او. شد التحصيل فارغ جاآن از 1325 سال در پرداخت تحصيل به تهران عالي دانشسراي در ايران به بازگشت
 از پيش 1330 سال در ولي كرد،نويسي نام فارسي ادبيات دكتراي دوره خواندن براي تهران دانشگاه در سپس
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: 1369 احمد، آل( كرد ترك را جاآن كند؛ دفاع شب يك و هزار قصه عنوان با خود دكتراي رساله از كهآن
466(. 

 تعلق نسلي به وي. ترين روشنفكران موج دوم روشنفكري ايران مطرح استاحمد به عنوان يكي از مهم آل
 كهنسلي .دانستمي خود دشمن را آن سياسي، لحاظ از حال همان در و گرفتمي الهام غرب از كه داشت
 .گرفتمي الهام آن برجسته متفكران هاي انديشه از اما با اين حال داشت؛ هراسي بيگانه حالت غرب، به نسبت
 درمورد ولي پروراند؛ مي سر در را اجتماعي عدالت و آزادي دموكراسي، مانند مدرني هايآرزوي كه نسلي
 نماينده احمد آل در واقع .بردمي سر به ترديد و شك در ، آني مشكالت و تاريخي ترازنامه ها،زمينه پيش
 سر سياسي هايي جايگزين عنوان به سوسياليسم از هم و ليبراليسم از هم كه بود ايراني روشنفكران از نسلي

از مشخصات بارز زندگي جالل، تغييرات شديد در رويكرد فكري وي . )122: 1377 بروجردي،(بود خورده
هاي دوره نخست كه مصادف با سال. توان به چهار دوره متفاوت تقسيم بندي نمودانديشه و فكر او را مي. است

اي او كه در خانواده. مذهب است به پايبندي ،دوره 1323تا  1302دگي و تحصيل وي يعني از نخستين زن
در دوره دوم كه مصادف با عضويت وي در . مذهبي زاده شده بود؛ بسيار متاثر از تعليمات مذهبي پدر بود

نيز در دوري وي از آشنايي وي با آثار احمد كسروي . است؛ شاهد رويگرداني جالل از مذهب هستيمحزب توده
. كندمي آغاز را نويسندگي» سخن«در مجله ي » زيارت«با چاپ داستان  دوره اين در جالل. مذهب موثر بود

ترك حزب توده  .كندمي تاليف را بازديد و ديد مجموعه و ترجمه را نامشروع هاي عزاداري پس از آن كتاب
نقد ماركسيسم و حزب توده دست زد و با همكاري  در اين دوره وي به. آغاز سومين دوره فكري جالل است

).  70همان،(دوراهي، عملكرد اين حزب را مورد نقد قرار داد سر بر توده حزب"دكتر اپريم به انتشار كتاب 
. باشد مي احمد و كناره گيري او از سياست آل سكوت دوران با مصادف 1329 تا 1326 هاي سال بين فاصله

 آلبر ژيد، آندره جمله از فرانسوي نويسندگان از آثاري ترجمه به فرانسه زبان يادگيري قصد به دوران اين در او
 ترجمه نيز و ،1327 در داستايوسكي از "قمارباز" ترجمه. است پرداخته داستايوسكي و سارتر پل ژان كامو،
 از بازگشت" و) 1331( سارتر از "آلوده هاي دست كامو از دو هر 1329 "سوتفاهم" و ،1328 "بيگانه"

-جزم به فكري واكنش تواندمي چنينهم هاداستان اين ترجمه كه دورانند اين ژيد، حاصل  آندره اثر "شوروي

از سوي ديگر، ترجمه اين آثار سبب آشنايي وي . )352 ،1386آزاد ارمكي،( باشد  ارتدكس ماركسيسم گرايي
رجمه، ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم جالل با جدا از ت. با مكتب اصالت وجود و آراي انديشمندان آن شد

حاصل آشنايي وي با اگزيستانسياليسم . )351:همان( سارتر سبب تاثيرپذيري بيشتر وي از اين ايدئولوژي شد 
گيري مفاهيمي همچون غربزدگي، نقد استعمار، نقد تكنولوژي و ماشين، نقد روشنفكران، را مي توان در شكل

در ادامه به بررسي تاثير مكتب اصالت وجود بر انديشه . مسئوليت انسان مشاهده نمود ادبيات متعهد، آزادي و
  . آل احمد خواهيم پرداخت

  غربزدگي 
 به درآورد، تحرير ي رشته به را زدگي غرب احمد آل كه هاييسال همين در كه ساخت نشان خاطر بايد

 ميان در غربي، مدرنيته به نيرومندي انتقادي جريانات ،1960 دهه و دوم جهاني جنگ پايان از پس خصوص
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 به نسبت آنها بنيادين و ايريشه نقدهاي و هايدگر و نيچه هايانديشه از كه بود گرفتهشكل اروپايي متفكران
 از دسته آن انديشه در را خود هم مدرنيته به غربي انتقادي جريان اين. بودند متاثر مدرنيته مباني و اصول

 ميان در هم و اندشده محسوب پسامدرن متفكران زمره در بعدها كه دهدمي نشان پساساختارگرايي متفكران
 فيلسوفي حتي .اندگشتهشهره انتقادي مكتب يا فرانكفورت مكتب اعضاي به كهروشنفكراني و انديشمندان

 عقالنيت و متافيزيكي عقالنيت پذيرش يعني خود، فلسفي و نظري مباني لحاظ به كه نيز، سارتر پل ژان چون
 غير) آسيميالسيون( سازي شبيه  پديده باشد، غرب تمدن و فرهنگ اصيل و جدي ناقد تواند نمي دكارتي،

 گفتماني فضاي چنين در احمد آل زدگي غرب كتاب. دهدمي قرار انتقاد مورد شديداً را ها غربي به هاغربي
 امپرياليستي و استعماري حركتي كهحكومتي مدرنيزاسيون و نوسازي فرآيند با مقابله نوعي منظور به جهاني

  .درآمد رشته تحرير به شود،مي تلقي
 گفته به. برد كار به را »زدگي غرب« تعبير فرديد، تاثير تحت كه، بود كسينخستين احمد آل تقدير، هر به

 غرب« تعبير اين من كه بياورم جا همين «:است كرده اخذ فرديد احمد شفاهي افادات از را تعبير اين خودش،
  ).14: 1375 احمد، آل( "ام گرفته فرديد احمد حضرت ديگرم سرور شفاهي افادات از را »زدگي

گرايي و غرب زدگي همان زماني در ايران شكوفا شد كه حساس ترين ذهن هاي از سوي ديگر، مبحث بومي
ساتر، جورج برناردشا، آرنولد توين بي و پيش از پيش جهان غربي مانند آلبركامو، اريك فروم، ماركوزه، ژان پل 

از آنها اسوالد اشپنگلر، هانري برگسون و هايدگر به خاطر بحران هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و فلسفي 
  ). 120: 1384بروجردي، (كرده بودند ها و مسير غرب ترديدهاي جديبعد از جنگ در اروپا، درباره شايستگي

 و كندمي روشن استعمارگر غرب برابر در را شرق وضع كه است شرقي رساله نخستين د،احم آل زدگي غرب
 مهم كار چندين كتاب، اين. دارد اجتماعي ارزش جهاني سطح يك در كه استاي رساله نخستين احتماالً

 صدساله كارنامه از انتقادي ترازنامه يك آوردن فراهم راه از آنكه نخست: داد انجام ايران فكري جامعه براي
 خوبي به بود گربيان به دست آن با تغيير حال در جامعه اين در كه را غامضي مسئله ايران، در روشنفكري

- بومي جايگزين يك قومي، و ملي هويت مسئله دوباره كردن مطرح با زدگي غرب كهاين دوم. نمود وصف

 با غربزدگي اينكه سوم. كرد علم بودند، نيز قوي زمان آن در كه ايران چپ نيروهاي ديدگاه برابر در را گرايانه
 را ترازو كفه شدند، مي پاك ها خاطره از رفته رفته كه رسومي و آداب و دوران براي سوزناك مرثيه يك ارائه

 چهارم. آورد در حركت به بود، شكاك داشت عرضه براي غرب چهآن به نسبت كهسومي جهان گفتمان نفع به
 و سياسي فكري، برحيات كه بيگانه فرهنگي هژموني با و آيند خود به تا زد تلنگري را ايران روشنفكران اينكه

را به  زدگي غرب احمد، آل ).111: همان( برخيزند تقابل به بود، افكندن سايه حال در ايران جامعه اقتصادي
كرد و آن را به عنوان يك كه عناصر مادي و معنوي جامعه را مورد هجوم قرار داده، معرفيايعنوان پديده

  . اجتماعي چنين توصيف نمود - بيماري فرهنگي
 سرما يا زدگي گرما همچون بگويم نيست آيند خوش مذاق به اگر و زدگي وبا همچون گويممي زدگي غرب«

 سالم پوسته. درون از پوساند؟ مي چطور را گندم كه ايد ديده. زدگي سن حدود در است چيزي نه اما. زدگي
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 يك از سخن صورت هر به. مانده درختي بر ايپروانه از كه پوستي همان عين است، پوسته فقط اما برجاست
  ). 21: 1375 احمد، آل( ".كرده رشد بيماري براي آماده محيطي در و آمده بيرون از ايعارضه. است بيماري

 بر خاشاكي" و "فضا در معلق گردي ذره"همچون » هرهري مذهب«آل احمد، فرد غرب زده را نيز فردي 
بريده و فاقد  سنت و فرهنگ اجتماع، عمق با را خود رابطه كهاين حين در كه كندمي توصيف "آب روي

  :گويدمي زده غرب آدم تعريف در. ندارد آينده از هم دركي هيچ اصالت
 گوشهاين در خودماني، كوچك دنياي در كه ندارد كاري. است غرب دهان و دست به چشم زده غرب آدم« 

 كارگر حزب چپ و راست تمايالت ترين كوچك از باشد، سياست اهل قضا، بر دست اگر گذرد،مي چه شرق
  )84: ب 1357 احمد، آل(» .شناسدمي خودش مملكت وزراي از بهتر را آمريكايي سناتور و دارد خبر انگليس

هاي نفتي و دولت هاي غربي، ما از كمپاني» اقتصاديدنباله روي سياسي و «: گويدوي در جاي ديگري نيز مي
هاي چپ ماركسيستي بر اساس اين تلقي و با توجه به گرايش). 76: همان(حد اعالي تظاهر غرب زدگي است 

است و اين به خوبي نشانگر درك » استعمار«مساوي با » غرب«اش، براي وي آل احمد در دوران جواني
به سبب همين فهم سياست زده آل احمد است كه وي هرگز به . رب زدگي استسياسي او از مفاهيم غرب و غ

غرب از يك سنت تاريخي، يعني سنت . فهم سنت تاريخي و منطق دروني تمدن غرب و مدرنيته نايل نشد
تاريخي متافيزيكي و منطقي دروني برخوردار است كه بدون فهم آن، هرگونه مواجهه ما با اين تمدن و 

  .طحي و نا كارآمد خواهد بودمدرنيته را س
 وضع به) هست( موجود وضع از گذرا براي حلي راه عنوان به را "خويشتن به بازگشت" احمد آل نهايت در

  ).312: 1389 عباسي، و منوچهري(كرد تجويز به منظور خروج از غربزدگي )بايد( مطلوب
  

  تكنولوژي و نفي ماشين
 از وسيع تر بسيار معناي هايدگر براي تكنولوژي .جايگاه ويژه اي داردمفهوم تكنولوژي در انديشه هايدگر، 

 نيست( نيهليسم كه هايدگر اصلي مسئله قالب در مفهوم اين). 302 همان،(شد مي شامل را آن متداول معناي
 ديدگاه بنابر. است شده شكوفا تكنولوژي و علوم در انگاري نيست او نظر به. است درك قابل است،) انگاري
 از يونانيان). 70: 1374 هايدگر،( دارد تعلق)  (techne به كه امري از است عبارت)  (technikon هايدگر

-مي را كردن برمال و كشف همان ها،واژه اين از هاآن بلكه. كردندنمي مراد را ابزار كاربرد و آفرينش واژه اين

 نظر به. است بوده برمالكردن و كاشفيت همين دليل به رفتهمي سخن بخشيدن نظم و توليد از اگر و فهميدند
 اخذ آن دهي نظم و توليدي ابزاري، جنبه و افتاده نظر از برمالكردن و كاشفيتاين جديد تكنولوژي در هايدگر

 .كردمي معرفي نجات براي را يوناني »تخنه« به برگشت او بنابراين،). 107-106: 1377 احمدي،( است شده
 براي داند ومي زدگي ماشين دستاورد را زدگي غرب وي كه است آن احمد آل انديشه در اهميت حائز نكته

 دست در را ماشين اختيار و شد مسلط تكنولوژي بر بايد كه است معتقد زدگي غرب موقعيت از خروج
 تجربه دوران محصول طوركلي به و پوزيتيويسم و سيانتيسم پراگماتيسم، محصول را ماشين احمد آل.گرفت

 .)213: 1386قاضيان؛(است عذاب زمانه و اعتقاد و ايمان زمانه سرآمدن دوره دوران، اين نظرش در و داندمي
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 دليل همين به دقيقا و دانسته تاريخي جبر يك را تكنولوژي و ماشين شدن گيرهمه احمد، آل ديگر سوي از
 »ساله سه كارنامه «زمينه در اثر خوددر اين  و داندمي ناممكن و نادرست را آن برابر در ايستادگي كهاست
 و كاردقيق ابزار تكنولوژي،. بماند بسته ماشين روي بر كه نيست جهان اين در اي دروازه هيچ ": است آورده

او مخالف ورود ماشين و تكنولوژي به درون جامعه ). 118: 1346 احمد؛ آل( ".است بيستم قرن مردم زندگي
 كنندهمصرف كهآن تنها«:نويسدمي باره اين در وي. استآمادگي جامعهگونه زمينه و سنتي بدون هيچ

 آن مردم هماهنگي و انتقال سرعت يا دارد، جا چقدر مملكتش بازار كه بگويد بايدمي و تواندمي استماشين
مشاهده توان در رمان نفرين زمين نمود اين نگرش جالل را مي). همان(  ".است حدود چه تا ماشين با محل
 دست به را سنتي جامعه فروريختن زمين، نفرين در رمان جمله از خود هاي داستان از بسياري در او. نمود

 به آب موتور تراكتور و ورود چگونه كه دهدمي نشان داستان اين در مثال عنوان به و كشدمي تصوير به ماشين
 از .زند مي دامن اهالي برخوردهاي و اختالفات به و زده هم به را اجدادي و آبا هايسامان و مرزها همه روستا،

-مي مغشوش نيز را فكري هايزمينه زندگي، و كارسنتي روش در تغيير بر عالوه ماشين ورود احمد آل نظر

 بلكه برد،مي يورش ديدني و مادي مرزهاي به تنها نه " سنتي بافت به مدرن تكنولوژي ورود نظر اين از. كند
 يگانگي ريختن هم در با زمان هم ترتيب اين به. گذردمي نيز هستند ناديده و پيچيده كه ناديدني مرزهاي از

چنين در جالل، هم). 211: 1386قاضيان؛( ".آوردمي پديد نيز شناختي روان آشفتگي نوع يك توليد، سازمان
  :نويسدمذمت ماشين چنين مي

 در تنبلي همه با و ذهنش كندي همه با بسته، كمر ماشين خدمت به و آمده شهر به بدوي مردي ... "
 اين. دهد نشان العمل عكس او پاي به پا و بدود ماشين پاي به پا بايد بودنش قدري و قضا همه با و حركات

 چيزي تقدير از نه كه دارد سروكار ماشين با حاال خور، نذري آش و كشعقيقه و تقديري كننده استخاره مرد
 احمد؛ آل( ".گرددمي تر كندموتورش يا جنبدمي زودتر ترمزش او، ماهه همه قرباني خاطر به نه و فهمدمي

1375 :101.(  
  

  ادبيات متعهد، نويسنده متعهد
 مفاهيمي بر احمد آل تاكيد. است ايران معاصر ادبيات در نويسنده تعهد مفهوم مبلغ ترينبرجسته احمد، آل

 داليل از يكي ،)75-6: 1374 احمد، آل( آثارش در »نويسنده رسالت« و »فرد تعهد« و »مسئوليت« مانند
 كودتاي سپس و توده حزب از انشعاب مانند فكري و سياسي هايشكست تجربه فضاي در او شدن برجسته

ژان پل سارتر، اگزيستانسياليست فرانسوي، نخستين فردي  ).308: 1389 عباسي، و منوچهري( بود مرداد 28
تعهد از نظر او يعني اين كه اديب مسئوول است و كالم ادبي فقط براي . را بيان نمود» تعهد«بود كه اصطالح 

آورد و اديب راحتي خاطر يا زيبايي نيست، بلكه موضعي است كه در اديب احساس مسئووليت به وجود مي
  ).188: 1392گودرزي لمراسكي، (ي مشكالت جامعه خود باشدبايد زبان گويا

 و نمايشنامه تا گرفته داستان از گوناگون، هايزمينه در نوشتن لذا و بود احمد آل الگوي حال سارتر، هر به
 در كه او .كردمي پيروي آن از كمابيش وي كه بود سارتري الگويي نويسي، مقاله و سفرنامه و فلسفي رساله



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٤٨٥ - 
 

: 1386 خاني، امن و آالشتي پورحسن( بود قرارگرفته اشزمانه روشنفكري هايبحث دركانون حياتش زمان
 و رفتار برابر در بود؛ لذا خواهد نقشه راه بسياري، براي غربزدگي چونهم نظريانش كهدانستبه خوبي ، )27

مسئوليتش به عنوان  و تعهد درباره كه آغداشلو جواب در روي همين از. كردمي مسئوليت احساس گفتارش
  :گويدمي پرسد، مي يك نويسنده

 امضام بكنم؛ مسئوليت احساس من مورد اين در كنممي فكر شما؛ از پذيرممي اينو بيشتره، مسئوليتش البته«
  ).78: 1374 احمد، آل( »امام نه و پيغمبرم نه بياد، پيش ممكنه هم اشتباهاتي ذارم،نمي چيزي هر رو زير

 نماندباقي نويسي داستان حوزه در تنها كامو و سارتر مانند دو متفكر بزرگ اگزيستانسياليسم، نيز چنين، اوهم
 اين به او كه دهد نشان تا نوشت نيز را روشنگران خيانت و خدمت در و زدگي غرب چون داستاني غير آثاري و

   :بنويسد تواندمي كه چيزي هر درباره بايد نويسنده كه دارد ايمان سارتر حرف
...  كنممي نقل سارتر از من .است نكته اين... نويسم مي مقاله بدم رأي اظهار بتوانيم كه چيزي هر درباره من
 قول به نويسنده كه وقتي...  كه اينه حرفش بابا اين...  نويسنده يك بودن موظف به راجع...  داد اعالميه يك
 يخه داريد حق ايد خواننده كه شما كرد، سكوت معيني مسئله مورد در اينكه محض به...  شد شناخته شما
  ).172 همان،( كرديسكوت مورد اين در چرا بگيد و بگيربد را اش

  
  مبارزه با استعمار 

و ظهور آثاري چون گفتاري در باب  1960گفتمان آل احمد تحت تاثير فضاي مبارزات ضد استعماري دهه  
هايي چون چهره. روي زمين اثر فرانتس فانون، چهره  استعمار از آلبر ممي بوداستعمار از امه سه رز، دوزخيان 

. هاي غربي و كشتار ملل مستعمره، شديداً منتقد بودندژان پل سارتر،  برتراند راسل به غارت و استعمار دولت
سارتر و از مقدمه آل احمد، عبارت زير را از قول . كردتلقي مي» وجدان بيمار اروپايي«را » روشنفكر«سارتر 

  : كندكتاب دوزخيان روي زمين فرانتس قانون نقل مي
هاي ديگر را دانيد كه ما طال و فلزات و نفت قارهشما خوب مي. دانيد كه ما استعمار كننده ايمشما خوب مي

ها، كاخ :هاي قديمي خودمان آورده ايم و البته كه با نتايجي بسيار عاليايم و همه را به پايتختضبط كرده
كرده، بازارهاي مستعمراتي آنجا حي و حاضر كليساها، مراكز صنعتي و بعد هم وقتي بحراني تهديدمان مي

اروپاي انباشته از ثروت، البته كه توانست حقوق انساني را براي آحاد ساكنان . بوده اند براي دفع خطر از ما
يك جرم است، چرا كه ما همگي از استثمار ديگران خود تامين كند، اما هر انساني در اين اروپاي ما، يك شر

  ).1، پانوشت 256 -255: همان(بهره برده ايم 
  

  نقد روشنفكران
 به او انتقادات. است بوده ايران در آن از بعد و 50 ،40 هاي دهه در گذار تاثير روشنفكران از احمد آل جالل

 فرهنگ و بومي فرهنگ درباره تامل نوع در را مهم گسستي مشروطه، از پس فكري هايجريان و روشنفكران
 آل جالل سيطره تحت را 40 دهه معاصر، ايران فكري هايپاراديم خاطر همين به. كرد ايجاد غرب مدرنيته
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- مي اهميت پر سياسي اسالم پيروزي و ايران در 1375 انقالب آمدن بوجود در را او نقش و دانندمي احمد

وي » حرف آخر«بخش اعظم انتقادات آل احمد به روشنفكران و  ).268 ،199: 1384 بروجردي،( شمارند
» متروپل«دركتاب در خدمت و خيانت روشنفكران عبارت از اين است كه آنان در محيط و فضاي كشورهاي 

هاي متروپل و مسائل آن بپردازند هاي بومي و مسائل آن با محيطكوشند به تطبيق محيطانديشند و ميمي
  ).279-274؛ 261-256: همان(

 نقشي دهنده نشان زدگي غرب مسئله و شكل به دادن پايان براي آنهانقش و روشنفكران به احمد آل توجه
 راه يافتن درصدد و مشاهده او كه مشكالتي كه چرا). 168: 1357 احمد، آل( بود قائل انسان براي او كه بود

 آن دادن تغيير توانايي انسان كه بود بشر مصنوع و قراردادي شرايطي و علل محصول بود، او درمان براي حلي
 احمد آل كه بود اگزيستانسيال شناسي انسان نوعي بر مقوم نقش اين. داشت را مطلوب وضع به رسيدن براي

   سارتر نظر به. بود كرده تجربه سارتر، مانند اگزيستانسياليست متفكران با آشنايي در اين از پيشتر
 چيز همه به كهاست انسان تنها و نيست جهان امور در ذاتي معنايي است؛ خويشتن عمل محصول انسان«

 بر سارتر كه اينجاست از دريابد، را خويش معناي بايد خود، و است جهاني نفسه في هركس بخشد؛ مي معنا
  .)244-5: 1376 بشيريه،( »كندمي تاكيد فرد مشاركت و تكليف تعهد، مسئوليت،

  
  نتيجه

ايسم هايي كه در تالش بودند تا جهان را معنا كنند، وضعيت . بيستم زمانه زايش ايدئولوژي در غرب بودقرن 
روشنفكر اروپايي نه تنها جهان . كنوني را نقد كنند و به ترسيم يوتوپيا براي انسان مدرن سرگشته بپردازند

وضوع مطالعه خود را انسان قرار دهد تا داد، بلكه در تالش بود تا مپيرامون خود را مورد بازخواني قرار مي
-ترجمه آثار منورالفكران اروپايي، راهي براي اشاعه آرا و ديدگاه. جنس سخنش، رنگي جهاني به خود بگيرد

  .ها بر روشنفكران شرقي بودها در شرق و به ويژه  تاثيرگذاري آنهاي آن
اگزيستانسياليست به عنوان يك ايدئولوژي نوپا در اروپا با طرح نقد پيامدهاي مدرنيته در تالش بود تا از  

هاي اروپايي از سوي آل ترجمه آثار اگزيستانسياليست. انسان و جهان پيرامون او تفسير جديدي ارائه دهد
ئولوژي جالل با طرح مفهوم غربزدگي به متاثر از اين ايد. احمد سبب تاثير برساحت انديشه اين روشنفكر شد

از نگاه او، . عنوان يك بيماري جهان سومي در تالش بود تا نخبگان جهان سوم را متوجه اين امر سازد
طرح مفهوم . سازدها را تهي ميهاي ملي و بومي آنهاي گسيخته از فرهنگ و سنتغربزدگي با ايجاد انسان

انتقاد از مدرنيته وي با نقد ماشين و تكنولوژي . خروج از اين بحرانراهي است براي »بازگشت به خويشتن«
از سوي ديگر توجه وي به مكتب اصالت وجود سبب شد تا وي تعهد در نويسندگي را به عنوان، . نيز توام است

اين كه روشنفكر مسئوول وضعيت زمانه خويش است و بايد با نگاهي . ويژگي برجسته روشنفكري مطرح نمايد
زدگي، نقد بنابراين كاربست مفاهيمي مانند تعهد، غرب. دانه به جامعه خود بنگرد و درد مردم داشته باشدنقا

هم، متاثر از افكار اي هستند كه در اثر فرآيند ترجمه و آنتكنولوژي و استعمارستيزي از جمله واژگان برجسته
  .  استاحمد شدهجالل آل اگزيستانسياليستي وارد ساحت انديشه
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  .آگاه: اگزيستانسياليسم چيست؟ ترجمه منصور مشكين پور، تهران)1362(بارت، ويليام .12
  . فرزان: تهران شيرازي، جمشيد ترجمه غرب، و ايراني روشنفكران) 1377(مهرزاد بروجردي، .13
  .ني: تهران بيستم، قرن در سياسي هاي انديشه تاريخ)1376(حسين بشيريه، .14
 احمد، آل جالل نثر سبكي هاي شاخصه) 1393(صادق محمد بصيري، ابراهيم، كوهي، درويشي .15

 ،36 شماره ،17 سال كرمان، باهنر شهيد دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده زبان و ادب نشريه
  .232-209 صفحات زمستان، و پاييز

