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سازوکار ترجمهها در غرابتزدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی
با تمرکز بر ارتباط «لحن»« ،صدا» و «قدرت»
دکتر شایستهسادات موسوی
تاریخ دریافت7198/2/71 :
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چکیده
مقاله پیشِرو قصد دارد به بررسی میزان تأثیرگذاری ترجمهها در بیگانهنمایی گفتمان نقد و نظری ه
ادبی در ایران بپردازد .نظریههای جدید ادبی در ایران گاه ب ا ماالف ه ایی روب هرو ب ددهان د .ای
نظریهها گاه به بیگانگی با سن نقد ادبی ما و گاهی به نامفهدمی و پیچیدگی متهم شدهاند .ج دا از
دشداریِ بنیادی نظریههای ادبی و پیشزمینههایی که دانست شان باز هم فهم نظریهها را دش دارتر
میکند ،به نظر میرسد گاهی ترجمهها در دام زدن به پیچیدگی و دشداری ای نظری هه ا س هیم
بددهاند« .لح ِ ترجمه» به عندان یک ی از عنار ر اساس ی ترجم ه ،هم داره ب رای نظری هپ ردازان و
منتقدان ای حدزه اهمی داشتهاس  .ای گروه برآنند که مترجمان گ اه ب ا انح راف از لح ِ م ت
مبدأ و فراتر بردن سطح آن از سطح فهم عمدم مااطبان ،میتدانند در انحصاری کردن و خصدری-
سازیِ یک حدزه دانشی نقش مهمی ایفا کنند و بدی طریق بر اقتدار گفتمان آن حدزه بیفزایند .در
ای مقاله با ارائه نمدنههایی از ترجمههای مربدط به نظریههای ادبی کدش یدهای م نش انده یم ک ه
انحراف از لح ِ مت ِ مبدأ (از طریق افراط در سرهگرایی ،که گرایی یا عربیگرایی) چگدنه میتدان د
به ابزار تفدّق گفتمانی ،اعمال قدرت بر مااطبان و مقهدرسازی ایشان تبدیل شدد.
واژگان کلیدی :نظریههای ادبی ،ترجمه ،لح  ،قدرت ،گفتمان.
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
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 -1مقدمه

در دهههای اخیر ورود جریانهای ندی نظری ،دریچههای جدی دی را ب ر فی ای نق د ادب ی ای ران
گشددهاس اما ماالف هایی را نیز به همراه داش تهاس  .ماالف ان ،نظری هه ای ن دی ادب ی را ب ا
رف هایی چدن «غربی»« ،بیگانه با ادبیات فارسی» و «وارداتی» تدریف کردهاند و ای نظری هه ا را
نیازمند «بدمیسازی» دانسته و «تقلید کدرکدرانه» و استفاده «شتابزده» از آنه ا را نادرس قلم داد
کردهاند (نک .قبادی111 :1931 ،؛ حس لی119 :1931 ،؛ خاتمی 1397 ،و غالمحسی زاده.)9 :1931 ،
برخی نیز برآنند که انباشت کتابها و مقاالت از نام نظریهه ا و ار طالحات جدی د ،ب ا
مرعدبساخت خدانندگان ،استفادههای نابجا و سطحی از نظریهها را پنه انم یس ازد (ن ک.
ام خانی1931 ،؛ عمارتیمقدم .)1931 ،ای نگرانیه ا همچن ی مدج ر برگ زاری نشس ه ا و
همایشهایی با محدری «بدمیسازی» نظریههای ادبی شدهاس (نک .ایرنا.)1937 ،
ماالف با ورود نظریههای جدید ،در غرب نیز بیسابقه نیس (ن ک .اش میت .)42 -13 :1933 ،،در
ایران هم به ایده ناسازگاری نظریهها با ادب فارسی و لزوم بدمیسازی آنها پاسخهایی دادهش دهاس
(نک .فتدحی)17-19 :1931 ،؛ اما اینکه «بدمیسازی» نظریهه ای ادب ی چیس  ،آی ا از ش ائبه انجم اد
فرهنگی خالی اس  ،آیا هیچ کشدری تابهحال به شیده تج دیزی مدف ق ب ه ب دمیس ازی نظری های
شدهاس یا خیر؟! بحثی اس که در حدزه و حدرله ای مقاله نیس ؛ نکت های ک ه در ای می ان
نباید از آن غافل شد ای اس که آیا بیگانهنمایی گفتمانِ نظریهه ای ادب ی تمام اح محص دل غراب
ذاتی ای گفتمان اس ؟ رحیح اس که نظریه ادب ی ب ه دلی ل ماهی ب ی رش تهای و ب ه دلی ل
ارتباطش با حدزههایی همچدن تاریخ ،فلسفه ،جنسی  ،قدرت ،جامعهشناسی ،روانشناس ی و غی ره
حدزهای پیچیده و دیریاب اس  ،اما آیا ترجمهها با روشه ای خار ی ک ه در پ یش م یگیرن د ،در
دام زدن به ای کیفیات نقشی ندارند؟
«لح » 1یکی از ویژگیهای کالم اس که ه م در ت ألیف و ه م ترجم ه نم دد دارد .منظ در از
لح  ،تأثیر یا فیایی اس که مترجم /مؤلف بهواسطه بهکارگیری عنارر خاری و بهویژه ب ا انتا اب
لغات و عبارات ،در کالم خدد ایجاد میکند .لح را بیش از ه ر چی ز م یت دان در قال ر «رویک رد
مؤلف /مترجم نسب به خداننده» تعیی کرد .انداع لح از قبی ل رس می ،دوس تانه ،ج دی ،طن ز،
علمی ،عامیانه ،آکادمیک ،مقتدرانه و غیره گدیای حالتی هستند ک ه ندیس نده نس ب ب ه مااط ر
خدد اتااذ میکند (نکBaldick, 2001: 259 .؛  .)Holman, 1985: 444عنصر لح با یک ی دیگ ر از
1. tone
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عنارر مهم در کالم یعنی «ردا» 1پیدند تنگاتنگ دارد ،تا آنجا که غالب اح هنگ ام تعری ف «لح » از
«ردا» نیز سا گفتهاند (ن کBaldick, 2001: 259; Hacker & Sommers, 2014: IDX. 47, 27, .
« .)562-563ردا» در مطالعات ترجمه اولی بار تدسط الرن ،وندتی )1331( 4ب ه ار طالحی وی ژه
تبدیل شد که گدیای ردپا یا اثری اس که مترجم از حیدر و وجدد خدد در مت به ج ا م یگ ذارد
(ن ک .) Venuti, 1995: 238; Hermans, 1996: 23-48 .ردا عنصری اس که اظهار و آشکارس ازی
وجددِ مترجم را در پی دارد ( .)Venuti, 1995: 7-12در ادامه ای پژوهش خداهیم دید ک ه مت رجم
چگدنه میتداند با تغییرِ لح ِ مت ِ مبدأ ردای خدد را از ردای مؤلف متم ایز و گ اهی بلن دتر کن د
(نک )Barnstone, 1993, 28-29 .و ترجمه را به سدی اظهار وجدد خدیش پیش برد.
همچنی لح و ردا در ترجمه ب ا عنص ر «ق درت» پیدس تگی ظریف ی دارن د .در ادام ه ب ا
مددگیری از آرای نظریهپردازانی که ارتباط میان ای عنار ر را کاوی دهان د و همچن ی ب ا ارائ ه
نمدنههایی از ترجمههای فارسی ،نشان دادهایم که بیگانهسازی در لح ترجمه میتدان د ب ه اب زار
«قدرت» تبدیل شده ،منجر به حذف گفتمانهای رقیر شدد.
سؤاالت ارلی ای مقاله ای اس که آیا پیچیدگی زبانی که در برخی منابع نظریه ادبی به نظ ر
میرسد ،تماماح بازتاب مت ارلی اس یا سازوکارهای خاری در ترجم ه در پیچی دهت ر س اخت
آنها و غراب ای گفتمان در ایران نقش داشتهاس ؟ آیا لح انتاابی مترجمان میتداند ب ه اب زار
قدرت و وسیلهای برای حذف گروهی از مااطبان یا حذف گفتمانهای رقیر (مثالح گفتم ان نق د
ادبی سنتی) تبدیل شدد؟ و آیا حفظ عنصر «لح » و «تأثیر» در ترجمه متدن م رتبط ب ا نظری ه
ادبی میتداند به غراب زدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی کمک کند؟
 -1-1پیشینه تحقیق

