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  چكيده

پيـروي از شـيوة   . هاي تـاريخ ترجمـه اسـت        ترين دوره    از مهم     نهضت ترجمة بغداد يكي   
هـاي مختلـف در ترجمـه ازجملـه           شـده و اتخـاذ روش     تنوع آثار ترجمه    در ترجمه،   علمي
نظرية اسكوپوس يا هدفمنـدي در      . هستند» مكتب ترجمه بغداد  «هاي اين نهضت يا       ويژگي

 مطرح شـد، از  1وي هانس ورميرترجمه نيز كه نخستين بار در اواخر دهة هفتاد ميالدي ازس 
در ايـن نظريـه،     . رود  شـمار مـي   ترين نظريات كاركردگرا در حوزة مطالعات ترجمه بـه          مهم

كـه شـكل نهـايي      كند؛ تاآنجـايي    دهي به كنش ترجمه ايفا مي     اي در جهت    هدف نقش عمده  
ه، در اين نظري  . ترجمه در متن مقصد تابع  هدفي است كه براي آن درنظر گرفته شده است              

اي در  شــود و مخاطــب اهميــت ويــژه بــراي نخــستين بــار مطــرح مــي» ســفارش«بحــث 
در مقالة حاضر، نهضت ترجمـة بغـداد بـا توجـه بـه              . كندهاي مترجم پيدا مي     گيري  تصميم
دهـد مـوارد    نتايج اين پژوهش نـشان مـي  . هاي نظرية هدفمندي بررسي شده است      شاخص
  .اند نهضت بغداد داشتهشده در نظرية هدفمندي نمود بارزي درمطرح

  .هدفمندي، سفارش، نهضت بغداد، مطالعات ترجمه، كاركردگرايي :هاكليدواژه

  مقدمه .1

عنـوان  هلنـدي و تثبيـت آن بـه    پـرداز ، نظريه3 ازسوي هولمز2»مطالعات ترجمه«طرح عنوان   
ـ       . رشتة دانشگاهي مستقل، معادالت نظري در حوزة ترجمـه را تغييـر داد             صور تـا پـيش از آن ت

                                                           

1. Hans Vermeer 

2. Translation Studies 

3. J. Holmes 
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نما از متن مبـدأ اسـت و   اي تمام  نظران اين عرصه بر آن بود كه ترجمه صرفاً آيينه         غالب صاحب 
، »مطالعـات ترجمـه   «شـدن بحـث     باشد؛ اما پس از مطـرح     بنابراين، نقش آن انتقال اطالعات مي     

 ديگر، تـا پـيش از آغـاز نيمـة دوم        سخنبه. مثابة ابزاري براي انتقال فرهنگ مطرح شد      ترجمه به 
قرن بيستم، دو جريان عمده بر ترجمه حـاكم بـود؛ جريـان اول مربـوط بـه گروهـي بـود كـه                        

هــاي نظــري و قواعــد هنجارمــدار و اصــطالحات  فــرضهــاي ادبــي داشــتند و پــيش دغدغــه
شناسان و دستورياني بودند كه نگـاهي         تافتند؛ گروه دوم زبان     شناختي را براي ترجمه برنمي      زبان

     . كردنـد ترجمـه را از گزنـد نظـرات شخـصي دور بدارنـد              و سعي مـي   علمي به ترجمه داشتند     
  ). 1993گنتزلر، (دليل بر نقش علم معناشناسي در ترجمه تأكيد زيادي داشتند همينبه

كوشيد ميان اين دو جريان كـه       » مطالعات ترجمه «كردن بحث   در اين شرايط هولمز با مطرح     
در مقالة معـروف خـود،      ) 1972(هولمز  .  پل بزند  دانست و ديگري علم،     يكي ترجمه را هنر مي    

مباحـث نظـري آن روز ترجمـه كـه       «عنوان رشتة مستقل دانشگاهي، از      بر اعالم ترجمه به   عالوه
كنندة ديدگاه و روش نويسندة اصلي بود و نيز علوم ترجمه كـه بـه كـار بررسـي                  صرفاً منعكس 
  ). 74. ، ص1993 گنتزلر،(» مطرح كرداي را  آمد، فاصله گرفت و رويكرد تازه متون ادبي نمي

  هـا بـه سـازوكار ترجمـه پـي بـرد و            دنبال آن بود تا با موردكاوي ترجمـه       درواقع، هولمز به  
، 7 الـف،  1978 (1لفـوير ). 2012مانـدي،  (اي جامع درزمينة ترجمه ارائه كند         اساس، نظريه براين

العات ترجمه براي اينكـه از مفـاهيم   مط«: گويد زمينه ميدراين )75. ، ص1993نقل از گنتزلر، به
گرايانه و ايستا كه ويژگي بارز رويكردهاي پيشين به ترجمه بود برهد، بنيان نظري تحقيق               آرمان

بنا نهاد؛ نـه براسـاس    2»فراعلم«درزمينة ترجمه را تغيير داد و اساس آن را برپاية مفهوم تكاملي 
  . »نوتيكمفاهيم مطرح در پوزيتيويسم منطقي يا مفاهيم هرم

جاي بررسي ماهيت فلسفي معنا، به واكـاوي چگـونگي         به» مطالعات ترجمه «اساس،  برهمين
» مرجـع «براين، در رويكرد جديد هولمز بـه ترجمـه، تغييـر ماهيـت            افزون. انتقال معنا پرداخت  

كه در مدل هولمز ترجمه به همان چيزي كه متن اصـلي در جهـان               نحويبسيار آشكار است؛ به   
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آنچـه  ). 1993گنتزلر، (بندي زباني است گردد؛ بلكه تابع يك قالب      آن اشاره دارد، برنمي    واقع به 
هـاي   آيد اين است كه هولمز همچون كاركردگرايان، به امكـان وجـود ترجمـه          از گفتة باال برمي   

درواقـع، شـايد    . هاي ارتباطي مختلف اعتقاد داشته اسـت        مختلف از يك متن واحد در موقعيت      
مندي  هدف  ميالدي ازجمله ورمير، صاحب نظرية     1980اركردگرايان آلماني در دهة     بتوان گفت ك  

انـد؛ زيـرا، دركـاركردگرايي        تأثير رويكرد نظري هولمز به ترجمـه بـوده        در ترجمه، بسيار تحت   
گيـرد،   آلماني به نقش ارتباطي زبان، محيط ارتباطي و بافت اجتماعي كه مـتن در آن شـكل مـي        

بر كاركرد عام زبان و كاركرد متن مبدأ در فرهنـگ  در اين رويكرد عالوه  شود؛    توجه بسياري مي  
گيـرد   شده در زبان و فرهنگ مقـصد نيـز موردتوجـه قـرار مـي     و زبان مبدأ، كاركرد متن ترجمه    

 ويـژه نظريـة    و بـه  2»كـنش ترجمـه   « بـه نـام      1اين مسئله در نظرية هولز مانتاري     ). 2009بيكر،  (
  .       ري دارد در ترجمه نقش محو3منديهدف

 مـيالدي  1970مندي كه هانس ورمير براي نخستين بار آن را در اواخـر دهـة            هدفدر نظرية   
مانـدي،  (» كنـد راهبرد ترجمـه را تعيـين مـي   «مطرح كرد، اهميت هدف چنان برجسته است كه       

بر توجه ويژه به نقش هدف در تعيين روند ترجمه، اهميتي           اين نظريه عالوه  ). 122. ، ص 2012
مترجم همواره بايد با توجه بـه       «: گويد  زمينه مي ورمير دراين . وچندان براي مخاطب قائل است    د

مچنـين،  ه). 124. ، ص 2012مانـدي،   (» شمرد، ترجمه كنـد     اصولي كه متن مقصد را محترم مي      
اي آن مطـرح       بحث پيمانكاري يا سفارش در ترجمه را به شكل حرفه          اين نظريه براي اولين بار    

) الزحمـه  حـق (عتقد است هدف ترجمه، نوع مخاطب، مهلت تحويل ترجمه و كارانة كند و م  مي
   ).1989ورمير، (مترجم بايد در قرارداد ترجمه لحاظ شود 

كنـد،     يـاد مـي   » عصر طاليي ترجمـه   «از آن با عنوان     ) 2009( كه بيكر    4مكتب ترجمة بغداد    
ـ      ازجمله درخشان  پيـروي از شـيوة   . رود شـمار مـي  هترين دوران تاريخي در انتقال علوم بشري ب

هـاي مختلـف در ترجمـه ازجملـه           شـده و اتخـاذ روش     تنـوع آثـار ترجمـه       در ترجمـه،    علمي
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نقطـة  » الحكمهبيت«پژوهشي      -تأسيس مركز علمي  . اندهاي ترجمه درطي اين دوره بوده       ويژگي
مختلـف بـه     دانـشمندان علـوم       در اين مركـز علمـي     . رود  شمار مي اوج نهضت ترجمة بغداد به    

گرا و ترجمـة      ترجمة لفظ ). 1365فاني،  (اند    مشغول بوده   پژوهش، ويرايش و ترجمة آثار علمي       
ــومي ــوده    مفه ــضت ب ــن نه ــه در اي ــول ترجم ــيوة معم ــد  دو ش ــر، (ان            ). 333. ، ص2009بيك

  . اند ماسويه دو چهرة شاخص ترجمه در نهضت بغداد بودهاسحاق و ابنبنحنين
 بغداد تاكنون از جهات گوناگون موردبررسي پژوهـشگران قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا                 نهضت ترجمة 

