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 تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی

  )با رویکرد کاربردشناختی(

  *1فرشید ترکاشوند
  قزوین–) ره(المللی امام خمینی دانشگاه بین استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، -1

 25/11/92 :  تاریخ پذیرش  05/08/1392: تاریخ دریافت

  کیدهچ
 زبـان دارد چـه زبـان    ۀعنوان فرآیندي پیچیده، نیاز به شناخت همه جانبـ       ترجمه به 

شناسـی فرمالیــستی و  شـناخت زبـان از رهگـذر زبـان    . مبـدأ و چـه زبـان مقـصد    
در ایـن راسـتا   . معناشناسی در نگرش سنتی یا مدرن، شـرط الزم اسـت نـه کـافی     

. گـشا باشـد  توانـد راه می) ی آنالبته در کنار نوع فرمالیست  (زبان شناسی کاربردي    
شناخت بافت  . گیردنگرش کاربردي، زبان را به عنوان گفتمان و نه متن در نظر می            

 بـه مراتـب   ، نگـاه کاربردشـناختی  ۀویژه نـوع مـوقعیتی آن از زاویـ    غیر زبانی و به   
متـرجم بـا شـناخت بافـت     . دهـد تـري بـه متـرجم مـی    شناخت زبانی فراتر و عمیق   

تواند چنین بافتی را در زبان مقصد در قالب واژگان و سـبک    مبدأ می موقعیتیِِ متن   
پیـام  ة  متنی جدید و فرستند    ةو در نهایت به عنوان آفرینند      .متناسب به وجود آورد   

 حاضر سعی بر آن نمـوده اسـت تـا بـا     ۀنگارنده در مقال .اي برسدبه تعادل ترجمه  
در این راه با فـرض      .پردازدرویکرد کاربردشناختی به ترجمه از عربی به فارسی ب        

آموزشی دارند مطلب را در سطح عملی دنبال کرده است        ۀ  هایی که بیشتر جنب   مثال
باعـث  ) فرمالیـستی ( و در پایان مقاله به این نتیجه رسیده است کـه نگـرش سـنتی            

 پیـام را  ۀشود تا مترجم با نگاهی جزئی در چهارچوب متن محصور شود و هم         می
هـاي  ندهد حال آنکـه در نگـرش گفتمـانی جنبـه     نکرده و انتقالاز زبان مبدأ دریافت 

  .فرامتنی پیام هم قابل انتقال است
 .ترجمه، مترجم، زبان عربی کاربردشناسی، بافت موقعیتی، :واژگان کلیدي

                                                                                                                   
E-mail: Torkashvand_farshid@yahoo.com   نویسندة مسؤول  
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  قدمهم .1

اي موفق از زبانی به زبان دیگر از جمله از عربی بـه         گمان مترجم براي ارائۀ ترجمه    بی
بخـشی از ایـن      .ختی فراگیر از زبان مبدأ و همچنین زبان مقصد نیـاز دارد           فارسی به شنا  

شناخت از رهگذر مطالعات سنتی زبان یعنی صرف و نحو وتا حدودي بالغـت بـه دسـت                  
هـاي شـناختی   شاید مترجم باتجربه بر اساس یافته.آید و بخشی دیگر از رهگذر تجربه  می

توانـد  تجربه چنـین مطلبـی نمـی   ورد مترجم کمخود بتواند ترجمۀ کاملی ارائه کند اما در م       
و در این راه حتی در مورد مترجم با تجربه نیز ما نیاز بـه ایـن داریـم کـه             . صحیح باشد   

تـر کنـیم تـا آمـوزش مبـانی      هاي کاربردي کوتاهراه طوالنی تجربه را با کمک ارائۀ تئوري 
 در کنار مطالعات سـنتی      در این راستا و   . باشدنظري ترجمه به شکل اصولی آن نیز ممکن       

بـا   .کنـد تر نیز میتر بلکه آسانگرفت که راه تجربه را نه تنها کوتاه    توان از علومی بهره   می
ویژه شاخۀ کاربردشناسـی زبـان و بـا      شناسی کاربردي و به   هاي زبان گیري از یافته  بهره

ي در ارائـۀ   هـاي مـؤثر   توان گـام  شناخت بافت موقعیتی از دریچۀ نگاه کاربردشناختی می       
هـاي فرضـی    در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی و اثبات پاسخ        .ترجمۀ موفق برداشت  

 :به سؤال اساسی زیر هستیم
از (ویژه بافت موقعیتی از منظر این علم چه کارکردي در ترجمـه          ـ کاربردشناسی و به   

 اشد؟تواند به مترجم داشته بتواند داشته باشد؟ و چه کمکی میمی )عربی به فارسی
 شناسـی فرمالیـستی  کنـیم کـه زبـان   در پاسخ به سؤال باال این فرضـیه را مطـرح مـی     

موفق و کامل شرط الزم اسـت   و تا حدودي بالغت براي انجام یک ترجمۀ     ) صرف و نحو  (
زیرا چنین شـناختی از زبـان، مـا را در سـطح نظـام بـستۀ مـتن محـدود         . اما کافی نیست  

از راه شـناخت  .  یا بهتر بگوییم گفتمـانی داشـته باشـیم      ما باید نگاهی فرامتنی و    . سازد می
هـاي  تـوانیم گفتـه  شناسـاند مـی  بافت موقعیتی سخن که گفتمان زبان مبـدأ را بـه مـا مـی             

توانـد چنـین    مترجم با شناخت بافت موقعیتی زبان مبـدأ مـی          نانوشتۀ متن را نیز دریابیم،    
ر یک تعـادل بـافتی و حتـی تعـادل         بافتی را در زبان مقصد نیز لحاظ نماید و از این رهگذ           

  .نمایدکند و در نهایت ترجمۀ صحیح و کاملی ارائهاي ایجادترجمه



 61    )با رویکرد کاربردشناسی(تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی   فرشید ترکاشوند

  

شایان ذکر است که در پژوهش حاضر اثبـات فرضـیۀ بـاال را در دو حیطـۀ نظـري و                    
ایـم و در ایـن راه بـا روش     کاربردي و در زمینۀ ترجمۀ متون غیر ادبـی هـدف قـرار داده             

ایم تا از منابع معتبر در زمینۀ کاربردشناسی زبـان ـ   بر آن داشتهتوصیفی سعی  -تحلیلی
امیـد آن داریـم کـه ایـن پـژوهش، زمینـه را بـراي        . که منابعی نادر است ـ استفاده نماییم 

