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  : عملي يا تجربيةترجم
  شناسي جمه ترجمه در آموزش تريها ينقش تئور

  
  الهي علي فيض

  ي خارجي دانشگاه تهرانها زبان ةاستاديار دانشکد
  

  ٢٢/٣/٨٤: تاريخ وصول
  ١١/٨/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي

  
  چکيده

 در نظر گرفتـه   و نظراتديت انتقال و تبادل عقاار کارآمد در جهيت زنده، فعال و بسيک واقعيشتر به عنوان يامروزه بشناسي    ترجمه علم
 ي و کاربرديقات نظري تحقو نقش آن در ترجمه و تربيت مترجم باعث گرديده تا ي کاربرديشناس  زبانةني زميقات انجام شده در تحق.شود مي

ي و عملي در زمينة ترجمه است که و هاي کل هدف از مقالة حاضر ارائة ديدگاه.  را در مطالعات به خود اختصاص دهدي مستقل ةترجمه حوز 
ناپذير بودن و نسبي بودن ترجمه را با توجه به نظريات  پذير بودن، ترجمه سعي خواهد شد تا سه ديدگاه مطرح در دنيای ترجمه، يعني ترجمه

باشـند،    داراي بعد فلـسفي نيـز مـي   هاي فوق با توجه به اين که ديدگاه. شناسان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد شناسان و ترجمه     زبان
بنابراين در اين مقاله فقط سعي شده به مسائل زباني و مشکالت ترجمه از زباني به زبان ديگر بدون در نظر گرفتن ابعاد فلسفي آن پرداختـه             

  .شناسی موضوع مورد بررسي قرار گيرند شود و ابعاد زبان
  
  .شناسي، مترجم، فرهنگ، زبان شناسي، معناشناسي، زبان ترجمه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
شـود کـه از راه ترجمـه امـرار      يدا مي پکسيندرت ه بي،  ناسش   ترجمه  علم ريشرفت چشمگ ي پ شناس روسي، عليرغم    از نظر کاميساروف زبان   

ـ  نانه عمـوم مترجمـ  رسد ک ينظر مين به در واقع چن.  خود استفاده کند اين علم نيز آشنايي داشته باشد و از آن در حرفة          معاش کند و با     بـه  يازي
اي ترجمـه قائـل بودنـد و از     سومريان و آشوريان اهميت زيادي بر.د تاريخ تمدن انسان قدمت دار  ةترجمه به انداز  . ننديب ي ترجمه نم  ياصول نظر 

 د به طوريشاعراب حائز اهميت  بعدها نزد يونانيان و ،اين صنعت. کردند ها استفاده مي ها و تمدن جهت ايجاد ارتباط با ديگر ملتمترجمان برای 
، به زبـان عربـي ترجمـه     ايراني که در خدمت اعراب بودندشناسان زبان و ويسندگان يوناني به واسطة مترجمانکه قسمت اعظم آثار فيلسوفان و ن      

 ة آن دوره بودند و به واسـط شد که در خدمت کليساي کاتوليک برداري و ترجمه توسط افرادي انجام مي  اروپا و در قرون وسطا کار نسخه       در. شد
 سـامانيان  علم ترجمه با دو نهضت در ايران آغاز شد يکـي در دورة .  به صورت مکتوب به ما رسيده است بسياري از آثار آن دورهانهمين مترجم 

سوي ديگر به دليل ايراني بـودن  وجود آمد که در نتيجه اين نهضت و عواملي نظير نياز به تبادل اطالعات با يونانيان و از   ه  ي ب يگرا که نهضت عقل  
 مـشروطه  شد و نهضت ديگر در حکومت ناصرالدين شاه شـروع و در دورة  متون ة ترجمدر زمينة باعث ايجاد انگيزه در ايرانيان   ، سامانيان ةسلسل

ي ود بودند که يکي از راههايي خ معنوـخواهي ايرانيان بوده است و از راه ترجمه در پي رفع نيازهاي فرهنگي   تشديد گرديد و دليل آن نيز تجدد
تـوان گفـت سـهم      بـه جـرأت مـي   د کهشها به فارسي ترجمه  يه چنان طيف وسيعي از آثار اروپاي    در اين دور  .  آثار ادبي بود   ةکه برگزيدند ترجم  

  . نيز نخواهد بود کمتر، اگر بيشتر نباشد،از نويسندگان سال به زبان فارسي کردند، ٧٠-٦٠ در طي اينة خدمتي که  به واسطمترجمان
. هاي عربي و انگليسي بـوده اسـت   ها از زبان  که اکثر آن١هاي ديگر به زبان فارسي ترجمه شد  کتاب از زبان٥,٠٠٠ نزديک به ١٣٨٢در سال  

نسبت به آن دارند دهند و ديدی سنتي  بسياري از مترجمان کار ترجمه را با شتاب، بدون وقفه و بدون آشنايي با اصول اوليه علم ترجمه انجام مي           
که نتيجة آن (شود که نه رضايت نويسنده را جلب نموده و نه رضايت خواننده را  هايي مي که بدين ترتيب باعث انباشته شدن بازار کتاب از ترجمه

نها از سبک  با شش ترجمة متفاوت که نه تآليس در سرزمين عجايب و ١٣٨٠ ترجمة محمدرضا گيالني رنج و سرمستيهايي است نظير    ترجمه
هاي مقرر شده از سوي  ، از اين گذشته، نسبت به ضوابط و چارچوب)نوشتاري متن اصلي بسيار بدورند، بلکه از نظر انتقال پيام نيز بسيار متفاوتند 