منظـر  زمينة بررسي نهضت ترجمة بغـداد از      كه نگارندگان مقاله اطالع دارند، تاكنون كوششي در       تاآنجايي
در مقالـة حاضـر سـعي بـر آن          . الگوها و رويكردهاي نوين ترجمه در عصر حاضر انجام نـشده اسـت            

، »مخاطـب  «،گانة آن؛ يعنـي   و ابعاد سه  » هدف «،هاي نظرية هدفمندي در ترجمه؛ يعني      است تا شاخص  
 . طور جداگانه بررسي گردددر نهضت ترجمة بغداد به» رسانه«و » سفارش«

 پيشينة تحقيق. 2

  مندي هدفنظرية. 1. 2

يا اسكوپوس بخشي از نظرية كنش ترجمة هولز مانتاري اسـت   مندي در ترجمه هدف نظرية
بـر مـتن    ست كه ترجمه كنشي هدفمند و مبتنـي       نكتة اصلي در اين نظريه اين ا      ). 2012ندي،  ما(

و هـر كـنش   » رفتـار هدفمنـد  «ازنظر ورمير، كنش عبـارت اسـت از     ). 1989ورمير،  (مبدأ است   
مثابة نوعي كنش، ناگزير بايد هدفمند باشـد     هدفمند، معطوف به نتيجه است؛ پس، ترجمه نيز به        

  ).1989ورمير، (شده است ته باشد كه همان متن ترجمهاي داش و نتيجه
نوع رابطة ميـان مـتن مبـدأ و    «مندي در ترجمه تا آنجا است كه  هدفاهميت هدف در نظرية   

ديگـر،  سـخن بـه ). 1989ورميـر،  (» كند  را تعيين مي سازد و راهبرد ترجمه  مقصد را مشخص مي   
         هـاي متـرجم را       و انتخـاب   نمايـد اين هدف است كـه شـكل نهـايي ترجمـه را مـشخص مـي               

ورمير، (رو، تعيين دقيق هدف در ترجمه از ملزومات كار مترجم است            كند؛ ازاين   پذير مي توجيه
 را مـشخص   ها و راهبردهـاي ترجمـه   ، روش»هدف«كه در اين نظريه   عالوه ازآنجايي به). 1989
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ن ترجمـه در زبـان و فرهنـگ         كند، اطالع از چرايي انتخاب متن مبدأ و چگونگي كاركرد مت            مي
  ).122. ، ص2012ماندي، (مقصد، براي مترجم از اهميت زيادي برخوردار است 

گـردد يـا    شود و به مترجم ابالغ مـي در نظرية هدفمندي، هدف يا ازطريق كارفرما تعيين مي  
قالب سفارش، هدف ترجمه را بـراي  در روش اول، كارفرما در. كند  مي مترجم خود آن را تعيين    

در ايـن   . خواهد ترجمه را براساس آن هدف خاص انجام دهـد           كند و از او مي      ترجم تعيين مي  م
كند و اختيار چنداني جـز    مترجم تنها نقش ميانجي ميان دو متن مبدأ و مقصد را ايفا مي         ،شرايط

انتخاب راهبردهاي ترجمة متناسب با هدف ندارد؛ امـا در روش دوم، متـرجم خـود كارفرمـاي            
.  آزادي عمــل كامــل دارد گــذاري و انتخــاب راهبردهــاي ترجمــه در هــدفخــويش اســت و

      نظـر در حـوزة تخصـصي خـود         مثابة فردي صـاحب   كه در نظرية هدفمندي، مترجم به     ازآنجايي
درواقـع، ايـن   ). 1989ورميـر،  (آيد، مسؤوليت همة امور ترجمه بـر عهـدة او اسـت         شمار مي به

گيرد   درمورد جايگاه متن مبدأ در ترجمة خود تصميم مي        مترجم است كه بنا به تشخيص خود،        
  ). 1989ورمير، (كند  و ميزان وابستگي به متن مبدأ و عناصر فرهنگي و زباني آن را تعيين مي

. براي متـرجم از اصـول و نكـات  برجـستة نظريـة هدفمنـدي اسـت        » تخصص«تعيين قيد   
كنـد و مـانع       اي تخصصي تبديل مي     هبه حرف   تصريح چنين شرطي، ترجمه را از فعاليتي عمومي         

شود؛ زيرا، براسـاس اصـل يادشـده، متـرجم دربرابـر              ورود افراد غيرمتخصص به اين حوزه مي      
 و بعيد است افراد غيرمتخصص بتوانند پاسخ مناسبي درقبال كيفيـت          گو است   ترجمة خود پاسخ  

صي متعـدد و لـزوم      هاي تخص   همچنين، تقسيم ترجمه به حوزه    . پايين ترجمة خود داشته باشند    
طـرح درخـصوص اصـل      ها با مترجم، از ديگر نكات قابـل         همراهي متخصصان هريك از حوزه    

  .يادشده است
تعيـين دقيـق    تر ذكر شد، در نظرية هدفمندي شرط توليد ترجمـة خـوب               طوركه پيش همان

و گـردد و در قـرارداد ميـان كارفرمـا     صراحت بيان مياين هدف در بيشتر موارد به .  است هدف
شـود؛ بـراي      طور ضمني و غيرمستقيم تعيـين مـي       شود؛ اما در مواردي نيز به       مترجم گنجانده مي  

دنبـال آن   طور طبيعي به  معتقد است در ترجمة يك متن تبليغاتي، مترجم به        ) 1989(مثال، ورمير   
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شـود، جلـب كنـد؛ چـه ايـن تأثيرگـذاري بـر                است تا نظر خواننده را نسبت به آنچه تبليغ مـي          
  .صراحت بيان شود و چه بيان نشودبهمخاطب 

يكي از انتقادات وارد به نظرية هدفمندي در ترجمه اين است كه هر كنشي لزومـاً هدفمنـد                  
ـ        )2012مانـدي،   (ها هدف خاصـي ندارنـد         نيست؛ زيرا، برخي از كنش     شتر ؛ البتـه ايـن گفتـه بي

ـ      ند پاره  هست برخي معتقد . درخصوص متون ادبي مطرح است     ي هـدفي را دنبـال      اي از متون ادب
در پاسخ بـه ايـن نقـد،        ) 1989(ورمير  . ها قائل بود    توان هدفي براي آن     كنند و بنابراين نمي     نمي

محـصول  . فرايند ترجمـه و هـدف آن؛ ب     . الف: كند  هدف را در ترجمه از سه جنبه تعريف مي        
ورميـر، اگـر   نظر به. رسانة ترجمه و مقصود از انتخاب آن      . شده؛ ج ترجمه و كاركرد متن ترجمه    

تـوان آن را      شده، ديگـر نمـي    كنشي فاقد هدف، كاركرد و مقصود باشد، با توجه به تعريف ارائه           
ناميد؛ بنابراين، آفرينش ادبي حتـي اگـر بـراي كـسب درآمـد باشـد، هدفمنـد اسـت و                     » كنش«

  ). 1989ورمير، (هدف دانست توان آن را بي نمي
مانـدي،  (توان هدفي نـسبت داد        اي نمي   ترجمهگروه ديگري از منتقدان معتقد هستند به هر         

: گفتة ورمير زيرمجموعة نقد اول است، شامل سـه ادعـا اسـت        اين نقد كه به   ). 125. ، ص 2012
مترجم هيچ هدف، كاركرد يا مقـصود مشخـصي را مـدنظر نـدارد و صـرفاً مـتن مبـدأ را                      . الف

ترجمـه، ترجمـه را از   درنظرگرفتن هدف، كاركرد و مقصودي خاص بـراي   . كند؛ ب   ترجمه مي 
. كنـد؛ ج  شده را نسبت به متن مبـدأ تنـگ مـي   كند و دايرة تفسير متن ترجمه جامعيت خارج مي  

نقل از ونـوتي،    ، به 1989ورمير،  (مترجم، مخاطب يا گروه مشخصي از مخاطبان را درنظر ندارد           
  ).232. ، ص2004

گ و زبان مبدأ بـراي مقـصود   گويد كه متن مبدأ در فرهن      ورمير در پاسخ به نخستين ادعا مي      
خاصي نگاشته شده است و حتي اگر مترجم بخواهد صرفاً متن مبدأ را برگرداند، بازهم كـار او                  

شود   هدفمند است؛ براي مثال، متن خبري براي آگاهي خواننده از يك موضوع خاص تنظيم مي              
 شــامل و طبعــاً ترجمــة آن نيــز چنــين هــدفي را دنبــال خواهــد كــرد؛ يــا مــتن يــك بروشــور

هاي استفاده از يك ابزار خاص است؛ بنـابراين، ترجمـة آن نيـز بـه همـان منظـور                      دستورالعمل
شود، ترجمـة   كه متن مبدأ با هدف مشخصي توليد مياساس، ازآنجايياستفاده خواهد شد؛ براين  
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 نقـل از ، بـه 1989ورمير، (آن نيز هدفمند خواهد بود؛ حتي اگر مترجم به آن توجه نداشته باشد              
بر محدودشدن دامنة تفسيرپذيري    ورمير در پاسخ به ادعاي دوم مبني      ). 232. ، ص 2004ونوتي،  

  : گويد متن ترجمه بر اثر تعيين هدف خاص براي متن ادبي مي
قطعاً تعيين هدف مشخصي ممكن است مانع برخي تفسيرها از متن مبدأ شـود؛ زيـرا، ايـن                       