تحقیقات متعددی به عنصر «قدرت» در ترجم ه تدج ه داش تهان د ام ا غالب اح تمرک ز خ دد را ب ر
الگدهای بروز قدرت از منظر سیاسی یا ایدئدلدژیک نهادهاند .از ای می ان م یت دان ب ه مق االتی
همچدن «بررسی بازنمایی ایدئدلدژی در متدن ترجمهشده سیاس ی» (آقاگ لزاده و فیروزی ان)1931 ،؛
«بررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویک رد تحلی ل گفتم ان» (اری  ،و هاش می)1939 ،؛ ی ا «تغیی ر
ایدئدلدژی در ترجمه (براس ا رم ان پیرم رد و دری ا)» (امیرش جاعی و قریش ی )1931 ،اش ارهک رد.
خانجان و میرزا ( )1931نیز بازنمدد قدرت در ترجمه و ظرفی قدرتنمایی در الگدهای ترجم ه را
1 . voice
2. Lawrence Venuti

174

شایسته سادات موسوی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

بررسی کردهاند ،اما ای تحقیق نیز همچنان به جنبه اقتدارگرایی ای دئدلدژیک ترجم هه ا وف ادار
ماندهاس  .یکی از تحقیقاتی که مفصلتر به ارتباط قدرت و ترجمه پرداخته کتاب س ن ترجم ه
در عصر ایلاانان و تیمدریان (سعیدی و معاذاللهی )1931 ،اس  .بررسی رابط ه می دانه ای ق درت و
عادتوارگی (عادیسازی الگدها) در ترجمه ،ای کتاب را به مقاله حاضر مرتبط م یکن د .نظرگ اه
کتاب سن ترجمه از آن جه که به مترجمان در نقش کنشگران اجتماعی مینگرد ،ب ا نظرگ اه
مقاله حاضر اشتراک دارد.
عنصر «لح » در ترجمه نیز هرچند در تحقیق ات فارس ی متع ددی وارد ش دهاس  ،ام ا ای
تحقیقات عمدماح بر روی لح ِ ترجمههای ادبی تمرکز ک ردهان د (ن ک .احم دی و حقیق م نش1934 ،؛
فدالدوند1933 ،؛ امامی .)1921 ،امامی در مقالهای خداندنی با عندان « مسأله لح در ترجم ه؛ از ک ال
فرنگی بلبل فارسیگد نسازید» به ستایش کلم ات ع ادی و ع امی م یپ ردازد و از غراب در لح
انتقاد میکند ( .)1191 -1191 :1921حفظ لح در ترجمه شعر و داستان ،البت ه از اهمیت ی دوچن دان
برخدردار اس  ،اما ای بدان معنی نیس که بالغ یا حفظ لح در ترجمههای متدن علمی بیاهمی
اس  .متأسفانه ترجمه ای متدن اغلر از نظر فصاح و دق ترجمه ارزیابی ش دهاند و در نق د آنه ا
از مسأله لح که با بالغ سروکار دارد غفل شدهاس (نک .رلحجد.)2 :1939 ،
 -2-1روش کار

«نقد ترجمه» و «ارزیابی کیفی ترجمه» دو حدزه مرتبطاند و پیدس تگیه ای ریش های دارن د ام ا
درک تمایز ظریف میان ای دو نیز امری واجر اس  .ارزیابی کیفی ترجمه با مقابل ه زب ان مب دأ و
مقصد و بررسی روابط تعادلی میان دو مت سروکار دارد ،به ای معنی ک ه م یس نجد مع ادله ای
واژگانی ،نحدی و ساختاری مت مقصد نسب به مت مبدأ ،خدب /بد یا غل ط /ر حیح اس  .ول ی
نقد ترجمه ،بیشتر به حدزه نقد ادب ی ش باه دارد و ب ه ارزی ابی کارکرده ا و ت أثیرات ترجم ه ب ر
فرهنگ مقصد میپردازد (نک .فرحزاد241 :1931 ،؛ خانجان .)117 -111 :1931 ،مقاله حاضر نی ز ،هرچن د
با ارزیابی ترجمه در ارتباط اس اما هدف نهایی و ارلی آن ،نقد ترجمه و بررسی تأثیری اس ک ه
در زبان مقصد میگذارد.
در ای ندشتار ،بیشتر بر روی واحدهای کدچکتر زبانی یعنی معادلها و عبارات کدچ ک تمرک ز
داشتهایم هرچند سازوکار بهکاررفته در ای واژهها و معادلگذاریه ا را بای د ب همثاب ه مش نمدن ه
خروار ،مثالی دانس که در واحدهای بزرگتر زبان و نیز در ساختارهای نح دی ر دق م یکن د .م ا
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برای اثبات تأثیر واحدهای کدچک بر واحدهای بزرگتر زبان ،نمدنههایی از جمالت یا بندها نی ز ارائ ه
دادهایم ،اما تمرکز ارلی در ای ندشتار بر روی واژگان و ارطالحات اس  .با ای حال و ب ا تدج ه ب ه
اهمی ساختارهای نحدی در تدلید لح  ،خدانندگان محترم میتدانن د ب رای دی دن نمدن هه ایی از
ساختارهای نحدی که لحنی ترجمهزده به کالم میدهند ،به مقاله «چهار ن دع ترجم ه» (خزاع یف ر،
 )11-3 :1931مراجعه کنند.
 -2پیشزمینههای نظری
 -1-2روشهای ترجمه :غرابتزدایی یا غرابتافزایی؟