  .يابي نيز بسيار بدورند انجمن مترجمان اتحادية اروپا دربارة قواعد ترجمه و معادل
امة روند منجر به ادهاي زبان مبدأ و مقصد و متن اصلي  با در نظر گرفتن ويژگي از يک زبان به زبان ديگر ناصوالً نياز بر تأکيد در انتقال متو  
هـاي    ارتباطات ملـت ةرشد فزايندنيز  مطالعات ساختاري و روانشناسي زبان و طبيقي و پيشرفت مطالعات ت  تحقيق و تربيت مترجم شد و در ادامه       

 از سـوي  .باشـد  ي مختلـف مـي   ها موزش که يکي از عوامل شناخت جهان اطراف و تبادل افکار و فرهنگ         فرهنگي و آ   ةمختلف و ضرورت مبادل   
مچون ديگر علوم بر اسـاس قواعـد و   شناسي را ه  علمي فراهم آورد و ترجمهة تجربي به سوي ترجم  ةهاي اوليه را براي گذر از ترجم       ديگر، پايه 

عقايد ضد و نقيضي در رابطه با ترجمه وجود داشـته و دارد و آن ايـن کـه آيـا اصـوالً ترجمـه           ولي همواره   . اصول علمي و عملي استوار گرداند     
پذيرند؟ اگر  هاي متفاوت ترجمه بايستي به نظريات نويسنده نزديک باشد يا خواننده؟ و اصوالً فرهنگ         شده مي   پذير است؟ و آيا متن ترجمه       امکان

  ای کلي براي ترجمه وجود دارد يا خير؟  روش و قاعدهشوند؟ و اين که آيا چنين است چگونه ترجمه مي
شناسان در زمينة ترجمه مطرح گردد و در بخش دوم ضمن بسط نظريات، به  شناسان و زبان در بخش اول مقاله سعي شده تا نظريات ترجمه       

  .ها پرداخته شده است تجزيه و تحليل آن
 

  بحث و بررسي
اسـتاد   گارسيا يربا محقـق و . به زبان مقصد است مبدأام از زبان يا پيري متن يپذ ، ترجمهيشناس ز در علم زبانيبرانگ  از موضوعات بحث   يکي
پذيري سطحي يا  ي و ترجمه ريناپذ  مطلق، ترجمه  يريپذ ترجمه: شناسي دانشگاه مادريد، سه ديدگاه کلي براي اين مسئله متصور شده است             ترجمه
  ).٥، ص ٢٠٠٠گارسيا يربا، (نسبي 
گـر کـه از   يهاي آن جامعه زباني، به زباني د  به اصول ترجمه و رعايت ويژگي     يبند ي را با پا   يام زبان ي انتقال يک پ   امکان شناسان  زبان مروزها

شناسـي   بـه بررسـي برخـي از نظريـات مطـرح شـده در قالـب زبـان         در اين رابطه .اند ال قرار دادهؤ مورد س، متفاوتي برخوردار استيها يژگيو
  :پردازيم مي

به عنوان . ها عقيده دارند يک تساوي ضروري ميان تمامي زبان است که به وجود      شناساني  زباناز  اين، ديدگاه آن دسته     :  مطلق يريپذ هترجم
 ي جهـان يهـا   زبانير بنايي ساختار زيشمول  جهان،هين نظر يبر اساس ا  . ورزد يد م يکأ ت ٢»ي زبان يشمول جهان« بر وجود    ي چامسک يشناس مثال زبان 
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م که يريچنانچه در نظر بگ.  متفاوتيها  مختلف و زبان ي به انحا  يند ول يگو يز را م  يک چ ي ها  انانسهمه  . استکسان  يها    زبان ي تمام يبرابوده و   
 يهـا   جنبـه يتوان به تمـام  يباشد، چرا که م ير ميپذ ها امکان   گفته ةن همواره ترجم  ياررد بناب يگ ي در سطح صورت م    ها  زبان مياناختالفات موجود   

شناسـي پـاريس اعتقـاد دارد کـه ترجمـة صـد در صـد          مکتب زبـان .افتياند، دست   زبان مشتق شدهي دستورهاي که از تمام  ي زبان يشمول هانج
ترجمه : کنيم در زبان ديگر نيز قابل بيان است بنابراين دارد که تمامي آنچه را که در يک زبان بيان مي        پذير است و ميل الرسون نيز اعالم مي         امکان

  ).١٥، ص ١٩٨٩ميل الرسون، (پذير است  مکانا
طرفداران کاربردشناسـي  . » استها  به منظور استخراج اصول مشترک آن   ها  زبان ي سطح یزاتيترجمه عبارت از غلبه بر تما     «: گويد استاينر مي 

ـ ام را به ير بودن پيپذ انتقال بود، فقط بايد يز قابل بيان خواهد ني به هر زبان   ،گنجد ي که در فکر م    يزي آن چ  ياند که تمام   دهين عق ي بر ا  زبان هم  ک ي
 جمله را در زبان مقصد و ي اجزاةوند دهندي که مترجم به هنگام ترجمه فقط و فقط نقش پيز مادامي نيشناس ترجمه. ر ساختيپذ گر امکانيزبان د

