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گر سويفر به دكبِ سرترجمه، م  

  ∗ رؤيا لطافتي
  دانشيار زبان فرانسه، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  )24/1/93 :، تاريخ تصويب25/8/92 :تاريخ دريافت (

  دهيچك
هاي خوب، مـرز وجـود دارد       در جهاني با ترجمه   . ندكترجمه فعاليتي است كه مرزها را بلورين مي       

در .  پديـدار شـده اسـت      توانمندديواري بلورين است كه از فعاليت مترجمان        . اما ديواري از بتن نيست    
افكـن  آور و نفـاق   هاي ياس نمايد، ترجمه راهي است تا سويه     جهاني كه وجود مرزها اجتناب ناپذير مي      

گرا با تأكيد بر كلمات خاصه نگاه آنتوان برمن    أب را همسو با نگره مبد     اگر ترجمه خو  . مرزها را بزداييم  
اي با حفظ انديشه، ساختار هنري و هويـت زبـان مبـدأ، راه بـه سـوي                   و همفكرانش بدانيم، اثر ترجمه    

اي دوست داشـتني   كوشد تا در آن جا چون بيگانه فرهنگ و سرزمين ديگري در برابر خود گشوده و مي      
اي هم ادبيات تطبيقي است و هم ظرفيت بسيار بااليي براي  يابيم كه اثر ترجمه نچنين درمي اي.مأوا گزيند

ادبيـات  از اين منظر و با نگاه به تعاريف برونل و همكـارانش در كتـاب   . اي تطبيقي را دارا است    مطالعه
كنـيم تـا     پژوهشي تطبيقي دنبال مي   هيم  هاي مفا  هاي ترجمه خوب را در نزديكي       مؤلفه تطبيقي چيست؟ 

اش، در زبـان ديگـري بـازآفريني شـده و            اي قابل اعتنا، زبان اثر با همه ملزومـات         دريابيم كه در ترجمه   
 . حاصل آن همنشيني عناصر فرهنگي زبان مبدأ با زباني ديگر است

  .اللفظي، مجاز مرسل، نوشتارـ مرز، واحد ترجمه ترجمه، ادبيات تطبيقي، ترجمه تحت: يديلك يها واژه

                                                           
  E-mail: letafati@modares.ac.ir، 021-82883605: ، دورنگار021-82883605: تلفن ∗



  1392 ، بهار و تابستان1 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  114
 

  مهمقد
هست از پس پرده گفت و گـوي مـن و تـو      
چون پـرده برافتـد نـه تـو مـاني و نـه مـن               
  خيام

اش  وجود دارد مبني بر اين كه ترجمه عملي است كه تراز كيفـي             1نظري بر فرايند ترجمه   
» دقـت و درسـتي   «شود امـا مفهـوم        سنجيده مي  أبا سنجة دقت و درستي انتقال معناهاي اثر مبد        

هايي  اين نظر توليد كننده حجمي انبوه از ترجمه . دربارة آن بيشتر توضيح داد    نسبي است و بايد     
شـكند، مظـروف     آن هنگام كه ظرف مي    . رود هاي انتقال از دست مي     است كه شكل اثر در ميانه     

هـاي خـالقه اثـر است كـه وجـوه متخيـل اثـر را              شكل اثر دربردارنده هستـه   . ريزد بر زمين مي  
توان معناهاي اثر را در آميزه شكل و محتواي اثر ديد، نـه صـرف روايـت     ميبنابراين  . سازند مي

  . در قالب پيرنگ اثر را
پردازاني در گـسترة ترجمـه اسـت كـه نگـاه و        از نظريه)Antoine Berman(آنتوان برمن 

پـردازان   او از نظريـه   . اش به ترجمه تا به امروز از تازگي و طراوت برخوردار بـوده اسـت               نگره
البتـه نگـاه بـرمن در ذيـل     . پنداشـت  گرا بود و روند ترجمه را مسيري پوئتيك و خالقه مي       مبدأ

گيرد كه در دورة معاصر با اقبال بيشتري روبرو بوده      قرار مي  2رويكرد ترجمه با تأكيد بر كلمات     
 Jacueline(و ژاكلـين ريـسه   ) Henri Meschonnic(است و ديگراني چون هـانري مـشونيك   

Risset (هاي والتر بنيامين  ثير پذيري از انديشهبا تأ)Walter Benjamin(   هـاي    بـه بيـان انديـشه
اند، با اين اعتقاد كه ترجمـه كنـشي ادبـي و حاصـل كـار بـه يقـين                     خود از ترجمه روي آورده    

  . نوشتاري در ادبيات است
هـا   هاي ترجمه را در سيزده اصل بنيان نهاده است كـه پرهيـز از آن              آنتوان برمن ناهنجاري  

اي را بـا كمتـرين       سالمت از ايـن نظـر كـه اثـر ترجمـه           . شود موجب سالمت فرايند ترجمه مي    
توان واحدي فرهنگـي در نظـر        هاي فرهنگي اثر را مي     سويه. كند هاي فرهنگي مواجه مي    ريزش

آورد كه در نويسنده اثر از اقليم و سنت و عصاره وجودي و در يك كالم منظرش به جهان بـه                     

                                                           
  استي ادبةز بر ترجمكن مقاله تمريدر ا -1
 گذاشـته   ين اصطالح در اذاهان بر جا     يه ا ك يت نامناسب ي را آورد اما به سبب ذهن      ياللفظ توان اصطالح تحت   يم -2

  .ز شده استياز آن پره



  115 ترجمه، مركبِ سفر به ديگر سو
 

ت كه در شكل اثر به صورتي ناپيدا و در مضامين به مدد واژگان به صـورتي پيـدا،                   جا مانده اس  
  .كند نمود پيدا مي

