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چكیده
يکی از رويکردهاي تأثیرگذار بر حوزه مطالعات ترجمه نقشگرايـی اتـ  .نمـود الـلی رويکـرد
نقشگرايی را در نظريه هدفمندي ترجمه میتوان ديد .هدف اين پـژوهش ،بررتـی تطقیقـی اجـ اي
نظريه هدفمندي ترجمه از ديدگاه نظريه نظامهاي اجتماعی نیکالس لومان ات  .بررتیهـاي اناـام
شده در اين نوشتار حاکی از اين هستند که نظام ترجمه نه تنها نظامی متماي  ،خودارجـا و دگرارجـا
ات  ،بلکه داراي بستار عملیاتی ،پیوند تاختاري و رتانه ارتقاطی نمادين مخصوص بـه خـود اتـ .
پايقندي مترجم به نیازها و انتظارات مخاطقان و خرده نظامهاي گوناگون جامعه مقصد به معناي حاشیه-
اي بودن نقش و پايگاه اجتماعی مترجمان نیس  ،بلکه به نقش خرده نظام ترجمه و ارتقاط آن با تـاير
خرده نظامهاي اجتماعی مرتقط ات  .فلسفه وجودي ترجمه -به عنوان يك نظام اجتماعی -در گروي
برقراري ارتقاط میان فرهنگها و زبانهاي مختلف ات  .با بهرهگیري از چشمانداز و بننگره ارائه شده
در نظريه نظامهاي اجتماعی لومان ،میتوان به انتقادهاي مخالفان نظريه هدفمندي ترجمه پاتخ گفـ
و نقش و جايگاه حقیقی نظام ترجمه را در ارتقاط با تاير خرده نظام هاي اجتماعی ،بهتر درک کرد.
کلیدواژهها :نقشگرايی ،نظام هاي اجتماعی ،نظام ترجمه ،نظريه هدفمندي ترجمه.
مقدمه

نقشگرايی 1يکی از رويکردهاي تأثیرگذار در حوزه مطالعاتترجمه ات  .اين رويکرد ،که معطوف
به هدف ترجمه ات  ،نخستین بار در دهه هشتاد از توي نقشگرايان آلمانی مطرح شـد .نظريـههـاي
1- functionalism
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نقشگرا ،بر نقش کنشگران درگیر در بازار ترجمه تأکید میکنند .از همین روي ،اين نظريهها را میتـوان
در گروه نظريههاي جامعهشناختی ترجمه جاي داد؛ چرا که اين نظريهها توجه خود را به جاي متن ،بـر
میانایان درگیر در فرايند آفرينش متن متمرک می کنند ( وولف،7002 ،ص .)11
نمود رويکرد نقشگرايی را در نظريه هدفمندي ترجمه 1میتوان ديد .ايـن نظريـه نخسـتین بـار از
توي ورمیر ارائه شده ات (پیم،7002،ص  .)93در آغاز دهـه هشـتاد ،نظريـه هـدفمنـدي ترجمـه،
خواتتار گ ينش رويکردي نقش مدارتر به ترجمه شد(لمقرت،7002،ص  .)112نظريـه هـدفمنـدي
ترجمه مثل نظريههاي نظام چندگانه و مطالعات تولیفی ترجمه رويکردي اجتماعی -فرهنگی نسق به
ترجمه دارد (هانگ،7002 ،ص .)8
پیرامون نظريه هدفمندي ترجمه بسیار تخن گفته شده اتـ  .در تـا هـاي اخیـر ،پـژوهشهـاي
بسیاري در حوزههاي مختلف مطالعات ترجمه بر مقناي اين نظريه اناام شـده اتـ  .اتـکوپوس واههاي
يونانی ،و به معناي هدف ،ات  .اين واهه نخستین بار در دهه  1320میالدي از توي هانس ورمیر مطرح
شد .اتکوپوس در نظريه ورمیر به معناي «هدف ترجمـه» و يـا «هـدف فراينـد ترجمـه» اتـ (مانـدي،
،7001ص  .)28از ديدگاه ورمیر ()7002؛ هدف ترجمه ،برآوردن نیازها و انتظارات خوانندگان فرهنـگ
مقصد ات  .ورمیر اين نیاز ها و انتظارات را ،اتکوپوس می نامد (اتنل -هورنقی،7002 ،ص .)21
نیاز به نظريه هدفمندي ترجمه از نیمه دوم قرن بیستم به تدريج احساس شد .در اين دوره بـود
که مترجمان ،بیش از پیش ،به ترجمهي غیرادبی روي آوردند .در نظريه هدفمندي ترجمه ،به ترجمـه
به چشم فرايند رم گردانی 2نگريسته نمیشود .ترجمه کنشی انسانی ات که بـراي رتـیدن بـه هـدفی
خاص اناام می شود .به باور ورمیر ،نیازهاي متن مقصد ،اهداف و راهقردهاي ترجمه را تعیین میکنـد
(شافنر،7001:ص .)798-792
بر اتاس نظريه هدفمندي ترجمه ،مهمترين مسأله در ترجمه ،هـدف متـرجم و کـارکرد مـتن
ترجمه شده زبان مقصد ات  .اين نظريه ،تفاوتهاي زيادي با نظريههاي متنمدار دارد .آنچـه موجـ
تفاوت نظريه هدفمندي ترجمه از نظريههاي پیشین میشـود ،چـرخش مطالعـات ترجمـه بـه تـوي
1- Skopos theory
2- Codification
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فرهنگ ات  .از نگاه گنت لر ،دو تحو عمده در نظريههاي ترجمه در دو دهه اخیر به قرار زيـر اتـ :
الف) حرک

از محوري

متن مقدأ به محوري

متن مقصد (يا به تعقیر ورمیر از تخ

به زيـر کشـیدن

متن اللی)(پرانچ )02 :0227 ،؛ ب) حرک مد هاي آموزشِ ترجمه به توي عوامل فرهنگی -زبانی
(بَسن ،0221،ص .)02
به باور ورمیر ،ترجمه کنشی ات

در جه

دت

يافتن به يك هدف خاص .ايـن هـدف همیشـه

يکسان نیس  .هدف ترجمه ال اماً برقراري تعاد میان متن اللی و متن ترجمه نیس  .هدف ترجمه از
طريق مذاکره و گف

و گو میان کنشگران گوناگون درگیر در فرايند ترجمـه تعیـین مـیشـود .ورمیـر،

تفارش ارائه شده از توي مشتري را عاملی کلیدي می داند (آرمسترانگ،7002 ،ص .)22
بر اتاس نظريه هدفمندي ترجمه ،روند تصمیمگیري مترجم بر مقناي هدف ترجمه اتـتوار اتـ .
اينگفته به معناي فالله گرفتن ترجمه از متن اللی و اهداف نويسنده متن اللی ات  .از همین روي،
نظريه هدفمندي ترجمه بیشتر در مورد متون فنّی و تخصصی و يا متون خقري قابل اعما اتـ و در
مورد متون دينی و يا حقوقی( که انتقا اج اي زبانی و مفاهیم متن اللی در آنها اولوي دارد) کمتر بـه
کار گرفته می شود (بیِلسا و بسن ،7003،ص .)8
نظريه هدفمندي ترجمه در حوزه مطالعات ترجمه با اتتققا گستردهاي مواجه شده اتـ ؛ از ايـن
رو بسیاري از پژوهشگران براي واکاوي آثار گوناگون ترجمه شده از اين نظريه بهره گرفتهاند .کريستین
نورد ( ،)5002با اتتفاده از اين نظريه ،ترجمههاي اناام شده از کتاب عهـد جديـد را بررتـی کـرده
ات  .جینگ و توهن ،پژوهشگران چینی ( )5008نی  ،بـراي بررتـی آثـار ترجمـه شـده در حـوزه
جهانگردي ،از اين نظريه تود بردهاند.
به رغم اتتققا گسترده ترجمه پژوهان از نظريه هدفمندي ترجمه ،برخی از پژوهشـگران فعـا در
حوزه مطالعات ترجمه اين نظريه را مورد انتقاد قرار دادهاند .در بخش توم ايـن نوشـتار ،ديـدگاههـاي
مخالفان اين نظريه و اتتدال هاي آنان را به تفصیل بررتی خواهیم کرد .به باور مخالفان نظريهي هدف-
مندي ترجمه اين نظريه با الو اخالقی و پیشهگانی حرفه مترجمی در تضاد اتـ ؛ چـرا کـه در ايـن
نظريه مترجمان خود را کمتر به متن اللی پايقند میدانند و بر اتاس نیازها و انتظارات مخاطقان خود در
فرهنگ مقصد عمل میکنند.
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نکته مهمی که نقايد از نظر دور داش اين ات که نظريه هدفمندي ترجمه ،تؤاالت بیشماري در
زمینه هوي  ،شأن و پايگاه اجتماعی مترجمان برانگیخته ات  .اين نکته از آن جه