  ).٢٥ الف، ص ١٩٧٥استاينر،  (ه فوق دفاع خواهد نمودياز نظرمايد، فا نيام اي پروند رمزگشاييآن هم در 
 و از کنداي منطقي بين تاريخ و تئوري ترجمه ايجاد  سعي دارد رابطه) ٢٧٥ ب، ص ١٩٧٥استاينر،  (مشکالت نظری ترجمه استاينر در کتاب

هـاي   تئـوري توان بر اين عقيـده بـود کـه تمـامي      آيا مي  «:پرسد وي مي . برد داري نام مي   ترجمه به عنوان سازش بين دو زبان مبتني بر اصل امانت          
تـوان و بايـستي    چگونه مـي ناپذير نيستند و آن اين که  ا يک سؤال اجتنابتنهاشکال مختلف  چيزي بيش از ، اعم از رسمي، عملي و غيره     ،ترجمه
تـه مـورد    در زبان مقصد کدام است؟ بيش از دو هزار سال است که ايـن نک B و متن مبدأ در زبان A موجود بين متن ةدار بود؟ بهترين رابط   امانت

  ).٢٧٥همان، ص (» گيرد بحث و تبادل نظر قرار مي
دارد که هنوز مـشکالتي    ولي در عين حال اذعان مي،پذيرد ميبندي    رده - يک کار مثبت توصيفي    نقش مطالعات ترجمه را به عنوان     در ادامه،   

 مطالعه بنـاميم و  بندي را صرفاً  رده-طالعات ترجمه توصيفي متواضعانه و محتاطانه بنگريم و م کامالًيديدحتي اگر هم ترجمه را با     «: رندوجود دا 
  .»نه تئوري، باز هم بر سر ترجمه مشکالت وخيمي وجود دارند

هاي متفاوت وجود دارد که به هنگام ترجمه ايـن بخـش از مغـز فعـال      کند که در هر فردي مخزني از زبان اعالم مي ،  نويسنده در آخر بخش   
ي متفاوت در ها زبان ةدهي و ذخير  در مورد چگونگي سازمان ما عمالً «: کند  وجود يک تئوري جامع ترجمه اعالم مي       ة ادامه دربار   در ي و گردد،  مي

پذير است که يک تئوري ترجمه به معناي خاص وجود داشـته   امکانطالعی نداريم بنابراين چگونه  يک ذهن که با يکديگر همزيستي دارند هيچ ا        
هـر گـاه   .  آن اسـتنتاجي و بخـشي از آن غريـزي اسـت     رواني کـه بخـشي از  ـ  عبارت است از يک مدل تاريخي    براي استاينر يک تئوري   » باشد؟
ترجمه وجود وجه تمايزات و . دشمسجلي براي ترجمه نمودند، مسائل جنبي زيادي در حول موضوع مطرح     پردازان اقدام به معرفي تئوري        نظريه

  توان به عنوان يک هدف در نظر گرفت  نمينکته راسازد و اين   را مسجل ميها زبانتشابهات بين 
دهند و ترجمه را تعبيري از واقعيت بيان شده در زبان مبـدأ بـه شـمار            طرفداران اين نظريه بيشتر به زبان مقصد اهميت مي         :يريناپذ ترجمه

هـا اسـاس دنيـاي     گردد و بـا کمـک آن   ال پيام خود ميها انسان قادر به انتق هاي طبيعي که به واسطة آن  وورف زبان-بنا بر تئوري ساپير. آورند  مي
ها را به زبان ديگـر   ها قابل ترجمه نيستند، بلکه ما صرفاً تعبيراتي از آن کند، در واقع گواهي است بر اين نظريه که زبان           گذاري مي   ارتباطات را پايه  

ها  ها در همة زبان يد، بنابراين ترجمه غير ممکن است، زيرا که واقعيتنما هر زباني واقعيت را طبق برداشت و ساختار خود تعبير مي. دهيم ارائه مي
گويد که هر نظام  مونين مي). هاي متفاوتي از جهان وجود دارد هاي دنيا برداشت به عنوان مثال به اندازة تمامي زبان  (شوند    به يک صورت بيان نمي    
ها ابزارهاي قابـل   زبان. نگرد دهد به عبارتي، دنيا را از زاوية ديگري مي ر به دست مي  تري از جهان در مقايسه با زبان ديگ         زباني داراي ديد متفاوت   

هاي ديگر يا قادر به درک  ها داراست که زبان هاي خاص خود را براي اشاره بر واقعيت روند چرا که هر زباني روش تبديل به يکديگر به شمار نمي
هـاي ديگـر و بـا ابزارهـاي متفـاوت       توان انتظار داشت که ترجمـه از ديـدگاه   بنابراين نمي. اند يگانهها ب ها نيستند و يا به طور کلي با آن          اين روش 

ايست که به واسـطة آن مـردم قـادر خواهنـد بـود درک خـود را از واقعيـت محـيط          شناس، زبان وسيله پرداز معنا براي اين نظريه  . پذير باشد   امکان
کنـد در واقـع تعبيراتـي از واقعيـت را ارائـه        طبيعي که مردم از آن براي ايجاد ارتباط با دنيا استفاده مـي       هاي  اطرافشان منتقل کنند، به عبارتي زبان     

هاي متفاوت قابل مقايسه نيستند، حتـي   معاني لغات به تنهايي در زبان. کند  دهند و هر زباني با توجه به ساختار خود، اين تعبيرات را منتقل مي               مي
شود، نظير برخي از   چرا که هر واژه با توجه به موقعيت خود در جمله و در حيطة معنايي زباني خاص، داراي مفهوم ميمعادل يکديگر نيز نيستند   