ترجمه نيستند؛ اما يكي از اهداف ممكن براي ترجمـه          شده براي   ها بخشي از هدف تعيين      تفسير
ديگر، ترجمـه صـرفاً     عبارتبه. تواند حفظ دقيق دامنة تفسيرپذيري متن مبدأ در ترجمه باشد           مي

نقـل از  ، بـه 1989ورميـر،  (بخشد؛ نه چيزي كمتر و نه چيـزي بيـشتر     چيز متفاوتي را عينيت مي    
  )232. ، ص2004ونوتي، 

براسـاس اصـل    .   نظرية هدفمندي توجه ويژة آن به مخاطـب اسـت          از ديگر نكات برجستة   
اي از انسجام درونـي برخـوردار اسـت كـه بـا               ، ترجمه 1»انسجام«چهارم اين نظريه، به نام اصل       

       چـون افـراد يـك جامعـه        ). 2012مانـدي،   (سطح دانش و موقعيت خواننده تناسب داشته باشد         
تـوان از     مي همگون نيستند، براساس اصل ذكرشده مي      لحاظ موقعيت فرهنگي، اجتماعي و عل     به

؛ بنابراين،  )2012ماندي،  (هاي هدف متفاوت، ارائه داد        هاي متعدد و براي گروه      يك متن ترجمه  
زمينـه  دراين. كند  را تعيين مي   اين مترجم است كه با توجه به مخاطب هدف، راهبردهاي ترجمه          

شـمرد،   جه به اصولي كـه مـتن مقـصد را محتـرم مـي     مترجم همواره بايد با تو   «: گويد  ورمير مي 
اي   كند؛ بلكه اصول ذكرشده در هر ترجمه        نظرية هدفمندي اين اصول را تعيين نمي      . ترجمه كند 

، 1989ورميـر،   (هاي آن ترجمه خـاص تعيـين شـوند            متفاوت هستند و بايد با توجه به ويژگي       
  ). 125. ، ص2012نقل از ماندي، ، به228. ص

 مخاطـب   ،پذيرد گاه توليدكنندة مـتن اصـلي و نيـز متـرجم             مي) 1989(نكه ورمير   برايعالوه
 ناخودآگاه مـتن  صورتمشخصي را درنظر ندارند، اما معتقد است كه نويسنده و مترجم حتي به           

كـه نويـسنده يـا      همين)  233. ، ص 1989(نظر ورمير   به. كنند  را براي مخاطب خاصي توليد مي     
كند و بپذيرد كـه افـراد جامعـه از سـطح              توليد مي » فهمقابل« كه متني     باور داشته باشد    مترجمي

 اثر خود را، خودآگاه يا ناخودآگاه بـا توجـه بـه             سواد و هوش متفاوتي برخوردار هستند، حتماً      

                                                           

1. Coherence rule 
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كند و براي ايـن كـار معمـوالً ميـزان  اطالعـات خـود از        گروه خاصي از افراد جامعه تنظيم مي      
اي هستند     افراد طبقه  ،دهد؛ يعني، مخاطبانِ موردنظر نويسنده يا مترجم        مخاطبان را معيار قرار مي    

  .باشندكه تاحدودي همفكر او هستند و از سطح سواد مشابهي برخوردار مي
كه نگارنـدگان ايـن   تاآنجايي. مسئلة سفارش از ديگر نكات مطرح در نظرية هدفمندي است       

را در » سـفارش «اي است كه بحث  و تنها نظريهمقاله اطالع دارند، نظرية هدفمندي ورمير اولين    
معتقـد  ) 1989(ورميـر  . اي به ترجمـه دارد     كند و نگاهي تجاري و كامالً حرفه        ترجمه مطرح مي  

است همة جزئيات مربوط به ترجمه ازجمله هدف، قيمت، نوع مخاطب، زمـان تحويـل كـار و                 
 و كارفرما بر سر آن به توافق        نحوة انجام ترجمه بايد در سفارش ترجمه گنجانده شود و مترجم          

فرد، مؤسـسه، ناشـر،    (تواند بيروني باشد      دهنده مي تر ذكر شد، سفارش     طوركه پيش همان .برسند
در هـر صـورت    .  باشـد   خـود متـرجم    و نيـز  ) دهد  ه مترجم سفارش كار مي    سازمان خاص كه ب   

ـ   ، به 1989ورمير،  (» پذيرد  اساس يك سفارش صورت مي    كنش ترجمه بر  « ، 2004وتي،  نقل از ون
عبارت است از دستورالعمل پيمانكـاري ازسـوي        » سفارش«؛ بنابراين، در اين نظريه،      )234. ص

نقـل  ، به 1989ورمير،  (» پيمان« يك   مثابةبراي انجام ترجمه به   ) كارفرما(دهنده  مترجم يا سفارش  
  ).234. ، ص2004از ونوتي، 

كـه  طـوري نـدي اسـت؛ بـه     تـرين مـسئله در نظريـة هدفم         محـوري » سفارش«توان گفت     مي
براساس ايـن   . شود  ترجمه تابع سفارش ترجمه است كه شامل هدف ترجمه نيز مي          » چگونگي«

مانـدي،  (شده در سفارش را تحقـق بخـشد         اي موفق است كه بتواند هدف تعيين         ترجمه ،نظريه
ادل هاي همزمان خود، بر مفهـوم معـ         ديگر، در اين نظريه برخالف ديگر نظريه      عبارتبه). 2012

دهد و بسندگي عبـارت اسـت از           مي 1بسندگيشود؛ بلكه اين مفهوم جاي خود را به           تأكيد نمي 
         ). 2012مانـدي،   (شـده بـراي ترجمـه       مقـصد براسـاس هـدف تعيـين       رابطة ميان مـتن مبـدأ و        

راسـتا  اي است كه به هدف معين خود دسـت يابـد و درايـن               ديگر، ترجمة موفق ترجمه   سخنبه
درواقع، تعيين هدف درقالب سـفارش بـه   . يك ميان متن مبدأ و مقصد اهميت ندارد بهتناظر يك 

                                                           

1. Adequacy    
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، يـا  »دگر نويسي«، »بازنويسي«صورت كند تا نسبت به نوع رفتار با متن مبدأ به          مترجم كمك مي  
   ).237. ، ص2004نقل از ونوتي، ، به1989ورمير، (متن تصميم بگيرد » ويرايش كلي«

ر، متن مبدأ از جايگاه وااليي نزد مترجمان برخوردار بـود و گـويي بـر              تا قبل از نظرية ورمي    
تخت پادشاهي تكيه كرده بود؛ اما پس از نظرية ورمير جايگاه متن مبـدأ تغييـري شـگرف پيـدا                   

تـرين پيامـدهاي      ازجمله مهم » سرنگونگي تخت پادشاهي متن مبدأ    «،  )2008(تعبير نينگ   به. كرد
طبق ايـن نظريـه، مـتن مبـدأ بـراي مخاطـب           . عات ترجمه است  ندي در حوزة مطال   نظرية هدفم 

مشخصي و در فرهنگ مشخصي توليد شده است و متن ترجمه براي مخاطبي ديگر و فرهنگي                
 به تبعيت محض از متن مبدأ نيست؛ بلكـه مـتن             شود؛ بنابراين، در ترجمه لزومي      ديگر توليد مي  

هـاي زبـاني،      ويژگـي ) ترجمـه ( جديـد    ترجمه خود وجودي مستقل دارد و بايد در توليد مـتن          
  ).2012ماندي، (فرهنگي و شرايط مخاطب درنظرگرفته شود 

هاي انجام ترجمـه      اي از متن مبدأ باشد؛ اما اين يكي از روش           تواند تقليدواره   البته ترجمه مي  
ترتيب قداستي كه تـا     اينگيرد؛ به   گذاري مترجم يا كارفرما صورت مي     است كه متناسب با هدف    

رهـد و   گرايـي مـي  رود و ترجمه از بند لفظ  از اين متن مبدأ از آن برخوردار بود، ازبين مي       پيش
 ،)1989(گفتة ورميـر  شود؛ بنابراين، به هاي متعدد از يك متن واحد فراهم مي         امكان ارائة ترجمه  
هـاي ممكـن       تنها يكي از ترجمه     وجود ندارد و هر ترجمه    » بهترين ترجمه  «،براساس اين نظريه  

آيـد و     حساب مي درواقع، متن مبدأ صرفاً منبع اطالعاتي مترجم به       . براي بازتوليد متن مبدأ است    
يـابي بـه اهـداف      به تشخيص مترجم و درراستاي دست     مقدار و چگونگي ارائة اين اطالعات بنا      

  ).2008نينگ، (گردد  شده براي ترجمه تعيين ميتعيين
ن رويكردي نسبت به متن مبدأ تنها زماني ممكن         وجود بايد توجه داشت كه اتخاذ چني      بااين

بر آن تأكيد شده است، خبره و متخصص باشـد  كه در اين نظريه نيز    گونهاست كه مترجم، همان   
اي  كـارگيري چنـين رويـه     صـورت بـه   و بداند در هر موقعيتي چگونه بايد عمل كند؛ درغيـراين          

 با اتكا بـه     رجمانِ نابلد و نامترجمان   يرا، مت تبعات خطرناكي براي ترجمه درپي خواهد داشت؛ ز       
      گوي ترجمة ضعيف احتمالي خـود نخواهنـد بـود، بلكـه از ايـن نظريـه                تنها پاسخ اين نظريه نه  

     .صورت ابزاري براي توجيه كار خود استفاده خواهند كردبه
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  نهضت ترجمة بغداد. 2. 2