حائ اهمی ات

که برخی از پژوهشگران در پژوهشهاي خود کوشیدهاند وجههي مترجمان را مخدوش کنند و اتتقال
فکري و هوي آنان را زير توأ بقرند.
هدف اين پژوهش ،بررتی تطقیقی اج اي نظريه هدفمنـدي ترجمـه از ديـدگاه نظريـه نظـامهـاي
اجتماعی نیکالس لومان ات  .در اين نوشتار ،درگام نخس  ،نگاهی گذرا به نظريه هدفمندي ترجمـه
و ديدگاههاي حامیان و منتقدان اين نظريه خواهیم داش  .در گام دوم ،نظريه نظامهاي اجتماعی لومان و
مفاهیم کلیدي آن را شرح خواهیم داد .در گام توم ،پیوند میان اج اي نظريهي هـدفمنـدي ترجمـه و
مفاهیم نظريه نظامهاي اجتماعی لومان را بررتی میکنیم و میکوشـیم جايگـاه خـرده نظـام ترجمـه و
کنشهاي متقابل اين خردهنظام با تاير خردهنظامهاي جامعه را تقیین نمايیم .در پايان نی تالش خواهیم
کرد از رهگذر نظريه نظامهاي اجتماعی لومان از نظريه هدفمندي ترجمـه دفـا کنـیم و از هويـ

و

جايگاه مترجمان ديدگاهی متفاوت به دت دهیم.
نظريه هدفمندی ترجمه

نظريه هدفمندي ترجمه ،بخشی از نظريه کنشِ ترجمهاي 1ات  .در ايـن نظريـه ،ترجمـه يکـی از
گونههاي خاص کنشِ ترجمهاي و مقتنی بر متن مقدأ اتـ

(هلـ  -مانتـاري،1382 ،ص  27؛ نـورد،

،1388ص  .)91تمامی اشکا گوناگون کنش ترجمهاي ،و در نتیاه خود ترجمه را ،مـیتـوان نـوعی
کنش قلمداد کرد .هر کنشی هدفی دارد« .اتکوپوس» واههاي تخصصی ات که بر هدف ترجمه دالل
میکند .اف ون براين ،هر کنش نتايای به دنقا دارد ،به خلق شرايطی جديد می اناامـد و يـا پديـدهاي
جديد به وجود میآورد .کنش ترجمهاي به آفرينش متن مقصد منار میشود .فرآورده فراينـد ترجمـه،
متن ترجمه شده ات (ورمیر ،به نقل از ونوتی.)771 :7002 ،
در کنش ترجمهاي مترجم در برابر کنشهاي خود مسئو ات  .مسئولی

پیشقرد کنش ترجمهاي و

تولید فرآورده نهايی بر عهده مترجم ات ؛ در نتیاه مترجم هدف ترجمه و راهکارهاي اناام ترجمه را
1- Translational action theory
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از نگاه خود تعريف میکند (ورمیر ،به نقل از ونوتی .)777 :7002 ،بدين ترتی  ،میتوان چنین نتیاه
گرف که يکی از اهداف نظريه هدفمندي ترجمه ،ارتقاي شأن و من ل اجتماعی مترجمان و بها دادن
به ديدگاهها و نظرات آنان در مقام میانایان فرهنگی ات .
يکی از جنقههاي مهم کنش ترجمهاي ،نگرشِ جديد مترجم به جايگاه متن اللی در فرايند ترجمـه
ات  .مترجم بايد تاير مترجمان و افکار عمومی را از اين جايگاه جديد آگاه تازد (همـان،ص .)777
مترجمان بايد بکوشند تمرک افکار عمومی و ديگر مترجمان بر متن اللی را کاهش دهند و توجه آنهـا
را به توي کنش ارتقاطی ترجمه جل کنند.
در کنش ترجمهاي به مترجم به چشم يك فرد متخصص و خقره نگريسته میشود .مشتريان به دانش
و تخصص مترجم نیازمند هستند و از همین روي به مترجم مراجعه میکنند .کنشگران درگیر در فرايند
ترجمه ،با مترجمان مشورت و در روند تصمیمگیريهاي خود از ديدگاههـاي آنـان اتـتفاده مـیکننـد
(همان،ص  .)777بدين ترتی  ،مترجمان ماا میيابند تا براي برقـراري ارتقـاط فرهنگـی و گـ ينش
راهقردي منات براي نوآفرينی متن مقدأ در زبان مقصد از دانش خود بهره گیرند.
مترجمان مورد اعتماد جامعه هستند؛ چرا که به زير و بم کار خود آشنا هستند و دانش آنها نسق

به

موضو کار خود از دانش تاير افراد بیشتر ات  .مترجمان در نقش میانایـان فرهنگـی ،فرهنـگهـاي
گوناگون را به هم پیوند میدهند .اهمی پايگاه اجتماعی مترجمان نی از همـین امـر ناشـی مـی شـود.
مترجم -از طريق مذاکره با مشتريان -روند پیشقرد طرح ترجمه يك اثر را ترتـیم مـی کنـد .متـرجم و
مشتريان گاهی اوقات براي يافتن يك راهحل منات براي ترجمه يك اثر ،مدتها با يکـديگر گفـ و
گو میکنند ( همان،ص .)779
هدفمندی ترجمه

متن مقدأ بر اتاس شرايط خاص حاکم بر زبان و فرهنـگ مقـدأ نوشـته مـیشـود .از همـین روي،
مترجم -در نقش میانای فرهنگی -بايد نقش خالی را که متن ترجمه شـده قـرار اتـ

در فرهنـگ

مقصد ايفا کند مد نظر قرار دهد .گاهی اوقات نويسـنده مـتن الـلی مـیکوشـد متنـی بـا کارکردهـاي
فرافرهنگی خلق کند؛ با وجود اين ،ناآشنايی او با الو حاکم بر ارتقاطات میان فرهنگی موج مـی-
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يابد .از همین روي ،يکی از وظـايف الـلی

مترجم نوآفرينی متن مقدأ در باف فرهنگی زبان مقصد ات (همان،ص .)779
وظیفه مترجم ،برقراري ارتقاط میان فرهنگی ات  .بنابراين ،ترجمه فقـط رم گردانـی نیسـ  .از طريـق
رم گردانی لرف نمیتوان متنی متنات با معیارها و الو حاکم بر زبان و فرهنگ مقصد بـه دتـ داد.
متن اللی براي خوانندگان جامعه مقدأ نوشته شده ،حا آنکه متن مقصد معطوف بـه خواننـدگان جامعـه
مقصد ات  .اعتقار ترجمه در گرو همخوانی آن با نیازهاي خواننـدگان مـتن مقصـد اتـ ( همـان،ص
.)772
مترجم بر اتاس هدفی که از پیش براي متن ترجمه شده در زبان و فرهنگ مقصـد در نظـر گرفتـه
شده ات  ،تعیین میکند که آيا شکل و نقش متن اللی اتاتاً براي عرضه به فرهنـگ مقصـد مناتـ
ات

ياخیر .بنابراين ،مترجم بايد می ان انساام بینامتنی موجود میان متن مقدأ و متن مقصد را تعیین کند.

