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  مقدمه
ــريس     ــگ ه ــار توســط زلي ــه نخــستين ب ــاني ك ــان از زم ــل گفتم ــوم تحلي   مفه

)Zellig Harris  ،1952 (   به كار رفت تا به امروز تحول چشمگيري پيـدا كـرده
آن دسـته از مطالعـات      . و مسير آن در طول و عرض و عمق گسترش يافته است           

 از ايـن تحـول،      ترجمه نيز كه الگوهاي گفتماني را مد نظر قـرار داده انـد متـأثر              
  مـا بـه دو ديـدگاه عمـده در ايـن ارتبـاط اشـاره                . تغييرات بسيار پيدا كـرده انـد      

ورده اي در نظر مي گيـرد كـه         انخست ديدگاهي كه متن را به عنوان فر       : مي كنيم 
بايد به ساختار و سازمان بين جمله اي آن توجه كرد و با در نظر گـرفتن تـوالي                   

دوم ديدگاهي كه متن را برحسب رويه هـاي         . ئه داد روابط آنها تعريفي از متن ارا     
ارتباطي، تأويل ساختار متن، توالي عناصر آن و روابط اجتماعي حاصل از تعامل             

گـامبير و تومـوال،     (شـواهد تجربـي     . عناصر و سازه هاي متن در نظر مـي گيـرد          
حـاكي از آن    ) 1994،  ؛ و دولـروپ و لودرگـارد        1994 هورنبـاي،    -؛ اسنل 1993

كه ديدگاه دوم، به سبب گستردگي و نيز تناسب بـا فعـل ترجمـه، بيـشتر            هستند  
ترجمه فعاليتي است كه نه تنها عناصر متن اصلي         . مورد استفاده قرار گرفته است    

ة تـالش   را به بيشترين كنش و واكنش با يكديگر بر مي انگيزد، بلكـه بـه واسـط                
مـة عوامـل فرامتنـي، از       هاي ارتباطي ديگر به ناچار ه     براي بردن اين متن به نظام     

جمله عوامل اجتماعي و فرهنگـي را دخيـل مـي كنـد و از ايـن رو بـا وضـوح                      
از سوي ديگر چـون هـيچ       . سازد بيشتري ارتباط ميان متن و جامعه را آشكار مي        

متني بدون دخالت آگاهانة مترجم امكان ترجمه نمي يابد، ترجمة ارائـه شـده از               
است، گفتگويي كـه  جم و متن اصلي يك متن مشخص حاصل گفتگوي مدام متر 

هاي ادراكي و تأويلي دو سوي اين تعامل را به كار مي اندازد تـا               طبعاً همة ظرفيت  
از اين منظر ما بـا شـبكة پيچيـده اي از            .  در زبان مقصد ايجاد كند      را متن ديگري 
هـاي متنـي و فرامتنـي نوشـتار اصـلي، بلكـه             روييم كه نه تنها ظرفيت    داللتها روبه   
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هاي زباني و فرازباني متـرجم و نيـز اسـتعدادهاي زبـاني و فرهنگـي زبـان                  قابليت
  : رساند مقصد را مدنظر قرار مي دهد و ما را به مثلثي از اين دست مي

                    
با اين همه طبيعي است كه نقطة شروع كار مترجم توجه به عناصر مشخص متن 

نيز از اين مسير است كه مترجم مي تواند به عناصر فرامتني  و ،اصلي است
رابطة ميان جهان متن و جهان وراي متن ) 26: 1995(دست يابد و به بيان برمن 

را آشكار سازد تا آنگاه در گامي ديگر اين رابطه را در شاكله اي سامان دهد و 
  .نهايتاًٌ بكوشد اين شاكله را در زباني ديگر باز آفريني كند

 
  طرح كلي فرايند ترجمة ادبي

 اولين گام در فهم ماهيت متن ادبي، تالش براي درك تمايزهاي اين نوع مـتن و                
، )1990 ،؛ عزرائيـل  1982 ،اتكين(بندي كالن    بنابر نوعي تقسيم  . ساير متون است  
با فرض اينكـه    .  تقسيم مي شوند   »شكل محور « و   »محتوا محور «متون به دو نوع     
حتوا و شكل خاص خود برخوردار است، در انـواعي از متـون،           هر نوع متني از م    

بنا به تعريف، محتوا، ماهيتاً يا نهايتاً، از اولويت يـا اهميـت بيـشتري نـسبت بـه                   
شكل آن برخوردار است، و در انواع ديگر، شـكل، ماهيتـاً يـا نهايتـاً از اولويـت                   

تـوا محـور، و     متن شناسان، متون علمي را نمونة بـارز مـتن مح           1.برخوردار است 
در عين حـال از نظـر   . اند متن ادبي را مثل اعالي متن شكل محور در نظر گرفته      

اكثريت نظريه پردازان ترجمه و نيز اهل ترجمه، ترجمة متـون شـكل محـور در                

ترمجهمرتجم

منت
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مجموع دشوارتر قلمداد شده است زيرا ايجاد معـادل بـراي شـكل، دشـوارتر از                
 رغـم   آن است كه عناصر شكل به     سو   علت از يك  . ايجاد معادل براي محتواست   
هاي گونـاگون، در هـر زبـان تعـين خـاص خـود را               هماننديهاي عامشان در زبان   

 كامـل   هاي وزني ك فارسي و انگليسي، هردو از قالب      براي مثال شعر كالسي   . دارند
زبان يكسان نيـست، و بـه زبـان سـاده تـر       ها در اين دو   برخوردارند اما تعين قالب   
از سوي ديگـر    . ي و انگليسي كامالً بر هم منطبق نيستند       وزن شعر كالسيك فارس   

هاي نويسنده انـد و     هايت تابعي از نوع نگاه و قابليت      بسياري از عناصر شكل، در ن     
. از اين منظر ظرفيتهاي كلي آنها در هر متن، تعين خاص و فردي پيدا مـي كننـد                 