نظریههای کالسیک ترجمه همداره میان دو قطر مقصدگرایی و مبدأگرایی در آمدوشد ب ددهان د.
شاید بتدان گف انداع متعدد نظریههای ترجمه که بعدها شکدفا شدند نیز نهایتاح ب ه یک ی از ای
دو جانر تمایل دارند.
رویکردهای مقصدگرا ،معمدالح به تأثیرگذاری مت و حفظ حالوهدای زب ان مقص د و در نتیج ه
به «غراب زدایی» از ترجمه تمایل دارند .سابقه ای رویکرد به سیسرو ،1شاعر روم باس تان م یرس د.
وی معتقد بدد ترجمه باید در درجه اول تأثیرگ ذار باش د ،بن ابرای ب رای تحق ق ای تأثیرگ ذاری،
مفاهیم را در قالبی که با زب ان «خددش ان» س ازگاری داش  ،م یریا (.)Munday, 2001: 19
سن جروم 4نیز در سده پنج میالدی در ولگات( 9ترجم ه کت اب مق د از عب ری ب ه الت ی ) ،از
همی روش سدد میبرد .جان درایدن 2شاعر انگلیسی قرن هفدهم نیز معتق د اس در ه ر زب انی
آن مایه از تدانمندی وجدد دارد که بتداند انداع و اقسام معانی یا فرمهای زب انی را بازگدی د ،بن ابرای
الزم نیس مترجم را تح فشار قراردهیم و مجبدرش کنیم که کامالح پایبن د س اختار م ت ار لی
باشد ( Dryden, 1987: 5/529و نیز نک.)Dryden, 2015 .
از دیگر نظریهپردازانی که بر همسانی تأثیر ترجمه با تأثیر مت مبدأ تدج ه بس یار دارد ،ی دجی
نایدا 1اس  .روش ترجمه نایدا که خدد آن را «ترجمه پدیا» 1مینام د ،ب ه خ اطر اه داف م ذهبی او
پیریزی شد (نک .)Nida & Taber, 1969 .او در ترجم ه کت اب مق د  ،ب هدنب ال ایج اد ت أثیری
( 34 -601ق.م) 1 . Cicero
2 . Saint Jerome
3. Vulgate
4 . Dryden
5 . Eugene Nida
6 . Dynamic equivalence
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مذهبی برابر با مت ارلی اس  .برای مثال در برابر عبارت «برّه خداوند» در کت اب مق د  ،عب ارت
«سگ آبی خداوند» را قرار میدهد ،چراکه در فرهنگ اسکیمدها برّه وجدد ندارد و ترجم ه لف ظ ب ه
لفظ کنش و پدیاییای در مااطر ایجاد ناداهدکرد (خزاعیف ر .)74 :1932 ،نظریه نایدا بعدها از ح دزه
ترجمه متدن مذهبی فراتر رف و در انداع متدن کاربرد یاف .
رویکردهای متعدد دیگری در مطالعات ترجمه وجدد دارند که کفه ترازو را به نف ع غراب زدای ی
سنگی میکنند ،ازجمله نظریه ترجمه به روش ارتباطی 1که ارتباط با خداننده را اعتب ار م یباش د
(نک)Newmark, 1981 .؛ روش ترجمه پنهان 4که میکدشد ترجمهای روان و طبیعی بسازد بهطدری
که خداننده تشایص ندهد در حال خداندن متنی ترجمهشده اس (نک ،)House, 1989 .روشهای
کارکردگرا 9که به کارکرد ترجمه در زندگی مااطر میاندیشد (نک )Reiss, 2000 .و مداردی دیگر.
در برابرِ گروهِ طرفدار غراب زدایی ی ا «ب دمیس ازی ،)1(»2گروه ی از مترجم ان نی ز هم داره
طرفدار «بیگانهسازی» در ترجمه بددهاند .ترجمههای عرب ی در مکت ر بغ داد از ای روش س دد
بردند .گدته ،ترجمه را ابزاری برای قدرت گرفت زبان و در نتیجه افزایش ت دانِ ایس تایی در براب ر
گفتمانهای سلطهجد (برای مثال گفتم ان فرانس ه در آن زم ان) م یدانس ( .)4او در باش ی از
دیدان غربی -شرقی ( )1313نظریه ترجمه خدد را شرح میدهد و آنچه او در ای باش م یگدی د
بعدها نظریات مهمی را پایهریزی میکند .شالیر م اخر ( ،)1392 -1713یک ی از ه منظ ران گدت ه،
خدد مترجمی قدیدس بدد و ترجمه هرمندتیکی او از آثار افالطدن به شهرت ف راوان رس ید؛ وی
در گفتاری با عندان «در باب شیدههای ماتلف ترجمه»( )9ب رای مت رجم تنه ا دو راه را محتم ل
میداند ،مترجم یا باید آرامش خدانن ده را لح اک کن د و ندیس نده را ب ه س دی او بب رد (اعتب ار
باشیدن به زبان مقصد) ،یا باید ندیسنده را به حال خدد رها کند و خداننده را ب ه س دی او بب رد
(اعتبار باشیدن به زبان مبدأ) و خدد از میان ای دو ،راه دوم را میپسندد و ترجمه ثم رباش را
ترجمهای میداند که از طریق «بیگانهسازی» ،1زبان مقصد را با زبان و فرهنگی ت ازه آش نا س ازد
(Munday, 2016: 47-48؛ Szymanska, 1916؛ و ن ک .م ت آلم انی .)Schleiermacher, 2006
بنیامی در اثر تأثیرگذار خدد وظیفه مترجم ،1گفتههای گدته را بهتری یادداش تی م یدان د ک ه در
1 . communicative method
2 . covert translation
3 . Operative
4. Domestication
5 . alienation/ foreignization
6 . The Task of the Translator
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کل تاریخ زبان آلمانی در باب ترجمه به چ ا رس یدهاس ( .)Benjamin, 2002: 261ریک در نی ز
برای ورود عنارر زبانی جدید به زبان مقصد ترسی به خدد راه نمیدهد و ای ام ر را «مهم انن دازی
زبانی» میداند ( .)Ricoeur, 2006: 24او میگدید باید مراقر بدد تا ادعای بدمیگرای ان ،مبن ی ب ر
بسنده بددنِ زبانِ خددی ،به ترجمه راه نیابد ،چراکه شیدهای اس غیردمدکراتیک و میتدان د ب ه
ناسیدنالیسم افراطی و شدونیسم منجر شدد (ریکدر .)14-11 :1931 ،برخی از ترجمهها ادوار ت اریای
مهمی را رقم زدهاند ،مانند ترجمه آلمانی لدتر از انجیل ،یا تأثیر ترجمهه ای مت دن کالس یک در
شکلگیری دوره رنسان ،،روشنگری یا رومانیسیم .بنا به گفته ریچارد کرنی «در همه ای مث ال-
ها حلدل قامدسی از لغات یک زبان به زبان دیگر با ایدههای مدرنِ رهایی و تح دل انس ان ارتب اط
داش [ ]...پ ،ترجمه همداره وجدد داشتهاس و به گفته آنتدان برم ترجمه ،تجرب ه بیگانگ ان
اس » (همان.)11 :
با پیشرف زم ان و غن یش دن نظری ات زبانشناس انه-س اختارگرایانه ،نظری ات ترجم ه
روزبهروز به سم بدمیزدایی پیش رف  ،چراکه ترجمه بهمثابه چهارراه تالقیهای فرهنگ ی
قلمداد شد و هرگدنه تالش برای بدمیکردن ترجمه ،خیان ب ه پدی ایی فرهنگ ی و س د راه
ورود آواهای تازه تلقی میشد(( )2برمان.)14 -11 :1931 ،
اما ای گدنه از ترجمه ،اکندن مجدداح ماالف ها را برانگیاتهاس  .آیا پذیرایی بیمحاب ا از ورود
عنارر جدید زبانی در انسجام و تاریخمندی فرهنگِ مقصد گسس ایجاد نمیکند؟ حت ی ون دتی
که خدد از طرفداران شکدفایی فرهنگی از طریق ترجمه اس  ،ای امر را تنها در س ایه انس جام و
یکپارچگی فرهنگی میسر میداند ( .)Venuti, 1998: 68رای جش دن مف اهیمی متی اد همچ دن
«جهانیشدن» و «بدمیشدن» ،تعارضات میان ای دو جریان را بیشازپیش روش س اخ  .اگ ر
ممانع از ورود عنارر بیگانه میتداند فرهنگ را از پدی ایی بین دازد و آن را همچ دن ب اتالقی در
خدد مانده ،باشکاند بازگذاشت راه بر هر عنصر بیگانه نیز م یتدان د پیدس تگیه ای ت اریای را
بگسلد .نظریهپردازانی که به همسدیی واردات فرهنگی با باف قایلاند ،برآنند که «هیچ جامع های
نمیتداند بدون مالحظات هدی فرهنگی به دنبال ثب و تحکیم ویژگیهای خ دد باش د [ ]...ن ه
تنها تحدالت سیاسی و اجتماعی معارر بلکه پیشرف های اقتص ادی و فن اوری نی ز [ ]...فق ط از
طریق مفهدم هدی فرهنگی دریاف م یش دند» (Segers, 2000: 384-385؛ ب ه نق ل از ت درو ،
 .)419 :1931از طرف دیگر اگر ترجمه آنقدر از باف مقصد دور شدد ک ه مااطب ان نتدانن د ب ا آن
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ارتباط برقرار کنند ،اساساح ترجمه چه فایدهای خداهدداش ؟ آنچن ان ک ه ی دری لدتم ان 1در ب اب
«سپهر نشانهای» 4میگدید« :هر زبان منفرد به واسطه اینکه در یک سپهر نش انهای نمددپی داکرده،
تدانستهاس به یک زبان منفرد تبدیل شدد .عنارری که در ای سپهر نشانهای ق رار نداش تهباش ند،
برای کسانی که در ای سپهر زیس میکنند ،بیمعنا خداهند ش د» ( .)444-441 :1931ه درنبی نی ز
میگدید« :در دوران کالسیک ،روش بررسی ترجمه چنی بدد که جمالت و باص د کلم ات را از
باف جدا و بهتفصیل بررسی میکردند .در دوره جدی د مطالع ات ترجم ه ،محق ق ب ه ش بکهای از
روابط عالقهمند اس و اهمی تکتک کلمات را ،با تدجه به اینکه تا چه حد با ک ل م ت  ،مدقعی
و فرهنگ ربط دارد ،میسنجد» ( Snell- Hornby, 1988: 36به نقل از خزاعیفر.)71 :1932 ،
بنابرای فراتر رفت از بررسی دو عنصر زبان مبدأ یا مقصد و تدجه ب ه عدام ل متکث ر دخی ل در
ترجمه از قبیل هدف ،مااطر ،کارکرد ترجمه ،تأثیر و ت أثر ترجم ه در باف  ،لح  ،س ازوکارهای
ایدئدلدژی و قدرت و غیره امروزه برای منتقدان ترجمه امری واجر اس .
 -2-2لحن در ترجمه و ارتباط آن با صدا و قدرت

ساختارشکنان به مطالعات ترجمه بسیار عالقهمندند ،چراکه ترجمه از جایگ اهه ایی اس ک ه
میتداند اعتبار مقدلهای به نام «مت ارلی» را به چالش بکشد .مقاالتی چدن «مرگ مؤل ف» از
روالن بارت ( )1317و «ندیسنده چیس ؟» از فدکد ( ،)1313از چهره مؤلف و بهتب ع آن از چه ره
«مت ارلی» تقد زدایی کردند.
منتقدان سنتی ترجمه تمام هموغم خدد را بر هماهنگی میان مت ارلی و م ت مب دأ ی ا
«دق در ترجمه» نهاده بددند ،چراکه ایشان سنّتاح قایل به وجدد «اندیشهای ار لی» در «م ت
ارلی» بددند و میکدشیدند ای اندیشه به دس نادردهتری حال ممک از زب انی ب ه زب ان
دیگر منتقل شدد .ای همان چیزی اس که فدکد آن را «شیده کالسیک بازنم ایی» م ینام د
(گنتزلر.)139 -134 :1931 ،

