
 
 
 

  1رسیپ  الگوی  مبنایای، بر بینانشانه ترجمۀ
ها جولیو  ج 

 فرهمندفر مسعود ترجمۀ
  دانشگاه عالمه طباطبایی

 
ساده  ظاهربه جملۀسازد. این نمی نیازبی کتاب ما را از خواندن فیلمتماشای 

وجود آورده به آنسینمایی  متن مکتوب با نسخۀ را در باب مطابقتتندی  هایجدلوبحث
 در پناهیبی قربانی را همچون و آن را گرفته ادبی متن ها غالبًا طرف  بحث ایناست. 
 اند.دانسته سینما کنندگانو تهیه نویسان، کارگرداناننامهفیلم دستان

 متن به آن را در وفاداریترجمه  ارزشدارد که  کهن در سّنتی ریشه وضعی چنین
 نسخه آن باید از رویکه برتر است  الگویی منزلۀ]در اینجا[ به اصلی داند، و متنمی اصلی
اعتبار دارد، گرچه شاید هنوز هم نزد بسیاری « است خائن مترجم» قدیمی   ت. َمَثلبرداش

مثل را روزآمد  اینترجمه  پردازاننظریه هر روی، برخی نکنند. به اذعان ]در ظاهر[ به آن
ترجمۀ طور خاص، به ]گفتۀ آنان[، بهاین ، که «باید خائن باشدمترجم »اند: و گفته کرده

ورزند از درک این اصرار می که بر مطابقت کتاب با فیلمشود. آنان ای مربوط میبینانشانه
 رو، بررسیدارند و، ازاین متفاوت تعّلق ای  به دو نظام نشانه کتاب و فیلم اند کهنکته غافل

 باشد. شانرسانه صخا بر معیارهایآنها باید مبتنی
به  [ مبدأای]نشانه مانتقال معنا از نظا ،ایبینانشانه ترجمۀ ارزیابیبرای  بمناس مالک

 اندازۀبه نه ولی است را پسندیده بگوید فیلم کسیجدید است. اینکه  هایبازنمایی
 این توانمیندهد! می ترجیح سیب کیک را بهسیب  بگوید که است این مانند 2کتاب،

                                                           
1 Julio Jeha, "Intersemiotic translation: The Peircean basis," Anais de Semana de 
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 ارائه نحوۀ بهتر استاست.  دیگری تغییریافتۀ تصور  یکی کرد چراکه دو را با هم مقایسه
[ معنای تعبیری، یا، بهکرد.  را مقایسه فیلمیاقتباس  در دو یا چند متن ]یا در واقع، ترجمان 

 ،من، راه منطقی نظربهدهد. می دستبه بهتری سیب کیک ،دستورالعمل کدامباید دید 
 است.  متفاوت هاینشانه تأویل بررسی
 برمبنای را نظری چارچوبی، ایبینانشانه در ترجمۀ هاتفاوت برای واکاوی، مقاله این
 از ادبیات ویژه، بهایبینانشانه در ترجمۀ تأویل رو، اهمیتازایندهد. میارائه  پیرس الگوی

با از تأویل مطرح و سپس  پیرسشود؛ در ابتدا، تعریف می گذاشته بحث سینما، بهبه 
 شود.می مقایسه« عینی هایجهان»مفهوم 

 
 هاو تأویل الگوسازی هایمعنا، نظام

را مطرح و « ایبینانشانه ترجمۀ»مفهوم  تعریف خود از معنا، نادانسته ، با ارائۀپیرس
 اینشانهنظام  به یک نشانهترجمۀ »، معنا پیرسدر نظر کرد.  ریزیآن را پیهای بنیان
ترجمه  دیگر هایاز نشانهپایان بی ایمجموعه به توانمی را است؛ ]یعنی،[ هر نشانه« دیگر

 گرجلوه همان تأویل است که در درک درست از نشانه» نشانه معنای کرد. ازآنجاکه
را در نظر  تأویل مهم باید جایگاه ایبینانشانه ترجمۀ بهراجع ، در هر بحث نظری«شودمی

حیط م تجربۀ چگونگیاز معنا را در تشریح  پیرسبرداشت  توانهمچنین، میداشت. 
در نظر نگیریم و در عوض آن  منفعل[ ایرا ]تجربه کار گرفت. اگر این تجربهبهپیرامون 

هر موجود شویم. می را متوّجه کارکرد تأویل گاهبدانیم، آن بازسازی کنشرا نوعی 
دو  اسیشننشانه ، یا در اصطالحدو نوع بازسازی برمبنای را محیط پیرامونش شعوریذی

 کنترل تحت — شناختیزیست الگوی — الگو اّولینکند. می ، درکالگوسازی نظام
DNA نقشۀاست که فردی  ارگانیسم منافع هماننیز  است. دومین مشخص ایگونه 

، که مختص هم سومی الگوسازی نظام زبان، کند. با پیدایشمی را تعیین اششناختی
تر طور ساده، یا بهالگوسازی هاینظام این. فرهنگداد: عاَلم  نشان است، چهره انسان

