دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
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ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان نهجالبلاغه
بر اساس نظریه لادمیرال ()4991
علی صیادانی ،*4سیامک اصغرپور2

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
پذیرش99/44/03 :

دریافت99/8/22 :

چکیده
ارزیابی ترجمه ،بررسی میزان درستی و نادرستی ترجمه سطوح و واحدهای متن و نیزز بررسزی بزو و بزد
ترجمه این واحدهاست .واژه نیز ابتداییترین و تأثیرگذارترین واحد ترجمه است کزه اابلیزت بربزورداری از
سطوح مختلف معانی را داشته ،بههمین دلیل معادلیابی دایق آن نیز اهمیت بسزایی دارد .مترجم در ترجمزه
واژگان با چالشهایی مواجه است؛ چراکه ترجمه واژه باید متناسب و همسو با بافت مزتن باشزد .گزاهی نیزز
برگردان واژه و بار معنایی آن اابل ترجمه نیست .برای رفع یا کاهش درصد این چالشها در ترجمزه ،میتزوان
شیوههای مختلفی را بهکار گرفت .لادمیرال ( )4991مؤلفههایی را در این بصوص مطرح میکند که متزرجم را
در چگونگی انتقال مفاهیم واژگانی راهنمایی کرده تا وی با گزینش واژههایی بهعنوان معادل ،بین متن ترجمزه
شده و متن اصلی تعادل نسبی برارار سازد .نهجالبلاغه بهعنوان یک متن ادبی -دینی شامل لایههای مختلزف
معنایی در سطح واژگان است .پژوهش حاضر درصدد است با تکیه بر نظریه لادمیرال ( )4991به بررسی انزوا
روشهای تعامل با واژههای نهجالبلاغه در ترجمه و نیز به ارزیابی عملکرد علی شزیروانی ( )4080در ترجمزه
واژگان نهجالبلاغه بپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد با توجه به مؤلفههای لزادمیرال ( ،)4991رویکزرد
مترجم در بخشهایی از ترجمه ،مقصدگرایی و در بخشی دیگر مبدأگرایی بوده و با وجود پایبندی بزه واژگزان
زبان مبدأ ،توجه بود را به انتقال معنا و پیام متن نیز معطوف داشته است .وی ،در مزواردی چنزد بزه ترجمزه
مدلولها و مفاد واژگان بسنده کرده است که این امر منجر شزده ترجمزه بزه دور از تکلزف و ابهزام در در
منظور متن باشد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ترجمه ،متون دینی و ادبی ،معنی واژه ،نهجالبلاغه ،نظریه لادمیرال ()4991
Email: a.sayadani@azaruniv.edu

* نویسنده مسئول مقاله:
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 -4مقدمه
بهکارگیری واژه در قالبهایی چون مجاز ،استعااره و ییتره بتر متا ماتانی و را
جمله میا زاید .در واقع ارزش لغوی یک ترجمه ،زمانی اس

هتای

که معرجم لاوه بر شتیوههای

کاربردی ترجمه و انعقال ماانی و نکات ادبی -بلایی معن مبتد ،،از ابزارهتای معاتددی بترای
ترجمه واژگان اسعفاده کند تا معن ترجمه شده مجذوب مخاطبان قترار گیترد .ایتن ،واژگتان
که به جمله انسجام میبخشد ،بهطوری که «هر جملهای در معن مبد ،در درجه نخست

اس

از واژهها و ترکیبهایی تشکیل شده اس
درس

که اگر هریک از آنها را به تنهایی و بته وتورت

ترجمه کنیم ،وارد کردن آن در ساخعار جملههای معن مقصد کتار دشتواری نیست ،

یانی ماادلیابی واژگان ،امری مهتم است

کته در آسانستازی ترجمته جملتات و بتارات

اثرگذار اس » ( قهیزاده .)11 :3131 ،نظر به اینکه ،واژه در مواردی دارای لایتههای مخعلت
مانایی اس  ،لذا یکی از اولوی های کار معترجم ،ایتن است
ماادلی دقیا برای واژههای زبان مبد ،دس

یا

کته چناندته در ترجمته ،بته

 ،آن را بهکار برده و در ییتر ایتن وتورت

ابعدا به ترجمه آن واژه به شکل توضیحی بپردازد تا بعواند این لایههای مانایی را منعقتل کنتد
بهطوری که ترجمه توضیحی با توجه به مدلولها ،ویژگیها ،حال هتا و مفتاد واژه وتورت
گیرد زیرا هر واژهای ممکن اس

دارای ماانی ضمنی و اسعااری نیز باشد که قابلی

انعقتال

این ماانی گاهی بهوسیله یک واژه در مقابل واژهای از زبان مبد ،امکانپذیر نبتوده یتا دشتوار
اس  .گاهی نیز بهدلیل دم ماادلیابی دقیا ،لفظ واژه زبتان مبتد ،بتهطور مستعقیم بته زبتان
مقصد وارد شده که به نوان واژهای دخیل (وامواژه) بهشمار میآید.
نهجالبلایه دارای واژگان ادبی و اسعااری راوانی اس
و ماانی چند بُادی آنها میتوان مطابا با روشهای مخعلت
دینی -ادبی پرداخ

که برای حفظ و انعقال را

هتا

بته ترجمته واژگتان ایتن اثتر

با بررسیهای انجام گر عه مشخص گردید که ترجمه لی شتیروانی از

نهجالبلایه ( ،)3131تا حدودی با این رویکردها و روشهتا انطبتاد دارد لتذا بته نوان منبتع
اولی پژوهش انعخاب شده اس .
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برخی از شیوههای کاربردی در ترجمه واژگان و ماادلگزینی بارت اس

از:

 -3انعخاب ماادل برای ماانی اولیه واژگان
 -2انعخاب ماادل برای ماانی ثانویه واژگان
 -1درگاش

و وامواژه

 -1تفسیر حداقلی مانا
 -1ترجمه مفاد واژه و ماادلیابی نسبی
شناخ

این روشها و اسعفاده از آنها در جای مناسب ختود ،بته معترجم معتون دینتی

کمک شایانی خواهد کرد.
ژانرنه لادمیرال )3111( 3یکی از نظریهپردازان مشهور رانسوی اس  .نظریه وی در ایتن
زمینه حاوی نکاتی اس

که در برطرف نمودن این چالشها مؤثر میباشتد« .ایتن معترجم و

نظریهپرداز رانسوی برای نخسعین بار واژه «ترجمهشناسی» یتا «مطالاتات ترجمته» را بتهکار
برد که هدف از آن ،بررسی و رویارویی با مشکلات ترجمه مسعقل از زبانشناستی و ادبیتات
اس  .وی از نظریهپردازان مقصدگرا اس

و در سال  3111کعابی با نتوان «ترجمته کتردن:

قضایایی برای ترجمه» منعشر کرد که به ارائه راهحلهایی برای رویارویی با مشکلات ترجمته
اخعصاص دارد» (مهدیپور .)13 :3111 ،لذا نگارندگان در جسعار حاضتر پتا از تبیتین ایتن
نظریه به کنکاش ملکرد لی شتیروانی ( )3131در ترجمته واژگتان خطبتههای نهجالبلایته
پرداخعهاند.
همدنین با بررسی مراحلی که واژه از زبان مبد ،به زبان مقصد برای تدا ی همتان مانتا و
مفهوم طی میکند ،میتوان رآیند سیر لفظ و مانای واژه بته زبتان مقصتد را اینگونته تبیتین
نمود که هرچند واژگان در چهارچوب جمله و معن ،مانا پیدا میکنند ،امتا بترای آسانشتدن
درک منظورِ معنِ ترجمه و واژگان بتهکار ر عته در آن بترای خواننتده ،میتتوان لت

را بته

مالول ،کل را به جزء ،لازم را به ملزوم ،واسطه و ابزار را به نعیجه ،خاص را به تام ،حتال را
به محل ،دال را به مدلول ،مقید را به وورت اطلاد ،زمان حال را به آینده ،ا ل و مفاتول را
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به مصدر ،مانای ثانویه و ضمنی را به مانای اولیه واژه یا بالاکا همته ایتن متوارد ،ترجمته
کرد تا به نو ی در معن نیز تادیل ایجتاد شتود .امتا تمتامی ایتن دختل و تصترفها زمتانی
امکانپذیر اس

که لاوه بر ر ای

اول امان داری ،به تحری

معن اولی یتا ایجتاد ابهتام

در ترجمه منجر نشود و تنها به قابل درک شدن دقیا واژگان معن کمک کند کته شتناخ

و

بهکارگیری این اوول به توانمندیهای معرجم بسعگی دارد.
مقاله حاضر پا از تبیین نظریه لادمیرال ( ،)3111به انواع متدلولها و لایتههتای مانتایی
قابل تصور برای واژگان گریزی داشعه ،سپا بتا ارائته انتواع روشهتای تاامتل بتا واژگتان
نهجالبلایه در ترجمه ،به ارزیابی ایتن متوارد مطتابا بتا تئتوری ایتن نظریتهپرداز و معترجم
رانسوی پرداخعه اس .