ماهی

رابطه موجود میان متن اللی و متن ترجمه شده بر مقناي هدف ترجمه تعیین میشود .القته نکته

مهمی که نقايد از نظر دور بداريم اين ات که پايقندي به اتکوپوس ،ال اماً به معناي پايقندي به انتظارات
فرهنگ مقصد نیس  .گاهی اوقات هدف مترجم از ترجمه يك متن ،بازآفرينی دقیق تقك و نحوِ مـتن
اللی در زبان مقصد ات

(همان،ص  )779تصمیمگیريهاي مترجم در جريان فرايند ترجمه مقتنی بر

هدفی ات که از پیش براي متن ترجمه شده در زبان و فرهنگ مقصد در نظر گرفته شده ات .
کنش ترجمهاي ،نوعی کنش رفتاري ات  .مترجم بايد براي کنشهاي خود توضیحات قانع کنندهاي
داشته باشد .دلیل کنش ترجمهاي ،همان هدف ترجمه ات  .داليل کنش ترجمهاي را میتوان در قالـ
هدف ترجمه بیان کرد .میان عل ترجمه و دلیل ترجمه تفـاوتی ظريـف وجـود دارد .متـرجم ،فراينـد
ترجمه را بر مقناي دلیلی خاص -که همان هدف ترجمه ات  -به پیش می برد .از همـین روي ،کـنش
وي کنشی هدفمند ات (همان،ص .)772

سال چهل و چهارم
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1

ترجمه ،کنشی ارادي ات که بیشتر اوقات بر اتاس تفارش مشتريان اناام شود .تفارش ،به معناي
دتتورالعمل چگونگی اناام کنش ات  .تفارش ترجمه يك اثـر ممکـن اتـ ناشـی از انگیـ ههـاي
شخصی خود مترجم و يا ناشی از انگی هها و نیازهاي مشتريان و مقتنی بر تفارش آنهـا باشـد .امـروزه
بسیاري از تفارشها معموالً به لورت آشکار مطرح می شوند ( لطفاً ايـن مـتن را ترجمـه کنیـد)؛ بـا
وجود اين ،بیشتر اوقات از نحوه تفارش و شرايط حاکم بر فرايند تفارش ترجمة يك اثر میتـوان بـه
اهداف و مخاطقان تفارشدهنده پی برد (همان،ص .)773
تفارش ترجمه يك اثر شامل دو بخش اتاتی ات  :هدف ترجمه و شرايط چگونگی اناام ترجمه
(می ان دتتم د افراد درگیر در فرايند ترجمه و بازه زمانی تعیین شـده بـراي اناـام ترجمـه) .متـرجم و
تفارش دهنده بايد ج ئیات مربوط به هدف و شرايط اناام ترجمه را از طريق مذاکره دقیقاً تعیین کنند؛
چرا که در بسیاري از موارد ،تفارش دهنده شناخ لحیحی از فرايند ترجمه و شـرايط حـاکم بـر آن
ندارد .تفارش دهندگان و افراد درگیر در فرايند ترجمـه بايـد بـه توافـق حالـل شـده پايقنـد باشـند (
همان،ص .)790
نقدهای مطرح شده درباره نظريه هدفمندی ترجمه
هر کنشی هدفمند نیست.

يکی از نقدهاي مطرح شده درباره نظريه هدفمندي ترجمه اين ات که هر کنشی هدفمند نیسـ .
اين نقد به عرله ترجمه متون ادبی مرتقط ات  .منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه بر ايـن باورنـد کـه
بسیاري از آثار ادبی به لورت فی القداهه و شهودي آفريده می شـوند .بـه تـخن ديگـر ،نويسـنده يـا
آفريننده اثر ادبی ،پیش از آفرينش اثر ،هیچ هدف خالی ندارد.
ورمیر ،در پاتخ به اين نقد ،بی هدف بودن اثر ادبی را زير تؤا می برد .از ديدگاه وي ،اين مسـأله کـه
آفريننده اثر ادبی يا مترجم ادبی به هدف خود اشاره نمیکند ،به معناي بی هدف بودن کنش وي نیس .
او يا از هدف کنش خود آگاه نیس و يا تمايلی به ابراز آن ندارد (همان،ص .)772
1- The translation commission
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هر ترجمهای هدفمند نیست

نقد ديگري که به نظريه هدفمندي ترجمه وارد میشود اين ات
تفارش مشتري و لرفاً بنا به خوات

که بسیاري از ترجمـههـا بـدون

و عالقه شخصی مترجم اناام میشوند .به بیان ديگـر ،متـرجم

همیشه در پی تأمین نیازها و مطالقات تفارش دهنده نیس  .ورمیر ،در پاتخ به اين نقد ،خاطرنشان می-
کند که اتکوپوس يا هدف ترجمه ،ال اماً به تفارشدهنده مربـوط نمـیشـود .گـاهی نیـ انگیـ ههـاي
شخصی مترجم او را بر آن میدارد تا يك اثر خارجی را در زبان خود ،نوآفرينی کند .بر اتاس تعريـف
ورمیر ،انگی هي شخصی مترجم نی  ،به خودي خود ،نوعی اتـکوپوس قلمـداد مـی شـود (همـان،ص
.)772
تمايز میان مفهوم انتزاعی متن و نمود عینی آن
نقد ديگري که درباره نظريه هدفمندي ترجمه مطرح شده اين ات که میان مفهوم انت اعی متن و نمود
عینی آن تفاوتهايی وجود دارد .به بیان ديگر ،زمانی که نويسنده يا مترجم متنی را میآفرينـد؛ آن مـتن
ممکن ات

در باف ها و نقشهاي متفاوت و در معانی گوناگونی به کار گرفته شود .ورمیر ،در پاتـخ

به نقد يادشده ،به اين نکته اشاره میکند که هدف مترجم ،آفرينش ترجمهاي ات که در شرايط خاصِ
زبانِ مقصد -که مد نظر اوت  -به هدف تعیین شده دت

يابد .بازخوانیهاي متفـاوت مـتن ترجمـه

شده در شرايط گوناگون ،به نظريه هدفمندي ترجمه خدشهاي وارد نمیکند (همان،ص .)778
تمرکز صِرف بر متن مقصد

يکی از نقدهاي ديگر وارد شده به نظريه هدفمندي ترجمه اين ات

کـه در ايـن نظريـه ،متـرجم

مل م به پیروي کامل از الو و ارزشهاي متن مقصد ات  .ورمیر اين نقـد را رد کـرده و آن را نشـانه
کژفهمی منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه دانسته ات  .به باور ورمیر ،اتکوپوس بدان معناتـ
مترجم فرايند ترجمه را بر اتاس الل «محوري

کـه

متن مقصد» به پیش میبرد .از همـین روي ،متـرجم،

خود ،تصمیم میگیرد که بهترين شیوه ممکن براي دتتیابی به هدف ترجمـه ،کـدام اتـ (همـان،ص
.)778

سال چهل و چهارم
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ساير نقد های وارد شده به نظريه هدفمندی ترجمه

لئون ،يکی از اعضاي گروه تحقیقاتی دانشگاه پالماس ،بر اين باور ات که نظريه هدفمندي ترجمه،
معیار مناتقی براي ارزيابی روش ترجمه فراهم میکند .با وجود اين ،به بـاور وي ،نظريـه هـدفمنـدي
ترجمه معیار ديگري  -ج ايااد تأثیر مورد نظر -براي ارزيـابی روش ترجمـه بـه دتـ