  .آوردهاي آینده فراهمپژوهش

  پیشینۀ تحقیق - 1 - 1

ته شـده   ها و مقاالتی به زبان  فارسی و عربی نوشـ          در زمینۀ علم کاربردشناسی کتاب    
در این باب و در . ایم از منابع مهم در این زمینه استفاده نماییم   است که سعی بر آن داشته     

 عبداهلادي بن ظافر الـشهري اثر  »مقاربة لغوية تداولية: إستراتيجيات اخلطاب «زبان عربی کتاب   
 باشد کـه در مـواردي از ایـن اثـر در جریـان پـژوهش      از جمله آثار بارز در این حوزه می 

خورد کـه از آن جملـه    اما در حوزة زبان فارسی نیز آثاري به چشم می .استفاده کرده ایم 
اثر کاظم لطفی پور ساعدي و کتـاب   » درآمدي بر اصول و روش ترجمه     «توان به کتاب    می

جـو اشـاره   تألیف ادوین گنتزلر و ترجمۀ علـی صـلح  » هاي ترجمه در عصر حاضر   نظریه«
اند و هاي باال تنها از منظر تئوري به مقولۀ ترجمه پرداخته         تابالزم به ذکر است که ک     . کرد

امـا در بـاب    . انـد به صورت تخصصی به ارتباط ترجمه با علـم کاربردشناسـی نپرداختـه            
در ایـن راه نگارنـده       .اي نوشته شده است   ارتباط این علم با ترجمه به ندرت کتاب یا مقاله         

باشـد کـه در   مـی ) جـو علـی صـلح  (اثـر   ) رجمهگفتمان و ت  (نخست کتاب   . دو کتاب را یافت   
هـایی از ترجـۀ     نگاهی کلی به بررسی ارتباط ترجمـه بـا گفتمـان پرداختـه اسـت و نمونـه                 

روشـی بـراي   : تحلیـل کـالم  «انگلیسی بـه فارسـی را در آن گنجانـده اسـت و دوم کتـاب              
جو بـا  حاثر ژان دلیل و ترجمۀ اسماعیل فقیه که همچون کتاب صل   »نظریه و کاربرد  :ترجمه

شناسـی در  اما در باب ارتباط ترجمـه و کـاربرد     . رویکرد گفتمانی به ترجمه پرداخته است     
ترجمه از عربی به فارسی هیج اثري نیـافتیم و پـژوهش حاضـر در ایـن زمینـه و دربـاب           

  .توان گفت آغازگر استترجمه از عربی به فارسی به نوعی می
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  م و انتقال معناشناسی فرمالیستی در فه نقش ناتمام زبان- 2

هاي زبان شناختی مدرن را به دو گـروه بـزرگ تقـسیم        توان پژوهش با نگاهی کلی می   
هاي فرمالیستی که به مطالعۀ زبان در چهارچوب نظام بستۀ زبانی و        نخست پژوهش : کرد

. شـود پردازد که بیشتر در مطالعات صرفی و نحوي خالصـه مـی        میبه دور از بافت متن      
بـه  (شناسی کاربردي که مطالعۀ زبان را در ارتبـاط بـا بافـت مـتن       بانهاي ز دوم پژوهش 

هـایی  هاي نوع دوم بیـشتر در نظریـه       پژوهش. دهدمورد توجه قرار می   ) ویژه کاربران آن  
بـن ظـافر    ( شناسی زبـان حـضور دارد     تحلیل گفتمان،کاربردشناسی زبان و جامعه    : مانند

  ).95: التا  و حمدان،9-7: 2004الشهري، 
توان این تقسیم بندي را در نظـر  ته در حوزة مطالعات سنتی زبان نیز تا حدودي می     الب

شود و در نـوع کـاربردي نیـز    آن در قواعد صرف و نحو خالصه می    گرفت که نوع فرمال   
 و 6-5: همـان (ویژه بحث مقتضاي حال مخاطب مطرح است     مباحث مربوط به بالغت و به     

  ).73 - 72: 1383یارمحمدي، 
شناسی فرمال هدف ما اثبات ایـن  هاي زبان از سنتی یا مدرن بودن پژوهش   نظرصرف

ۀ کامـل و موفـق   متواند به ارائۀ یک ترجمسأله است که در کل نگاه فرمالیستی به متن نمی  
  . شودمنجر

در جریان ترجمه اگـر خواننـده هنگـام رویـارویی بـا مـتن بـا مـواردي چـون مـتکلم،               
ارتبـاط داشـته باشـد یعنـی اگـر           )هایی از بافت متن   بخشی(مخاطب، پیام، مکان، نوع پیام      

خواننده با شناختی از موارد یاد شده در جهت فهـم مـتن بکوشـد در آن صـورت شـانس        
  ).297: 2006خطابی، ( داشتبیشتري براي فهم دقیق آن پیام خواهد

د گذارنـ شناسی فرمال در راه فهم معنـا پـا را فراتـر از مـتن نمـی     روشن است که زبان 
-شناسی فرمال تنها به متن و به عنوان نظامی بـسته اسـت در          یعنی در این راه، نگاه زبان     

نیز ) بافت(شناسی کاربردي جداي از نظام زبانی متن، برون متن       که در رویکرد زبان   حالی
  ).11: 2004بن ظافر الشهري، (شود در نظر گرفته می
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شـود  ایرة تأثیر و تأثر وارد مـی  در نگرش کاربردشناختی، زبان به سطح اجتماعی و د        
خفیـف  ( شـود و این مسأله از رهگذر کـاربرد زبـان بـا هـدف ایجـاد ارتبـاط حاصـل مـی           

در ایـن راسـتا   . نهـد بدین معنا کـه زبـان بـر ناحیـۀ ارتبـاط صـحه مـی            )11: التا بوبکري،
 کنـد  کاربردشناسی جدید به مسائل مهمی چون بافت و اهـداف فرسـتندة پیـام تأکیـد مـی                 

  ).15: نهما(
لوازم و شرایطی است که چنانچه گرد هـم   گفتمان  مجموعۀ عناصر، «جو  به گفتۀ صلح  

به سخن دیگر   . بنابراین متن حاصل و نتیجۀ گفتمان است       آورند،متن را به وجود می     آیند،
  ).8: 1377جو،صلح( »گفتمان پویا و متن ایستاست .گفتمان فرآیند و متن فرآورده است

گیـري  گرفت که نگاه گفتمانی نگاهی است فراتر که چگـونگی شـکل   یجهتوان چنین نت  می
تـر مـتن شایـسته اسـت بـا رویکـرد       در ترجمه براي شناخت کامل   .کندمتن را واکاوي می   

  .گفتمانی به متن بپردازیم 
اما در باب علم معناشناسی باید گفت که هرچند معناشناسی نیز علم مطالعۀ معنا است             