 خلق پیرامون با جهان برای  تعامل هاها و غیرانسانکه انسان اندهاییالگوها، تأویل این
ها انسان کنند. برایمی ّولتغییر و تح دستخوش را جهانخود و هم  هم گونهکنند و اینمی
 بلکهشود محدود نمی است در محیط پیرامون فیزیکی طوربه آنچه صرفًا به تعامل این

 گیرد.را هم دربرمی عواطف، پندارها و امور انتزاعی
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موضوعی با یکدیگر  دربارۀ خواهندمی متفاوت هایدو نفر از فرهنگ تصّور کنید
مّد نظر ارائه  موضوع دربارۀ آنانکه  هاییاست[ تأویلرار سازند. ]ممکن ارتباط برق

 خواهد بود. البتهکارا نا هانباشد؛ در نتیجه، ارتباط آن سنگدهند تمامًا متناسب و هممی
مشترک،  نقاط آنان، در برخی عینی هایشود زیرا جهانبرقرار می از ارتباط سطحی همواره

مشترک را  نقاط سازد. اینمی را ممکن پیامتبادل هم  کنند، که همینمی هم تالقی با
 . را ایده و غیرمشترک خصوصینامیم و نقاط میرمزگان 

بگذارند تا ارتباط برقرار شود. اشتراک خود به را میان  رمزگان باید و گیرنده فرستنده
که، در بدو امر،  چیزی هر آن» نامد، یعنیمی« ارتباطیتأویل »را مشترک زمینۀ  این پیرس

مّدنظر بتواند کارکردش را شود تا نشانۀ  تفهیم خوبیبه و تفسیرکننده گوینده باید میان
 پذیرتجربه کّل جهان  است:  زبانیفراتر از نشانۀ  ارتباطی تأویل« برساند. انجام به درستیبه

داد. بنابراین، امر واقع و واقعیت، خوب و بد، درستی و  ارجاع آنبه  توانمی است که
 این شوند، و البتهمی خلقفرد یا فرهنگ  توسطکه  اندهاییتأویل جملگی نادرستی

« طبیعی ضمفرو » شناختیمفهوم پیشانشانه جایگزین، مندند. تأویلتاریخها تأویل
 اندجمعی هاییتأویل ما در واقع تمّدن زیربنایی   شود؛ واقعیت، حقیقت و بیشتر مفاهیممی
 اند.شده برساخته عاَلم فرهنگها در انسان توسطکه 

گوناگون، در  جوامعاعضای  شده ، سببفرهنگی ، یا الگوهایارتباطی هایتأویل
 بشری در برخیتجربۀ  کنند. ازآنجاکه درک همدیگر رابتوانند  لف،مخت زمانی هایدوره
 هایها )یا تأویلایده توانکند، میمی پیدا تالقی هم با — نامیدیم رمزگانکه  — نقاط

 هایفیلمشکسپیر را در قالب ر لی شاه]نمایشنامۀ[  تواندر نتیجه، میفردی( را انتقال داد. 
 کوچک هایروباه توانکرد؛ می بازآفرینی ژاپنی انگلیسی، فرانسوی، روسی و حّتی

لَمن ینلیلی سازد می را فراهم امکان این ارتباطی ، تأویلسینما برد. همچنیناز تئاتر به  را ه 
ل ب الرنس ایصفحه ششصد هایرمان مجموعهکه  در  را اسکندریه چهارگانۀ ا عنواندار 

ارتباطی[ است که  ]یعنی، تأویل تأویل این نوع کرد. فقط خالصه ایدقیقه 115 فیلمی
 سازد.می ممکن فرهنگی در سطح ای رابینانشانه ترجمۀ
 

 مصداق به ارجاع و مغالطۀ اینشانهبینا ترجمۀ
 شودمی منتقلبه ادبیات(  )در اینجا، از سینما دیگر نظامی به ایانهـنش نظامیک از  آنچه
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دهد( می انتقالاست و معنا را ]ُابژه[ موضوع  دهندۀنشان )که نشانهاست.  نشانه معنای
، از است شناختینشانه کنشی که، نیز ترجمه فرآیند تأویل. همان سازد، یعنیرا می ایده
 ارجاع در جهان پدیداری به که ( رامتن )یک نشانه یک فردیکند: می پیروی الگو این

گیرد. می شکل معنا )تأویل( در ذهنشنوعی ، تجربه این کند و در نتیجۀمی داد تجربه
)یا شاید  دیگر اینشانه به است و در ادامه نخست نشانۀ ای  نشانهمعادل  در واقع معنا این
 شود.می تبدیلدیگر(  یا فیلمی متن

 آن باشد، معنای بازنمایی یک غیر از چیزی تواندنمی بازنمایی یک موضوع کهازآنجا
از  سینمایی های، اقتباسپیرس شناسیدر نشانهنخواهد بود.  غیر از بازنمایی چیزی نیز