اما منتقدان پساساختارگرا ،با درنگ بر قدرت مهارناش دنی زب ان ،محتاطان هت ر ب ه امک ان
ترجمه دقیق مت ارلی مینگرند .نظرگاههای جدید ترجم ه ،ب ه ارتباط ات ترجم ه ب ا باف ،
بسیار عالقهمندند و میتدان گف غالباح در بستر «تحلیل گفتمان» زاده م یش دند (ب رای نمدن ه
نکHatim & Mason, 1993; Hatim & Mason, 1997 .؛  .)Hatim & Munday, 2004گنتزلر
1 . Juri Lotman
2 . Semiosphere
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و تیمدکزکد ( )1932به شکلگیری مترجم در بستر گفتمان و شکلده ی مت رجم ب ه گفتم ان
فرهنگی نظر داشتهاند و بهتفصیل بازیهای قدرت ،ترجمه و گفتمان را بررسیدهاند.
ای نظرگاههای جدی د ،ترجم ه را ه م تأثیرپ ذیر از عدام ل گفتم انی (از جمل ه باف
فرهنگی -تاریای) و هم تأثیرگذار بر آنها ،در نظر میگیرند .فدکد میگدید« :ای گدنه نیس
که ندیسنده [ /مترجم] زبان را به کار گیرد و خدد بیرون از آن بایستد ،بلکه زبان خدد جزئی
از خلق مدضدع و دارای تأثیر تدلیدی خدیش اس » (گنتزلر .)132 :1931،به بیان دیگر ،امروزه
زبان ،بهخددیخدد ،دارای قدرت تأثیر پنداشته میشدد بهگدنهای که حت ی خ ددِ ندیس نده/
مترجم در خدم گفتمان درآمده و به یکی از ابزار /کارکردهای گفتمانی تبدیل میشدد.
بنابرای بیگانهسازی یا غراب زدای ی را نم یت دان س ازوکاری س اده و تمام اح در دس مت رجم
پنداش  .مترجم در روند ترجمه هم خدد تح سلطه الزامات گفتمانی پیش ی دس ب ه انتا اب
میزند و هم انتااب او خدد به الزام گفتمانیِ دیگری برای مترجمان بع دی ب دل م یش دد .ون دتی،
بیگانهسازی یا بدمیسازی را در هر ردرت امری ایدئدلدژیک تلقی میکند و بر آن اس ک ه در ه ر
دوی ای روشها مترجم تح تأثیر فشارهای گفتمانی ی ا ای دئدلدژیک ،ک دهای زب انی را در م ت
مقصد دستکاری و تحریف میکند (.)2001: 240
لح در ترجمه ،با مسأله انتا اب ،دس تکاری و تحری ف پیدن د تنگاتن گ دارد .از س دی دیگ ر
دستکاری در لح  ،با دستکاری در جامعه مااطبان همراه اس  .برای مثال کلم ه  Fearرا م یت دان
به واژههای «تر  ،وحش  ،هرا و غیره» ترجمه کرد .اما ممک اس مت رجم ب ا برگزی دن واژه
«دهش » ،مااطبان زیادی را حذف کند ،چراکه ای معادل ماصد طبق ات فرهیات هت ر اس .
احتماالح تمام انگلیس یزبان ان معن ای واژه  fearرا درکم یکنن د ،ام ا تم ام فارس یزبان ان معن ای
«دهش » را نمیدانند .ای گدنه اس که مترجم میتداند با ابزار لح  ،دس ب ه ح ذف باش ی از
مااطبان یا در ابعاد بزرگتر دس به حذف گفتمان آنها بزند.
ارتباط عدامل قدرت با ترجمه مدرد تدجه برخی از پژوهشگران پساساختارگرا قرار گرفت ه ام ا
فیل تقدم در ای مدضدع از آنِ تئد هرمنز اس  .هرمنز با تدجه به عنصر «ردا» ،جایگاه مت رجم
در ترجمه را میسنجد .به نظر هرمنز ،مترجم همیشه و حتماح ،حتی اگر خدد ناداهد یا ندان د ،در
مت «حیدر گفتمانی» دارد ( .)Hermans, 1996: 27ردایی که مترجم در ترجمه از خدد بهج ا
میگذارد ،گدیای حی در گفتم انی اوس و ای حی در گفتم انی ب ه دلی ل فار له زم انی ی ا
جغرافیایی مترجم با مت ارلی ناگزیر اتفاق میافتد و در چند ش کل خ دد را نش ان خداه د داد،
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یکی از رایجتری نمددهای حیدر گفتمانی مترجمان ،در حذف و اض افاتی ب روز م ییاب د ک ه در
مت وارد میکنند ،از جمله در پاندی،ها و تدضیحات ( .)Ibid: 40اما وقتی ک ه مت رجم احس ا
کند ،بیش از اینها در تغییر مت قدرت دارد ،ر دای او در م ت ترجم هش ده بلن دتر ب ه گ دش
خداهد رسید.
بازیل هتیم و جرومی ماندی ،از دیگر نظریهپردازان ی هس تند ک ه ب ه نق ش عدام ل ق درت در
ترجمه تدجه داشتهاند .بنابر نظر ایشان مترجم م یتدان د ب ه بهان هه ایی ظ اهراح ب یخط ر و حت ی
ستددنی همچدن «روان شدن ترجمه»« ،جذاب کردن مت » و «دق در ترجمه» دس ب ه اعم ال
قدرت بزند و حیدر گفتمانی خدد را در مت پررنگ کند و ب دی طری ق زب ان را ب ه نف ع «خ ا
بددن» و «تافته جدا بافته بددن» خدد «غصر» کند (.)Hatim & Munday, 2004: 93- 96
براسا نظر هتیم و ماندی قدرت در ترجمه به معنی «استفاده از زب ان ب ه عن دان اب زاری
برای «وارد میدان کردن» یا «از میدان بهدر کردن» گروهی از مااطبان ،نظ امی از ارزشه ا و
عقاید یا حتی کلی یک فرهنگ» اس ( .)Ibid: 93دستکاری لح در ترجمه ،حتی م یتدان د
به مت کارکردی بباشد که مت مقصد از آن کارکرد عاری بددهاس  .ای یک ی از مداض عی
اس که مترجم با انحراف از لح مت ارلی ،میتداند ردا و حیدر خدد را بهجا بگذارد .هتیم
و ماندی نمدنههایی از ترجمههای عربی به انگلیسی را نشان میدهن د ک ه ب ا الی ه ظریف ی از
لح آکادمیک روکشکاری شدهاند ،همی طدر نقد ایشان بر ترجمه ناب اکدف از آث ار پدش کی
نشان میدهد که وی چگدنه لحنی نابهگرایانه و پر از ارجاعات علمی به ترجمه آثار پدش کی
باشیدهاس (.)Ibid: 94, 96
با ای تفاریل آیا میتدان گف زبان و لح بهکاررفته در ترجمههای متدن نظریه ادبی ،زب ان
و لحنی اریل (برابر با مت ارلی) اس ؟ یا اینکه میتدان ای ام ر را ،دس ک م ت ا ح دی و در
مداردی ،محصدل سائقهای گفتمانی و راهکاری برای اعمال قدرت ،ابراز تفدق ،خصدر یس ازی،
انحصاریکردن حدزه نقد و در نهای آن را گدنهای از «غصر زبان» و «مص ادره زب ان» دانس ؟
در باش بعدی میکدشیم به پاسخ سؤاالت باال نزدیک شدیم اما پیش از آن چند نکت ه را ی ادآور
میشدیم:
 -1سازوکارهای بیگانهسازی یا غراب زدایی و غیره منحصراح مربدط به ترجمهه ای نظری ه ادب ی
نیس و در ترجمه انداع مدضدعات ماتلف دیده میشدند اما ح دزه بررس ی ای مقال ه نظری ه
ادبی اس .
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 -4شاید کمتر نظریهای را بتدان منحصراح «نظریه ادبی» نامید .بس یاری از نظری ات زبانشناس انه،
روانکاوانه ،جامعهشناسانه و غیره هیچیک انحصاراح برای مطالع ه ادب ی ایج اد نش دهان د .بن ابرای
دقیقتر آن اس که بهجای «متدن نظریه ادبی» بگدییم ما «متدنِ نظ ری م رتبط ب ا مطالع ات
ادبی» را در نظر گرفتهایم اما مسامحتاح و برای اختصار ،همان گدنه کدتاه را به کار میبریم.
 -3وضعیت لحن در ترجمههای فارسی متون نظریه ادبی
 -1-3پیروی از لحن ترجمههای شهرتیافته