شـمار  انتقال علوم بشري بـه    هاي تاريخ در      ترين دوره   نهضت ترجمة بغداد ازجمله درخشان    
هاي اول و دوم هجـري و گـسترش قلمـرو حكومـت اسـالمي           فتوحات اسالم در سده   . رود  مي

هاي بزرگ آن روز؛ يعنـي يونـان، ايـران و هنـد پيونـد فكـري              مسلمانان با تمدن  تا  موجب شد   
هـاي    درواقع، مسلمانان پس از فتوحات خود و آشـنايي بـا تمـدن            ). 1365مدكور،  (برقرار كنند   

هـا    تر به آن اي از علوم و معارف گوناگون مواجه شدند كه پيش          كهن و سترگ آن روز با گنجينه      
رو، به فكر انتقال مفاهيم نويافته به جهان اسالم افتادند و طبعـاً ترجمـه               دسترسي نداشتند؛ ازاين  

رفتنـد و   كـار گ  ه را به  مترجمان خبر    بود؛ بنابراين، فرمانروايان اسالمي       تنها ابزار اين انتقال علمي    
  . موجود در قلمرو فتوحات خود را ترجمه كردند و فلسفي  به كمك آنان آثار علمي

 در زمان حكومـت     ،هاي سوم تا پنجم؛ يعني      اما اوج نهضت ترجمة مسلمانان در فاصلة سده       
نهـضت  «كـه از آن بـا عنـوان         ) 1365محقق،  (خورد    منصور تا پايان خالفت مأمون عباسي رقم        

 در ترجمه اسـت؛      وة علمي هاي اين نهضت پيروي از شي       ترين ويژگي   از مهم . شود  ياد مي » ادبغد
. شـد  كه يك متن چند بار به دست مترجمان مختلف و از روي منابع متفاوت ترجمه مـي              طوري
ها يوناني   از آن   بيست و سه تن كه بيش از نيمي       «: نويسد  باره مي دراين) 92. ، ص 1365(مدكور  

اند و از بيست كتـاب ارسـطو كـه       د اهتمام به ترجمه يا ترجمة مجدد آثار ارسطو كرده         دانستن  مي
طـور  انـد؛ يعنـي بـه    دسـت داده  شناخته است، تقريباً هشتاد و هشت ترجمـه بـه           جهان اسالم مي  

  .»متوسط براي هر كتاب بيش از چهار ترجمه
هـاي ترجمـه در    يژگيهاي مختلف در ترجمه از ديگر و   شده و اتخاذ روش   تنوع آثار ترجمه  
هـا همـين بـس كـه امـروز اصـل يونـاني برخـي از                 در ارزش ايـن ترجمـه     . اين نهضت اسـت   

هاي عربي محتـواي آن علـوم را از دسـتبرد زوال       هاي عربي در دسترس نيست و ترجمه        ترجمه
  . اند درامان داشته
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      د الحكمه در اواخر عهد هارون نقطـة عطـف جريـان ترجمـه در نهـضت بغـدا                 تأسيس بيت 
الحكمه كـه شـايد بتـوان آن را نخـستين مركـز پيـشرفتة ترجمـه در عـالم             بيت. رود  شمار مي به

. ، ص1365فـاني،  (» هاي علمي هم كتابخانه بود، هم مركز ترجمه و هم مركز پژوهش        «دانست،  
   دانشمندان علوم مختلف به پژوهش، ترجمه و ويرايش آثـار علمـي            ، در اين مركز علمي   ). 104
الحكمـه  رسد يكي از عوامل پختگي ترجمه در اين ايـام ظهـور بيـت               نظر مي به. اند  ام داشته اهتم

  . بوده باشد

  هدفمندي ترجمه در نهضت ترجمة بغداد. 3

طوركـه  همان. بنيان نظرية هدفمندي بر اين اصل استوار است كه كنش ترجمه هدفمند است 
بر متن مبدأ است؛ امـا در ايـن         ند و مبتني  تر اشاره شد، در اين نظريه، ترجمه رفتاري هدفم          پيش
گذاري خود با آن ارتباط برقرار       متن مبدأ صرفاً منبع اطالعاتي است و مترجم بنابر هدف          ،نظريه

كند و  نقـش متـرجم    كند؛ بنابراين، در اين نظريه، اصالت از متن مبدأ به متن مقصد تغيير مي     مي
دهي نهايي به متن ترجمـه   كننده در شكلعاملي تعييناختيار به اي بي  در فرايند ترجمه از واسطه    

فراينـد،  : يابـد  مندي، هدف به سـه صـورت تبلـور مـي    هدفبراين، در نظرية    افزون. يابد  تغيير مي 
  ). 1989ورمير، (محصول و رسانه 

شـد و در   آغـاز   جامعـة اسـالمي    كردن نياز علمـي  نهضت ترجمة بغداد نيز با هدف برطرف      
بـراي بررسـي    . داد  هاي مختلف اين هدفمنـدي را بـروز           اش، جنبه   ت پيوسته طول دو قرن فعالي   

مند هدفمندي ترجمـه درطـي نهـضت ترجمـة بغـداد، وجـوه مختلـف نظريـة هدفمنـدي                نظام
  . مبناي عمل قرار گرفته است) اسكوپوس(

  

  فرايند ترجمه. 1. 3

     شـود؛ متـرجم    فمندي، فرايند ترجمه شامل انتخـاب مـتن و روش ترجمـه مـي     در نظرية هد 
دهد چه روشي براي ترجمه اتخاذ كند و چـه برخـوردي بـا        مثابة يك كارشناس تشخيص مي    به

انتخاب متن براي ترجمه، يـا مـتن        اساس، در فرايند    ؛ براين )1989ورمير،  (متن مبدأ داشته باشد     
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 آن را شود و يا مترجم به تشخيص خود     مبدأ پيشاپيش و بدون نظرخواهي از مترجم انتخاب مي        
  .   كند انتخاب مي

منـد نبـوده اسـت و          انتخاب آثار براي ترجمه در ابتدا نظـام        ،در جريان نهضت ترجمة بغداد    
رسد در نهضت بغداد، انتخـاب متـون          نظر مي به. هاي  فكري خلفا بوده است       بيشتر تابع گرايش  

شـده   م مـي براي ترجمه به دو صورت بوده است و هركدام براساس مقتضيات زمان خـود انجـا        
اين روند بيـشتر در دوران      . اندشده  دستة اول متوني بودند كه به دستور خليفه انتخاب مي         . است

      نيــافتگي نهــضت ترجمــه؛ يعنــي، دوران خالفــت منــصور و اوايــل خالفــت نوپــايي و ســامان
دسـت  هايي كه مسلمانان درطي فتوحات خـود بـه    در اين دوران كتاب   . الرشيد بوده است  هارون

هـا  شـده اسـت و در آنجـا گزيـدة آن          اند، به دستور خليفه به مركز خالفت ارسال مـي           آورده  مي
ها نجـوم و طـب بـوده          ب  اين كتا موضوع عمدة   ). 1379احمدي،  جان(گرديده است     ترجمه مي 

دليل نبـود نگـاه علمـي بـه انتخـاب متـون بـراي ترجمـه و نيـز فقـدان           رسد به  نظر مي به. است
  . نتخاب آثار براي ترجمه در اين دوران چندان عالمانه و آگاهانه نبوده باشدنيازسنجي دقيق، ا

اند كه در دوران بلوغ نهضت ترجمه بغداد؛ يعني، اواسـط خالفـت            اما دستة دوم متوني بوده    
در اين دوران، نياز روزافـزون      . اندشده  الرشيد و سپس، در عصر طاليي مأمون ترجمه مي        هارون

ويژه اهتمام هـارون بـه       و به   سو و عطش امت اسالمي    عارف جديد، ازيك  به م   حكومت اسالمي   
  و تـاريخي از فتوحـات    آوري كتب علمـي ديگر سبب شد تا او سياست جمع    نشر علم، ازسوي  

هـاي وارداتـي      طبعاً نياز بود تا تعداد بسيار زيـاد كتـاب         ). 1365فاني،  (مسلمين را درپيش گيرد     
ن دانشمندان علوم گوناگون را از ممالك مختلف به دربار خود           رو، هارو ترجمه شوند و ازهمين   

براين، او گروهي از دانـشمندان ازجملـه        عالوه. خواند تا به ترجمة آثار ذكرشده بپردازند        فرا مي 
موردنيـاز جامعـة    آوري آثـار علمـي   يوحنا و حنين را مأمور سفر به كشورهاي مختلف و جمـع  

امري كه خود گواه روشني بـر هدفمنـدبودن گـزينش آثـار             ؛  )1379احمدي،  جان( كرد    اسالمي
  .براي ترجمه در آن دوران است

توانـد دليـل      الحكمه در اواخر عهد هارون و شكوفايي آن در دوران مأمون مـي            تأسيس بيت 
بر هدفمندبودن انتخاب آثـار بـراي ترجمـه در آن دوران    ديگري بر ادعاي نگارندگان مقاله مبني 
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طـور تخصـصي انجـام      الحكمـه بـه   يرايش، پژوهش و ترجمة كتـاب در بيـت        باشد؛ زيرا، كار و   
همچنـين،  . گرفته است و براي هريك از موارد يادشده بخـش خاصـي وجـود داشـته اسـت        مي

اند و رياسـت آن همـواره بـر      حضور داشته كه افراد سرآمد هر علم در اين مركز علمي        ازآنجايي
بـراي مـشاهدة نـام رؤسـاي        (روزگـار بـوده اسـت       عهدة يكي از مترجمان نخبه و باسـابقه آن          