نمـی دهـد

(لئون،7008،ص .)12
مین تانوو ،پژوهشگر دانشگاه تاربروکن ،نی معتقد ات

نظريه هدفمندي ترجمـه نتوانسـته کـارآيی

خود را در عمل به اثقات رتاند:
پژوهشگران حامی مطالعات نقشگراي ترجمه بر اين باورند که مهمترين عامل تأثیرگـذار بـر ترجمـه،
هدف آن ات  .با وجود اين ،اين پژوهشگران هنوز نتوانستهاند نشان دهند که اتـکوپوس چگونـه بـر
فرآيند ترجمه تأثیر میگذارد و تأثیر آن بر فرآورده ترجمه چیس  .اف ون بر اين ،آنان نتوانستهاند به اين
تؤا پاتخ گويند که فرآيند ترجمه دقیقاً بر اتاس چه هدفی لورت میگیرد (،7002ص .)1
کريستینا شافنر ،برخی از نقدهاي وارد شده به نظريه هدفمندي را نتیاه کژفهمی منتقـدان و بخـش
ديگر را نتیاه ابهام مفاهیم کلیدي « کارکرد» و « نقش» ( در ادبیات کالمی نقش گرايان) میداند .به زعم
شافنر ،واهه «نقش» گاهی در معناي نقشِ متنِ مقصد در موقعی ارتقاطی فرهنـگ مقصـد ،و گـاهی بـه
معناي نقش واهه يا عقارت در تاختار متن به کار رفته ات

(،1982ص  .)92از نگاه شافنر« ،نقـدهاي

وارد شده بر نظريه هدفمندي ،عمدتاً به تعريف ترجمه و يا رابطه متن مقدأ و متن مقصد مرتقط هستند.
در اين نظريه ،مرز بین ترجمه و اقتقاس مشخص نیس

و متن اللی که همواره معیار ارزشیابی ترجمه

بوده ات مورد توجه چندانی قرار نمیگیرد و از مقام باالي معیار بودن به مقام پايین منقـع الهـام بـودن
تن

می يابد .بنابراين ،بايد گف از آناا که در نظريه اتکوپوس گرايش به زبان و فرهنگ مقصد بیشتر

ات و هدف ترجمه می تواند متفاوت از هدف متن اللی باشد ،به کارگیري آن در متون حساس مانند
متون دينی منات نیس و مورد انتقاد می باشد»(شافنر ،به نقل از منافی اناري،1982 ،ص .)22
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مدافعان نظريه هدفمندی ترجمه

به رغم انتقادات گسترده مطرح شده دربارهي نظريه هدفمندي ترجمه ،شماري از انديشمندان حوزه
مطالعات ترجمه ،ديد مثقتی نسق به اين نظريه دارند .به باور هورنقی ،يکی از دتتاوردهاي اللی نظريه
هدفمندي ترجمه ،نسقی تازي متن اللی و متن ترجمه شده ات  .بر اتاس اين نظريه ،هیچ ترجمه-
اي بهترين و کامل نیس

و فرايند ترجمه به هدف ترجمـه و شـرايط اجتمـاعی وابسـته اتـ (اتـنل

هورنقی ،7002،ص .)27به باور ريس ،از جمله شرايط حاکم بر فرايند ترجمـه مـی تـوان بـه شـرايط
زبانی ،شرايط فرهنگی و شرايط بازار ترجمه اشاره کرد (ونوتی ،7002،ص.)771
کريستین نورد ،با دفا از نظريه هدفمند ترجمه ،کوشیده ات تا ابهامهاي مطرح شده در ارتقاط بـا
اين نظريه را ب دايد:
مقصود از نظريه هدفمندي اين نیس که مشتري به مترجم بگويد که چگونـه کـارش را اناـام دهـد.
مشتري نمی تواند به مکانیك خود بگويد که چگونه ماشین او را تعمیر کند يا به وکیل خود بگويـد کـه
چگونه در دادگاه از او دفا کند .مترجم از تـوانش حرفـهاي خـود بـراي گـ ينش بهتـرين روشهـا و
راهقردها بهره میگیرد .توانش حرفهاي مترجم ،مقناي وفاداري وي به مشتري و اعتماد مشتري به وي در
فرآيند میانایگري فرهنگی ات (،7002ص .)73
پیم نی بر اين باور ات

که «در نظريه هدفمندي ترجمه ،مترجم در رويارويی با مـتن الـلی تنهـا

نیس  .او يکی از طرفهاي درگیـر در يـك کـنش ارتقـاطی پیچیـده اتـ  .در ايـن کـنش ارتقـاطی،
خواتتههاي مشتريان مهمتر از متن اللی ات

(پیم،7010،ص  .)2بسـن نیـ  ،نظريـه هـدفمنـدي

ترجمه را -در کنار نظريه نظامهاي چندگانه -يکی از تحوالت عمده مطالعات ترجمه در دهـه هشـتاد
می داند(،7007ص .)7
کاتکینن ،نی در رتاله دکتراي خود« ،در فراتوي چندگانگی» ،پس از واکاوي روند تحـو نظريـه-
هاي ترجمه در چند دهه اخیر ،به اين نتیاه میرتد که پیدايش نظريههايی چون نظريـه هـدفمنـدي،
نويدبخش آغاز روندي جديد در مطالعات ترجمه ات :
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سال چهل و چهارم

01

بسیاري از رويکردهاي نظري جديد مطرح شده در مطالعات ترجمه ،در دهه ( 1330مانند فمینیسـم و
متنخواري )1همچنان ناظر بر ترجمه ادبی هستند .با وجود اين ،پیدايش نظريه هدفمندي ترجمـه کـه
مقتنی بر متون غیرادبی ات  ،می تواند روند کنونی را دگرگون کند (،7000ص .)10
نظريه نظام های اجتماعی 2لومان

نظريه نظام هايِ اجتماعیِ نیکالس لومان ،جامعه شناس آلمانی ،در تا  5792ارائـه شـده اتـ .
اباذري نظريه نظامهاي اجتماعی لومان را يکی از کاملترين و پیشرفته ترين نظريـههـاي ارائـه شـده در
عرله جامعهشناتی میداند؛ چرا که از نگاه او «هیچ اثر ديگري آراي نظريِ هادي آن را چنین کامـل از
خال نظامهاي متعدد جامعه مدرن که اين نظريه آنها را شناتايی کرده ،دنقا نکرده ات  .اين نظريه بـه
اين تق کامل ترين ات که هیچ اثر ديگري میراث نظري خاص آن را برنگرفته و بـا چنـان دقـ

و

بداعتی بسط نداده ات » (اباذري،5797 ،ص  .)77لومان در اين نظريه به تحلیلِ نظام هاي اجتماعی و
روابط میان شهروندان پرداخته ات  .بخشی از نظريه لومان نی به تقیین کارکردهاي اتاتـی نظـامهـاي
اجتماعی اختصاص يافته ات

(ترنر،5785،ص  .)00در اين بخش از اين نوشتار ،الو نظريه نظام-

هاي اجتماعی لومان را بررتی میکنیم و مفاهیم اتاتی آن را شرح می دهیم.
اصول نظريه نظام های اجتماعی لومان

نظريه نظام هاي اجتماعی لومان داراي چند محور اتاتی به شرح زير ات :
الف) ارتقاطات رويدادهايی گذرا هستند و از همین روي بايد به يکديگر متصل شـوند .نظـام ارتقـاطی
براي ولل کردن ارتقاطات گوناگون به يکديگر ،آنها را بررتی نموده و به طور گ ينشی به کار میگیرد.
از میان همه معانی احتمالی يك ارتقاط ،فقط تعدادي از اين معانی براي ايااد ارتقاط مورد اتتفاده قـرار
می گیرد (هرمان ،7002،ص )29

1- Cannibalism
2- Social systems
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ب) به باور لومان جامعه مدرن ،ماموعهاي از خرده نظام هاي متفاوت ات  .هر يك از اين خرده نظام
ها کارکرد خالی دارند .در روزگار گذشته تاخ اللی تازمان اجتماعی بر تقطیع( ماننـد نظـامهـاي
ققیلهاي) و قشربندي تلسه مراتقی (مانند جوامع فئودا ) اتتوار بوده ات  .با وجود اين ،ويژگی الـلی
جوامع لنعتی و پسا لنعتی اين ات که خرده نظام هاي تشکیل دهنده اين جوامـع هـر يـك