 بـه مراتـب     ،توامحتبيين   در مقايسه با     ،اين دو ويژگي، تبيين پذيري شكل متن را       
دشوارتر مي كند و به تبع، ايجاد معادل براي شكل متن مبدأ را با دشواري بيشتر                

نتيجه آنكه ترجمة متون شكل محور، در قياس با متون محتـوا  . رو مي سازده  روب
  .هاي بيشتري مي باشده تر و نيازمند دقت و نيز قابليتمحور پيچيد

ولويـت دادن بـه شـكل، داراي        بايد دانست كـه مـتن ادبـي، صـرف نظـر از ا             
 كـه    اي گونـه  بهويژگيهاي ديگري نيز هست كه به آن هويتي خاص مي بخشد،            

، ترجمـه را    )1973؛ مـشونيك،  1979الدميرال،  (بسياري از صاحب نظران ترجمه      
براي ما ترجمة ادبـي شـاكله اي دارد         . به دو نوع ادبي و غيرادبي تقسيم كرده اند        

  :يم شده است ترسصفحه بعدكه در نمودار 
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   خواننده) ترجمه( مترجم  متن ادبي

  
  
  

 
    فرامتن

  
  
  

            زندگي ادبي نويسنده                 سنت ادبي       بينامتن 
  

در اين نمودار، اصلي ترين مختصات و كاركردهاي متن ادبي از منظر ترجمه نـشان داده                
و جدا از ويژگيهاي متني، كاركردهاي فرامتني و نيز ارتباط متن با مترجم          شده است، از اين ر    

در ادامه، با توجه بـه موضـوع مقالـه مـي كوشـيم نحـوة       . و خواننده نيز مشخص شده است     

شکلحمتوا

معنای 
 صريح

متهيدات ادبي  زبان معانی 
 تلوحيی

حلن
 صنايع
 ادبی

سطح 
    زبان

شگردهای
حلن ادبی
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با ايـن   . هايي نشان دهيم   مثال كاركرد مجموعه اي را كه در نمودار فوق مشخص شده با ارائة           
رائة مثال براي يكايك عناصر اين نمودار نيست بلكـه بـا   حال يادآوري مي كنيم كه قصد ما ا  

  فرض اينكه نمودار فوق در برگيرندة اصلي ترين مختصات مـتن ادبـي و ترجمـة آن اسـت                   
مي خواهيم نشان دهيم كه درك متن ادبي، و بـه تبـع ترجمـة آن، نيازمنـد توجـه بـه همـة                        

بـراي رعايـت    . هندشكل مي د  مختصاتي است كه به صورتي انداموار فرايند ترجمة ادبي را           
 »دوبلينـي هـا   «از مجموعـة    ) Eveline (»اولـين «ها را از يك داستان، يعنـي        انسجام همة مثال  

)Dubliners( ي جيمز جويس)نويسندة ايرلندي مي آوريم)1882-1941 ،.  
  

  وجه آشكار متن
ي، مجموعه داستاني است كـه نويـسنده در نگـارش آنهـا بـا تمهيـدات               ) 1914( »دوبليني ها «

 داستان چهـارم    »اولين«. را به كار گرفته است     2دريافتي اوليه و مقدماتي از شيوة سيالن ذهن       
 دختـر جـواني كـه داسـتان حـول           -» اولين«نخستين تصوير داستان،    . از اين مجموعه است   

 را نشـسته پـشت      -محور ارائة موجزي از زندگي گذشته، حال و آيندة او شـكل مـي گيـرد               
در مـي يـابيم كـه او     در حالي كه ما از زاوية ديد داناي كل محدود ،دپنجره اي نشان مي ده  

 3»قرائـت عـادي   «داسـتان در يـك      . »غروب كوچه به او هجـوم مـي آورد        «احساس مي كند    
نمايش تعيين كننده ترين واقعيات و لحظات زندگي پرمرارت دختري از يـك خـانوادة كـم                 

از همان زمان، بـي مـسئوليتي، الابـالي         درآمد است كه در كودكي مادرش را از دست داده و            
گري و حتي خشونتِ گهگاهي پدر را تاب آورده و در عين حال بار مسئوليت ادارة خانـه و   

كمي بعد نيز براي اينكه كمك خـرج خانـه           مراقبت از دو كودك را به دوش كشيده است و         
در . شـده اسـت    مشغول به كـار      »فروشگاه بزرگ «باشد به ناچار، به عنوان فروشنده در يك         

همين زمان با يك كارگر كشتي آشنا مي شود و بـه او دل مـي بـازد و از ايـن رو بـه رغـم                           
 مي خواهد با او فرار كنـد و         »اولين«پسر جوان از    . مخالفت پدر به رابطه با او ادامه مي دهد        

را آيا بايد خانه و خانواده      : رو شده است  ه  ب اكنون دختر جوان با يك پرسش تعيين كننده رو        
بگذارد و برود و به رنجهاي خود پايان دهد، و يا اينكه به تعلقات و تعهدات خود همچنـان                   
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اين، پرسش اصـلي داسـتان    . وفادار بماند و از فرصتي كه برايش پيش آمده چشم پوشي كند           
. است كه تمام كلنجارهاي متن و خواننده بربستر آن شكل مـي گيـرد و گـسترش مـي يابـد           

لية داستان است كه بـا يـك قرائـت عـادي حاصـل مـي شـود و معمـوالً              آنچه گفتيم الية او   
  .پيچيدگيهاي متن را تا حد درك ساده اي از داستان تقليل مي دهد

 
  وجه پنهان متن 

 پنجره اي بـه اليـه يـا         - همچون هر متن ارجمندديگري    -»اولين«بي ترديد الية اولية داستان      
قرائـت  «مقدمـه اي بـر يـك        » قرائـت عـادي   « به زبان فني تر، هر    . اليه هاي دروني تر است    