و هـر چنـد کـه معناشناسـی در راسـتاي        ) 11-7-6: 1998 مختار عمر،   و 13: 1385پالمر،  (
کنـد امـا مـا در    ویژه بحث بافت توجه میههاي فراتر از فرم و بمطالعۀ معناي متن به جنبه 

این پژوهش قصد آن نداریم که با نگاه معناشناختی به مسالۀ فهـم و انتقـال مـتن بنگـریم                 
. کند در این راه کامل نیست  ود کمکی که به ما می     زیرا بر این باوریم که معناشناسی با وج       

هاي هستی را بررسـی   هاي زبانی و پدیده روابط صورت «معناشناسی در راه مطالعۀ معنا      
  ).12: 1385، یول(» یابندکند، یعنی  چگونه کلمات عینا به اشیا پیوند میمی

 )57 - 51: 2001منقـور،   (پـردازد   معناشناسی تنها به بررسی روابط دال و مدلول مـی         
هاي زبانی به اشـیاي پیرامـون و بـه سـخن     یعنی در واقع به بحث چگونگی ارجاع صورت  

  .پردازدهاي مشخص میدیگر به چگونگی ارجاع مستقیم دال ها به مدلول
هاي مختلف بافـت، بـه مطالعـۀ     این در حالی است که در کاربردشناسی عالوه بر جنبه         

و ) 12: 1385یـول،   (شـود   اربران آن نیز پرداختـه مـی      هاي زبانی و ک   ارتباط میان صورت  
  .کنداین مسأله خود آفاق بافت را بسیار گسترده می
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اي کـه  گونـه کاربردشناسی در سطحی فراتر به مسألۀ بافت نظر دارد به » یول«به گفتۀ   
معناشناسـی هـر چنـد کـه بافـت را نیـز       . بافت مورد نظر معناشناسی را نیز در نهان دارد       

هـا و اشـیا محـدود       ارد اما بافت معناشناختی تنها در محدودة روابط بـین نـشانه           مدنظر د 
. هـا و کـاربران آن نظـر دارد   شود حال آنکه کاربردشناسی بیشتر به روابط بین نشانه       می

  ).12: 1385یول، (و ) 55: 2000آیت اوشان، (
فراد، اهـداف   توان در مورد معناي مورد نظر ا       از فواید کاربردشناسی این است که می      

هاي آنان نیز بحـث کـرد و از معایـب کاربردشناسـی ایـن        ها و افکار آنان و کنش     و انگیزه 
است که ارائه تحلیلی عینی از مفاهیم انسانی یاد شده کاري دشوار است امـا خوشـبختانه      

گیرنـد  منـدي را در بـه کـارگیري زبـان بکـار مـی             هـاي قاعـده   کاربران تـا حـدودي روش     
زیرا در نظر   . بردو این مسأله  کاربردشناسی را تا حدودي پیش می         ) 13 -12: 1385یول،(

صورت نسبی و نه مطلـق از رهگـذر         هاي بکارگیري زبان، به   مندي آن روش  نگارنده قاعده 
تــوان گفــت کــه شــود و بــر ایــن اســاس مــیشــناخت بافــت کــاربران زبــان آشــکار مــی

  . نیز در درون خود داردکاربردشناسی به نوعی بافت مورد نظر معناشناسی را 
ویژه رویکرد کاربردشـناختی بـه بافـت کـاربردي و در بیـانی      در رویکرد گفتمانی و به  

زیرا  کاربردشناسی در قدم نخـست       . شودها و اهداف کاربران توجه می     تر به انگیزه  ساده
ــان و گفتــار در مطالعــات زبــان  ــردازد یعنــی در حقیقــت شــناختی مــیبــه رد تمــایز زب پ

کند و به دنبال اثبـات ایـن اسـت کـه     شناسی زبان را در ارتباط با گفتار بررسی می کاربرد
تمـایز   )68 - 67: هالین،التـا ( هاي گفتار را نیز بررسـی کـرد       توان عالوه بر زبان، جنبه    می

شناسـی فرمالیـستی و سـاختارگرا    زبان و گفتار یک اندیشۀ فرمالیستی است که در زبـان     
عنـوان  عنا که هنگام ایجاد این تمایز پژوهشگر تنها بـه مـتن بـه         شود بدین م  بدان توجه می  

نگرد اما در اندیشۀ گفتمانی این تمایز مردود است و هنگامی کـه سـخن        یک نظام بسته می   
کـه  شود در حـالی از گفتار باشد بدیهی است که به جنبۀ فاعلی آن یعنی کاربران توجه می           

و حتـی زمـان     ) فرستنده و گیرنده  ( عنی کاربران هاي فرامتنی ی  در نگاه فرمالیستی به جنبه    
  .شودتوجهی نمی... و مکان و
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  نقش بافت در فهم و انتقال معنا  - 3

: شـود قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که بافت به دو نـوع کلـی تقـسیم مـی             
 البتـه از نگـاه  ). 40: 2004 بـن ظـافر الـشهري،   (نخست بافت زبانی و دوم بافـت مـوقعیتی    
بافت عاطفی و فرهنگی و اجتمـاعی نیـز وجـود     :معناشناسی براي بافت انواع دیگري چون    

ما در این پژوهش تنها به نوع موقعیتی آن نظر داریـم  ). 71 ـ  69: 1998 احمد مختار،( دارد
زیرا در نظر ما بافت موقعیتی ارتباط بیشتري بـا  . آن هم از منظر علم کاربردشناسی زبان     

و بافـت مـوقعیتی    )7: 1377 جـو، صـلح ( یند شکل گیري متن  امان یعنی فر  گفت. گفتمان دارد 
بنابراین شناخت بافت موقعیتی ما را در شناخت . گیردنیز یعنی شرایطی که متن را فرا می       

  . رساندگفتمان متن یاري می
آنچه که در مورد بحث بافـت شـایع شـده اسـت تعریفـی               »بن ظافر الشهري  «از دیدگاه   

 محدود است که در این تعریـف شـایع، بافـت بـه اجزائـی از سـخن گفتـه                   کوچک با دامنۀ  
  ).40: 2004بن ظافر الشهري، ( سازدشود که ما را در کشف معنا یاري می می

دهد که این اجزا چندان از محدودة نظام زبان فراتـر    نشان می ) اجزائی از سخن  (تعبیر  
به پس و پیش لفظ مورد نظر بـه    واضح است که خواننده با مراجعۀ مختصر        رود و پر  نمی

گونه تعریف بیـشتر مـسأله را در محـدودة          تواند به معناي مقصود برسد و این      راحتی می 
  .کندبافت زبانی خالصه می