بررسي رابطه (اگزايستنسياليسم و نقد ادبي ) 1386(آالشتي، حسن و امن خاني، عيسي حسن پور  .16
جايگاه فيلسوفان اين روش فلسفي در مباحث نقد ادبي و بازتاب اين  - اگزيستانسياليسم با نقد ادبي، 

  .34تا  9، صفحات 17، شماره 4مباحث در ادبيات معاصر ايران، پژوهشهاي ادبي، پاييز، دوره 
) اگزايستانسياليسم(ادبيات و فلسفه وجودي ) 1387(، نسرين دخت و امن خاني، عيسي خطاط .17

  .64تا 47، تابستان، صفحات 45پژوش زبان هاي خارجي، شماره 
بررسي روابط اگزايستانسياليسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفي رحيمي، ) 1380زماني، محمدرضا  .18

  . نشر قطره: تهران
  .چيست؟ ترجمه ابوالحسن نفي ومصطفي زحيمي، تهران، كتاب زمان ادبيات) 1365(سارتر،ژاتپل  .19
 سال اقتصادي، -سياسي اطالعات احمد، آل جالل آثار در توسعه مفهوم)1372(قاضيان، حسين .20

   .65-60 صفحات ،78-77 شماره ششم،
  .كوير: تهران تجدد، به سنت از گذار و احمد آل جالل) 1386(  ----------  .21
  .نشر مروراريد: كاليگوال، ترجمه شورانگيزفرخ، تهران )1347(كامو، البرت  .22
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  .ني نشر: تهران رشيديان، عبدالكريم ترجمه لرز، و ترس) 1380(سورن كيركگارد، .23
 شماره عربي، ادب نشريه الخال، يوسف شعر در اگزيستانسياليسم) 1392( حسن لمراسكي، گودرزي .24

 .191-175 صفحات زمستان، و پاييز ،5 سال ،2

  .عمار: اگزيستانسياليسم و علم اسكوالستيك جديد، قم)1355(عليشريعتي،  .25
  .ققنوس: تهران حكيمي، محسن ترجمه بيستم، قرن در فرانسه ي فلسفه) 1378(اريك ماتيوز، .26
  .هرمس: فلسفه وجودي، ترجمه محمد سعيد حنايي، تهران) 1377(كواري، جانمك .27
  .خوارزمي: تهران فوالدي، اهللا عز ي ترجمه بزرگ، ي فالسفه)1372(برايان مگي، .28
 شناختي روان-اجتماعي مطالعات اگزيستانسياليسم، فلسفه و فمينيسم) 1386(مرتضي سيد مرديها، .29

  .87-73 صفحات ،2 شماره ،5 دوره پاييز،) زنان مطالعات(زنان
 آل جالل سياسي انديشه گيري شكل فرآيند) 1389(مسلم عباسي، و عباس منوچهري، .30

  .213-299 صفحات زمستان، ،4 شماره ،4 دوره سياست، فصلنامه ،»خويشتن به بازگشت«احمد
  . فروزان: روشنفكران ايراني و غرب، ترجمه جمشيد شيرازي، تهران) 1377(بروجردي، مهرزاد .31
  .مركز نشر پرسش از تكنولوژي، ترجمه شاپور اعتماد، تهران،) 1384(هايدگر، مارتين  .32
  . رجمه محمود نوالي، تبريز، انتشارات دانشگاه يزدوجود و زمان، ت) 1386( -----------  .33
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  هاي ترجمه متون كهن تاريخي از عربي به فارسيبايسته
  

  1زادهمحمدحسن الهي
  

ترجمه در طول تاريخ، همواره مورد توجه خاص و عام بوده و به عنوان يكي از ابزارهاي ارتباطي بشر مدخل
در . ترجمه و تاثير شگرف آن در زندگي بر كسي پوشيده نيستامروزه اهميت . مورد توجه قرار گرفته است

زيرا . شدتوان گفت كه اگر ترجمه نبود آگاهي از اقوام و ملل ديگر، هرگز ميسر نميقدر مياهميت آن همين
ها قادر به ارتباط ها از يك سو نيازمند علوم و فنون يكديگرند و از سوي ديگر به دليل اختالف زبانانسان
  ).8: 1381معروف، (آوردن به ترجمه ندارنداي جز رويم نيستند و لذا چارهمستقي

-ترجمه يك دادوستد فرهنگي، علمي و تجربي است كه ميان جوامع مختلف صورت گرفته و بر نگرش، جهان

اي فرهنگي است فاصلهآنچه باعث شده. استهاي اجتماعي جوامع تأثير داشتهبيني و فرهنگ و معارف گروه
ن متن ترجمه و متن اصلي به وجود آيد به اهميت نقش ترجمه و مترجم در انتقال فرهنگي و نسبت بين ميا

  ).2: 1390احمدزاده، (شودسياست فرهنگي و ترجمه مربوط مي
از آنجا كه حفظ و . هاي انتقال تجربه اقوام مختلف و عناصر فرهنگي جوامع به يكديگر استترجمه يكي از راه

عامل صورت و محتواي يك نوشته از زباني به زبان ديگر به طور كامل امكان پذير نيست، مترجم انتقال هر دو 
عالوه بر اين تعريف فعل مترجم نيز . از يك سو نظر به زبان مبدأ و از سوي ديگر نظر به زبان مقصد دارد

زبان و دنياي نويسنده كند و از هاي زبان مبدا را به زبان مقصد منتقل ميچنين تعريف شده است كه ساخت
  .گردددور نمي

ها به ترينشود، ترجمه متون، يكي از مهمدر بين فنون مختلفي كه در مطالعات تاريخي به كار گرفته مي 
اند، پس هاي باستانشناسي يا كشفيات تاريخي بدست آمدهاسناد و مكتوباتي كه در خالل فعاليت. رودشمار مي

اند قيمتي را فراهم ساختههاي قابل استفاده براي محققان تاريخ، اطالعات ذيباناز ترجمه از زبان اصلي به ز
هاي هاي عيالم، بابل، آشور و ايران و پاپيروسكتيبه. نمايدهاي مبهم تاريخي را روشن ميكه بسياري از نكته

كهن تاريخي از همين  اند و متونمصر يا اسناد تورفان، به مدد فن ترجمه، ارزش و اهميت خاص خود را يافته
-زاده شانهحسين(انددانند، مفيد فايده گرديدههاي بيگانه را نميپژوهاني كه زباندسته از تاريخرهگذر براي آن

  ). 32: 1387چي،
  

  ترجمه معناي
به معناي برگرداندن كالم از » ترجم يترجم« يمصدر رباعي مجرد از ماده» فعلله«در لغت بر وزن » ترجمه«

اي از زباني به زبان ديگر به ترجمه يعني برگرداندن نوشته يا گفته). 5: 1381معروف،(به زبان ديگر است زباني
                                                           

  mhelahizadeh@birjand.ac.ir.عضو هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه بيرجند -1
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انتقال معني يك «ترجمه در حقيقت يعني ). 23: 1381ناظميان،(ترين وجه ممكنترين و طبيعيدقيق
اي وانندهاز يك زبان به زبان ديگري براي خ) كه ممكن است يك كلمه يا يك كتاب باشد(متن

  ).29: 1390عاروان،(»جديد
ترين معادل براي واژگان زبان مبداء به طوري كه ترين و دقيقيافتن نزديك« ترجمه در اصطالح عبارت است
  ).7: 1381معروف، (»روش و سياق گوينده حفظگردد

ديل بياني به بيان ترجمه در اصطالح، بازگرداني گفتار يا نوشتار است از زباني به زبان ديگر يا تحويل و تب
ترين كاربرد تاريخي اين ريشه در پيش از وام گرفته از زبان آرامي است؛ مهم» ترجم«ريشه رباعي . ديگر

در يك ). 17: 1367پاكتچي، (شدخوانده مي» ترگوم«هاي آرامي كتاب مقدس است كه اسالم، براي ترجمه
  :سه بخش دانست توان معاني اصطالحي ترجمه را منحصر بهبندي كلي ميجمع

  برگرداندن كلمات و عبارات يك زبان به زبان ديگر-1
  تفسير كالم-2
  )7: 1381معروف، (شرح حال و سيرت اشخاص -3
  

  انواع ترجمه از لحاظ روش
ها اغلب از نظر ساختار دستوري، برگرداني از زبان مبدا اين قبيل ترجمه:اللفظيترجمه واژه به واژه يا تحت-1

نوع ترجمه مترجم بيشتر در معرض تاثيرپذيري از ساختار دستوري زبان مبدا است، كه صدمه  در اين. هستند
اهداف آموزشي، از جمله  - 1اللفظي در خصوصالبته ترجمه تحت. كندبزرگي بر ساختار زبان مقصد وارد مي

ترجمه متون -3 .ترجمه اسناد رسمي، مدارك تحصيلي و غيره -2. تدريس عربي، فارسي و غيره براي مبتديان
هاي ترجمه نامه- 4. ها اهميت بسزايي داردديني، مانند قرآن و احاديث معصومين كه مراعات امانت در آن

  .بسيار مفيد و كارآ است) 16: 1381معروف، (اداري و متون خبري
زيرا . داي است كه در نقل متون مختلف ادبي، ديني و علمي كاربرد وسيعي دارترجمه: ترجمه دقيق و روان-2

معنا كه اگر در جمله كنايه، استعاره، بدين. بخشدمترجم عالوه بر ترجمه الفاظ به عبارات معنا و مفهوم مي
در . گرداند تا مقبول طبع همگان قرار گيردالمثل و غيره بكار رفته باشد آن را به زباني قابل فهم برميضرب

تا مبادا چيزي عالوه بر آنچه مولف نوشته  را بنويسد و  اين نوع ترجمه، مترجم بايد رعايت امانت را بنمايد
  ).17: 1381معروف، (احيانا مطالب تحريف شود

لغت را بازي كند و به ترجمه واژگان اكتفا كند بلكه مفهوم و معناي مورد مترجم نبايد تنها نقش يك فرهنگ
ها وظيفه مترجم اين است كه عبارتدر حقيقت . نظر گوينده را با الفاظي مانوس بايد به مخاطب منتقل كند

ترجمه خوب نه ترجمه لفظ به لفظ است و نه « :نظران فرانسوي عقيده دارديكي از صاحب .را معنادار كند
-ترجمه اديبانهبلكه عبارت است از ابداع متني كه نويسنده اگر زبان مادريش همان زبان مترجم بود آن را مي

هوش و تخيل بسيار است و البته بايد آن را كمال مطلوب  اي مستلزم دانش،چنين ترجمه. نوشت
  ).16: 1381معروف، (»دانست
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  . ي ترجمه متون كهن تاريخي استفاده از اين روش ترجمه استالزمه
ترين واژگان آهنگترين و خوشزيرا مترجم مناسب. ي ادبي استزيباترين نوع ترجمه، ترجمه: ترجمه ادبي-3

هاي لفظي و معنوي به خوبي ي ادبي استفاده از انواع آرايشدر ترجمه. گزيندود برميرا بر اساس ذوق ادبي خ
هاي انواع ترجمه است، زيرا به كار بردن بدون شك اين سبك به مراتب دشوارتر از ساير سبك. مشهود است

ايدالوصف اي بسيار قوي و قريحه و ذوقي زآيد كه حافظهسجع در زبان مقصد تنها از عهده كساني برمي
  ).17: 1381معروف، (دارند

شود و گاه خواه مترجم پس و پيش ميدراين نوع ترجمه جمالت و عبارات متن اصلي به دل: ترجمه آزاد-4
ترجمه آزاد در واقع به نوعي خروج از . شودهاي مولف بر آن افزوده و يا از آن كاسته ميمطلبي غير از گفته

رود كه ممكن است با اقتباس از نوشته است و دامنه آن تا بدانجا پيش مي ي زبان مبداسياق عبارات گوينده
ها با حفظ اصل معنا و مقصود مولف در اين نوع ترجمه. مولف، مطالب وي چندين برابر متن اصلي افزايش يابد

ر شود كه در اصل كتاب نيست ولي در اساس با آن مطابق است و حول محور كالم مولف دومطالبي بيان مي
معروف، (اين نوع ترجمه بيشتر مناسب تئاتر، شعر و در مواردي متون ادبي است). 21: 1381معروف، (زند مي

1381 :22.(  
شود، بيشتر در تفسير آيات قرآن و هاي ترجمه آزاد محسوب ميي تفسيري كه تقريبا يكي از شاخهترجمه

اديث نبوي و روايات منقول از ائمه معصومين گيرد و عموما متكي بر احمتون ديني مورد استفاده قرار مي
  ).22: 1381معروف، (است

كند عالوه بر ترجمه، زوايد و ترجمه تلخيصي نوع ديگري از ترجمه آزاد است كه در آن مترجم سعي مي
  ).23: 1381معروف، (اي از مولف به زبان مقصد برگردانده شود:چكيدهاضافات را نيز حذف كند تا 

). 22: 1390موذني،(گيردي ترجمه آزاد قرار ميعمي از تاريخ طبري انجام داده است در گونهاي كه بلترجمه
ي آزادي از تاريخ بخارا بدست داده است و به اختيار خود در متن دخل و قباوي نيز  مانند بلعمي ترجمه

  ).23: 1390موذني،(تصرف كرده است
ي ادبيات است و خود، نوعي ابتكار و هنرنمايي در گستره ياين قسم از ترجمه به نوبه: ترجمه نثر به شعر-5

اين قبيل ). 29: 1381معروف، (آيد كه از ذوق شعري بااليي برخوردار باشندي كساني برميتنها از عهده
كه از متن اصلي پيروي كند، از آميز و تابع تفنن و سليقه گوينده است و قبل از آنها، غالبا تكلفترجمه

معروف، (در نتيجه اين نوع ترجمه چندان دقيق نيست. كندعري و تنگناي قافيه تبعيت ميهاي شضرورت
1381 :31(.  

ترجمه سخنراني . ترجمه شفاهي عموما بر دو بخش سخنراني و مصاحبه مشتمل است: ترجمه شفاهي- 6
جمه بر اساس تر) الف: شودنيازمند تمرين، تكرار و ممارست فراوان است و اصوال به سه صورت ترجمه مي

  ).32- 31: 1381معروف، (ترجمه همزمان)ترجمه بند بند ج) هاي گوينده بنوشته
در اين نوع ترجمه مترجم خالصه نويسي را . ترجمه مصاحبه نيازمند دقت، تمرين و ممارست مداوم است

  ).32: 1381معروف، . (اساس كار خود قرار مي دهد
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  )محتوا(انواع ترجمه از لحاظ متن

ترجمه با انواع متون مواجه هستيم كه متون فرهنگي، اطالعاتي، اجتماعي، حقوقي و رسمي، ادبي، شعري در 
توان جزو متون اجتماعي قلمداد كرد كه روانشناسي، جامعه شناسي و علوم تاريخ را مي. هاستترين اينعمده

  .گيردانساني و هنرها را در بر مي
 :چهار دستههستندمتون  متون انجام شده، شكلبندي ديگري كه براساس  در دسته

 .آيند و تـأكيدآن بر روي فعل است بـا يـك توالي پويا به دنبال هـم مـي  وقايع اين نوع از متون  در: روايي- 

 .هايربطي،صفات و اسامي وصفي است ها روي فـعل هستند و تأكيد آنـ  ايستا  اين دسـته از مـتون :توصيفي- 

و )مفاهيم(ها روي اسم ذات پردازد وتأكيد آن ها و افكار مي انگاره  طرح  به  اين متون:يا تحليلي و مباحثه- 
هاي مـنطقيو  و بـحث)و غيره»بحث كـردن«و»نظر گـرفتن  در«مانند(ي تفكر وذهن هاي مـربوط به حوزه فـعل

 .حـروف ربط است

  .دارد  تأكيد»معاشرتي- اي ات كليشهعبار«اي و بر كـلمات و عبارات محاوره اين نوع از متون :اي محاوره- 
  .بندي هستنداز لحاظ شكلي متون كهن تاريخي در زمره متون روايي و توصيفي قابل دسته

 :اما از لحاظ محتوايي متون به انواع زير قابل تقسيم هستند

ي ي اصلترجمه متون ادبي مشتمل بر نظم و نثر، نيازمند دانش و تخصص در حد نويسنده: متون ادبي-1
تر علوم زيرا ترجمه اين قبيل متون مستلزم آشنايي با رموز، كنايات، تشبيهات، استعارات و از همه مهم. است

هاي مختلف بيان افتد كه يك معنا در زبان مبداء در قالب جمالت ادبي به شيوهبسيار اتفاق مي. بالغت است
ر زبان مقصد به شايستگي جايگزين در چنين حالتي مترجم بايد معادل ادبي هر جمله را د. شودمي

شود خواننده، روابط و مناسبات ظريف ميان الفاظ را هاي ادبي سعي ميدر نوشته). 35: 1381معروف، (نمايد
متن ادبي تنها مراد و مقصود نويسنده را . شودآفريني استفاده ميدريابد؛ به عبارت ديگر از زبان براي زيبايي

ر رفتار مخاطب تاثير بگذارد و حتي او را به واكنش وادارد و با خود همراه و همدل كوشد برساند، بلكه مينمي
  ).36: 1381ناظميان،(سازد

ترجمه متون علمي به دليل كثرت لغات و اصطالحات تخصصي به راحتي براي هر : متون علمي و تخصصي-2
در متن علمي، هر ). 37: 1381معروف، (پذير نيست زيرا سبكي متفاوت از ديگر متون داردمترجمي امكان

-ابهام است و آرايهرود و نوشته علمي، صريح، دقيق، گويا و بياي در معناي روشن و صريح خود بكار ميكلمه

. شودشود؛ زيرا متن علمي صرفا براي انتقال مستقيم مفاهيم دقيق علمي نوشته ميهاي ادبي در آن ديده نمي
شود كه خواننده بدون آنكه در كلمات تأمل كند، مقصود را ي بيان مياهاي علمي مطالب به گونهدر نوشته

هاي متفاوتي از آن داشته اي استفاده شود كه خواننده برداشتدريابد؛ بنابراين در متن علمي نبايد از كلمه
  ). 36: 1381ناظميان،(باشد

ها نزيرا در آ. اي استالعادهترجمه متون ديني مانند ساير متون، نيازمند تخصص و دقت فوق: متون ديني-3
  ).38: 1381معروف، (و امامان معصوم است)ص(سخن از دستورات الهي و يا رهنمودهاي پيامبر
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ترجمه متون مطبوعاتي به دليل وسعت كاربرد الفاظ در معاني جديد، نياز به تخصص در : متون مطبوعاتي-4
ژگان مطبوعاتي قابل تطبيق بر واژگان غير مطبوعاتي زيرا معاني اغلب وا. ي اصطالحات مطبوعاتي داردزمينه
  ).41: 1381معروف، . (نيست

گاهي مولف . ترجمه داستان يا نمايشنامه با ديگر متون قدري تفاوت دارد: ايمتون داستاني و نمايشنامه -5
كند تا بتواند آن را اي بيان ميهايي از داستان يا نمايشنامه را به زبان عاميانه و محاورهبنا به ضرورت قسمت

در اين گونه موارد مترجم نيز بايد ترجمه را به سبك و سياق مولف بيان كندتا جو . تر جلوه دهدملموس
  ).43: 1381معروف، (داستان و نمايشنامه حالت طبيعي خود را حفظ كند

  .گيرندمتون تاريخي كهن از لحاظ محتوايي در رديف متون علمي و تخصصي قرار مي
  

  هاي ترجمهمتون كهن تاريخي به زبان عربيهبايست
تر از آن نيست، زيرا انتقال مقاصد و تر از تاليف و تحقيق نباشد، سهلكار ترجمه متون تخصصي اگر سخت

اي كه خللي در مفاهيم مورد نظر هاي او از يك زبان بيگانه، به گونهاي غايب بر پايه نوشتهمنويات نويسنده
عالوه بر اصول كلي . چنين براي خواننده قابل فهم نيز باشد، كاري بس دشوار استهم نويسنده پديد نيايد و

هاي متن، دقت كافي مانند رعايت اصل امانت در بازگرداندن عبارت(ها بر هر مترجمي الزم استكه رعايت آن
شوند دقت و توجه به هايي كه در موضوع تاريخ نوشته ميترجمه كتاب..) در انتقال مفاهيم موردنظر نويسنده و

هاي مرتبط با هاي موضوعات تاريخي است يا به همان دانشهاي خاص ديگري را نياز دارد كه از خصلتنكته
هاي جدي و عدم رعايت اين موارد، از آسيب- خواسته يا ناخواسته -هاتوجهي به آنتاريخ مربوط است و بي
و به تعبير ديگر  –ها توجهياين بي. نمايدد ميهاي تاريخي را تهديها و پژوهشاست كه ترجمه كتاب

شود كه در بازگرداندن متون، به ارائه اطالعات نادرست، مبهم و چه بسا متناقض تاريخي منجر مي -اشتباهات
- زاده شانهحسين(باشدهاي انجام گرفته مينتيجه آن به گمراهي افتادن خواننده يا ترديد در صحت پژوهش

  ).33: 1387چي،
  :گيردها از عوامل مختلفي نشأت ميآسيب اين

  .شودعامل نخست به ماهيت مطالب و مباحث مربوط مي
به طور معمول كساني كه به ترجمه در حوزه . گرددترين آنهاست به مترجمان آثار باز ميعامل دوم كه مهم

اصطالحات و نكات  تاريخ تخصص نداشته و از اطالعات كافي در موضوع مورد نظر، در درك برخي مفاهيم،
اند و اين خطا كاري را بايد به سهل انگاري ديگر ايشان ها به زبان فارسي به خطا رفتهتاريخي و برگرداندن آن

انگاري ناشران اين آثار افزود كه در كار خود از حضور متخصصان اين رشته براي مصون يا دست كم سهل
  .ماندن از اشتباه كمتر بهره جسته اند

همه كساني كه دستي در ترجمه دارند يا . هاي موجود در آن استماهيت كار ترجمه و دشواري عامل سوم
هاي ترجمه متون، برگردان دقيق دانند كه يكي از دشواريدست كم با اين فن به طور اجمال آشنا هستند، مي
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ها در كنار عامل قبلي، باشد، به ويژه در حوزه تاريخ اسالم طبيعتا اين دشوارياصطالحات و مفاهيم خاص مي
  .يعني عدم تخصص علمي مترجمان قرار گيرد مشكل را دو چندان مي كند

  ).34: 1387چي،زاده شانهحسين(هاستعامل چهارم، تفاوت حروف الفبايي و تلفظ و آوانگاري آن
- القاب افراد، نامهاي خاص، نام و توان در متون مترجم ديد اشتباه در برگردان نامي اشتباهاتي كه ميعمده

- زاده شانهحسين(ها استهاي جغرافيايي، اصطالحات خاص، اسامي اماكن، نام كتابها، نامهاي قبايل و فرقه

  )40- 35: 1387چي،
آشنايي كامل با : اي دقيق و رسا، بايد از سه ويژگي برخوردار باشدمترجم متون تخصصي براي ارائه ترجمه

منظور از دانستن زبان مبدأ اين نيست كه . و آشنايي با موضوع مورد ترجمهزبان مبدأ؛ تسلط به زبان مقصد 
بتواند معناي كلي متن را بفهمد، بلكه بايد دقايق معاني و بار عاطفي كلمات را دريابد و ظرايفي را كه به سبك 

. ر استتتسلط بر زبان مقصد از شناخت زبان مبدأ مهم. شود در ك كندو شيوه بيان نويسنده مربوط مي
اي صحيح و روان ي ترجمهآشنايي با موضوع متن اصلي، نقش مهم و بسزايي در توفيق مترجم براي ارائه

  ). 23: 1381ناظميان،(دارد
مترجم به عنوان كسي كه به دو زبان مسلط است و توانايي انتقال مفاهيم زبان مبداء به زبان مقصد را دارد، 

برخي از اين . انداي موفق ارائه دادهها ترجمهكه ديگران با تبعيت از آن بايد پايبند به اصول و ضوابطي باشد
  :شود عبارتند ازها توصيه مياصول كه ذوقي نيستند و معموال رعايت آن

كند توانا باشد و خود مترجم بايد در آنچه كه ترجمه مي... « نويسدجاحظ مي: آشنايي با موضوع ترجمه- 
بدين معنا كه در زبان مبداء و مقصد تبحر داشته باشد به قسمي كه . مولف داردصاحب همان دانشي باشد كه 

هر چه علمي دشوارتر و دانايان به آن كمتر باشد به همان ... هر دو زبان را به يك اندازه و آن هم به غايت بداند
ح و تحقيق عبدالسالم جاحظ، عمروبن عثمان، الحيوان، شر( »...تر مي گردداندازه كار بر مترجم آن علم مشكل

  )).45: 1381معروف، (به نقل از 75،ص1محمد هارون،ج
، به معناي توافق جمعي مردم »صلح«در لغت از ماده » اصطالح« : آشنايي با اصطالحات زبان مبداء و مقصد- 

هل اصوال در هر زبان قراردادهايي وجود داردكه ا. به منظور استفاده از لفظي مشخص براي معنايي خاص است
ناآشنايي با اصطالحات زبان . حال ممكن است بر ديگران نامفهوم باشدهمان زبان بر آن وقوف دارند و در عين

كند به طوري كه ممكن است به توجيهاتي غير معقول مبداء و مقصد، غالبا مترجمان را شگفت زده مي
  ).46: 1381معروف، (متوسل شوند

درست باشد آشنايي مترجم با موضوعات تخصصي تاريخي ضروري ي متن تاريخي كامال براي اينكه ترجمه
اگر در . اي در فن ترجمه داردمتن و اسامي علَم جايگاه ويژه) زماني و مكاني(آشنايي با فضاي تاريخي. است

ي زماني و مكاني متن اصلي احاطه كامل نداشته باشد، احتمال ي متون تاريخي، مترجم به محدودهترجمه
شود ناتواني مترجم در ي متون ديده ميامري كه بارها در ترجمه. اه در انتقال معاني وجود داردخطا و اشتب