 »معـاني تلـويحي   « مـتن فرابـرده و بـه سـمت           »معناي صريح « است كه خواننده را از       »ژرف
 داستان اين حق محفوظ است كه در الية اول متوقف شـود و              ةبراي خوانند . هدايت مي كند  

ز آنكـه از ايـن       راهي ندارد ج   » مترجم -خواننده«كند، اما   به لذت درك صريح داستان بسنده       
اليه فرا رود، چرا كه اصلي ترين دغدغة او اين است كه ترجمه اي قابل قبول از مـتن ارائـه                    
كند و براي اين كار چاره اي ندارد جز آنكه به اليه هاي پنهان متن دست يابد و به زبان اكو                     

مـة ايـن   الز. بدل شود) Ideal reader (»خوانندة مطلوب«از خوانندة عادي به ) 47: 1979(
فرايند آن است كه مترجم، نخست در خواندن متن اصلي همـة عناصـري را كـه در نمـودار                    
. پيشين ارائه كرديم شناسايي كند و آنگاه آنها را در ارتباطي سازمند بـا يكـديگر قـرار دهـد                   

مدعي باشد كه ادراك او از اين عناصر و اتحاد آنهـا            روشن است كه هيچ مترجمي نمي تواند        
هاي مترجمان يكسان نيـست، پـس هـر    است، مضاف بر اين حوصله و قابليت   ادراك   كامل ترين 

اليـه هـاي   «يك به اندازة بضاعت خود به وجوه پنهان متن دست مي يابنـد و قائـل شـدن بـه                     
با اين همه امر مسلم و اصل كلي اين اسـت كـه             .  متن، از اينجاست   »الية پنهان « به جاي    »پنهان

د درك اليه هاي پنهان متن شود، در غير ايـن صـورت نمـي توانـد              هر مترجم بايد درگير فراين    
 .مدعي ارائة ترجمه اي قابل قبول باشد

 
  روش شناسي ادراك وجه پنهان متن
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در قرائت متن ادبي، نوعاً از دو ابزار مقدماتي اما كليدي براي درك وجه پنهان متن اسـتفاده                  
و انتظارات او از داستان و نيز فهم هدف         مي شود، اول توجه به نوع نگاه نويسنده به ادبيات           

يا اهداف مشخص او در استفاده از يك مضمون خـاص و يـك شـيوة بيـان مـشخص، دوم                     
مطالعة ويژگيهاي زباني، متني و فرامتني اثر مورد بررسـي و نيـز كوشـش بـراي فهـم آن در                     

بـوط بـه    در عين حال تالش مي شود كه اين معلومـات، اطالعـات مر            . منظومة آثار نويسنده  
  .دورة ادبي و نيز اطالعات تاريخي شكل گيري اثر را در پس زمينة خود داشته باشد

ه از  نكتة اساسي آن است كه مجموعة اين معلومات و اطالعات متعدد ديگر كـه در ادامـ                
.  است و شايد بـه خـودي خـود معجـزه اي نكنـد           »مادة خام «آنها سخن خواهيم گفت نوعاً      

ندة مترجم در مقام انديشندة فعال به ميان مي آيد، كه ايـن مـادة               اينجاست كه نقش تعيين كن    
فهم تمايز  از شناخت ادبيات گرفته، تا درك سنت ادبي، و       -خام را در مجموعة معرفت ادبي     

 از آگاهي در بارة اصول، مفاهيم و        - معرفت ترجمه   نيز  و -هاي ادبي مبدا و مقصد    ميان جريان 
تبديل به يك آگاهي معين، و       -عملي اش در ترجمة متون    نظريات ترجمه گرفته تا قابليتهاي      

هاي كوچك و بـزرگ فراينـد ترجمـه، كـار را بـه              ر مشخص كند و با گذر از پيچ و خم         ابزا
چنين است كه مترجم نمي تواند بر سر سفرة آماده بنشيند و بهره منـدي او از                 . سامان رساند 

ين نظريه ها و شيوه ها تنها يك آغاز         بهترين الگوها، و استنادش به مناسب ترين و روزآمدتر        
است كه به انجام رسيدنش صرفاً در ساية تالش انديشمندانه و صـبورانة او ممكـن خواهـد                  

  .شد
، لحاظ كردن معلومات فوق ما را به دريافتي از داستان مي رسـاند كـه                »اولين«ر داستان   د    

 ايـن دريافـت بـر    .به عنوان نخستين گام، در جهت فهم ژرف ساخت مـتن ضـروري اسـت     
 شكل مي گيرد و به نوبـة خـود درك نگـاه حـاكم بـر مـتن، مـسير        »اولين«محور شخصيت   

در واقـع تحليـل شخـصيت و        . حركت داستان و فهم زواياي پنهان آن را ممكن مـي سـازد            
 به عنوان محور داستان، نقطة عطف فعاليت مترجم است و او بر اين اساس               »اولين«وضعيت  

 - هـاي زمـان   بـسياري از آدم   ، نمونـة نـوعيِ    »اولين«.  بيشتري مي بخشد   به ابعاد متن وضوح   
  ش در انتخاب يك راه از دوراهي كه زنـدگي آينـده اش را رقـم                »ترديد« ومكان خود است    
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هاي ديگـر مجموعـة     بـا نگـاهي بـه داسـتان       . كل داده اسـت   مي زند، گره اصلي داستان را ش      
هاي اين داستانهاست، به اين     يت بسياري از آدم   ، وضع »ترديد«ين  دوبليني ها در مي يابيم كه ا      

اعتبار به نظر مي رسد كه نويسنده مي خواسته با تكثر اين وضـعيت از يـك معـضل عـام و                      
دوبلين، جامعه اي فلج است كه نمي تواند در         «: از جويس كمك بگيريم   . بنيادي سخن گويد  