 . اشاره نمود که داراي پنج معني متفاوت است quedar [kedar]توان به فعل  افعال در زبان اسپانيايي که در اين خصوص مي
 نيجـورج مـون   .ميـ ک متن دار ي است از آنچه که ما از      ياند مطلق باشد، بلکه فقط برداشت نسب      تو يگاه نم  چيترجمه ه : ي نسب يريپذ ترجمه

نحو جمله بپذيريم، بنابراين بايد اذعان  و نظريات اخير را در خصوص واژه، صرفچنانچه  «:ديگو ين گونه مي امشکالت تئوريک ترجمهدرکتاب 
( وجـود نـدارد   ) عمه (amítaدر مبحث واژگاني زبان اسپانيايي معادلي براي کلمة التين داشت که ترجمه غيرممکن است، چرا که به عنوان مثال        

در بخش صرف نيز هيچ معادلي ). کنند و تأکيدي بر روي عمه يا خاله وجود ندارد  به معناي عمه يا خاله استفاده مي tíaدر زبان اسپانيايي از کلمة      
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عمل رهـا  (هاي ريشة التين فعلي وجود داشته باشد که معادل زمان گذشته کامل يوناني  يچ يک از زباننه در التين، نه در زبان اسپانيايي و نه در ه       
 تـوان بيتـي از يـک شـعر      در زمينة نحوي نيز مي). ام و نتيجة آن تا اين لحظه که در حال صحبت در مورد آنم ادامه دارد           کردن توپ را انجام داده    

هاي فارسي، اسـپانيايي، و    مثال زد که ساختار آن قابل ترجمه به هيچ يک از زبانGarrula ramosa prospexit ab ilice perdixالتين را نظير
اولين و آخرين (شود   که يک اسم است ترکيب ميperdix با آخرين کلمة  Garrulaدر اين بيت صفت. هاي ريشة التين نيست احتماالً ديگر زبان

 بيـت را از وسـط بـه دو بخـش     prospexitسازند و در نهايت فعـل    ترکيب ميiliceاقبل آخر بيت  با اسم مramosaو صفت دوم   ) کلمات بيت 
 .تقسيم کرده ضمن اينکه بيت به شش هجا در سمت چپ و شش هجا در سمت راست، منحصر شده است

ـ  تولي ترجمه به معناي ول،استرممکن ي غمبدأ زبان ي و نحوي صرفيها ات ساختار جمله، واژه و صورت   ئي جز يت تمام يدر ترجمه رعا   د ي
ـ  نه ترجمه کـه عبـارت اسـت از تول   ، از متنيبردار ين صورت عبارت خواهد بود از کپ      يست، چرا که در ا    يک متن ن  يق ساختار   يدق ات يـ د محتوي

 داراي معـاني متفـاوتي در    به عبارتي٣چندمعنايند ي زبانهاي ان اکثر نش کهم  يکن ي را ترجمه م   ي زبان هاي  انما نش .  و سبک آن در زبان مقصد      يمعنائ
بـه  . طور کلي با هم تالقي ندارنـد  هاي زباني، چرا که اين فاکتورها به  شوند، نه زبان و يا نشانه       اند که ترجمه مي     هايند و مفاهيم بالقوه واژگانی      زبان

  .»د در آن سرپا بايستدتوان عمقي را در نظر بگيريد که شخص بدون اينکه آب تا باالي سرش برسد مي رودخانة کم«عنوان مثال 
  .توان سر پا ايستاد اينجا مي: گويد آلماني مي

  .رسد اينجا پايم به کف مي: گويد ايتاليايي مي
  .اينجا سرپايم: گويد اسپانيايي مي

  .اينجا آب تا زير گردنم است: گويد ايراني مي
  .روي خوانندگان خود بگذاردتواند بر  بنابراين، هدف از ترجمه، ايجاد همان تأثيري است که متن اصلي مي

  بخش دوم
  :توانيم از نقطه نظر مطالعاتي که در زمينة ترجمه انجام شده، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم اين سه نظريه را مي

بـرای  هـاي متفـاوت    کنند که اساس آن بر هم ريختن موانعي است که در ذات زبان اورتگا و گاست ترجمه را همچون يک ميل آرماني تصور مي    
.... کند و عقيده دارد که هر زباني براي بيـان تفکـرات و احـساسات و     پذيري دفاع مي    وي از نظريه عدم ترجمه    . بيان حاالت مختلف تفکر وجود دارد     

ين در جهـت  در عوض والتـر بنجـام  . کند داراي اصولي است که اين اصول همچون مانعي در سر راه مترجم، از انتقال پيام به زبان ديگر خودداري مي             
دارد که عناصر بيانگر تفکرات و احساسات هر زبان در تمامي جوامع زباني، شبيه يکديگرند و اختالفـات موجـود             رد نظرات اورتگا و گاست بيان مي      

ش تفهـيم جهـاني را بـه    براي بنجامين مادامي که ترجمه اين نق. اند اي متفاوت تعريف شده ها است که در هر نظام زباني به گونه      ناشي از نحوة بيان آن    
کننـد، زمـاني    هـا يـاد مـي    به نظر او ترجمه از زباني به زبان ديگر و غلبـه بـر مـوانعي کـه اورتگـا و گاسـت از آن      . باشد پذير مي خوبي ايفا کند، امکان 