اما بعضي . تغيير به زبان مقصد منتقل شودتشخيص اسم خاص است، كه ترجمه پذير نيست و بايد بي
ن خصوص مترجم در اي. پردازندي آن ميكنند و به ترجمهتصور مي... مترجمان آن را اسم، مصدر، صفت و
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حال اگر مترجم بر موضوع . متبحر بايد ابتدا اسامي خاص را در متن مشخص و سپس متن را ترجمه كند
گيرد؛ اما اگر مترجم دانش الزم را نداشته باشد خطر تسلط داشته باشد، طبيعتا اين مرحله به خوبي انجام مي

درست نشناختن اسم خاص است كه بعضي بر اثر . ي متن وجود داردهرگونه لغزش و اشتباه در ترجمه
  ).43: 1390صالحي،(كنند دهند و حتي آن را حذف ميمترجمان آن را كم اهميت و حشو تشخيص مي

يك ترجمه خوب بايد از اصولي تبعيت كند كه مقبول طبع اهل زبان : مراعات نگارش دستوري زبان مقصد- 
  ).38: 1381معروف، (بودصورت ترجمه عاري از ضعف نخواهد باشد، در غير اين

مترجم به عنوان نماينده و امين مولف بايد از موضوع و : مراعات امانت و پرهيز از هرگونه دخل و تصرف- 
داري بايد تا آنجا پيش رود كه اگر مولف خواست كتابش را به زبان ترجمه اين امانت. سبك او محافظت كند

  ).48: 1381معروف، (بنويسد، چندان تفاوتي با آن نكند
يانتقال  داري و وفاداريبه اصل متن از وظايف يك مترجم متون تاريخي است كه به نوعي وظيفه امانت

هاي تاريخي برعهدهدارد و اين تعهد چـنان است كه يك  پديده  ي يك پديده يا هاي مختلف را درباره ديدگاه
مشخص شود كه مترجم چنين كرده است را ذكر كند تا »م«اگر همچنين كرد،.واو هم به متن نيفزايد و نكاهد

 .ي دخل و تـصرف از سـوي مترجمبرطرف شود مقدمه اين موارد دقيقا ذكر شود تا شبهه  و يادر
  ).31: 1390عاروان،(

ي نويسنده را بي كم و كاست به زبان مقصد برگرداند و نه مترجم امين كسي است كه عين گفته يا نوشته
امانت در ترجمه عالوه بر درستي انتقال مفهوم از زبان مبدأ به . از آن كم كند چيزي بر آن بيفزايد و نه چيزي

ارائه درست وجه خبري ، شرطي و امري بافت متن؛ انتقال . شودزبان مقصد، شامل وجوه گوناگون متن هم مي
ترين از مهمو انتقال صحيح اسم خاص و تعيين جايگاه و نقش آن در زبان مبدأ ) نفي يا اثبات(بار ارزشي متن

  ).41: 1390صالحي،(داري در ترجمه متن تاريخي استاركان امانت
. اصوال عنوان كتاب ترجمه شده نبايد مغاير با عنوان كتاب در زبان مبداء باشد: دقت در ترجمه عنوان كتاب- 

در ترجمه هاي مختلف، مانند جلب خريدار و غيره عنوان كتاب مبداء را شود مترجم با انگيزهگاه ديده مي
  ).53: 1381معروف، (دهدتغيير مي

ي آن جفا به متن حذف نابجا از جمله مواردي است كه ثمره: پرهيز از حذف جمالت متن اصلي به هر دليل- 
ي اصلي اطناب وجود داشته ي نويسندهاگر در گفته. شوداصلي است به همين سبب امري ناپسند محسوب مي

اين امر در صورتي قابل . ندارد كه به اختيارخود در آن دخل و تصرف كندباشد، باز هم مترجم اين حق را 
  ).54: 1381معروف، (توجيه است كه حذف، با هماهنگي مولف صورت پذيرد

نكته مهم ديگر در ترجمه آن است كه مترجم به فكر پاالييدن زبان فارسي :پرهيز از سره نويسيو عربي زدايي- 
متاسفانه برخي از نويسندگان نسبت به حذف . يني آن با فارسي سره نباشدهاي رايج عربي و جايگزاز واژه

اند كه اي تعصب نشان دادهها با واژگان فارسي سره به اندازهالفاظ عربي رايج در فارسي و جايگزيني آن
اله خود اي به منظور شرح كلمات ابداعي و اغلب غير قابل فهم، به كتاب يا مقنامهاند از خود لغتناگزيرشده

  ).59: 1381معروف، (بيفزايند
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شود استفاده از يكي ديگر از مشكالتي كه اغلب گريبانگير مترجم مي: پرهيز از ترجمه به زبان غير فصيح- 
  ).60: 1381معروف، (ها ضرورتي ندارداي است كه نگارش آنكلمات غير فصيح و تقريبا عاميانه و محاوره

عالم اسـت كـه ترين كار مترجمتأليفات تاريخي،اَ ترين و مشكل يكي از مهم: عـالم و اسـامي خاصي اَ مسأله- 
  هاي جغرافيايي و عالئم عالم شامل نام اشخاص،اشياء،ناماين اَ.اند ي مترجمان با آن مواجه بوده تقريبا همه

ن اعالم فـرق متناسب با هر مـقطعتاريخي ايـ.و پول رايـج كشورها هستند  ها،مقدارها ها،مقياس اخـتصاري،وزن
 .كند و يـافتن تلفظ آن از كارهاي پرمشقت مترجماست مـي

ي آوانوشت  فارسي بـه دليـل تفاوت درالفبا و مسأله  زبان  به  هاي خـارجي هاي تاريخي از زبـان انتقال نام
ها  نام  آن  كه  نمايد مهم،زماني در كار مترجم ايجاد خـلل مـياين.اي است هركدام از حروف كار بسيار پيچيده

به ديگر سخن،مترجم كـليتجمله را به .بـيرون باشد  نـيز  ي تخصص مـترجم تر معروف بـودهو از دايـره كم
كاربرد .اندازد خـطر مـي  به  را  تاريخي،ماهيت ترجمه خاصخوبي ترجمه كرده اما به دليل ناتواني دريافتن نام 

كه ارزش تـرجمه را به ميزان زيـادي  جمه،عالوه بـر ايـنتـر  هاي تاريخي در جاي خود وبدون عـيب در نام
: 1390عاروان،( .رساند مي  اصليياري  پژوهشي  برد،خوانندگان متون ترجمه شده را در دريافت مفهوم اثر بـاالمي

31.(  
ني مواجه هستيم كه منشأ زبا يي زيادي بااصطالحات هاي علم تاريخ به اندازه و حوزه  در تاريخ: اصطالحات- 

  هابه زبان هاست كـه مـترجم براي برگردان آن هاي مختلفي هم در ديگر زبانو دارايتلفظ  اسـت  ها متفاوت آن
در اين خصوص .اي داشته باشد جانبه وجوهايهمه اي را متحمل شود و جست هاي علمي بايد مشقت  فارسي

مبدأ در   صطالح در زبان و فرهنگدر كل،توجه به محتواي ا. كرد  هاي تخصصيمراجعه توان به فرهنگ مي
تاريخ باديگر   ي خـاطر ارتباط گسترده   بـه   اصطالحات  اين  آثار تعداد  برخي  در.برگردان آن اهميت اوليدارد

وجو و  به جست  هاي تخصصي مطالعاتتاريخ بـسيار اسـت و نـياز ها و علوم كمكي تاريخ و وسعت حوزه رشته
  ).31: 1390عاروان،( .مترجمدارد  براي  تري صرف زمان بيش

هاي كهن علوم انساني است و فراواني اسامي خاص در آن، اين متون را از ديگر متون علوم تاريخ از رشته
اين اسامي هويت تاريخي دارند و به تعبيري محقق را از فضاي تاريخي دوره خود مطلع . كندانساني متمايز مي

ها و مناطق تاريخي تا نام افرادي را شامل مي شود كه در يك ام سلسلهاسامي خاص در تاريخ از ن. مي كنند
  ).40: 1390صالحي،(رويداد نقش حداقل حضور را داشته اند

هر نام خاص . هاي متغيرهاي تغيير ناپذير و ديگر ناميكي نام: اسامي خاص در متون تاريخي دو نوع هستند
ي ادوار تطور و كنندهاي از آن و بيانفرهنگي يك نام سايهيك فرهنگ تاريخي به دنبال خود دارد و مفهوم 

  ).42: 1390صالحي،(تحول آن نام در طول تاريخ است
جا كه اسامي خاص و اَعالم تاريخي در شناساندن متن ترجمه شده از زبان مبدا به مقصد نقش مهمي بر از آن

تاريخي، به سبب منحصر به فرد بودن، اسامي وقايع . كنندعهده دارند، توجه و دقت بسيار مترجم را طلب مي
-هابه زبان مقصد، بنيان ترجمه را در نظر مخاطبان به خطر ميخاصي دارند و هرگونه اشتباه در انتقال آن

تفاوت در آوانويسي اسامي خاص بايد مترجم را بر آن دارد تا با مراجعه به منابع دست اول متن اصلي يا . اندازد
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رعايت امانت در اين كار از رعايت امانت در . نام خاص را با استناد به منابع منتقل كندهاي معتبر، فرهنگ
هاي تاريخي عمدتا نام. انتقال مفهوم نه تنها كمتر نيست بلكه از جهاتي اهميت چندين برابري دارد

ت زبان مبدأ به زبان ها وجود ندارد مطابق آوانوشهايي كه در زبان مقصد معادلي براي آنتغييرناپذير يعني نام
ي زبان مبدأ براي آنها وجود اي جدا از واژههاي تغييرپذير كه در زبان مقصد واژهشوند اما نامهمقصد منتقل مي

بيشتر خطاهاي رايج در انتقال اسامي تاريخي از . دارد مترجم بايد براي انتقال آن نام مناسب را به كار ببرد
شود و ال نادرست و جابجايي نقش فاعل و مفعول اسم خاص ناشي ميناتواني در شناخت اسم خاص، انتق

ي متن ترجمه شده با ساير متون مقايسه. مترجم بايد در تدوين نهايي ترجمه به دقت آن را بررسي كند
هاي تاريخي، ويرايش ها از زبان مبدأ به زبان مقصد با توجه به شناسهتاريخي، اطمينان از صحت انتقال نام

ترين هاي كاربرد نام خاص در دو زبان مبدأ و مقصد از مهما تكيه بر اسامي خاص، و توجه به تفاوتعلمي ب
  ).48: 1390صالحي،. (كارهاي جلوگيري از لغزش و خطا در ترجمه و انتقال اسامي خاص تاريخي استراه
  

  هابيان نمونه
انتخاب نموده و به عنوان نمونه مواردي از هاي ترجمه سه متن كهن تاريخي را جهت بررسي استنادات بايسته

  .شويماشتباهات در ترجمه را يادآور مي
از متون كهن و معتبر تاريخي مسلمانان ) قمري207م(كتاب مغازي اثر مورخ برجسته محمدبن عمر واقدي

بي كتاب تاريخ يعقوبي اثر احمد بن ا. و غزوات ايشان اختصاص دارد) ص(است كه به بررسي سيره پيامبر
هاي معتبر تاريخ عمومي جهان اسالم است كه رويدادهاي جهان را از از جمله كتاب) قمري 284م(يعقوب

مورخ ايراني يكي ) قمري 283م(كتاب اخبار الطوال اثر ابوحنيفه دينوري. خلقت تا عصر خود نگاشته است
رجمان توانا و زبردستي هر سه كتاب توسط مت. هاي معتبر تاريخ عمومي استديگر از متون كهن و كتاب

در اين قسمت از مقاله ضمن ارج . استزبان قرار گرفتهترجمه شده و در اختيار عالقمندان و محققان فارسي
ها را متقبل شده و نهادن به همت و تالش اساتيد بزرگوار و متخصصين گرانقدري كه زحمت ترجمه اين كتاب

كه بروز آن در آثار - هاي موجود هايي از كاستيبيان نمونه اعالم اين نكته كه انتخاب اين متون صرفا جهت
در ترجمه متون كهن تاريخي براي عالقمندان و دانشجويان است و به هيچ  - علمي، طبيعي و قابل انتظار است

- هاي موجود در ترجمههايي از انواع كاستيكند، به بيان نمونههاي صورت گرفته كم نميوجه از ارزش ترجمه

  .پردازيمها مي
  تترجمه نادرس

                                                                                                                                : اخبارالطوال
به سوي شمالي و خاور «:آمده است) 9:تادينوري، بي( »فأخذوا ما بين المشرق و الشمال« يدر ترجمه

در سطر بعد نيز . »به سوي شمال شرقي رفتند« در حالي كه منظور اين است كه) 27: 1371دينوري،(»رفتند
كه بهتر »را پيش گرفتند) مغرب(راه جنوب و دبور«:آمده است» فأخذوا ما بين الجنوب و الدبور«يدر ترجمه

  .»راه جنوب غربي را پيش گرفتند«:است اصالح شود به
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در حالي ). 37: 1371دينوري،(»از ايشان پرسيد«:آمده است) 18:تادينوري، بي( »همفسأل عن«ي در ترجمه
  . »ي نسب ايشان پرسيددرباره«:كه بهتر است ترجمه شود

مردم فارس بزرگان «:آمده است) 26:تادينوري، بي( »اجتمع عظماؤها و اشرافها«ي در ترجمه 48ي در صفحه
متعدي است به » جمع«و » جمع شدند«الزم است و به معناي  »اجتمع«. »و اشراف خود را جمع كردند

: ك.ر(»بزرگان و اشراف فارس جمع شدند«:شودي صحيح عبارت ميترجمه. »جمع كرد«معناي
  ).56: 1370موسوي،

)  86: 1371دينوري،(»مرج را مرغزار گويند« :آورده شده) 57:تادينوري، بي( »و هو مرج معروف« يدر ترجمه
 .»و آن مرغزاري شناخته شده است« :معناي صحيح عبارت است از كهدر حالي

                                                                                                                                          :مغازي
» به ارزش پنجاه هزار درهم«: آورده شده) 200: 1414واقدي،(»كان المال خمسين الف دينار«يدر ترجمه

  .است» پنجاه هزار دينار«كه معناي درستدر حالي)  145: 1369واقدي،(
                                                                                                                             :يعقوبيتاريخ

ماني شبانه «: آورده شده)  203: 1413يعقوبي، (»اني ليله يسلح حتي خرجت نفسهفلم يزل م«يترجمه
ماني همچنان از درون تهي « در حاليكه معناي درست) 197: 1374يعقوبي، (»پوست كنده شد تا جان داد

  .است» شد تا جان داد
در حاليكه ) 198: 1374يعقوبي، (»خزانه سلطنتي«: آورده شده) 204: 1413يعقوبي، (»خزائنه« يدر ترجمه

  .است» خزانه شاپور« معناي درست
كه در عربستان بزرگ شده «: آورده شده) 205: 1413يعقوبي، (»و كان قد نشأ بأرض العرب«يدر ترجمه 

در حاليكه در آن زمان عربستان نبوده است و معموال با نام جزيره العرب شناخته ) 199: 1374يعقوبي، (»بود
  .است» سرزمين قوم عرب/ سرزمين عرب« رسد معناي درستظر ميشده است و به نمي

  مواردي كه در ترجمه حذف شده است
                                                                                                                              : اخبارالطوال
ي ترجمه» آنجا بودند«پس از ) 31: 1371دينوري،(» ...آنجا بودند ولي چيزي نگذشت كه«در عبارت

  .بايد افزوده شود )12:تادينوري، بي( »فجاورهم قحطان بها«عبارت
ترجمه » ظهور كرد «پس از ). 35: 1371دينوري،(»ظهور كرد و مردم را به خويشتن دعوت كرد«در جمله 

  .از قلم افتاده است) 16:تادينوري، بي( »فخلع افراسياب«عبارت
-يدينوري، ب( »فلم يحفل االسكندر بذلك« ي عبارتترجمه)  55: 1371دينوري،(»ويران سازد«پس از فعل

  .نيامده است) 32:تا
و هذا كالم معروف في لغه فارس الي اليوم، يسمون « ي ترجمه)  100: 1371دينوري،(»حساب است« پس از

: 1370موسوي،: ك.نيز ر(از قلم افتاده است) 69:تادينوري، بي(»الخرج الشمره بالشين علي معني الحساب
57.(  
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                                                                                                                                         :مغازي
-به بهانه اينكه آنها ازبدر برگشته« :آورده شده) 200: 1414واقدي،(»ألنهم رجعوا من طريق بدر«يدر ترجمه

  .ترجمه نشده است» طريق«كه كلمه )   145: 1369واقدي،(»اند
ألنهم رجعوا عن : قال ابوسفيان«يترجمه) 146: 1369واقدي،(»چه تفاوتي دارد«ز پس ا

  .از قلم افتاده است) 200: 1414واقدي،(»قريش
» أهل الضعف و ال عشائر لهم و ال منعه« يترجمه)   146: 1369واقدي،(»برخي از اهل مكه هم«پس از 

  .از قلم افتاده است) 200: 1414واقدي،(
: 1414واقدي،(»و بلغوا ثقيفا فأوعبوا«يترجمه)   147: 1369واقدي،(»جمع شدند«س از پ147يدر صفحه

  .از قلم افتاده است)201
                                                                                                                             :يعقوبيتاريخ

نخواستند پسرش را به جاي او قرار « در ترجمه جمله )  204: 1413يعقوبي، (»لسوء مذهبه«عبارت
  .از قلم افتاده است) 200: 1374يعقوبي، (»دهند

  ترجمه از روي استحسان
                                                                                                                             : اخبارالطوال

واضح است كه ) 30: 1371دينوري،(»و همانجا درگذشت«اندآورده) 11:تادينوري، بي(»فقبره بها«يدر ترجمه
  .باشد» آرامگاه او آنجاست«ي صحيح بايدترجمه

دو گروه آماده جنگ «:آمده است)14:تادينوري، بي(» فتداعي الفريقان من الحرب« ي در ترجمه
  .» دو گروه يكديگر را به جنگ فراخواندند«:كه بهتر است چنين ترجمه شود) 33: 1371دينوري،(»شدند

و يكديگر را سوگند دادند و پيمان «:آمده است) 29:تادينوري، بي(»و عاهدوه عليه و حالفه«يدر ترجمه 
  .»و با او بر آن پيمان بست و او را سوگند داد«بهتر است ترجمه شود) 50: 1371دينوري،(»گرفتند

كشاند تا و فيروز را دنبال خود مي«آمده است) 58:تادينوري، بي(»و طلبه فيروز في جنوده«يدر ترجمه
و پيروز با سپاهيانش او را دنبال « :كه بهتر است ترجمه شود به) 88: 1371دينوري،(»نزديك خندق ساخت

  .»كرد
آنان را در آتش «تآمده اس) 61:تادينوري، بي(»فاحرقهم فيها«يدر ترجمه 90يدر صفحه

: ك.نيز ر(»ها سوزاندآنان را در آن خندق« :كه بهتر است ترجمه شود)90: 1371دينوري،(»انداختند
  ).58: 1370موسوي،

                                                                                                                                         :مغازي
كه در حالي)  146: 1369واقدي،(»بستگان پدري او«:آورده شده) 200: 1414واقدي،(»لبني أبيه«يدر ترجمه

  .است» برادرانش«معناي درست



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٥٠٠ - 
 

محمد روز بدر بر من منت گذارده و «:آورده شده) 201: 1414واقدي،(»منّ علي محمد يوم بدر«يدر ترجمه
و بدون دريافت فديه آزادم « كه عبارتدر حالي)  146: 1369واقدي،(»تبدون دريافت فديه آزادم ساخته اس

  .اضافه است» ساخته است 
                                                                                                                                  :يعقوبيتاريخ

بهرام كه در « :آورده شده)  204: 1413يعقوبي، (»لعرب، فلما لقي الفرس هابتهافسار بهرام في«يدر ترجمه
كه ترجمه دقيق عبارت اصلي )  200: 1374يعقوبي، (»»اي نشان دادنزد عرب تربيت يافته بود هيبت شاهانه

  .نيست
به ) 201: 1413يعقوبي، )(هوشنگ پيشدادي(»اوشهنج فيشداد«و ) كيومرث(»شيومرث«اسامي عرب شده 

  ).193: 1374يعقوبي، (فارسي برگردانده نشده است و به همانگونه آمده است
  

                                    نتيجه                                                                                                                        
ترجمه در بازگرداني متون از زبان مبدا به زبان مقصد از ضروريات يك ترجمه قابل رعايت اسلوب و موازين 

بايست از موضوع و كه يك مترجم الزم است با دو زبان مبدا و مقصد آشنا باشد، ميضمن آن. قبول است
عايت تاريخ، دانشي متن محور است، ر دانشكه از آنجايي. دانش و ساير جوانب متن مورد ترجمهĤگاه باشد

تواند دقتي مترجم، ميانگاري و بيي دقيق و علمي ضروري است و اندكي سهل ضوابط و اصول ترجمه
  . خواننده را به اشتباه انداخته و در برداشت و تفسير و تلقي دچار خطا كند
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  .سمت: ، روشهايي در ترجمه از عربي به فارسي، تهران)1381(ناظميان، رضا-  .11
  .مركز نشر دانشگاهي: ، مغازي، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران)1369(واقدي، محمدبن عمر-  .12
  .مكتب األعالم االسالمي: ، تحقيق مارسدن جونس، قم1، المغازي، ج)1414(واقدي، محمدبن عمر-  .13
انتشارات : ، ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهران1، تاريخ يعقوبي، ج)1374(يعقوبعقوبي، احمدبن ابيي-  .14

  .علمي و فرهنگي
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  تحول ساختار دولت در اسالمتبارشناسي تحليل مفاهيم سياسي و نقش آن در 
  

1حسين فرزانه پور
 

  2مينا برجي

  :چكيده
در اين ميان تحول .بحث تحول مفاهيم در حوزه ادبيات سياسي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است

سوال اصلي . مفهوم دولت در زبان سياسي اسالم نسبت به ساير مفاهيم از اهميت بيشتري برخوردار است
است كه آيا دولت اسالمي امتداد دولت جاهلي است و يا در گسست از آن شكل گرفته است؟در  پژوهش آن

عده اي دولت اسالمي را دولتي ديني و بنابراين امري : پاسخ به اين سوال دو نظريه مبنايي شكل گرفته است 
ت اسالمي را بايد بر اساس اين ديدگاه مفاهيم سياسي و سازمانهاي موجود در دول.تأسيسي تلقي مي كنند

مفاهيم و ساختارهاي نوظهور و بديعي دانست كه پس از بعثت پيامبر و توسعه تمدن اسالم پا به عرصه زندگي 
  .مسلمانان گذاشته اند

گروهي ديگر از انديشمندان دولت اسالمي را امري تاريخي،عقاليي و امضايي مي دانند كه انسان مسلمان براي 
ي ابداع كرده و مورد تاييد و تشويق شارع مقدس اسالم نيز واقع شده است اين حفظ و توسعه جامعه اسالم

تلقي از دولت اسالمي به ناچار مفاهيم سياسي دوره اسالمي را با تحوالت تاريخ سياسي و عمومي عرب قبل از 
از اين حيث دولت اسالمي به لحاظ ساختار و .اسالم كه به عرب جاهلي معروف شده،مرتبط مي داند

فاهيم،امتداد و تجربه سياسي جاهليت وتحول و تكامل اين مفاهيم بر اساس الزامات عصر اسالمي تلقي مي م
بر اساس اين نظريه،تحليل تاريخي درباره زايش و زوال مفاهيم سياسي جاهلي نخستين گام در تحليل .شود

  .ماهيت دولت و نظم دروني آن در تمدن اسالمي به شمار مي آيد
آن است كه با كاوشي تبارشناسانه به بررسي ريشه تحول مفهومي دولت اسالمي در دوران قبل  اين پژوهش بر

  .و بعد از اسالم بپردازد و از اين طريق ابهام موجود درباره ماهيت دولت اسالمي را تا حدودي برطرف نمايد
  

دولت  _يت،تمدنجاهل _دولت اسالمي _تحول دولت ديني_تبارشناسي _مفاهيم سياسي  : كليد واژه ها
  .)ص(مدينه الرسول _جاهلي

  
  
  

                                                           
  ir.ac.Birjand@hFarzanepour عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بيرجند. 1
  mina.borji@birjand.ac.ir  كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه بيرجند دانشجوي .2
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  مقدمه
مفاهيم از جمله ابزارهاي معنابخشي به جهان و از مهمترين مؤلفه هاي تحليل سياسي و ساخت انديشه به 
. حساب مي آيند،كه با توجه به واقعيات سياسي و تغيير كاربرد آنها همواره در حال تغيير و تحول هستند

  )171:1381توحيدفام،(
حول مفاهيم بيانگر اين واقعيت مهم است كه معاني و مفاهيم زبان در طول تاريخ دچار تحول ميشوند و ت

چنين نيست كه ما مي پنداريم يك واژه يا مفهوم در همه زمان ها و مكان ها به يك معنا به كار برده شده 
يل نقش و كارويژه هاي آن در عصر كنوني مفهوم دولت و توجه به آن به دل).49:1387حسيني بهشتي،(است 

مهم ترين كاركرد و كارويژه .جز الفباي سياست و بلكه موضوع اصلي براي مطالعات سياسي محسوب مي شود
دولت،توصيف،تعيين حدود،اهداف و ارزش هاي اساسي و بنيادي سياست در عرصه داخلي و بين المللي 

ز از ويژگي هاي عام علوم اجتماعي مبرا نبوده علم سياست و به طور خاص حوزه مطالعاتي تحول دولت ني.است
و نيست و حتي شايد بتوان گفت كه در اين حوزه، تحول و تكثر شناختي در قالب تحوالت نظري و فرانظري 
از يك سو و تحول واقعيات سياسي و بين المللي در بعد هستي شناختي از سوي ديگر مشهودتر از بسياري 

