دستاوردهای مطالعات ترجمه ()3

الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ جولیان هاوْس از گذشته تا به امروز
علیرضا خانجان
الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه جولیان هاوْس (هاوْس 1997؛  )2015 ،2009مبتنی بر
پیشفرض «ترجمه به مثابۀ بافتآفرینی مجدد» بوده و در اساس بر بنیان زبانشناسی
نقشگرای هلیدی استوار گردیده است .بر خالف اغلب رویکردهای ارزیابی /نقد
ترجمه ،الگوی پیشنهادی هاوْس از معدود رهیافتهایی است که با دستاوردهای دانش
زبانشناسی برخورد گزینشی نمیکند و در سطوح خُرد و کالن ،یافتههای یک نظریۀ
تمامعیار زبانی را به خدمت میگیرد .الگوی هاوْس از سطح متن آغاز میشود اما به
تناوب از مرزهای محصور متن گذر کرده و بهصورتی نظاممند ،روابط متقابل میان
مؤلفههای متنی و بافتی را صورتبندی میکند .درعینحال ،به نظر میرسد الگوی
یادشده به تناسبِ تحوالت چشمگیر نظریۀ ترجمه تکامل نیافته و برای پاسخ به
نیازهای تحلیلی ترجمه در مقطعی که مطالعات ترجمه گام به پارادایم نوین «چرخش
ایدئولوژیکی» گذاشته است ،نیازمند اِعمال تعدیالتی اساسی است .نوشتار حاضر به
بهانۀ انتشار کتاب جدید هاوْس با عنوان ارزیابی کیفیت ترجمه :گذشته و حال
(هاوْس )2015 ،و با هدف بازخوانی انتقادیِ وضعیت دیروز و امروز الگوی یادشده به
رشتۀ تحریر درآمده و بر ضرورت انکارناپذیر بازنگری و بروزرسانی آن تأکید خواهد
داشت.