اي براي بافت وجود دارد که در واقع همان تعریـف بافـت   در این راستا معناي گسترده  
شـود  اربردشناسی مطرح مـی موقعیتی است، نوع وسیع و کامل بافت در چهارچوب علم ک         

اي از شرایط است کـه کـل موقعیـت کـالم را در بـر      باره بافت به معناي مجموعه   و در این  
  ).41-40: همان(گیرد می

همچنین در تبیین بافـت از منظـر کاربردشناسـی در بحـث عناصـر بافـت،  شـرایط و                  
). 45-44: همـان (توان در چهـارچوب بافـت قـرار داد    هاي کاربران سخن را نیز می   ویژگی

هاي آنان در عرصۀ بافـت مطـرح شـود      روشن است هنگامی که کاربران شرایط و ویژگی       
  .در آن صورت نقش علم کاربردشناسی انکار ناپذیر است
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تـوان گفـت معناشناسـی چـه در حـوزة بافـت        می،بر این اساس و برپایۀ آنچه گذشت    
ت در کاربردشناسـی زیـرا      اي اسـت بـراي مقولـۀ بافـ        زبانی و چه بافت مـوقعیتی مقدمـه       

گیـرد  کاربردشناسی عالوه بر موارد بافت معناشناختی جنبـۀ کـاربران را نیـز در بـر مـی          
» پـردازد هـا مـی  هاي زبانی بـا کـاربران آن  کاربردشناسی به مطالعۀ ارتباط فرم «چون که   

  ).11: 1385یول، (

  عناصر بافت موقعیتی از منظر علم کاربردشناسی. 1- 3

 مفهوم بافت موقعیتی و تشریح نقش آن در فهم مـتن بایـد عناصـر               براي روشن شدن  
یعنی باید به این دانـش رسـید کـه بافـت  مـوقعیتی در چـه          . بافت موقعیتی مشخص شود   

پردازد که اشاره دقیـق بـه آن عناصـر در واقـع             سطوحی به بررسی و پژوهش زبانی می      
به مواردي چـون جایگـاه و   در کنار نقش زمان و مکان       . همان تعریف بافت موقعیتی است    

، روابط بـین فرسـتنده و گیرنـده،         )گیرندة پیام (و شنونده   ) فرستندة پیام (شخصیت متکلم   
توان اشاره  کـرد  حرکات  دست و اعضاي بدن و همچنین موضوع مورد بحث و غیره می            

  ).114: 2003عثمان محمد، (
تقـال پیـام وسـعت     تأکید بر عناصري چون نقـش و جایگـاه فرسـتنده و گیرنـده در ان       

دهد زیرا این مطلـب مقولـۀ بافـت را بـه مرحلـۀ نقـش                بیشتري به بحث بافت موقعیتی می     
  .دهدکاربران زبان و کاربردشناسی گسترش می

 از منظـر کاربردشناســی بــراي مقولــۀ بافـت و در تــشریح عناصــر آن بــه دو مقولــۀ   
خـوریم   عیتی سخن برمـی گیري بافت موقفرستنده و گیرنده و نقش وتأثیر آن دو در شکل        

ست که در این مبحث به هر میـزان کـه   بنابراین بدیهی). 52 -44: 2004بن ظافر الشهري،    (
ویژه بـر مقاصـد و   ما بر نقش، جایگاه و شخصیت فرستنده و گیرنده پیام تأکید کنیم و به           

  .ایم اهداف فرستندة پیام، در آن صورت به مبحث کاربردشناسی نزدیک شده
 گذرا به تعریف علم کاربردشناسی متوجه خواهیم شد کـه کاربردشناسـی در   با نگاهی 

ویـژه بـا تأکیـد بـه نقـش و       حقیقت همان مطالعۀ زبان از رهگذر مقولۀ بافت موقعیتی و به          
مطالعـۀ ارتبـاط میـان      «کاربردشناسـی را    » یـول «کـه   هنگـامی . جایگاه فرستندة پیام است   
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در حقیقـت وي بـه نقـش        ). 12: 1385 یـول، (انـد   دمی» هاهاي زبانی و کاربران آن    صورت
گیري سخن اشاره کرده است و همچنین بـسیاري از پژوهـشگران ایـن              فرستنده در شکل  

  .اندحوزه کاربردشناسی را در ارتباطی محکم با پدیدة بافت موقعیتی تعریف کرده
بـه  در اینجا اشاره به این نکته ضروري است که کاربردشناسی علمی نیست کـه تنهـا                

عنـوان   اي از ساختارهاي بستۀ زبانی بپردازد بلکه ایـن علـم، زبـان را بـه            مطالعۀ مجموعه 
سخن، گفتمان، ادراك، احساس، رمز و اشاره، رفتار و حرکات ، آوا، زمان و مکان ، بافـت          

  ).164: 2007علی، ابراهیم(دهد موقعیتی و بافت فرهنگی مورد مطالعه قرار می
پـردازد و در ایـن راه مـواردي       مختلف به بررسی زبـان مـی      کاربردشناسی از جوانب    

و در کـل  بافـت   . ناپـذیر ایـن علـم اسـت    چون زمان، مکان و بافت مـوقعیتی جـزء جـدایی      
بر ایـن اسـاس مـا در ادامـۀ     . دهدموقعیتی و عناصر آن بخش عمدة این علم را تشکیل می 

دشناسـی زبـان در     پژوهش حاضر به تحلیل نقش عناصـر بافـت مـوقعیتی از منظـر کابر              
  .پردازیم هایی از متون عربی مینمونه

  کارکرد شناخت عناصر بافت موقعیتی در فهم و ترجمۀ متن. 2- 3

فرستندة پیام، گیرنده، زمـان و مکـان و       : با آنچه گذشت روشن شد که عناصري چون       
 تـرین عناصـر بافـت مـوقعیتی از    همچنین چگونگی ارتباط و پیوند فرستنده و گیرنده مهـم   

ما در اینجا سـعی داریـم تـا بـه تـشریح شـناخت ایـن              . باشدنگاه کاربردشناسی زبان می   
  .عناصر در فهم و انتقال متن بپردازیم

  عنصر فرستنده. 1 - 2- 3

هاي فرستنده از جمله عناصر مهم بافت غیر زبانی است کـه      اعتقادات، اهداف و گرایش   
سـطح   شناسـی فراتررفتـه و بـه   کنـد از حـد معنا   در راه شناخت معنـی مـا را مجبـور مـی           