«دق در ترجمه» یکی از دالیل ظاهراح مدجهی اس ک ه م یتدان د ترجم ه را پیچی ده کن د .از
معروفتری نمدنههای چنی ترجمهای در زبان فارسی ،ترجمههای فلسفی ادی رس لطانی اس
که به دشدارخدانی معروفاند .نقدهای متعددی نیز بر ای ترجم ه ش دهاس ( .)1در اینج ا قص د
پرداخت به ترجمه وی را نداریم اما گاه سنگبنایی که مترجمی مینهد ،خ دد ب ه الگ دی زب انی
یک گفتمان تبدیل میشدد و مترجمان بعدی را به انتاابه ای مشاص ی س دق م یده د .ب ه
معادل زیر که از ترجمههای ادیرسلطانی به متنی درباره آثار جدی ،راه یافته تدجه کنید:


هایش /هاینده (حقیقی1931 ،الف193 :؛ حقیقی1931 ،ب:



حرف بزرگ شرزندهداری فینهگانها ،آش دبی اس خ ا  :ای آ،ش دب ،ق درتِ
هایش اس  ،قدرت هایش رشتههای ناهمگ [ ]...را درون خدد پیچی ده م یکن د

)1(.)72

(حقیقی1931 ،ب.)72 :

به نظر نمیرسد جمع کثیری از فارسیزبانان یا حتی متاصصان معنای واژه «هایش» را بدانن د.
ای دو واژه معادلهایی هس تند ب رای  affirmationو  affirmativeدر زب ان انگلیس ی ،ب ه معن ای
تصدیق ،تأیید و ایجاب .با یک جستجدی ساده میت دان دی د ک ه ای واژه در فرهن گه ای لغ
انگلیسی که برای ندآمدزان و دانشآمدزان ندشته شده ،وجدد دارد از جمله در  Urbom, 2005: 12که
فرهنگ لغ ندآمدزان اس و همچنی در  Manse, 1996: 9که فرهنگ لغتی اس برای ندآم دزان
انگلیسی و دانشآمدزان متدسطه ( )Ibid: iiiای دو مدخل به چشم میخدرد .از ای طری ق روش
میشدد که کلمه  affirmationبرای جمع کثیری از مااطبانِ انگلیس یزب ان آشناس  ،ام ا کلم ه
«هایش» حتی در بزرگتری فرهنگهای جامع زبان فارسی از قبیل لغتنامه دهادا ،فرهنگ معی و
سا وجدد ندارد .حال باید پرسید که جامعه مااطبانِ «هایش» تا چه اندازه محدودتر از مااطبان
« »affirmationاس ؟ تعدادِ مااطبانی که با ای انتاابِ واژگانی از امکان فهم معنا محروم میشدند

131

شایسته سادات موسوی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

چقدر اس ؟ آیا آزادی عمل در انتااب معادلها به مترجم ندعی قدرت در بازی ب ا امکان ات م ت را
نمیدهد و آیا مترجم از طریق ای آزادی و قدرت ،لحنی را به گفته خدد نمیدهد که با لح جمل ه
ارلی تفاوت دارد و میتدان دعدی خا بددن و متفاوت بددن را در آن دید؟


همبومپنداری (رافی 3 :1939 ،و )99

ای ترکیر نیز برای شمار زیادی از فارسیزبانان آشنا نیس  .ای معادل که حت ی ب رای
متاصصان نسبتاح ناآشناس  ،ترجمه سادهتری کلم ات انگلیس ی اس .»what it is like« :
هرم برای هر روای چهار شاخصه معرفی میکند ،یکی از آن چهار ای اس ک ه روای
ح ِ،چگدنهبددنِ یک تجربه را منتقل کند .هرم برای ای شاخص ه عب ارت بس یار س اده
« »sense of what it is likeرا به کار میبرد ( .)Herman, 2009: XVIآیا لح و ت أثیر ای
دو عبارت برای مااطبان هر دو جامعه زبانی برابر اس ؟


نابچاری تکرار (بهروزی 491 :1933 ،و )241

یک فارسیزبان بعد از کمی کلنجار رفت با ای لفظ غریر ،ممک اس معن ای آن را دریاب د.
اما ای لفظ برای فارسیزبان ان ،ب ه هم ان ان دازه آش نا اس ک ه واژه سرراس و بس یار پرتک رار
« »Compulsionبرای انگلیسیزبانان؟ ارطالح « »compulsion to repeatدر ارل ی ک ار طالح
فرویدی اس و به حالتی اشاره دارد که آدمی مجبدر به تک رار ی ک عم ل اس  ،ح ال آنک ه از آن
لذتی نمیبرد (وسدا ) (نک .اسدن 1931 ،ذیلِ  .)Répétition compulsion deای ار طالح در ار ل
آلمانی « »Wiederholungszwangاس  .هر دو قسم ای ارطالح یعنی «( »wiederholungب ه
معنی تکرار) و «( »zwangبه معنی نیرو ،قدرت و اجبار) از کلمات بسیار پرتکرار آلمانیان د .در زب ان
آلمانی بیش از سیص د کلم ه در ترکی ر ب ا  zwangس اخته م یش دد ( .)7اکن دن می زان آش نایی
«نابچاری» برای فارسیزبان با دو معادل پ یشگفت ه قاب ل بررس ی اس  .چ را مت رجم ب ه کلم ه
سرراس و معناداری مثل «ناچاری» ت نمیدهد و حتماح آن را ،حتی اگر شده ب ا اف زودن ب یدلی ل
یک «ب» در میانه ،به شکلی غریر و بعید ارائه میکند؟ ظاهراح چدن «نابچاری» ،خدانن ده را بیش تر
به ای باور میرساند که سا از امری اس تازه و ورای سطح فکر عمدم.
دلیل بهظاهر قانعکنندهای که میتدان برای ای انتاابها تراشید ای اس ک ه ش کل متف اوت
یا بهارطالح «نشاندار» کردن عبارت میتداند گدیای آن باشد که ای عبارت ی ک ار طالح اس و
کاربردی تاصصی دارد .رح چنی گزارهای را در ادامه خداهیم سنجید.


پسینه متن (تاجیک)14 :1934 ،
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انتااب «پسینه» به جای «پ »،یا «پش » ای ارطالح را از دو واژه دیگر تاصص یت ر
نشانمیدهد .بنابرای عبارت همهفهمِ « »behind of the textبا یک مع ادل که فارس ی
جایگزی میشدد .شاید بگدیند که ای عبارت ترجمه ار طالح فرانس دی «»arriere-texte
اس  ،پ ،باید ضرورتاح به شکلی «نشاندار» ترجمه شدد ت ا ب ار ار طالحیِ عب ارت را نش ان
دهد .سؤالی که در اینجا پیش میآید ای اس ک ه آی ا ای ار طالح در ار لِ فرانس دی
«نشاندار» اس ؟ یعنی  arrièreدر فرانسدی کلمهای کهنهتر از زب ان روز فرانس دیان اس ؟
پاسخ ای سؤال منفی اس  arrière .واژهای پرک اربرد اس و در زب ان روزم ره ازجمل ه در
عباراتی ساده مثل  Faire un bond en arrièreو  jeter un regard en arrièreب ه معن ی
«به عقر پریدن» و «به عقر نگاهکردن» استفاده میشدد .سؤال بعدی ای اس ک ه آی ا در
ترجمه انگلیسی ای واژه «نشاندار» ترجمه شده تا ماهی ار طالحی ار ل فرانس دی آن را
برساند؟ باز هم پاسخ منفی اس  .جالر اینجاس که  arrièreیک گدن ه بس یار نزدی ک ب ه
خدد در انگلیسیِ که دارد :واژه  rearکه به قسم انتهایی هر شیء اط الق م یش دد و ب ا
واژههای  rereو  arereدر فرانسدی که همریشه اس ( .)3باای حال چه در انگلیس ی و چ ه
در فرانسه از امکانات که زبان برای نشاندار کردن ای ارطالح استفاده نشدهاس .
اما مهمتر از همه اینکه اگر بپذیریم ک ه ارتب اط می ان دال و م دلدل ارتب اطی ذات ی و طبیع ی
نیس  ،بلکه دالها قراردادهایی وضعی برای معنا هستند ،آیا نمیتدان به همی اعتم اد ک رد ک ه ب ا
کاربرد ی ک واژه در معن ای جدی د و در باف جدی د خددبا دد معن ای ار طالحی در ظ رف آن
گنجانده شده و بهتدریج بسط معنایی پیدا میکند؟ آیا قدیمتری و پرک اربردتری واژهه ایی ک ه در
حدزه دانش ادبی کاربرد دارند –برای مثال واژههایی مثل شعر ،بی  ،بحر ،داس تان ،روای و غی ره-
از ناس برای همان معانی تاصصی وضع شدهاند یا با تدسعه معنایی -که از قابلی ه ای طبیع ی
همه زبانهاس  -معنای جدید به خدد گرفتهاند؟ مثال بعدی ای بحث را روش تر میسازد.
 -2-3نشاندار کردن کلمه