کاربرد رویکرد «تحلیل سیاق» 1در ترجمه به نام جولیان هاوْس و تحت عنوان الگویی
برای ارزیابی کیفیت ترجمه( 2هاوْس )1977 ،در تاریخ مطالعات ترجمه ثبت گردیده
است .الگوی مذکور نخستین بار در دهۀ هفتاد میالدی معرفی شد و سپس دو بار در
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سالهای  1981و  1997مورد بازبینی قرار گرفت .این الگو که مبتنی بر پیشفرض
«ترجمه به مثابۀ بافتآفرینی مجدد» 3میباشد در اساس «بر بنیان زبانشناسیِ نقشگرای
هلیدی استوار شده است اما از مفاهیم و واژگان مصطلح نزد فرمالیستهای روسی و
زبانشناسان مکتب پراگ ،نظریۀ کنشهای گفتاری ،کاربردشناسی زبان ،تحلیل گفتمان و
سبکشناسی مقابلهای نیز بهره برده است» (هاوْس .)14 :2010 ،هاوْس خود بر این باور
است که زبانشناسی سازگانی-نقشگرا نه تنها مفیدِ فایده است بلکه «بهترین» رویکرد
برای کاربرد در حوزۀ ترجمه است (به نقل از مانفردی .)83 :2008 ،در این الگو،
ترجمه ،بنا به تعریف ،متنی است که بهگونهای مضاعف مقیّد به بافت میشود« :مقید به
شرایط بافتی مبدأ و به شرایط بافتی-ارتباطی دریافتکنندگان مقصد» (هاوْس:2010 ،
 .)14به اعتقاد هاوْس ،برای یافتنِ پاسخی موجه به این پرسش اساسی که «از کجا
بدانیم که ترجمۀ خوب چه زمانی محقق میشود» ،میباید ابتدا پاسخِ سه پرسش فرعی
ذیل را پیدا کنیم (هاوْس :)127 :2001a
 )1متن مبدأ چه رابطهای با متن مقصد دارد؟
 )2ویژگیهای متون مبدأ و مقصد چگونه با یکدیگر ارتباط مییابند و تلقی
کارگزاران انسانی (مؤلف ،مترجم ،مخاطب) از این ویژگیها چیست؟
 )3چه زمانی میتوان یک محصول متنی را ترجمه قلمداد کرد و چه زمانی باید
آن را متنی برآمده از عملیات زبانی دیگری دانست؟
هاوْس این سه پرسش اساس ی را معیار و مالک سنجش رویکردهای متفاوت در
ارزیابی ،نقد و تحلیل ترجمه قرار میدهد .وی الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ
(بازبینیشدۀ) (هاوْس )1997 ،خود را بر پایۀ نظریۀ کاربردشناسی زبان بنا نهاده است؛
الگویی که امکان تحلیل ویژگیهای زبانی-موقعیتیِ متون مبدأ و مقصد ،مقابلۀ دو متن
و در نهایت ،ارزیابی میزان تطابق نسبی آنها را مهیا میسازد .عملکرد الگو بدواً مشتمل
بر تحلیل متن مبدأ بر پایۀ ویژگیهای بافت موقعیتی است که در هیأت عناصر زبانی
متبلور میشوند .نماهای متنی 4حاصل از تحلیل این عناصر در متون مبدأ و مقصد نقش
یا کارکرد آن متون را مشخص میکنند و در نهایت ،از طریق مقابلۀ این دو نمای متنی،
ارزیابی کیفیت ترجمه میسر میشود .در واقع ،میزان همخوانی یا ناهمخوانی نمای متنی
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و نقش متنی ترجمه با نما و کارکرد متن اصلی است که میزان نیل به تعادل را مشخص
میکند و بر مبنای آن ،میتوان در خصوص کیفیت ترجمه قضاوت نمود.
در ارزیابیِ مطابقت نسبی بین متون مبدأ و ترجمه ،هاوْس بین ناهمخوانی موقعیتی
و غیرموقعیتی 5تمایز قائل میشود .ناهمخوانی موقعیتی مشتمل بر بروز خطاهای
کاربردشناختی است که هم به کاربران زبان و هم به کاربرد زبان مربوط میشوند؛ در
مقابل ،ناهمخوانی غیرموقعیتی دربردارندۀ ناهمخوانی در داللت صریح عناصر متون مبدأ
و مقصد و خألهای زبان مقصد در سطوح گوناگون است (هاوْس.)199 :2001c ،
بنابراین ،قضاوت نهایی دربارۀ کیفیت ترجمه مشتمل بر فهرست کردن دو نوع خطای
فوقالذکر و اظهارنظر در مورد میزان همخوانی نسبی نقش کارکردی دو متن است.
شرط اساسی برقراری تعادل بین متون مبدأ و مقصد از نظر هاوْس آن است که
ترجمه می باید واجد نقشی معادل نقش متن مبدأ باشد .در واقع ،بخش عمدهای از
فرآیند مقابلۀ متن اصلی با متون ترجمه بدین منظور صورت میگیرد که آیا کارکرد
(نقش) متن مبدأ در نظام مقصد نیز حفظ شده است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است ،به
چه میزان؟ از نظر هاوْس ،میزان تحقق تعادل نقشی بستگیِ تام به نوع ترجمهای خواهد
داشت که قرار است به انجام برسد .الگوی هاوْس بین دو نوع ترجمۀ عمده تمایز قائل
میشود :ترجمۀ آشکار و ترجمۀ پنهان .6این دو نوع ترجمه حاصل کاربرد شیوههای
بافتآفرینی مجد دِ متفاوتی هستند که دو نوع ارزیابی متفاوت را ایجاب خواهند کرد.
ترجمۀ آشکار ،بنا به تعریف ،ترجمهای است که در آن «ویژگیهای فرهنگی متن مبدأ
بهصورت عامدانه حفظ میشود» (هاوْس .)118 :2009 ،در مقابل ،ترجمۀ پنهان
ترجمهای است که در آن «متن ترجمه با عبور از صافی فرهنگی بهگونهای تولید شود
که گویی در فرهنگ مقصد تولید شده است» (همان .)116 :به گفتۀ هاوْس ،در ترجمۀ
آشکار رابطۀ تعادلی در سطوح سیاق ،ژانر و متن برقرار میشود اما در سطح «نقش متنی
منحصربهفرد» 7چنین چیزی محقق نمیگردد و صرفاً نیل به «تعادل نقشیِ درجۀ دوم»
میسر خواهد بود (هاوْس36 :2009 ،؛ 15 :2010؛  )60-61 :2015یعنی درحالیکه
مخاطبان ترجمه فرصت مییابند تا کارکرد متن اصلی را در قالب زبانیِ جدیدی درک
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کنند ،نوعی بافتگردانی (چرخش بافت) نیز اتفاق میافتد که به موجب آن ،یک رویداد
گفتمانیِ جدید در ترجمه خلق میشود .درعینحال ،رویداد گفتمانیِ متن اصلی نیز
بهطور مخفیانه حضور خواهد داشت و درواقع مجدداً فعال میشود؛ چیزی که درک آن
به لحاظ روان-زبان شناختی برای مخاطبان جدید پیچیده خواهد بود .مخاطبان زبان
مقصد متنی را دریافت میکنند که از یک سو ،برای آنها آشناست چون به زبان خود
آنها نوشته شده است و از سوی دیگر ،غریب و ناآشنا مینماید «چون قراردادها و
هنجارهای زبان و فرهنگ دیگری را منعکس میکند» (هاوْس.)15 :2010 ،
اما ترجمۀ پنهان ،امکان استفاده از یک متن مبدأ را در بافت [زبان و فرهنگ]
خارجی فراهم میسازد (هاوْس .)15 :2010 ،ترجمۀ پنهان در عمل ،رویداد گفتاریِ
معادلی را در نظام مقصد بازمیآفریند ،چراکه نقش متن مبدأ را بازتولید میکند.
بدینترتیب ،ترجمۀ پنهان با فعالسازی مجدد بافت متن مبدأ حاصل میگردد و به
لحاظ روان-زبانشناختی درک خواننده را تسهیل میکند .کار مترجم در واقع کنارزدن
متن اصلی است؛ مخفی شدن پشت این واقعیت که ترجمه «در جایی دیگر منشأ دارد»
و اینکه نوعی گذار از زبان مبدأ به زبان مقصد برای نیل به تعادل نقشی ضرورت دارد
(هاوْس .)15 :2010 ،در الگوی هاوْس ،تعدیالت ترجمهای در سطوح متن و سیاق و از
رهگذر ترجمۀ پنهان محقق میشوند و این صرفاً از طریق کاربرد صافی فرهنگی عملی
میگردد؛ ابزاری که تفاوتهای فرهنگی دو نظام زبانی-فرهنگی مبدأ و مقصد را از میان
میبرد.
8
الگوی هاوْس عالوه بر تمایز میان این دو نوع ترجمه ،بین ترجمه و «دگرگفت» نیز
تمایز قائل میشود .این تمایز پیشنیاز پاسخ به این پرسش اساسی است که «چه زمانی
میتوان یک محصول متنی را ترجمه قلمداد کرد و چه زمانی باید آن را متنی برآمده از
عملیات زبانی دیگری دانست»؟ (هاوْس .)127 :2001a ،دگرگفت بهواسطۀ
رویگرداندنِ عامدانه از متن اصلی حاصل میشود ،نتیجۀ ارزشیابی مجدد متن مبدأ
است و غالباً توأم با انکار متن اصلی یا اِعراض از آن است بهگونهای که «هدف کامالً
جدیدی بر ترجمه تحمیل گردد» (هاوْس .)15 :2010 ،عالوه بر این ،هاوْس بین
دگرگفتِ آشکار و پنهان نیز تمایز قائل میشود .دگرگفتِ آشکار «متنی است که در آن
صراحتاً نقش ویژهای به متن اصلی اضافه میشود» مثل ترجمههای ویژهای که برای
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کودکان انجام میشود از قبیل ترجمۀ نمایشنامههای شکسپیر برای کودکان در زبانهای
مختلف؛ در مقابل ،دگرگفتِ پنهان «مشتمل بر تعدیلِ ناآشکار متن مبدأ میباشد که طی
آن ،مترجم بهصورت ناخودآگاه (یعنی بدون برنامۀ قبلی) صافی فرهنگی را به خدمت
میگیرد» (همان.)15-16 :
گفتیم که یکی از بنیادیترین مفاهیم زیربنایی الگوی هاوْس ،مفهوم تعادل ترجمهای
است؛ مفهومی که درک و برداشت روزمرّه و متعارف ما را از ترجمه رقم میزند بدین
معنا که مردم عادی و افرادی که آموزش زبانشناسی ندیدهاند ،بهصورت طبیعی ترجمه
را متنی تلقی میکنند که «بازتولید» متن دیگری است که بدواً در زبان دیگری تولید
شده است و [عرفاً] دارای ارزشی قابل مقایسه با ارزش آن متنِ نخستین است (هاوْس
 .)134 :2001aهاوْس با تأکید بر اهمیت تعادل به عنوان محوریترین مفهوم ترجمه،
ضمن نقل سخن کتفورد ( )21 :1965مبنی بر اینکه «مسئلۀ محوریِ کنش عملی ترجمه
پیدا کردن معادلهای زبان مقصد است» و «وظیفۀ اصلی نظریۀ ترجمه تعریف ماهیت و
شرایط تعادل ترجمهای است» ،اهمیت مفهوم تعادل را به نقد ترجمه نیز تسرّی
میبخشد و آن را معیار اصلی ارزیابی کیفیت ترجمه قلمداد میکند (هاوْس :2001a
.)135
هاوْس در تبیین برداشت خود از مفهوم تعادل ،خاطرنشان میسازد که تعادل را به
هیچروی نباید با رابطۀ همسانی و اینْهمانی اشتباه گرفت چراکه نیل به تعادلِ مطلق
اساساً امکانپذیر نیست .از نظر هاوْس ،تعادل از جهات مختلف مفهومی نسبی است که
متأثر از شرایط اجتماعی-تاریخیِ معینی است که عمل ترجمه در آن روی میدهد و
درعینحال ،متأثر از عوامل گوناگون و آشتیناپذیر زبانی و بافتی است که در رأس آنها
زبانهای مبدأ و مقصد و قیود ساختاری خاص آنها قرار میگیرند؛ ضمن اینکه جهان
فرازبانی و نحوۀ بازنمود واقعیت در دو زبان مبدأ و مقصد نیز [به همان اندازه]
موضوعیت دارند (همان).
به اعتقاد هاوْس ،بسیاری از انتقاداتی که بر رویکرد تعادل-مدار در مطالعات ترجمه
صورت گرفته است ،ناشی از برداشت نادرست و آرمانگرایانهای است که تعادل را با
رابطۀ همسانی (که ناظر بر تعادل صوری است) یکی تلقی میکند .به اعتقاد هاوْس
رویکرد صورتگرا به مفهوم تعادل ،قادر نیست کاربرد متناسب ترجمه را در کنش و
موقعیت ارتباطی واقعی تبیین کند .وی تعادل صوری را کنار میگذارد و بر مفهوم
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تعادل نقشی که بهزعم او در حوزۀ ترجمه موضوعیت بیشتری دارد متمرکز میشود.
هاوْس اساساً تعریف خود را از ترجمه بر مبنای مفاهیم نقش و تعادلِ نقشی پیریزی
میکند« :ترجمه عبارت است از جایگزینی متنی در زبان مبدأ با متنی که از نظر معنایی
و کاربردشناختی در زبان مقصد معادل آن است» (هاوْس .)135 :2001a ،بدینترتیب،
از دیدگاه هاوْس ،ترجمۀ بسنده ترجمهای است که برقراری تعادل ترجمهای را در هر
دو سطح معنایی و کاربردشناختی محقق سازد .چنین ترجمهای بیش و پیش از هر چیز
می باید نقشی مشابه نقش متن مبدأ ایفا نماید یعنی ،به زبان ساده ،همان کاری را در
نظام مقصد بکند که متن مبدأ در نظام مبدأ کرده است .هاوْس همواره و به دفعات بر
این باور بنیادین پای فشرده است که تنها در ترجمۀ پنهان است که مترجم با بهکارگیری
صافی فرهنگی نیل به تعادل نقشی را امکانپذیر میسازد .استفاده از مفهوم نقش در
روش مقابلهای هاوْس فینفسه متضمن آن است که وی وجود عناصری را در متن
مفروض میدارد که نقش یا کارکرد آن متن را رقم میزنند .وی بهطور مشخص تصریح
میکند که مفهوم «نقش» در اینجا آن چیزی نیست که در زبانشناسی با عنوان
«نقشهای زبان» در آراء بوهلر ،یاکوبسون ،آگدن و ریچاردز ،پوپر و دیگران دیدهایم و
محققانی همچون رایس ( )1971آن را بهکارگرفتهاند بلکه نقش متن در الگوی هاوْس
برآیند مؤلفههای اندیشگانی و بینافردیِ معنا به تعبیر مورد نظر هلیدی است که مجموعاً
«کاربرد متن در یک بافت موقعیتی معین» را رقم میزند( 9هاوْس.)136 :2001a ،
هاوْس همواره این ایدۀ بنیادین را در نوشتههای خود پرورانده است که «متن» و
«بافت موقعیتیِ» (بالفصل) را نمیتوان از یکدیگر منفک کرد بلکه بر این باور است که
به گفتۀ هلیدی« ،بافتی که متن در آن جاری میشود ،از طریق روابط نظاممند بین محیط
اجتماعی و سازمان نقشی زبان در متن تجلی پیدا میکند» (هلیدی 11 :1989 ،به نقل از
هاوْس 136 :2001a ،و هاوْس .)63 :2015 ،بنابراین ،متن را میباید با ارجاع به بافت
موقعیتیِ ناظر بر آن تحلیل کرد و این خود مستلزم آن است که بتوان بافت موقعیتی را
به مؤلفههای قابلتحلیل یعنی ویژگیهای بخصوصی از متن که هاوْس تحت عنوان
«ابعاد موقعیتی» از آنها یاد میکند ،تجزیه کرد .برای انجام این کار ،هاوْس در نسخۀ
اولیۀ الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه ( )1977از روش تحلیل سیاق کریستال و دِیوی
9