 -2ضرورت پژوهش
بررسی و تبیین جایگاه واژه و چگونگی ماادلیابی آن به نوان اولین گام در ترجمته و ارائته
الگویی برای ترجمه واژگان در وورت نبتود ماادلهتای دقیتا ،از ضترورتهای پتژوهش
حاضر میباشد زیرا گاهی ممکن اس

یک زبان ،ماادلهتای مناستبی را بترای اوتطلاحات

نی ،رهنگی ،ادبی و کاربردی زبان مبد ،که ایلب بُاد زمتانی مشخصتی دارنتد ،نداشتعه یتا
ساخعار کلی زبان این امر را ناممکن سازد .بنتابراین توجته داشتعن بته نظریتههایی همدتون
نظریه لادمیرال ( )3111راهکارهایی را در ترجمه به معترجم نشتان میدهتد کته میتوانتد در
حوزه ترجمه مفید واقع شود.

 -0روش پژوهش
جسعار حاضر به روش توویفی -تحلیلتی و بتا تکیته بتر تئتوری ژانرنته لتادمیرال ()3111
میکوشد با بررسی حدود  22جمله از خطبههای نهجالبلایه ،ترجمه لتی شتیروانی ()3131
و به تاداد  13واژه از این جملات ،رآینتد انعقتال آن دستعه از واژگتانی را بته زبتان مقصتد
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ارزیابی کند که در نهجالبلایه تادد تکرار داشعه و دارای ماتانی مشتخص و یتا معاتددی در
سیاد جملات و بارات خاص میباشد تتا چگتونگی و مراحتل ترجمته و ماادلیتابی ایتن
واژگان تبیین شود .تئوری لادمیرال نیز بهدلیل اینکه در راسعای نوع ترجمه چنتین بتارات و
واژگانی دارای مؤلفههای کاربردی بوده ،به نوان ماده پژوهش حاضر انعخاب شده اس .

 -1پرسشهای پژوهش
 -3رویکرد لی شیروانی ( )3131در ترجمه واژگتان نهجالبلایته مبعنتی بتر چته اوتلی
(مبد،گرایی ،مقصدگرایی ،لفظگرایی ،مانیگرایی) بوده اس ؟ و سای داشعه تاادل را در چته
سطحی از ماانی واژگانی برقرار سازد؟
 -2کدام روش به نوان مطلوبترین شیوه در ترجمه واژگان نهجالبلایه توسط شتیروانی
( )3131مورد اسعفاده قرار میگیرد و چگونه؟
 -1آیا مؤلفههای پیشتنهادی لتادمیرال ( )3111میتوانتد در ترجمته واژگتان نهجالبلایته
کاربرد داشعه باشد؟ و تا چه اندازه ممکن اس

در بهبود ترجمه تأثیرگذار باشد؟

 -5فرضیههای پژوهش
ال ) معرجم ابعدا در ترجمه واژگان معن ،به دنبال ماادلیابی آنهتا بتوده ،بته ایتن مانتا کته
واژگانی را در زبان مقصد در مقابل واژههای زبان مبد ،بر میگزیند که در داخل همتان زبتان
و رهنگ حاکم بر آن به یک مل ،شیء ،حال  ،ویژگتی و متدلولی دلالت

میکنتد کته در

زبان مبد ،دال بر همان اس  .همدنین آن دسعه از ماانی اولیهای که واژه بته وتورت جتدای
از معن بدان دلال

دارد ،متورد توجته معترجم بتوده ،بتهگونتهای کته وی در وتورت تدم

ماادلیابی دقیا یا به دلایل دیگر ،واژگان زبان مبد ،را به همان شتکل در متعن ترجمته شتده
بهکار برده اس  .در مواردی نیز بترای شتیواتر و گویتاتر شتدن متعن ترجمته از ا زودههتای
توضیحی و تفسیری اسعفاده کرده اس .
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ب) چنانده در مرحله ماادلیابی حا ترجمه ادا نشود ،میتتوان از تجربته ترجمته مفتاد
واژگان و توضیح مخعصتر متدلولها و کارکردهتای آن بهوستیله یتک گتروه استمی ،گتروه
مفاولی ،گروه قیدی و  ...اسعفاده کرد که این ا زودهها در متعن و در راستعای آشتکار شتدن
پیام و مفهوم ،تأثیر زیادی خواهد داش  .ترجمه مفاد واژگان یا ترجمه را لغتوی بتا استعفاده
از ا زودههای تفسیری تا آن اندازه کته با تا ابهتامزدایی از متعن شتود ،بیشتتر در ترجمته
واژههایی کاربرد دارد که در قالب اسعااره ،مجاز ،توریه یا واژگان رهنگی و استامی ختاص
بهکار ر عه اس  ،بهطوریکه مانای ضمنی داشعه و خاص یک زبان اس .
ج) الگوهای ارائهشده توسط لادمیرال ( )3111دارای نکتاتی ریت
ممکن اس

و راهگشاست

کته

در ترجمه تادادی از واژگان نهجالبلایه تأثیر گذار بوده و با ر ع ابهتام از ماتانی

و دلال های این واژگان ،به شفافسازی ،روان و گویاتر شدن متعن و تستهیل امتر ختوانش
منجر گردد.

 -9پیشینه پژوهش
در مورد واژگان نهجالبلایه به نوان نصر اولی ترجمه ،پژوهشهتای ارزشتمندی وتورت
گر عه که از ابااد مخعلفی به این موضوع پرداخعه شده اس  .ازجمله:
الت ) «کاربردشناستتی ماتتانی ارجتتا ی واژگتتان در رآینتتد ترجمتته نهجالبلایتته» نوشتتعه
عحیمظفری ،مسبود و قائمی ( )3111نگارندگان این مقاله بخشتی را بته بحتا در متورد
انواع واژگان کتاربردی و ترجمته مانتای ارجتا ی یتا اوتطلاحی واژه ،اخعصتاص دادهانتد
بهطوری که جنبههای تأثیرگذاریِ ماتانیِ ارجتا یِ واژگتان در ترجمته ،چتالشبرانگیز بتوده
اس  .همدنین کاربرد این نوع مانا در ارتباط با مفهتوم و دلالت
توجه قرار گر عه اس

آن در زبتان مقصتد متورد

با این تابیر کته ماتانی ارجتا ی ،نخستعین راهنمتای معترجم بترای

دسعیابی به برابری در ترجمه بهشمار میرود .اما نگارندگان نسب
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معن ،بیشتر به همان مانای لغوی اهعمام ورزیدهاند در حالی که اهمی

با

مانتای ثانویته

و ضمنی واژه کمتر از مانای ماجمی آن نیس .
ب) «واژگان چندمانا و اهمی

آن در ترجمه قرآن کریم» نوشتعه شتهبازی ( )3111ایتن

پژوهش ،با تأکید بر اینکه چنین واژگانی در ایجاد لایههای مخعل
اهمی

مانایی در معون دینتی از

ویژهای برخوردارند ،به بررسی واژگان چندمانایی پرداخعه اس

چراکه در دریا ت

مقصود و ترجمه آیات نیز نقش مؤثری ایفا میکننتد و بترای ترجمته ایتن واژگتان بایتد بته
جنبههای ریشهشناخعی آن توجه شود .در واقع چالشهتای ترجمته واژگتان را بته وتورت
جدای از معن و از طریا ریشهیابی بررسی میکند و این در حالی اس

کته مانتای واژگتان

در داخل جمله و معن و به همراه بار مانایی معناسب با ضای کلام و سیاد جملته مشتخص
میشود.
ج) «میزان توجه معرجمان به ناور مانایی واژگتان در ترجمته استمهای جامتد ستوره
بقره» نوشعه حاجیخانی ،معقتیزاده ،روحیبرنتدد و رستعمیکیا ( )3111ایتن جستعار نیتز
بیشتر به تحلیل ناور مانایی واژگان و آحاد مانایی هر واژه پرداخعه و با ذکتر نمونتههایی
از اسمهای جامد ،لایههای مانایی آنها را بررسی کرده اس  .همدنین وترفنظر از اینکته
برای ترجمه معون دینی -ادبی باید آحاد مانایی واژه مدنظر قرار گیرد ،اما برخی واژگتان نیتز
در همایی با سایر واژگان معن ،شامل ماانی معفاوت و ضمنی هسعند که در مقاله متذکور بته
این موارد اشارهای نشده اس .
د) «بازکاوی ترجمه بداللطی

تسوجی از داسعان بنیادین هزار و یتک شتب بتر استا

الگوی ژانرنه لادمیرال» نوشعه دلشاد ،مسبود و بدی ( )3111در ایتن مقالته نیتز بته تبیتین
نظریه لادمیرال ( )3111و ارزیتابی داستعان هتزار و یتک شتب ،بتر استا

تاتداد زیتادی از

مؤلفههای این نظریه پرداخعه شده اس .
در حال

کلی ،ترجمه معون بهویژه ترجمه معون دینی -ادبتی همدتون نهجالبلایته ،بایتد

به دور از ذود ،تغییر سبک بیانی و نیز ادبتیگرایتی معترجم وتورت گیترد .نهادینته کتردن
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نظریههای منسجم همدون نظریه لادمیرال ( )3111در ترجمه ایتن معتون بته انستجامپذیری
بیشتر ترجمه میانجامد .کاربردی کردن این مهم ،به شکلی گسعردهتر ،هتدف اوتلی و نیتز
وجه تمایز میان پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای یاد شده اس .