) 113: 2003محمـد،   عثمـان (و ) 46-44: 2004ظـافر الـشهري،     بـن ( کاربردشناسی برسـیم  
عـزت،  (عنوان بخش وسـیعی از بافـت مـوقعیتی سـخن     هاي شخصیتی فرستنده به   ویژگی
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سو و اهداف و مقاصد فرسـتنده از سـوي دیگـر دو بخـش تأثیرگـذار و             از یک ) 23: 1971
 بـر آن تأکیـد دارد     )بافت موقعیتی (آیند که کاربردشناسی    حساب می  متن به دهنده به   شکل

همچنین کاربردشناسی در کنـار بررسـی سـاختارهاي زبـانی مـتن بـر             ).12: 1385 یول،(
 علـی،  ابـراهیم ( تأکیـد دارد ... هـا و  نقش فرستندة پیام در انتخاب موضـوع، کلمـات، سـبک       

2007 :165.(  
پیروي از انگیزه و هدفی که در کالم نهفته بر            موقعیتی به  از منظر کاربردشناختی بافت   

بنابراین هر فرستندة پیامی باید گیرنده پیـام خـود و جایگـاه      . معناي متن چیره شده است    
 شـود  اجتماعی و سیاسی او را بشناسد زیرا هرسـخنی مطـابق بـا بافـت آن شـناخته مـی       

ی فرستندة پیام اسـت پـس بایـد همـان       نوع اگر بپذیریم که مترجم نیز به      )97: التا حمدان،(
شرایط بافتی را که خالق اصلی متن ایجاد کرده در متن ترجمه شده ایجاد کند یعنـی بایـد       

  .دهد آورد به گیرنده انتقالوجود می ها و اهداف خالق متن را از رهگذر بافتی که بهانگیزه
 که ممکن است فراهم تواند شرایط بافتی متن مبدأ را تا جایی   مترجم در متن مقصد می    

اي بـین دو مـتن   آورد و از این رهگذر به ایجاد یک تعادل بافتی و در نتیجه تعادل ترجمـه             
پیام و گیرنـده یـک نـوع تعـادل و همکـاري       با چنین رویکردي مترجم بین فرستندة     . برسد

پایـۀ   سـازد هـر نـوع ارتبـاط زبـانی بـر       مطـرح مـی   » جوصلح«گونه که   کند و آن  ایجاد می 
ري بین فرستنده و گیرنده استوار است و در این میان فرستنده همواره باید شـرایط                 همکا

  ).17-16: 1377جو، صلح( بافتی را فراهم آورده تا گیرنده دچار کژفهمی نشود
هـا و اهـداف فرسـتنده و ضـرورت          تر شدن میزان اهمیت شناخت انگیـزه      براي روشن 

  .ردازیمپایجاد تعادل بافتی به تحلیل نمونۀ زیر می
ـ    ية وصف ي دراسة لغتهم دراسة صوت    قد سبق العرب أمم األرض يف     « ء الغـرب   اة أدهـشت علم

، »ةيتيالسنـسکر «سوا لغتهم رينداً، سوی اهلنود القدماء الذ    يسبق العرب، زمن  يه مل   بأن،فأقروا  والشرق
 .»...وصفا صوتيا دقيقا جداوصفوها و،»يدافي«لغة کتام املقدس ال 

شود که انگیـزه و هـدف اصـلی فرسـتندة        لیت پاراگراف باال مشخص می    با نگاهی به ک   
هـاي آواشـناختی    زبان در پرداختن بـه پـژوهش       اشاره به پیشتازي دانشمندان عرب    (پیام  
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هایی چون موارد زیر اشاره کرده تـا ایـن ایـدة خـود را در مـتن                 ، فرستنده از شکل   )است
  :بدمد

 اسـتفاده از  ،»أمـم األرض «یب فراگیـر   همراه فعل ماضی جهت تحقیق، ترک»قد«حرف  
کـه   »علماء الغـرب والـشرق  «  ترکیـب ،»دراسة لغتهم دراسة صوتية«مفعول مطلق در ترکیب  

-ها به شـگفت آمـده  دهد که از پیشتازي عربفراگیر بودن دامنۀ شمار افرادي را نشان می 

سـتنده خواسـته یـا     بدین شرح که فر»سوی اهلنود « با   »قد سبق العرب  «تر ارتباط   اند، و مهم  
) هـا تقـدم زمـانی هنـدي   (و سـپس بـه   ) ها را آورده است مقدم بودن عرب  (ناخواسته ابتدا   

قـد سـبق   «هاست امـا تقـدیم لفظـی    پرداخته است، هر چند نتیجۀ نهایی مقدم بودن هندي   
هـا را بـه    بیشتر مفهوم پیـشتازي عـرب  »سوی اهلنود« و استفاده از اسلوب استثناء    »العرب

  .کند و چنین مفهومی در متن مقصد باید دمیده شوددة پیام القا میذهن گیرن
  . کنیمجهت روشنی بیشتر مطلب، متن باال را به دو شکل ترجمه می

  )عنصر فرستنده( ترجمه بدون تعادل بافتی) الف

هـاي دیگـر بـه چنـین     ها قبـل از ملـت  عرب هاي آواشناختی توصیفی زبان،  در پژوهش 
هایی که توجه دانشمندان شرق و غرب را جلب کرده است، ایـن   هشمباحثی پرداختند، پژو  

هـا بـه ایـن مباحـث     هاي قدیم از نظـر زمـانی قبـل از عـرب        پذیرند که هندي  دانشمندان می 
) ویـدا (هـا  پرداختند، کسانی که به پژوهش زبان سانسکریت یعنی زبـان کتـاب مقـدس آن           

  .یق استهایی آواشناختی که حقیقتاً دقاند، پژوهشپرداخته

  )عنصر فرستنده( ترجمه با تعادل بافتی) ب

هاي آواشناختی توصیفی زبـان خـود   هاي جهان در زمینۀ پژوهش  ها بر همۀ ملت   عرب
هاي آنان دانشمندان مشرق و مغرب عالم را به شگفتی واداشته         فضل تقدم دارند، پژوهش   

 منظــر زمــانی بــه اسـت، ایــن دانــشمندان اقــرار دارنــد کــه تنهـا هنــدیان قــدیم آن هــم از  
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یعنـی زبـان سانـسکریت      ) ویدا(هایی آواشناختی دقیق در زبان کتاب مقدس خود          پژوهش
  .اندها پرداختهقبل از عرب

کـه  ) هـا پیـشتازي عـرب  ( ایم تا مفهـوم گونه که گذشت در ترجمۀ دوم سعی کرده همان
بـافتی از منظـر   دهیم و بـه تعـادل   انگیزة اصلی فرستندة پیام است را به متن مقصد انتقال 

تر رویکـرد  با چنین نگاهی ما یک رویکرد گفتمانی و در نگاهی جزئی          . فرستندة پیام برسیم  
  .  ایمکاربردشناختی داشته