تاخ

کارکرد خالی دارند (همان،ص .)22
ج) در جامعه مدرن ،هر يك از خرده نظام ها مقتنی بر يك چارچوب مستحکم (يا به تعقیر لومـان يـك
کد) هستند .اين چارچوب ها تم

و توي اللی فعالی هاي اين خرده نظام ها را تعیین می کنند .به

عنوان مثا  ،طرح واره اي که خرده نظام علم از آن تأثیر می پذيرد ،میان مفاهیم درت و قابـل ققـو و
و غیر قابل ققو تماي قائل می شود .تمام فعالی هايی که در جهان علم رخ می دهنـد

مفاهیم نادرت

در جه دتتیابی به گ اره هاي لحیح علمی درباره جهان ،تازمان يافته اند (همان،ص .)22
مفاهیم کلیدی نظريه نظام های اجتماعی لومان

تمايز

1

يکی از مفاهیم کلیدي نظريه نظام هاي اجتماعی لومان ،تماي ات  .خرده نظام هاي جهان مدرن ،از طريـق اياـاد
تماي  ،اطالعات مورد نیاز خود را گردآوري و پردازش می کنند .هنگامی که يـك نظـام بـه خـود از رهگـذر تمـاي
اتاتیاش می نگرد -يعنی هنگامی که به آن تماي بنیادينی که موج تماي آن از ديگر خرده نظامهاي جهان مـدرن
می شود ،باز میگردد -اين امکان را می يابد تا خودپندارههايی از خود به دت دهد .تمرک اين خود پنـدارههـا بـر
کلی نظام تق میشود تا اين خود پندارهها به نظريههاي انعکاتی تقديل شوند (همان،ص .)22
خود ارجاعی

2

از ديدگاه لومان نظام ارتقاطی از طريق بازيابی و الالح مکرر و خودارجاعانه خود در طی يك بـازه
زمانی و ،نی  ،به خاطر آوردن و به فراموشی تپردن گ ينشی ،به ثقاتی معین دت می يابد .تـاختارها و

1- differentiation
2- Self-reference
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شقکههايی که در تايه اين ثقات پديد میآيند ،احتما وقو و احتمـا پـیشبینـی برخـی از ارتقاطـات
خاص را اف ايش میدهند (لومان ،1332 ،ص 228؛ هرمان ،7002 ،ص .)22
دگرارجاعی

1

مفهوم دگرارجاعی نی مانند دو مفهومی که پیشتر از آنها تخن گفتیم – يعنی مفهوم تمـاي و مفهـوم
خودارجاعی -در نظريه نظامهاي اجتماعی لومان نقشی کلیدي ايفا میکند .خردهنظامهاي جهان مدرن به
يکديگر وابستهاند .همانطور که بدن به ارتقاط و ذهن نیازمند ات و همانطور که ذهن به ارتقاط و بدن
نیازمند ات  ،شکلگیري ارتقاط نی در گرو کارکرد مؤثر بدن و ذهن ات خرده نظـام هـاي اجتمـاعی
جوامع مدرن نی با يکديگر همکاري متقابل دارند (لومان،7000 ،ص .)178
خودمداری

2

يکی از مفاهیم کلیدي نظريه نظام هاي اجتماعی لومان ،خودمداري ات  .به باور لومان خـرده نظـام
هاي اللی جهان مدرن -يعنی اقتصاد ،تیات  ،قانون و علم -شقکههايی خود مدار و خود بسـندهانـد.
اين شقکههاي خود مدار و خود بسنده ،رويدادهاي جهان پیرامون خود را بر اتاس معیارها و زبان خود
تفسیر میکنند .براي مثا  ،تیات

مداران بیانیههاي اخالقی کلیسا را بر اتاس منافع و واهگـان خـاص

خود تعقیر و تفسیر می کنند .فعاالنِ بخشِ اقتصادي ارزش آثار هنري را بر اتاس معیارهاي رتانه هايِ
ارتقاطیِ نمادينِ متداو در میان توداگران تعیین می کنند.
پیوند ساختاری 3و بستار عملیاتی

4

دانش واهه بستار عملیاتی؛ بر اتتقال خردهنظامها و دانش واهه پیوند تاختاري ،بر تأثیر پذيري خرده
نظامهاي متفاوت جهان مدرن از يکديگر دالل میکند .به تخن ديگر ،پیوند تاختاري ،اتـتقال يـك
خرده نظام را محدود میکند .دانش واهه «پیوند تاختاري» اين معنا را می رتاند که تـاختارهاي تولیـد
شده توتط يك خرده نظام ،گذشته از بر آورده تاختن نیازهايِ خود آن خرده نظام ،نیازهاي تاير خرده
1- heteronomy
2- Self-centeredness
3- structural coupling
4- Operational closure
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نظام ها را نی بر آورده می تازند .در نتیاه ،خرده نظام هاي گوناگون می توانند با حفظ هوي

و تماي

خود در کنار يکديگر به حیات خويش ادامه دهند (کُچ،7002 ،ص )22
رسانه ارتباطی نمادين

1

خرده نظامهاي جهان مدرن ،هر يك ،رتانه ارتقاطی نمادين خاص خود را دارند ،و پیوتته يکـديگر
را دتتخوش تنش می کنند .رهقران کلیسا به خوبی به اين امر واقفند که تخنان آنها به گـوش تیاتـ
مداران خواهد رتید .تیات

مداران نی به خوبی به اين امر واقفند که عاقالنه آن اتـ کـه تحـوالت

کلیسا را به دق دنقا کنند .ارزش مادي آثار هنري ،جهان هنر را تح تأثیر قرار می دهد .واهه تنش در
جمالت پیش ،با واهه هاي «محرک» و «اتتنقاط» مترادف ات  .واهه «تنش» اين معنا را مـی رتـاند کـه
خرده نظام هاي جهان مدرن نسق

به آنچـه در پیرامونشـان رخ مـی دهـد بـی اعتنـا نیسـتند (لومـان،

،7000ص  178؛ کُچ،7002 ،ص .)128

واکاوی نظام ترجمه
ترجمه در جايگاه يک نظام اجتماعی

در اين بخش از اين نوشتار ،نخس  ،جايگاه ترجمه -به عنوان يك نظـام اجتمـاعی -را بـر مقنـاي
مفاهیم کلیدي نظريه نظامهاي اجتماعی لومان بررتی می کنیم .آنگاه تالش خـواهیم کـرد تـا اعتقـار و
جايگاه نظريه هدفمندي ترجمه را بر اتاس نظريه نظامهاي اجتماعی لومان بررتی نمايیم.
نظام ترجمه ،نظامی متمايز

نظام ترجمه ،نظامی متماي ات  .به باور هرمان (،7002ص « ،)22يکپارچگی نظام ترجمـه ،يـا بـه
بیان ديگر احساس تماي ي که در نظام ترجمه شکل میگیرد ،از کارکرد يا همان نقش خالی کـه نظـام
ترجمه ايفا می کند ،ناشی میشود .وظیفه نظام ترجمه گسترش گسـتره ارتقـاطی در فراتـوي مرزهـاي
1- Currency
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زبانی يك جامعه ات  .گذر از مرزها و موانع زبانی و گسترش گسـتره ارتقـاطی ،از رهگـذر برقـراري
ارتقاطات جديد و انتقا بازنمودها به زبان هاي گوناگون امکان پذير می شود».
با بررتی ديدگاه هرمان  ،در میيابیم که تماي و اتتقال نظام ترجمه در گروي نقشی ات