فرادهش (نک .فردید)1937 ،

واژه «ف رادهش» که بهعندان معادل واژه انگلیسی « »Traditionو آلمانی « »überlieferungپیشنهاد
شده ،واژه «سن » را پ ،میزند .کاربران «فرادهش» معتقدند معنای انتقالی و جریانمندِ مدجدد در
دو واژه انگلیسی و آلمانی ،به واسطه پیشدند « »Traو « »überبه وجدد آمده و ای ج زءِ معن ایی در
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واژه «سن » وجدد ندارد .حتی اگر معنای انتقال و جریان در لفظ واژه سن نباشد -که هس  -آی ا
فارسیزبانان سن را در معنای «میراثی که از نسلی به نسل بعد میرسد» ،به کار نمیبرند؟ اگر ج داب
ای سؤال مثب باشد ،باید گف که سن بهراحتی میتدان د ه ممعن ی ب ا  überlieferungباش د،
چراکه در معنای قامدسی  überlieferungآمده« :میراثی که از نسلی به نسل بع د م یرس د» .از اینه ا
گذشته واضعان ای معادل تدجه نداشتهاند که یکی از معانی ریشهای لغ س ن «دوام و اس تمرار»
اس ؛ چنانکه احمدب فار بهروشنی میگدید« :س ّ :و ه د جری انا الش ،یء و إط راده ف ی س هدله»
( )11 :1212عرب میگدید« :سن،ن ا الماء ،علی وجهی» ،سن اینجا ب ه ری زش پیدس ته و م داوم آب
اشارهدارد (همانج ا) .شاید پنداشته ش دد ک ه ارتب اط ط دالنی واژه س ن ب ا ام در دین ی در ت اریخ
کشدرهای اسالمی ،بار دینی خدد را در کلمه حفظ میکن د ،ح ال آنک ه  überlieferungلزوم اح ب ار
دینی ندارد .اما حیدر روان و فهمیدنی سن در ترکیباتی مثل «سن ادبی» یا «س ن ش عری» و
غیره نشان میدهد که کلمات ظرفی ایفای نقش در کارکردهای ماتلف را دارند.
نمدنه زیر بهتر نشانمیدهد که گ اهی مت رجم ب ا مح رومک ردن زب ان از امکان ات طبیع ی
خددش -و بهتبع آن محرومکردن گروهی از مااطبان -واژهای زنده و کارآم د را از حی ات س اقط
میکند تا مگر معادلی «نشاندار» بسازد:


بداشتکرد /بداشتهگیریِ پیشپنداشتهها (بهروزی)939 :1933 ،



پیشپنداشتهگیریِ بداشتکرد (همانجا)

ای دو معادل ب ه ترتی ر ب رای « »positing the pre-suppositionsو « pre-supposing the

 »positingآمدهاس  .تدضیحاتی که مترجم برای انتااب ای معادلها آورده ،چن ی اس « :فع ل
پدزی یعنی «مدجددی  /رح چیزی را مفروض و متحصل گرفت » .فع ل «داش ت » در فارس ی
واجد کلیه آرِشهای( )3الزم برای معادلقرارگرفت با ای کلمه میباشد [ ]...اما اش کال در اینجاس
که «داشت » یک کلمه معمدلی و «بینشان» اس و بنابرای نمیتداند در نقش یک ارطالح ظ اهر
شدد .برای غلبه بر ای دشداری ،ما یک پیشدند خنثی از نظر معنایی را (در واقع ،ب ای ت زیی افع ال
را) به آن افزوده و فعل «بداشت » و از آنجا «بداش کردن» را ساختهای م [ ]...ب رای ترجم ه ر ف
پدزیتید هم از رفات «بداشته»« ،بداشتی» و یا «بداشتگر» استفاده کردهایم» (همانجا).
حتی با وجدد ای تدضیح دقیقاح مشاص نمیش دد «بداش تکردِ پ یشپنداش تهه ا» چ ه
معنایی دارد .در یک تدضیح ساده باید گف منظ در از « positing the pre-suppositionمس لم
فرضکردن پیشفرضها» یا «برخددگرفت ِ پیشفرضها»س  .ای ار طالح درب اره س دژهای ک ه
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نقشی پیشفرضی را برای خدد مسلممیگیرد ،بهکار میرود .برای مثال م ادر ف داکاری ک ه خ دد را
قربانیشده تصدرمیکند ،حتی با وجدد ش کای م ادام از اوض اع ،چ دن ج ز ای  ،تعری ف و فای ده
دیگری برای وجدد خدد نمیشناسد ،در ای نق ش و در ای فعالی ب اقی م یمان د (ن کŽižek, .
 .)2008: 245- 246اما مترجم برای «نشاندار» کردن ارطالح ،از سادگیِ لح ِ کلمه در زب ان ار لی
دور میشدد تا ترجمه را «دقیقتر» کند.
اکندن ببینیم ای مایه از تالش مترجم برای «دقیق کردن» ترجم ه در واح دهای بزرگت ر زب ان
چه حارلی به بار میآورد.
 -3-3انباشتِ کلماتِ نشاندار

در بند زیر عالوه بر معادلهای باال ،معادلهای دیگری نیز که زیر آنها خط کش یدهش ده ،ب ه هم ان
شیده نشاندارسازی و به همان نی ساخته شدهاند:
«در اینجاس که سرانجام با مسأله پیشپنداشتههای بداش شده روبرو میگ ردیم :طبع اح س دژه
در حی فعالی محاطی -اختباریاش(« ،)11جهان» ،یعنی عینی ( )11زمینهگاهِ انجام فعالی ه ایش
را بهمثابه چیزی ازپیشفرادادهشده ،بهمثابه شرطِ بداش تگرِ فع الیتش ،پیشپنداش ته م یگی رد؛ ام ا
فعالی بداشتی -اختباری او تنها در ردرتی ممک میشدد که او ادراک ات خ دد از جه ان را ب ه
گدنهای ساخ دهد که جایی برای مداخله او باز کند –به عبارت دیگ ر ،تنه ا در ر درتی ک ه او
پساکنشگرانه همان پیشپنداشتههای فعالی خدد ،پیشپنداشتههای «بداشتکرد» خدد ،را بداش ته
کند» (ژیژک.)922 :1933 ،
در کمال تعجر در مت انگلیسی میخدانیم:
»Here we finally encounter the problem of posited presuppositions: in his
particular empirical activity, the subject of course presupposes the 'world', the
objectivity on which he performs his activity, as something given in advance, as
a positive condition of his activity; but his positive- empirical activity is possible
only if he structures his perception of the world in advance in a way that opens
the space for his intervention – in other words, only if he retroactively posits
the very presuppositions of his activity, of his 'positing'« )Žižek, 2008: 247(.

بر کسی که با زبان انگلیسی آشنایی دارد ،دشدار نیس که تفاوت لح می ان ای دو بن د را
دریابد .جدا از معادل مدرد بحث معادلهای دیگری هم که در مت آم ده ،انح راف از لح م ت
ارلی را نشان میدهند:
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آرِش برای sense