  عنصر زمان. 2- 2- 3

گونه که پیش از این نیز اشاره شد عنصر زمان یکـی از عناصـر بافـت مـوقعیتی              همان
هـر  ) 111: 2003 محمـد ، عثمان(و  )164: اتبیعلی،  ابراهیم(و  ). 297: 2006خطابی ،   (است  

گیرد بر این اساس مترجم هنگـام فهـم و         پیام ناگزیر در بستر زمانی خاص خود شکل می        
انتقال متن باید سبک ترجمۀ خود را با لحاظ کردن آن بستر زمـانی سـامان داده و بافـت              

  .آوردمعادل زمانی را فراهم
هــا و عنــصر زمــان ایــن نیــست کــه واژهقــصد مــا از ایجــاد تعــادل بــافتی از ناحیــۀ 

زمانی کامل با متن مبدأ برقرار کنـد  کار گرفته شده در ترجمه یک رابطۀ هم     ساختارهاي به 
یعنی  اگر مثالً متن مبدأ ما در قرن دوم هجري نوشته شده است مـتن ترجمـه معـادل آن            

بکی کـه تنهـا   ها، ساختارها یـا سـ    هم به سبک قرن دوم باشد بلکه هدف این است که واژه           
جهت روشنی بیـشتر مطلـب مـتن زیـرا را بـه دو              . کاربرد امروزي دارند را استفاده نکنیم     

  :کنیمشکل ترجمه می
ولد ابن املعتز يف سامرا، وانصرف منذ حداثته إلی الدراسات األدبية، خترج علی مجاعـة مـن                 «

باس ثعلب إمـام الکـوفيني  يف        العلماء نذکر منهم املربد النحوي البصري واألديب املشهور وأبا الع         
، مثّ لـه  »کتاب البديع«البن املعتز ديوان شعر وله غري الديوان طائفة من الکتب  أمهها    . النحو واللغة 

  .»...رسائل مجعها حممد عبداملنعم خفاجي منها رسالة نقدية
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  )عنصر زمان(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

هـاي ادبـی روي آورد و از    مد، از دوران جوانی به پژوهش      در سامرا به دنیا آ     ابن املعتز 
: توان به اشخاصی چونمحضر برخی دانشمندان فارغ التحصیل شد که از شمار آنان می         

 »ابوالعباس ثعلـب  « و پیشواي مکتب نحو کوفه       »املربد«نحوي مکتب بصره و ادیب مشهور       
هاي دیگري نیز دارد که یکی   تاباشاره کرد، ابن المعتز دیوان شعر دارد و به جز دیوان، ک           

هایی درزمینۀ نقـد دارد کـه   باشد، همچنین وي پژوهشمی »البديع«ها کتاب ترین آن از مهم 
  .آوري نموده استها را جمعآن »حممد عبداملنعم خفاجي«

  ):عنصر زمان(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

وران جـوانی بـه مطالعـه در بـاب     از همـان د . در سامرا چشم به جهان گشود      إبن املعتز 
تـوان بـه   گرفت که از آن علمـا مـی  ادب پرداخت و در محضر برخی از علماء علومی را فرا         

 ثعلب ابوالعباس و همچنین سرآمد نحویان مکتب کوفه   املربدعالم نحو بصره و ادیب پرآوازه       
 تدوین نموده اسـت  هایی نیزدیوان شعر دارد و جداي از دیوان، کتاب      ابن املعتز اشاره کرد،   

وي همچنین رسـائلی در بـاب نقـد دارد  کـه           . باشدمی »البديع«ها کتاب   ترین آن که از مهم  
  .آوري کرده استها را گردآن حممد عبداملنعم خفاجی

وجـه رعایـت نـشده    کنیم در ترجمۀ اول عنصر زمان به هـیچ گونه که مالحظه می  همان
نقـش کلیـدي را   » خترج«و  »الدراسات« ی چـون  هایاست و جداي از سبک کلی ترجمۀ واژه       

فارغ «به    »خترج« و واژة ) هاپژوهش(به  » الدراسات« کنند ، ترجمۀ واژة   باره ایفا می  در این 
کـه در ترجمـۀ دوم      در حـالی  . بیشتر کـاربرد آکادمیـک و امـروزي دارد        »  التحصیل شدن 

  .ایم عنصر بافت زمانی را لحاظ کنیمسعی بر آن داشته
  
  
  



 1392تابستان ، 7، شمارة 3سال   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     72

 

  عنصر مکان . 3- 2- 3

عثمـان محمـد،    (آیـد   عنصر مکان یکی از عناصر بافت موقعیتی سخن بـه حـساب مـی             
. گیـري بافـت مـوقعیتی سـخن انکارناپـذیر اسـت       نقش عنصر مکان در شـکل     ) 111: 2003

هـاي مبحـث   یکی از بخش  ...) زمان، فرستنده، گیرنده و     (عنصر مکان درکنار عناصر دیگر      
ایـم بافـت در   تر اشاره کرده  گونه که پیش  ربردشناسی است و آن   گستردة بافت از منظر کا    

-اي که حتی بافـت    حوزة علم کاربردشناسی از گستردگی خاصی برخوردار است به گونه         

  ).17-16: 2000 آیت اوشان،(گیرد هاي اجتماعی، روانی و فرهنگی را نیز در بر می
اي انکارناپـذیر  ن مـسأله براین اساس پرداختن به عنصر مکان و نقش آن در بافت سخ 

براي نمونـه  . گیرد است زیرا به ناچار هر سخنی در یک بستر مکانی خاص خود شکل می          
  .کنیممتن زیر را به دو شکل ترجمه می

وبغض النظر عن املناهج الدراسية وأمناطها فإنّ أعضاء هيئات التدريس کثرياً ما يرهقون بإلقـاء       «
ومن بني األقسام العلمية يف  . القدمي، علی صفوف مکتظة بالطالب    احملاضرات ذات األسلوب التعليمي     

 يف حـني أن النـسبة املالئمـة    ١ إلی٤٠املدارس الطبية ما يبلغ عدد الطالب فيه إلی عدد املدرسني          
  .»١إلی ١٠الينبغي أن تزيد علی 

  )عنصر مکان(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

یلی، مدرســین بیــشتر در تــالش هــستند تــا هــاي تحــصنظــر از انــواع و روشصــرف
و در .  هـایی پـر از دانـشجو    در کـالس  . هاي سنتی ارائه کنند   هایی متکی بر روش   کنفرانس

 40هاي پزشکی تعداد دانشجویان نسبت بـه مدرسـین       هاي علمی در آموزشگاه   میان گروه 
  . باشد1 به 10که نسبت مناسب نباید بیشتر از باشد در حالی می1به