حوزه مطالعه علم سياست همچون ساير علوم بر مجموعه اي از مفاهيم .ي استديگر از حوزه هاي علوم اجتماع
مبتني است كه نه تنها با تعيين پديده هاي مورد توجه اين حوزه كم و بيش حدود و ثغور رشته را مشخص 
مي كند و به دامنه تحقيقات و پژوهش ها شكل مي دهد، بلكه پايه مفروضات و طرح هاي آن را نيز شكل مي 

  )11:1390مشير زاده،.(دده
با همه اين مالحظات، بايد به اين نكته توجه داشت كه مفاهيم اگرچه در دل گفتمان و پارادايم ها شكل 

اما در چارچوب تثبيت . ميگيرند و معنا ميشوند،اما نبايد پنداشت كه اين كامال مانع از فهم متقابل ميشود
ه پارادايم ديگر مي توان به فهم هايي كم و بيش مشترك از گفتماني و نيز با نوعي ترجمه از پارادايمي ب

هربرت بلومر جامعه شناس معروف معتقد . مفاهيم يا در مواردي نوعي مخرج مشترك مفهومي دست يافت
مفاهيم علمي يك كار راهه دارند، انها هر از چندي به تناسب طرح تجارب جديد و جايگزين شدن «است كه

اين مفاهيم در ارتباط باهم معنا مي يابند و در چارچوب الگويي » .تغيير ميكنند محتوايي با محتواي ديگر
فردريش كراچويل يا طرح لزوم برگرفتن رويكردي عملگرايانه به نظريه معتقد است كه بايد با .خاص قرار دارند

ليلي و تبييني از مفاهيم نيز به شكلي عملگرايانه برخورد كرد و انتظار مفيد بودن در چارچوب اهداف خاص تح
  .آنها داشت

محدوديت ها و تناقضات موجود در درون مفاهيم چارچوب ها و تبيين «:توماس بيرزتكر نيز برآن است كه 
در عين حال . هاي نظري موجود، بر اساس كارايي آنها براي تبيين رويدادهاي معاصر بايد به آزمون درآيند

با اين ترتيب تحوالت در دانش اجتماعي و به طور ».ادها دارندآنها نقشي نيز در شكل دادن به خود آن رويد
خاص در علم سياست، بر اثر تحوالت بيروني و دروني، تغيير در رويه ها و نگاه كنش گران،تحوالت در سطوح 

در نتيجه مفاهيم جديدي به طور مستمر در حوزه هاي مختلف . مختلفاز جمله در علم سياست رخ مي دهد
بر همين اساس است كه در مطالعات سياسي يكي از مهم ترين . تعريف و بازتعريف مي شوند اين علم مطرح،
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در نتيجه تحول مفاهيم در علوم سياسي و روابط بين الملل به يك ويژگي . است))تحوالت مغهومي(( مباحث
  )12:1390مشيرزاده،.(تبديل شده است كه پيوندي نزديك با پويايي و تحوالت آن دارد

دليل بدون بررسي تحول در مفاهيم سياسي و جايگاه مطالعات تكثر معنايي و تحوالت نظري در  به همين
  .تكثر معنايي و تحول مفهومي، نمي توان درك عميقي از موضوعات و روش شناسي مطالعات سياسي داشت

اجازه تثبيت ارنست الكال و شانتال موفه در چارچوب نظريه گفتماني خود معتقدند كه سرشت سيال زبان 
در اثر فرايند . كامل معنا را نمي دهد و در نتيجه امكان استيال و تسلط دائم و كامل يك گفتمان وجود ندارد

بنابراين هيچ گفتماني يك كل واحد و بسته و . تعدد و تكثر معاني، معنا همواره در معرض تغيير و تحول است
ني قرار دارد كه منازعه و مبارزه بر سر تعيين معنا در نفوذ ناپذير نيست گفتمان هميشه در يك حوزه گفتما

  .جريان است
  مفهوم دولت -1

دولت مفهوم . دولت عالي ترين مظهر رابطه قدرت و حاكميتي است كه در همه جوامع وجود داشته است
قدرت،منبع مورد استفاده دولت،حكومت و .بسيار مهمي بوده و تعاريف مختلفي از آن به عمل آمده است

دولت بدين . جموعه نهاد هاي الزم براي اجراي حاكميت و اخذ تصميم و سياست مجموعه اعمال دولت استم
را در سرزميني »انحصار كاربرد قدرت مشروع«سان مفهومي انتزاعي و غير شخصي است كه به گفته ماكس وبر

گرفته  خاص در اختيار دارد و در درون مجموعه اي از دولت هاي واجد حاكميت ديگر قرار
  )24:1380بشيريه،.(است

در تحليل سرشت مفاهيم، اين مفهوم از موقعيت . مفهوم دولت از موضوعاتي كه ذاتا مناقشه برانگيز است
به نقل )7:1384برزگر،.(بلندي برخوردار است كاربرد درست آن نيز به تبع ابهام مفهومي آن بحث برانگيز است

  )73:1371وينسنت،(از
ي مظهر مصلحت عمومي است وگرچه وجوه اخالقي،مذهبي و اقتصادي دارد اما اساسا دولت در هر جامعه ا

از جمله حفظ نظم و امنيت، :مؤسسه اي اخالقي،مذهبي و اقتصادي نيست،بلكه كارويژه هاي متفاوتي دارد
 .حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه،ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي،تامين حداقل رفاه و آسايش و جزآن

برخي ديگر دولت را اساسا مؤسسه .در برخي از نظريه هاي دولت بر وجه اجبار آميز دولت ها تاكيد شده است
اي حقوقي و واجد قدرت قانوني شمرده اند در تغييرهاي متاخر،دولت به عنوان،مؤسسه تامين رفاه و آسايش 

  )25:1380بشيريه،.(توصيف شده است
در برداشت هاي قديمي معموال . و پيچيده است و شالوده واحدي نداردبااين وجود دولت پديده اي چندوجهي 

سعي مي شد،پديده مختلف اجتماعي از جمله دولت را به معناي ساختاري يا شالوده اي واحد تقليل دهند و 
امادر برداشت هاي جديد تر پديده هاي اجتماعي داراي خصلتي . همه وجوه آن را در آن شالوده ببينند

  )25:همان.(،شكل پذير،چندوجهي،چندمركزي و متحول تلقي ميشوند)ارتجاعي(ونهپالستيك گ
  تحول در مفهوم دولت -2
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گاهي دولت در معناي وسيع كلمه و به .در زبان فارسي دولت در سطوح مختلف معنايي به كار رفته است
ركيبي زير مجموعه است مفهوم نهاد نهادها و به عنوان كليت متمايز و مشخصي از افرادش كه داراي عناصر ت

و زماني دولت به معناي جبهه حاكمان و فرمانروايان در قبال محكومان و شهروندان مورد . به كار رفته است
گاهي نيز دولت به محدودترين معنا يعني به اليه سياسي و فوقاني قوه مجريه از .استفاده قرار گرفته است

  )53:1377قاضي،.(كابينه اطالق شده است جمله نخست وزير يا رئيس جمهور،هيئت وزيران و
در معناي قديم دولت و حكومت به معناي واحدي يعني همان فرمانروايي و حكمراني و دستگاه فرمانروا به كار 

ولي در علم سياست جديد و حقوق اساسي جديد،ميان دولت و حكومت تمايز قائل شده اند و با . رفته است
به كار برده اند يعني » قوه اجرايي«مجريه،قضائيه و مقننه، حكومت را به معناي تفكيك قواي سه گانه 

مجموعه دستگاه هاي اداري،سياسي،انتظامي و نظامي كشور كه تحت زعامت نخست وزير و در برخي نظام ها 
  )11:1384برزگر،(رئيس جمهور قرار دارند و توسط كابينه يا هيأت وزيران اداره ميشوند

  وم دولت در اسالمتحول مفه -3
منظور از دولت اسالمي،دولتي است كه از زمان ظهور آيين اسالم در عرصه عمل و واقعيات عيني در جغرافياي 

از اين نوع دولت در انديشه سياسي اسالم به دولت محقق ياد ميكند،دولت .سياسي جهان اسالم  عيني يافت
ت وداراي ما به ازاي تاريخي است در حالي كه دولت محقق دولتي است كه در واقع و در تاريخ محقق شده اس

حق، دولتي است كه بر اساس هنجارهاي آرماني مطرح در متون اسالمي به تصوير كشيده شده است و 
البته در مواقع استثنايي دولت محقق همان دولت حق است دولت .محصول بحث هاي نظري و كالمي است

  )14:1384برزگر،.(ق و هم دولت حق استدر مدينه النبي هم دولت محق) ص(پيامبر
دولت محقق در طول زمان ثابت نمانده و دستخوش تحوالتي شده است و چه بسا در هر يك ازدوران هاي 

انديشمندان سياسي معتقدند كه سه عامل در تشكيل دولت .تحولي دولت به تواناييهاي آن افزوده شده است
  :ها و تحول آن ها نقش اساسي دارد

  و الگوي اهل قلم و اهل شمشير جمعيت)1
  سرزمين و الگوي جغرافياي سياسي) 2
  حكومت كنندگان) 3

  :اين سه عامل تفسير ديگري از عناصر تشكيل دهنده دولت در حقوق اساسي معاصر است كه عبارتند از
  )عنصر انساني(جمعيت) 1
  )عنصر ارضي(سرزمين) 2
  )عنصر سياسي و حقوقي(قدرت سياسي) 3

اما در عين حال . خت و تحول دولتها به طور عام، عوامل فوق الذكر نقش مهمي را ايفا مي كننداگرچه در سا
مشهور . از آن رو كه دولت اسالمي آكنده از ارزش هاي ديني است، به ناچار ساختار و هندسه اي ويژه دارد

علت اين . سي استاست كه دولت، و به ويژه دولت اسالمي، از پيچيده ترين مفاهيم در بررسي هاي سيا
  .پيچيدگي را به درستي بايد در تالقي دين و سياست در دولت اسالمي جستجو كرد
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بر دولت مقدم بوده و » قانون الهي« در نظريه سياسي اسالم منبع نهايي اقتدار خداوند است، بنابراين 
نوي و آخرتي سرپيچي از قانون، عالوه بر مجازات دولتي، گناه شرعي به شمار آمده و مجازات مع

  ).22:1388فيرحي،(دارد
شريعت اسالمي تمام وجوه عمومي وخصوصي زندگي و  بالطبع اشكال اساسي قدرت سياسي را در جامعه 

در چنين برداشتي از رايطه دين و سياست، دولت اسالمي طبيعت و جايگاهي ويژه . اسالمي تنظيم مي كند
از اين رو دولت . نگذار است، شريعت بر دولت مقدم استدر فرهنگ اسالمي چون خداوند قانو. پيدا مي كند

اسالمي وجود ابزاري و متاخر دارد كه تحققش براي اجراي قانون الهي است و رهبري دين شناس و خردمند 
  ).22:1388فيرحي،(بر آن حكومت يا دست كم اشراف دارد

يعني رهبري مومنان همواره سه امامت به معنايي عام كه خالفت سني و امامت شيعي را در بر مي گيرد، 
نخست حمايت از امت يا جامعه اسالمي و در مرحله بعد حفظ انسجام داخلي و در نهايت . وظيفه اساسي دارد

تامين يك زندگي مطلوب و منطبق با موازين شريعت كه دولت اسالمي موظف به حفظ و رعايت 
  ).23همان، (آنهاست

جامعه اسالمي باعث شكل گيري دو نظريه اساسي درباره ماهيت دولت چنين تحليلي از رابطه دين و دولت در 
نخست نظريه دولت ديني و دوم نظريه اي كه دولت اسالمي را نه يك دولت ديني، بلكه : اسالمي شده است

  .دولتي در جامعه ديني تلقي مي كند
براي حفظ و توسعه آن دولت  ديدگاه اول اسالم را مجموعه اي از دين و دولت معرفي مي كند كه جهاد ابزاري

اما بر اساس ديدگاه دوم، اسالم مجموعه اي از دين و جهاد در راه دين است و دولت اسالمي چنان . است
برهان غليون، نقد .(ابزاري ضروري و عقاليي براي توسعه و حمايت از جهاد اسالمي پي ريزي شده است

  )23همان، :فيرحي(، )87-85:السياسه، الدوله و الدين
از آنجا كه پذيرش هريك از اين دو ديدگاه، تأثير مهمي در تحليل ماهيت دولت و نيز تاريخ تحول آن در 

  :جهان اسالم دارد، درزير به برخي از وجوه اساسي اين دو نظريه و نتايج آن اشاره مي كنيم
  نظريه دولت ديني) الف

شود و بر ماهيت تأسيسي و وجوب شرعي  نظريه دولت ديني بيشتر در قالب مباحث سنتي امامت ارائه مي
تبلور اين نظريه در انديشه هاي . سرچشمه مي گيرد)ص(دولت تاكيد مي كند كه از واليت الهي پيامبر اسالم
در حراست دين و سياست دنيا تعبير » جانشيني پيامبر«ديني اهل سنت امامت يا خالفت است كه از آن به 

مكلف به تبليغ رسالت وحي و پيشوايي امت بود، خليفه نيز به اعتبار ) ص(سپس همچنانكه پيامبر. مي كنند
در اين ديدگاه مالزمه بين حراست .مهمترين وظايف ديني و دنيايي اورا به عهده دارد) ص(جانشيني پيامبر

اگر در اين نظريه وجوب .دين و سياست دنيا، كليد فهم ماهيت و تاريخ دولت در جهان اسالم، تلقي مي شود
مت به دو دسته ادله عقلي و نقلي استدالل مي شود، اما بيشتر انديشمندان اهل سنت در خصوص امت و اما

  )25:1388فيرحي،(تاكيد ميكند) نقلي(حكومت بر وجوب شرعي با استناد به ادله سمعي 
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ر به هرحال چنين ديدگاهي، درباره امامت و حكومت به ناچار به ماهيت ديني و تأسيس شرعي دولت در صد
اين نظريه كه اكثر غريب به اتفاق اهل سنت به آن گرايش دارند، البته دولت اسالمي را دولتي . اسالم نظر دارد

بر اساس اين ديدگاه خالفت . جديد و با مختصات هندسي ويژه در تاريخ سياسي جهان معرفي مي كند
سي پيامبر تأسيس شده و مشروعيت و بر پايه دريافت ديني از سيره سيا) ص(اسالمي در امتداد نبوت پيامبر

انديشمندان سني حداقل بخشي از تاريخ دولت در اسالم يعني خالفت راشدين را نمونه اعالي . ديني دارد
دولت اسالمي تلقي مي كنند و به تحليل تمايز اين نوع دولت از دوره جاهلي از يك سو، و تحوالت بعدي 

  )26:1388فيرحي، .(ي ديگر عالقمندندخالفت تا ظهور دولت هاي جديد اسالمي از سو
شرعي دارد، لكن تحليل  _نظريه دولت ديني در نزد انديشمندان شيعه نيز همانند اهل سنت ماهيت تأسيسي 

بديهي است كه اين . شيعه هم از نظر تعريف امامت و هم از حيث داليل وجوب آن با اهل سنت متفاوت است
امامت در . گوناگوني در ارزيابي تاريخ تحول دولت را به دنبال دارداقتصادي  _تفاوتها نتايج روش شناختي 

انديشه شيعه منصبي الهي است و به جز وحي، در تمام كارويژه هاي خود استمرار نبوت است و وظايف سه 
  )51-50:ق1385امام خميني، الرسائل.(گانه پيامبر در تبليغ دين، قضاوت و اداره نظام سياسي را به عهده دارد

قاعده لطف، نوعي .نديشمندان شيعه، در توضيح انديشه خود درباره امامت، به قاعده لطف استناد كرده اندا
استدالل عقلي است كه بر اساس آن مكلفين نمي توانند تمام تكليف هاي شرعي و عقلي خود را بدون امام 

  )19:1335خواجه نصيرالدين طوسي، .(درك و انجام دهند
تنباطي، ضروري عقل هر انسان عاقل است اما مختصات تفصيلي هر يك از امامان بايد به نظر شيعه چنين اس

جاري شده است و هويت ) ص(بر نصي استوار باشد كه از جانب خداوند بر زبان پيامبرش، حضرت محمد
امامان شيعه را به اسم و شخص و تعداد معرفي نموده است و همه آنان همچون پيامبر معصوم 

  )61:ق1413به نقل از كاشف الغطاء، 27:، همانفيرحي.(هستند
را در تحقيقات تاريخي درباره ) اعم از شيعه و سني(در اينجا به اجمال نتايج روش شناختي نظريه دولت ديني 

  :تاريخ تحول دولت در اسالم بررسي مي كنيم
ست، تاريخ عرب را به اين ديدگاه كه انديشه سنتي مسلمانان ا: نتايج روش شناختي نظريه دولت ديني) الف

دو عصر جاهلي و اسالمي تقسيم مي كند و با فرض فقدان هرگونه تمدن ماقبل اسالمي، به ويژه در حجاز، 
بيشتر منابع اسالمي .توجه چنداني به زندگي عرب جاهلي و بنابراين ساختار و ويژگي هاي دولت جاهلي ندارد

بر بسياري شواهد تاريخي به داليل قرآني و روايي نيز استناد بر توحش عرب تأكيد دارند و در اين راستا، عالوه 
از جمله نتايج روش شناختي نظريه دولت ديني تقسيم تمدني تاريخ عرب به دو دوره جاهلي و . مي كند

پيش فرض بسياري از نويسندگان سنتي آن است كه اسالم تنها تمدن جزيره العرب است و از . اسالمي است
ي عرب فاقد هرگونه تمدن است، سخن از پديده تمدني همانند دولت در اين دوره امري بي آنجا كه دوره جاهل

اينان براي اثبات مدعاي خود به مجموعه اي از استدالل هاي تاريخي همچون پراكندگي . معنا است
ن و جغرافيايي اعراب جاهلي، اتكا بر عرف و عادت هاي شفاهي در زندگي جمعي و فقدان علم و سواد خواند
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. با ساير مناطق و كشورها متوسل مي شوند _به جز قريش  _نوشتن وعدم رابطه مستحكم بازرگاني و سياسي 
  . براين اساس جامعه جاهلي عرب پيش از اسالم فاقد مهمترين معيارهاي توسعه و تمدن بوده است

رب جاهلي كه در آن برخي از عالوه بر مستندات تاريخي، قرآن به عنوان مهم ترين و موثق ترين ماخذ تاريخ ع
مظاهر زندگي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و ديني عرب انعكاس يافته است، از آشفتگي تمدني اعراب در 

به هرحال اعراب جاهلي در قرآن و ديگر منابع . آستانه ظهور اسالم در آيات مختلف سخن به ميان مي آورد
بي اعتمادي، درك نكردن نظم و دانش و صنعت وصف  اسالمي و حتي شعر جاهلي، به درشت خويي، جفا و

  )275- 260: 1367جوادعلي،.(شده اند
همه اينها در عين حال كه ناشي از شرايط جغرافيايي و فرهنگي عرب است بيانگر فقدان تمدن و نتايج 

  )31:فيرحي، همان(عمومي، نظير دولت مي باشد
و گسترش ان با دعوت اسالمي رابطه ناگسستني وجود به طورخالصه دراين ديدگاه  بين پديده دولت و رشد 

دارد چرا كه پديده دولت،پديده تمدني است و چون اسالم تنها تمدن عرب است تاريخ دولت اسالمي را بايد از 
دوره اسالمي شروع كرد،به تقريب مي توان گفت اجماع وجود دارد كه زايش و ظهور تمدن مبتني بر عدم 

  )9- 4: 1365:حلبي.(تهرج و مرج و ناامني اس
آنان فاقد .همچنين اجماع وجود دارد كه اعراب جاهل در شرايط نا امني و آشوب اجتماعي زندگي مي كردند

جامعه جاهلي فاقد .دولت بودند و قبيله تنها واحد سياسي و اجتماعي از نظر اعراب جاهلي به شمار مي آمد
ه واحد هاي سياسي متعدد و مستقلي تقسيم ميشد و وجود هويت و روحيه ملي فراگير بود و به اعتبار قبيله ب

  )32:فيرحي،همان.(عصبيت،انديشه ارتباط سياسي و هويت مشترك را تحت تأثير قرار مي داد
جابجايي هاي مداوم به علت كمبود منابع و يافتن آب و گياه : ويژگي عمده چنين جامعه اي عبارت بود از

د امكانات زندگي،كشمكش و نزاع دائم دفاع و هجوم،دسته بندي ها و براي احشام، فقدان وطن ثابت، كمبو
ائتالف هاي لرزان و موقت و در نهايت حاكميت قانون قبيله و آنهم قبايل باديه نشين كه ترجمان قانون جنگل 

  )311-309:1380عبدالعزيز سالم،.(است و در آن حق با كسي است كه قدرت بيشتري دارد
سي، شرايط اجتماعي فرهنگي فوق به هيچ وجه مستعد زايش و توسعه مفاهيم سياسي و از ديدگاه نظريه تأسي

دولت متمركز نبود به همين دليل مفاهيم سياسي و سازمان هاي موجود در دولت اسالمي را ناگزير بايد 
صه مفاهيم و ساختارهاي نوظهوري دانست كه همراه با بعثت پيامبر اسالم و توسعه تمدن اسالم پا به عر

  )32:1388فيرحي،(زندگي عرب گذاشت
  نظريه دولت تاريخي)ب

اين نظريه، دولت اسالمي را امري تاريخي،امضايي و عقاليي عرب مسلمان مي داند طبق اين انديشه، دولت 
اسالمي ابزاري عقاليي و بشري است كه انسان مسلمان براي حفظ و توسعه ي جامعه اسالمي ابداع كرده و 

اين تلقي از دولت اسالمي،به ناچار مفاهيم سياسي .ويق شارع مقدس اسالم نيز واقع شده استمورد تأييد و تش
دوره اسالمي را با تحوالت تاريخ سياسي و عمومي عرب قبل از اسالم كه به عرب جاهلي معروف شده مرتبط 
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تقسيم جامعه عرب به نظريه دولت تاريخي نتايج روششناختي ويژه اي دارد كه يكي از مهم ترين آنها .مي داند
  .دوره جاهلي و اسالمي را تقسيم مذهبي و غير تمدني معرفي مي كند

عالوه بر اين در اين نظريه تحليل مفاهيم سياسي و ساختار دولت اسالمي را نه از مدينه النبي بلكه از دوره 
  )33- 32:1388فيرحي،.(هاي پيش از آن مي داند و به تحليل تبارشناسانه آن عالقه مند است

مي خوانند و اين نام » تاريخ جاهلي«در اين نظريه بر خالف رسم معمول مسلمانان كه تاريخ پيش از اسالم را
گذاري را بر پايه تمدني استوار مي كنند،جاهليت مفهومي تمدني نيست،بلكه اصطالحي مذهبي است كه در 

جاهليت اصطالحي نوپديد «نظر جواد علي به.روزگار اسالمي وضع شده تا دوران پيش از اسالم را تعريف نمايد
است كه با پيدايش اسالم پيدا شده و بر حالت اعراب در روزگار پيش از اسالم اطالق مي گردد،تا آن را از 

  )26:1367جوادعلي،.(»حالت ايشان پس از برآمدن اسالم، جدا گرداند
آيه ها ي مدني نشان مي دهد كه واژه .واژه جاهليت در قرآن نيز در سوره مدني و نه مكي به كار رفته است

به مدينه به كار رفته است و در همه اين آيات در تقابل با واژه ) ص(جاهليت پس از مهاجرت پيامبر اسالم
به هر حال پايان جاهليت را بيشتر با بعثت و وحي اسالمي همزمان . نوپيداي اسالم نشانه گذاري شده است

  ).34:1368فيرحي،.(دانسته اند
اين حيث دولت اسالمي به لحاظ ساختار و مفاهيم، امتداد تجربه سياسي جاهليت و تحول و تكامل اين از 

بنا بر اين بر اساس اين ديدگاه پژوهش در مفاهيم .مفاهيم بر اساس الزامات عصر اسالمي تلقي مي شود
ز مدينه النبي از اين رو بررسي هاي دولت اسالمي ا.سياسي عصر جاهليت، شرط ضروري فهم دولت است

شروع نمي شود،بلكه نيازمند حركتي معكوس و باستان شناسانه و به ناچار تبار شناسانه است تاريشه ها و تبار 
آن دسته از مفاهيم بنياديني كه احتماال با ظهور اسالم شالوده شكني شده و عناصر متجزاي آن در ساختمان 

اين انديشه براي تقويت فرضيه فوق به تحقيقات .ار گيردنوين دولت اسالمي استخدام شده است مورد كاوش قر
بر همين اساس ناگزيريم با واكاوي تمدن پيش از اسالم . باستان شناسي و زبان شناسي استناد مي كند

عرب،به جستجوي عناصر، ساختارها و مظاهر سياست و علم و مذهب در جوامع عرب جاهلي پرداخته و بدين 
اجتماعي و به طور كلي هويت سياسي و ديني جامعه _تلف فرهنگ و نظم سياسيوسيله به اثبات ابعاد مخ

  .عرب پيش از ظهور اسالم بپردازيم
  هويت سياسي و اجتماعي اعراب)الف

بر اساس گزارش هاي تاريخي، در جامع عرب پيش از اسالم، دولت به مفهوم امروزي وجود نداشته و نظام 
  )83:1386برزگر،.(جزيره العرب بوده است قبيلگي ديرينه ترين ساختار در منطقه

قبيله متشكل از گروهي از مردم بود كه انتساب به يك نياي مشترك داشتند و همين وابستگي نسبي،عامل 
عصبيت .و عصبيت نسبت به قوم و قبيله آنان را به يكديگر مرتبط مي ساخت.تجمع و وحدت آنها مي شد