ياکوبسون عقيـده دارد  .  جهاني قرار داداند بيرون کشيده و آن را در محيط يک زبان ها را احاطه نموده    پذير است که ترجمه را از محيطي که زبان          امکان
ولي از سوي ديگـر، مراجعـه   .هاست  پذير بودن آن ها نشانگر امکان ترجمه ها با يکديگر به منظور ايجاد ارتباطی منطقي بين آن           همين عمل مقايسه زبان   

. باشـد  هـا مـي   ناپـذيري زبـان   تلف خود مبين ترجمـه هاي مخ هاي يک لغت در زبان ها و تفاوت به فرهنگ لغات و قواعد دستوري برای يافتن همانندی  
هـا نـسبت بـه محـيط      نگـري آن  هـاي زبـاني و واقـع    بنـدي   بدون در نظر گرفتن طبقـه     ..... ها قادر به بيان تجربيات، احساسات و عواطف و          تمامي زبان 

گيـري واژه، سـاخت    تـوان بـا وام   جاد شود اين خالء را مـي نظر واژه در جمله اي به گفتة ياکوبسون، چنانچه به هنگام ترجمة خاليی از نقطه         . اند  اطراف
کند، بلکه معتقد بـه يـک شـباهت کلـي      شناس، ترجمه را يک ارتباط دقيق و کامل تصور نمي      به طور کلي اين زبان    . ژه و توضيح لغت مزبور پر کرد      وا

يي به دليـل  ها لزوماً يک نارسا کند که در ترجمه وي در کتاب خود صراحتاً به اين نکته اشاره مي.باشد بين ترجمه و آنچه در زبان مبدأ بيان گرديده، مي      
تر باشد، احتمـال نارسـايي اطالعـاتي     هر قدر محتواي يک پيغام غني. کند، وجود دارد انتخابي که ناگزير ساختار هر نظام زباني را به مترجم تحميل مي  

  .نقص که در برگيرندة تمامي زواياي زبان مبدأ باشد، وجود ندارد براي ياکوبسن يک ترجمة کامل و بي. آن کمتر است
ناپذيري متن اعتقاد يافت،  توان به ترجمه شناسي کامالً واضح است که مي نظر زبان اگر چه از نقطه« : گويد  س تريکاس در اين زمينه مي     مرسد

  ).٣٢، ص ١٩٩٥تريكاس، (» بايستي اين نکته را نيز در نظر داشت که ترجمه يک کار رايج روزانه است ولي مي
کيد بر روي اين و يـا آن  أ اگر چه تاست، داراي يک بعد گفتماني ،نظر از بعد زباني ه هر زباني صرف چرا ک،پذير است براي او ترجمه امکان  

  .اي و گفتماني نگاه کرد  به ترجمه به ديد يک عمل مکالمهشود، ولي بايد هاي متفاوتي اعمال مي ه گونه و متون بها زباننکته در 
ـ ،ها و عبارات  برخي از پاراگرافةامکان دارد در ترجمنيست،  درست است که يک متن هرگز به طور کامل قابل ترجمه       وجـود   ه مشکالتي ب
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  .دکر لتوان مفهوم را منتق  ولي حتي در اين موارد نيز مي،آيد
  :توان به دو دسته تقسيم کرد را ميناپذيري   عوامل و موانع ترجمهةبا توجه به موارد مطرح شده عمد

هاي زبـاني   مشکالت متفاوتي را در انتقال داده،  به مقصد و بالعکس هر يک از دو گروه زباني    مبدأزبان   در ترجمه از     :ناپذيري زباني   ترجمه
، بـه   و مفهـوم مـورد نظـر    بـا توجـه بـه بافـت    توانـد   مترجم میي که در زبان ديگر معادل آن وجود ندارد   ياه   واژه برابراز جمله در    .کنند  ايجاد مي 

هـاي    مائـده ة جالل آل احمـد در ترجمـ  مة دون کيشوت انجام داد و يا داريوش آشوري و        حمد قاضي در ترج    م نظير آنچه که  . سازي بپردازد   واژه
چـه بـسا کـه    .  زبان مقصد داردي وي بااط مستقيمي با تبحر مترجم و آشناي سازي ارتب   واژه ةکه البته اين مسئل   .  آندره ژيد انجام دادند    ةزميني نوشت 

کنـد کـه خواننـده را دچـار شـگفتي       مي) فارسي(نوسي را وارد فرهنگ زبان مقصد أهاي نام  ناخودآگاه واژه اي  مترجم به هنگام ساخت واژه     گاهي
  :ي از قبيليها د، واژهکن مي

  )  مهدي سحابي جلد يک ترجمةطرف خانه سوان(...... خنده زردي نمود و پاسخ داد
  )همان کتاب)....... (دوخت مي(بست  هاي اتاق را کج کج بهم مي  گوشه

  ..........سقف ترشح داشت
ها وجود داشته باشـد، کمـي    آن هم با کنار هم قراردادن واژهة ساختارها،  امکان توليد دقيق همترجمه دفاع از اين نظريه که در   بنابراين عمالً 

  .بينانه است غير واقعي و خوش
ها  آيند، بحث فرهنگ  به زبان ديگر بوجود ميیها از زبان گاي از بابت انتقال فرهن  به هنگام ترجمه مشکالت عديده:ناپذيري فرهنگي ترجمه