 -2مبانی نظری
نظر به اینکه بخشی از مؤلفههای موجود در نظریته لتادمیرال ( )3111در رابطته بتا واژگتان،
کاربردی اس  ،لتذا در پتژوهش حاضتر قتط مؤلفتههایی کته در ارتبتاط بتا واژگتان قابتل
اجراس  ،به نوان پایههای نظری پژوهش انعخاب شده اس .
لادمیرال در کعاب «ترجمه کردن :قضایایی برای ترجمه ( »)3111و همدنتین در مقالتات
دیگر ،قضایا و ابزارهایی برای ترجمه ارائته میکنتد کته بستیار معنوعانتد :انعختاب ترجمته،
جبران ،مانای یلط حداقلی ،ناهمگونسازی ،2ا زودهسازی ،1تفسیر حتداقلی ،خوانتا بتودن،1
اوطلاحگرایی ،1کمال نسبی 1و ( ...رک لادمیرال.)313 :3133 ،

از نظر لادمیرال ( )3111مؤلفههایی وجود دارد که باید در ترجمه معن ،بتهطور تام و در
ترجمه واژه ،بهطور خاص مورد توجه قترار گیترد .میتتوان ایتن مؤلفتهها را در واحتدهای
ترجمه از جمله در سطح واژگان ،ترکیبها ،جملهها و کل معن بهکار بس .

مخعل

معرجم هنگامی که خود را در مقابل ترجمه معنی مییابتد کته در حتوزه ختود نوآورانته
اس

و زیرساخ های نظری آن هنوز وارد زبان -رهنگ مقصد نشتدهاند ،بایتد بته کمتک

راهحلهایی تمام مانای با

مورد نظر را وارد زبان -رهنگ مقصد کنتد و تنهتا بته انعقتال

مانای وریح بسنده نکند .مامولاً در میتان معرجمتان رستم است

کته اینگونته توضتیحات

به نوان یادداش های معرجم به وورت پاورقی بیان میشوند اما قیده لادمیرال ( )3111بتر
این اس

که اینگونه توضیحات باید در معن گنجانده شود و لاوه بر این معرجم میتواند بتا

آوردن کلمات کلیدی بته زبتان اوتلی در متعن ترجمته ،نشتانهای دیگتر بترای خواننتدگان
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رهیخعهتر خود راهم کند .این امل با ا میشود یادداش های معرجم کته با تا توقت
در مل خوانش و سلب تمرکز خواننده میشوند ،به حداقل ،کاهش پیدا کنند (همان.)3 :

نگارندگان در این نوشعار به ذکر پنج نوع از مؤلفههایی که در برطرف نمودن چالشهتای
سطح واژگان کاربرد دارد ،بسنده میکنند:
 -3حا انعخاب معرجم 1گاهی معرجم مجبور میشود جه

انعقال درس

مانتا از متعن

مبد ،به معن مقصد ،ماادل باضی از کلمات را آنگونه که در رهنگلغات آمده است  ،بتهکار
نبرد .در چنین شرایطی ،چنانده معرجم توجیهی برای کار خود نداشعه باشتد ،میتوانتد بنتابر
قضیه «حا انعخاب معرجم» ماادلی را که با با

معن همخوانی دارد ،بهکار برد.

 -2ابهامزدایی با بررسی مؤلفته ابهتامزداییِ مفتاهیم و شفافستازی ،راهکتار مشتکلات
نظری [و ملی ترجمه] تبیین و مشخص میگردد.
 -1درگاش

3

ترجمه در متل همیشته نتاقص است  .ترجمته هماننتد تمتامی ا متال

ارتباطی ،معحمل قدری درگاش

است  .درگاشت

بته مانتای کتاهش و اتلتاف واحتدهای

مانایی اس  .گاهی در معن اولی کلماتی وجود دارد که در زبان مقصد بار مانایی ندارنتد و
تنها مخصوص ساخعار معن مبد ،اس  .در نعیجه معترجم میتوانتد در ترجمته ،آن را ترجمته
نکند بیآنکه تغییری در مانا ایجاد شود [یا میتوان در قالب واژه و بتا تغییتر در ستاخعار آن،
بهکار برد].
 -1ا زودهسازی 1گاهی معرجم جه

بازآ رینی مانا در معن مقصد ،یک یا چنتد واحتد

مانایی را به ترجمه میا زاید که البعه در این وورت ،بر اسا

قضیه «حمایت

یتک واحتد

مانایی در معن مبد ،بهوسیله واحد مانایی دیگر در زبان مقصد ،برای انعقتال درست
مل کرده اس

مانتا»31

(رک لادمیرال 321 ،21 ،22 :3131 ،و .)323

 -1تفسیر حداقلی 33این نوع تفسیر بر هده معرجم اس  .یانی در ترجمه باید حتداقلی
از تفسیر وجود داشعه باشد که هیچ ترجمتهای نمیتوانتد از آن اجعنتاب کنتد (رک لتادمیرال،

 .)311 :3133در واقع الگوی لادمیرال ( ،)3111آزادی ملِ دو چنتدانی را در اخعیتار معترجم
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قرار میدهد تا وی بعواند بدون هیچ نوع امل بازدارندهای یا بدون تالا خاطر به استعفاده از
روشها یا واژگانی خاص ،ترجمه روان و گویایی را با سبک خود اما نزدیک به ستبک متعن
که در بردارنده مضامین و چهارچوب نظری نویسنده اس  ،ارائه دهد .بته بتارتی ،مفهتوم و
پیام اولی در معن ،معالا به نویسنده اس  ،اما نحوه ضاسازی و قرار دادن مفهوم در داختل
این ضا برای انعقال به زبان مقصد ،معالا به معرجم میباشد .لادمیرال ( )3111برای حفتظ و
انعقال درس ِ مانا ،قائل به این اس

که باید مانا را بدون هیچگونه ابهتامی ،حعتی بتا حفتظ

واژه زبان مبد ،یا بهوسیله کاهش و ا زایش تاداد واژگان زبتان مقصتد و بته وتورت کاملتاً
شفاف به مخاطبان معن ،رساند .همدنین در دیدگاه وی ،شایسعه اس
میاتری نسب

به رهنگها ،زبانها و نسب

کته معترجم شتناخ

به آن معن متورد نظتری داشتعه باشتد کته در

ترجمه با آنها تاامل دارد (رک لادمیرال.)11 :2133 ،

کلام ،با اسعناد به مؤلفتههای ایتن

در ادامه باد از تبیین انواع لایههای مانایی واژه در با
نظریه ،ترجمه واژگان نهجالبلایه مورد بررسی قرار میگیرد.

 -8انوا معانی اابل تصور برای واژه
ماانی مخعلفی که برای هر واژه در رهنگلغ

ذکتر میشتود ،ناشتی از کاربردهتای واژه در

داخل معون ادبی ،دینی ،لمتی و  ...است « .منظتور از ناوتر مانتایی یتک واژه ،مجمتوع
مفاهیمی که ور ًا همه اهل لغ
نیس  ،بلکه مانای جامای اس
نظر حداکثری اهل لغ

ارائه نموده و در برختی متوارد بتا یتکدیگر تفتاوت دارد،
که دربردارنده لایههای مانایی یک واژه است

و مفسران ،قابل تحقیا و دریا

اس

که ممکن است

و بتر استا
معترجم در

ترجمه خود اساساً به مانای جامع و لایههای مانایی واژه توجه نکترده و وتر اً یتک کلمته
ماادل (مانند شک برای ریب) را که در زبان مقصد در ترجمه واژه مشتهور است  ،بته نوان
لایهای از مانای کلمه ذکر کنتد کته البعته ایتن امتر بته مانتای تخطئته ترجمته وی نیست »
(حاجیختتانی و دیگتتران .)312 :3111 ،همتتین ناوتتر جتتامع مانتتایی استت
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محدودی های دلالعی جدا کرده و ابااد وستیعتری بتر ایتن دلال هتا در معتون و ضتاهای
کلامی میبخشد .در ادامه به تبیین بیشتر این مسأله پرداخعه خواهد شد.
لطفیپور سا دی نیز در کعاب «درآمدی به اوول و روش ترجمه» ،چاپ شتده در ستال
 ،3113انواع ماانی را در تاادل واژگانی چنین برمیشمارد:
 -3مانای ارجا ی در واقع همان مانای اولیه و ماجمتی واژه است

کته در اولتین گتام

ترجمه به ذهن معرجم خطور میکند.
 -2مانای تجربی منظور از مانای تجربی ،مانایی اس
در ضای درونی معن دال بر آن اس
با

که واژه در اثر کثترت استعامال،

و از این مورد میتوان با نوان مانتای قرضتی واژه در

کلام نیز یاد کرد.
 -1آحاد مانایی که از آن میتوان با نوان برابریابی دقیا و جزء به جتزء نیتز یتاد کترد،

گزینش واژگان همطراز با دلال های یکسان اس .
 -1مانای همایشی از همنشینی با واژههایی ایجاد میشود که مجاورت ایتن واژگتان در
رف زبان و رهنگ ،ماانی مرتبط با یک موضوع یا حوزه خاص را تدا ی میکند.
 -1مانای تقابلی به این شکل اس

که چند واژه معرادف قابلی

تاادل و برابری بتا واژه

زبان مبد ،را داشعه باشد که این مؤلفه با موضوع آحاد مانایی رابطه نزدیک و تنگاتنگی دارد.
 -1مانای ضمنی و پیشتصورات که اخعصاص به واژگان تخصصتی ،نتی ،رهنگتی و
دینی دارد ،هرگاه در معن بهکار برده شود ،بتار مانتایی خاوتی را جهت

رستاندن پیامهتای

ناگفعه نویسنده ،به همراه دارد و نویسنده مداً این واژگان را انعخاب میکند تا هتدف ختود
را بهطور ضمنی انعقال دهد( .لطفیپور سا دی.)31-32 :3113 ،

گاهی نیز ورفنظر از این ناوین ،تاامل با واژه به وورت ترا مانتایی است
تمامی ابااد و جوانب بار مانایی واژگان قابلی
محسو تر و ضروریتر اس

چراکته

انعقتال را نخواهتد داشت  .ایتن امتر زمتانی

که واژه در قالبهایی چون مجاز ،اسعااره ،توریته و  ...متورد
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اسعفاده قرار گیرد یا اینکه تنها در داختل زبتان و رهنتگ خاوتی رایتج باشتد و در ستایر
رهنگها نامأنو

تلقی شود.