 چرا داستان با تـصويري      حال شايد روشن شود   ). 134: 1906 (»بارة آينده اش تصميم بگيرد    
اين اشاره مي تواند زمينه ساز تـصوير        . مي شود از غروب كه به كوچه هجوم مي آورد آغاز          

فراگيري از غروب باشد كه بر كل متن سايه افكنده است تا باور كنيم كه تمام ايـن زنـدگي                    
هـره  م با فقر و مشقت در غروبي هميشگي گذشته است و همان قدر از روشني روز بي ب                 أتو

بوده است كه از ظلمت شب؛ حالتي برزخي كه تـداعي سرنوشـت آدمـي اسـت كـه روز و                     
 و ايـن مـصداق      .شده است شبش در ترديد گذشته و نهايتاً قدرت تصميم گيري از او سلب             

، دست كم در مواجهه با اصلي ترين پرسش زندگي اش،   »اولين«سخن جويس است چرا كه      
  .دچار يك فلج ذهني است

پدري كه به : استر داستان نيز كمابيش يادآور اين غروب يا حالت برزخي اشارات ديگ
ها و آزارهايش به خانواده بيشتر ترحم خواننده را برمي انگيزد تا نفرت  رغم بي مسئوليتي

 به ظلم پدر كه به جاي عصيان، نهايتاً نوعي تمكين و تسليم است و »اولين«او را؛ برخورد 
 نسبت به پدر بيشتر »اولين«واننده زنده نگاه مي دارد كه موضع اين وسوسه را همواره در خ

چنين است كه . نوعي وابستگي است تا دلبستگي، وابستگي يك زنداني به زندانبان خويش
   به رغم آنكه يكسره آماج ظلم بوده خود به نوعي اسباب تداوم ظلم به حساب »اولين«

توجه به چنين دريافتهايي . تش دل بكندلقا به اين دليل ساده كه نمي تواند از تع،مي آيد
  .هاي اين روايت ساده را آشكار مي سازداندك اندك پيچيدگي

را براي ترك خانه،   وسوسة او»اولين«در اوايل داستان كه راوي با مروري موجز در ذهن 
مي شويم كـه بـا   دهنده مواجه يادآور مي شود، با تصويري بسيار برانگيزنده و تا حدي تكان    

 همة اثـاث آشـناي اتـاقي را كـه سـالها در آن         شروع مي شود و آنگاه دختر جوان       »خانه«لمة  ك
ها هر هفته آن را گردگيري كرده از نظر مي گذراند و با خود مي گويد كـه                  زندگي كرده، و سال   
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اش دل بكنـد، و خواننـدة        حتي تصورش را هم نمي كرده كه يك روز بتواند از اين اتاق و اثاثه              
 او تختـه بنـد ايـن زنـدگي     : را مي يابـد   »اولين«ر همين جا، نطفة سرنوشت تراژيك       هوشيار د 

سـرپناه و غـذايي دارد و       فالكت بار است، چندان كه لحظه اي فكر مي كند در اينجا الاقـل               
اما از آنجا كه ترديد هرگز او را رها نمي كند، لحظـه اي              . هايي كه يك عمر با او بوده اند       آدم

مي كند به اين نتيجه مي رسد كـه بـه       فكر   ت كشيدن از كار در فروشگاه     بعد وقتي كه به دس    
 مي دهند و جاي     »آگهي«راحتي مي تواند اين كار را بكند و مسئوالن فروشگاه هم فقط يك              

  . خالي اش را پر مي كنند
 متن »تأويل« متن نيست، »تفسير«سي ترجمه آنچه در اين بخش گفتيم در اصطالح شنا

استناد نشانه هاي بيرون و درون متن شكل گرفته و حضوري مجاب كننده است، چرا كه به 
بعيد است مترجم قادر باشد بدون تأويلي از اين دست فضاي متن را در زبان مقصد . دارد

بازسازي كند، هرچند كه شناخت نشانه هاي متن نمي تواند و نبايد در اين حد متوقف 
گر تحكيم يا تعديل شود تا آنجا كه مترجم به درك بماند، بلكه بايد به واسطة نشانه هاي دي

جا بايد يك نكتة اساسي را در اين. ي قرائت ژرف از متن برسدروشن و مطمئني از نوع
مترجم . اگون همراه استهاي گونويلمتن ادبي به واسطة چند اليه بودنش با تأ: يادآور شد

 و مادام رز تأويل را گسترش دهد است، با اين حال مي تواند م»شفاف ترين تأويل«به دنبال 
هاي او منطقي، مرتبط و منسجم باشد مبناي قابل قبولي براي ترجمه فراهم كرده كه دريافت

است و چنين است كه از يك متن ادبي مي توان  به هر تقدير تعدد تأويلها امر ناگزير. است
  . استترجمه هاي متعدد اما قابل قبول ارائه داد كه خود موضوع بحثي ديگر 

 كـه  »اولـين » «فلـج ذهنـي  «از جملـه داليـل   . ن را تقويت كنيمماويلبه متن بازگرديم و تأ    
 است كـه    »استبداد«تصميم گيري براي زندگي آينده اش را تقريباً نا ممكن مي سازد، عنصر              

 و همين جا كافي است به ياد بيـاوريم كـه تـصوير و               - مي بينيم  »پدر«تجسم آن را در رفتار      
اسـتبداد  . داد پدرانه چه جايگاه تعيين كننده اي در تاريخ ادبيات غرب داشته است            تبيين استب 

   را نابود مي كند و در داسـتان هـر بـار از پـدر يـاد          »اولين«پدر همة لحظات معدود شادمانة      
اين پدر است كه با تركة آلو به دنبال بچه ها مي افتد تـا  : مي شود همراه با اين استبداد است 
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   و بـرادر هـايش را بـه زور    »اولـين «دن را بر آنها حرام كند؛ پدر است كه پول       لذت بازي كر  
مي گيرد و خرج بساط يكشنبه شب خود مي كند، پدر است كه باورهاي مذهبي خود را بـر                
خانواده تحميل مي كند، و حاال نيز پدر است كه نمي خواهد اين دو دلـدادة جـوان بـه هـم              