اختباری برای empirical



زمینهگاه برای on which



از پیش فرادادهشده برای given in advance



بداشتی برای positive



پساکنشگرانه برای retroactively
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ای معادلها نهتنها همارز با کلمه مبدأ نیستند ،بلکه بعیاح دقیق ه م نیس تند و حت ی ک امالح
اشتباهاند .برای مثال معادل «اختبار» برای  empiricalرحیح نیس  .اختبار همریش ه خب ر و ب ه
معنای تجرب و آزمددن کسی یا چیزیس «به نی ِ خبر یافت و آگاهی یافت » از کیفی کار ی ا
شایستگی وی .برای مثال در کلیله و دمنه آمدهاس « :هرکه بر درگاه ملدک بیجرمی جفا دی ده
باشد [ ]...پیش از امتحان و اختبار ،تعجیل نشاید فرمدد پادشاه را در فرستادن او بجان ر خص م»
(نصراهلل منشی )74-71 :1934 ،یا در کش فالمحج دب م یخ دانیم« :ب ه اختب ار ،امتح ان دل اولی ا
خداهند به گدنهگدنه بالها» (هجدیری )112 :1937 ،و ای ن دع از تجرب ه و آزم دن ب ا آن تجرب ه و
آزمدنی که در معنای واژه  empiricalاس  ،تفاوت ف احش دارد .واژه  empiricalاز ریش ه یدن انی
 empeiriaمشتق و به حدزه پزشکی مربدط میشدد و به معنی کار آزمایشی و تجربی دربرابر ک ار
نظری و تئدری اس (نک )Wedgwood, 1872: 238 .و در ای معنی بهه یچوج ه ب ا «اختب ار»
یکی نیس  .همچنی معادل «پساکنشگرانه» برای  retroactivelyرحیح نیس  ،چراکه پیش دند
 retroبه عملی مرتبط با گذشته دالل دارد و  retroactivelyقی دی اس ب رای هرآنچ ه ک ه
عطفبهماسبق باشد (حقشنا و دیگران ،)1213 :1939 ،حال آنکه پیشدند «پسا» برای فارسیزبان ان
بیشتر گدیای مرحلهای پسینی و آتی اس ؛ بدی دلیل معادل «پساکنشگرانه» ب یش از آنک ه ب ه
مرحله پیش از کنش و عمل دالل کند ،کامالح برعک ،،به مرحله پ ،از عمل دالل دارد .ای
نمدنهها خداننده را درباره دق ترجمه به تردید میاندازد و ب ه ای احتم ال دام م یزن د ک ه
معادلهای ای چنینی بیش از آنکه به نی دق در ترجم ه انتا اب ش ده باش ند ،اب زار ترفی ع
ردای مترجماند .مترجم قصد دارد نشان دهد بنای گفتمان وی در نقطهای اس که تنه ا دس
برگزیدگان و فرهمندان به آن میرسد.
کم نیس شمار نمدنههایی که بتداند عدم تدازن میان لح مت مبدأ و مقصد را نش ان ده د.
با ای حال برای اختصار فهرس وار به چند نمدنه دیگر اشاره میکنیم ت ا پ  ،از آن ب ه مدض دع
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مهمتری بپردازیم .در نمدنههای زیر تفاوت میان میزان غراب لفظ مب دأ ب رای اه الی آن زب ان و
غراب لفظ فارسی برای فارسیزبانان مدنظر اس  .پیشنهاد میشدد برای اینکه میزان ای غراب
به بهتری وجه روش شدد ،ابتدا کلمات فارسی را بدون مراجعه به واژه مبدأ بادانید و معن ایی را
که در ذه میسازد بسنجید ،سپ ،به واژه مبدأ رجدع کنید ،چراک ه خدان دن همزم انِ دو واژه،
ناخددآگاه بر تصدر همارزی آنها تأثیر میگذارد:


استانده

Standard



(یزدانجو)303 :1391 ،



ترابُطی

Connectionist



(خندان)133 :1393 ،



تعاطیِ همراه با مباالت

Concernful dealing



(همانجا)



خفض جناح

Understatement



(مهاجر و نبوی)833 :1333 ،



راویانگی

Narrativité



(نونهالی)363 :1313 ،



زنایش

Womanhood



(مهاجر و نبوی)839 :1333 ،



مثالْمتنی

Architextualité



(نونهالی)361 :1313 ،



مکانِ شِوِشی



نامادیگی

Espace en devenir
)become/get/ make
Immateriality



(شعیری)331 :1391 ،



(حقیقییی1396 ،الییو و :



یادآیند

(Script)21



=(

)366
(صافی)11 :1391 ،

شداهد باال نشان میدهد برخی معادلها از ای س دی ب امِ س رهگرای ی افت ادهان د و برخ ی از
آنسدی بامِ عربیگرایی و کلمات مهجدر ،زبان را به سدی غراب کالم پیش ب ردهاس  .برخ ی از
ارطالحاتِ باال در زبانِ ارلی ،با وجدد بارِ ارطالحی ،از کلمات بسیار آشنا و معم دل زب ان مب دأ
به شمار میروند .برای ای دسته از مفاهیم در زبان ارلی واژهای وضع نشدهاس بلکه ای واژهه ا
از ذخیره واژگان معمدل زبان ،وام گرفته شده و با معانی جدید ،ظرفی ه ای ک اربردی جدی دی
پیدا کردهاند (برای مثال به ارطالح  scriptدر پیندش 14تدجه کنید).
به نظر میرسد در زبان فارسی نیز لزومی نیس ک ه ب رای تم ام واژهه ای جدی د ،واژه ت ازهای
وضع شدد یا از تهمانده انبان پهلدی یا عربی معادلی انتااب شدد .در بسیاری از ای م دارد م یت دان
با وامگیری از واژگان معمدل و بهکارگیری آنها در زمینه جدی د ،ب ار ار طالحی را ب ه آنه ا اف زود و
بدی طریق هم زبان را از غراب غیرضرور دور کرد و هم به واژهها حیاتی ند باشید .برخالف تص در
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برخی ،تنها راه پدیا کردن و افزودن بر غنای زبان ،وضع واژگان تازه یا بیدار کردن واژگ ان ب هخ داب
رفته و پسدند و پیشدندهای فرامدششده نیس بلکه پر کردنِ ظرف واژگان معم دل از مع انی ت ازه
خدد میتداند مدجر پدیایی و انبساط زبان باشد .تردیدی نیس ک ه گ اهی مت رجم چ ارهای ج ز
معادلگذاری ندارد ،اما آنگاه که مترجم برای حیدر گفتمانی خ دد ق درتی ب یم رز متص در اس ،
دس خدد را در انتاابهای آزادانه و دلباداهی باز میگذارد و نیاز به مراجع ه ب ه ه یچ مرجع ی را
برای یکسانسازی ترجمهاش با ترجمههای پیشی ی ا س بکوس نگی ک ردن انتا ابه ایش الزم
نمیبیند .برای مثال ،در منابع همی تحقیق در یک ش مارش سردس تی واژه «انگ اره» و مش تقات
آن معادل دس کم هف واژه اس :
انگاره برای ( conceptطاهایی)921 :1931 ،
انگاره برای ( ideaطاهری431 :1939 ،؛ نجدمیان)279 :1931 ،
انگاره برای ( imageمهاجر و نبدی)174 :1939 ،
انگاره برای ( scriptرادقی)911 :1939 ،
انگاره برای ( modelضیمران)174 :1934 ،
ب انگاره برای ( postulateحقیقی1931 ،الف و ب)911 :
پیشانگاره برای ( presuppositionندنهالی)931 :1939 ،
 -1-3اعتبارگیریِ ترجمههای نادرست

اقدام دلباداهی و تهدر در ترجمه میتداند در مدت کدتاهی زبان را از خیل واژگان ناآش نا پارکن د.
باای حال ای تازه آغاز ماجراس  .تا اینجا با مترجمانی مداجه بددیم که دق و حساس ی در ام ر
ترجمه برایشان اهمی دارد .اما متأسفانه فراگیر شدن ای روش ،الگ دی زب انی جدی دی را ب اب
میکند که میتداند در ترجمههای دیگر مدرد سدءاستفاده قرارگیرد ،به ای معنی ک ه از آن پ ،
مترجمان ممک اس خطاهای ترجمه را در پ ِ،ادعای دشداریِ مطل ر پنه ان کنن د ول ی ب ه
اعتبار ترجمههای نامفهدم ،اما دقیق قبلی ،ترجمه خدد را مدجه جلده دهند .تف اوتگ ذاری می ان
ترجمه سره و ناسره ،وقتی هر دو در نامفهدمی اشتراک داشته باشند ،ممک ناداهد ب دد .نجف ی
( )1933بهخدبی نمدنههایی از ای خطاها را نشان میدهد که به بهانه دشداریابی مدضدع ،طبیع ی
و عادی جلده داده شدهاند .در اینجا تنها اولی نمدنه مدرد نقد در ای مقال ه را ذک ر م یکن یم و
خدانندگان را به خداندن ارل مقاله دعدت میکنیم.

سازوکار ترجمهها در غرابتزدایی از گفتمان نقد و ...