ليت مشترك  و اتحاد ميان كساني كه رابطه خوني آنها را به هم عبارت است از آگاهي نسبت به پيوند مسئو
به اين ترتيب عصبيت منشأ قدرت سياسي و دفاعي است و معادل آگاهي و شعور ملي .پيوند مي دهد

  )365:1367جوادعلي.  34:1366فيليپ،حتي،.(است
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ت خود ادامه مي دهد افراد اين تجمع سازمان يافته يعني قبيله تحت رياست فردي به نام شيخ قبيله به حيا
همين احتياج است كه . ناگزيرند كه به اين حيات اجتماعي بپيوندند و هويت فردي خود را درون آن باز يابند

در بدوي ها تشكيل دسته جات و قبائل را داده و چون طرز معيشت آنان تبديل پيدا نمي كند، لذا اين نظام به 
  )459:1358،گوستاو لوبون.(آساني دگرگون نمي شود

مرز هاي مليت در چنين جامعه اي بسيار تنگ و مبتني بر نسب است و هركس از لحاظ نسب بدان مرتبط 
باشد،عضو آن جامعه شمرده مي شود و اگر از رابطه نسبي بي بهره باشدبيگانه محسوب مي شود و از شمول 

  )214:1ج:1367جوادعلي،.(عصبيت خارج مي شود
ت همواره با قبيله بوده، فرد در كليت قبيله مستحيل بود،قبيله اساس پيوستگي در چنين جامعه اي، اصال 

به عبارت ديگر قبيله تمام اركان شخصيت و مظاهر فكري و .هاي فردي و اجتماعي هر فرد را تعيين مي كرد
كه در همه  فرد اراده مستقلي از اراده حاكم بر قبيله نداشت و چنان وابسته بود.عقلي افراد را تشكيل مي داد

  .رفتارهاي فردي و اجتماعي محكوم قبيله بود
در واقع هويت فردي اعضاي قبيله با هويت شيوخĤن در . رئيس و شيخ قبيله در اعلي مرتبه قبيله قرار داشت

از نظر بعضي از صاحبنظران،وجود همين ساختار قبيله اي در كنار موانع ديگر از جمله موانع . ارتباط بود
زيرا هريك از آنها داراي عصبيتي . تكثرگرايي عقيدتي، مانع تحقق دولت در اين منطقه شده استجغرافيايي و 

مختص بهخود بوده كه مانع از عصبيت ديگري مي شد و در عين حال هر يك از عصبيت ها در اين گونه 
  .جوامع،زير مجموعه خود را داراي ارجمندي،قدرت و قداست  مي پندارد

اجتماعات اوليه بدوي تا سطح شكل گيري دولت به مفهوم امروزي آن رشد نكرده بوداما در نتيجه اين كه اگر 
عين حال در چارچوب نظام قبيلگي ما شاهد شكل گيري نوعي هويت سياسي،اجتماعي و نظم سياسي مي 

حشيان باشيم كه همان كاركرد دولت را دارد و بنابراين اعراب بدوي را نبايد در رديف اقوام وحشي نظير و
بلكه عرب بدوي تحول يافته تر از وحشي هاست و در رده اجتماعي هم درجه يهود دوره . افريقا و غيره شمرد

  )9:1369فياض،(شيوخ عبراني محسوب مي شود
  اقتصادي_نظم سياسي)ب

در يك تقسيم بندي معمول از شبه جزيره عربستان آن را به دو قسمت عربستان شمالي و مركزي و عربستان 
در شمال و مركز عربستان به اقتضاي  طبيعت زمين زندگاني .جنوبي يا عربستان خوشبخت تقسيم كرده اند

مناطق شهر نشيني اين ناحيه غالبا همان واحدها و آبادي .صحرا گردي بيش از شهر نشيني رواج داشته است
زيسته اند،غالبا صورت جامعه  مردمي كه در اين آبادي ها مي.هاي واقع در امتداد راه هاي تجارتي بوده است

وحتي بعضي از اين مجتمعات دولت . اي مستقل داشته اند كه با تسامح مي توان نام دولت بر آن اطالق كرد
هاي نسبتا معتبر و نيرومندي بوده اند كه در تاريخ عربستان نقش هاي مهمي بازي مي كرده اند مانند دولت 

  )30:1369فياض،.(ي قرار داردحيره در نزديكي فرات كه در عراق امروز
مهم ترين اين نتايج، استقالل .به طور كلي پيوند ميان قبيله و اقليم،نتايج اجتماعي،فرهنگي مهمي ايجاد كرد

بيروني و خودمختاري و خودگرداني دروني قبيله هااز حيث آداب و سنت هاي اجتماعي و سياسي بود كه در 
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نيز در نخستين پيمان نامه ) ص(پيامبر اكرم.قبيله اي پذيرفته شده بودروابط درون قبييله اي و يا روابط بين 
سياسي خود به اهميت ربعه يعني آداب و رسوم اجتماعي هر قبيله توجه داشته و نقش وحضور آن را در دولت 

  .مدينه به طور رسمي پذيرفته و اعالم فرموده بود
زندگي را طراحي كرده بود و از اين حيث مي توان به رغم تفاوت هاي آشكار،ساختار قبيله الگوي خاصي از 

اين گزارش از ان رو اهميت دارد كه دولت . الگو و قواعدي مشترك را از نظام زندگي عرب گزارش كرد
اسالمي،قبيله را در درون خود جاي داد و بي هيچ تعارضي،تمام استعداد ها و انرژي نهفته در الگوي قبيله را 

  )55:1388فيرحي،.(خود به كار گرفت در راستاي گسترش آينده
جمعيت،حكومت و (به طور كلي مي توان گفت كه قبيله عرب به منزله دولتي كوچك بود كه همه اركان دولت

  .را به جز سرزمين ثابت دارا بود)حاكميت
  فرهنگ،تمدن و آداب و رسوم)ج

هر جامعه متمدن .جامعه باشدتمدن مي تواند توصيف كننده فرهنگ يك  جامعه پيچيده يا صرفا توصيف يك 
يا فاقد تمدن داراي مجموعه اي از عقايد و آداب و رسوم است تمدن بيشتر بر فرهنگ تأكيد دارد كه در 

  برگيرنده،ادبيات،هنرها،حرف،رسوم و سنت هاي پيچيده است
كته كه تمدن با توجه به تعريف فوق از تمدن خالصه اي از ابعاد مختلف تمدني اعراب را با تأكيد بر اين ن

  :شامل تمام جنبه هاي فرهنگي قبايل مي گردد را توضيح مي دهيم
نظام قبيله به اعتبار ساخت دروني خود،نوعي از روابط بين قبيله اي را نيز شكل داده بود كه در چارچوب 

در روابط از جمله اين مفاهيم حمي،حلف و جوار بود كه . مفاهيم و مقررات ويژه اي ظهور يافته و اجرا مي شد
  .بين قبيله اي از اهميت زيادي برخوردار بود

حمي عبارت بود از مناطق حفاظت شده يك قبيله كه يا عضوي از يك قبيله كه مرزبندي ها و قلمرو هاي 
حماي كل قبيله حكمي مشابه سرزمين و قانون خاك در دولت . اختصاصي فرد و عشيره را تعيين مي كرد

  )20:1373ن،جعفريا.(هاي امروز را داشت
به موجب سنت حلف كه نوعي پيمان دفاعي نظامي بود قبيله هاي ضعيف به بهره برداري از حمايت نظامي 
قبيله اي قدرتمند اقدام مي كردند، و هرگاه به دليلي قدرت قبيله قوي رو به افول مي گذاشت،با قبيله اي كه 

يله هاي قوي يا ضعيف از پيمان حلف ناشي از نياز و استقبال هريك از قب.قدرت برتر بود پيمان مي بستند
  .تحليل عقالني روابط بين قبيله اي در عصر جاهلي بود

سنت حلف تا حدودي از مفاهيم ديني عرب جاهلي محسوب مي شد و تعهدات متقابلي را براي متحالفين به 
نبه بشر دوستانه و دفاع در مواردي كه حلف ج.دنبال داشت وبر اجراي آنها و ياري يكديگر سوگند مي خوردند

از حقوق مظلوم را در مي گرفته است همچون حلف الفضول پيامبر گرامي اسالم آن را مورد تأييد قرار مي داد 
  )168-167: 1378زرگري نژاد،.(و به عنوان يك حكم امضايي مورد استقبال قرار مي گرفت
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آنان مي توانستند در پناه نفوذ و .له ها بودحق جوار نيز از جمله حقوق سياسي مربوط به اشراف و رؤساي قبي
در اين موارد فردي كه )استيمان(شرافت خود،به كساني امان داده و آنان را تحت حفاظت خود قرار مي دهند

  )19:جعفريان،همان.(مورد حمايت قرار ميگرفت از حقوق و حمايت افراد قبيله حامي برخوردار مي شد
ر از جمله مفاهيم بنيادي در روابط بين قبيله اي بودند كه هدف از زايش به هر حال مفاهيم حمي،حلف و جوا

و گسترش آنها شكل گيري نوعي امنيت فردي و اجتماعي در درون شبكه به هم پيچيده از پيمان هاي 
  )65:1388فيرحي،.(چندگانه بود

ر بود به طوري كه مي توان عالوه بر موارد فوق جنبه هايي از اديان و عقايد نيز در رفتار سياسي اعراب مؤث
هشام بن محمد .(گفت تمام رفتار هاي سياسي و اجتماعي قبيله با زبان دين و نماد هاي ديني پيوند داشت

  )53:م 1965كلبي،
مهم ويژگي ديانت در عرب جاهلي تنوع و استقالل آيين هاي ديني به اعتبار استقالل قبيله ها بود به طوري 

خل و پيرامون كعبه جاي داشت و هركدام از قبائل پيرو بت ها شعائر و مراسم عدد از بت ها در دا360كه 
ديني خاص خود را داشتند با اين وجود كعبه يا بيت العسيق مورد احترام بيشتر عرب ها بود و مشهور ترين 

طور تنوع و تكثر در شعائر ديني قبيله هاي عرب،در كنار يگانگي صوري آنها، به .خانه مقدس تلقي مي شد
  .دقيق بازتاب ساختار مشابه و گونه گوني رابطه قدرت درقبيله و روابط بين قبيله اي بود
درست به همين دليل .از اين استخراج يك الگوي واحد براي رفتار ديني و سياسي قبيله ها ناممكن مي نمود

گير ارزيابي كند،به سنت بود كه عرب جاهلي در نوع رفتار سياسي،ديني و اجتماعي را بي آنكه با معياري فرا
  )68:1388فيرحي،.(هاي درون قبيله ارجاع مي داد

بطور كلي مي توان گفت كه بررسي و تجزيه و تحليل اين مفاهيم و اطالعات از روابط دروني قبايل عرب و به 
عنوان جنبه هايي از فرهنگ تمدن اين ناحيه براي تحليل تحوالت دولت در شبه جزيره از اهميت زيادي 

  .رخوردار استب
نكته ديگري كه از منظر پژوهش حاضر داراي اهميت است و جنبه مهمي از فرهنگ و تمدن عرب جاهلي 
محسوب مي شود ادبيات عربي جاهليت است كه حاكي از شيفتگي اين مردم به شعر و فصاحت است و تنوع 

رمندي و مهارتي حكايت مي اوزان و قالب هاي آن هرچند تا حدي اثر دستكاري هاي زمان بعد است،از هن
درست است كه شعر جاهلي فاقد افكار بلند و مضامين اخالقي و مذهبي و به طور كلي انديشه مي باشد . كند

و بيشتر اهتمامش به قوت تعبير است ولي در عين حال خالي از دلكشي و موزونيت نيست و روي هم رفته 
  )9:1369فياض،.(اديه استنمونه روح انزواطلب بدوي و نموداري ازيكنواختي ب

در تمام دوره هاي مدنيت عرب شاعري مقام و اهميت بااليي را دارا بوده ولي عروج آن مخصوص زمان 
عمق اين مسئله به حدي است كه بعضي معتقدند در تمام طبقات تحصيل كرده اعراب .جاهليت بوده است

اعراب به .ي با تمام اقوام دنيا دانسته اندطبع شعر وجود داشت و دواين و منظومه هاي شعراي عرب را مساو
حدي داراي طبع سرشار بودند كه بعضي اوقات فقه،فلسفه،و جبر و مقابله را نيز به نظم در مي آوردند و در 

  )591- 590:گوستاولويون،همان(اغلب قصص و حكايات آنها نظم و نثر با هم تركيب يافته است
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با لبه شمشير تيز .شمشير،مهمان نوازي و بالغت در سخن: است افتخار عرب بدوي در سه چيز«...گفته اند
و مهمان نوازي بهترين اخالق انساني است كه در آنها تجلي مي يابدو به وسيله .حقوق خود را حفظ مي كنند

فصاحت و بالغت و نزاع هاييرا كه فيصله آنها با شمشير ممكن نيست فيصله مي دهند و به جاي آن صلح و 
  )62:گوستاولوبون،همان(» .مي كنند صفا بر قرار

به طور كلي بايد گفت ادبيات و زبان ريشه دار و عميق از جمله عالي ترين و نهايي ترين عنصرهاي يك تمدن 
از چيزهايي كه ممكن نيست به طور ناگهاني پديد آيد،بلكه نشانه يك تمدن طوالني است كه به تدريج .است

منسجم در خأل شكل نمي گيرد بلكه در ارتباط خالق با ديگر تمدن  همچنين زبان كامل و.حاصل شده است
هاي معاصر خود در وضعيت توسعه واقع مي شود به نظر لوبون،تمدن اسالمي و دولت مالزم آن،ميوه رسيده 
درخت تنومندي است كه پيشينه ان براي تحقيقات كنوني نامعلوم است،اما نشانه هاي زيادي در دست است 

دهد عرب جاهلي در استانه ظهور اسالم آمادگي زيادي براي يك هويت سياسي و ديني نوين كه نشان مي 
اجتماعي قديم سست _جزيره العرب آبستن انقالب و دولتي جديد بود،زيرا فرهنگ و نظم سياسي .داشته است

شده و نظم زندگي مبتني بر بت پرستي قبيله اي دوران پيري و فرسودگي خود را سپري مي 
  )37:فيرحي،همان(دولت اسالمي پاسخي به اين نياز بزرگ بود)82_99:گوستاولوبون،همان.(كرد

  
 گيرينتيجه

در يك كشور است در » سياست«و» حاكميت«،»قدرت«ترين نهاد تبلور دولتاز آن جهت كه مظهر عالي
هومي و چند وجهي اما مفهوم دولت به دليل سير تحول مف.انديشه سياسي اسالم ازجايگاه واالييبرخوردار است

ترين مفاهيم در تاريخ و علم سياست خصوصاً در انديشه سياسي اسالم مبدل شده بودنĤن به يكي از پيچيده
بدين جهت انديشمندان و فالسفه اسالمي در خصوص منشأ پيدايش دولت اسالمي نظريات مختلفي ارائه .است

  . اشاره كرد» دولت تاريخي« و » ينيدولت د« نموده اند كه از جمله آنها مي توان به دو نظريه
. 1رو با استناد و توجه به از اين.ها بوده استسعي وهدف اين پژوهش  بررسي اين دو نظريه و اثبات يكي از آن

ي بين مفاهيم سياسي قبل و بعد از بررسي و اثبات نسبت و رابطه. 2منابع تاريخي ملت عرب و عصر جاهليت، 
اي جهت پيشبرد اهداف دولت هاي موجود در نظام و روابط قبيلهاز پتانسيل) ص(پيامبرگيري بهره.3اسالم،

سياسي شبه جزيره عربستانِ  - ارتباط وثيق روند تأسيس و تحول دولت اسالمي با تحوالت تاريخي. 4اسالمي، 
اي مبتني قبيلهوجود يك نظام سياسي اما از نوع نظام . 6غني بودن تمدن و فرهنگ اعراب، . 5عصر جاهليت، 

با اعراب  ")ص(ي پيامبرپذيرش نسبي و مدارا گونه"سياست . 7براركان حكومت به جز حاكميت سياسي و
بريم كه دولت اسالمي منشأيي جهت برنيانگيختن عصبيت و مخالفت بزرگان قريش،به اين نكته پي مي

ل اسالم؛ اما مطابق با احكام و فرامين اي ما قبتاريخي داشته است كه در امتداد و اصالح نظام سياسي قبيله
 .الهي و شرايط زماني آن دوره سر بر آورده وبه حيات خود ادامه داده است
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  :منابع
  .،اصل الشيعه و اصولها،مؤسسه االعلمي للمطبوعات،بيروت)ق1413(آل كاشف الغطاء،محمدحسين-1
  .تشارات سمت،تهران،تاريخ تحول دولت در اسالم و ايران،ان)1386(برزگر،ابراهيم-2
،مؤسسه نگاه )مباني علم سياست نظري(،آموزش دانش سياسي)1380(بشيريه،حسين-3

  .معاصر،تهران
،رويكردهاي تحول مفاهيم سياسي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي )1381(توحيدفام،محمد-4

  .،تهران،دانشگاه تهران57شماره
  .،انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم،قم،تاريخ تحول دولت و خالفت)1373(جعفريان،رسول-5
، مقاله تحول تاريخي مفاهيم ،نامه پژوهش فرهنگي،سال )1387(حسيني بهشتي،سيد محمدرضا- 6

  .سوم،شماره نهم،تهران
  .،تاريخ عرب،ترجمه ابوالقاسم پاينده،انتشارات آگاه،تهران)1366(حتي،فيليپ خليل-7
  .م،چاپ و نشر بنياد،تهران،تاريخ تمدن اسال)1365(حلبي،علي اصغر-8
  .،الرسائل،انتشارات اسماعيليان،قم)ق1385(خميني،روح اهللا-9

  .،تاريخ اسالم عصر نبوت،سمت،تهران)1378(زرگري نژاد،غالمحسين-10
باقر صدري نيا،شركت انتشارات علمي و : ،تاريخ عرب قبل اسالم ،ترجمه)1380(سالم،عبدالعزيز-11

  .فرهنگي،تهران
محمد تقي دانش پژوه،انتشارات :،رساله امامت،به كوشش)1355(ه نصيرالدينطوسي،خواج-12

  .دانشگاه تهران،تهران
محمد حسين روحاني،كتاب سراي :،تاريخ مفصل عرب قبل ازاسالم،ترجمه)1367(علي،جواد-13

  .بابل،بابل
  .،تاريخ اسالم،انتشارات دانشگاه تهران،تهران)1369(فياض،علي اكبر-14
  .،بايسته هاي حقوق اساسي،نشر دادگستر،تهران)1377(لقاضي،ابوالفض-15
  .،كتاب االصنام،به كوشش زكي پاشا،الدار القوميه،قاهره)م1965(كلبي،هشام بن محمد-16
دولت و حكومت در اسالم،ترجمه و تحقيق محمد مهدي فقيهي،نشر )1389(كي.اس.لمپتون،آن-17

  .شفيعي،تهران
حكومت درميانه اسالم،ترجمه علي مرشدي زاد،مؤسسه دولت و )1389(كي.اس.لمپتون،آن-18-17

  .فرهنگي انتشاراتي تبيان،تهران
،تاريخ تمدن اسالم و عرب،ترجمه سيد هاشم حسيني،كتابفروشي )1358(لوبون،گوستاو-19

  .اسالميه،تهران
مقاله تكثر معنايي و تحول مفاهيم در روابط بين الملل،فصلنامه ) 1386(مشيرزاده،حميرا-20

  .،تهران،نشر مطالعات راهبردي38ت راهبردي،شماره مطالعا
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  نقد و بررسي كتاب جستاري در نظريه هاي ترجمه: ترجمه و آموزش
  

  1طرقبه رزادهكعسرجبعلي 
  2امير ارسالن ياراحمدزهي

  

  :چكيده
و  تحصيالت تكميلي رشته ترجمه ر دوره هايمديكتاب جستاري در نظريه هاي ترجمه نوشته آنتوني پيم، 

اين كتاب تحليلي جامع از الگوهاي . مطالعات ميان فرهنگي در دانشگاه رويرا ويرجيلي تاراگوناي اسپانيا است
با بررسي رويكردهاي زباني سنتي قرن  حاضر كتاب .پايه و معاصرنظريه هاي غربي ترجمه را ارائه مي كند

مدرن، مطالعات اله مدل هاي پسبا بررسي روش استفاده شده در ترجمه ها به منزمي شودو بيستم شروع 
الگوهاي . فرهنگي و جامعه شناختي؛ همراه با افزايش دامنه ترجمه جداي از مفاهيم غربي به پايان مي رسد

و نظريه هاي مرتبط به ترتيب شامل الگوهاي تعادل، هدف، توصيف، عدم مطرح شده در اين كتاب  مركزي 
خوانندگان به الزم به ذكر است كه با مطالعه كتاب، . دو ترجمه فرهنگي مي باشن سازياطمينان، بومي 

ترجمه ترغيب متون جستجوي نظريه هاي مختلف و مد نظر قرار دادن نقاط قوت و كاربردهاي ضمني آنها در 
بلكه صرفا براي  ،طراحي نشده ،كتاب بر اين اساس كه از يك فرد، مترجمي كارآزموده  بسازد. مي شوند

ايده اصلي در اين كتاب اين است كه  .فعاليت هاي دانشگاهي و آكادميك در سطح پيشرفته نگاشته شده است
افزايش آگاهي ها در بررسي و براي . پاسخ دهنديعني ايجاد تعادل تمامي نظريه ها بايد به يك مشكل اصلي 

به طور كلي بايد . پرداخته شده استدر بين الگوها  دنكر ارتباط با اين كه ترجمه چه مي تواند باشد، به بحث
افزود كه الگوي تعادل طبيعي مشكالت اساسي ترجمه را كنار هم گردآوري مي نمايد و ساير الگوها، تالش در 

همچنين بايد به اين مورد اشاره . زمينه پاسخگويي به مشكالت مطرح شده در الگوي تعادل طبيعي را دارند
كتاب حاضر منبع .كور به طور كلي داراي نثري با ساختار هاي دستوري نسبتا پيچيده استكرد كه كتاب مذ

مطالعه ي مهمي براي دانشجويان و پژوهشگران مطالعات ترجمه، زبانشناسي رايانه اي و مطالعات فرهنگي و 
ي و مطالعات اين كتاب براي دانشجويان دوره هاي پيشرفته مترجمبا اين وجود، . زبانشناسي كاربردي است

چرا كه ايشان را از منظري جديد و انتقادي با ديدگاه هاي انديشمندان فرهنگ، نگاشته شده است،  ترجمه
  .زبان فلسفه، ادبيات و ترجمه آشنا خواهد كرد

 

ترجمه سازي، الگوي عدم اطمينان، بومي مفهوم هدف، الگوي تعادل، نظريه هاي ترجمه، : كليد واژه ها
  .فرهنگي

                                                           
.  

 ir.ac.um@asgar، )نويسنده مسئول (دانشگاه فردوسي مشهد گروه زبان و ادبيات انگليسي استاديار١
٢
  )ع(دانشگاه بين المللي امام رضا  كارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي . 
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  مقدمه
نوشته آنتوني پيم، استاد تحصيالت تكميلي دانشگاه رويرا ويرجيلي » جستاري در نظريه هاي ترجمه«تاب ك

صفحه با جلدي كاغذي  186انتشارات روتليج آن را در ) چاپ اول( 2010تاراگوناي اسپانيا است كه در سال 
ري با ساختار هاي دستوري كتاب مذكور به طور كلي داراي نث. زردرنگ و در قطع وزيري منتشر كرده است

نسبتا پيچيده است و به خواننده اطالعات مفيدي در زمينه الگوهاي پايه ومعاصر نظريه هاي ترجمه غربي ارائه 
از ساير آثار مرتبط . در اين كتاب به الگوهاي مختلف و مباحثه بين نظريه ها پرداخته شده است. مي كند

تحليل خطاهاي ترجمه اي و موارد مشترك آن با ، )1992( ل متنيترجمه و انتقانويسنده كتاب مي توان به 
 متن انتقالي، ترجمه، بومي سازي و توزيع، )2001( در تقابل با ارزش گذاري تلفيق، )1992( تدريس زبان

مطالعات ترجمه، مطالب اين كتاب برگرفته از پژوهش هاي مرتبط با چندين رشته مانند. اشاره كرد) 2004(
امروزه مفهومي ميان رشته اي از مطالعات .كاربردي است ايانه اي و مطالعات فرهنگي و زبانشناسيزبانشناسي ر

زبان، : بدين صورت كه نمي توان ارتباط مطالعات ترجمه را با سايررشته ها از قبيل. ترجمه مطرح مي شود
خالف زمانهاي گذشته كه همچنين بر. فلسفه، ادبيات، جامعه شناسي، روانشناسي، رايانه و غيره انكار كرد

حوزه هاي جديد مطالعات ترجمه مثل ترجمه فرهنگي داراي چنين  ،ترجمه محدود به متن و نوشتار بود
در هشت فصل  با و در ارتباط با ساير رشته ها، كتاب حاضر به نظريه هاي ترجمه . محدوديتي نمي باشند

طرفه، هدف، توصيف، عدم اطمينان، بومي سازي و عادل يك تادل طبيعي، تعالگوي : تشريح هفت الگوي كلي
هر فصل شامل بخش هايي چون مقدمه، نكات و مفاهيم اصلي، نكات كليدي و . ترجمه فرهنگي مي پردازد

مطالعات  معرفي« نويسنده، كتاب. مثال هايي همراه با ترجمه، خالصه، تمرين و نكات قابل بحث مي باشد
اين كتاب . كارشناسي و اين كتاب را مناسب براي سطوح باالتر مي داند ماندي را مناسب براي دوره »ترجمه

را مي توان هم براي مطالعه و هم به عنوان كتاب درسي رشته هاي مطالعات ترجمه و زبان شناسي كاربردي 