 برای آشنایی با انواع سهگانۀ معنا در زبانشناسی نقشگرای هلیدی رجوع کنید به کارگاه ترجمۀ نگارنده(خانجان )1393 ،در شمارۀ  55فصلنامۀ مترجم با عنوان «انواع معنا در ترجمه».
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( )1969بهره میبرد که رابطۀ بین متن و بافت موقعیتیِ بالفصل را در قالب هشت مؤلفۀ
متمایز تحلیل میکند اما در نسخۀ سال  1997به الگوی تحلیل سیاق هلیدی و
تعمیمهای بعدی آن در آثار پیروان وی (هلیدی ،مکینتاش و استرونس 1964؛ هلیدی،
1978؛ هلیدی و مارتین 1993 ،و بایبر )1994 ،روی میآورد که مبتنی بر تجزیۀ سیاق
سخن به مؤلفههای سهگانۀ دامنه ،منش و شیوۀ گفتمان 10است.
تحلیل سیاق الگویی است که سهم قابل مالحظهای در درک ما از تعامل بین ترجمه
و زبانشناسی داشته است .پژوهشگران زبان به کرّات از رابطۀ بین «موقعیتهای زبانی»
با «گونههای زبانی» سخن گفتهاند (هتیم و ماندی )187 :2004 ،اما تنها پس از ظهور
الگوی تحلیل سیاق بود که امکان تبیین روابط بین موقعیتهای کاربردیِ زبان و
گونههای کاربردیِ زبان مهیا گردید .کاربران زبان ویژگیهای بافتی موقعیتهای
ارتباطی گوناگون را برآورد میکنند تا به اقتضای آن ،گونۀ زبانی مناسب را در محدودۀ
قابلیتهای زبانی خود انتخاب نمایند .مناسبت گزینههای زبانی در هر موقعیت ارتباطیِ
بخصوص مبین جایگاه اجتماعی گوینده است (هلیدی )183-186 :1978 ،و ازاینرو،
حائز اهمیت بسیار است .اصطالح «سیاق» نخستین بار در سال  1956از سوی
زبانشناسی بنام تامس رِید معرفی شد (رِید )1956 ،و در دهۀ  1960توسط گروهی از
زبانشناسان که قائل به تمایز گونههای زبانیِ مرتبط با «کاربران زبان» (بر حسب
ویژگیهایی همچون عوامل جغرافیایی ،جنسیت و سن) از گونههای مرتبط با «کاربرد
زبان» بودند ،اشاعه پیدا کرد (هلیدی .)110 :1978 ،مطابق این دیدگاه ،اهالی زبان
گنجینهای از گونههای زبانی گوناگون را در اختیار دارند و در موقعیتهای مختلف از
میان آنها دست به انتخاب میزنند .در دیدگاه هلیدی ،نظریۀ سیاق تالش دارد تا اصول
کلیِ حاکم بر کاربرد زبان را بر حسب نوع موقعیت آشکار سازد (همان .)32 :در این
دیدگاه ،سیاق بنا به تعریف عبارت است از «مجموعۀ معانی و ترکیب الگوهای معنایی
که نوعاً تحت شرایط معین در قالب واژهها و ساختارها تحقق مییابد» (همان.)23 :
هلیدی ،چنانکه گفته شد ،مفهوم سیاق را به شرح ذیل به مؤلفههای سازندۀ آن تجزیه
میکند« :دامنۀ سخن» (موضوع گفتمان)« ،منش (یا عامالن) سخن» (مشتمل بر مشارکین
گفتمان و روابط بین آنها) و «شیوۀ سخن» (مجرای ارتباط) (هلیدی ،مکینتاش و
استریونس 1964 ،به نقل از هلیدی 62 :1978 ،و  .)125وی متعاقباً در صورتبندی
Field, tenor and mode of discourse
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دیگری دامنۀ سخن را به عنوان «نوع عمل اجتماعی» ،منش سخن را دربرگیرندۀ «روابط
نقشیِ مشارکین رویداد ارتباطی» و شیوۀ سخن را به عنوان «سازماندهی نمادینِ» گفتمان
قلمداد میکند (هلیدی 35 :1978 ،و  .)62این سه مفهوم به معانی سهگانۀ اندیشگانی،
بینافردی و متنی ارتباط مییابند (هلیدی.)125 :1978 ،
درعینحال ،در الگوی هاوْس ،چنانکه در شکل ( )1نشان داده شده است ،سیاق
سخن مشتمل بر عناصر گوناگونی است که برخی از آنها در خودِ الگوی هلیدی نیز
حضور ندارند (هاوْس2001b ،؛ همچنین رک .ماندی :)93 :2008 ،در رویکرد هاوْس،
«دامنه» اشاره به سوژۀ گفتمان و ماهیت عمل اجتماعی دارد؛ «منش گفتمان» دربرگیرندۀ
«خاستگاه و پایگاه زبانی ،جغرافیایی و اجتماعی گوینده و نیز مواضع فکری و عاطفی»
(یعنی دیدگاه شخصی) اوست و در ضمن ،بازتاب نگرش اجتماعی و کاربرد سبکهای
زبانی متفاوت (رسمی ،غیررسمی و  )...بوده و مبین نوع رابطۀ اجتماعی بین گوینده و
مخاطب است؛ و در نهایت« ،شیوۀ گفتمان» بهطور توأمان هم به «مجرای» ارتباط
(گفتاری یا نوشتاری) ارتباط می یابد و هم به میزان مشارکت بالقوه یا بالفعلِ مجاز بین
گوینده و مخاطب (مونولوگ ،دیالوگ و  ) ...مربوط میشود (هاوْس108 :1997 ،؛
.)35 :2009
شکل ( )1نمایی کلی از الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ هاوْس به دست میدهد.
هاوْس در توضیح رابطۀ بین سه سطح سیاق ،ژانر (گونه) و متن در الگوی خویش ،به
تبعیت از هلیدی که ژانر را به «ساختار نشانهشناختی باالتری» نسبت میدهد (هلیدی،
 ،)134 :1978مفهوم ژانر را اعم بر مفهوم سیاق تلقی میکند (هاوْس.)105 :1997 ،
بدینترتیب ،ژانر از دید هاوْس ناظر بر گونههای گفتمانیِ فرهنگ-وابستهای است که با
انتخاب واحدهای واژگانی و دستوریِ معین در قالب سیاقهای مختلف محقق میگردد
بهگونهای که گزینشهای مربوط به سیاقهای مختلف تحقق ژانرهای متفاوت را در پی
میآورد (هاوْس .)105-106 :1997 ،به عنوان مثال ،فرض کنید ناشری اقدام به فروش
کتاب قصهای برای کودکان بکند که هیچ کودکی قادر به درک آن نباشد .در آن صورت
کتاب یادشده را میتوان نمونهای ناموفق از یک ژانر بخصوص تلقی کرد که در نتیجۀ
انتخاب سیاق نامناسب شکل گرفته است (همان.)106 :
با آنکه الگوی هاوْس اساساً یک الگوی سیاق-محور است ،مفهوم ژانر نیز کموبیش
به همان اندازه در آن حائز اهمیت است زیرا به زعم وی ،ژانر رابط بین متن با فرهنگ
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است .موضوعات معینی را میتوان بهطور قراردادی مناسبِ فرضاً یک سخنرانی
دانشگاهی تلقی کرد اما این قراردادها ممکن است در فرهنگهای مختلف ،متفاوت
باشند (هاوْس .)106 :1997 ،بطورخالصه ،ژانرهای مختلف متون را به فرهنگ مربوط
میسازند بدینصورت که هر نمونهای از محصوالت متنی نشاندهندۀ دانش مشترک
اهل زبان راجع به ماهیت متون مشابه دیگری است که هدف ارتباطی آنها مشابه هدف
ارتباطی آن متن بخصوص است (هاوْس .)35 :2009 ،درحالیکه سیاق ناظر بر
ارتباطات میان متن و بافت موقعیتیِ بالفصل آن است ،ژانر متن را با بافت وسیعتر
فرهنگیِ حاکم بر جامعۀ مورد نظر مربوط میسازد (همان) .و اما رابطۀ زبان (یا «متن»)
نیز با دو مفهوم سیاق و ژانر از سنخ رابطۀ اعم به اخص است .به سخن دیگر،
انتخابهای مربوط به ژانر در قالب انتخابهای مربوط به سیاق تحقق مییابند که خود
در هیأت گزینههای زبانی تجلی پیدا میکنند و ساختارهای زبانیِ دخیل در شکلگیری
یک متن بخصوص را رقم میزنند.
ژانر (نوع م )