ناپـذيري مـتن در بـسياري از مـوارد      اي ترجمهه   چرا که محدوديت،رود شمار ميه شناسي ب  و ترجمهشناسي اي در مقولة زبان بسيار پيچيدهمبحث  
بـا  ي که يها  ملت و در نتيجه تداخل فرهنگي اختالف فرهنگي.ي داردهاي جغرافياي د دو فرهنگ و موقعيت  مستقيمي با دوري و يا حتي تضا       ةرابط

نـوان مثـال ترجمـه از    به ع. ی کامالً متمايز استتر از دو زبان با فرهنگ مراتب کمرنگه بسخن می گويند،    زبان  داشتن يک فرهنگ مشترک به دو       
وجود  همشکالت کمتري را براي مترجم ب..... ، آداب و رسوم، رهاباو فرهنگي، های همانندی به دليل وجود ،ا بالعکسزبان اسپانيايي به انگليسي و ي

، مترجم را در ها با فرهنگ ما آنمريکاي التين به دليل تمايزات شديد فرهنگي آآثار برخي از نويسندگان ة  ترجمآورد تا به زبان فارسي چرا که   مي
اننده بدون در نظر گرفتن مبانی و اصول امانتداری در ترجمه از يک سـو  سازی فرهنگی و جلب نظر خو    برابر دو راهی معادل   بسياري از موارد در     

  .و جلب نظر نويسنده بدون در نظر گرفتن فرهنگ زبان مقصد از سوی ديگر، قرار دهد
 در بايـستي سـعي   رود که در اين گونه مـوارد متـرجم مـي    شمار نمي ه عملي غيرممکن بةها باز هم ترجم ولي عليرغم اين تمايزات و تداخل    

 فرهنگي ضـمني وجـود   - هاي فرهنگي مشخصي و معاني اجتماعي    هاي زباني نمايد چرا که همواره مرجع       تعديل اصطالحات و رفتارها و گويش     
  . انتقال دادتوان با استفاده از آنان پيام را باشند که مي اي در زبان مقصد مي دارند که وابسته به يک سياق سخن تعريف شده

ضـوع  تر نسبت بـه مو  بينانه فرامتني را به کناري نهاد و موضعي واقع     / آزاد، متني / ناپذيري، ادبي  ترجمه/ پذيري  ترجمه ةدروانبايد اين عقايد تن   
 بـه يکـديگر   ها زبانپذيري   کلي ببخشيم و از عدم ترجمه     ی صورت ه است چنانچه بخواهيم به مسئله      بنابراين اشتبا  پذير است،   ترجمه امکان . گرفت

اين عـدم تقـارن عبـارت اسـت از      عدم تقارن وجود دارد که  اصوالًها زبان چرا که در پذير نيست،  ها نيز امکان  پيام همة ةبته ترجم  ال ،صحبت کنيم 
  .٤ وجود داردها  در برخي از فرهنگی که، نظير اصطالحات رايجيابي در زبان مقصد قابل معادلبياني هاي متفاوت  سبک

 معدودي صنايع ادبي است کـه متـرجم   سازد که فقط در نکته واقف مي ما را به اين ،هاي انجام شده جمهتردر  توصيفي   ـ   تطبيقي ةيک مقايس 
هـا را   آنداند کـه   ي مييها يابي را ناشي از محدوديت عدم معادل  روزا رابادان در اين خصوص به تبعيت از سزار سانتويو .يابي نيست   قادر به معادل  

  :استبه سه دسته تقسيم نموده 
  :شمارد ها مي  اين محدوديتةکه موارد زير را از جمل فرد زبانيه هاي منحصر ب هاي ناشي از ويژگي وديتمحد
م بـه زبـان مقـصد    اي را به هنگام انتقال پيـا  اين گونه موارد مشکالت عديده: ي، در زماني و اجتماعيع بين زباني شامل تنوعات جغرافياي   تنو
اي که بر آن اطالق   واژهجاندار و ارتباط تنگاتنگي که بين خاص يک شيئي و يا ها به دليل اهميت خي از فرهنگر بر به عنوان مثال د.کنند  ايجاد مي

 در »شـتر « در فرهنـگ اسـکيموها و   »بـرف «نظيـر  ينـد  ها داري کثرت معنا  ، برخي از واژه وجود داردگردد و فرهنگ و آداب و رسوم آن مردم         مي
ها به دليل همزيستي زباني از فرهنگي به فرهنگ ديگـر   بعضي از اين واژه  . برند کار مي ه   ب »خدا«ن براي ناميدن    فرهنگ اعراب و القابي که مسلمانا     

 هـايي  در نتيجه مفـاهيم و واژه . کرد سال همزيستي اشاره ٧٠٠ي به دليل   أثير فرهنگ اسالمي بر زبان اسپانياي     توان به ت    مي ، براي مثال  اند شدهمنتقل  
 :چون

Ojalaاي انشااهللا و به معنAdiós  ي يدر زبان اسپانيا( به معناي خدا بهمراهتDiós به معناي خدا و  a     حرف اضـافه همراهـي اسـت و يـا 
                                                        

  .باشد  مي»رچشم اسفنديا«اي فارسي اي يوناني که معادل آن در ادبيات اسطوره  در ادبيات اسطوره»پاشنه آشيل«نظير  -١
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Alála  های شطرنج در زبان اسپانيايی که از فارسی به عربی منتقل گرديده و سـپس   اند و يا نام مهره وارد فرهنگ اسپانيايي شده به معناي اهللا اکبر
از اين ...) از گل ياس،jatmin نرگس، narsis(ها  های گل و اسامی برخی از گونه) …,alfil, shah, rokhنظير (انيايی رايج شده است در زبان اسپ