ز ترتيب زماني ارائه شده اند،كه حدودا ابه الگو هاتقريبا الزم به ذكر است كه در اين كتاب . استفاده كرد
كه به شكلي ديگر  "عدم اطمينان "شروع و تا كنون ادامه پيدا كرده است البته به استثناي الگوي1960دهه

  . در ابتدا ارائه شده است
مي توان به اين مورد اشاره كرد كه كتاب حاضر، » جستاري در نظريه هاي ترجمه«از موارد مهم انتخاب كتاب 

ي ترجمه است و در آن نتهابهبررسيايده هاي نظريه پردازان  مختلف كتابي جامع در ارتباط با نظريه هاي غرب
ترجمه  معاصر پرداخته شده، بلكه به ديدگاه هاي بسياري از نظريه پردازان قرون گذشته ترجمه و رشته هاي 

مفاهيم جديد حوزه ي در اين كتاب، .ديگري كه به نوعي با ترجمه ارتباط پيدا مي كرده اند، توجه شده است
العات ترجمه از جمله مطالعات ترجمه فرهنگي، زبانشناسي رايانه اي و گسترش مفهوم ترجمه در چهار مط

گسترش نظريه و نقد پسااستعماري همچنين بايد افزودكه. ارائه شده اند چوبي خارج از متن و نوشته
رهنگي، مساله هويت دركشورهاي جهان سوم از طريق تحليل انتقادي و نيز پژوهشي درباره مهاجرت، التقاط ف

  .نيز در اين كتاب مطرح شده است آن هب پرداختنو چگونگي 
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درسي در زمينه  يكتابهمانگونه كه پيم در  قسمت معرفي كتاب متذكر مي شود، تدريس اين كتاب به منزله
 زبانشناسي كاربردي دوره هايبراي رشته هاي مطالعات ترجمه و در سطوح پيشرفته دروس نظري ترجمه 

نظريه «از اين منظر، مطالب كتاب حاضر با سرفصل هاي شوراي عالي در ارتباط با دروس . سب مي باشدمنا
نظريه «در مقطع كارشناسي ارشد و دروس » مدل هاي ترجمه«و » سمينار مسائل ترجمه«، »هاي ترجمه
واحد درسي تا در مقطع دكتري ترجمه هر كدام به ارزش دو » فرهنگ، ايدئولوژي و ترجمه«و » هاي ترجمه

كتاب حاضر منبع مطالعه ي مهمي براي دانشجويان و پژوهشگران مطالعات ترجمه، .حد زيادي مطابقت دارد
اهميت ترجمه كتاب حاضر از آنجا آشكار . زبانشناسي رايانه اي و مطالعات فرهنگي و زبانشناسي كاربردي است

اثر جرمي ماندي و  »مطالعات ترجمه معرفي«مكملي براي دو كتاب مقدماتي مي شود كه پيم اين كتاب را 
دانشجويان مطالعات ترجمه با بررسي متن .مي داند نوشته فرانز پشكر »مدي بر مطالعات ترجمه شفاهيآدر«

اصلي و متن ترجمه، مي توانند به مطالعه نحوه ترجمه استعاره ها، نوواژگان، ترجمه ساختارهاي پيچيده 
ديگري كه در زمينه ترجمه ي كتاب بويژه كتاب هاي تخصصي راه گشا نحوي، ثبت اسامي خاص و مواردي 

به با مطالعه كتاب خوانندگان.بوده و در مبحث پيشگفتار مترجم تا حدي به آن اشاره شده است، بپردازند
ترجمه ترغيب متون جستجوي نظريه هاي مختلف و مد نظر قرار دادن نقاط قوت و كاربردهاي ضمني آنها در 

بلكه ، طراحي نشده ،كتاب بر اين اساس كه از يك فرد، مترجمي كارآزموده  بسازدايد افزود كه اين ب.مي شوند
ايده اصلي در اين كتاب  .صرفا براي فعاليت هاي دانشگاهي و آكادميك در سطح پيشرفته نگاشته شده است

بررسي و براي . دهند پاسخيعني ايجاد تعادل است كه تمامي نظريه ها بايد به يك مشكل اصلي مورد اين 
پرداخته شده در بين الگوها  كردن افزايش آگاهي ها در ارتباط با اين كه ترجمه چه مي تواند باشد، به بحث

  .است
  

  بحث و بررسي
سپس طبقه بندي نظريه ها را در اين هفت . آنتوني پيم در فصل نخست كتاب، به تعريف نظريه مي پردازد

ترجمه و اين كه چگونه آنها را ه هاي وي در اين فصل به اهميت مطالعه نظريهمچنين . الگو تشريح مي نمايد
پيم مي گويد كه در بسياري از مراكز آموزشي، نظريه را از عمل جدا مي . بايد مطالعه نمود، اشاره مي كند

يه را ي معتقد است نظرو .كنند كه اين امر منجر به ارائه واحدي جداگانه براي نظريه هاي  ترجمه مي شود
  .  بايد از بطن تمرين هاي عملي بيرون كشيد

عادل طبيعي با اين ايده كه آنچه ما به يك زبان مي گوييم، ارزش و نقش يكساني تفصل دوم به تشريح الگوي 
اين مطلب بدان معنا نيست كه زبان ها مشابه مي باشند، بلكه داراي . در ترجمه به زباني ديگر دارد، مي پردازد

البته . عادلي طبيعي بين زبان ها وجود داردتبرطبق اين الگو پيش از عمل ترجمه، . كساني هستندارزش هاي ي
زبانشناسان ساختارگرا، بويژه آناني كه جهان شناختي زباني دارند معتقدند به لحاظ نظري چنين چيزي امكان 

ام هاي زباني، مي توان اين الگوي تعادل بيان مي كند  با كاركردن بر روي سطوحي پايين تر از نظ. ندارد
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ينه و داربلنه با مقايسه مثال هايي از زبان هاي  فرانسه و انگليسي، هفت روش كلي را براي .مشكل را حل كرد
  . بررسي اين الگو ارائه دادند

، به بحث كردن درباره ي نظريه هايي كه بر اساس الگوي تعادل )تعادل يك طرفه(فصل سوم كتاب 
به » الف«بر اساس اين نظريه ها، اگر از زبان . رابطه اي معمولي يا دوطرفه ندارند، مي پردازدهستندولي لزوما 

صورت گيرد، دو متن مبدا و » الف«به » ب«متني ترجمه شود و دوباره ترجمه معكوس آن از زبان » ب«زبان 
اين امكان را فراهم مي كند اين نوع ترجمه، براي مترجم . مقصد  لزوما داراي نقطه شروع يكساني نخواهند بود

. كه از بين چندين رويكرد ترجمه اي انتخاب نمايدو اين انتخاب ها لزوما توسط زبان مبدا ديكته نشوند
رويكرد هاي ترجمه اي تعادل يك طرفه بر اساس مرزهاي زبان شناسي و فرهنگي، گرايش به تشريح دو قطب 

هاي كه نزديك به  قالب متن مبدا هستند و در قطب بدين صورت كه در يك قطب، رويكرد . مخالف دارند
آنتوني پيم در اين الگو به تشريح نظريات لوي و گات . ديگر رويكردهايي كه از آن فاصله مي گيرندوجود دارند

  .ي در پايان اين فصل، برخي از نكات مثبت اين الگو را برمي شماردو .در مورد ترجمه مي پردازد
يي را  كه بر اساس  يك ايده ساده است، ارائه مي كند؛ بدين گونه كه درترجمه الزم ،  الگو)هدف(فصل چهارم 

همانند نظريه نوع متني رايس، اگر هدف مورد نظر تكرار هدف . نيست  متني معادل متن مبدا داشته باشيم
قش متن مقصد متن مبدا باشد؛ درعمل بايد تفاوت كمي بين دو الگو باشد، يعني رابطه بين نقش متن مبدا و ن

با اين وجود، به محض اين كه نظريه اي بپذيرد كه هدف متن مبدا مي تواند . بازهم نمونه اي از تعادل است
به اعتقاد ورمير عامل اصلي در پروژه ترجمه  . متفاوت از هدف متن مقصد باشد، با الگويي تازه روبرو هستيم

استدالل مي كند كه بايد متن مبدا را كنار  يرورم ).كه وي آن را اسكوپوس مي نامد(هدف ترجمه است 
بر اساس اين رويكرد، متن مبدا مي تواند به . گذاشت و از وراي  نظريه هاي معادل مرتبط با آن گذشت

از اين منظر، مترجم به اطالعاتي درمورد . چندين روش متفاوت، براي نيل به اهداف مختلف ترجمه شود
است نياز دارد و اين امر معموالمستلزم دريافت اطالعات خاص فرا زباني از اهداف خاصي كه براي ترجمه مراد 
به عقيده مانتاري . در ادامه پيم  به نظريه مانتاري در ترجمه اشاره مي كند. سوي سفارش دهنده ترجمه است

امه سپس پيم در اد. مترجم، متخصصي ميان فرهنگي است كه در تعامل با متخصصان ساير زمينه ها مي باشد
ميزان : هونيگ وكاسمال  را اين گونه بيان مي كند)  يا نظريه مقدار كافي(» ميزان الزم براي فهم«فصل، اصل 

از متن ترجمه نياز دارد، در ترجمه مهم و اساسي استو مترجم ) مشتري(اطالعاتي را كه دريافت كننده ترجمه 
  . دي از نكات مثبت الگوي هدف ارائه مي شوددر پايان فصل موار. متن را  بايد بر اساس آنها تدوين كند

به . است) توصيف(بحث درباره ي  ماهيت ترجمه ها و ويژگي هاي يك ترجمه خوب موضوع فصل پنجم 
توصيف پديده ترجمه و ترجمه كردن چنان كه ما در « : عقيده هلمز هدف الگوي توصيف عبارت است از

. فصل چگونگي شكل گرفتن اين الگو را بيان مي نمايد پيم در ابتداي. »دنياي تجارب خويش مي شناسيم
سپس مفاهيمي . پس از آن  به تبديل هاي ترجمه و تحليل آن ها از ديد پوپوويچ، لوي و سايرين مي پردازد

در اين فصل مي خوانيم كه تبديل ها . چون نظام هاي زباني، هنجارها  وجهاني هاي ترجمه را تشريح مي كند
دا قرار نمي گيرند و مانند رويكرد هاي الگوي هدف به زبان مقصد و بافت فرهنگي آن تحت تاثير متن مب



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٥١٩ - 
 

با اين وجود،  به علت اين كه اين الگوي  بجاي  توجه به هدف و نياز مشتري از ترجمه، به .  تاكيد مي كنند
ازد، از الگوي هدف مي پرد)  كه هنجارها را بوجود مي آورند(اليه هاي درون نظام زبان مقصد و تعامل آنها 

مفهوم نسبي بودن الگوي توصيف  نيز در اين فصل مطرح مي شود، بدين صورت كه آنچه در . مجزا مي شود
يك بافت تاريخي ترجمه خوب تلقي مي شود، ممكن است در بافتي ديگر، داراي اين چنين خصيصه اي 

  . كندي در پايان فصل برخي از نكات مثبت و منفي الگو را ذكر مي .نباشد
با بحث كردن درباره اين موضوع كه مترجمان نمي توانند در باره صحت معناي )  عدم اطمينان(فصل ششم 

اين الگو  به ميزان زيادي  الگوي تعادل را به چالش .  متن ترجمه اطمينان كامل داشته باشند، شروع مي شود
كواين معتقد است هر .طرح مي كند پيم در اوايل  اين فصل اصطالح عدم تعين كواين را م. مي كشاند

از ميان كل عناصر زبان هاي مبدا و مقصد  ) كه شامل يك نظام معادل هاي بينازباني است(راهنماي ترجمه 
فقط يكي از مطابقت هايي را كه تعداد آنها  به صورت بالقوه نا محدود است و متقابال  با يكديگر 

با اين وجود، شماري از ترجمه پژوهان . هنگي دارند، مطرح مي كندناسازگارهستند، اما از درون با يكريگر هما
مثال پيم مي گويد نظريه كواين در نگاه بسياري، . از ماهيت بدبينانه مفهوم عدم تعين كواين سخن گفته اند

ديويدسون در اين باره مي گويد اگر عدم تعين وجود .نظريه ترجمه نيست، بلكه نظريه ترجمه ناپذيري است 
با . ارد،  به اين دليل است كه وقتي همه شواهد موجود است، شيوهاي گوناگوني براي بيان واقعيت وجود داردد

فرهنگ ( اين همه، چنين ابهام هايي باعث نمي شود كه خواننده زبان مقصد نتواند پيام متن اصلي را بفهمد
ا رويكرد هايي از قبيل روشنگري، دراين فصل همچنين ب. )1385توصيفي ترجمه، ترجمه فرحزاد و سايرين، 

تفسير، بحث هاي توافق محور و نظريه بازي جهت حل اين مشكل آشنا مي شويموپيم هر كدام را جداگانه در 
  .بخشهايي از اين فصل توضيح مي دهد

در ابتداي فصل اشاره مي . درفصل هفتم بومي سازي يك محصول به لحاظ زباني و فرهنگي مطرح مي شود 
كه اين مورد مي تواند بعلت .سياري بومي سازي را قالبي تحميل شده از انطباق بحساب مي آورندشود كه ب

پيم در ابتداي فصل ضرورت مطرح شدن بومي . استفاده ار آن در فن آوري هاي نوين صنعت ترجمه باشد
بومي سازي : يسددرباره ي بومي سازي اين گونه مي نووي در ادامه . سازي را به عنوان الگو تشريح مي كند

عبارت است از آماده سازي محصولي  به لحاظ زباني و فرهنگي براي استفاده و فروش در منطقه ي بومي 
ي همچنين فرآيند هايي كه در .باشد} خاص{هدف، كه  اين منطقه بومي مي تواند كشور يا ناحيه ويا زباني

ر چندين زبان و فرهنگبدون طراحي مجدد  آن محصول  بگونه اي آماده مي شود تا براي استفاده همزمان د
آنتوني پيم در بخش هاي انتهايي اين فصل به شرح كاربرد  فن آوري در . مناسب شود، را معرفي مي نمايد

  .ترجمه مي پردازد
به رويكرد هايي كه به رغم اتخاذ واژه ترجمه هيچ ارتباط مستقيمي با ) ترجمه فرهنگي(خرين فصل كتاب آ

در ابتداي فصل مي خوانيم ترجمه فعاليتي عمومي است كه براي برقراري ارتباط . اره مي كندمتن ندارند، اش
در قرن بيست و يكم، از مفهوم ترجمه فرهنگي براي بررسي دامنه . بين گروههاي فرهنگي  استفاده مي شود

گي و بسياري از وسيعي از مسائل در جامعه شناسي پسامدرن، مطالعات پسااستعماري، مهاجرت، التقاط فرهن
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برخالف رواج اين اصطالح در حوزه مطالعات ترجمه،  بسياري از نظريه پردازان . مسائل ديگر استفاده مي شود
مانند ايوان زوهر و هريش ترويدي با استفاده كردن از واژه ترجمه فرهنگي براي اشاره به اين چنين پديده ها 

چنين پيم به نظريه هاي هومي بابا در مورد هويت اشاره هم. و فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي مخالف هستند
هومي بابا معتقد است كه مهاجران يا در مقابل فرهنگ جديد  عكس العمل نشان داده و در برابرآن  . مي كند

پيم سپس به . كه در اين صورت به نوعي هويت آنها ترجمه مي شود مقاومت مي كنندويا آن را مي پذيرند
در ترجمه فرهنگي اشاره مي كندو بيان مي كند كه درحقيقت ترجمه فرهنگي از قوم نگاري مفهوم قوم نگاري 
ي مي افزايد، اگر چيز جديدي وارد دنياي ترجمه شده است، احتماال بخاطر مهاجرت ها و و .نشات گرفته است

ن نمي توانيم  زبان ها اين تغيير الگوهاي ارتباطي به اندازه اي است كه اكنو. تغيير الگوهاي ارتباطي مي باشد
  .و فرهنگ هاي متفاوت را از هم جدا بدانيم

  

  نقد و بررسي
در ابتدا بهتراست به فصل هاي مختلف كتاب نگاهي داشته و پس ازآن، نظري اجمالي به خود كتاب داشته 

  باشيم
پاسخ د تعادل يعني ايجااست كه تمامي نظريه ها بايد به يك مشكل اصلي مورد ايده اصلي در اين كتاب اين 

د كه نترجمه را مي توان بر اساس مفهوم تعادل تعريف نمود، اما داليل بيشماري وجود دار از اين منظر. دهند
  .چرا تعادل مفهومي پايدار نمي باشد

اروپائيان پيش . با فراگيري اصول الگوي تعادل، ساير الگوها به منزله پاسخي به اين الگو مد نظر قرار مي گيرند
در واقع در تفكرات قرون وسطايي، نوعي نظام سلسله مراتبي . از رنسانس به برابري زبان ها عقيده اي نداشتند

ين زبان ها، زبان هاي وحي چون زبان عربي  و در اين سلسله مراتب ها، مهمتر. براي زبان ها وجود داشت
عبري و پس از آن زبان هاي مقدس ترجمه مانند زبان ترجمه يوناني و در مقام بعدي زبان هاي ملل و لهجه 

با توجه به اين موضوع و اين مورد كه پيش از اختراع ماشين چاپ، چون متون در . هاي محلي قرار داشتند
ت تاثير تغييرات اساسي و مستمر قرار مي گرفتند، تا حد زيادي اعتقادي به حين فرآيند نسخه برداري تح

پيشرفت در زمينه صنعت چاپ و افزايش زبان هاي استاندارد . برقراري ايده تعادل در اين دوران وجود نداشت
معموال الزم به ذكر است كه با مد نظر قرار دادن مفهوم تعادل، . به ايجاد مفهوم تعادل كمك شاياني نمود

بطور كلي بايد افزود كه الگوي تعادل طبيعي مشكالت . نوعي از وفاداري به فرد نويسنده احساس مي شود
در واقع ساير الگوها، تالش در زمينه پاسخگويي به مشكالت . اساسي ترجمه را كنار هم گردآوري مي نمايد

ي بسياري را در لگوي تعادل، بحث هابر اساس تقش ساختاري ا. مطرح شده در الگوي تعادل طبيعي را دارند
، را فرض مي كند "تقارن غير موجود"الگوي تعادل طبيعي از پيش اين زمينه مطرح مي باشد از جمله اين كه

  .و مواردي اين چنين اطالعات جديد نمي تواند طبيعي باشنديا آنكه 
اين . لگوي تعادل يك طرفه استاز جمله الگوهايي كه سعي در حل مشكل مفهوم تعادل بين زبان ها دارد، ا

) مثال ترجمه آزاد در برابر ترجمه تحت الفظي(الگو تنها به داشتن دو قطب مخالف براي دو سبك متفاوت 
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ايده هاي اين الگو نسبت به الگوي تعادل طبيعي، براي مترجمان حق انتخاب و گزينه هاي . گرايش دارد
ته در اين الگو اشاره كرد كه اگر معادل هاي بسياري براي همچنين بايد به اين نك. بيشتري قائل مي شوند

انتخاب وجود دارند، معيار انتخاب بايد از سمتي نزديك به مترجم باشد، كه از اين منظر، اين نظريه ها تا 
يقينا تعادل يك طرفه، با گرايش به يك . اندازه اي سازگار با نظريه هاي الگوي اسكوپوس يا هدف مي شوند

مشكل عدم امكان ترجمه را كه زبانشناسان ساختارگرا مطرح مي نمودند، حل مي )  مبدا يا مقصدمثال(سمت 
براي مثال انواع تعادل مطرح (در اين الگو تعادل به حدي امكان پذير مي شودكه روش هاي متعددي . كند

رد قطب هاي اصلي در واقع در بسياري از موا. براي دستيابي به آن وجود خواهد داشت) شده از سوي كاده
يكسان فضايي را ايجاد مي نمايند كه مترجم بايد بين نوع خاصي از تعادل يا مورد ديگري از آن تصميم 

). رويكردي را تجويز نمي كند(بگيرد، درحقيقت نظريه پرداز نمي گويد كه مترجم به كدام روش ترجمه نمايد 
روشي را براي بررسي  ،، اين الگوي فرعي)س، يا توريولوي، ها در نظريه هاي براي مثال(در اين گونه موارد 
نظريه پردازان به جاي گفتن اين كه مترجمان چگونه ترجمه كنند، مي توانند براي فهم . بيشتر ارائه مي كند

. كه آنها چگونه در فرهنگ ها و دوره هاي تاريخي متفاوت، ترجمه را انجام داده اند، تالش نمايند مورد اين
طور كلي، ب .، منتهي مي شوداين كتاب به آن پرداخته شده است فصل پنجم درالگوي توصيف كه  اين مورد به

بنابراين اين نظريه ها . تعادل يك طرفه محدوديت هاي كمتري  نسبت به الگوي تعادل طبيعي ايجاد مي كند
 )با الگوي توصيف در يك سمت با الگوي اسكوپوس و در سويي ديگربراي مثال (مي توانند با ساير الگوها 

اگر مترجم بايد بين اين راهبردها انتخابي انجام دهد و : اكنون شايد اين پرسش مطرح شود. سازگار شوند
  داليل اين انتخاب نيز همه در متن مبدا وجود ندارند، پس اين داليل در كجا قرار مي گيرند؟

نظريه هاي اين الگو بر اين موضوع . شدالگوي هدف يا اسكوپوس بطور كلي در تقابل با الگوي تعادل مي با
در اين الگو به اين مورد كه هدف متن مقصد . تاكيد دارند كه ترجمه براي نيل به اهداف طرح ريزي مي شود

بنابراين مترجم به اطالعاتي درمورد اهداف خاصي . مي تواند متفاوت از هدف متن مبدا باشد، تاكيد مي شود
احساس مي ) خصوصا متن مبدا(وفاداري كه در الگوي تعادل تنها به متن  .دارد كه براي ترجمه مراد است نياز

فرستندگان، سفارش دهندگان، دريافت كنندگان و بطور كلي به همه آنهايي كه (شد، در اين الگو به مردم 
اي از اين منظر شايد بتوان گفت كه الگوي هدف دار. نسبت داده مي شود) ذينفع وفاداري مترجم مي باشند

نوعي رويكرد تجويزي مي باشد كه اين موارد تجويزي نه بوسيله مترجم، بلكه توسط افراد ذينفع ترجمه 
نورد در اين باره اظهار مي كند كه اگر بخش مقدمه مترجمان مي گويد كه هدف مورد نظر . تعيين مي شوند

يابي به آن هدف و فعاليت اين است كه ترجمه به روش خاصي صورت بگيرد، از ترجمه نمي توان براي دست
با مد نظر داشتن مورد فوق ممكن است  اين پرسش به ذهن خطور كند كه آيا مي . مرتبط با آن انتقاد كرد

توانيم به دانشجويان بگوييم كه در هنگام ترجمه به ساختار هايي جدا از ساختار سطحي متن بينديشند؟ الزم 
اين الگو، اين مورد است كه آنچه كه مترجم در هنگام ترجمه  به ذكر است كه از جمله انتقادهاي مرتبط با

پيش رو دارد، صفحه اي مملو از كلمات است، بنابراين وظيفه مترجم ترجمه كلمات مي باشد و نه ترجمه 
در اين الگو به تحليل هدف تاكيد مي شود كه در بسياري از موارد اين گونه تحليل ها مقرون . كاربردهاي آنها
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در موارد متعددي نيز براي ترجمه هاي مختلف، اهداف متفاوتي مد نظر قرار مي گيرد، . نمي باشندبه صرفه 
كه در اين صورت كدام هدف ارجح تر و صحيح تر خواهد بود؟ اين موارد صرفا چند پرسش و يا انتقاد مختصر 

. تري در ذهن ايجاد شودبا مطالعه اين الگو ممكن است ايده ها و پرسش هاي بيش. در اين زمينه مي باشند
بر اساس اين الگو، داليل . اكنون شايد بتوانيم به نوعي به پرسش مطرح شده در پاراگراف پيشين پاسخ گوييم

انتخاب هاي مترجمان مي تواند در تعامل با افراد ذينفع ترجمه مانند سفارش دهندگان و يا ديگر افراد مرتبط 
م پيش از شروع ترجمه بايد دستوراتي را از سفارش دهنده و افرادي وجود داشته باشد، به اين گونه كه مترج

بطور كلي بايد گفت كه در نظريه اسكوپوس زبان آلماني، تنوع در اهداف مختلف، . اينچنين دريافت دارد
 .  ممكن است به منزله نوعي رهايي از مفهوم تعادل باشد

ين الگو بجاي تجويز رويكردي خاص ما به توصيف همانگونه كه از اسم الگوي توصيفي آشكار مي شود، در ا
متن ترجمه مي پردازيم و معموال اين كار را با مد نظر قرار دادن موارد اختالفي بين زبان هاي مبدا و مقصد 

در نظام فرهنگي زبان مقصد ) يا همان تبديل ها(شروع مي كنيم پس از آن به كاربرد صحيح مورد اختالفي 
از اين منظر . اين مورد تاحدي مبين توجه و تاكيد به هنجار هاي زبان مقصد مي باشدكه . توجه مي نماييم

است كه بسياري از نظريه پردازان اين الگو چون گيدن توري براي زبان مقصد اهميت بيشتري نسبت به زبان 
ر واقع اين كار در مرحله آخر، اقدام به تدوين قوانين كلي براي ترجمه مي نماييم كه د. مبدا قائل مي شوند

موارد مختصري كه گفته شد، چارچوب . تالشي براي دستيابي به مشخصه هاي جهاني فرآيند ترجمه است
اين الگو نيز مانند الگوي پيشين، در تضاد با الگوي تعادل . كلي و چگونگي تشكيل اين الگو را بيان مي كند

براي  زبان مبدا اهميت خاصي قائل مي شود، در همان گونه كه قبال ذكر شد الگوي تعادل طبيعي . قرار دارد
حالي كه در اين الگو به زبان مقصد و در حقيقت به نظام يا نظام هاي فرهنگي درون آن كه هنجار هاي رايج 