توان نتيجه گرفـت كـه        ، مي ) مراجعه كنيد  1379احمدي،  الحكمه به جان  هاي مختلف بيت    بخش
گرفتـه اسـت؛      زيادي صورت مي    انتخاب آثار در اين دوران با نگاه كارشناسي و وسواس علمي            

د كه اين افراد كه از نخبگان علمـي         كنبا اشاره به اين مسئله بيان مي      ) 1365( بدوي   طوركههمان
       دادنـد؛   خـرج مـي  هـاي اصـيل وسـواس زيـادي بـه           زمان خود بودند، در انتخاب و تهية نـسخه          

هـا را بـا هـم         هـاي آن      بـدل اي اصيل مجبور بودند نسخه    كه گاه براي دسترسي به نسخه     نحويبه
، 1379(احمـدي   جـان . ينش كنند آمده است، گز    مقابله كنند و آنچه را كه به نظرشان درست مي         

اسحاق به انتخـاب خليفـه و       بننخبگاني چون ماسويه و حنين    «: نويسد  باره مي نيز دراين ) 9. ص
 موردنياز جامعة آن روز را يافتـه و          با ميل باطني به سفرهاي دور و دراز رفته و آثار كهن علمي            

  . »آوردند براي ترجمه به دربار مي

بِطريق، حنين و اسحاق     همچون يوحنابن   ران مترجمان بزرگ و بنامي      براين، در اين دو   افزون
ـ     در ترجمه دست يافتند و ترجمه       به اوج پختگي و  برجستگي علمي       سيار ارزشـمندي از    هاي ب

دليل برخورداري حاكميت رسد در اين دوره به     نظر مي دست دادند؛ بنابراين، به   بهآثار مهم علمي    
داني، نگاهي كامالً علمي و هدفمند به مقولة انتخاب متون بـراي            از موهبت وجود چنين دانشمن    

دهنـده و  درواقع، در اين دوران، دستگاه حـاكم صـرفاً نقـش سـفارش      . ترجمه حاكم بوده است   
حامي مالي را برعهده داشته است و انتخاب آثار مهم در هر علمي برعهدة متخصصاني بوده كـه   

  .دان مأمور بررسي و گزينش آن آثار بوده

كـه در انتخـاب   تر ذكر شد، در نظرية هدفمندي، مترجم كارشناسي اسـت            طوركه پيش همان
روش ترجمه اختيار دارد و بنابراين، براساس صالحديد خـود و بـه اقتـضاي هـر مـتن، روش                    

اندركاران ترجمـه از ايـن امـر          در نهضت بغداد نيز دست    ). 1989ورمير،  (گزيند    ترجمه را برمي  
  . اند هاي مختلفي در ترجمة آثار بيگانه بهره جسته اند و از روش مستثنا نبوده
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هاي ترجمه در نهضت بغـداد        ين صفدي ازجمله محققاني است كه به تحليل شيوه        الدصالح
       ترجمـة  : او دو شيوة كلـي ترجمـه را در نهـضت بغـداد شناسـايي كـرده اسـت                  . پرداخته است 

نعـيم   بطريـق و ابـن    او روش اول را به يوحنـابن      ). 1365محقق،  (كلمه و ترجمة مفهومي     بهكلمه
  : نويسد ميدهد و  الحمصي نسبت مي

اي مفرد از زبان عربي را كه مـرادف آن در   افكندند و كلمه   ها به كلمات مفرده و معني آن نظر مي        آن
شد و با آن     ترتيب كلمة يوناني به كلمة عربي تبديل مي       اينبه. كردند  داللت بر آن معني باشد، انتخاب مي      

  ).21. ، ص1365محقق، (آمد  اي عربي پديد مي گرديد و با پيوستن كلمات، جمله تبيين مي

اند، تنها سعي در      بسته  كار مي آيد، مترجماني كه اين شيوه را به        طوركه از تعبير باال برمي    همان
طبعـاً  . شده اسـت  ها مشاهده نمي  گزيني آن   اند و خالقيتي در معادل      حفظ كلمات نويسنده داشته   

ني يا سرياني ممكن نبوده است،      چون در بسياري از موارد تطابق صوري ميان زبان عربي و يونا           
رو، سـيل واژگـان بيگانـه بـه     انـد و ازايـن  شـده  واژگان متن اصلي عيناً به زبان عربي منتقل مـي       

اند؛ اما وجود آوردهمĤبي را در زبان عربي به     نوعي يوناني اند و به  ساختمان زبان عربي هجوم برده    
  . از مترجمان به اين شيوة ترجمه استآوردن اين گروهزمينه علل رويتأمل درايننكتة قابل

نداشـتن  اول، تسلط : تواند دو دليل عمده داشته باشد       گرايي مي   در اين گروه از مترجمان لفظ     
، ناآشنايي با محتواي علوم در دست ترجمـه و ضـعف در   )يوناني و سرياني(هاي بيگانه  بر زبان 

 چاره درد از كتاب   » سرجس«اسحاق درخصوص ترجمة سرياني     بننگارش عربي؛ چنانكه حنين   
ترجمة شش مقالة اول در زماني      «: گويد   مقاله است، مي   14جالينوس كه متشكل از     ) حيله البرء (

ترجمـه كـرد      صورت گرفته بود كه او در ترجمه ضعيف بود ولي هشت مقالة ديگر را هنگامي                
  ).417. ، ص1355محقق، (» كه مهارت كافي در ترجمه يافته بود

توان عدم درك مترجم از مفهوم برخي عبارات و واژگان را نيز افزود؛                عوامل مي  البته بر اين  
با اشاره بـه ايـن موضـوع از قـول يكـي از مترجمـان آن                 ) 117. ، ص 1365(طوركه فاني   همان

دانـستم،    در اين مقاله مواضعي چند است كه چون معنـي درسـتش را نمـي              «: نويسد  روزگار مي 
بته اعتراف مترجم به نفهميدن متن اصلي و توسل از سـر ناچـاري         ؛ ال »اللفظي ترجمه كردم    تحت

، 1986(فـاخوري و جـر      .  گرا نشان از صداقت، دقت و البته تخـصص وي دارد            به ترجمة لفظ  
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ما به اصل نسخ خطي كتب منطقي ارسـطو     «: اند  نيز بر اين امر صحه گذاشته     )  292-293. صص
دسـت  هـا بـه  هايي كـه از آن  ي دريافتيم كه ترجمه   خوبدر كتابخانة ملي پاريس دست يافتيم و به       

         مگـر در مـواردي كـه متـرجم مقـصود مؤلـف را       ؛ در نهايت دقت و وضوح بوده است       ،اند  داده
  . »اللفظي ترجمه كرده استصورت تحتخوبي درنيافته است و دراينبه

ول مكتـب بغـداد     گرا كه بيشتر دربـارة مترجمـان طـراز ا           دومين دليل گرايش به ترجمة لفظ     
ها بر حفظ همچون يوحنا و حمصي صادق است، ناشي از وسواس فكري مترجمان و اصرار آن          

ديگر، شايد حساسيتي كه اين مترجمان نـسبت بـه آثـار در             سخنبه. كلمات نويسنده بوده است   
گـرا در مـواردي معـدود     اند، آنان را به اتخاذ روش لفـظ  ها داشتهدست ترجمه و نويسندگان آن    

دليل نبود معادلي جامع براي برخي از عبارات يـا كلمـات مـتن اصـلي،                واداشته است تا مبادا به    
 چيزي از متن اصلي كم شود يا بر آن افزوده گـردد؛ زيـرا، مترجمـان يادشـده طبـق اطالعـات                      

هاي  اند و به زبان  از سرآمدان ترجمه در عصر خود بوده      موجود دربارة ميزان آگاهي و دانش ها،        
اند؛ بنابراين، تصور اينكـه اتخـاذ روش ترجمـة لفـظ گـرا                 سرياني و يوناني تسلط داشته     عربي،

  . نمايد ازسوي آنان ناشي از ضعف زباني بوده باشد، دشوار و بعيد مي
رونـد    شـمار مـي   اسحاق و جوهري از سـرآمدان آن بـه        بنكه حنين   در روش ترجمة مفهومي   

ند و دريافت خود را به زباني شـيوا و روان بـراي             خوا  ، مترجم متن اصلي را مي     )2012ماندي،  (
روش «: گويـد   مي) 21. ، ص 1365نقل از محقق،    به(زمينه صفدي   دراين. كرد  خواننده ترجمه مي  

آوردنـد   اي را در ذهن مـي  ديگر روش حنين، جوهري و ديگران است كه محصول معناي جمله         
، خاورشـناس   1برگـشتراسر . »كردنـد   اي در زبان ديگر تعبير مـي        و آن محصول معنا را طي جمله      

هاي او درحد كمال است و اين         صحت ترجمه «: گويد  هاي حنين مي    آلماني، درخصوص ترجمه  
آور نيـست؛ بلكـه حاصـل       كند كه اين صحت كالم مولود تكلفي رنـج          احساس را به دل القا مي     

  ).94. ، ص1365نقل از مدكور، به (»احاطة مطمئن و بالمانع او بر الفاظ و تعبيرات است
اي متـرجم و نيـز    شود، دانش زمينـه  در اين روش كه امروزه از آن به ترجمة ارتباطي ياد مي          

يابد؛ زيرا؛ مترجم بايد از قدرت تحليل متن و فهم            قدرت نگارش خالق او اهميتي دوچندان مي      