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9311

137

در مقدمه ترجمه مدرد بحث چنی آم ده« :در ای ترجم ه س عی ش ده س اتی م ت ،
آنچنان که هس به فارسی منتقل شدد [ ]...ای فیلسدف و ادیر چی رهدس [منظ در آل
بدید اس ] همزمان که میندیسد ،امداج متندعی از تلمیحات را در ذه و زبان خ دد حم ل
میکند که رساندن ای بارهای ثقیل و وزی به مقصدِ زب انِ دیگ ر ،اگ ر غی رممک نباش د،
دس کم بسیار دشدار اس » (بدید .)19-14 :1932 ،دشداری فلس فه ب دید اب زار ارع ابی ب رای
مترجم میسازد تا خداننده را در برابر جمالتی ای چنینی به تسلیم و پذیرش وادارد:
«در میانه دهه پنجاه بدد که آثار بک را کشف کردم؛ ای مداجههای بدد واقعی؛ انفجاری
سدبژکتید از گدنهها که اثری بهیادماندنی بهجا گذاش » (همان.)31 :
تاصصیشدنِ لح در قسم مشاصشده ،خداننده را به ای باور وامیدارد ک ه اگ ر از
ای عبارت چیزی نمیفهمد البد به دلیل فراتر بددن مطلر از سطح درک اوس  ،ام ا م ت
انگلیسی را بادانیم:
»I discovered the work of Beckett in the mid- fifties. It was a real encounter, a
(.به نقل از نجفیsubjective blow of sorts that left on indelible mark« )4 :1933 ،
تدضیح نجفی نشان میدهد که عبارتِ  of sortsک ه ب ه معن ی «ی ک ج دری» اس اینج ا
چطدر بهاشتباه «از گدنهها» معنیشده اس (همانجا) .درواقع ای جمل ه ب هس ادگی گدی ای آن
اس که مداجهه بدید با آثار بک در میانه دهه پنجاه تلنگری بددهاس بر ذه  /روح او ک ه اث ر
آن هیچگاه محد نشدهاس .
مااطبان تح تأثیر قدرت تاصصینمایی مت  ،خدد را به آن تسلیم میکنند .ای ام ر ب ر ته در
مترجمان در ترجمه دام میزند آنچنان که از نشر ترجمههایی همچدن نمدنه زیر ابایی نیس :
نثر در ارل ،باشی «پر فراز و نشیر» را ،حتی ف رای پدی ده ش ا و ب رگ نح دی در ب ر دارد .ه ر
زیادهروی در فرم ،نثر تتبع یا رمان را منجمد میسازد ،و ای نقص شرط ممک را به وجدد م یآورد.
درهمریاتگی معنادار نشان از آن دارد که نثر در ژرفناهای چندشناختی زبان پیش م یرود و هم ه
اینها را به «بهانه ناممک بددن» از بی میبرد .خردپروری همچنی شاخصه دیگری از نث ر ،ب ه ن ام
«هدف ملمد شدگی» را ویران میکند .کسی که میگدی د ،خردپ روری م یگدی د ابه امس ازی و
کلی باشی ،در ردرتی که نثر بر محدر شفافی میچرخد؛ نثر حتی مدفق میشدد تع داد زی ادی
از عنارر الهامآمیز یا تفکربرانگیز را که در مسیرش قرار میگیرد عینی باشد (پروس و م دنتنی)
[( ]...برمان.)13 :1931 ،
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در نهای اینچنی جمالتی به کتابها و مقاالت تألیفی نیز راه پیدا میکنند و گفتم انی را در
حدزه نقد ادبی پدید میآورند که بهشدت بیگانه مینماید .دانشجدیان و دانشگاهیان ناچ ار از ای
منابع استفاده میکنند و مدجر بازنشر ای زبان میشدند .نم ای غری ر ای گفتم ان برخ ی از
خدانندگان را از گردونه مااطبان حذف میکند از طرف دیگر نمای تاصصی آن با اعمال ق درت
بر مااطبان عدهای از آنان را مقهدر میکند تا ایشان آن را همچدن لب ا نداش ته پادش اه ب رای
خدد باورپذیر کنند .ضمناح ای گفتمان با رنگوب دی تف رع و تحکم ش ،از گف وگ د ب ا س ن
پیشی نقد ادبی در ایران دور میماند .به گفته باختی  ،گفتمان تحکمآمیز اجازه نمیدهد ک ه م ا
آن را با سایر گفتمانها ادغام یا در رح یا سقمش تردید کنیم ،گفتمان تحکمآمی ز حت ی اگ ر
ذاتاح باورپذیر نباشد ،میکدشد ما را به پذیرش وادارد (نک.)Bakhtin, 1996: 342 .
 -1نتیجهگیری

در ترجمههای متدن نظریه ادبی با در نظر گ رفت لح کلم ات و عب ارات در زب ان مب دأ و
مقایسه آنها با لح ِ مت ِ ترجمهشده ،میتدان دریاف ک ه در م داردی مترجم ان مع ادله ایی را
انتااب کردهاند که برای مااطبان فارسیزبان ،بهمراتر غریرت ر اس (ب ه نس ب ار ل آن در
زبان مبدأ) .ای استراتژی در ترجمه در واحدهای بزرگتر زبان یعن ی عب ارات و س اختار جم الت
نیز وارد میشدد ،بهنحدی که نتیجتاح فرم و قالر نظریه در زبان فارسی ،پیچیدهتر از ار ل آن ب ه
نظر میرسد .میتدان احتمال داد که ه دف از ای انتا ابه ا -خددآگاهان ه ی ا ناخددآگاهان ه و
تح تأثیر سایقهای گفتمانی -فراتر نشان دادن سطح کالم و تبدیل کردن گفتمان نظری ه ادب ی
به گفتمانی استعالیی و «تنها در انحصار طبقهای خا از مااطبان» باشد.
در ای روند عنصر لح با روابط قدرت ارتباط چندگانهای برقرار میکند .هم قدرت حار ل
از ترجمههای مترجمان و آثار بزرگ ،مترجمان بعدی را به جان ر چن ی زب ان بیگان هنم ایی
سدق میدهد و هم قدرت حارل از بیگانهنمایی ،هم راه ب ا واداش ت مااطب ان ب ه اعج اب و
ارعاب ،آنها را به پذیرش ای گفتمان و تصدر مداجهه با امری ش گرف وام یدارد .ب دی ترتی ر
غراب لح با اقتدار گره میخدرد و همی امر در ترجمههای ضعیف ،اسباب تدجی ه و حت ی اعتب ار
لح پیچیده و نامفهدم ترجمه میشدد .همی زبان از طریق راه پیدا کردن ب ه مق االت ،کت ابه ا و
پایاننامههای تألیفی ،به گفتمان مسلط نظریههای ادبی تبدیل میشدد .به نظر م یرس د ب ا ار الح
وضعی ترجمهها ،که اولی دریچههای ورود نظریههای ندی ادبی به کش در م ا هس تند ،بت دان ت ا
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اندازهای از بیگانهنمایی ای گفتمان کاس و امکان گف وگدی آن را ب ا گفتم انه ای پیش ی نق د
ادبی در ایران فراهم کرد.
پینوشت
 -1ای ارطالح از الرن ،وندتی اس که بحثهای پیشینهدار ترجمه آزاد یا دقیق را با دیدگاه-
های جدید و امروزی در کتاب ناپیدایی مترجم ( )1331و رس داییه ای ترجم ه ( )1333تح
عندان «اهلیسازی و بیگانهسازی» مطرح میکند (.)Venuti, 1995; 1998
 -4افکار هردر ( )Herderفیلسدف قرن ندزدهم ،بر آرای رمانتیکها (از جمله گدته) درباره زبان
و ترجمه بسیار تأثیرگذار بددهاس (.)Munday, 2016: 47
 ،"Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens" -9ای مقاله ،م ت
سانرانی شالیر ماخر در سال 1319در آکادمی سلطنتی علدم در برلی اس  .بعد از گذش س اله ا
ای مت همچنان یکی از تأثیرگذارتری متدنی اس که به زبان آلمانی در باب ترجمه ندش ته ش ده و
چنان بر اندیشمندان بعدی تأثیرگذار بددهاس که از شالیر ماخر نقطهعطفی س اختهان د و ترجم ه را
به دو دوره قبل و بعد از وی قابل تقسیم دانستهاند.
 -2کدروش رفدی نی ز ب ا به رهگی ری از مف اهیم سدس دریِ «ارزش ،قی ا و تب ادل» در دی دگاه
سدسدری روش ترجمه بدمیزدا را پیشنهاد میدهد (.)14 :1931
 -1برای نمدنه نک .پرهام217 :1973 ،؛ بدشهریپدر.14 -11 :1919 ،
 -1از آنجا که در ای باش معادلهای ارائه شده ،گزینشی بر مبنای کار مترجم ان اس و ن ه از آن
مؤلفان ارلی ،ارجاعات درونِ مت به نام مترجمان خداهد بدد ،در کتابنامه نام مؤلف و همچنی س ایر
اطالعات کتابشناختی آمدهاس .
-7نکhttps://www.aberto.de/de/ZWANG-enthalten.html .
 -3برای دیدن تمام واژگان همریشه با  arriereدر فرانسه که
نکhttp://www.anglo-norman.net/gate .
 -3در معنای  senseبکاررفتهاس .
 -11در مت کتاب به اشتباه «اختیاری» حروفچینی شدهاس .
 -11در مت کتاب به اشتباه «عینی » حروفچینی شدهاس .
 -14اسکریپ در اینجا یک ارطالح شناختی اس  .ذه ما ترتیر اتفاقاتِ محتمل در یک مدقعی
را به عندان ذخیرهای اطالعاتی در خدد دارد .برای مثال ذه بهطدر پیشفرض م یدان د ک ه ترتی ر
اتفاقات در یک مهمانی چگدنه خداهد ب دد (ب رای اطالع ات بیش تر درب اره اس کریپ ن کTomkins, .
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