لادمیرال ( )3111با اوول نظری خود در ترجمه ،چه بسا دروتدد تحقتا ایتن اوتل در
ترجمه واژگان بوده اس
ماانی مخعل

زیرا بهوسیله ناوینی که مدنظر داشعه ،معترجم را در دستعیابی بته

واژه که در ساخعار و با عار کلامی ایجاد میشود ،یتاری کترده و راهنمتای وی

در چگونگی تسهیل بیان همان ماانی در قالبهای گوناگون زبان مقصد بوده اس .

 -9تجزیه و تحلیل دادهها :روشهای تعامل با واژگان در ترجمه
در این بخش با در نظر گر عن ماانی واژگان ،سای میشود مؤلفههای نظریه متذکور بتا ایتن
واژگان و ترجمه آنها انطباد داده شده ،ضا

و قوت ترجمه آن بررسی و بیان گردد.

«نخسعین مرحله ترجمه در سطح واژگان انجام میشتود کته بتارت است
تحلیل دقیا واژههای تح

از تجزیته و

ترجمه یانی معرجم باید به مانی دقیتا واژگتان ستاده ،مرکتب،

مومی ،تخصصی و  ...اشراف کامل داشعه باشد .در این مرحلته ناوتر موجتود در ستطح
واحد ترجمه ،یک به یک تفکیک ،تحلیل و با توجه به واحد کلی ترجمه (متعن) ماادلیتابی
میشود واژگان هتر زبتان ،مخعصتات و دشتواریهای ختاص ختود را دارد کته میتواننتد
مشکلآ رین باشند و مخعص زبان خاوی نیسعند» (طهماسبی و دیگران.)312 :3112 ،

ترجمتتههایی نیتتز کتته از خطبتتههای نهجالبلایتته وتتورت گر عتته اس ت  ،گتتاهی بتتهدلیل
تح اللفظی بودن ،نارسا بوده و گاهی نیز بهدلیل ذکر اضا ات طولانی و نه چندان ضتروری،
با ا ایجاد وقفه در خوانش معن شده و خسعگی خواننده را بته دنبتال داشتعه است  .بترای
کاسعن از درود این مشکلات در ترجمه ،میتوان به روشهای پیشنهادی کته در ادامته ذکتر
خواهد شد ،مل کرد .بنابراین الگویی مار ی میشود که معرجمان در مواردی با بتهکارگیری
زیرشاخههای آن ،در معن ،تادیل به وجود میآورند که هم از نظر پیامرسانی معن مبد ،و هتم
از نظر خوانندگان معن ترجمه ،ایدهآل میباشد .مؤلفههای این الگو بارت اس
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 -4-9حق انتخا مترجم :انتخا معادل برای معانی اولیه واژگان

تأکید لادمیرال ( )3111بر این اس

که واژگان باید در ترجمه ،معناسب با با ت

زبتانی متعن

مقصد و در مانای رایج و مامول آن انعخاب شود و معرجم بیش از حد به زبان مبتد ،پایبنتد
نباشد« .اگرچه اهمی

واژهها و ماانی جای بحا نتدارد ،بتا ایتن حتال مهمبودنشتان بترای

معرجم در واقع از آنجاس

که شخصی در مل ،آنها را بتهکار میگیترد» (رابینستون:3131 ،

 .)312این کاربرد واژگانی ،وورتهای مخعلفی دارد که باید در ترجمه معون نیز بدان توجته
شود.
«معرجم در رآیند ترجمه ،به نوان واسطه میان گوینده یا نویسنده معن مبد ،و شتنونده یتا
خواننده معن مقصد تلاش میکند تا در برابر ناور زبان و معن مبد ،،ناوری ماادل و برابتر
از زبان مقصد برگزیند .در این روند و رآیند ،نخسعین گام ،ایجاد تاادل و برابتری در ستطح
واژگان اس » (میرحاجی و دیگتران .)311 :3111 ،ایجتاد ایتن نتوع تاتادل واژگتانی مستعلزم
سطوح مانایی هر واژه اس  .در واقع مانای اولیه واژه همان ماادل رایتج و آشتنای

شناخ

واژههای زبان مبد ،اس  ،به بارتی همان مانا و ماادلی که در وهله اول در ذهتن معترجم و
خواننده تدا ی میگردد ،باید در ماادلیابی مدنظر قترار گیترد زیترا در متواردی ،تدول از
مانای اولیه ،پیامدهایی دارد .به نوان مثال اگر در ترجمه اسعااره ،مانای لفظی و اولیته آن در
نظر گر عه نشود ،ممکن اس
حالی اس

به اخلال در را

و بلای

معن اولی منجر شتود و ایتن در

که برخی واحبنظران نیز تأکید دارنتد کته استعااره بته وتورت تحت اللفظی

ترجمتته شتتود« .ایتتن نتتوع مانتتا کتته مانتتای اولیتته واژه بهشتتمار متتیرود ،قابلی ت
اناطافپذیری را در معون مخعل
خود ،در خلال کاربرد در با

تغییتتر و

بههمراه دارد .در واقع یک واژه بتا مانتای مبتدئی و اولیته
های کلامی مخعلت  ،از هالتههای مانتایی پوشتیده و ضتمنی

برخوردار خواهد شد .با این رویکرد ،معرجم ناگزیر از شناخ

مانای اولیه واژه خواهد بتود

تا در وورت کاربرد آن واژه در با عی مشخص ،بعواند به سایر سایههای مانتایی آن واژه نیتز
دس

یابد» ( عحیمظفری و دیگران.)11 :3111 ،
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اهمی

توجه به ماانی اولیه واژگان از آنجاس

که چون در معون ادبی -دینتی ،همدتون

نهجالبلایه بیشتر واژهها ماانی اسعااری و قرضی دارند ،لذا نادیده گر عن ایتن نتوع مانتا در
ترجمه ممکن اس

به دم انعقال دقیا ماانی و پیام معن اوتلی منجتر شتود .همانگونته کته

سادهگویی و سادهنویسی نیز بهعرین روش در رساندن منظور بته مخاطبتان است  ،شتیروانی
( )3131نیز در این قسم

با ذکر ماانی اولیه واژگان و بدون حاشیهسازی و با و تاداری بته

معن مبد ،و ارائه ترجمهای ستاده در تین حتال گویتا و رستا ،معنتی روان ارائته داده است .
به نوان مثال ،چند نمونه را که مصداد این مبحا اس  ،بررسی میکنیم:
* بِها ینجح َ ِ
ب (خطبه« .)211/بهوسیله تقواس که انسان جوینتده بته
الها ِر ُ
نجو َ
ب َویَ ُ
الطال ُ
َ َ َ ُ
مراد خویش میرسد و شخص گریزان [از آتش دوزخ] رها میگردد».
ِ
کةرك (خطبته« .)221/دلهایشتان در
* ُقلُوبُ ُهم ِإل َ
وحشَ تْ ُه ُم الغُربَة ُة نَ َََ ُ
لهوفَ ٌة ِإن َأ َ
َیك َم ُ
ةهم ذ ُ
حسرت دیدار تو سوخعه اس  .اگر اندوه تنهایی آنها را به وحش اندازد ،یتاد تتو بتا آنتان
انا میگیرد».
* فَإََما الب ِ
ص ُیر َم ْن َسم ِ َع فَتَفَکَ َر (خطبه« .)311/بینا کسی اس
َ َ
لخةو َ (خطبته« .)31/بنتدهای کته از درون ،انتدوه را شتاار
با َ
الحزنَ َوتَ َجلبَ َ
شع َر ُ
* فَاستَ َ
خویش کرده و از بیرون ،تر از ذاب را تنپوش خود ساخعه».
* ف َِإ َن ِ
اب مِن َأ َبو ِ
الجنَ ِة (خطبه« .)21/جهاد دری از درهای بهش اس ».
اب َ
اد بَ ٌ
الج َه َ
که بشنود و بیندیشد».