نماي نقشي متون

شيوة گفتمان

منش گفتمان

* مجر ر ار ااط رررت؟ اجر ر آ* ا ر ر ار
مر

گونررب ررت هررث ررب ممت ررا گ ر
ميشوندآ

م تا ب متني ا

ا طو اد شدا ا

ررت تا

* ااط رت؟ ررا م ،رران دوان رردا ا ا اتنررت
اشررصتح ت رر تا مرر
گونب ا

بافت فرهنگي

سياق (كتا ت م )

ررت گ رردگگ

آ

يك متن بخصوص
آ

ااژاهت ا ه نوع مح وار غا كالمي

دامنۀ گفتمان
* م تا تاة اجر آ مر
ا هتگي ا

آ

رتار رب
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شکل ( :)1طرحوارۀ پیشنهادی هاوْس برای تحلیل و مقابلۀ متون مبدأ و مقصد و ارزیابی رابطۀ تعادل نقشی بین
آنها (برگرفته از هاوْس)35 :2009 ،

11

و اما هاوْس ( )101 :1997خود اذعان داشته که الگوی (اولیۀ) ارزیابی کیفیت
ترجمه از چهار جنبه مورد انتقاد قرار گرفته است :12اول ،از نظر ماهیت مقولههای
تشکیلدهندۀ سیاق سخن و واژگان و اصطالحات تخصصی بهکاررفته در الگو .به
عنوان نمونه ،نیومارک طبقهبندیهای هاوْس را «انعطافناپذیر» (نیومارک)182 :1981 ،
و «نامفهوم» (نیومارک )61 :1979 ،تلقی میکند و کالً بر این باور است که ابزار تحلیلی
هاوْس بیش از حد پیچیده است .اسالت ( )1978و کریسپ ( )1981نیز اظهار داشتهاند
که پیچیدگی و دشواری مجموعۀ ابزارهای پیشنهادی هاوْس برای تحلیل بافت موقعیتی
به حدی است که در مقام عمل ،آموزش آنها به کارآموزان ترجمه یا مترجمان حرفهای
که در تنگنای همیشگی زمان قرار دارند ،امکانپذیر نیست .اسالت بهطور مشخص
توصیه میکند که تعداد مؤلفههای بافت موقعیتی تقلیل یابد زیرا «تعدّد مقوالت خود
مانعی است بر سر راه ابعاد کاربردشناختی الگو» (اسالت .)175 :1978 ،هاوْس در
واکنش به این انتقادات میپذیرد که از اصطالحاتی که برای توصیف مؤلفههای بافت
موقعیتی استفاده میکند ،رفع ابهام نماید اما همچنان بر این باور پای میفشارد که به
دلیل ماهیت موضوع ،حتی گروهبندی جدید مؤلفههای بافت موقعیتی و کاهش تعداد
آنها منجر به رفع پیچیدگی نخواهد شد.13
دومین گروه انتقادات از سوی افرادی همچون ویلس ( 1980به نقل از هاوْس،
11

 -مؤلفۀ «بافت فرهنگی» در طرحوارۀ مندرج در پژوهش سال  1997هاوْس به چشم نمیخورد .در کتاب سال

 ،2009چنانکه میبینید ،هاوْس این مؤلفه را در حدفاصل مقولههای «متن» و «ژانر» ،بدون هیچ توضیح مشخصی
در متن کتاب ،اضافه میکند اما مجدداً در کتاب اخیر خود ( )65 :2015آن را از طرحواره حذف کرده است.
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از آنجایی که الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ بازبینیشده (هاوْس )1997 ،کماکان بر مبانی نظری و

روششناختی الگوی اولیه استوار گردیده (رک .هاوْس )VII :1997 ،و تنها از حیث الگوی تحلیل سیاقِ مورد
نظر و انجام برخی تحلیلهای مقابلهای بین زبانهای انگلیسی و آلمانی برای توضیح نحوۀ عملکرد صافی فرهنگی
تعدیل گردیده است ،به نظر می رسد نقدهایی که بر الگوی اولیه وارد آمده است عموماً همچنان موضوعیت داشته
باشند.