که ايـن

نظام ايفا میکند .نقش و کارکرد نظام ترجمه ،برقراري ارتقاط میانفرهنگی در فراتـوي مرزهـاي زبـانی
ات  .اين ديدگاه ،با اهداف نظريه هدفمندي ترجمه ،کامالً تازگار ات ؛ چرا که در نظريه هدفمندي
ترجمه ،نی  ،کنش ترجمه ،مقتنی بر هدف فرآيند ترجمه ات .
با اتتفاده از اين افق فکري جديد ،می توانیم به انتقادهاي مخالفان نظريه هدفمندي ترجمـه پاتـخ
گويیم .اگر مترجمان ،در جريان فرآيند ترجمه ،تمامی توجه و تالش خود را بر رم گردانی مـتن الـلی
معطوف کنند ،موفق به برقراري ارتقاط فرهنگی با خوانندگان زبـان مقصـد نخواهنـد شـد .در لـورت
ناکامی مترجمان در برقراري ارتقاط میان فرهنگی ،نظام ترجمه قادر به ايفاي نقش اللی خـود نخواهـد
بود .عدم موفقی نظام ترجمه در ايفاي نقش اللی خود ،جايگاه اين نظام  -به عنوان يك نظام مستقل-
را زير تؤا میبرد .اين اتتدال براي منتقدان نظريه اتکوپوس -که طرفدار پايقندي بی چون و چـراي
مترجم به عنالر زبانی متن مقدأ هستند -تامّل برانگی ات .
خودارجاعی نظام ترجمه

نظام ترجمه ،نظامی خودارجا ات  .به باور هرمان  ،خودارجاعی نظام ترجمـه بـدان معناتـ کـه
«نظام ترجمه در رويارويی با مسائل گوناگون -براي مثا مسئله بومی تازي تارنماهاي جهانی -1چـاره
اي ندارد ج اينکه خود درباره اين مسائل تصمیم گیري کند .به بیان دقیقتر ،نظـام ترجمـه بـراي حـل
مسائل گوناگونی که فراروي اين نظام قرار میگیرد ،بايد با توجه به منابع و شیوههايی که در اختیار دارد،
منات ترين شیوه ارتقاطی را انتخاب کند .در لورتی که نظام ترجمه براي حل مسائل گونـاگون خـود
نتواند راه حل مناتقی بیابد ،ديگر نمیتوان آن را يك نظام «خودارجا » يا « خودزايا» و يا حتی يك نظام
نامید» (هرمان ،7002،ص .)22
1- Global websites
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با بررتی ديدگاه هرمان  ،در زمینه خودارجاعی نظام ترجمه ،درمیيابیم که مترجمان در ايفـاي نقـش
خود از اتتقال کامل برخوردارند .به بیان ديگر ،بر اتاس الل خودارجاعی نظام ترجمه ،مترجمان بايد
خود به طور مستقل درباره مسائل گوناگون مرتقط با فرآيند ترجمه تصمیم گیري کنند و از میان منابع و
شیوههايی که در اختیار دارند ،بهترين و کارآمدترين شیوه را برگ ينند.
اين اتتدال  ،پاتخی به آن دتته از منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه ات کـه نقـش مترجمـان را
انفعالی و حاشیهاي قلمداد میکنند .مترجمان براي حل مسائل گوناگون ترجمه ،از منابع و امکانات نظام
ترجمه بهره میگیرند .خودارجاعی مترجمان ناشی از ماهی

خودارجاعی نظام ترجمه -به عنـوان يـك

نظام اجتماعی مستقل و متماي  -ات .
دگرارجاعی نظام ترجمه

يکی از ويژگیهاي ديگر نظام ترجمه دگرارجـا بـودن ايـن نظـام اتـ  .بـه زعـم هرمـان «بعـد
دگرارجاعانه نظام ترجمه ،خرده نظامهاي گوناگون جامعه مدرن را قادر می تازد تا به فراخور نیازهـا و
مقتضیات خود هم شیوه ترجمه برخی از آثار را تعیین کنند و هم آثار ترجمه شده مورد نیاز خود را بـر
اتاس معیارها و ضوابط مد نظر خود جرح و تعديل کنند .بُعد خود ارجاعانه نظام ترجمه ،موج مـی
شود تا آثار ترجمه شده در کسوت يك مدرک دانشگاهی ،يا يك رمان تاريخی ،يا ترجمه يك گفـ و
گو و يا يك وبساي بومی شده به حیات خود ادامه دهد»(همان،ص .)22
با بررتی ديدگاه هرمان  ،در زمینه دگرارجاعی نظام ترجمه ،در میيابیم که وظیفه مترجمان ،همسازي
و همراهی با شرايط حاکم بر فرهنگ مقصد و برآورده تاختن انتظارات و نیازهاي مخاطقان اين فرهنگ
ات  .همانطور که پیش از اين نی اشاره شد ،مترجمان ،ضمن داشتن اتتقال کامـل ،آثـار خـارجی و
شیوه ترجمه اين آثار را بر اتاس نیازهاي فرهنگ مقصد انتخاب میکنند.
اين اتتدال  ،پاتخی به آن دتته از منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه ات که ترجمه را اب اري براي
برآورده کردن نیازها و انتظارات فرهنگ مقصد میانگارند .بر اتاس الل دگرارجاعیِ نظريه نظـامهـاي
اجتماعی ،نظام ترجمه -مانند هر نظام اجتماعی ديگري -نیازمند برقـراري ارتقـاط بـا تـاير نظـامهـا و
تازگار شدن با نیازهاي آنهات  .بنابراين ،دگرارجاعی نظام ترجمه هیچ منافاتی بـا اتـتقال ايـن نظـام
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ندارد .اگر نظام ترجمه دگرارجا نقاشد (يا نسق به نیازهاي تاير نظامهاي اجتماعی بی تفاوت باشـد)،
موجودي آن به عنوان يك نظام اجتماعی مستقل به خطر می افتد.
پیوند ساختاری و بستار عملیاتیِ نظامِ ترجمه

نظام ترجمه -مانند هر نظام اجتماعی ديگري -داراي پیوند تاختاري و بستار عملیاتی ات  .بسـتار
عملیاتی بدان معنات که «نظام ترجمه از اجتما ارتقاطات هم تنخ شکل میگیرد .در آن هنگام که اين
گپ وگفتگوي خودمانی ترع

و شدت بگیرد ،و در آن هنگام که نظام ترجمـه خـود را از محـیط و

خرده نظامهاي گوناگون جامعه مدرن متماي کند ،برنامههايی که ج ئیات نظام ترجمه را تشريح میکنند،
تاختارها و محور اللی اين نظام را شکل میدهند و به مرور زمان ،موج تکامل و تحو نظام ترجمه
می شوند»(هرمان ،7002 ،ص .)28
از توي ديگر ،نظام ترجمه با تاير خرده نظامهاي جامعه مدرن پیوند تاختاري دارد .در روند تکامل
و تحو نظام ترجمه ،پیوندهاي تاختاري ،نظام ترجمه را قادر می تازند تا با محیط ارتقاط برقرار کند و
آمادگی الزم براي جذب تنش هاي موجود در محیط را در خود ايااد کند .بـراي مثـا  ،نظـام ترجمـه
ممکن ات

احساس کند که آثار ترجمه شده ،علی القاعده ،بايد جايی در میان گونه هاي متنی رايج در

جامعه براي خود دت
منات

و پا کنند .همین امر نظام ترجمه را بر آن خواهد داش تا با ايااد شـیوه هـاي

بازنمايی ،از همسازي و همخوانی آثار ترجمه شده با گونه هاي متنی رايج در جامعـه ،اطمینـان

خاطر حالل کند.
با بررتی ديدگاه هرمان  ،درباره دو مفهوم پیوند تاختاري و بستار عملیـاتی ،در مـیيـابیم کـه نظـام
ترجمه -مانند هر نظامِ اجتماعی ديگري -داراي يك ويژگی دوبعدي ات  .بعد نخس  ،بستار عملیاتی
نظام ترجمه ات