تـصوير پـدر در ضـمير ناآگـاه     . به جان دخترك مي انـدازد برسند و وسوسة فرار از خانه را      
تـرين حـسيت حـاكم بـر         اين محـوري  .  جز خشونت، هجوم، تجاوز و تاراج نيست       »اولين«

 بـه غـروب   »اولـين «چنين اسـت كـه وقتـي    : داستان است كه در تاروپود آن منتشر مي شود    
در اصـل، واژة     ( اسـت  »هجـوم آورده  «كوچه نگاه مي كند احساس مي كند كه كوچه بـه او             

invade         مورد تاخـت وتـاز قـرار دادن،         هجوم بردن، :  به كار رفته كه معناي واژه نامه اي آن
اين اولين جملة متن است و نويسنده بدون مقدمه بـه           ). مال كردن است   تجاوز كردن، و پاي   

نحوي غافلگير كننده در همان لحظة آغازين مارا بـا اصـلي تـرين انديـشه و احـساس مـتن            
ررو كرده است، و مترجم، چنانچه به اين قرائت دروني از متن نرسيده باشد بـي ترديـد                  رود

 به كار مي گيرد و با اين منطق دم دسـتي كـه در فارسـي                 invadeمعادل نارسايي براي واژة     
، در جهت   »غروب به كوچه هجوم مي آورد     « يا الاقل مصطلح نيست كه بگوييم        معنا ندارد و  

 :ا نشان دادن چيره دستي خود، و با صرف وقت، جملة انگليسي رفاه حال خوانندگان ب
“She sat at the window watching the evening invade the avenue”   

  :را مثالً اين گونه ترجمه مي كند
  اولين كنار پنجره نشسته بـود و غـروب را نظـاره مـي كـرد كـه سـاية خـود را بـر كوچـه                           «

  ».مي گسترد
البتـه مـستند بـه        و صد  - مترجم كه كالمي استعاري را سبب شده است        اين نگاه شاعرانة  

 از همان جملة آغازين، مترجم و به تبع         -دريافتي رايج و مزمن در باب زبان متن ادبي است         
در آسيب  . خواننده را به بيراه مي كشاند چرا كه يكسره به نگاه و قصد نويسنده بي اعتناست               

 استناد به   -گونه كه مصطلح است     آن - سياست مترجم  شناسي اين ترجمه مي توان گفت كه      
 در متن مقصد است كه هـر دو اصـل           »زبان آوري « به متن مبدأ، و      »ادراك كل نگر  «دو اصل   

از كالم استعاري و    » اولين«جويس در   . در نقطة مقابل دريافت نويسندة متن حاضر قرار دارد        
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كل داستان مي تواند وجهي اسـتعاري       هر چند كه    . بيان تلطيف شده، مطلقاً پرهيز كرده است      
. نيز داشته باشد، نگاه نويسنده عميقاً واقع گراست و زبـان در خـدمت بيـان واقعيـت اسـت                

ژرفاي كالم جويس حاصل نگاه عميق او، چينش تصاوير و وقـايع، و انتخـاب ضـرباهنگي                 
 بنيادي مضاف بر اين، يك اصل. را به قلب حوادث مي برد      است كه به فشرده ترين شكل ما      

هاي داستان، تعيين جايگاه فكري، فرهنگـي و اجتمـاعي          ر انتخاب شيوة بيان هر يك از آدم       د
 فرودست، و با    ة از يك خانواد   - و شايد بي سواد    -، در مقام دختري كم سواد     »اولين«آنهاست

غـروب  «ذهنيتي ساده چگونه مي تواند با نگاه كردن به كوچه اين تصوير را شكل دهـد كـه              
   آن هـم وقتـي در خلـوت خـود، زنـدگي اش را مـرور                 »را بر كوچه مي گـسترد     ساية خود   

مي كند، حال بماند اينكه به مدد جمله هاي بعد، به راحتي در مي يابيم بند آغازين كه با اين         
جمله شروع مي شود، در حقيقت پنجره اي است به مـتن كـه مـي خواهـد از همـان آغـاز                       

در اين تصوير، دسـت كـم چهـار ويژگـي          . ت دهد  به دس  »اولين«تصويري دقيق از وضعيت     
قابل تشخيص است كه متناظر با چهار جملة اين بند است، به عبارت ديگر هر جمله بيانگر                 

ويژگي نخست، همان احساس هجوم است كه گفتيم، اكنون جملة بعـدي         . يك ويژگي است  
  .اين بند را مي آوريم تا ويژگي ديگر را باز شناسيم

      Her head was leaned against the window curtains 
در نگاه اول اين انفعال .  را نشان مي دهد»اولين«جملة دوم، وجه مجهول است كه انفعال 

به خاطر موقعيت و حالت دخترك در زماني است كه پشت پنجره نشسته است، اما با تعميق 
حال، جلوه اي از انفعال اين نگاه به كمك يافته هاي ديگر از متن مي توان آن را در عين 

  .هميشگي اولين دانست، همان انفعالي كه او را از تصميم گيري ناتوان كرده است
and in her nostrils was the odour of dusty cretonne. 