 -13هاوْس با پذیرش این نقدها ،چنانکه اشاره شد ،الگوی تحلیل سییاق کریسیتال و دِییوی ( )1969را کیه در آن
رابطۀ متن با بافت موقعیتی در قالب هشت مؤلفه صورتبندی شده بود کنار میگذارد و روش تحلیلیی هلییدی را
که مبتنی بر تجزیۀ سیاق به سه مؤلفۀ دامنه ،منش و شیوۀ گفتمان است ،جایگزین میکند.
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 )1997و کونیگز ( 1981به نقل از هاوْس )1997 ،مطرح گردیده است که تحلیلهای
هاوْس را فاقد عینیت قلمداد نمودهاند و معتقدند که ابزارهای تحلیلی او قادر نیست
ذهنیت تحلیلگر را از دخالت در تحلیل بازدارد .هاوْس این انتقاد را نمیپذیرد و
تصریح می کند که به دلیل ماهیت ذهنی ترجمه ،ارزیابی ترجمه نیز الزاماً تا حدی جنبۀ
هرمنوتیک و ذهنی به خود میگیرد و این ایرادی نیست که بر خودِ الگو وارد باشد
(هاوْس.)103 :1997 ،
سومین نوع انتقادات از سوی پژوهشگرانی همچون اسالت ( )1978و برادرتون
( )1981مطرح شده است که از حیث خروج متون ادبی و زیباییشناختی از محدودۀ
تحلیل هاوْس ،بر او خرده گرفتهاند .هاوْس در پاسخ به این انتقاد اذعان میدارد که این
امر ناشی از آن است که ادبیات ،خارج از دامنۀ عالئق حرفهای وی بوده است وگرنه
بخشهایی از الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه از جمله دوگانیِ ترجمۀ آشکار و پنهان و
نحوۀ عملکرد صافی فرهنگی به زعم وی مستقیماً در حوزۀ ادبیات قابلیت کاربرد
دارند( 14هاوْس.)103 :1997 ،
چهارمین گروه از انتقادات به تمایز میان ترجمۀ آشکار از ترجمۀ پنهان مربوط
میشود .نیومارک تقسیمبندی پیشنهادی خود (ترجمۀ معنایی /ترجمۀ ارتباطی) را بر
طبقهبندی هاوْس ترجیح میدهد و اظهار میدارد که «وجوه تمایز واقعی دو روش
ترجمۀ آشکار و پنهان به روشنی از سوی هاوْس تبیین نشدهاند» و هاوْس «نتوانسته
است تفاوتهای سبکی این دو شیوه را از هم بازشناسد» (نیومارک .)52 :1981 ،رایس
و ورمیر نیز ادعا میکنند که «سه معیار صورت ،معنی و کارکرد بهوضوح در الگوی
هاوْس از یکدیگر متمایز نشدهاند» (رایس و ورمیر )48 :1984 ،و فیس در انتقادی
جدی بر الگوی هاوْس خرده می گیرد که تمایز بین دو ترجمۀ پنهان و آشکار در عمل
برای خودِ مترجمین سودمند نیست زیرا «از آنجایی که از زوایای دید مختلفی میتوان
به ترجمه نگریست و با اهداف متفاوتی میتوان ترجمه کرد ،هر متن مبدأ معینی الزاماً
تنها یک نوع ترجمۀ آشکار یا پنهان را طلب نخواهد کرد» (فیس.)80 :1981 ،
در میان مطالعات سالهای اخیر ،گات ( )2000در اینکه آیا میتوان نیت مؤلف و
نقش متن مبدأ را به شیوۀ تحلیل سیاقِ مورد نظر هاوْس آشکار کرد ،تشکیک نموده و
 -14کما اینکه این نگارنده نیز خود الگوی هاوْس را در تحلیل ترجمههای فارسی رمان ناطور دشت به کار بسته
است (رک .خانجان و اسالمی راسخ.)2010 ،
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میگوید که الگوی هاوْس از حیث توجه به کشف موارد ناهمخوانی بین متون مبدأ و
مقصد قابل انتقاد است زیرا ناهمخوان ی منحصراً و الزاماً مبین خطای ترجمهای نیست
بلکه ممکن است خود منبعث از راهبردهای ترجمهای معینی همچون «تصریح» باشد و
مشخص نیست که این الگو چگونه میتواند چنین راهبردهایی را تفسیر نماید.
ماندی ( )100 :2008بر الگوهای مبتنی بر زبانشناسی هلیدی ازجمله الگوی هاوْس
خرده میگیرد که بر محوریت زبان انگلیسی استوار گردیدهاند و در مواجهه با زبانهایی
همچون پرتغالی و اسپانیولی که آرایش واژگانی انعطافپذیرتری دارند ،کارایی چندانی
ندارند مخصوصاً در تحلیل نظام مبتدا-خبری و ساخت اطالعاتی .وی همچنین الگوی
هاوْس را از نظر استفاده از واژگان تخصصی مبهم مورد انتقاد قرار میدهد اما درنهایت
آن را از حیث برخورداری از روششناسی نظاممند تمجید میکند (همان.)104 :
سامیه بَزّی ( )2009الگوی هاوْس را رویکردی تجویزی تلقی نموده و از این نظر
آن را مورد انتقاد قرار داده است .وی مینویسد که هاوْس مترجم را به سمت تشخیص
نقش کلی متن مبدأ ،تشخیص نوع سیاق و نهایتاً مقابلۀ متون مبدأ و مقصد برای
استخراج تغییرات سیاق گفتمان و موارد ناهمخوانی در نقش بینافردی که مبین دیدگاه
یا نیّات مؤلف است سوق میدهد و این شیوۀ تعیین تکلیف ماهیتاً تجویزی است؛ بَزّی
مخصوصاً نسخهپیچی هاوْس را در مورد اینکه مترجم «نباید» دیدگاه و نگرش مؤلف
متن مبدأ را در نظام مقصد تغییر دهد (مگر به منظور پر کردن خألهای فرهنگی) مورد
انتقاد قرار میدهد و به استناد پیکرهای از دادههای ترجمۀ متون رسانهای (با موضوع
منازعۀ اعراب و اسرائیل) نشان میدهد که عمل به این نسخههای تجویزی در دنیای
واقع میسّر نیست و فشارهای ایدئولوژیکی بیرونی و ترجیحات فکری مخاطبِ هدف
چنان تأثیر نیرومندی بر عملکرد مترجم باقی میگذارند که وی اساساً در موضعی نیست
که بخواهد نگرش بینافردی و ایدئولوژیکی مؤلف یا متن مبدأ را دستکم در ترجمۀ
متون حساس حفظ کند .بزّی همچنین بر هاوْس خرده میگیرد که اگر دخالت
ایدئولوژیکی در ترجمه منتهی به آن چیزی میشود که وی آن را «خطا» قلمداد میکند،
آنگاه «چگونه میتوان مطالعات ترجمه را تا بافتهای گستردهتر اجتماعی-سیاسی
توسعه بخشید» (بَزّی)203 :2009 ،؟
و باالخره دروگان ( )53 :2013نیز بر هاوْس خرده میگیرد که متونی را برای آزمون
عملی الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ بازبینیشده ( )1997برگزیده است که اوالً بسیار
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کوتاهاند و ثانیاً مشتمل بر گونههای متنی مرکب [مثالً متون التقاطی] نیستند.
و اما از نظر این نگارنده ،الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ هاوْس در هیأت امروزین
خود قادر به تحلیل ایدئولوژی در ترجمه که یکی از ملزومات بنیادین نقد ترجمه
می باشد ،نیست و برای نیل به این مهم نیازمند تعدیالتی چند و برخورداری از ابزارهای
تحلیلی بیشتری است .این سخن بدواً متضمن این پیشفرض است که میباید،
همچنانکه پیشتر نیز گفته شده است (مثالً در فرحزاد ،)29 :1382 ،بین دو اصطالح
«ارزیابی کیفیت ترجمه» و «نقد ترجمه» تمایز قائل شد .گذری بر آثار مختلف هاوْس
مبین نوعی آشفتگی و سردرگمی در کاربرد این دو اصطالح است .در اغلب موارد،
هاوْس نیز همچون بسیاری از متقدمین و معاصرین خود از جمله رایس دو اصطالح
فوق را بهگونهای به خدمت میگیرد که گویی به لحاظ معنایی مترادف یکدیگرند
(عنوان کتاب رایس ( )2000/1971در پانویس ذیل به روشنی مؤید این نکته است.)15
به عنوان نمونه ،وی در جایی مینویسد« :یکی از مفاهیم بنیادین الگوی ارزیابی کیفیت
ترجمه مفهوم «تعادل ترجمهای» است» و چند سطرِ بعد اضافه میکند« :تعادل ورای
نقشی که به عنوان یکی از مفاهیم ذاتی ترجمه ایفا میکند ،یکی از مفاهیم بنیادین نقد
ترجمه نیز هست» و اندکی بعد ادامه میدهد« :بنابراین ،یکی از اهداف نظریۀ نقد
ترجمه تعیین و عملیاتی کردن رابطۀ تعادلی  ...است» (هاوْس.)134 :2001a ،
در عین حال ،هاوْس در بیشترِ آثاری که به معرفی ،تلخیص یا تعمیم الگوی ارزیابی
کیفیت ترجمه اختصاص داده است ،بحثی را نیز اجماالً به ضرورت تمایز «تحلیل متنی
و زبانشناختی» از «قضاوت اجتماعی» تخصیص میدهد .این مبحث یکی از معدود
بافتهایی است که هاوْس در آن بین دو مفهوم «نقد ترجمه» و «ارزیابی کیفیت ترجمه»
تمایز قائل میشود و اولی را شامل دومی و مقدم بر آن قلمداد میکند (هاوْس:1997 ،
118-119؛ 155-156 :2001a؛ 55-57 :2009؛  .)16 :2010از نظر او ،انتخاب شیوۀ
ترجمۀ آشکار یا پنهان صرفاً به متن یا به تأویل متن از سوی مترجم بستگی ندارد بلکه
عالوه بر آن ،متأثر از عواملی اجتماعی است که قیود اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی یا
ایدئولوژیکیِ حاکم بر ترجمه را تحت تأثیر قرار میدهند (هاوْس .)56 :2009 ،در عین
حال ،وی برغم اذعان به وجود این تأثیرات خارجی ،ترجمه را اساساً پدیدهای زبانی-
Translation Criticism-The Potentials and Limitations: Categories and Criteria for
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متنی تلقی میکند و تحلیل آن را نیز نیازمند تحلیل زبانی-متنی میداند (همان) .به
سخن دیگر ،او جایگاه درجۀ اولی را برای تحلیل عوامل اجتماعیِ مؤثر بر ترجمه در
نظر نمیگیرد و دقیقاً از همین روست که مینویسد:
دغدغۀ اصلی نقد ترجمه باید تحلیل زبانی-متنی و مقابله باشد و هر نوع مالحظۀ
عوامل اجتماعی -اگر از تحلیل متنی منتزع و جدا باشند -میباید در شاخۀ علمی
مطالعات ترجمه در اولویت دوم قرار بگیرد .توضیحات زبانی را نباید با اظهارنظرهای
ارزشگذارانهای که صرفاً بر زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی یا فردی تکیه دارند،
خَلط کرد (هاوْس.)56 :2009 ،255 :2001b ،