در حقیقت، توب، مک )و متن هستند هابازنمایی پایانبی از مجموعۀ بخشی هاکتاب
است، در  دیگری بازنمایی   بازنمایی   ،چون خود  متنهاست. بازنمایی مجموعۀ این موضوع  
 خوبیبه ایبینانشانه افتد. ترجمۀدور می سازی، موضوع  نخست از نشانهنشانه زنجیرۀ
 نمادین، از موضوع هاینشانهفرهنگی، یا  کشد: تولیداتمی تصویرها را بهنشانه کنش

 گیرند. می فاصلهاست  کرده را آغاز سازینشانه فرآیندکه  نخستی
 مصداق پیرس که نیست این معنایبه اینشانه مثلث   نقطۀ از سه دائمی روی  پس این

 را هاییایده ندرتاو بهماًل برعکس. است. کاحذف کرده  اششناسینشانه را از الگوی
 نمونه، کند. برایمی تأییدکنند می استفاده ایبینانشانه ترجمۀ منزلۀمعنا به از مفهوم که

 و جهان زبان میان کنند که آنچهمصداق، اّدعا می (، در توضیح1979گرماس و کورتز )
است:  ایبینانشانه ترجمۀ بلکه نیست زبانیزبر جهان گریمیانجیدهد می رخ هانشانه

مثال،  یابد )برایمی تقلیل اینشانه دو نظام میان همبستگی مسئلۀ به مصداق مسئلۀ گاهآن»
. و طبیعی( شناسیو نشانه تصویری شناسیطبیعی، نشانه شناسیو نشانه طبیعی هایزبان
 معنا به مربوط هایاز بحث مصداق چنینی  اینحذف « است. بودناینشانهبینا مسئلۀ این

« شناختیفقط یک نوع کاربرد، معنا، ارجاع یا ُبعد نشانه»که  است هایینظریه مشخصۀ
گرماس و  کردند و بعدها ریزیگیرند. این رویکرد را ُسسور و یلمزلف پایهرا درنظرمی

کو به  کار بستند. امبرتو ا 
 که هاییکند. در نظریهمی حمله نامدمی ارجاع مغالطۀ آنچه به ،و منطق با دلیلاکو، 

 موضوعات مصداق توانمی سختی، بهگیرنددرنظرمی را شناختینشانه ُبعد یک فقط
 ارجاع و هم تأویل هم معنا را با درنظرگرفتن   پیرس نظریۀ برعکس،داد.  توضیح را داستانی
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 است کرده لحاظ را در تأّمالتش تجربه مفهوم پیرس ، چونبر آن دهد. افزونمی توضیح
 به ارجاع مغالطۀ دهد و در دام توضیحاش با نظریه را هم با موضوع نشانه ارتباط تواندمی

 نیفتد. قمصدا
 
 واسطه منزلۀبه تأویل

 است. اگر تولید معنا را فرآیندی همراه معنا با تولید ایبینانشانه ، ترجمۀپیرس در نظریۀ
 منزلۀبه ترجمه ایدۀ گاهاست، آن گشته استوار و ارجاع مفهوم بر اساس که درنظربگیریم

 الگوسازی  کّل  که بدهد ایایده خود را به جای باید متفاوت زبانی به متن یک برگردان  
 محیط را به گرتجربه فرد که است هاییقاعده متضّمن گیرد. الگوسازیرا دربرمی تجربه

 ، الگوهست هم شد، تأویلبا قاعدهیا  ارتباط این هر جا سازد، و چونمی مرتبط پیرامونش
 کند کهمی عمل ایواسطه همچون بنابراین، تأویل. دانست تأویل در حکم توانمی را نیز
 یابد. و انتشار نفوذ اینشانه هاینظام معنا بین دهدمی اجازه

 پیرامونش و محیطخود  شناخت به آن از طریق را که از روابط ایشبکه ارگانیسم
 هر تجربه تغییرپذیر است، چراکه ذاتاً  اینشانه شبکۀ کند. ساختار اینتسخیر می رسدمی
 طرح کند، و ]در نتیجه[را آغاز می دیگری کند، رابطۀمی اضافه شبکه را به دیگری نخ

 تمایزی گذاردنمی که است همیشگی دگرگونی   احتمال اندازد. همینرا درمی ایتازه
 و تحّول رشد هانشانه تنهاشود. نه ایجاد اینشانه هاینظام میان سختوو سفت دائم
شوند. می وارد دیگر نظام به ، از نظامیتازه معنای تولید وقفۀبی ، در فرآیندیابند، بلکهمی
بنابراین، کند. می اعتباربی آن و گسترش نشانه را میان ایهر مقایسه مهم یتواقع این

 موردبی نادرست و اساساً  موضوعی اصلی منبع به آن وفاداری برمبنای ترجمه یک ارزیابی
اثر یا آثار  و تحّول تغییر نتیجۀ فرهنگی هر اثر نپردازیم. آن به اصالً  بهتر است که است

خواهد آمد. در  نیز آن و از پس اندآمده هایینشانه تر از آنپیش که ایاست، نشانه پیشین
 اند، ترجمۀو گسترشرشد  در حال همواره که نمادینی هاینشانه پایانبی زنجیرۀ

  .ستمعنا تولید مترادف ایبینانشانه
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