با بررسی واژگان مشخص شده و ترجمه آنها مالوم میشود معرجم در ترجمته تمتامی
واژههای مذکور بدون هرگونه تکل گویی و به دور از ادبیسازی معن ترجمه و همدنین بتا
در نظر گر عن ماانی ابعدایی واژگان مل کرده و ماتانی ماجمتی ،رایتج و آشتنای آنهتا را
به نوان ماادل برگزیده اس  ،در حتالی کته در وتورت ادبیستازی متعن ترجمته ،بایستعی
واژگان را حداقل در ییر مانای اولی و بته وتورت مجتازی و یتا  ...ترجمته میکترد امتا
معرجم به اول سادهگویی در ترجمته کته از طریتا اخعیتارِ معترجم در انعختاب ماادلهتای
مناسب ممکن میشود ،اهعمام داشعه اس « .در یک نگاه کلی ،هر اثر ادبتی بتر آن است
311

تتا

ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان نهج البلاغه بر اساس نظریه لادمیرال ____________ علی صیادانی و سیامک اصغرپور

اثتر در آن ،بیشتتر بته چشتم

مفهومی را در قالبی ضمنی و به شیوهای ارائه نماید که ادبیت

آید اما با این حال نمیتوان از جملاتی نیز یا ل بود که ماانی وتریح و شتفا ی را در پرتتو
واژگان تکلایه به مخاطب ارائه میکنند .به هر روی ،کعاب شری
از مصادیا آثار دینی ییر وحیانی ،در لابهلای بلای
دارد که شناخ

پر ظم

نهجالبلایه ،به نوان یکتی

ختود نیتز ،واژگتان وتریحی

مفاهیم چنین واژگانی ،از نخسعین اوول یک ترجمه دقیا بهشتمار میآیتد»

( عحیمظفری و دیگتران .)312 :3111 ،بنتابراین پایبنتدی بته انعقتال مانتای ابعتدایی و وتریح
واژگان در بسیاری از موارد امری ضروری اس .
 -2-9ابهامزدایی و انتخا معادل برای معانی ثانویه واژگان

ویژگیهای زبانی هر ملعی با ا میشود که دیگر مل ها ،برخی از مخعصات زبانی آنهتا را
مبهم بدانند و از درک آن اجز باشند .اینگونه موارد ،معرجم را با مشتکل روبتهرو میکنتد.
نوع دیگری از ابهامزدایی به خارج از نکات دسعوری ،به مواقای مربوط میشود کته واژگتان
یا باراتی در معن مبد ،بیاید که مبهم و مانای آن برای مخاطب نارساست

(دلشتاد و دیگتران،

.)11 :3111

یکی از اوول اساسی مورد تأکید لادمیرال ( )3111که در بخش مبانی نظری مطرح شتد،
موضوع ابهامزدایی اس  .لادمیرال ( )3111بر این باور اس

که بایتد از واژگتان داختل متعن

ابهامزدایی شود چراکه ترجمه همراه با ابهام در هر نتوع متعن ادبتی ،دینتی ،لمتی و  ...بته
نارسایی در پیام منجر شده و در مواقای با ا ابهام در کل معن میشود.
در واقع نظر لادمیرال ( )3111بیشتر به مقصدگرا بودن معترجم ماطتوف بتوده و ماعقتد
اس

باید «مانا» منعقل شود ،به هر قیم
گاهی در رهنگلغ

که شده اس

(لادمیرال.)311 :3133 ،

برای یک واژه ،لاوه بر مانای اولیه آن ،چندین مانای معاتدد قیتد

میشود .مانای ثانویه واژه همان اس

که در داخل جمله و کلام بهکار برده شود .بته بتارت

دیگر ،آن مانایی که ضای کلام و معن بر واژه تحمیل میکند و این موضتوع ،بیمناستب

بتا

بحا همایی واژگان نیس  .به این وورت که همایی واژگانی به انسجام محعوایی و مانتایی
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معن منجر شده و با ا ابهامزدایی از پیام و منظور اولی نویسنده میگردد .همدنتین واژه در
چنین ساخعاری به مانایی مشابه و همسو با مفاهیم معن دلال

میکند.

«گاهی معرجم در رآیند ترجمه با واژههایی در زبان مبد ،مواجه میشتود کته همزمتان از
چندین ماادل در زبان مقصد برخوردار اس  .در چنین متواقای ،انعختاب ماتادل تقریبتی و
مناسب ،نیازمند آگاهی معرجم از امکانات زبانی زبان مبتد ،و نیتز آشتنایی بتا پیشزمینتههای
رهنگی زبان مبد ،و توجه به ماانی همایشی بهویژه مؤلفههای مانتایی میباشتد» (مستبود و

همکاران )21 :3111 ،زیرا در نظر گر عن ماانی لغوی و اولیه واژه در چنین شترایطی ممکتن
نشان دهد.

اس همنشینی واژه را با سایر واژگان معن نامأنو
ید ٌة مِن الَم ِ
رضکُم قَ ِریب ٌة مِن ِ ِ
اء (خطبه« .)31/سرزمین شما بته آب نزدیتک و
* َأ ُ
الماء َوبَع َ َ َ َ
َ َ َ
از آسمان دور اس ».
انعظار میر

که معرجم پیام نهفعه واژگان را به واسطه ابهامزدایی از معن بته خواننتدگان

منعقل میکرد .پایبندی به مانای لغوی و اولیه واژگان و دم توجه به ا زودهستازی و تفستیر
حداقلی با ا شده تا معن ترجمه همراه بتا ابهتام باشتد و خواننتده ترجمته معوجته منظتور
حضرت امیر (ع) نشود.
همدنین نقل شده که این جمله به یک موضوع مرتبط با لم نجوم اشتاره دارد و منظتور
از «المَاء» همان دریا یا سطح دریا اس
سرزمینهای ربنشین ،زمینی پس

به این دلیتل کته زمتین بصتره در مقایسته بتا ستایر
و هموار و به دریا نزدیک اس  .به لاوه در رابطته بتا

«بَاِیدَة مِنَ السَمَاءِ» گفعه شده منظور از دوری از آسمان ،دوری از رحم
در نکوهش مردم بصره ایراد شده اس
الجنَ ُة َوالنَ ُار َأ َم َام ُه (خطبته« .)31/کستی کته بهشت
* شُ غ ِ َ
ل َم ِن َ
آسوده نباشد».

الهتی میباشتد کته

(هاشمیخوئی ،بیتا.)131 :

313
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واژه «نار» که به مانای آتش اس  ،بهدلیل همنشینی با واژه «جنة» به دوزخ ترجمته شتده
اس

و لاوه بر اینکه یک مانای ثانویه بوده ،بر گویایی و رسایی معن ا زوده اس

چراکته

ملازم بهش و جهنم رایجتر از ترکیب بهش و آتش اس .
ض علَیکُم ح َج بیت ِ ِه الحرامِ الَ ِذي جعلَ ُه قِبلَ ًة لِل َأََامِ ی ِردوَُ ُه ُو ُرود ال َأَعامِ َویة َألَهونَ ِإل ِ
َیةه
َ َ َ ُ
َ ُ
َ َ
* َوف ََر َ َ
َ َ
َ َ
الح َمامِ (خطبه« .)3/خدا حج خانه مقد خود را که قبله مردم قرار داده ،بر شما واجتب
ُوه َ
ُول َ
کرده[ ،مؤمنان] چونان تشنگانی که به آب رسیدند به آنجا هجوم میآورند و همانند کبتوتران
با نشاط و شادمان به آن پناه میآورند».
واژه «،ناام» از «نَاَم» هر چند در اول به مانای چارپایان اس  ،اما بهدلیل دم تناستب و
ناهمگونی با با

و ضای معن و بهدلیل همنشینی با واژههایی چون «قبله ،حج، ،نام ،حترام»

از مانای اولیه دول و به مانتای ثتانوی «تشتنگان» ترجمته شتده است  .در واقتع واژه بته
وورت را لغوی ترجمه شده و ماانی اهری و ملمو

آن در داخل معن و از طریا ادیتام

با سایر واژگان همنشین ،پنهان شده اس .
ِ ِ
یح ُه (خطبته« .)313/ستپا قترآن را بتر پیتامبرش
اب َ ً
صاب ِ ُ
* ث َُم َأ ََزلَ َعلَیه الکتَ َ
ُورا لا تُطفَ ُأ َم َ
نازل کرد ،نوری که چراغهایش خاموشی نگردد».
واژه «الکعاب» دارای یک مانای اولیه «نوشعه» است  ،بته بتارتی مانتای بنیتادین آن بته
کایذهای نوشعه شده و قابل خوانش اطلتاد میشتود لتذا ملازمت

آن بتا واژه «نتزول» کته

تدا یکننده وحی الهی (قرآن) اس  ،سبب شده معرجم ،مانای ثتانوی و متدلول واژه کعتاب
را ترجمه کند و این مانا با ا شده تا پیام با وراح

بیشتری بیان شتود و بترای خواننتده

ترجمه ،این سؤال مطرح نشود که منظور از کعاب ،کدام کعاب بوده اس ؟!!
ِ
* َألَا َو ِإ َن َ
َب َخیلَ ُه َو َر ِجلَة ُه (خطبته« .)31/آگتاه باشتید کته
الشیطَ انَ قَد َج َم َع حزبَ ُه َواستَجل َ
شیطان حزبش را جمع کرده و ا راد سواره و پیاده خود را حاضر آورده».
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واژه «خَیل» در اول به مانای «اسبها» اس  ،در حالی که واژه «رجله» به مانتای «ا تراد
پیاده و پیاده نظام» ،مانع از آن شده که ورف مانای «اسب» ترجمه شود ،لتذا بنتا بته داشتعن
دلالعی روشن و نیز بهوسیله ملازم

با (رجله) ،به (ا راد سوارکار) ترجمه شده اس .