هاوْس ضمن ارزیابی رهیافتهای پساساختارگرا و تالشهای طرفداران نحلۀ
ترجمهشناسی پسااستعماری برای تحلیل نیروهای پنهانی که بر انتخاب متن برای
ترجمه تأثیر میگذارند و متن مبدأ را در جهت تأمین منافع صاحبان قدرت مورد
تعرّض قرار می دهند ،این تحقیقات را درخور تمجید و تحسین تلقی میکند اما
پرداختنِ صرف به موضوعاتی از این دست را که از نظر او در زمرۀ عوامل برونزا قرار
میگیرند و مستقیماً به کنش عملی ترجمه مربوط نیستند ،عاقالنه تلقی نمیکند
مخصوصاً از این جهت که ،به زعم وی ،بسیاری از مسائل اساسی ترجمه و ارزیابی
ترجمه [کماکان] الینحل باقی ماندهاند (هاوْس.)132 :2001a ،
اینک این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا هاوْس با آنکه بر اهمیت تحلیلهای
اجتماعی واقف است و صراحتاً بر واقعیت «تحریف ایدئولوژیکی» 16در ترجمه تأکید
میورزد (هاوْس ،)73-74 :2009 ،عمالً هیچگاه خود را درگیر نقد ترجمه (به مفهوم
ارائۀ تحلیلهای اجتماعی) نمیکند؟ از قرار معلوم ،هاوْس در مقام پاسخ به پرسش سومِ
ابتدای مقاله حدود و ثغور مفهوم تعادل را چنان تعریف نموده است که بتواند بر مبنای
آن مرز معرّف و ممیزی بین ترجمه و محصوالت متنی دیگری همچون اقتباس یا
دگرگفت تعیین کند (هاوْس144 :2001a ،؛  .)33 :2009از نظر وی ،هرگاه رابطۀ
تعادلی در حدی مخدوش شود که نتوان متن مقصد را ترجمۀ متن مبدأ دانست ،تحلیل
آن محصول متنی دیگر در دایرۀ ترجمهشناسی نمیگنجد .در عین حال ،هاوْس در
کتاب اخیر خود (هاوْس )3 :2015 ،به زبانی توأم با اعتذار مینویسد« :با آنکه ترجمه
Ideological skewing
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در اساس عملیاتی زبانی-متنی است ،تعداد کثیری از سایر عوامل مقیدکننده نیز بهطور
روزمرّه بر فرآیندها ،عملکرد و [صد البته] کیفیت ترجمه اثر میگذارند .با این حال ،در
هیچ الگوی عملی ارزیابی کیفیت ترجمه ،امکان مالحظۀ همۀ این عوامل میسر نیست،
چه رسد به الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ من که اساساً متن-بنیاد است».
در اینجا میتوان یکی دو نکتۀ اساسی را مدّ نظر قرار داد .اول آنکه هاوْس
بهگونهای از تمایز «ترجمه» از «دگرگفت» سخن میگوید که گویی مرز دقیقی بین این
دو محصول متنی وجود دارد .پرسش آن است که کدام نوع تعدیل زبانی و به چه
تعدادی و در چه سطحی از سطوح زبان باید صورت بگیرد تا بتوان گفت که محصول
متنیِ حاصله دیگر تر جمه نیست و باید آن را در شمار دگرگفت به حساب آورد؟
طبیعی است که نه هاوْس و نه هیچ کس دیگری نمیتواند پاسخ قانعکنندهای برای این
پرسشها داشته باشد زیرا امروزه دیگر مبنای تحلیل زبانی منطق دوارزشی ارسطویی
نیست که همۀ پدیدهها را بصورت سیاه و سفید میبیند بلکه میباید تحلیل زبانی و
تحلیل ترجمه را بر بنیان منطق نسبیگرا استوار نمود که پدیدهها را بر روی یک
پیوستار مدرّج ارزیابی میکند .مسئله آن است که جرح و تعدیلهای ایدئولوژیکیِ
مترجم در دامنهای از «تغییر یک نشانۀ زبانی منفرد» تا «مُثله کردن و زیروروساختن متن
مبدأ» متغیر است (میرزا و خانجان .)23-19 :1384 ،بر این اساس ،میزان عدول از
رابطۀ تعادلی نیز بر روی یک پیوستار نسبی متغیر خواهد بود و شاید تنها در مواردی
که مترجم با هدف مُثله کردن محتواییِ متن مبدأ دست به دخل و تصرف میزند بتوان
با ق اطعیت بیشتری ادعا کرد که رابطۀ تعادلی به کلی از میان رفته و متون مبدأ و مقصدِ
مورد نظر ،دیگر با یکدیگر متناظر نیستند.
از این گذشته ،حتی به فرض آنکه محصول متنیِ بخصوصی از محدودۀ ترجمه
گذر کند و وارد محدودۀ دگرگفت شود ،با کدام توجیه منطقی میتوان آن را به کلی از
حوزۀ مطالعات ترجمه کنار گذاشت آن هم در شرایطی که دست کم دروندادِ آن
محصول برآمده از فرآیند ترجمه بوده است؟ و اساساً اگر ترجمهشناسی صالحیت
تحلیل محصوالتی همچون اقتباس یا تلخیص یا نظایر آنها را نداشته باشد ،کدام دانش
دیگر ی از چنین صالحیتی برخوردار خواهد بود؟ گاهی اوقات فرآیند ترجمه ذاتاً
مستلزم آفرینشهای متنی دیگر است مثالً ترجمۀ متن فیلم برای تهیۀ زیرنویس ممکن
است توأم با تلخیص متن اصلی باشد تا خواننده فرصت قرائت متن زیرنویس را پیش
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از عبور نمای مورد نظر داشته باشد .با این حساب ،آیا منطقی است که اینگونه
محصوالت متنی را به کلی از حوزۀ مطالعات ترجمه کنار گذاشت؟
مسئلۀ دیگر برداشت هاوْس از انواع ترجمه و طبقهبندی ترجمه به دو نوع «آشکار»
و «پنهان» است .در الگوی هاوْس اظهارنظر در مورد تعلق متن مقصد به یکی از دو نوع
ترجمۀ آشکار یا پنهان منوط به آن است که نمای کلی سیاق متن مبدأ تهیه شود،
توصیفی از ژانر مبدأ به این نما افزوده گردد ،اظهار نظر دربارۀ نقش کارکردی متن مبدأ
صورت بگیرد و با تکرار این مراحل برای متن مقصد ،موارد همخوانی و ناهمخوانی در
ترجمه مشخص شود تا بتوان در نهایت در خصوص تعلق متن حاصله به ترجمۀ آشکار
یا پنهان قضاوت کرد (ماندی .)93 :2008 ،هاوْس اظهارنظر دربارۀ نقش کلی ترجمه را
تا زمان اتمام مقابلۀ کامل متون مبدأ و مقصد به تأخیر میاندازد و انتظار دارد که هر متن
بخصوص صرفاً به یکی از دو شیوۀ آشکار یا پنهان ترجمه شود .از نظر هاوْس ،برای
تعیین نقش کلی متن که برآیند معانی اندیشگانی و بینافردی است ،الزم است متن در
سطوح زبان ،سیاق و ژانر مورد تحلیل قرار بگیرد (هاوْس.)97 :2002 ،
در رابطه با مفهوم «نقش متنی منحصربهفرد» این پرسش مطرح میشود که آیا اساساً
میتوان در همۀ انواع و همۀ نمونههای متون نقشی یگانه را شناسایی نمود و به تبع آن،
انتظارِ تنها یک نوع ترجمه را داشت؟ به نظر میرسد اظهار نظر در مورد نقش کلی متن
صرفاً در مورد متون کوتاه و گونههای متنی خاصی امکانپذیر است مثالً در مورد یک
«دستورالعمل آشپزی» و یا یک «گزارش خبری کوتاه» اما آیا در مورد یک رمان بلند و
یا متون التقاطیِ دیگر هم میتوان از وجود یک نقش کلیِ غالب سخن گفت؟ پاسخ
ظاهراً منفی است زیرا به عنوان نمونه ،هر اثر داستانی تنها به یک رویداد ارتباطی یکّه و
منحصربهفرد محدود نمیشود بلکه متشکل از مجموعهای از موقعیتهای ارتباطی
متفاوت است که هر یک ،نقش (یا نقشهای) کارکردی خاص خود را دارند؛ قهرمان
داستان در موقعیت «الف» رانندۀ تاکسی را مخاطب قرار میدهد ،در موقعیت «ب»
منشیِ دفترش را به دلیلی مورد بازخواست قرار میدهد و در موقیت «ج» به پرسشهای
قاضی دادگاه ،در مقام دفاع ،پاسخ میدهد .بدیهی است که هر یک از این موقعیتهای
ارتباطی واجد ویژگیهای سیاق ،ژانر و کارکرد ارتباطی متفاوتی است که به تناسب
موضوع و مشارکینِ آن موقعیت ارتباطیِ بخصوص ،متغیر بوده و شیوۀ کالم خاص خود
را اقتضا میکند چرا که به گفتۀ هتیم و میسون ( ،)38 :1997با خُرده متونی در دل
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متون 17بزرگ تر مواجه هستیم .بنابراین ،اگر قرار بر این باشد که مقابلۀ کامل متون مبدأ
و مقصد را پیشنیاز اظهارنظر در مورد نقش کارکردی آنها و اظهارنظر در مورد تعلق
متن مقصد به ترجمۀ آشکار یا پنهان تلقی نماییم ،در عمل نخواهیم توانست تنوع و
گوناگونی موجود در متون طوالنی و التقاطی را بهطور کامل پوشش دهیم.
در ادامه ،به موضوعی بازمیگردیم که پیشتر به آن اشاره کردیم و آن این که هاوْس
«نقش کلی متن» را صرفاً برآیندی از معانی اندیشگانی و بینافردی میداند و از مؤلفۀ
سوم نظام معنایی زبان در زبانشناسی نقشگرای هلیدی یعنی معنی (و نقشِ) متنی زبان
عمالً غافل میماند .این در حالی است که هاوْس خود به روشنی اذعان نموده است که
هر سه نوع مؤلفۀ معنایی در ترجمه حائز اهمیت هستند و جنبۀ متنی معنی را مخصوصاً
در ترجمۀ آشکار نباید از منظرِ نظر دور داشت (هاوْس .)30-31 :1997 ،به اعتقاد این
نگارنده ،معنای متنی زبان گاهی اوقات مخصوصاً زمانی که زبان با اهداف
زیباییشناختی برای ارجاع به خود به کار میرود (مثالً در شعر) یا زمانی که به منظور
تأکید و برجستهسازی از راهبردهایی همچون مبتداسازی 18استفاده میشود ،حائز
اهمیت بسیار است و حتی ممکن است بیش از سایر بخشهای معنایی زبان ایفای نقش
نماید .بنابراین ،پرسش آن است که اگر قائل به سهم معنای متنی زبان در ایجاد نقش
نباشیم ،آنگاه چگونه خواهیم توانست از عهدۀ تحلیل ابیاتی همچون این بیت حافظ که
موسیقی درونی آن برساختۀ همصداییِ حرف «ش» در چند واژۀ متوالی در مصرع اول
است ،برآییم و در مورد ترجمۀ چنین خردهمتنهایی ارزیابی دقیق ارائه دهیم:
فغان کاین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب /چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