هنگامي كه متن ها براي مطالعه بطور كلي مي تواند گفت كه در اين الگو، . را بوجود مي آورند، تاكيد مي شود
دهند، در حاليكه اين موضوع مي ترجمه ها تنها واقعيت هاي فرهنگ مقصد را مد نظر قرار انتخاب مي شوند، 

عملكردهاي مترجم، بر . در تضاد با بافت فرهنگي زبان مبدا مي باشد كه در الگوي تعادل اهميت بسزايي دارد
ارهايگروهي تبيين اساس يك اتفاق نظر غير رسمي، در مورد آنچه كه از مترجم انتظار مي رود، بوسيله هنج

  .مي شوند
در اين فصل، ارائه معادل . نيز به نوعي در تضاد با الگوي تعادل قرار مي گيرد)  عدم اطمينان(فصل ششم 

دو دسته نظريه  در اين بين در مي يابيم كه لفصبا مطالعه اولين بخشاين . مناسب مورد ترديد قرار مي گيرد
را در مورد ترجمه ها تشريح مي كنند، چون هميشه ترجمه هاي  برخي نظريه ها عدم اطمينان: وجود دارد

در حالي كه ساير نظريه ها عدم اطمينان را براي تمامي معناها، خواه در ترجمه، . مختلف امكان پذير است
استفاده مي افالطون و كراتيلوس  يگفتگو از براي تشريح اين تفاوت پيم. خواه در متن مبدا قائل مي شوند

كه چگونه ترجمه حتي هنگامي كه ما در مورد آن  ييبررسي برخي نظريه ها از آن،در اين فصل بهپس . كند
عدم } مفهوم{مبحث ساختارشكني  در .، پرداخته مي شودامكان پذير مي باشد} هنوز هم{واطمينان نداريم 

با اين وجود به .شود گشتار مينوعي از براي مد نظر قرار دادن ترجمه به منزله  ،اساس و شالوده اياطمينان
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روش هاي  مختلفي براي تشريح  اين مورد كه چگونه ترجمه ها هنوز هم در دنيايي از عدم اطمينان ها امكان 
يو نظريه بازي عمحور، تفسير،ساختارگرايي اجتما  - روشنگري، گفتگوهاي توافق . ، اشاره مي شودپذيرهستند

الزم به  .بكار گرفته شوندعدم اطمينان تعدادي از رويكردهايي مي باشند كه ممكن است براي حل مشكل 
كه مشكل عدم اطمينان را با  ،عدم تعيين  مي باشد} مفهوم{ساختارشكني رويكردي با  ذكر است كه

در زمينه ارائه معادل مناسب در . ندحل مي ك ،پذيرفتن اين مورد كه تمامي ترجمه ها شامل گشتار مي باشند
آگاهي مستمر از مشكالت در آثار ادبي و فلسفي فاخر بايد وجود  بخش تفسير اين فصل اشاره مي شود كه

يك مترجم متعهد نبايد متن خارجي را با فرهنگ زبان مقصد  از ديد برمن،). 1992/1984برمن (داشته باشد 
 كار صحيح، وياز نظر . جي بودن آنها را مد نظر داشته و حفظ نمايدمنطبق سازد، بلكه بايد ويژگي هاي خار

ديگر به } فرهنگ يا زبان{ديگر را به منزله } فرهنگ يا زبان{ اخالقي در اين زمينه اين مورد است، كه
خاص، به سمت بيگانه  اين رويكرد تفسيريِ بر اين اساس،). 1999:74(رسميت بشناسيم و درك كنيم 

مي  . با آن روبرو شديم )جهت منديا (يك طرفه انه اي پيش مي رود، كه ما در مبحث تعادل سازيموارد دوگ
و ) جهان  اطراف يا جداي از فرد(تعامل مستمر بين موارد عيني  ،تصويري برگرفته ازهر فرآيندتوان گفت كه 
ان سازگاري بسياري اين ايده هاي ساختاري با اصل عدم اطمين.مي باشد) چاچوب هاي ذهني(موارد انتزاعي 

ساختارگرايي چه در ارتباط با مبحث ساختارگرايي اين فصل، مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه . دارند
استدالل مي كند كه ساختارگرايي بايد در تضاد ) 2000(ارتباطي با ترجمه دارد؟  نظريه پرداز دونالد كرالي 

، دانش به منزله موردي }رمزگشايي{بر اساس مورد آخر . دكامل با الگوي انتقالي رمزگذاري و رمزگشايي باش
مي باشد كه بايد بتواند از يك دريافت كننده انفعالي به يك دريافت كننده ديگر مانند آبي كه از يك ظرف به 

 منتقلبسياري از دانش ها پس از ورود به يك متن، به متن ديگر . ظرف ديگري ريخته مي شود، حركت نمايد
از منظر كرالي، انتقال مشابه بر اساس . رجمه به غير از اين گونه انتقال ها، چيز ديگري نخواهد بودت. مي شوند

مانند يك متن مبدا، } ترجمه{يك مدرس . روشي است كه مترجمان بسياري بوسيله آن آموزش مي بينند
ساختارگرايي مي گويد  .بايد به درون ذهن غيرفعال فراگيران ريخته شود اين دانش داراي دانشي مي باشدكه

البته، نكته بسيار مرتبط در اين زمينه اين مورد است كه،  .توليد نمي شودكه دانش به طور ساده به اين روش 
به نظر كرالي، روشي كه الگوي تعادل . الگوي تعادل به اجبار به منزله الگويي انتقال دهنده به نظر مي رسد

بنابراين، ما . محور مي باشد  –يت كننده حالتي از انتقال مدرس دانش پايداري را فرض قرار مي دهد، تقو
اين ). موثر توليد(گرايي رانتقال گرا، يا ساختا) تعادل: (صرفا با انتخابي در بين دو الگوي مهم مواجه مي شويم

مواردي  مورد اول اين كه، انتقال گرايي براي. ديگري، مورد بسيار ساده اي است  –به   –حالت از تقليل يكي 
، نامگذاري كرده ايم؛ به عبارت ديگر، نظريه هاي تعادل "طبيعي"كاربرد دارد كه ما آنها را نظريه هاي تعادل 

تعادل را ايجاد } صرفا حالتي از{كه مترجم بطور فعال مي كنند بر اين نكته تاكيد } يا جهت مند{يك طرفه
مورد دوم اين كه، ديدگاه . دون اراده دركار نخواهد بودمي نمايد، بنابراين، هيچ موردي از انتقال انفعالي و ب

. خود كرالي، از ارزشمندي كسب دانش بوسيله تجربه عملي، مباحثه و استنباط عمومي صرف نظر نمي كند
شيوه كاري وي در كالس درس بطور آشكارا مبتني بر انجام تمرين، كه در آن دانشجويان توضيحات مربوط را 
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كنار هم گرد آمده و به تبادل  ،يندو همچنين بر اساس كار گروهي است، كه بوسيله آنخودشان پيدا مي نما
با مد نظر قرار دادن اين مورد، كرالي رويكرد خود را بطور . نظر درباره آنچه كه انجام داده اند، مي پردازند

ي، كه تمامي تالش در اينجا عدم اطمينان آشكار. صحيح به منزله ساختارگرايي اجتماعي مالحظه مي نمايد
ساختارگرايي اجتماعي احتماال به ما مي آموزد، كه . ارتباط از بين مي بردوجود ندارد} برقراري{ها را براي 

وارد مباحث  اهنگامي كه دريد همچنين در ارتباط با اين الگو بايد افزود، .چگونه با عدم اطمينان سازش نماييم
ي در برخي از متون و.ديدگاه هاي محافظه كارانه است واقعي ترجمه مي شودوي بطور بارزي داراي

هنگام تحليل ). 1967: 17- 18(تنزل مي دهد ، اوليه،جايگاه ترجمه را به منزله فني كه در خدمت زبان است
كه چگونه كند لذت مي بردو بيان مي  "ترجمه هاي رسمي"وي از به چالش كشاندن  pharmakonمثال 

: 42- 47(حتي هنگام مالحظه ترجمه هاي فرانسوي هملت ). 1972:  80(تقا داد اين ترجمه ها را مي توان ار
وي به شدت سنت گرا و تجويزگرايانه عمل مي كندو هيچ ترجمه اي را در سطح متن اصلي نمي يابدو )1993

از اين منظر شايد بتوان گفت كه . بنابراين نسخه ي بسيار تحت اللفظي اين ترجمه ها را ترجيح مي دهد
احتماال يكي از . جمه ها داراي انواع گوناگوني بوده و صرفا نمي توان هر كدام از آنها را به طور كلي رد نمودتر

اين نظريه ها براي مترجمان مفيد مهمترين انتقادهايي كه در ارتباط با اين الگو وجود دارد، اين مورد است كه 
ي اندكي را براي استفاده در ترجمه كاربردي نظريه هاي عدم تعين راهنمايي هادر حقيقت . نمي باشند

با اين . فيلسوفان باشند و بنظر مي رسد كه اين موارد، نظريه هايي براي نظريه پردازان. پيشنهاد مي كنند
وجود، ما مي پذيريم كه فلسفه عدم جبرگرايي مي تواند داراي برخي اثرات كاربردي براي روشي كه مترجمان 

 .آموزش مي بينند، باشد

 ادغامتعادل } مفهوم{ي از صنعت بوجود آمد و با بخش هايي از سازنظريه بومي همانگونه كه مي دانيم 
ايجاد فرهنگ ها و زبان هاي مصنوعي  را از طريق مشكل عدم تعينسازي احتماال صنعت بومي  در واقع.شد

ممكن است به منزله برگشت جزئي به تعادل در نظر گرفته شود، كه در آن  سازينظريه بومي  .دحل مي كن
همچنين، تضاد بين همگون سازي و . واژه هاي ثابت بكار مي روند و ترجمه غيربافتي را گسترش مي دهند

در مبحث بين المللي كردن . ، ياد آور مقوله هاي تعادل يك طرفه استسازيتنوع به منزله رويكرد هاي بومي 
كه نيازهاي روابط  سازيچند، اين امكان را براي صنعت بومي  –به  –فرآيندهاي كليدي يك  الگو، ينا

سازي  اقتصادي جهاني شده را بر آورده  سازد، ايجاد مي نمايد و بنابراين، رابطه ي تنگاتنگي با جهاني 
الت اين مورد است كه نكته مهم در فرآيند هاي جهاني سازي و بين المللي كردن محصو .داردمحصوالت 

و بجاي اين كه مزيتي )تا حد زيادي يكسان و شبيه هم بوده(نسخه هاي توليد شده تقريبا معادل هم بوده 
عالوه .محسوب شوند، به منزله يكي از نواقص مورد مطرح در فرآيند بين المللي كردن مد نظر قرار مي گيرند

سري فن آوري هاي كه داراي اثرات گسترده اي در چند، توسط يك  –به  -بر اين، اين پردازش هاي يك
انجام مي  ،زمينه روش توليد، استفاده، ترجمه متون و تحميل روابط جانشيني بر روابط همنشيني مي باشند

  .شوند
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به منزله فرآيندي كه در آن  عموالم مفهوم ترجمه را وسيع تر مي نمايد و ترجمه فرهنگيفصل آخركتاب، 
مفهوم تعادل در اين الگو به چند واژه يا . شودمي شناخته  ،مقصد ثابتي وجود نداردمتن  يامتن مبدا و 

اصطالح ختم نمي شود، بلكه در برخي موارد مي تواند موارد كلي مانند شخصيت يا هويت يك فرد را 
اين . ايم مفهوم ترجمه در اينجا بسيار گسترده تر از مفهوم متوني است كه ما آن را ترجمه ناميده .دربربگيرد

رويكرد نظري كه نگاهي به روش انجام ترجمه ها در بافت هاي استعماري و پسااستعماري دارد، بسيار متفاوت 
ما در ترجمه فرهنگي درباره ي مجموعه اي خاص از ترجمه ها صحبت نمي . از مطالب توصيفي مي باشد

به فرآيند هاي فرهنگي بيش از  الگواين در .كنيم، بلكه مفهومي بسيار متفاوت از ترجمه را بيان مي نماييم
دليل اصلي ترجمه فرهنگي جابجايي انسان  الزم به ذكر است كه .اهميت داده مي شود} فرهنگي{محصوالت 

تاكيد ترجمه فرهنگي مي توانند ساير الگو ها را با ايده هاي  .مي باشد) اشيا(بجاي جابجايي متن ها ) افراد(ها 
فرهنگي، جابجايي هاي بين فرهنگي كه فضاي كار مترجمان را تشكيل مي دهندو جايگاه مترجم، تلفيق  بر

بطور  .دنانگيز مرز هاي فرهنگي كه توسط تمامي ترجمه ها درنورديده مي شوند، تكميل نمايبرماهيت چالش 
انسان  مواردي از قبيل،، را در بر مي گيردترجمه فرهنگي چندين مفهوم گسترده در زمينه ترجمه كلي 

 –ناسي اجتماعي، كه در آن كار انسان شناس تشريح فرهنگ خارجي مي باشد،  نظريه كنشگر ش
كه در اينجا كنش هايي كه شبكه ها را تشكيل مي دهند به منزله ترجمه مد ) جامعه شناسي ترجمه(شبكه

اي اقليت، نظر قرار مي گيرندو جوامع شناسي كه به بررسي روابط بين گروه ها در جوامع مركب، جوامع دار
بنابراين، اين الگو به ما كمك مي كند كه به .خصوصا جوامعي كه بوسيله مهاجرت شكل گرفته اند، مي پردازد

دنيايي يكپارچه وجهاني شده بينديشيم كه در آن ديگر نيازي به اين فرض كه دو سمت مبدا و مقصد 
است كه در ترجمه فرهنگي به مشكل  نكته آخر اين مورد . نمي باشد هستند، مفاهيمي جداگانه و پايدار 

  .ايجاد تعادل، با گسترش و بسط آن به موارد وسيع تر پرداخته مي شود
اما هيچ توجه خاصي به  ،،مطرح مي كنداستكتاب حاضر ديدگاهي از ترجمه را كه شامل ترجمه شفاهي 

طراحي  ،زموده  بسازدكتاب بر اين اساس كه از يك فرد، مترجمي كارآ. نمي نمايدمشكالت ترجمه شفاهي 
ديدگاه كلي  .بلكه صرفا براي فعاليت هاي دانشگاهي و آكادميك در سطح پيشرفته نگاشته شده است ،نشده

صرفا دانستن اين موضوع  مي گوييم،آنچه ما در ارتباط با ترجمه  همطرح شده در اين كتاب اين مورد است ك
براي . مي باشنداجراييداراي ارزش  كه اين گفته ها، نمي باشد؛ بلكه چه كسي در اين باره چه گفته است

در بين الگوها  كردن افزايش آگاهي ها در ارتباط با اين كه ترجمه چه مي تواند باشد، به بحثبررسي و 
  .پرداخته شده است

در خاتمه بايد افزود كه سبك نگارش كتاب تا حد زيادي شبيه مقاله پژوهشي مي باشد، با اين وجود نويسنده 
با . تاب از ساختار هاي نحوي پيچيده اي بهره برده است كه به نوعي فهم مطالب را با دشواري همراه مي كندك

مطالعه كتاب بويژه بخش منابع بيشتر براي مطالعه به سهولت مي توان به اين موضوع پي برد كه اين كتاب با 
يسندگان نامي نظريه ترجمه مروري كلي در اين كتاب به آثار نو. مراجعه به منابع بسياري نوشته شده است

  .صورت گرفته است
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نويسنده در متن كتاب هم به . ذكر منابع و استنادها مانند هر نوشته حرفه اي به درستي انجام شده است
همچنين بايد افزود كه كه به برخي از نكات . ماخذ و هم به نويسندگان و صاحب نظران آن اشاره مي نمايد

. ه است كه با توجه به عدم توضيح در پانويس درك آنها تا حدي با دشواري همراه بوده استاشاره اي گذرا شد
با توجه به اين كه مخاطب كتاب دانشجويان پيشرفته مترجمي هستند، درك مطالب براي مخاطب عمومي نيز 

  . دشوار است
 

  نتيجه گيري
كتاب هاي . همراه مي شودترجمه زمينه ر انجام شده د مقدماتي فعاليتهاي با برخي از بهترين ،اين كتاب 
فرانز پوشكر  "معرفي مطالعات ترجمه شفاهي"و )2008/2001(جرمي ماندي  "معرفي مطالعات ترجمه"
مي  ،چه كار انجام داده است ،داراي راهنمايي هاي مهمي براي اينكه در زمينه تحقيق، چه كسي) 2004(

آنها مي باشدو  مقايسه دقيقدر اينجا تمركز مستقيم بر روي نظريه هاي اصلي همراه با  نويسنده هدف. باشند
 . نظريه ها نمي پردازده تحقيق و كاربرد  ب

همچنين مورد . ديدگاه ها است مد نظر قرار دادنبجاي  ،اين نكته به معناي ارائه نسبتا نقدگونه نظريه ها
ز موارد تحقيق بويژه آنهايي كه بطور عمده در ارتباط با نظريه كه بسياري ا ،مذكور به اين معنا مي باشد

ديدگاهي از ترجمه را كه شامل ترجمه  با آنكه اين كتاب. ترجمه نمي باشند، به كناري گذارده شده اند
به . ندارداما هيچ توجه خاصي به مشكالت ترجمه شفاهي  ،، مطرح مي كنداست) ترجمه گفتار(شفاهي 

بر اين اساس كه از يك فرد، مترجمي استنباط نمود كه كتاب مذكور كتاب مطالب اين  سادگي مي توان از
بلكه صرفا براي فعاليت هاي دانشگاهي و آكادميك در سطح پيشرفته نگاشته  ،طراحي نشده ،كارآزمودهبسازد

قرار  تند،هساين كتاب بايد در دسترس تمامي كساني كه عالقه مند بحث هاي نظري  ،با اين وجود .شده است
يعني ايجاد است كه تمامي نظريه ها بايد به يك مشكل اصلي مورد ايده اصلي در اين كتاب اين .داشته باشد

ترجمه را مي توان بر اساس مفهوم تعادل تعريف نمود، اما داليل بيشماري  از اين منظر،. پاسخ دهندتعادل 
  .د كه چرا تعادل مفهومي پايدار نمي باشدنوجود دار

براي مثال .راگيري اصول الگوي تعادل، ساير الگوها به منزله پاسخي به اين الگو مد نظر قرار مي گيرندبا ف 
مثال ترجمه آزاد در برابر (الگوي تعادل يك طرفه تنها با پرداختن به دو قطب مخالف براي دو سبك متفاوت 

الگوي هدف يا . مي شودبراي مترجمان حق انتخاب و گزينه هاي بيشتري قائل ) ترجمه تحت الفظي
اسكوپوس كه بطور كلي در تقابل با الگوي تعادل قرار دارد، با تاكيد برانجام ترجمه براي دستيابي  به اهداف 

  . مختلف،از مشكل ايجاد تعادل در ترجمه رهايي مي يابد
الگوي توصيف با مد نظر قرار دادن موارد اختالفي بين زبان هاي مبدا و مقصد و تعيين و تدوين هنجارها  

نظريه  .براي دستيابي به مشخصه هاي جهاني فرآيند ترجمه، به مترجم براي حل مشكل تعادل كمك مي كند
واژه هاي ثابت بكار  اين الگودر  مد نظر قرار داردچونبه منزله برگشت جزئي به تعادل  سازيرا مي توانبومي 
همچنين، تضاد بين همگون سازي و تنوع به منزله . يافته استگسترش نيز و ترجمه غيربافتيرفته 

مفهوم ترجمه را وسيع تر  ترجمه فرهنگي. ، ياد آور مقوله هاي تعادل يك طرفه استسازيرويكردهاي بومي 
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،مد نظر قرار مي متن مقصد ثابتي وجود ندارد ياتن مبدا و به منزله فرآيندي كه در آن م مي كند وبطور كلي
در اين الگو مفهوم تعادل به چند واژه يا اصطالح ختم نمي شود، بلكه مي تواند شامل موارد كلي مانند . گيرد

 با مد نظر قرار دادن موارد فوق، مي توان به اين نتيجه كلي رسيد كه.  شخصيت يا هويت يك فرد باشد
در اين كتاب  ي بين الگوهاي عدم اطمينان و تعادل مشكل اساسي است كه تمامي الگوهاي ديگر اختالف اصل

  .هندبه آن پاسخ د داشتندسعي 
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  بررسي كارنامة ترجمه هاي يوسف خان اعتصام الملك

  
  1هدي عرب زاده                                                                                                                 

  

  چكيده
مطالعة تاريخ اجتماعي، سياسي و فرهنگي معاصر ايران در سدة اخير، با موضوع ترجمه پيوندي       

در .ناگسستني دارد؛البته در فرازهايي از تاريخ مزبور، ترجمه نقشي پررنگ تر از ساير عوامل ايفا مي كند
شود، با شماري از مترجمان  بررسي تحوالتي كه منجر به شكل گيري انقالب مشروطه و اتفاقات پس از آن مي

به تبيين ...روبرو مي شويم كه با ترجمة آثاري از زبان هاي مختلف اعم از فرانسوي، انگليسي، تركي،عربي و
ميرزا .از جملة اين مترجمان مي توان به يوسف خان اعتصام الملك اشاره كرد. اذهان عمومي پرداخته اند

در . ق1291شمسي مقارن با  1253نجيب زادگان آشتيان به سال  يوسف خان اعتصام الملك در خانواده اي از
فقه،اصول،منطق و كالم را چنانكه بايد و شايد آموخت و در خوش نويسي نيز .تبريز پا به عرصه ي وجود نهاد

از استادان سلف خود ربود، پس از آن به فراگيري علوم حديثه نيز روي  گوي سبقت را در نگارش خطوط اربعه
ن زمينه هاي مختلف علمي و هنري در نهايت او را به جانب فراگيري زبان هاي مختلف رهنمون اي.آورد

ماحصل تالش وي در يادگيري زبان هاي مختلف به آموختن چندين زبان از جمله تركي اسالمبولي، . ساخت
را پيش از آنكه همين احاطه ي او بر زبان هاي مختلف، سبب شد تا وي . فرانسه و عربي در حد كمال انجاميد

نگاهي به كارنامة ترجمه هاي وي،اهميت .نويسنده ي قابلي قلمداد كنند، بعنوان مترجمي زبر دست بشناسند
نگارنده در مقالة حاضر بر آن است تا با مطالعة شماري از ترجمه هاي اعتصام . كار او را دوچندان مي نماياند

غواصه، ضمن بررسي ساختار ترجمه هاي وي،به  سفينةو  خدعه و عشق،نمايشنامة تيره بختانالملك نظير 
  .جايگاه و اهميت آثار مزبور نيز بپردازد

  

 .سفينة غواصهو  خدعه و عشق،تيره بختانيوسف خان اعتصام الملك،ترجمه،: واژگان كليدي

  

  مقدمه
اديب و مترجم برجسته ي دوره ي قاجار و پهلوي اول، ميرزا يوسف خان اعتصام الملك، از جمله ي     

فرزانگاني است كه هم بنا بر آثار گرانقدري كه از خود بجا گذاشته و هم به واسطه ي سابقه ي فعاليت هاي 
نم پروين اعتصامي، درخشان در عرصه ي مطبوعات و فرهنگ و هم به يمن داشتن فرزند يگانه اي چون خا

چهره اي تابناك در تاريخ معاصر ما قلمداد مي شود و حق آن است كه اقرار كنيم، به انحاي فعاليت هاي وي 
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چنان كه بايد پرداخته نشده و در واقع همواره شخصيت و آثار ميرزا يوسف خان در ذيل شهرت پروين قرار 
  . عاصر ما به شمار مي آيدحال آنكه او خود ركن ركيني از فرهنگ م. گرفته است

شمسي مقارن با  1253در خانواده اي از نجيب زادگان آشتيان به سال  1ميرزا يوسف خان اعتصام الملك    
پدر وي ميرزا ابراهيم خان مستوفي ملقب به اعتصام الملك به .در تبريز پا به عرصه ي وجود نهاد. ق1291

  ).164، 1370دهباشي(ايان عمر در همان جا ماند سمت استيفاي آذربايجان به تبريز رفت و تا پ
عمده ي حساسيت شهر تبريز، . جايگاه تبريز و اهميت آن نزد پادشاهي قاجار، بر كسي پوشيده نيست    

عباس ميرزا، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و . ناشي از تربيت وليعهد سلسله ي قاجار در اين شهر بوده است
ر اين شهر، دوران نوجواني و جواني خود را گذرانيده و تحت تربيتي خاص قرار گرفته ساير پادشاهان قاجار د

تبريز هم بنا بر قرابت . اند؛ اما يكي ديگر از داليل اهميت تبريز، به موقعيت استراتژيك آن بر مي گردد
خارج از كشور و به جغرافيايي آن با مرزهاي غربي كشور و هم بنا بر ارتباط ميان مردم آن با ساكنيان نواحي 

خصوص نواحي اي كه طي سال هاي نه چندان دور از ايران جدا شده بودند، شاهرايي براي انتقال اخبار و 
اجتماعي و فرهنگي آن، فضايي  -افكار خارج از مرزهاي ايران قلمداد مي شده و به همين دليل، فضاي سياسي

  .زنده و پوينده بوده است
ميرزا يوسف و موقعيت خانوادگي ممتازش كه امكان بهره مندي او از تحصيل شرايط خاص محيط زندگي     

در مقاطع عاليه را براي او رقم مي زد، سبب شد تا او به زودي در كسوت جواني فرهيخته و اهل علم و ادب 
  .عرض اندام كند

گيري علوم مختلف، از ميرزا يوسف همچون پروردگان خاندان هاي بزرگ ايران، ازهمان بدو كودكي، به فرا     
به شهادت دهخدا، فقه و اصول و منطق و كالم و حكمت قديم را چنانكه . جمله علوم ادبيه عربيه مشغول شد