که بر تاختارها و محورهاي اللی نظام ترجمه متمرک ات  .بسـتار عملیـاتی نظـام

ترجمه نی ضامن اتتقال اين نظام ،تماي آن از تاير نظام هاي اجتماعی و خودارجاعی آن (خودکفايی
نظام ترجمه در گ ينش روش ها و اب ارها) ات  .بعد دوم ،يعنی پیوند تاختاري ،معطـوف بـه ارتقـاط
نظام ترجمه با تاير نظامهاي اجتماعی ات  .پیوند تاختاري نظام ترجمه با تاير خرده نظامهـا ،ضـامن
پويايی ،دگرارجاعی و تازگاري نظام ترجمه با تاير نظام هاي اجتماعی ات .
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اين اتتدال  ،پاتخی به آن دتته از منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه ات کـه مـرز میـان اتـتقال
ترجمه و وابستگی آن به تاير نظام هاي اجتماعی را مقهم قلمداد کردهاند .وظیفه نظام ترجمه -مانند هر
نظام اجتماعی ديگري -برقراري تعاد میـان پیونـد تـاختاري و بسـتار عملیـاتی يـا خودارجـاعی و
دگرارجاعی و يا به بیان تادهتر ،اتتقال و وابستگی ات  .هوي

نظام ترجمـه و بقـاي آن در گـروي

برقراري اين تعاد ات .
رسانه ارتباطی نمادينِ نظام ترجمه

يکی از مفاهیم کلیدي نظريه نظام هاي اجتماعی لومان ،مفهوم «رتانه ارتقاطی نمادين» ات  .به بـاور
هرمان  ،کد خاص مورد اتتفاده يك نظام از کارکرد و نقش خـاص آن نظـام نشـأت مـیگیـرد .رتـانه
ارتقاطیِ نمادينِ نظامِ ترجمه ،مفهوم بازنمايی در معناي دوگانه آن ،يعنـی بازنمـايی بـه مثابـه وکالـ
بازنمايی به مثابه تشابه ات  .به باور هرمان  ،مفهوم بازنمايی موج

و

تامان يافتن نظام ترجمـه و تمـاي

اين نظام از تاير نظام هاي جامعه مدرن می شود.
با بررتی ديدگاه هرمان  -در باره رتانه ارتقاطی نمادين نظام ترجمه -در میيابیم که رتانه ارتقـاطی
نمادين ترجمه ،بازنمايی به مثابه تشابه ات  .به بیان تادهتر ،متن ترجمه شده هرگ با متن الـلی برابـر
نیس  .ترجمه ،نوآفرينی متن اللی در زبان مقصد ات  .متن ترجمه شده ،نی  ،لرفاً بازنمودي از مـتن
اللی ات  .اين نگرش با الو نظريه هدفمندي ترجمه همخوانی دارد.
اين ديدگاه ،پاتخی به انتقادهاي آن دتته از مخالفان نظريه هدفمنـدي ترجمـه اتـ کـه وظیفـه
نخس مترجم را پايقندي به عنالر زبانی متن اللی میدانند .نظام ترجمه -ماننـد هـر نظـام اجتمـاعی
ديگري -نیازمند يك رتانه ارتقاطی نمادين مخصوص به خود اتـ  .رتـانه ارتقـاطی نظـام ترجمـه،
بازنمايی متن اللی( به مثابه تشابه) ات  .اگر نظام ترجمه فاقد رتانه نمادين يادشده باشد ،موجوديـ
آن به عنوان يك نظام اجتماعی به خطر می افتد .از همین روي ،رتال
متن اللی ،بلکه بازنمايی آن ات .

نخس

نظام ترجمه ،نه وکال
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بحث و نتیجه گیری

در اين نوشتار ،الو نظريه هدفمندي ترجمه را از ديدگاه لومان بررتـی کـرديم .بـه بـاور لومـان
جامعه مدرن ماموعهاي از خرده نظام هاي متفاوت ات  .هر يك از اين خرده نظام ها کارکرد خالـی
دارند .در جامعه مدرن هر يك از خرده نظامها مقتنی بر يك چارچوب مسـتحکم (طـرح واره يـا کـد)
هستند .اين چارچوب ،تم و توي اللی فعالی هاي اين خرده نظام ها را تعیین میکنند.
از جمله مفاهیم کلیدي نظريـه نظـامهـاي اجتمـاعی لومـان مـیتـوان بـه تمـاي  ،خودارجـاعی،
دگرارجاعی ،بستار عملیاتی ،پیوند تاختاري و رتانه ارتقاطی نمادين اشاره کرد .تماي خـرده نظـام-
ها ،بر تفکیك پذيري يك خرده نظام از تاير خرده نظام ها دالل

میکند .مفهوم خـود ارجـاعی بـه

معناي خودکفايی نظام اجتماعی ،در گ ينش الو و روشهات  .مفهوم دگرارجـاعی نشـاندهنـده
توجه خردهنظامها به نیازهاي گوناگون تاير نظامهاي اجتماعی و تالش براي بـرآورده تـاختن ايـن
نیازهات  .بستار عملیاتی ،بر اتتقال خرده نظامها و پیوند تاختاري ،بر تأثیر پـذيريِ خـرده نظـام-
هاي متفاوت جهان مدرن از يکديگر دالل

میکند .رتانه ارتقاطی نمادينِ يك نظام نیـ  ،از کـارکرد

و نقش خاص آن نظام نشأت میگیرد.
نتايج به دت

آمده از بررتی تطقیقی الو نظريه هدفمندي ترجمه و نظريه نظام هـاي اجتمـاعی

لومان حاکی از آن ات که:
الف) نظام ترجمه نظامی متماي ات  .تماي و اتتقال نظام ترجمه در گروي نقشی ات که اين نظـام
ايفا میکند .نقش و کارکرد نظام ترجمه ،برقراري ارتقاط میانفرهنگی در فراتوي مرزهاي زبانی اتـ .
اين ديدگاه ،با اهداف نظريه هدفمندي ترجمه ،کامالًهمخوانی دارد .در نظريه هدفمندي ترجمه ،نیـ ،
کنش ترجمه مقتنی بر هدف فرآيند ترجمه ات .
ب) نظام ترجمه ،نظامی خودارجا ات  .خودارجاعی نظام ترجمه بدان معنات که نظـام ترجمـه در
رويارويی با مسائل گوناگون چارهاي ندارد ج اينکه خود درباره اين مسائل تصمیم گیري کند .به بیـان
دقیقتر ،نظام ترجمه براي حل مسائل گوناگونی که فراروي اين نظام قرار می گیرد ،بايد با توجه به منابع
و شیوههايی که در اختیار دارد ،منات ترين شیوه ارتقاطی را انتخاب کند .در لورتی که نظـام ترجمـه
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براي حل مسائل گوناگون خود نتواند راه حل مناتقی بیابد ،ديگر نمیتوان آن را يك نظام خودارجا و
يا حتی يك نظام نامید .اين ديدگاه ،با اهداف نظريه هدفمندي ترجمه ،کامالً تازگار اتـ  .در نظريـه
هدفمندي ترجمه ،نی  ،بر اتتقال مترجمان در يافتن منات ترين شیوه ارتقاطی تأکید شده ات .
ج) ويژگی ديگر نظام ترجمه ،دگرارجاعی ات  .بعد دگرارجاعانه نظام ترجمه ،خردهنظامهاي گوناگون
جامعه مدرن را قادر می تازد تا به فراخور نیازها و مقتضیات خود هم شیوه ترجمـه برخـی از آثـار را
تعیین کنند و هم آثار ترجمه شده مورد نیاز خود را بر اتاس معیارها و ضوابط مد نظـر خـود جـرح و
تعديل کنند .اين ديدگاه ،با اهداف نظريه هدفمندي ترجمه ،کامالً تـازگار اتـ ؛ چـرا کـه در نظريـه
هدفمندي ترجمه ،نی  ،مترجم به نیازها و خواتتهها و انتظارات مخاطقان فرهنگ مقصد توجه خالـی
دارد.
د) نظام ترجمه -مانند هر نظام اجتماعی ديگري -داراي يك ويژگی دوبعدي ات  :بعد نخس  ،بستار
عملیاتی نظام ترجمه ات که بر تاختار و محورهاي اللی نظام ترجمه متمرک ات  .بسـتار عملیـاتی
نظام ترجمه ضامن اتتقال نظام ترجمـه ،تمـاي آن از تـاير نظـامهـاي اجتمـاعی و خودارجـاعی آن
(خودکفايی نظام ترجمه در گ ينش روشها و اب ارها) ات  .بعد دوم ،يعنی پیوند تـاختاري ،معطـوف
به ارتقاط نظام ترجمه با تاير نظامهاي اجتماعی ات  .پیوند تاختاري نظام ترجمه با تاير خرده نظامها،
ضامن پويايی ،دگرارجاعی و تازگاري نظام ترجمه با تاير نظامهات  .اين ديدگاه ،بـا اهـداف نظريـه
هدفمندي ترجمه ،کامالً همخوانی دارد .در نظريه هدفمندي ،نی  ،بر ايااد تعاد میان اتتقال مترجم
و تعهد وي به برآورده تاختن نیازهاي فرهنگ زبان مقصد تأکید شده ات .
ذ) يکی از مفاهیم کلیدي نظريه نظام هاي اجتماعی لومان ،مفهوم «رتانه ارتقاطی نمادين» ات  .رتـانه
ارتقاطی نمادينِ ترجمه ،بازنمايی به مثابه تشابه ات  .به بیان تادهتر ،متن ترجمه شده هرگ با متن اللی
برابر نیس  .ترجمه ،نوآفرينی متن اللی در زبان و فرهنگ مقصد ات  .متن ترجمه شـده ،نیـ  ،لـرفاً
بازنمودي از متن اللی ات  .اين نگرش با الو نظريه هدفمندي ترجمه همخوانی دارد.
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جايگاه نظام ترجمه و نقش مترجمان