                                                           

1. Bergstrasser 
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 پـذير كنـد، امكـان     درست آن برخوردار باشد و اين جز با تسلط او بر موضوعي كه ترجمه مـي               
اين مسئله درخصوص حنين و ساير مترجماني كه چنين روشي را بـراي ترجمـة خـود                 . نيست

اند، صادق است؛ زيرا، اين گروه از مترجمان معموالً درزمينة علمي موردتخصص خـود     برگزيده
انـد،  گرفتـه  هاي علمي كه با روش مفهومي صورت مـي  درواقع، ترجمه. اند دست به ترجمه برده   

اند؛ بـراي مثـال، در زمـان خالفـت منـصور عباسـي،               دانشمندان آن علوم بوده    غالباً حاصل كار  
هـاي سـرياني، يونـاني،     بختيشوع كه سرآمد پزشكان عصر خود بوده است و به زبان بنجرجيس

). 1379احمـدي،  جان(فارسي و عربي تسلط داشته، كتب پزشكي بسياري را ترجمه كرده است    
شناسـي بـوده، آثـار فراوانـي را درزمينـة           مندان ممتاز سـتاره   در عهد هارون، نوبخت كه از دانش      

دار ترجمـة آثـار فلـسفي و     اسـحاق نيـز عهـده   بـن اخترشناسي به عربي برگردانده است و حنين  
  ). 1379احمدي، جان(پزشكي بوده و در عهد مأمون نيز به فعاليت خود ادامه داده است 

را نيز دربر دارد و آن زماني اسـت كـه           خطر تحريف متن اصلي       البته روش ترجمة مفهومي     
هـايي كـه      اين مطلب درخـصوص ترجمـه     . ناآگاه به موضوع، اقدام به ترجمة متن كند         مترجمي  

نقـل از بـدوي،     بـه (زمينه صـفدي    حنين از متون رياضي انجام داده، صادق است؛ چنانكه دراين         
ب نـدارد مگـر در علـوم        اسحاق نيازي به تهـذي    بنهاي حنين   كتاب«: نويسد  مي) 77. ، ص 1365

هاي پزشكي، منطق، علوم طبيعي و الهيـات          رياضي كه او مهارتي در آن نداشت؛ برخالف كتاب        
  .»ها نيازي به اصالح ندارند هاي او از اين كتاب كه ترجمه

  

 محصول ترجمه. 2. 3

محـصول  . شده يكي ديگر از ابعاد هدف در نظرية هدفمنـدي اسـت           محصول يا متن ترجمه   
رو، با روش ترجمـة ارتبـاط مـستقيم    بعي از هدف موردنظر براي ترجمه است و ازاين  ترجمه تا 

گـذارده   در نهضت بغداد، محصول ترجمه دو دورة متفاوت را پشت سـر           ). 2012ماندي،  (دارد  
رسيدن مأمون و دورة دوم از خالفـت مـأمون تـا            قدرتدورة اول از خالفت منصور تا به      : است

ر دورة اول كه نهضت ترجمه در ابتداي راه بود و مخاطب آن خلفـا و                د. پايان سلطنت عباسيان  
گـرا، متنـي   بـر روش لفـظ   تعداد معدودي از دانـشمندان آن عـصر بودنـد، مـتن ترجمـة مبتنـي               
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رود كه پـس از       اين امر تا به آنجا پيش مي      . انداز، ديرياب و مملو از واژگان بيگانه است         پردست
ت يوناني و شورش عليه آن درميـان مخاطبـان عـرب زبـان              مدتي نوعي انزجار نسبت  به كلما      

  ). 1365محقق، (گيرد  شكل مي
دليل توجه ويژة او به ترجمة علوم مختلف و حـساسيت وي            كارآمدن مأمون، به  پس از روي  

دليل مناظرات امام رضـا  ويژه علوم كالمي در بغداد به   نسبت به ترجمه و نيز  فراگيرشدن علم به        
يابد و بنابراين، نيـاز       ، دامنة مخاطبان ترجمه گسترش چشمگيري مي      ان گوناگون با سران ادي  ) ع(

براين، در اين زمـان     افزون). 1379احمدي،  جان(گيرد    هاي روان و زودياب فزوني مي       به ترجمه 
فـاني،  (شـود   روش غالب ترجمـه مـي   رسد و روش ترجمة مفهمومي   كمال مي جريان ترجمه به  

فهـم بـراي    هـايي سـليس، دقيـق و قابـل          هاي ايـن دوره ترجمـه       ترجمه؛ بنابراين، بيشتر    )1365
  .مخاطبان هستند

  

  رسانه. 3. 3

گانة هدف در نظرية هدفمندي در ترجمه، رسانه و هدف از انتخـاب         آخرين ُبعد از ابعاد سه    
سوي متون علمـي گـرايش داشـته        با توجه به اينكه جريان ترجمه در نهضت بغداد به         . آن است 

اند، ترجمة مكتوب و نه شفاهي، رسـانة   بان آن عالمان و طالب علوم مختلف بوده    است و مخاط  
  . غالب ترجمه در اين نهضت بوده است

  محوري در نهضت ترجمة بغدادمخاطب.  4

در . هاي نظرية هدفمندي توجه ويژه به مخاطب و نيازهاي او است         ترين ويژگي   يكي از مهم  
. دهـد  اي خود را به اهميت و اصالت متن مقـصد مـي       اين نظريه، اصالت و تقدس متن اصلي ج       

اي كـه در   شـود؛ نكتـه   عالوه، هر متني با توجه به مقتضيات زبان و فرهنگ مقصد ترجمه مـي         به
ورمير معتقـد اسـت كـه كـاركرد مـتن مبـدأ و              . صراحت بيان شده است   اصل دوم اين نظريه به    

شـود و   فرهنگـي هريـك تعيـين مـي    هـاي زبـاني و        طور جداگانه و با توجه به ويژگي      مقصد به 
بنابراين، كاركرد متن ترجمه در زبان و فرهنگ مقصد لزوماً با كاركرد آن در زبان مبـدأ يكـسان               

هـاي موجـود ميـان        ترتيب، براساس اين اصـل تفـاوت      اين؛ به )122. ، ص 2012ماندي،  (نيست  
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كـه  اي  گونـه يرد؛ به گ  طور ضمني موردتوجه قرار مي    گسترة مخاطبان ترجمه در فرهنگ مقصد به      
هاي زباني و فرهنگي مقصد بـر انتخـاب           تعيين هدف ترجمه با توجه به نوع مخاطب و ويژگي         

هـاي مختلـف      نوبة خود امكان ارائة ترجمه    گذارد؛ اين امر نيز به      راهبرد و روش ترجمه تأثير مي     
  ).122. ، ص2012ماندي، (آورد  از يك اثر را فراهم مي

دهد در آن دوره نيـز بحـث مخاطـب مطـرح              جمة بغداد نشان مي   نگاهي دقيق به نهضت تر    
هاي مختلف در ترجمة متـون بيگانـه در ايـن دوره           بوده است و يكي از داليل مهم اتخاذ روش        

در روند ترجمه در اين دوره،  مترجمـان ابتـدا مـتن يونـاني را بـه                  . نيز همين مسئله بوده است    
مثابة زبان ميـانجي عمـل      درواقع، سرياني به  . اند  ردهك    سرياني و سپس، آن را به عربي ترجمه مي        

. ، ص 1360نقـل از فـاني،      به(قول لوكلر   وجود، به بااين). 332. ، ص 2009بيكر،  (كرده است     مي
هاي يوناني به عربي با اسـتادي و دانـش بـسيار انجـام گرفتـه و بـسيار بهتـر از                        ترجمه«،  )106

ممكن است اين پرسش مطـرح شـود كـه    . »ن درآمدهايي است كه بعدها از عربي به التي     ترجمه
علت اين امر را تفاوت     ) 107. ، ص 1365(هاي عربي چيست؟ فاني       علت برتري كيفيت ترجمه   

  :  نويسد داند و مي در نوع مخاطب مي
خواندنـد و     شناسـان عـرب مـي     هـاي آنـان را سـخن       دانستند كه ترجمه    مترجمان عربي مي        
شي كه در لذا كوش. ايراد و كنايه قرار خواهند گرفتنويسند سخت مورداگر نامفهوم بدانستند  مي

. نمودند  هاي سرياني خود مي      بسيار بيش از كوششي بود كه در ترجمه        كردند  ترجمه به عربي مي   
برابـر خـود    گردانـد، مخاطـب وسـيع و نقـادي در          ميتي كتابي يوناني را به سرياني بر      مترجم وق 

   .كند  بسته هم از خود انتقاد نميود بسته بودند و جامعةبانش محدود و در خمخاط. نداشت

گرا و ترجمة مفهومي تابع شـرايط          در اين دوره هريك از دو روش ترجمة لفظ          براين،افزون
اند؛ بنابراين، گرايش عام به ترجمه نيز در هر دوره تغيير يافتـه          زماني ترجمه و نيز مخاطب بوده     

 از زمـان خالفـت منـصور تـا اواسـط            ، دورة اول؛ يعنـي    گرا بيـشتر در     روش ترجمة لفظ  . است
اي كه در آن نهضت ترجمه نوپـا بـوده و مخاطـب عـام      خالفت هارون رواج داشته است؛ دوره 