پارچـة كتـان    ( dusty cretonneكه در توصـيف  ) بوي خوش ( odour دراين جمله واژة 
  ر اولـين را بـه خانـه و وضـعيت فعلـي خـود نـشان                 آمده به وضوح تعلق خاط    ) غبار گرفته 
ن اسـت كـه در   بيـان خـستگي اولـي   she was tired  و سرانجام جملة آخر يعني . مي دهد

 به روايـت    »اولين«پس  : هايي است كه يك عمر تحمل كرده است       حقيقت سرجمع همة رنج   
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ــود كــه          ــستة وضــعيت موج ــل، و واب ــت خــسته، منفع ــتن، موجــودي اس ــد اول م   بن
  .اش دچار غروبي است كه به او هجوم آورده است زندگي

وقتي متن را،تا پايان، به دقت بخوانيم، متوجه مي شـويم كـه نويـسنده در همـان آغـاز،                    
 ارائـه كـرده اسـت،       »اولـين «هـاي شخـصيت      آگاهانه و هنرمندانه كليدي براي گشايش گره      

گـام اول   . ه كار گيرد   را ب  بنابراين بر مترجم فرض است كه اين كليد را بيابد و به درستي آن             
به اين اعتبار جملـة دوم، بـا        .  در ترجمه است   »اولين«هاي چهارگانة شخصيت    رعايت ويژگي 

ايـن اصـل    رعايت ساختار، بايد مجهول ترجمه شود و ترجمة آن به وجه معلوم با استناد به                
ــي دارد       ــر م ــوم را خــوش ت ــه معل ــسي، وج ــا انگلي ــسه ب ــي در مقاي ــان فارس ــه زب ــي ك   كل

چـه  اكنون مي بينيم كه نگاه جزمي به يافته هاي تجربي و درست مي توانـد تـا                  . قه نمي كند  افا
سرش را بـه    «  بر »سرش به سمت پرده هاي پنجره خم شده بود        «نتيجتًا  . گمراه كننده باشد   حد

يـا در  در بخش دوم از اين جملة مركب،  .  ترجيح دارد  »سمت پرده هاي پنجره خم كرده بود      
 اسـت امـا در شـكل وصـفي آن،           »بـو « گرچه اساساً بـه معنـاي        odour واژة   واقع جملة سوم،  

odorous           اين را تداعي مـي      - و نه صفت   - ، نوعاً بوي خوش را تداعي مي كند و كاربرد اسم 
غبار اشاره كنـد زيـرا       و ثير خوش بوي گرد   أ به ت  »تلويحي«كند كه نويسنده مي خواهد به طور        
اين اشاره براي مترجم هشيار مي تواند چنين باشـد كـه            . دگرد و غبار عموماً بوي خوشي ندار      

 »رايحة غبار « يا   »عطر غبار « ،»بوي معطر گرد و غبار    «او نيز تلويحاً اين نكته را بيان كند و مثالً           
بـوي كتـان غبـار گرفتـه         «:را به كار نبرد و در عوض عجالتاً جمله را اين گونه ترجمه كنـد              

  ر ما اين شيوة بيان در سطح تك جملة به نظ. »مشامش را نوازش مي داد
In her nostrils was the odour of dusty cretonne 

 »بافـت «پذيرفته است، با اين همه كار مترجم هنوز پايان نگرفته و اگر اين جمله را در يـك                   
)context (                   وسيع تر يعني كل بند اول ببينيد، با مالحظة اين نكته كه در كل بند هـيچ كلمـة

ـ     مثبت داشته باشد وجود ندارد،     »حسيت«ه  ديگري ك  : دشايد اين ترجمـه را مناسـب تـر بياب
براي ما برتري اين جمله از آن روست كه بـه           . »بوي كتان غبار گرفته مشامش را پر مي كرد        «

گيـري   يكي از نيازهاي بنيادين ترجمه، يعني توجه به فضاي كلي متن پاسخ مي دهـد و پـي                 
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 و ايـن لحظـة بـسيار    را فراهم مـي كنـد  اسازي در ترجمة ادبي  فضزمينة  متن به همين روال     
   متـون ادبـي،     ةفرخنده اي است زيرا با مروري، حتي بـر ترجمـه هـاي حرفـه اي و پذيرفتـ                  

، در ترجمه هاي فارسي از آثار برجستة ادبيـات غـرب، غايـب              »فضاسازي«مي توان ديد كه     
  .بزرگ است

   ترجمـه  »او خـسته بـود  « يا »خسته بود«عاً  ، طبshe was tiredجملة آخر اين بند يعني 
با اين حال به بهانة بند اول متن هنوز چند نكتة ديگر را . مي شود و عجالتاً جاي بحث ندارد      

گريـز از    «نخست آنكه عده اي شـيوة سـيالن ذهـن را تمهيـدي بـراي              . مي توان يادآور شد   
چون مارسل پروسـت، جيمـز       حال آنكه توجه به آثار نويسندگان بزرگي         ، مي دانند  »واقعيت

هاي خاص خود از اين شيوه بهره  كه هر يك با ظرفيت   -ويليام فاكنر جويس، ويرجينيا وولف،    
تعميـق  « بـراي    »سـيالن ذهـن   « نشان  مي دهد كه دريافت دقيق تر آن است كـه              -جسته اند 
هـاي   با همين ديدگاه وجـوهي از واقعيت        هم نويسنده،  »اولين«در  .  به كار رفته است    »واقعيت

 مغفول مي مانـد     هزندگي دختر جواني را آشكار مي سازد كه شايد بدون استفاده از اين شيو             
بـه يـاد بيـاوريم كـه        . و يا دست كم نمايش آنها در صفحاتي چنين اندك امكان نمي داشت            

  آن - و مـردم آن را     -جويس خود گفته است كه در مجموعة دوبليني ها مي خواهد دوبلـين            
از اينجاست كه اقتضاي شـيوة او بـه سـبب حجـم             ). 138: 1906(هدگونه كه هست نشان د    

 است كه خواننده را ناگزير مي سازد به كوچك ترين نكـات        »ايجاز در بيان  «محدود داستان،   
توجه كند، در هر واژه اي تأمل كند ونه فقط بار معنايي كه بار حسي آن را نيز مـدنظر قـرار                      

 از آن حـساس باشـد و از عناصـري چـون             دهد، به ساختمان نحـوي و تأكيـدهاي حاصـل         
توجه به اين امـور البتـه تحقـق نهـايي           . موسيقي كالم، رنگ آميزي و فضاسازي غافل نماند       