به نظر میرسد نقش شعری بیت فوق ،برخالف آنچه هاوْس میگوید ،صرفاً برآیند
معانی اندیشگانی و بینافردی نیست بلکه حاصل تلفیق معانی متنی و اندیشگانی است و
این نکته در ارزیابی ترجمۀ آن حائز اهمیت خواهد بود.
بطور کلی ،یکی از انتقاداتی که میتوان بر الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ هاوْس وارد
دانست ،قطبینگری سختگیرانهای است که در طرح دوگانیهای ردهشناختی «ترجمۀ
آشکار/پنهان» و «ترجمه/دگرگفت» و نیز در پیشنهادات روششناختی خود برای ارزیابی
Texts within text
Thematisation
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ترجمه و در توصیههایی که برای کنش عملی ترجمه ارائه میدهد ،اتخاذ نموده است19؛
مسئله ای که اساساً به دیدگاه او ماهیتی تجویزی داده است .وی از یک سو ،هر متن
معینی را واجد تنها یک نقش کارکردیِ منحصربهفرد میداند (هاوْس )32 :1997 ،که،
همانگونه که استدالل شد ،با واقعیتهای زبانی سازگار نیست و از سوی دیگر ،هر نوع
متن مشخصی را نیازمندِ تنها یک نوعِ مشخصِ ترجمه (آشکار یا پنهان) تلقی میکند و
در این راستا توصیههایی جزمی ارائه میدهد که در عمل مسئلهساز واقع میشوند .برای
نمونه ،هاوْس اظهار میدارد که اگر متن معینی به هر دلیل واجد ارزش مستقل و
یگانهای باشد فرضاً مؤلف آن با گذشت زمان مبدل به شخصیت ممتازی شده باشد
(همچون مؤلفان آثار ادبیِ شاخص) ،آن متن نیازمند ترجمۀ آشکار خواهد بود (هاوْس،
 )144 :2001aو در جای دیگری مدعی میگردد که برگردان تبلیغات الزاماً «باید» به
شیوۀ ترجمۀ پنهان صورت بگیرد زیرا ،به زعم وی ،متون تبلیغاتی برای تأثیرگذاریِ هر
چه بیشتر و ایفای نقش اقناعی الزم است به گونهای ترجمه شوند که گویی خود ،متن
مبدأ هستند (هاوْس.)37 :2009 ،
گذشته از این ،دالیلی نیز که در توجیه این نوع توصیههای تجویزی از سوی هاوْس
مطرح میشوند خود محل نزاعاند .برای مثال ،وی در توضیحِ اینکه چرا ترجمۀ آشکار
را برای برگردان آثار هنری و زیباییشناختی از قبیل متون ادبی مناسب میداند (هاوْس،
 ،)113 :1997میگوید این آثار غالباً از حصار زمان عبور میکنند (یعنی به اصطالح
«بیزمان» هستند) و از افادۀ هر نوع معنای تاریخیِ مشخصی فارغاند و چون بسیاری از
آثار ادبی از نظر بافتی انتزاعیاند و بهطور بالفصل به موقعیت تاریخی منحصربهفردی
ارجاع نمیکنند ،پس جنبۀ جهانشمول مییابند و «فرهنگ-ویژه» نیستند که ترجمۀ
پنهان (یعنی کاربرد صافی فرهنگی) را طلب کنند (هاوْس .)98 :2002 ،در واکنش به
این قطبینگری تجویزی باید گفت که بسیاری از آثار ادبی همچون بسیاری از رمانها و
آثار داستانی پسزمینهای تاریخی دارند و در بافت تاریخی مشخصی جاری میشوند
19