) 1365مـدكور،   (انـد   در اين دوره بيشتر موضوعات پزشكي و نجوم ترجمه شـده          . نداشته است 
رو، مترجمـان   اسـت؛ ازهمـين  ها محدود به دانشمندان و طـالب آن علـوم بـوده    كه مخاطب آن  
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رسـد يكـي      نظر مي به. فهم براي عموم مردم ارائه دهند     اي روان و قابل     اند ترجمه   ديده  نيازي نمي 
  . گرا ازسوي آنان همين مسئله بوده باشداز داليل اتخاذ روش لفظ

كردنـد، پـس از آن رواج يافـت كـه بـا              كه حنين و شاگردانش دنبـال مـي         اما روش ترجمة مفهومي   
ازپيش مأمون به علوم عقلي، ترجمه مخاطب عـام         الحكمه و توجه بيش    بيت  هاي علمي   گسترش فعاليت 

سياسـت خليفـه     «،)11. ، ص 1379(احمـدي   گفتـة جـان   بـه .   خارج شد   يافت و از دايرة محافل علمي     
  يعميقـي در جامعـة اسـالم        شده تحـول علمـي      بر تشويق و ترغيب مردم براي مطالعة آثار ترجمه        مبني

نيز فراگيربودن علم در دوران خالفت مـأمون و توجـه مـردم بـه               ) 82. ، ص 1365(مدكور  . »پديد آورد 
انـد كـه    مردمـاني بـوده  «: نويـسد  كند و در توصيف مردم  بغداد در اين دوران مي       آموزي را تأييد مي   علم

نـدازه محـل تحقيـق و    ا هماناند چنانكه در آن زمان مساجد و مجامع غيرحكومتي به شيفتة آموختن بوده  
  .»هاي خليفه مطالعه بود كه كاخ

تبـع آن ترجمـه تـأثيري     به علم و بـه      براين، ظهور جريان معتزله در بغداد نيز بر اقبال عمومي            عالوه
افتادن جلسات مناظره ميـان موافقـان و مخالفـان          راهظهور و بسط اين جريان سبب به      «: دوچندان داشت 

. ، ص 1379احمـدي،   جـان (» به مباحث مربوط به علوم عقلي شـد          عمومي   اين مكتب و درنتيجه، اقبال    
خـارج شـده و مخاطـب عـام يافتـه اسـت و                دهد ترجمه از محافل صرفاً علمي      اين امر نشان مي   ). 11

گـرا   طبيعتـاً در ايـن شـرايط ترجمـة لفـظ     . انـد بوده فهم ميها بايد براي عموم مردم قابل   بنابراين، ترجمه 
  . بسط يافته است جامعه باشد و درنتيجه، ترجمة مفهومي  گوي نياز علمي ت پاسختوانسته اس نمي

 شد، انزجار مخاطبـان ترجمـه        از ديگر مسائلي كه سبب گرايش مترجمان به روش ترجمة مفهومي          
دليل ايـن دلزدگـي را      ) 1365(محقق  . هاي دورة اول نهضت بغداد است       زدگي رايج در ترجمه   از يوناني 

او در . شده و دشواري فهم كلمات نامـأنوس يونـاني  روشن و رسانبودن عبارات ترجمه  : اندد  دو چيز مي  
ايـن غرابـت و نامأنوسـي و دشـواري و         «: نويـسد   توصيف ميزان انزجار عمومي از كلمات يونـاني مـي         

... هاي خاص تنفر داشـتند        وجود آورد كه مردم از هر كلمة يوناني حتي اسم         اشكاالت چنان انزجاري به   
 ).33-34، 1365محقق، (»  تبديل كنند  دانشمندان ناچار بودند الفاظ يوناني را به الفاظ اسالميو
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  سفارش. 5

، 1989(ورميـر   . هاي نظرية هدفمندي، طرح مسئلة سفارش در ترجمه است          از ديگر ويژگي  
يا از سوي خـود فـرد و يـا از طـرف شـخص               «داند كه     سفارش را دستورالعملي مي   ) 235. ص

او معتقد است كـه     . »شود و در اينجا آن كنش، ترجمه است         راي انجام كنشي صادر مي    ديگري ب 
توان با نگاه بـه سـفارش، هـر دوي ايـن              شود و مي    هدف و مخاطب درقالب سفارش تعيين مي      

 ، اساس ترجمه سفارش است؛ زيرا، هدف      )1989(موارد را تشخيص داد؛ بنابراين، ازنظر ورمير        
د و راهبردهـاي    خود بر ماهيت متن و مقص       شود و اين نكته به نوبة       ترجمه در سفارش تعيين مي    

در نظرية هدفمندي، سفارش شامل هـدف و شـرايط انجـام ترجمـه؛               .گذارداي تأثير مي    ترجمه
كـه  طبـق ايـن نظريـه، درصـورتي    ). 2012مانـدي،  (شـود   الزحمه مـي يعني، زمان تحويل و حق 

تواند درخصوص تغييراتي كه بايـد در ترجمـه          سفارش كامالً مشخص و دقيق باشد، مترجم مي       
در جريان نهضت ترجمة بغداد نيز سفارش ترجمه نمود بـارزي دارد؛           . اعمال كند تصميم بگيرد   

در سرتاسـر نهـضت ترجمـة بغـداد     . اي كه در نظرية هدفمندي مدنظر اسـت        اندازه  هرچند نه به  
انكـار اسـت و   و غيرقابلدهي به جريان ترجمه درقالب سفارش آشكار  نقش حكومت در جهت   

شايد بتوان گفت كه سنگ بناي نهضت بغداد پيوند ميان فرهنـگ و سياسـت و نقـش حمـايتي                    
كه تصور شكوفايي ترجمه در اين نهضت       نحويبديل دستگاه خالفت در امر ترجمه است؛ به       بي
  .دخالت حكومت دور از ذهن استبي

تـوان گفـت در ايـن         وده است كه مي   حدي ب در عهد عباسي پيوند ميان سياست و ترجمه به        
ويژه در فاصلة ميان زمامداري منصور تا اواسط دورة هارون، بيشتر تابع         دوران، جريان ترجمه به   

دليل عالقة اين دو    در دوران منصور و هارون عباسي به      . سليقه و مشرب فكري خلفا بوده است      
ـ               راي ترجمـه مربـوط بـه       خليفه به مباحث نجوم و تاحدودي طب، بيـشترين تعـداد سـفارش ب

دهنـدة ترجمـه بـوده      درواقع، چون در بيشتر موارد حكومت سـفارش       . هاي يادشده است    حوزه
است، در هر عهدي جريان ترجمه مطابق با سليقة حاكمان پيش رفته است؛ براي مثال، در دورة                

 جريان نخست به اوايـل زمامـداري     : مأمون نهضت ترجمه دو جريان متفاوت را طي كرده است         
سـهل، گـرايش بـه مطالعـة نجـوم          بنتأثير وزير ايراني خود، فضل    گردد كه او تحت     مأمون برمي 
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 ، 318. ، ص1365(زمينـه مـسعودي    ايـن در. داشت و بنابراين، بازار ترجمة متون نجوم داغ بـود         
   :نويسد مي) 11. ، ص1379احمدي، نقل از جانبه

هل و ديگران در او داشتند در احكام و قـضاياي  سنابعلت نفوذي كه فضل     مأمون در آغاز به   
نگريست و تسليم مقتضيات آن بود و روش شـاهان قـديم ساسـاني چـون اردشـير و                     نجوم مي 

 بـسيار كـرد و مطالـب آن را    شيد و مطالعـة هاي گذشته كو    ديگران را گرفت و به خواندن كتاب      
  .دانست

 نهضت ترجمة بغداد دانست، پـس از        اما دورة دوم كه شايد بتوان آن را نقطة اوج و اعتالي           
تكـوين مـذهب اجتهـادي شـيعه و مكتـب      «خـورد كـه بـا     بازگشت مأمون به بغـداد رقـم مـي        

اين مسئله  انقالبي فكري در خليفة عباسـي         ). 1379احمدي،  جان(همزمان است   » معتزله  كالمي
علمـا و دانـشمندان     عالوه حـضور    به. سازد  مند مي    عالقه  كند و او را به مباحث كالمي      ايجاد مي 

انداخت؛ جريـاني كـه پـس از          اي را در امر ترجمه به راه        علم كالم در مركز خالفت جريان تازه      
در دستگاه خالفت و روش عقالني ايشان در مناظرات علمي سير تكاملي            ) ع(حضور امام رضا    

قـرار   كه علوم مختلف در كانون توجه دسـتگاه خالفـت  نحوي؛ به)1365محقق، (خود گرفت  به
دهـد كـه مـشرب         نشان مـي   خوبياين امر به  .  اين علوم رونق گرفت    گرفتند و به تبع آن ترجمة     

انـد،    شـده    اندازه بر سفارش ترجمه و متوني كـه بـراي ترجمـه انتخـاب مـي                 فكري خلفا تا چه   
  . تأثيرگذار بوده است

ترين مركـز     مجهان دانست، مه  » فرهنگستان علوم «كه شايد بتوان آن را نخستين        الحكمهبيت
 پژوهشي كـه در سـه حـوزة تخصـصي           -در اين مركز علمي   . دولتي سفارش ترجمه بوده است    

جمـة  اي نيـز بـه تر       اي به پژوهش و عده      كرده است، عده    ترجمه، ويرايش و پژوهش فعاليت مي     
 دسـت  هـاي آنـان بـه    پـس از اتمـام، ترجمـه   . انـد    خود مشغول بـوده     مرتبط با زمينة علمي     آثار  

شده است و سپس، براي دريافت مجوز نـشر     و فني مي    تار هر بخش ويراستاري علمي      سرويراس
  ). 1379احمدي، جان(گرديده است  شده و پس از تأييد او منتشر ميبه خليفة وقت تقديم مي