در ادبيـات داسـتاني     . كيدات خاص نويسنده مي يابد    أخود را در هر اثر با تكيه بر عالئق و ت          
 كـه پيـدايش    سدة بيستم غرب، توجه به زبان نقش محـوري دارد، و ايـن حـساسيتي اسـت                

زبانشناسي و دستاوردهاي رو به رشد آن، به نوبة خود، در شكل گيري و گسترش آن نقـش                  
 و  -طبيعي است وقتي نويسنده اي قـرن بيـستمي، زبانـشناس هـم باشـد              . عمده داشته است  
و چنين است كه    .  حساسيت و دقت او به مسئلة زبان دو چندان مي شود           -جويس چنين بود  
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جملة اخير معلوماتي را در اختيار ما قـرار مـي دهـد كـه بخـشي از آن                   مي بينيم همين چند     
فرامتني و بخشي ديگر مربوط به نيات نويسنده است و مترجم بايد از اين همه باخبر باشـد                  
. و در ترجمة اثر از آنها سود ببرد و گرنه محمـل الزم را بـراي دقـت نظـر نخواهـد داشـت        

.  باز مي گردد   »اولين«كه در ادامه در مي يابيم به         شروع مي شود     sheداستان حاضر با ضمير     
 معلومـاتي   »او«در فارسي كه ضمير سوم شخص مفرد جنسيت را مشخص نمي كند، كاربرد              

 در اختيار خواننده قرار مي دهد و بنابراين شـايد شايـسته بـه نظـر برسـد كـه                     sheكمتر از   
اين .  شروع كند  »اولين« با   »او«ي  مترجم از معلومات متني خود بهره بگيرد و داستان را به جا           

 براي نويسنده دليـل خاصـي نمـي داشـت و در             sheمندانه مي بود اگر كاربرد      راه البته درايت  
، »اولـين «سرنوشت متن تأثير گذار نمي بود، اما در فرايند بررسي خود در مي يابيم كـه نـام                   

 »اولـين «اماً در بـارة  نخستين بار، در سطر سي و نه متن مي آيد، يعني سي و هشت سطر، تم      
تأمل بيشتر نشان مي دهد كه ذكـر نـام          . از نام او خبري نيست و اين معني دار است          است و 

 براي نخستين بار وقتي است كه راوي در بازخواني ذهن او روايت زنـدگي گذشـته                 »اولين«
  ، محبـوب او، سـخن      »فرانـك «اش را فرو گذاشته و از آيندة او يعنـي زنـدگي تـازه اش بـا                  

  :عين جمله چنين است. مي گويد
Then she would be married--she, Eveline. 

  . » اولين_، اوكرده بود ديگر ازدواج آن وقت«
 از زبـان راوي     »اولين«اگر اسم، در حدود خود، تعيني براي هويت انسان باشد، احساس            

اسـت، جـنس     بـوده    sheآن است كه با ازدواج هويت پيدا مي كند، در خانة پـدر، او فقـط                 
 تعيين كننده است و بي توجهي به آن   »منطق داستان «اين دريافت در فهم     . مؤنثي فاقد هويت  

در سي و   » اولين«پس راه درست حذف نام      . از سوي مترجم، اين منطق را مخدوش مي كند        
 است كه حضور آن نه تنها كمكـي بـه گـشايش             »او«هشت سطر نخست و نيز حذف ضمير        

. لكه بيان فارسي را سنگين، و به سبب تكرار ضمير، كسالت بار مي كند             ابهام متن نمي كند ب    
كنـار  «:  مي توانـد چنـين باشـد    she sat at the windowدر نتيجه ترجمة قابل قبول براي 

  .»پنجره نشسته بود
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 است كه با تكية به دو اصل زبانشناختي         satنكتة دوم انتخاب همين زمان بعيد براي فعل         
مي دانيم كه زمان گذشتة انگليسي، دو ظرفيـت بيـان در فارسـي              . ده است و متني انتخاب ش   

بنابراين اين جمله، خارج از بافـت مـي توانـست و            . دارد، يكي گذشتة ساده و ديگري بعيد      
اما با توجه به اينكه حالـت       .  ترجمه شود  »كنار پنجره نشست  «حتي ارجح بود كه به صورت       

 حاصل غرق شدن او در افكار خويش است و ادامـة             در همان تصوير آغازين    »اولين«انفعال  
 چيزي جز بيان همين افكار نيست الزم است كه مدتي از زمان نشستن او كنـار                 داستان عمالً 

 "بافت موقعيت "لحاظ كردن اين نكته را، به استناد زبانشناسي، توجه به           . پنجره گذشته باشد  
نچه پـيش تـر گفتـيم ايـن بنـد، تجـسم             مي ناميم؛ در عين حال اگر قرار باشد با عنايت به آ           

 حـال نـشود؛     ة باشد، بايد از بعد كافي برخوردار باشد و محدود به لحظ           "اولين" "وضعيت"
پـس مـي    .  مي نـاميم   "بافت متني "رعايت اين نكته را نيز، با استناد به تحليل متن، توجه به             

ـ       هتوان نتيجه گرفت كه در ترجمة اين جمل        ر از زمـان گذشـته       انتخاب زمان بعيد، مناسـب ت
  .است

آخرين نكته در مورد ترجمة اين بند، اشاره به سنتي در ترجمة ادبـي اسـت كـه طـي آن                     
گير انندة آسـان ، در جهت رعايت حال خو   »احساس پروري «مترجم مي كوشد با اشاعة نوعي       

  اً ها در متن مـي دانـد كـه نوعـ     و جابه جايي گام بردارد، به اين اعتبار خود را مجاز به دخالتها         
تعـين ايـن شـيوه در       . مي تواند سبك نويسنده و به تبع نگاه او را به طور جدي تهديد كنـد               