با بهرهگیري از افق فکري جديدي که نظريه نظامهاي چندگانه فراروي ما میگشايد ،مـی تـوانیم بـه
انتقادهاي مخالفان نظريه هدفمندي ترجمه پاتخ گويیم و نقش و جايگاه حقیقی نظام ترجمه را بهتـر
درک کنیم .به باور منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه ،اين نظريه به عنالر زبانی متن مقدأ وفادار نیسـ ،
جايگاه مترجمان را جايگاهی حاشیهاي قلمداد میکند ،ترجمه را در _(خدم ) اختیار اهداف فرهنـگ
مقصد می بیند ،مرز میان اتتقال ترجمه و ارتقاطات اجتمـاعی آن را دقیقـاً مشـخص نمـیکنـد و بـه
بازآفرينی متن مقدأ اهمی نمی دهد.
انتقاد نخس اين ات که نظريه هدفمندي ترجمه به عنالر زبانی متن مقدا وفادار نیس  .اين نقد
را می توان چنین پاتخ گف که اگر مترجمان ،در جريان فرآينـد ترجمـه ،تمـامی تـالش خـود را بـر
رم گردانی متن اللی معطوف کنند ،موفق به برقراري ارتقاط فرهنگی با خوانندگان زبان مقصد نخواهند
شد .در لورت ناکامی مترجمان در برقراري ارتقاط میان فرهنگی ،نظام ترجمه قادر به ايفاي نقش اللی
خود نخواهد بود .عدم موفقی نظام ترجمه در ايفاي نقش اللی خود ،جايگاه اين نظام را -بـه عنـوان
يك نظام مستقل -زير تؤا می برد .اين اتتدال براي منتقدان نظريه اتکوپوس -که طرفـدار پايقنـدي
بی چون و چراي مترجم به عنالر زبانی متن مقدأ هستند -تامّل برانگی ات .
انتقاد دوم اين ات

که نظريه هدفمندي ترجمه ،جايگاه مترجمان را جايگاهی حاشیهاي قلمداد می

کند .اين نقد را می توان چنین پاتخ گف که مترجمان براي حل مسائل گونـاگون ترجمـه ،از منـابع و
امکانات نظام ترجمه بهره میگیرند .خودارجاعی مترجمان از ماهی خودارجا نظام ترجمه -به عنـوان
يك نظام اجتماعی مستقل و متماي  -ناشی میشود.
انتقاد توم اين ات که نظريه هدفمندي ترجمه در خدم اهداف فرهنگ مقصد ات  .اين نقد را
میتوان اين گونه پاتخ داد :بر اتاس الل دگرارجاعیِ نظريه نظام هاي اجتماعی ،نظامِ ترجمـه -ماننـد
هر نظام اجتماعی ديگري -نیازمند برقراري ارتقاط با تاير نظامها و تازگار شدن بـا نیازهـاي آنهاتـ .
بنابراين ،دگرارجاعی نظام ترجمه با اتتقال آن در تضاد نیس  .اگر نظام ترجمه دگرارجا نقاشد(يعنـی
نسق

به نیازهاي تاير نظام هاي اجتماعی بی تفاوت باشد) ،موجودي

به خطر می افتد.

آن به عنوان يك نظام اجتماعی
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که نظريه هدفمندي ترجمه ،مرز میان اتتقال ترجمه و ارتقاطات اجتمـاعی

آن را دقیقاً مشخص نمیکند .در پاتخ به اين نقد میتوان گف که وظیفه نظام ترجمه -مانند هـر نظـام
اجتماعی ديگر -برقراري تعاد میان پیوند تاختاري و بستار عملیاتی يا خودارجاعی و دگرارجـاعی و
يا به زبان تادهتر اتتقال و وابستگی ات  .هوي نظام ترجمه و بقاي آن در گروي برقراري اين تعاد
ات  .اين اتتدال  ،پاتخی ات

به آن دتته منتقدان نظريه هدفمندي ترجمه که مـرز میـان اتـتقال

ترجمه و وابستگی آن به تاير نظام هاي اجتماعی را مقهم قلمداد کرده اند.
انتقاد پنام اين ات که نظريه هدفمندي ترجمه به بازآفرينی متن مقدأ بیاعتنات  .نظـام ترجمـه-
مانند هر نظام اجتماعی ديگري -نیازمند يك رتانه ارتقاطی نمادين ات  .رتانه ارتقاطی نظام ترجمـه،
بازنمايی متن اللی (به مثابه تشابه) و برقراري ارتقاط میان فرهنگهاي گوناگون ات  .اگر نظام ترجمـه
فاقد رتانه نمادين يادشده باشد ،موجودي

آن به عنوان يك نظام اجتماعی به خطر می افتـد .از همـین

روي ،رتال نخس نظام ترجمه ،نه وکال متن اللی ،بلکه بازنمايی آن ات  .اين ديدگاه ،پاتخی به
انتقادهاي آن دتته از مخالفان نظريه هدفمندي ترجمه ات که وظیفه نخس مترجم را پايقندي مطلق
به عنالر زبانی متن اللی می دانند.
همانطور که در اين نوشتار نشان داديم ،با بهرهگیري از چشم انداز جامعهشناختی ارائه شده در نظريه
نظامهاي اجتماعی نه تنها میتوانیم به انتقادهاي مخالفان نظريه هدفمندي ترجمه پاتخ دهیم ،بلکه اين
نظريه ما را قادر میتازد تا نقش و جايگاه حقیقی نظام ترجمه را بهتر درک کنیم .بر اتاس اين نگـرش
جديد ،پايقندي مترجم به نیازها و انتظارات جامعه مقصد به معناي حاشـیهاي بـودن جايگـاه مترجمـان
نیس  ،بلکه به نقش خرده نظام ترجمه و ارتقاط آن با تاير خرده نظامهاي اجتماعی مرتقط ات  .فلسفه
وجودي ترجمه -به عنوان يك نظام اجتماعی -در گروي مرتقط تاختن فرهنگها و زبانهاي گوناگون
به يکديگر ات  .پر واضح ات که نظام ترجمه براي رتیدن به اين هدف میتواند از تمام گ ينـههـاي
ممکن بهره گیرد .رکن اتاتی نظريه هدفمندي ترجمه نی همین آزادي ،يعنی آزادي نظـام ترجمـه در
گ ينش روشها و اب ارهات .
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