 -0-9درگاشت و وامواژه

لادمیرال ( )3111ماعقد اس

واژههایی که قابل انعقال نیسعند ،نیازی بته ترجمته ندارنتد و از

ترجمه آنها باید ورفنظر کرد .اما از آنجا که این اقدام ممکن اس

با ا شود در ترجمته،

رآیند کاهش مانایی اتفاد بیفعد ،لذا پیشنهاد میشود که چنین واژههایی که قابلی

انعقال بته

زبان مقصد را نداشعه و نیز قابل ماادلیابی نیسعند ،در قالب وامواژه در زبان مقصتد از آنهتا
اسعفاده کرد« .از جمله راهکارهایی که ممکن اس

معرجم در ترجمه از ربی بته ارستی یتا

بالاکا از آن بهره ببرد ،بهکار بردن کلمات مشعرک در این دو زبان میباشد ،گرچته بتا ایتن
کار ترجمه راح تر و سریعتر پیش میرود ،اما اگتر معترجم معوجته اخعلتاف مانتای کلمته
مشعرک نشود ،این کار تبدیل به لغزشگاه بزرگی برای او میشود» (سایداوی.)311 :3111 ،

«مشکل اساسی و پیدیده معون مذهبی ،یا عن ماادل واژگانی ،بترای مفهتومی است

کته

زبان مقصد برای بیان آن کلمهای ندارد .این مشکل در واقع به تفاوتهای رهنگی و بینشتی
حاکم بر دو زبان مقصد و مبد ،برمیگردد که خود ناشی از شرایط محیط زندگی جغرا یتایی
و اجعما ی ستخنوران هتر زبتانی است » (انوشتیروانی .)22 :3131 ،مصتداد موضتوع انعقتال
واژگان به زبان مقصد به وورت وامواژه ،آن دسعه از واژگانی اس
ممکن نبوده یا در وورت انعقال ،همان بار مانایی و دلال

کته انعقتال ماتانی آنهتا

زبتان مبتد ،را نخواهتد داشت

و

مامولاً واژگان رهنگی و خاص یک زبان ،همدون اسامی خاص را شامل میشود ،بته نوان
مثال «چون َلَم [اسم خاص] ملی
رهنگهای مخعل

نمیشناسد و محدود به مرز و بومی نیس

و بتا زبتان و

آشنا نیس  ،بنابراین اسم َلَمی در هر زبتانی کته وضتع میشتود بترای

زبانهای دیگر ترجمهای ندارد و نباید به کر ترجمه آن بتود» (میمنتدینژاد .)333 :3111 ،در
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مقابل ،از جمله نکات منفی ترجمه و یکی از نقطهضا های معرجم در ایتن زمینته میتتوان
به این موضوع اشاره کرد که معرجم بدون توجه به ماادل واژهها ،آنها را به وتورت وامواژه
در زبان مقصد بهکار ببرد ،در حالی که ذکر ماادل ،به مراتتب بیشتتر از وامواژه بته آستان و
روان شدن معن ترجمه کمک میکند.
* َوالمنَ ِجم کَالکَاه ِ ِن َوالکَاهِن کَالَ ِ
اح ِر (خطبه« .)11/متنجم ماننتد کتاهن است
َ
ُ
ُ ُ
مانند ساحر میباشد».

و کتاهن

واژگان مشخص شده با وجود اینکه در ارسی سره ماادل دارند "سعارهشنا  ،پیشتگو،
جادوگر" اما همدنان به وورت وامواژه در معن ترجمه شده بهکار ر عه اس  ،در حتالی کته
این واژگان جزو واژههای رهنگی یا خاص یتک زبتان کته قابتل ترجمته نیستعند ،بهشتمار
نمیروند و بهعر بود از ماادلهای موجود اسعفاده میشد.
ترجمه پیشنهادی :لکشنا

(سعارهشنا ) مانند پیشتگو و پیشتگو همدتون جتادوگر

اس .
* َألَا َو ِإ َن َ
الشیطَ انَ قَد ذ ََم َر ِحزبَة ُه (خطبته« .)22/آگتاه باشتید کته شتیطان حتزب ختود را
برانگیخعه».
واژه "الشیطان" به رهنگ اسلامی اخعصاص دارد و چه بستا ماتادل دقیقتی کته تمتامی
آحاد مانایی آن را داشعه باشد ،یا

نشود .بنتابراین بهعتر آن است

کته در ترجمته نیتز بته

وورت وامواژه مورد اسعفاده قرار گیرد همانطور کته لتی شتیروانی ( )3131نیتز آن را بتا
نوان وامواژه بهکار برده اس .
اله َدی فَیَتَب ِ َع ُه (خطبته« .)31/باب هتدای
اب ُ
* لَا یَع ِر ُ بَ َ
کند».
وسها َوسع ِ
ِ
ِ
ِ
ود َها (خطبته« .)13/برخی بالا و برخی پایین میرونتد،
* ُهبُوط َها َو ُص ُعودها َوَ ُُح َ ُ ُ
برخی نحا و برخی سَاد میباشند».
را نمیشناستد تتا آن را پیتروی
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در هر دو مورد ،واژگان مشخص شده ،در قالب وامواژه به زبان مقصد انعقتال داده شتده
اس .
 -1-9تفسیر حداالی

ترجمه تفسیری این اس
ایجاز همراه اس

که معرجم ،آن مانای اولی را که گاه ذکر آن بته دلایتل بلتایی بتا

یا واژگانی را که در کسوت اسعااره ،مجتاز و  ...بتهکار بترده میشتود ،بتا

کمی تفسیر و وضوح بیشتر در ترجمه بیان کرده و به خواننده انعقال دهتد هرچنتد کته در
با

معن و با را

های مانایی خاص مورد اسعفاده قرار میگیرد ،امتا در واقتع بته ماتانی

مهم و حعی اولی نیز بهطور ضمنی دلال

دارد که نویسنده از تصتریح آن ختودداری کترده

اس  .بههمین دلیل باید معن ترجمه شده ،کمی با تصریح و اطلاعدهی بیشتتر بته خواننتده،
همراه باشد .انعقال پیام چنین واژگانی مامولاً با ماادلیابی یتک بته یتک امکانپتذیر نیست
زیرا در وورت ماادلیابی یک به یک ،پیام بهطور کامل منعقل نشتده و در متعن ابهتام پتیش
میآید لذا معرجم گاهی به وورت یک گروه اسمی ،قیتدی و بتا توضتیحات بیشتتری بته
برابریابی اقدام میکند.
«ترجمه ،حعماً همراه با مقداری تابیر و تفسیر و تغییر اس  .در شرایط مستاوی تغییتر و
تفسیر لازم نیس  ،اما اگر در ترجمه واژه به واژه جواب ندهد ،معرجم دایره بیتان ختود را در
زبان مقصد ( ارسی) وسیعتر میگیرد زیرا ترجمته تفستیری مفهتوم ،بتر ترجمته دقیتا امتا
نامفهوم یا دشوار و دیریاب برتتری دارد» (خرمشتاهی .)211 :3111 ،بتههمین دلیتل لتادمیرال
( )3111راهحل تفسیر حداقلی را در این خصوص پیشنهاد میکند تا ماتادل واژه بتا حتداقل
تفسیر ،تصریح و خوانش همراه شود.
* ف َُهم فِي ذَلك کَال َأ ََعامِ ال ََائ ِ َم ِة (خطبه« .)313/از این رو آنان در زمینه حکمت
مانند چارپایان چرندهاند».
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معرجم در ترجمه این خطبه ،واژگان حکم

و دانش را جایگزین اسم اشاره کترده و بتا

این نوع تفسیر و تصریحِ ضمیرِ اشاره در روان و قابل هم شدنِ منظورِ متعن و ابهتامزدایی از
آن تأثیر گذاشعه اس .
ل َمن ِزلاً (خطبه« .)332/آنگتاه کته ملتکالموت [ رشتعه متر ] بته
* َهل تُ ِح ُس ب ِ ِه ِإذَا َد َخ َ
خانهای وارد شود آیا او را [با هیچ یک از حوا خود] احسا میکنی؟!».
ِ
عمت ُه (خطبه« .)32/هرکا به دیده بترت بته آن
بص َر ب ِ َها بَ َ
بص َر إل ََیها َأ َ
ص َرت ُه َو َمن َأ َ
* َو َمن َأ َ
نگریس او را بینا کرد و هر کا به چشم خریداری به آن نظر نمود ،او را کور ساخ ».
الخو َ ل ِ َأ َماَ ِ ِه (خطبه« .)31/از پیش در دنیا ترسید تا در قیام در امان باشد».
* ق ََد َم َ
معرجم در مثالهای مذکور اسم اشتاره و ضتمایر را بتا کمتی تفستیر همتراه ستاخعه تتا
ترجمهای روان ارائه دهد .برای نمونه در مثال آخر (قَدَمَ  )...اگر معرجم به وتورت مخعصتر
به تفسیر واژگان نمیپرداخ  ،معن ،کمی به وتورت گنتگ و ییتر قابتل هتم ،نمتود پیتدا
میکرد :تر را بر امنی خود مقدم داش !!!
عمل فِیکُم بِالث ِ ِ
ل ال َأصةغ ََر (خطبته« .)31/آیتا متن در میتان
قل ال َأکبَ ِر َو َأ ُترك ف ِیک ُُم الثِق َ
* َألَم َأ َ
شما به ثقل اکبر [قرآن] مل نکردم؟ و ثقل اوغر [ عرت] را در میان شما باقی نگذاردم؟».
«در هر معنی مفاهیم ،بارات و اوطلاحاتی در حوزههای گوناگون ممکتن است