  )عنصر مکان(رجمه با توجه به تعادل بافتی ت) ب

ها و متدهاي آموزشی، اعضاي هیأت علمی بیـشتر تـالش خـود را     نظر از روش  صرف
دارنـد و نـسبت تعـداد    هـایی شـلوغ  معطـوف مـی    به تدریس با روش سـنتی و در کـالس         



 73    )با رویکرد کاربردشناسی(تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی   فرشید ترکاشوند

  

رسـد در   مـی 1 به 40هاي پزشکی به    هاي علمی دانشکده  دانشجو به استاد در برخی گروه     
  .باشد می1به 10که نسبت استاندارد حالی

کنیم در ترجمۀ نخست بافت مکانی لحـاظ نـشد و واژگـان و              گونه که مالحظه می   همان
جمالت و سبک ترجمه متناسب با بافت مکانی گزینش نشده اسـت و در نتیجـه ترجمـه از                    

  . تعادل بافتی مورد نظر برخوردار نیست
هـاي ویـژة   ها و ترکیب بافت مکانی، از برخی واژهاما در ترجمۀ دوم با در نظر گرفتن        

هـایی کـه سـبک کلـی ترجمـه را دگرگـون       هـا و ترکیـب  اماکن آموزشی استفاده شد؛ واژه   
هـاي  متدهاي آموزشی، اعـضاي هیـأت علمـی، تـدریس، کـالس           : هایی مانند واژه. ساختند

  . ها و استانداردشلوغ، نسبت تعداد دانشجو به استاد، دانشکده

  عنصر گیرنده. 4- 2- 3

: 2006خطـابی،  ( آیـد عنوان بخشی مهم از بافت موقعیتی متن  به حساب مـی   گیرنده به 
هاي کلی او در سـطوح مختلـف همـواره در ترجمـه و ایجـاد مـتن                  گیرنده و ویژگی  ). 297

شـغل گیرنـدة پیـام، سـن، فقیـر یـا       : بـراي نمونـه مـواردي چـون    . مقصد باید لحاظ گردد 
عثمـان محمـد،   (شـود   مربوط مـی   مواردي است که به عنصر گیرنده     بودن او از جمله      غنی

مترجم هنگام ترجمه به مثابۀ خالق متنـی جدیـد اسـت کـه بایـد متناسـب بـا         ). 114: 2003
  .گیرنده در متن مبدأ، شرایط گیرنده در متن مقصد را نیز لحاظ نماید

  :کنیمبراي نمونه متن زیر را به دو شکل ترجمه می
 بالقلم ألخطَّ بعض الکلمات النابعة من صميم القلب، بـرغم     كين سوی أن أمس   اليسعكيف عيد «

أن الکالم اليساوي قرياطاً من احلنان الذي أسبغته علي و أنا صغرية، أو ذرة من الرعاية اليت تقدمينها                  
اليسعين . مرة املستك الدائمة وتضحياتكوإن ذهب العامل بأسره وجواهره اليوازي حمبت   . إيلّ وأنا کبرية  

، حيث کنت أعـود     كيف هذا اليوم اخلالد سوی أن أسترجع يف خميليت األيام السعيدة اليت قضيتها مع             
  .»...، و تساعديين يف دروسي کي أبقی األولی يف الصفك و حنانكمن املدرسة فتغمريين بعطف
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  )عنصر گیرنده( ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی) الف

ت توانم این است کـه قلـم را بـه دسـت گرفتـه و برخـی کلمـات را کـه                 در تولد تو نهای   
که سخن مـن بـه انـدازة یـک بنـد           باشد برایت بنویسم، با وجود این     برخاسته از ته دل می    

اي از تـوجهی  ام نیست یا اینکه به اندازة ذرهانگشت از مهربانی تو نسبت به من در کودکی     
گـر تمـامی جهـان و جـواهر آن از بـین بـرود بـه        ا. اي نیستام به من داشته که در بزرگی  

تـوانم  در ایـن روز جـاودان تنهـا مـی    . هـاي پیوسـتۀ تـو نیـست       اندازة محبت دائم و خنده    
ام را بــه یـاد آورم؛ زمـانی کـه از مدرســه    روزهـاي شـادي کـه بـا تــو پـشت سـر نهـاده       

ه شاگرد اول کدادي و مرا براي اینگشتم و تو مرا مورد مهر و محبت عمیق قرار می           برمی
  .رسانديکالس باشم یاري می

  )عنصر گیرنده(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

توانم قلم دستم بگیرم و از ته دلم برایت بنویسم هرچند که حـرف      براي تولدت فقط می   
ات به مـن در بزرگـسالی را جبـران    اي از توجهات در کودکی یا ذره    اي از مهربانی  من ذره 

 مـۀ دنیـا و چیزهـاي باارزشـش از بـین بـرود، ارزش محبـت همیـشگی و          اگـر ه  . کنـد نمی
توانم به روزهاي خوش یادماندنی فقط می   در این روز به   . هاي همیشۀ تو بیشتر است     خنده

گـشتم و تـو مـرا غـرق در مهربـانی و          میهایی که از مدرسه بر    زندگی با تو فکر کنم؛ روز     
  .  همیشه شاگرد اول کالس باشمکردي تاکردي و کمکم میمهر مادري خود می

 پیام مادر فرزنـد اسـت سـعی    ةرو قراردادن اینکه گیرند  در ترجمۀ دوم همواره با پیش     
 .ها و جمالتی استفاده کنیم که حالت رسمی نداشته و ساده باشند       بر آن داشتیم تا از واژه     

خنانی که بین   دهیم زیرا س   برآن سعی نمودیم تا جنبۀ عاطفی ترجمه را بیشتر نشان           عالوه
 شود باید سـخنانی عـاطفی بـا جمالتـی سـاده، کوتـاه و روان          فرزند و مادر رد و بدل می      

  .باشد
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  عنصر عنوان یا موضوع یا نوع پیام. 5- 2- 3

 عنصر عنوان یا موضوع و یا نوع پیام یکی از عناصر اصلی بافت مـوقعیتی سـخن بـه           
ــی  ــساب م ــد ح ــابی، ( آی ــان، 297: 2006خط ــت لوش ــد،  (و  )17: 2000  و آی ــان محم عثم

2003:114.(  
مترجم هنگام انتقال متن به زبان مقصد همواره باید موضوع یا نوع پیـام را بـه خـاطر      

  .داشته باشد و متناسب با سؤاالتی از قبیل زیر متن مقصد را سامان دهد
 متن بار عاطفی دارد یا خیر؟ - 