بايد و شايد آموخت و در خوش نويسي نيز گوي سبقت را در نگارش خطوط اربعه ي نستعليق و نسخ و 
  ).164همان، (يري علوم حديثه نيز روي آورد شكسته و سياق از استادان سلف خود ربود، پس از آن به فراگ

اين سرمايه ي دوران كودكي و نوجواني، او را به طالبي مبرز مبدل كرد، طالبي كه تا آخرين دقايق عمر نيز     
اين زمينه هاي مختلف علمي و هنري در نهايت او را به جانب فراگيري زبان هاي . دست از آموختن برنداشت

ماحصل تالش وي در يادگيري زبان هاي مختلف به آموختن چندين زبان از جمله  .مختلف رهنمون ساخت
همين احاطه ي او بر زبان هاي مختلف، سبب شد تا . تركي اسالمبولي، فرانسه و عربي در حد كمال انجاميد

وع هرچند اين موض. وي را پيش از آنكه نويسنده ي قابلي قلمداد كنند، بعنوان مترجمي زبر دست بشناسند
  .ساير فعاليت هاي وي را كم رنگ جلوه نمي دهد

ميرزا يوسف عالوه بر ترجمه و تأليف، مشاغلي چند را در كارنامه ي زندگي خود دارد، از جمله نمايندگي     
). 167، 1370دهباشي(در دوره ي دوم مجلس و رياست كتابخانه ي مجلس و عضويت در كميسيون معارف 
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به ديار باقي شتافت . ق1356شوال  29شمسي، مطابق  1316ديماه  12، وي سرانجام در شب يك شنبه
  .ولي دفتر پربار يك عمر تالش را از خود به ارمغان گذاشت) 114، 2/1375آرين پور(

اينك به واسطه ي اهميت ابعاد مختلف فعاليت هاي ميرزا يوسف خان، عمده ي تالش هاي او را در دو      
  .و ترجمه هايش مورد ارزيابي قرار مي دهيم بستر فعاليت هاي مطبوعاتي

  

  فعاليت مطبوعاتي اعتصام الملك
نام ميرزا يوسف خان با مجله ي بهار كه يكي از وزين ترين مجالت تاريخ مطبوعات ايران قلمداد مي شود،     

طول  دوره ي اول آن كه چيزي حدود يك سال به. اين مجله در دو دوره منتشر شده است. گره خورده است
آبان . (ق1329ذي القعده ي  25تا .) ش1289اول ارديبهشت . (ق1328انجاميد، از دهم ربيع الثاني 

تا .) ش1300ارديبهشت . (ق1339در دوازده شماره و دوره ي دوم آن پس از ده سال از شعبان .) ش1290
  ).114، 1375/ 2آرين پور (، باز هم در دوازده شماره به طبع رسيد . ق1341جمادي االول 

ميرزا يوسف خان غرض اصلي اش از نشر مجله ي بهار را در مقدمه اي كه بر نخستين شماره ي مجله نوشته 
  :آشكار مي سازد

مقصود از تأسيس مجموعه ي بهار اين است كه مطالب سودمند علمي و ادبي، اخالقي، تاريخي، «     
اهميت بيشمار است به طرزي نيكو و اسلوبي مرغوب اقتصادي، فنون متنوعه را كه امروز دانستن آن ها داراي 

به انظار ارباب دانش عرضه بدارد، و تعميم معارف را كه اكسير نيكبختي و مصدر زندگاني جاويد ملل متمدنه 
  .است بر عهده گرفته افكار عمومي را با معلومات مفيده آشنا نمايد

وش و توان مملكت باز گشته، در اين دوره ي تجدد در اين موقع كه روح حيات بخش آزادي به كالبد بي ت    
كه هر ايراني ايران دوست مي خواهد به يك وسيله و تدبيري اذهان هم وطنان خود را به سوي علم و آگاهي 
دعوت كرده چگونگي مسافرت در جاده ي تمدن حقيقي را به آن ها بياموزد، مجله ي بهار قدم به ساحت 

كه تاكنون هيچ مجله، مجموعه، رساله ي موقوته بر آن سبقت ننموده است انتشار مي گذارد، در صورتي 
  1).1، 1321اعتصام الملك(

چنانكه در مقدمه ي فوق نيز اشاره شده، مجله ي بهار نخستين مجله ي است كه در ايران منتشر شده     
بهار . نهان نمانده استاست و اين فضل تقدم موضوعي است كه از ديد بزرگاني چون ملك الشعراي بهار نيز پ

هنگامي كه .) م1919آوريل  20، مطابق .ش1298اول برج ثور ( در دوازدهمين شماره ي مجله ي دانشكده 
  :شرحي درباره ي سابقه و وضعيت مجالت در ايران مي دهد، درباره ي مجله ي بهار چنين اداي دين ميكند

ك روح جوان و با رنگ و بوي ادبيات جديده، در مجله ي دانشكده دومين مجله ي ادبي است كه با ي«     
، در عالم فضيلت تقدم، مرهون مجله ي بهار اثر فاضل )دانشكده(مجله ي ما . عالم ادبيات جلوه گر شده است

دانشمند اعتصام الملك است كه گذشته از متفرد بودن مجله ي مزبور در محيط تقدم، يك دريچه ي 

                                                           
١
  .ه10/4/1328جاللي مطابق  832اولين شماره ي مجله ي بهار به تاريخ ارديبهشت - 
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ده به روي عالم ايرانيت گشوده و مثل هر گل نوري كه قبل از فصل بهار مخصوصي را از بوستان ادبيات جدي
بشكفد، فقط خبر روح بخشي از وصول فروردين داده و خود به زودي محو گرديده، ولي اثري در گلگشت 

  .حقيقي ادبيات با تقدير بشارتش باقي ماند
محيط سرد و در پايان همان زمستان  مجله ي بهار پيش آهنگ گل هاي ادبي ما بوده، و ما نيز در همان    

بي اسبابي، خبر دميدن يك نو بهار پر گل تري را در ادبيات آينده ي ايران داده و جهد مي نمائيم كه خود را 
، 1298بهار( از وزش نسيم هاي آخرين بر كنار داشته و اميد خويش را تا آغاز فروردين عمل امتداد دهيم 

565.(  
ي بهار به ترجمه ي آثار ادبي اروپا اختصاص داشته است و از اين رو يكي از  عمده ي فعاليت مجله    

نخستين مجموعه هايي در عرصه ي فرهنگي كشور به حساب مي آيد كه مخاطبان را به صورت گسترده با 
نماند كه البته نا گفته . آشنا ساخت... آثار تراز اول بزرگاني نظير هوگو، شيللر، دوما، بايرون، ژان ژاك روسو و

. اين اقبال به فرهنگ و ادب اروپا، مورد انتقاد بخشي عظيمي از شخصيت ها و محافل ادبي سنتي قرار گرفت 
اين انتقادها چنان عرصه را بر اعتصام الملك تنگ مي كند كه در آخرين مقاله ي شماره ي دوازده سال دوم، 

  .در صدد پاسخگويي به مخالفان بر مي آيد
كه مجله ي بهار، مهم ترين فعاليت مطبوعاتي ميرزا را رقم مي زند اما اين فعاليت و همكاري  با وجود اين    

گنجينه ي فنون، نام مجله ي ديگري است كه اعتصام الملك با . فقط به طبع مجله ي بهار منحصر نمي شود
  .آن نيز همكاري كرده است

از گنجينه ي فنون، بعنوان نخستين مجله اي ياد مي شود كه هر پانزده روز يك بار در ايران به چاپ مي     
اين مجله به مديريت محمد علي تربيت و همكاري سيد حسن تقي زاده، ميرزا حسين خان . رسيده است

يكي از مشهورترين . شددر تبريز منتشر . ق1320عدالت و يوسف خان اعتصام الملك از غره ي ذي القعده 
اثر ژول ورن سفينه ي غواصه آثاري كه به ترجمه ي ميرزا يوسف در اين مجله منتشر شده است رمان 

  ).191، 1/1360كهن(است
  

  آثار مترجم اعتصام الملك
اعتصام الملك، به عنوان چهره اي فرهنگي و ادبي،ارتباط گسترده اي با جرايد و آثار منتشره در فراسوي      

امري كه در مطالعه ي كارنامه ي ترجمه هاي وي . مرزها، باالخص آثار به زبان عربي و تركي، داشته است
او نه تنها، آثاري را به زبان فارسي برمي گرداند، بلكه آثاري را نيز به زبان عربي ترجمه مي . كامال مشهود است

را در شرح صد مقاله ي  ح اطواق الذهبقالئد االدب في شربه عنوان مثال وي در بيست سالگي كتاب .كند
عالمه محمود بن عمر الزمخشري به عربي نوشت كه از جمله ي كتب مدرسي مصريان در آن روزگار شده 

وي نيز از ديگر آثار وي به زبان عربي است و نشان از  1يالمراه الصابره يا  ثوره الهندعالوه بر آن، كتاب . است
                                                           

١
، با ترجمه ي محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در ايران سرگذشت مسترس هورتست خانم انگليسي در هندوستانپيش از اين، به نام ثوره الهند كتاب  - 

  .منتشر شده بوده است
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تربيت به نام  اثر قاسم امين مصري، تحرير المرأهترجمه ي .  مهارت بي چون و چراي وي در زبان عربي دارد
تعلق خاطر ميرزا به تعليم و تربيت و نقش آن در سرنوشت ملت، او را بر آن داشت، به ترجمه چنين .نسوان 

گر بگوييم جديت مترجم در انتقال وخالف نيست ا) 196: 1392محسني نيا و ميرزايي،( 1.اثري اقدام نمايد
  .مطالب تربيتي اين اثر، با تربيت فرزند يگانه اي چون پروين، شكل عيني يافته است

اينك ضمن اشاره به آثار . پيش از اين درباره ي احاطه ي اعتصام الملك بر زبان هاي مختلف سخن رانديم    
  .وي اشاره مي كنيم وي در زمينه ي ترجمه، به مهم ترين خصوصيات ترجمه هاي

اين . عمده ي آثار اعتصام الملك در زمينه ي ترجمه به ترجمه ي رمان و آثار ادبي اروپايي اختصاص دارد    
از روي ترجمه ي فرانسوي (اثر شيللر خدعه و عشق اثر هوگو، نمايش نامه ي تيره بختان : آثار عبارتند از
هانري چهارم، معاشقه ي ناپلئون ، ترجمه ي حال تولستوي اثر ژول ورن،سفينه ي غواصه ، )الكساندر دوما

اول، سقوط ناپلئون سيم، عشق جواني، مقاالت آمريكايي، هانري هشتم و ملكه ي ششم، كنت دو مونتگمري، 
و آخرين اثرش ، روكامبول، مادر روكامبول )الله ي سياه(كولونل ژيرار، طبيب فقرا، كاترين هوارد، توليپ نوار 

  .و بسياري ترجمه هاي جسته و گريخته ي ديگرياحت نامه ي فيثاغورس ترجمه ي س
شهرت يافته است، بينوايان اثر ويكتور هوگو كه در ايران به نام تيره بختان در ميان آثار مذكور، ترجمه ي     

ركي از آنجا كه ميرزا يوسف خان، به زبان هاي ت. يكي از شاهكارهاي مسلم ترجمه ي فارسي قلمداد مي شود
اسالمبولي و عربي نيز تسلط داشته است، برخي از منتقدان بر اين باورند كه وي در ترجمه ي اثر مذكور عالوه 

نيز در ترجمه ي فارسي اثر بهره برده  سفيللرو البوساء بر متن اصلي از ترجمه هاي عربي و تركي اثر به نام 
زبان هاي متعدد در ترجمه ي يك اثر، طعم بدون شك اين بهره مندي از ). 113، 2/1375آرين پور(است 

  .ترجمه هاي او را متفاوت از سايرين مي نمايد
وي در مقدمه ي اين اثر ضمن بر شمردن داليل عدم پيشرفت و مذمت ماندن در جهالت، آثاري چون     

از اين  هوگو را از بين برنده ي اين نواقص بشري مي شمارد سپس،درباره ي علت ترجمه ي آثاريبينوايان 
  :دست چنين اظهار نظر مي كند

ناميده ايم نغمه ي روح بخشي است كه حكمت ها، محبت ها، شفقت ها، تيره بختان كه آن را  ميزرابل«     
اين كتاب به همه ي زبان ها ترجمه شده و به هزاران شكل جامه ي انتشار ...احساسات رقيقه را جامع است

را به فارسي ترجمه كرده در دسترس ميزرابل و فلسفي و اجتماعي، پوشيده، از لحاظ همين اهميت ادبي 
در ادامه درباره ي شيوه ي ترجمه اش چنين » .عشاق حكمت و ادب و دوستداران تهذيب و تربيت گذاشتم

اهل اطالع مي دانند اين كتاب را موافق برازندگي و آراستگي واقعي آن به زبان ديگر نقل نمودن، « : مي نويسد
ه را بي ماللت خاطر به مقصود رساندن، مطلب را به طرز ساده و روشن پرورش دادن، در عين متابعت خوانند

ممكن است ديگران نيز اين كتاب را . اصل ترجمه ي فصيح و لطيف و متين پرداختن چه اندازه دشوار است
را سرمشق خود قرار داده  ترجمه كرده باشند، چه ضرر دارد؟ هزاران نقاش هر روز تابلو هاي رفائل و ميكالنژ

                                                           
١

   )164-165، 1370دهباشي(    حققان، اين اثر مترجم اعتصام الملك را تĤليف به شمار آورده اند، نظير برخي از م -
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با اعتراف به قصور خويش، با وجود مجهول ماندن برخي تعبيرات و اصطالحات و . آن ها را تقليد مي كنند
تلخيص بعض فقرات كتاب، گمانم اين است آن قدر كه توانسته ام سعي كرده براي خريداران كاالي ادب و 

  ).سه، 1303هوگو(» فضيلت ارمغاني نغز و نيكو آورده ام
،مورد توجه قرار بگيرد، تأثيري كه دانش عربي داني اعتصام الملك بر تيره بختانچنانچه متن ترجمه ي      

در اينجا به شماري از واژگان مترجم وي از متن كتاب . زبان ترجمه، گذاشته است، به وضوح مشخص مي شود
  .مزبور، اشاره مي شود

وكاري، ضيق نفس،رؤساء اساقفه، احترامات،ناقهين، امراض ساريه، اساقفه ي ديني، وحشت متزايد، تعاقب نيك
با تأمل كوتاهي بر اين واژگان و تعابير، تأثير ). 3-11همان،صص...(مادام الحياه،انجمن نسوان،اطفال متروكه و

 با اينكه اصل متن به زبان فرانسوي است، كمتر. زبان عربي بر زبان ترجمه ي اعتصام الملك آشكار مي شود
تنها در اسامي خاص اماكن و شخصيت ها، مي توان . نشانه اي از واژگان فرانسوي را در متن ترجمه، شاهديم

  .نام هاي فرانسوي و التين را مشاهده كرد
عالوه بر واژگان و تركيب هاي عربي،به مواردي برمي خوريم كه با ساخت نحوي يا واژگاني امروز زبان      

كوتاه قد بجاي قد : نوان مثال مواردي از تركيبات وصفي يا اضافي مقلوب، مانندبه ع. معيار، متفاوت است
كوتاه، كمال سن بجاي سن كمال، تركيب زن و شوي بجاي زن و شوهر، يا استفاده از تركيب هاي وصفي اي 

  .كه امروز از رواج افتاده است؛ نظير چشمان درشت فروهشته
جمله ها و ساختارهاي نحوي اين ترجمه نيز، تازگي راه ترجمه ي متون اروپايي،آن هم از طريق زبان هاي      

  :به جمله هاي زير از اين نظر دقت كنيد. واسطه را نشان مي دهد
بجاي در شهرستان ها بيشتر حرف ) 5:همان(در يك قصبه بسيار حرف مي زنند و كم فكر مي كنند -

 .كنندمي زنند تا فكر 

 .بجاي جرأت يادآوري اين حرف ها را نداشت) 5:همان(به تذكر اين حرف ها جرئت نمي نمود  -

 .منتظر اقدامات او شدند» ديني«اهالي ). 6:همان(اقدامات او را منتظر شد » ديني«شهر  -

در ميان كامروايي ها و خوشگذراني ها ناگهان به ضربت هاي موحش نهاني كه به قلب فرود آمده  -
 ). 4:همان(دلير را مقهور مي نمايد دچار شده بودشخص 

مترجم در انتخاب ساختار نحوي جمله ها قاطع به نظر نمي رسد و اين مسئله، بيانگر تازه نفسي مترجمان در  
  .امر ترجمه ي اين متون در ابتداي سده ي حاضر است

اعتصام الملك است كه بدان مي  ترجمه ي ديگري ازسفينه ي غواصه يا بيست هزار فرسنگ تحت البحر،      
، محمد علي شيرازي، چنين اظهار نظر مي بيست هزار فرسنگ زير درياناشر درباره اهميت اين اثر،.پردازيم

در ترجمه ي اين رمان بديع و حكايت غريب كه سراسر حاوي علوم مفيده و فنون غريبه با عبارات ... « : كند
سخنان دلكش و كلمات نغز و خوش پيراسته گرديده بهترين رومان هاي  رشيقه و بيانات اين قرار آراسته و با

حاليه و نيكوترين حكايات حكيمانه است انصافا اين شخص غيرتمند ملت دوست مستوجب هزاران هزار 
  ).  2، .ق1301ژول ورن(» ستايش و توصيف و تمجيد است
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اثر ژول ورن نيز  سنگ سياحت تحت البحرسفينه ي غواصه يا بيست هزار فراعتصام الملك در ترجمه ي      
شماري از تعابير و تركيبات اين اثر به شرح . از تعابير و واژگان و ساختارهاي نحوي مشابه بهره جسته است

تموز،خريطه، منخر،لمعان،صاحب منصبان بحري،سير سفاين، بعيد االحتمال،بحرپيمايي، اخبار : زير است
ساختار جمله هاي ).9-12صص:همان...(صادمه ي خفيف، ام االسباب ومدهشه،نظر ثاقب، وسايل موقوته، م

  :مركب اين متن نيز با نوعي آشفتگي همراه است، نظير
بزرگ تر به نظر مي ) بالن(كشتي هاي بخاري تصادف مي كردند با جسم سريع مستطيلي كه حجماً از ماهي 

  ).9:همان(آمد
واحد سنجش مسافت بكار مي رود كه از ميل، قدم و فرسنگ  يكي از موارد جالب توجه، واژگاني است كه براي

با در نظر گرفتن تمامي نمونه ها، مي توان اذعان داشت كه ترجمه بودن متن كامال آشكار .استفاده مي كند
است، ضمن اينكه به نظر مي رسد با توجه به عبارات و واژگان متعدد عربي، متن از روي ترجمه ي عربي به 

  .يده شده استفارسي برگردان
يكي ديگر از آثار ادبي اي كه اعتصام الملك آن را به فارسي برگردانده، نمايشنامه ي نويسنده ي شهير      

نكته اي كه درباره ي ترجمه ي اين اثر وجود دارد آن است كه اغلب . است خدعه و عشقآلماني شيللر، به نام 
وي ترجمه ي فرانسوي اي كه دوما نويسنده ي معروف آن را محققان معتقدند كه اعتصام الملك اين اثر را از ر

در اعالني كه به .اين موضوع در روزنامه ي صوراسرافيل هم آمده است. صورت داده، به فارسي برگردانده است
ربيع االول  27صور اسرافيل به تاريخ چهارشنبه  27شيللر در شماره ي خدعه و عشق منظور انتشار تاتر 

  :ده درباره ي ترجمه ي اعتصام الملك چنين آمده استنوشته ش. ق1326
از تاليفات شيللر آلماني كه به غايت السنه نقل شده و از غايت اهميت مولف شهير خدعه و عشق تأتر «     

اينك جناب اديب كامل ميرزا يوسف خان اعتصام . فرانسه، الكساندر دوما، به ترجمه ي آن پرداخته است
و بسي مولفات فائقه ي قالئد لالدب في شرح اطواق الذهب  و مولفتربيت نسوان  وهند ثوره الالملك مترجم 

ديگر با عباراتي شيرين و ادائي بليغ و دلنشين به نقل آن از فرانسه به فارسي قيام فرموده و راستي قلمي به 
البته هم وطنان دانشمند رواني قلم اديب معظم بايد تا دقايق و رموز تاليفات شيللر را در فارسي روشن نمايد 

ما مي دانند كه تأتر آيينه ي عيب نماي هر قوم و مصحح اخالق و معذب عادات هر ملت است خاصه وقتي كه 
نويسنده اي به قدرت شيللر به تاليف آن اقدام نمايد و اديبي مانند اعتصام الملك مقاصد عاليه ي آن را به 

  ).8 ،1326صوراسرافيل (» .عبارات فارسي بيارايد
براي توصيف اين كتاب چه دليل بهتر از «: دليل اين باور هم مطلبي است كه در مقدمه ي ترجمه آمده است

اين مي توان يافت كه الكساندر دما با همه ي احاطه و اقتدار در فن رمان نويسي اين كتاب را از آلماني به 
: ق.1325شيللر،(» از بديع مطرز ساختهفرانسه ترجمه كرده و هيكل دالراي ادبيات فرانسه را با اين طر

، )به معناي زبانزد(گوشزد : اينك به شماري از واژگان و تعابير و جمله هاي اين اثر نيز اشاره مي كنيم). مقدمه
، جاللت قدر،بليه، عفيفه، تجاهل، رازهاي نهفتني، مستور، زنهار، امور مخفيه، مسائل )به معني هنر(صنعت 
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چنانچه جمله هاي اين متن را نيز مورد مداقه ). 2- 7همان،صص) (عادت كرده ايد(ده ايد پوليتيكي، آموخته ش
  :قرار دهيم، چندان متفاوت از دو اثر قبلي نمي نمايد

 چه حادثه اي روي داده است؟ -

 براي چه اين قسم متوحش و هراساني؟ -

 .سفاهت تو بر همه مدلل مي شد -

 .مسئولنداز پاكدامني دخترهاي خودشان ...مادرها -

. همين ناقص بود كه ياوه گوئي كني و حوادث مجعوله را برهان صحت سخنان خود قرار دهي -
 ).1-6همان،صص(

با وجود شباهت ساختار نحوي و واژگاني اين آثار با يكديگر، ذكر يك نكته حائز اهميت است و آن اينكه، 
ها، از بند محدوديت هاي ترجمه، ، به دليل نمايشي بودن و تكيه بر گفت و گوخدعه و عشقاثر اخير 

اين امر هم در ساختار جمله ها خود را نشان . رهايي يافته و به بيان عاميانه ي زبان نزديك تر شده است
  .مي دهد و هم در نوع واژگان و تعابيري كه انتخاب شده است

      

  نتيجه 
ي و اجتماعي، سهم قابل توجهي در اعتصام الملك به عنوان شخصيتي فعال در عرصه هاي ادبي و فرهنگ     

ترجمه هاي متعددي كه وي از مشهورترين آثار . اشاعه ي فرهنگ و ادبيات جهان در آغاز سده ي اخير، دارد
آثار ، )بينوايان(تيره بختان ترجمه ي رمان مشهور هوگو . ادبي جهان، ارائه كرده، گواهي بر اين مدعاست

، ...و )بيست هزار فرسنگ زير دريا(فرسنگ سياحت تحت البحر  بيست هزارتخيلي ژول ورن نظير  - علمي
با توجه به ساختار واژگاني و نحوي . از جمله ي آن بشمار مي آيدخدعه و عشق، همينطور نمايشنامه ي شيللر 

ز اين آثار مترجم، مي توان به نكاتي چند پي برد، از جمله اينكه اعتصام الملك اغلب اين آثار را با واسطه و ا
وي در ترجمه ي نمايشنامه موفق تر عمل كرده . طريق زبان هاي تركي و عربي، به فارسي برگردانده است

است؛چراكه گفتگوهاي نمايشي، كمك شاياني به زبان ترجمه كرده و آن را به زبان عاميانه، نزديك تر ساخته 
  .است

  

   



              

  ايهمايش ملي ترجمه و مطالعات بينا رشته           

 
              

 
 

- ٥٣٦ - 
 

  نابعم
اول، ناشر ابوالفتح اعتصامي، چاپخانه ، مجله بهار، مجلد )1321.(اعتصام الملك آشتياني، يوسف .1

  .مجلس، طبع ثاني، تهران مرداد
  .جلد2، زوار، از صبا تا نيما، )1375. (آرين پور، يحيي .2
  .، دنياي مادر، چاپ اول، بهاريادنامه پروين اعتصامي، )1370. (دهباشي، علي .3
ملك يوسف بن ، ترجمه اعتصام ال. سفينه غواصه يا سياست تحت البحري.). ق1320( ژول ورن .4

  . ابراهيم مستوفي اعتصامي آشتياني،تبريز، سنگي
  .، ترجمه ي يوسف اعتصام الملك، نسخه خطيخدعه و عشق.). ق1325(شيللر  .5
 27، چهارشنبه 27و شماره ي . ق1325رمضان 29، چهارشنبه15، شماره .)ق1326.(صوراسرافيل .6

  .ربيع االول
، پايان نامه ي »شمسي 1300اروپايي به زبان فارسي تا ترجمه ي رمان «). 1389(عرب زاده، هدي  .7

دكتري،استاد راهنما دكتر مظفر بختيار، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات، گروه زبان و ادبيات فارسي، 
  .تابستان

  .، جلد اول، آگاهتاريخ سانسور در مطبوعات ايران، )1360.( كهن، گوئل .8
بررسي جايگاه و خدمات ميرزا يوسف خان اعتصام الملك «). 1392(محسني نيا،ناصر و ميرزايي،رضا  .9

  .،ادب عربي، شماره اول، سال پنجم،بهار و تابستان»به دو ادب فارسي و عربي
  .، يوسف اعتصام الملك، مجلستيره بختان، .)ش1303. (هوگو، ويكتور .10

 