وجتود

داشعه باشد که گاهی ترجمه وِرف آنها نمیتواند وا ی به مقصود باشتد و معترجم بایتد در
اینگونه موارد ،دق

و توجه بیشتری را ماطوف بدارد و باید آشکارگری و شفافستازی را

در ترجمه خود جه گیری کند از جمله مواردی که ممکن اس

نیاز باشد کته معترجم بته

آشکارگری بپردازد ،رویدادها و ناور رهنگی اس » «سیاحی و دیگران.)11 :3111 ،

در وورتی که معرجم واژههای "قرآن و عرت" را ذکتر نمیکترد ،ایتن ستوال در ذهتن
خوانندگان که بیشتر مردم ادیاند ،ایجاد میشد کته منظتور از واژگتان (ثقتل اکبتر و ثقتل
اوغر) که واژگانی ربیاند ،چیس ؟! یا همان طور کته در متواردی نقتل شتده ،دلالت
آدمیان و جنها دارد ،آیا این دلال

مدنظر بوده اس
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ان َومقَطِع ِ
ات النِیر ِ
ان (خطبه« .)311/و جامهای از قطتران [متادهای
* َو َألبَ ََ ُهم َس َرابِی َ
َطر ِ ُ َ
َ
ل الق َ
بد بو] و تکههای آتش بر اندامشان پوشاند».
 -5-9ترجمه مفاد واژه و معادلیابی نسبی با افزودهسازی

گزینش ماادل نسبی برای واژگان زبان مبد ،،نسب

به انعقال آن واژگان در قالتب وامواژه بته

زبان مقصد ،اولوی

دارد« .یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه مانیشناسی متورد تحلیتل

قرار میگیرد ،شناخ

مانای نسبی و مطلا واژگان اس  .ایتن موضتوع با تا میشتود تتا

معرجم با شناخ
لایههای مخعل

دقیاتری نسب

بته حتوزه مانیشناستی ،وارد رآینتد ترجمته شتود و از

مانایی واژگان و مقوله ترجمهپذیری و ترجمهناپذیری واژگان آگاهی یابتد»

( عحیمظفری و دیگران .)313 :3111 ،در واقع ماادل نستبی بتا توجته بته آحتاد مانتایی واژه
انعخاب میشود .آحاد مانایی ،مجمو ه مؤلفههای تشکیلدهنده واژه اس

کته واژه بتهطتور

ضتتمنی در بردارنتتده آن اس ت  .بخشتتی از چالشهتتا و دشتتواریهای موجتتود در انعختتاب
ماادلهای دقیا برای واژگان زبان مبد ،،به آحاد مانایی واژگان متعن مبتد ،مربتوط میشتود.
«یکی از مهمترین شیوههای ارزیابی و تحلیل ترجمه ،بررسی واژههتای زبتان مبتد ،از منظتر
تجزیه به آحاد مانایی اس  ،بدینگونه که ناقد ،ابعدا بته تجزیته یتک واژه از زبتان مبتد ،بتر
اسا

آحاد تشکیل دهنده مانایی میپردازد .آنگاه چگونگی ارجاع تمام آحتاد و مؤلفتههای

واژه زبان مبد ،را در زبان مقصد تحلیل میکند .دلیل این امر آن است

کته در همته زبانهتا،

واژگان معرادف زیادی وجود دارد که در برخی موارد از منظر مؤلفههای مانتایی بتا یکتدیگر
معفاوت هسعند .و یفه معرجم در چنین مواردی این اس

که از نظر انعقال تمام آحاد مانتایی

تشکیلدهنده واژگان زبان مبد ،نیز ،اول امان داری را ر ایت

نمایتد» (مستبود و همکتاران،

.)11 :3111

انعقال تمامی آحاد مانایی واژه به زبان مقصد ،کاری با دشوار و حعی در متواردی ییتر
ممکن اس  .بههمین دلیل باید به ذکر ماادل نسبی آنها در معن ترجمه بسنده کرد .لتادمیرال
311
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( )3111بر این باور اس

که دسعیابی به چنین ماادلی میتواند با ا زودن یک یا چنتد واژه و

یا با گزینش واژهای مشابه از رهنگ زبان مقصد تحقا یابد.
ِ
ِ
اب (خطبه« .)313/خدایا ،من نخسعین کستی هستعم
َاب َو َسم َع َو َأ َج َ
* اللَ ُه َم ِإَي َأ َو ُل َمن َأَ َ
که به تو روی آورده و رمان را شنیده و پاسخ داده».
نظر شهید مطهری در مورد لفظ جلاله «الله» این اس

که «میتوان گف

کته در ارستی،

لغعی معرادف کلمه «الله» که بشود جای آن گذارد ،نداریم و هیچکتدام رستاننده تمتام مانتی
«الله» نیسعند زیرا اگر به جای «الله»  ،خدا بگذاریم ،رسا نخواهتد بتود ،چتون ختدا مخفت
«خودآی» اس

و رساننده تابیری اس

که یلسو ان میکنند ،یانی واجبالوجود و یا شتاید

به کلمه ینی که در قرآن آمده اس  ،نزدیکتر باشد تتا بته «اللةه» .و اگتر خداونتد استعامال
شود ،باز رسا نخواهد بود زیرا خداوند یانی واحب ،و اگرچه «الله»  ،خداونتد هتم هست
ولی مرادف با خداوند نیس  ،خداوند ،یک شأن از شئون «اللةه» است » (مطهتری ،بیتتا ،ج:2

 .)31بنابراین به این دلیل که واژه خدا ،تمام آحاد مانایی «الله» را ندارد ،لذا ماتادل نستبی آن
بهشمار میرود چون واژه خدا ،جزئتی از مفتاد استم جلالته را دارد و معترجم هرچنتد کته
میتوانس

واژه «الله» را در ترجمه و به وورت وامواژه بهکار ببترد ،امتا بتا ایتن وجتود بته

ماادل نسبی آن توجه داشعه اس .
گاهی به دلایل مخعل

رهنگی ،اجعما ی ،ادبیبودن معن و  ...نمیتتوان بترای واژگتان،

ماادلهای دقیقی انعخاب کرد لذا باید از ماادلهای نسبی اسعفاده نمود امتا بته شترطی کته
این امر به اخلال در ضای کلام منجر نشده و معناسب با با

معن بوده و دارای حتداکثر آن

ماانی باشد که واژه زبان مبد ،معضمن آن اس  .به ا عقاد لتادمیرال ( ،)3111ماتادل نستبی از
طریا ا زودههایی چون ذکر معراد ات ،تضاد ،اضا ات و یا با ا زودن دالهتای مانتایی ایجتاد
میشود .دالهای مانایی ممکن است

توضتیح خصووتی  ،حالت

ترجمه مفاد واژگان باشد.
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ِ
ِ
لَ َح ِ
ةحا
المنبَع ِ ِق َ ...س ً
حمتَ َ
ك بِا َ
الجود َ ...و ُمن َع الغ ََم ُ
* َأخلَفَتنَا َم َخای ِ ُل ُ
اب ُ
ام َ ...واَشُ ر َعلَینَا َر َ

َوابِلًا  ...لَا َج َهام َعا ِر ُض َها َولَا َقزع َربَابُ َها (خطبه« .)331/و ابرهای بارانزا به ما پشت
ابرها از باریدن باز ماندهاند و  ...با ابر پرباران  ...رحم
بارانی درش

کترده  ...و

ختویش را بتر متا بگستعران ،از تتو

و تندبار میخواهیم بیآنکه ابرش خالی از باران و تکتههایش پراکنتده از هتم

باشد».
«امیر معقیان لی (ع) در خطبه یکود و پانزده که از ختدا طلتب نتزول بتاران میکنتد،
واژههای زیادی در مورد انواع و اقسام باران و ابرهتا ایتراد رمودهانتد کته در زبتان ارستی،
ماادلی جز واژه کلی باران و ابر برای آنها وجود ندارد .و یفه معرجم در این بتاره آن است
که با شناخ

کامل از اجزاء و آحاد مانایی هر واژه با کاربس

ا زودههای تفسیری ،قتدم در

راه دسعیابی به تاادل دقیا و کامل بنهد» (مسبود و همکاران .)23 :3111 ،در واقع ایتن برابتری
دقیا ،بدون ذکر جزئیات مانایی در واژگان زبان مبد ،به واستطه ا زودهستازی ،تقریبتاً امتری
دشوار اس .
بنابراین مشخص میشود که تاامل بتا واژه ،وتورتهای مخعلفتی دارد کته میتتوان بتا
بهرهگیری از آن ترجمتهای مطلتوبتر و ایتدهآلتر ارائته داد ،همتانطور کته لتی شتیروانی
( )3131در مواردی چند ،از این روشها اسعمداد جسعه اس .