 سیاسی است یا اجتماعی یا فرهنگی؟ - 

 جنبۀ طنز دارد یا خیر؟ - 

 ...بۀ آموزشی دارد یا خیر؟جن - 

  .کنیمبراي نمونه متن زیر که حالت طنز دارد را به دو شکل ترجمه می
کنت عند شيخ من أهل مرو وصيب له صغري يلعب          : فحدثت ذا احلديث أمحد بن رشيد، فقال        «

: فقلـت » ! مر التريده، هو «: أطعمين من خبزکم، قال   «: بني يديه، فقلت له، إما عابثاً، وإما ممتحناً         
التريده؛ هـو   «: قال» هاِت يل من کذا وکذا    «قلت  » التريده، هو ماحل  «: قال. »فاسقين من مائکم  «

مـا  :  أبوه، وقال  كيمنعنيه ويبغضه إيلَّ، فضح   كإلی أن عددت أصنافاً کثريةً؛ کلُ ذل      ...» !کذا وکذا 
  .»يف أغراقهم وطينتهميعنی أنّ البخل طبع فيهم و» !ذنبنا؟ هذا من علّمه ما تسمع؟

  )عنصر نوع پیام(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

در نزد شخصی از اهـالی  : در مورد این سخن با احمد بن رشید صحبت کردم، او گفت      
شهر مرو بودم و او کودکی داشت که در مقابلش در حال بـازي بـود، بـه کـودك از روي              

خـواهی، تلـخ   را نمـی تو آن«: تان به من بده، گفتقدري از نان : شوخی یا براي امتحان گفتم    
گفـتم  » خواهی ؛ شور اسـت را نمیتو آن«: قدري از آبتان به من بده، گفت     : پس گفتم » است

تـا اینکـه   ... » خـواهی ؛ چنـین اسـت و چنـان        را نمـی  تـو آن  «: از این بده و از آن بده، گفت       
 بـه مـن نـداد، پـدرش خندیـد و      چیزهاي فراوانی برشمردم؛ همه چیز را از من منع کـرد و  
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یعنی اینکـه بخـل سرشـت    ! هاي تو چنین به او یاد داده است؟گناه ما چیست؟ شنیده   : گفت
  .ها نهفته استآنان است و در ریشه و فطرت آن

  )عنصر نوع پیام(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

دم اهل مـرو و  در این باب با احمد بن رشید سخن گفتم، بگفتا که در محضر شیخی بو        
پسرك را به مـزاح و محـک    . او را پسرکی بود که در نزد پدر به بازي گوشی مشغول بود            

بگفـتم پـس آب بـده،    . خواهی چکار، تلـخ اسـت     کمی نان به من بده بگفتا که نان می        : بگفتم
گفتم از این و از آن بـده گفـت کـه چنـین اسـت و      » خواهی چکار؛ شور است آب می « :گفت

اي پـدر خنـده  . زیادي بر شمردم ؛ همه را از من دریغ کـرد و بخـل ورزیـد   چنان؛ چیزهاي   
یعنـی بخـل در   » هاي تو او را چنین آموختـه اسـت   گناه ما چیست؟ شنیده   : ساخت و بگفت  

  .خون آن هاست و در رگ و ریشۀ آنان
کنیم در ترجمۀ دوم تـالش بـرآن بـوده اسـت تـا عـالوه بـر         گونه که مشاهده می   همان

صر زمان و عناصر دیگـر بـافتی، عنـصرِ نـوع پیـام یعنـی محتـواي طنـز و          کردن عن  لحاظ
ها و سبک کلـی ترجمـه   همچنین سبک متن اصلی در ترجمه لحاظ شود بدین معنا که واژه       

  .اي لحاظ شده است تا بیشتر بتواند جنبۀ طنز را القا کند به گونه

  گیرينتیجه

 که نگرش بـه زبـان مبـدأ    در جریان پژوهش و در دو سطح تئوري و عملی روشن شد     
بـراي  . بمانـد هـاي مؤلـف پنهـان   هاي مهمی از گفتهشود تا جنبه  عنوان یک متن باعث می     به

ناچار باید با نگرش گفتمانی پیش رویـم تـا بـا نگـاهی               هاي ظریف به  شدن این جنبه   روشن
وفق انتقال اي مجانبه زوایاي پنهان در زبان مبدأ را دریافته و آنها را از رهگذر ترجمه           همه

در صورت نگرش متنی به زبان مبدأ مترجم در سطح نظام بستۀ مـتن محدودشـده              .دهیم
 ،هـاي نانوشـتۀ سـخن اسـت    و قادر به انتقال زاوایاي پنهان زبان مبدأ که در حقیقت گفتـه      

 ،گیري پیام مـؤثر بـوده اسـت   در نگرش متنی به مجموعۀ عواملی که در شکل  .نخواهد بود 
 دو، هـاي فرسـتنده و گیرنـده و چگـونگی ارتبـاط آن          ویژگی: املی چون عو شود؛توجه نمی 



 77    )با رویکرد کاربردشناسی(تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی   فرشید ترکاشوند

  

همچنــین روشــن شــد کــه نگــرش . نــوع پیــام و عوامــل دیگــر شــرایط زمــانی و مکــانی،
روابط مستقیم   کند زیرا معناشناسی تنها به    معناشناختی به بافت موقعیتی ما را محدود می       

  .گیرد ان را در این زمینه نادیده میکه نقش کاربرتر اینپردازد و مهمدال و مدلول می
اي از در نگرش گفتمانی مترجم از سطح نظام بـستۀ مـتن فراتـر رفتـه و بـه مجموعـه              

... زمـان و مکـان   دهد نظر دارد عواملی چون کـاربران، عوامل متعدد که به سخن شکل می   
-نی و بـه شود؛ البته بافتی که بـا رویکـرد گفتمـا      که همه تحت عنوان بافت موقعیتی یاد می       

دهنـده  شناخت چنین عواملی که در حقیقت عوامل شکل     . ویژه کاربرد شناختی همراه شود    
شود تا مترجم با آگاهی بیشتري به گزینش واژگان     باشد، باعث می  به سبک کلی سخن می    

دهد و در نتیجه و جمالت بپردازد و در نهایت سبک خود را متناسب با این شناخت سامان          
 . مبدأ را در زبان مقصد لحاظ کرده و به تعادل بافتی مورد نظر برسـد            شرایط بافتی زبان  

هاي نانوشتۀ مؤلف پیـام را  بنابراین مترجم در صورت ایجاد تعادل بافتی بسیاري از گفته     
اي بـین دو   توان گفت که در نهایت یـک تعـادل ترجمـه          و می  .دهد به زبان مقصد انتقال می    

  . کندمتن مبدأ و مقصد ایجاد می
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