 .قبيلند
ط تنوعات اجتماعي فقـ .  نيز قابل مقايسه نيستندها زبان »در زماني«هاي متفاوت   گويد که موقعيت    رابادان مي  ٥»در زماني « با ويژگي    ارتباطدر  

  .ي اجتماعي دو زبان مورد بحث قابل مقايسه و هماهنگ باشندها انسازم که بافت موقعيتي واند  زماني قابل ترجمه
گردنـد و متـرجم    رمزهاي غيرقابل ترجمـه تبـديل مـي     که خود به خود به اند  ييها محدوديت :هاي زباني   تنوع بين زباني شامل محدوديت    

 .گيرد توصيفي براي ترجمه در نظر ی را به مانند موضوعها آنبايستي  مي
هـاي مختلـف    شود و معنا بـه شـکل   وقتي نشانه به منظور و مفهوم خاصي در متن به کار برده مي   : ٦ها تنوع عملکرد و کاربرد بين متني نشانه      

 .گردد دستخوش تغيير مي
به عبارتي در اين گونـه متـون،   . ط زبان مبدأ و مقصد  داللت دارد بر عدم تطابق متون به دليل متفاوت بودن محي          : هاي فرا زباني    محدوديت. ٢

گاه به کار گرفته  گيرد و بخش زباني فقط و فقط به عنوان يک پايه و تکيه محيط و فرهنگ زبان مبدأ قرار مي) پيرو(ترجمه به صورت زيرمجموعه 
کند، در اين گونه متون، تمـامي فاکتورهـا در تـصميم     مراهي ميشود و نه به عنوان اساس و ابزار انتقال پيام و عامل فرا زباني که فقط متن را ه   مي

هـا   دار و دوبله از اين گونه ترجمـه  هاي زيرنويس ها، فيلم عواملي نظير نگارش، تابلوهاي تبليغاتي، متون کمدي، ترانه  (مترجم براي ترجمه دخيلند     
  ).شوند محسوب مي

را در برابـر شـعار   مـان   همـواره مترج پـردازان   عبارت است از اين که نظريـه :هانينظر انتزاعي و ج هاي شناخت انسان از نقطه     محدوديت. ٣
مقصد زبان  و مبدأ بين زبان = B  A ايجاد يک تساوي زباني نوع در حالي که ترجمه صرفاً،دهند  قرار مي»نقص بودن ترجمه کامل و بي «غلوآميز

 بنا  پيام بخشي از متن را صرفاًةکه مترجم مجاز نيست که از خواننده و يا گيرند  ضمن اين،رود بلکه ترجمه گذر به سوي ديگر است        شمار نمي  هب
زنـد  ب و به جاي ترجمه دست به تحريف موضوع متن اليل کمبود اطالعات خود حذف کندليل اين که پيام براي وي مفهوم نبوده و يا بنا به د     به د 

  .رخورد کنداي با متن، ب طور سليقه هو يا ب
ها و به فرهنگـي کـه بـراي     ها و پيام  در زبان مقصد با نشانهمبدأهاي متن زبان   با همان ارزش  معادل زباني است از ايجاد يک     ترجمه عبارت   

  . ارائه دادمبدأ با توجه به محيط فرهنگي و زباني زبان ، به عبارتي متن را بايد يک پوشش ديگري، پيام آشنا و قابل فهم باشدةگيرند
ة اشـتباه وي دربـارة    عقيـد ة نتيجـ ،دهـد   عدم رضايتي که يک مترجم پس از پايان کارش به وي دست مي    قيده دارند برخي از صاحبان فن ع    

  . و نه تعبير آنکند ي متن در زبان ديگر تلقي ميبردار  کپيةمانند يک کار سادترجمه است که عمل ترجمه را به 
توان  ي ميي مختلفها زبان  است که اين زبان را با در ميانمبدأباني به عنوان زبان  بين دو تنگنا افتاده است، به عبارتي زايست که ترجمه حادثه

کشد و بـدين وسـيله از هـر      ولي انتقالي که خود زبان را به محک مي،ايست که قادر به انتقال اين زبان است  ترجمه حادثهبه زبان مقصد بيان کرد   
  .ندک  زبان جلوگيري مياضمحالل و يا پذيری سامانگونه 

نقش  اي که دارد ترجمه به دليل تعهد دو جانبه. کند  مشکالتي را به هنگام جايگذاري آن در مقطعي از زمان ايجاد مي      ،ترجمه به عنوان حادثه   
ـ ها   ملتترجمه با تحميل زبان خود بر. دارد هاي متفاوت زباني را زنده نگاه مي نمايد و واريته  هاو جهان ايفا مي    ميانجي را براي ملت    ثير أو جهان ت

عمل ه  ممانعت ب،نثي نمودن و يا از بين بردن زبانانديشه سامان پذيری تاريخي و نظری آن به عنوان خگذارد و بدين ترتيب در برابر هر گونه        مي
  .آورد مي

کنـد کـه    ين گونه فکر مي زماني ا گرفته و معموالًدر واقع از خود مترجم نشأت» خير؟پذير است يا  آيا ترجمه امکان«اين روش آموزشي که   
کند   استفاده ميمبدأي خود با زبان مقصد و يا يآشنانا پوشش دادن  و، بدين طريق از اين روش برای  کار خود دارد   نمايد نياز به توجيه     احساس مي 