 -43نتیجهگیری
در برآیند این پژوهش نعایج زیر بدس

آمد:

 -3معرجم بیش از آن کته بته متعن مبتد ،پایبنتدی حتداکثری داشتعه باشتد ،رویکتردی
مقصدگرا داشعه و با ایجاد تاادل در سطح ماانی اولیه واژگان ،به مخاطبان زبان مقصد توجته
نموده اس  .به بارتی ،برای واژگانی کته در مانتای اوتلی و ماجمتی ختود بتهکار ر عته،
ماادلی مناسب و به دور از تکل

از بین چندین ماادل انعخاب کرده که در رهنگ لغ

نیتز

در وهله اول بدان اشاره شده اس  .گاهی نیز درودد بوده تا واژگان را به همان شتکلی کته
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در زبان مبد ،بهکار برده شده ،به زبان مقصد وارد کنتد ،در حتالی کته میتوانست

از ماتادل

آنها نیز بهرهمند شود .همدنین هر جایی که ممکن بود ترجمه واژه ،بار مانتایی منفتی را در
معن مقصد تدا ی کند یا اینکه در وورت ترجمه ،معنی ناهمگون رضه میشتد ،واژگتان را
همراه با تفسیر حداقلی یا به وورت ا زودهسازی در ترجمه بیان میکند تا کاسعی و تغییتری
در ماانی واژگان زبان مبد ،ایجاد نشود.
 -2ترجمه مفاد واژگان یا به بتارتی ،ترجمته دلالت

واژگتانی در شترایطی کته امکتان

ماادلیابی یک به یک واژگان وجود نداشعه باشد و یا ماادلهتای انعختاب شتده ،وا تی بته
مقصود نباشد ،راهحل مناسبی برای معرجم بهشمار ر عه ،با ا زودههای تفستیری و توضتیحی
در قالب گروههای اسمی ،قیدی و  ...این امر را ممکن میسازد .ترجمه مفاد واژگتان کته بته
وورت را لغوی بوده و با مدلولهای واژگتانی در ارتبتاط است  ،در ابهتامزدایی از ماتانی
واژگان و به دنبال آن میتواند در گویاتر شدن معن ،تأثیر بسزایی داشعه باشد.
 -1لادمیرال ( )3111الگوهایی را ارائه داده اس

که در چگونگی انعقتال ماتانی واژگتان

راهگشا اس  .کاربرد این آراء با ماادلیابی واژگان نهجالبلایه و نیتز بتا انعختاب ماادلهتای
نسبی برای آنها انطباد داشعه و با تفسیر حداقلی و دادن حا انعخاب به معرجم و ییتره ،بته
درک بهعر مطلب برای مخاطبان زبان مقصد کمک شایانی میکند.

 -44پینوشت
1- Jean-Rene Ladmiral
2- Dissimilation
3- Incrementialisation
4- Lisibilite
5- Terminologisme
6- Quasi Perfection
7- choix du traducteur
8- Entropie
9- Incrementialisation
10- Etoffement
11- L’interpretation minimale
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 -42منابع
 -3انوشیروانی ،لیرضا« ،تاادل واژگانی در ترجمته معتون دینتی :چالشهتا و راهکارهتا» ،پتژوهش
زبانهای خارجی ،شماره  ،23وص 3131( ،11-31ش).
 -2حاجیخانی ،لی ،معقیزاده ،یسی ،روحیبرندد ،کاوو  ،رسعمیکیا ،مصتطفی« ،میتزان توجته

معرجمان به ناور مانایی واژگان در ترجمه اسمهای جامد سوره بقره» ،صتلنامه لمتی-پژوهشتی
پژوهشهای قرآن و حدیا ،سال  ،22شماره  ،3وص 3111( ،311-311ش).
 -1خرمشاهی ،بهاءالدین ،ترجمهکاوی ،تهران :انعشارات ناهید3111( ،ش).
 -1دلشاد ،شهرام ،مسبود ،سیدمهدی ،بدی ،ولاحالدین« ،بازکاوی ترجمه بتداللطی
داسعان بنیادین هزار و یک شب بر اسا

تستوجی از

الگتوی ژان رنته لتادمیرال» ،دو صتلنامه لمتی-پژوهشتی

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات ربی ،سال  ،1شماره  ،31وص 3111( ،11-11ش).
 -1رابینسون ،داگلتا  ،معترجم شتدن ،ترجمته رضتی ختدادادی (هیرمنتدی) ،تهتران :مرکتز نشتر
دانشگاهی3131( ،ش).
 -1ستایداوی ،لتتی« ،بررستتی و نقتد ترجمتته کعتتاب ،ستتا اللغت الاربیت (زبانشناستتی ربتتی)»،
پژوهشنامه انعقادی معون و برنامههای لوم انسانی و مطالاات رهنگی ،سال  ،31شتماره  ،1وتص
3111( ،311-311ش).
 -1سیاحی ،وادد ،آبدانانمهتدیزاده ،محمتود ،تتراوش ،ماصتومه« ،تصتریح ،تبیتین و شترح کوتتاه
درونمعنی در ترجمه یضالإسلام از نهجالبلایه» ،صلنامه پژوهشنامه نهجالبلایه ،ستال  ،1شتماره ،31
وص 3111( ،11-11ش).
 -3شیروانی ،لی ،ترجمه نهجالبلایه ،چاپ سوم ،تهران :انعشارات دار الالوم3131( ،ش).
 -1طهماسبی ،دنان ،همایونی ،سادالله ،وابری ،شیما« ،لایههای زبتانی و با ت

بیرونتی در تاتادل

ترجمهای» ،دو صلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات ربی ،سال  ،1شتماره  ،1وتص -313
3112( ،311ش).
 -31عحیمظفری ،رسول ،مستبود ،ستیدمهدی ،قتائمی ،مرتضتی« ،کاربردشناستی ماتانی ارجتا ی
واژگان در رآیند ترجمه نهجالبلایه» ،دو صلنامه لمی-پژوهشتی مطالاته ترجمته قترآن و حتدیا،
دوره  ،1شماره  ،1وص 3111( ،321-11ش).
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 -33قهیزاده ،بدالهادی ،کارگتاه روش ترجمته ( ربتی بته ارستی -ارستی بته ربتی) ،تهتران:
انعشارات سم 3131( ،ش).
 -21لادمیرال ،ژانرَه ،التنظیر في الترجمة ،ترجمه :محمةد جةدیر ،بیةروت :مرکةز دراسةات الوحةدة
العربیة1122( ،م).
 -31تتتتتتتتتتتتتت« ،ترجمه کردن :قضایایی برای ترجمه»(ترجمه مقدمه و صتل چهتارم کعتاب)،
ترجمه :وابر محسنی ،پایاننامه دانشگاه شهید بهشعی ،دانشکده ادبیات و لوم انسانی3133( ،ش).
 -31تتتتتتتتتتتتتت« ،ترجمه :قضایایی برای ترجمه»(ترجمه پیشتگفعار و سته صتل نخست

اثتر)،

ترجمه :نازلی شیر لی دیکلو ،پایاننامه دانشتگاه شتهید بهشتعی ،دانشتکده ادبیتات و لتوم انستانی،
(3131ش).
 -31لطفیپور سا دی ،کا م ،درآمدی به اوتول و روش ترجمته ،تهتران :مرکتز نشتر دانشتگاهی،
(3113ش).
 -31مسبود ،سیدمهدی ،قائمی ،مرتضی ،عحیمظفری ،رسول« ،تاادل واژگانی و اهمی

آن در هتم

دقیا معن (موردکاوی پنج ترجمه ارسی از خطبههای نهجالبلایته)» ،دو صتلنامه لمتی -پژوهشتی
پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات ربی ،سال  ،1شماره  ،32وص 3111( ،11-31ش).
 -31مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن ،جلد  ،2تهران :انعشارات ودرا3131( ،ش).

 -33مهدیپور ،اطمه« ،ژان رنه لادمیرال قضایایی برای رویارویی بتا مشتکلات ترجمته» ،کعابمتاه
ادبیات ،شماره  ،13پیاپی ( ،)311وص 3111( ،12 – 13ش).
 -31میرحاجی ،حمیدرضا ،مرامی ،جلتال ،امتانی ،رضتا« ،کاربردشناستی اوتل «تاتادل ترجمتهای»
واژگان در رآیند ترجمه قرآن» ،مجله ادب ربی ،سال  ،1شماره  ،2وص 3111( ،311 -311ش).
 -21میمندینژاد ،محمدجواد ،اوتول ترجمته ،ناشتر :مؤسسته انعشتارات و چتاپ دانشتگاه تهتران،
(3113ش).
 -23هاشمیخوئی ،حبیباللته ،شترح نهجالبلایته ،ناشتر :بنیتاد رهنگتی امتام مهتدی ( تج) ،ناشتر
دیجیعالی :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اوفهان.
22- Ladmiral, Jean-Rene. (1994). Traduire: theoremes pour la traduction. Paris.
Gallimard.
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