ترجمة بند اول مثالً مي تواند چنين باشد كه جملة آخر كه احساسي ساده و صريح را انتقال                  
: گونـه شـروع كنـد      ، مطلع ترجمه شود و مترجم مـتن را ايـن          »اولين«مي دهد، همراه با نام      

.  و به اين ترتيب از همان آغاز خيال خـود و خواننـدگان را راحـت كنـد                  »ته بود اولين خس «
. ديگر بار با تأمل در متن در مي يابيم كه مترجم به هيچ رو مجاز به چنين ترجمه اي نيـست           

 سرجمع جمالت بند آغازين است، به گونـه اي كـه   she was tiredزيرا در حقيقت جملة 
را خوانده باشد خود به اين ادراك رسيده است، انگـار راوي            دقت كافي متن     اگر خواننده با  

اين قدرت نوشتار جويس را نشان مي دهـد         . با بيان اين جمله حرف دل خواننده را مي زند         
كه به سرعت خواننده را درگير متن مي كند، او را همدالنه بـه خوانـدن مـتن وا مـي دارد و      
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از نگـاهي   . ديشة مـتن محـروم مـي سـازد        خوانندة سهل انگار را از درك عمق احساس و ان         
هاي مترجم، حذف حقـوق     خواننده محور نيز اين گونه دخالت     ديگر، و از منظر مقتضيات نقد       

مل در متن است چرا كه به اين طريق در واقع متـرجم، پيـشاپيش، بـه         أمسلم خواننده براي ت   
  . جاي خواننده تصميم گرفته است

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

 اثـر جيمـز جـويس و بـا اسـتفاده از             »اولـين «ه با تكيه بر بند اول داستان كوتـاه          در اين مقال  
معلومات الزم متني و فرامتني كوشيديم ديباچه اي را بر روش شناسي خـود كـه مبتنـي بـر                    

ذكر اين نكته الزم است كه تحليل گفتمان     . چارچوبي كلي از تحليل گفتمان است ارائه دهيم       
 بـه نـوع و مقتـضيات مـتن روش         توان براساس آن و با توجـه      يك راهكار عام است كه مي       

تالش ما بيش از همه معطوف به اين نكته بـود كـه             . هاي متعددي از آن استخراج كرد     شناسي
معـادلي  «ارائة ترجمه اي قابل قبول از يك متن ادبي وقتي امكـان پـذير اسـت كـه بتـوانيم                     

ش كرديم نشان دهيم كه تعيين معادل       در عين حال تال   . براي همة عناصر متن بيابيم     »گفتماني
مناسب در همة سطوح، از معادل واژگاني گرفته تا معادل نحوي، سبكي و حتي بـاز آفرينـي       

از همة معلومـات     مي يابد كه مترجم      »دقت حداكثري « در متن مقصد، وقتي      أفضاي متن مبد  
، خالقانه در تركيبـي     متني و فرامتني بهره گيرد و اين همه را به مدد دانش نظري و عملي خود               

  :به باور ما با توجه به يافته هاي مقاله مي توان به نتايج زير رسيد. سازمند متحد سازد
 بستر الزم براي هر ترجمة قابل قبول از يك متن ادبي، قرائتي دقيق و همه جانبه از متن -1

  .هاي وراي متن توجه كندن به اليه هاي پنهان متن و آگاهياصلي است كه تواما
 از اصلي ترين علل نارسايي بسياري از ترجمه هاي ادبي به زبان فارسي، مجهز نبودن -2

  .مترجم به ابزار يك خوانش دقيق و نيز عدم احساس نياز به استفاده از چنين ابزاري است
 تحليل گفتمان مي تواند از جمله شيوه هايي باشد كه ضمن فراهم آوردن بستر مناسب -3

  .دريافتي روشن از فرايند ترجمه در اختيار مترجم قرار دهدبراي ترجمة متن، 
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 در ترجمة ادبي، كه     »عنصر ذوق « اتخاذ شيوة تحليل گفتمان به روشني نشان مي دهد كه            -4
هاي متعدد برآن تأكيد شده، تا چه حد مورد سوءِ تعبير قـرار             جمه به صورت  در طول تاريخ تر   

د بـود  خواه وقتي تأثير گذار    »ذوق ادبي مترجم  «اين تحليل، آشكار مي سازد كه       . گرفته است 
  .هاي سازمند از ترجمه، به تعريفي دقيق و كاربردي برسدكه در مجموعه اي از دريافت

 موجود در »آسيب شناسي ترجمه هاي ادبي« تحليل گفتمان مي تواند زمينه ساز نوعي-5
  .زبان فارسي باشد

 
  پي نوشت 

هت زمينه سازي براي تحليل مـتن اسـت و بـه هـيچ وجـه نـافي                   تجزية متن به شكل و محتوا، از ج        -1
  . انسجام متن و نيز دريافت متن به مثابه وحدت شكل و محتوا نيست

 صرفاً يك تكنيك روايت پردازي نيـست بلكـه نـوعي نگـاه بـه زنـدگي و                   »سيالن ذهن « به اعتقاد ما     -2
اي شكل گيري اين نگاه دسـت كـم       بر. ادبيات است و خود محصول دوره اي از رشد علوم انساني است           

 در حوزة روانكاوي توسـط     »ناخودآگاه«كشف ضمير ناآگاه يا اصطالحاً      : تالقي سه دستاورد ضروري بود    
 آنري برگسون و دريافت تـازه اي از واقعيـت بـر اسـاس از ميـان رفـتن                    ةفرويد، سياليت زمان در فلسف    

 . مرزهاي معهود ميان واقعيت و خيال
 نشانه شـناس ايتاليـايي   »اكو امبرتو«به بيان ) ordinary/hypothetical reading( »قرائت عادي« -3

خوانندة داستان با صرف وقت و «، قرائتي است كه )خواننده در داستان (Lector in Fabulaدر كتاب 
  ).43: 1979اكو،. (»نيروي متعارف، تنها الية اول يا معناي صريح متن را درك مي كند
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