ه و گاهي اوقات نيز گمـراه  شي نيز باشد، کاريست خوشبينان و آموزای   دنبال روشی منحصر به فرد بودن که داري ارزش سامانه          چرا که در ترجمه   
 ةپديـد تـوان پاسـخي صـريح بـه      ظرات و استنتاجات تکراري در اين باره، خود گوياي اين نکته است که نمي           نسبي بودن ترجمه و انواع ن     . کننده

  .ي هم داشته باشد، دادي که خاصيت معجزه آساای واحد نظريهترجمه با 
شناسـي کـاربردي باشـند کـه امـروزه در        جديدي از علم زبانةدنبال شاخه  بشناسان زبان و پردازان نظريهنسبي بودن ترجمه باعث گرديد تا    

 Vazquez به عنوان مثال در اسپانيا براي اولين بار باسکز آيورا .شود شناسي تدريس مي اي از علم زبان هاي دنيا به عنوان شاخه بسياري از دانشگاه

                                                        
5- diacrónico 
6- semiótica 
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Ayora    از ،هاي انجـام شـده از يـک مـتن      ترجمهةد که در واقع به مقايسکرشناسي استفاده  اي از علم زبان  براي شاخه٧»شناسي ترجمه« از عبارت 
و غيره را براي ايـن  » شناسي کاربردي در ترجمه زبان «نظيرشناسان ديگری عباراتی  ولي همزمان با او زبان  . پرداختند  مي ،نظر ساختار جمالت   نقطه

 هلمز. گرديد مطالعات ترجمه اطالق مي/ علوم زباني/ به موارد نظری» شناسي جمهتر« لفظ ، نظير فرانسه،رهادر ديگر کشو. کردند منظور استفاده مي
Holmes  المبرت .دتعريف کر » نام و ماهيت ترجمه   «ا   آن ر Lambert              در اين رابطه اذعان دارد که اگـر چـه خـود مـن گـاهي اوقـات اصـطالح 

  .گيرد تري را در بر مي  ابعاد وسيع»شناسي ترجمه« اين دو اصطالح مترادف هم نيستند و اصطالح  ولي عمالً،دهم  را ترجيح مي»مطالعات ترجمه«

  گيري نتيجه
 جديد اي نسبتاً شناسي تجربه  در علم ترجمه٨ تجربي-عملي، هاي تحصيلي اتفاق افتاد، مطرح ساختن مسئله بر خالف آنچه که در ديگر رشته

 - مطالعات عمليشويم که بيشتر ، متوجه ميشناسي بيندازيم هاي علم ترجمه چنانچه نظري به مقاالت و تازه .گردد محسوب مي) ٨٠از اواخر دهه (
 نظـر خـود را بـر روي روش    انـد و اساسـاً    را بکـار گرفتـه    ،٩گرايانـه   برون -گرايانه  روش درون  اً منحصر ، کتبي ة ترجم ةتجربي انجام شده در زمين    

Thinking-Aloud Protocols گـردد،   و آنچه کـه از آن برداشـت مـي   ) که در اين مورد داللت دارد بر روند ذهني مترجم(بيان روند ذهني   يعني
 ترجمـه مـشکالتي در سـر راه    ة تحقيقاتي عملي دربـار کاریريزي   تا به هنگام برنامهک بعدي بودن مطالعات باعث شده   اين ت . اند معطوف ساخته 

گردد که   بروز نمايد چرا که در بستر ترجمه هنوز کمبود نظراتي احساس مي ،م تحقيقاتي در اين زمينه است     ريز و يا محققي که مايل به انجا        برنامه
ن اهاي ترجمه و ناظر  ي ترجمه، انتخاب موضوع، تعريف گروه   يک کار تحقيقاتي، ايجاد ابزارها    ريزي   ها، طرح  ريزي مشترک تئوري   به هنگام برنامه  

: گيرد، ابعادي نظير شايان ذکر است که اين رشته ابعاد بسيار وسيعي از آموزش و تربيت مترجم را در بر مي. د دادخود را نشان خواه..... ترجمه و 
بررسي ابعاد ترجمه از نظر دستوري، واژگـاني،  ( شفاهي و کتبي، ترجمه در آموزش زبان خارجي، تربيت مترجم، کمک به ترجمه        ةآموزش ترجم 

گردد و آن اين که اگر چه اولين   اساسي متمايز ميای  جديد مسئلهةبندي اين رشت ولي به هنگام طبقه. از اين قبيلند. .....، نقد ترجمه )شناسي عبارت
 فراتر از اين مبحث رفته و از آن بيـشتر بـه ماننـد    در حال حاضر قلمرو اين رشته بسی ولي ،شناسي مطرح گرديد  بار اين رشته در چارچوب زبان     

ترجمه را به مانند متن، بـه ماننـد يـک عمـل     كه  آلبير مثل اورتادو . شود صحبت مي ..... شناسي،   ل نظير روانشناسي، جامعه   هاي مستق  يکي از رشته  
ة رشـت شناسي را بـه عنـوان يـک     تي ترجمهبايس ها باشد مي گيرد و براي اين که ترجمه داراي اين ماهيت     اي و يک روند ادراکي در نظر مي        مکالمه
  .دکرپردازد، تعريف   و تحليل مسائل بين فرهنگي و روانشناسي زبان مي که به مطالعهمستقل
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