تـرين عوامـل     رسد حمايت مادي و معنوي خلفا ازطريق سفارش ترجمـه، از مهـم              نظر مي به
 وااليي داشتند؛    نزد خلفاي عباسي مقام   وده است؛ زيرا، مترجمان      ب رونق ترجمه در عصر عباسي    
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هركـه از مـن تقاضـايي دارد بـه     «: شود هارون روزي در دربـار خـود گفـت    كه گفته مي تاجايي
» آورم كـنم و هـر تقاضـاي او را بـر مـي            بختيشوع بگويد، من هر كـار او بگويـد مـي          بنجبرييل

طوركـه  يز مترجمان جايگـاه وااليـي داشـتند؛ همـان         در عهد مأمون ن   ). 84. ، ص 1968مدكور،  (
دستي مأمون در اعطاي دسـتمزد بـه مترجمـان          به گشاده با اشاره   ) 12. ، ص 1379(احمدي  جان
شـده طـال    وزن كتـاب ترجمـه    رسـيد كـه هـم       حـدي مـي   دستي وي گاهي به   گشاده«: نويسد  مي
ترجمـان سـبب مانـدگاري    دستي و بخشش هدايا به م ترديد همين سياست گشاده     بخشيد؛ بي   مي

  . »شد الحكمه ميآنان در بيت
دهندة اصـلي ترجمـه در نهـضت بغـداد، اشـخاص           مثابة سفارش بر دستگاه خالفت به   عالوه

. انـد  كـرده  طور محدود اقدام به استخدام مترجم براي ترجمة آثار موردنظر خود مي   حقيقي نيز به  
خـاطر   است كـه بـه      ثروتمند عهد عباسي بوده    بنوموسي، از دانشمندان     ،از مشهورترين اين افراد   

قـرّه و   بـن حسن و ثابت  بناسحاق و حبيش  بنمترجماني مانند حنين  «آموزي  عالقة فراوان به علم   
 500ها ماهانه مبلغي درحـدود         خدمت گرفته بودند و در ازاي ترجمة كتاب        چند تن ديگر را به    

تـوان بنوموسـي را نمـاد     ترتيب، مياين؛ به)58. ، ص1365مدكور، . (»پرداختند  ها مي   دينار به آن  
بـر دسـتمزد متـرجم كـه در         عـالوه . بخش خصوصي درزمينة ترجمه در نهضت بغداد دانـست        

سفارش ترجمه ازسوي بنوموسي مشخص بوده، موضوع علوم ترجمه نيز كامالً مـشخص بـوده        
 خود عازم كشورهاي    متون موردنظر هايي را براي گردآوري و گزينش         كه هيئت اي  گونهاست؛ به 

هـاي    كتاب) هيئت مترجمان اعزامي  (ها  آن«: نويسد  نديم مي زمينه ابن دراين. اند  كرده  گوناگون مي 
و طب بـا  ) حساب(انگيز و تصنيفات غريبي در فلسفه و هندسه و موسيقي و ارثماطيقي        شگفت

دهـد    مـي خـوبي نـشان  نديم بـه سخن ابن). 243 -244 .، صص 1979الفهرست،  (» خود آوردند 
عـالوه، اسـتخدام    بـه . هـايي بـوده اسـت       هاي سفارشي بنوموسي در چـه زمينـه         موضوع ترجمه 

را  هـا روش ترجمـة مفهـومي     دهد آن مترجمان زبردستي چون حنين ازسوي بنوموسي نشان مي     
اند و مترجمان نيز با آگاهي از ايـن مطلـب بـه احتمـال فـراوان همـين شـيوه را در            پسنديده  مي

  .اند بسته كار ميهترجمة خود ب
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 آگاهي غيرمستقيم از هدف و مخاطب و درنتيجه، تعيين روش ترجمه بر آن اسـاس، اتفاقـاً           
) 1989(زمينـه ورميـر     درايـن . از مواردي است كه در نظرية هدفمندي به آن اشاره شـده اسـت             

ي كـه در    توان تعيين كرد؛ براي مثال، اگر ناشر        مخاطب را به شكل غيرمستقيم نيز مي      «: گويد  مي
سفارش كار دهـد، آگـاهي از گـسترة فعاليـت آن ناشـر                به مترجمي   كند  اي خاص كار مي     زمينه
گـرفتن ايـن مـسئله     با درنظر. »تواند ايدة خوبي درزمينة دامنه و نوع مخاطب به مترجم بدهد          مي
ي اند، با آگاهي از حساسيت كارفرمـا         مترجماني كه با بنوموسي همكاري داشته      توان دريافت   مي

  . را درپيش گرفته باشند ها، روش ترجمة مفهومي بودن ترجمهخود به روان
دهنـده در كيفيـت ترجمـه سـخن         صـراحت از تـأثير نقـش سـفارش        اسحاق نيز بـه   بنحنين

او معتقد است كيفيت ترجمه بستگي به مترجم و نيز كسي دارد كـه بـراي او ترجمـه                   . گويد  مي
يحيي دربارة آنچه از آثار جالينوس و ارسطو به عربـي و            بناي كه براي علي     او در رساله  . كند  مي

دهد و راجـع بـه كتـاب جـالينوس دربـارة          سرياني ترجمه شده است، مسئلة دوم را توضيح مي        
هـدف  . ماسويه ترجمه كـردم   من اين كتاب را چند سال پيش براي يوحنابن        «: گويد  استخوان مي 

 ايـن مـرد   ، زيرا وس را در نهايت روشني بپرورم؛     الينهاي ج   انديشه  من در آن ترجمه اين بود كه        
» خوانـد  نويـسي مـي  دوستدار سخن روشن است و پيوسـته مـا را بـه روشـن        ) ماسويهيوحنابن(
  ).77. ، ص1962بدوي، (

توان نمودهاي عيني موارد مطرح در سفارش ترجمه در نظريـة  با توجه به آنچه ذكر شد، مي    
و نيـز در   در نهضت ترجمة بغداد، در سطح دولتي را) هدف و شرايط تحقق ترجمه (هدفمندي  

طوركه بيان شـد، هدفمنـدي ترجمـه در نهـضت بغـداد در              همان. سطح خصوصي مشاهده كرد   
در جنبة انتخاب آثار، بـيش      . انتخاب آثار براي ترجمه و نيز در روش ترجمه وجود داشته است           

 در بعـد روش نيـز دو شـيوة          كننده بوده است و   گيري فكري خلفا عامل تعيين      از هر چيز جهت   
  .شوددر كار مترجمان مكتب بغداد مشاهده مي گرا و مفهومي  لفظ

در . در نهضت ترجمة بغداد مخاطب نيز با توجه به مقتـضيات زمـان در تغييـر بـوده اسـت                  
هـا خلفـا، دانـشمندان و طـالب علـوم دينـي               دورة اول ترجمه در اين نهضت، مخاطب ترجمه       

م؛ يعني، اواسط عهد هارون و سراسر دورة مـأمون، بـا توجـه بـه سياسـت                  در دورة دو  . اند  بوده
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ويژه علوم كالمي و فلـسفي، ترجمـه مخاطـب     بر ترغيب مردم به فراگيري علم به      حكومت مبني 
پذيرفته اسـت؛     اي صورت مي    صورت حرفه در نهضت بغداد، سفارش ترجمه نيز به      . يابد  عام مي 
.  و دسـتمزد متـرجم كـامالً مـشخص بـوده اسـت      طوركه موضوع ترجمـه، روش ترجمـه   همان

گرفتـه اسـت؛ در بعـد    همچنين، سفارش ترجمه در دو سطح دولتي و خـصوصي صـورت مـي       
     زمينة فعاليت و نيز ميزان دستمزد مترجمـان معـين بـوده اسـت و ايـن امـر بـا تأسـيس               دولتي،  

دربارة ميزان حقوق   . ستمندتري به خود گرفته ا      الحكمه در اواخر دوران هارون شكل نظام      بيت
فاني، (داده است      طال مي  مترجمانوزن هر كتاب به     مترجمان در عهد مأمون نقل است كه او هم        

ترين نماد بخش خصوصي در حوزة ترجمه در نهضت بغداد بـوده   بنوموسي نيز كه مهم ). 1365
 و  گرفته اسـت و بـراي مترجمـان روش          است، حقوق مشخصي براي مترجمان خود در نظر مي        

  .  است كردهموضوع ترجمه را تعيين مي
  

  گيرينتيجه. 6

هـاي نظريـة    مقالة حاضر كوششي درراستاي بررسي نهضت ترجمة بغداد از منظـر شـاخص   
 ،هـاي مهـم نظريـة هدفمنـدي؛ يعنـي           در اين مقالـه، نمودهـاي عينـي شـاخص         . هدفمندي بود 

ر نهضت ترجمـة بغـداد      د» سفارش«و  » هدفمندي«،  »بودن مترجم متخصص«،  »محوريمخاطب«
مندي در  هدف با عنوان الگوي     1970اين بررسي نشان داد آنچه در دهة        . اجمال بررسي گرديد  به

اندك تفـاوتي، در دوازده قـرن پـيش و در جريـان نهـضت                 ترجمه ازسوي ورمير مطرح شد، با     
ون ترجمة بغداد متجلي بوده است؛ هرچند كنش ترجمه در آن دوران فاقد مبـاني تئوريـك مـد                 

  .بوده باشد يا مباني آن در دسترس ما قرار نگرفته نباشد
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