 شایان ذکر است که هاوْس در موضع نظر یکی دو بار اجماالً اذعان داشته است که تمایز ترجمۀ آشکار ازپنهان ،یک تمایز مطلق نیست بلکه بر روی پیوستاری نسبی قرار دارد (هاوْس  30 :1997و  )77که تنها دو نقطۀ
منتهیالیه آن را میتوان مصداق ترجمۀ آشکار و پنهان قلمداد کرد (همان .)77 :با این حال ،وی در مقام عمل
التفات چندانی به این نسبیگراییِ نظری نمیکند و در کاربرد عملیِ الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه (مثالً در هاوْس
 ،)121-158 :1997تحلیلهای خود را به گونهای ارائه میدهد که گویی میباید و میتوان متن ترجمه را الزاماً به
یکی از آن دو نقطۀ منتهیالیه نسبت داد.
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(مثل رمان سووشون سیمین دانشور که دورۀ تاریخی اشغال جنوب ایران توسط
انگلیسیها را در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم روایت میکند) و برخی دیگر ماجرایی
واقعی را که در مقطع مشخصی از تاریخ به وقوع پیوستهاند انتخاب و در زبان مخیّلِ
روایی پر و بال میدهند (همچون رمان کلیدر محمود دولتآبادی که ماجرای شورش
جوانی از اکراد شمال خراسان را در دورۀ سلطنت پهلوی اول به رشتۀ تحریر درآورده
است) .پرسش آن است که آیا الزم است بین روش ترجمۀ آثار داستانی فوقالذکر و
مثالً بوف کور صادق هدایت که اساساً در بافت تاریخی معینی جاری نیست تمایز قائل
شد؟ آیا بوف کور هدایت ،جهانشمولتر از آن دو رمان دیگر است؟ آیا به صرف
اینکه بوف کور به موقعیت تاریخی مشخصی مربوط نیست ،میتوان کاربرد صافی
فرهنگی (و در نتیجه ،انتخاب راهبرد ترجمۀ پنهان) را در مورد آن ضروری ندانست؟
چگونه میتوان از عه دۀ ترجمۀ انگلیسی اصطالحات خاصِ زبان و فرهنگ فارسی
همچون «تر و خشک کردن» ،یا «چیزی به ناف کسی بستن» یا «خیر چیزی را بردن» که
بهوفور در بوف کور به کار گرفته شدهاند ،بدون گذراندن آنها از صافی فرهنگی
برآمد؟ در تأیید استداللهای فوق و در ردّ نسخۀ تجویزی هاوْس مبنی بر ضرورت
اتخاذ شیوۀ ترجمۀ آشکار در برگردان متون ادبی ،میتوان به نتایج یکی از مطالعات
موردیِ خود وی استناد کرد .هاوْس گزارش نموده است که در ترجمۀ تمامی  52کتاب
ادبیات کودکانی که در پیکرۀ مورد بررسی او مطالعه شدهاند ،برخالف پیشبینی
تجویزی وی از شیوۀ ترجمۀ پنهان استفاده شده است (هاوْس )131 :1997 ،و این مبین
آن است که نسخههای نظری هاوْس عموماً با واقعیتهای عملی ترجمه همخوانی
ندارند.
رویکرد تجویزی هاوْس در واژگان تخصصی مورد استفادۀ وی نیز مصداق مییابد.
استفاده از صفاتی همچون «خوب» و «بد» در ارزیابی کیفیت ترجمه و نیز بحث و
طبقهبندی انواع «خطاها»ی ترجمهای نمونههایی از اصطالحات تجویزی است که
هاوْس به خدمت میگیرد .وی همچنین ،چنانکه پیشتر گفته شد ،در ارائۀ رهنمود یا
نتیجهگیری از مباحث خود دائماً و به کرّات از «باید» و «نباید»های ترجمه سخن
می گوید و این ادبیات حتی اگر کوهی از استدالل و پشتوانۀ نظری و علمی نیز داشته
باشد ،در فضای امروزِ ترجمهشناسی مقبول و خوشایند نیست ،مخصوصاً از این جهت
که هاوْس خود از منظر دانش زبانشناسی به ترجمه مینگرد .هلیدی ()13 :2001
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خاطرنشان میسازد که «نظریۀ ترجمۀ برساختۀ زبانشناس» معموالً نظریهای «خبری» یا
«بیانی» 20است درحالیکه «نظریۀ ترجمۀ برساختۀ مترجم» نوعاً نظریهای «امری» 21است.
این گفتۀ هلیدی مبین انتظاری است که از دانشآموختگان حوزۀ زبانشناسی وجود
دارد؛ دانشی که همواره در قبال رویکردهای تجویزی نسبت به زبان یا رفتارهای زبانی
واکنش نشان داده است .شَفنر نیز در باب لزوم پرهیز از کاربرد واژگان و صفات ارزشی
از قبیل «خوب» یا «بد» در ارزیابی ترجمه مینویسد« :ما هنوز به اندازۀ کافی اطالع
نداریم که چه وقت میتوان متن مقصدی را «خوب» یا «موفق» دانست  ...ضمن آنکه
رویکردهای مختلف تعاریف متفاوتی از ترجمۀ «خوب» و معیارهای متفاوتی برای
ارزیابی آن به دست میدهند» ( .)5 :1997سخن شَفنر از یک سو بدین معناست که
رویکردها یا نظریههای ارزیابی ترجمه نباید فرض را بر این بگذارند که پاسخِ تمامی
پرسشهای محتمل در بارۀ کیفیت ترجمه و کیفیتسنجی ترجمه را یافتهاند و از سوی
دیگر بر این نکته صحّه میگذارد که چنانچه قرار است نظریهپرداز یا تحلیلگر ترجمه
از واژگان ارزشی همچون خوب و بد یا موفق و ناموفق استفاده کند ،میباید بدواً این
اصطالحات را بهطور دقیق تعریف نماید .هاوْس بارها و بارها خاطرنشان ساخته است
که ترجمۀ خوب ترجمهای است که به ایجاد تعادل نقشی نایل گردد اما ،همانگونه که
پیشتر بحث شد ،وی همواره از برقراری تعادل نقشی در سطح کالنِ متن دفاع کرده
است و این دیدگاهی است آرمانگرایانه که با واقعیت عملی ترجمه چندان سازگار
نیست .به اعتقاد راقم این سطور ،مادامی که متن ترجمه به واحدهای کوچکتر
تشکیلدهندۀ آن تجزیه نگردد ،بحث از نقش کارکردی و تعادل نقشی به سرانجام
نمیرسد.
به طور خالصه ،آنچه از بازخوانی الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ جولیان هاوْس
(1997؛ 2009؛  )2015برمیآید مبین «اکتفا به عوامل متنی-زبانی و غفلت از سطح
تحلیل اجتماعی»« ،قطبینگری و جزمیّتگرایی در طرح دوگانیهای ترجمه /دگرگفت
و ترجمۀ آشکار /ترجمۀ پنهان»« ،مواجهه با نوعی بنبست تحلیلی در تعیین نقش متنی
منحصربهفرد»« ،اظهارنظر تجویزی در مورد نحوۀ عملکرد صافی فرهنگی» و در نهایت،
«غفلت از اهمیت معنای متنی زبان در تعیین نقش یا نقشهای کارکردی متون مبدأ و
Declarative or indicative
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Imperative

21
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مقصد» است که جملگی بر ضرورت بروزرسانی و بازنگری اساسی این الگو صحّه
.میگذارند
*****
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