هاي فرامتني و تأكيـد بـر      ساز اين مقاله اين است كه اگر با پرهيز از ناهنجاري           مسئلة سبب 
در اي تطبيقـي   توانيم اين ترجمه را مطالعه اي به دست دهيم، مي وزن و موقعيت كلمات، ترجمه  

هـاي رويكـردي     توان گفت كه كيفيت در نظـر آوري مؤلفـه          بنابراين مي . ادبيات به شمار آوريم   
مبدأگرا چون نظرگاه برمن در فرآيند ترجمه ارتباط مستقيمي با تراز كيفي حاصل كار در قالـب            

  . اي تطبيقي در ادبيات دارد مطالعه
سـپس بـه    .  نظر و شـرحي داريـم      در ابتدا به فرايند ترجمه با توجه به رويكردي مبدأگرا،         

پـردازيم تـا ببينـيم در     هـاي تـازه، مـي    ادبيات تطبيقي معاصر يا ادبيات تطبيقي رو به سوي افـق   
اي  و سرانجام بيابيم آن متر ومعيارهايي را كه اثر ترجمه         . اند چارچوب كدام تعاريف سامان يافته    

دارد كه برقـراري ارتبـاطي ذهنـي        نشاند و نشان از مجاز مرسلي        را در مسند ادبيات تطبيقي مي     
  .سازد ميان مبدأ و مقصد را ممكن مي

اي قابل اعتنا در ذيل ادبيات تطبيقي رويكردي فراگيـر   امروزه ديگر پذيرا شدن آثار ترجمه     
ايـن دو را  . تر از اين جهت كه فرايند ترجمه تالقي فرهنگـي دو مـتن اسـت              و بيش . شده است 

گـذاري مكـاني بـه زيبـايي      و اين نـوع اسـم  . ناميم مي) مقصد(و ديگري را پسين  ) مبدأ(پيشين  
  .مبدأ و مقصد: اي بر كنش سفر در فرايند ترجمه است استعاره

گونه كه ياراي دوست داشـتن، فهميـدن، فكـر           سفر كردن كار هر كسي نيست همان      «
هاي مكاني كار هـر كـسي نيـست و همـان        جايي كردن و دريافت ژرف مناظر تازه از جابه       

 La venus(ونـوس آرل  اي از بتهوون، تابلوي لئوناردو داوينچـي يـا     كه ادراك قطعهگونه

d’Arles(  ورونــز)Véronèse  Paolo ( مــصائب يــا)Passion( بيانكــا كــاپلو )Capello 
Bianca(كار هر كسي نيست ، «) 531گبينو.( 

ي تـا  كـار هـر كسـي نيست سفري با مخـاطرات فـراوان از ناماليمـات واژگـاني و نحـو          
هاي خالقه آثار ادبي به معنايي ديگر مترجم بايد در سـفري از مبـدأ بـه مقـصد در برابـر                       شكل

دهنـد نيـرو را تـا مرحلـة      مقاومتـي كه واژگان و ساختار اثر در برابر ترجمه از خود نـشان مـي              
 . ريزان روح استمرار بخشد عرق

ست، تأكيد داريـم، امـا بايـد        اي ادبيات تطبيقي ا    در اين مقاله بر اين سخن كه متن ترجمه        
توان در ذيل ادبيات تطبيقـي جـاي داد عنـوان مقالـه خـود         اي را نمي   دانسته شود كه هر ترجمه    



  1392 ، بهار و تابستان1 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  116
 

هايي است كه به وسيلة فعلِ ترجمه كه مركبي را مانند است بـه               گوياي نظر به آن دست ترجمه     
ام ادبيات تطبيقي بـر     رود و آن هنگام كه در آن جا رحل اقامت افكند و ن             سوي دياري ديگر مي   

شود كه در    خود پذيرفت، با حفظ مقام در جايگاه روايتي از اصلِ متن به مجاز مرسلي مانند مي               
  .طلب پديداري ارتباطي ميان مبدأ و مقصد است

دو نقطه تمركز اين مقاله، مبحث ترجمه مبدأ را با تأكيد بر كلمات و تصويرسازي آنهـا و                  
اش، در حـوزة ترجمـه و برونـل          هاي برمن و همفكران    ه به نظريه  ادبيات تطبيقي است كه با نگا     

)Brunel (                     و همكاران اش در اقليم ادبيات تطبيقي شكل گرفته اسـت و در ايـن ميـان بايـد بـه
  :چنين پاسخ گوييم هايي اين پرسش

  ترجمه با تأكيد بر كلمات از نگاه برمن و همفكران مبدأ گراي او داراي چه كيفيتي است؟
  تر دانست؟ اي را گزيده توان حاصل چنين ترجمه عيار و متري ميبا چه م

اي  مطالعـه  تـوان  بر اساس كدام سويه از تعاريف ادبيات تطبيقـي مـتن ترجمـه اي را مـي                
  تطبيقي برشمرد؟

هايي از اين دست روشنگر منظري است كه در مقام هـدف بـر آن چـشم                  پاسخ به پرسش  
ي ديگـر از مـتن اسـت در ذيـل ادبيـات تطبيقـي كـه در                  اي مبـدأگرا روايت   تـرجمـه: ايم دوخته
ي ارتباط ساز با متن » مجاز«ترين  تواند گزيده اش باز همسان اثر نيست اما مي      ترين شكل  آرماني

  .باشد

  باورپذير اما بيگانه: ترجمه
توان  اي در ترجمة ادبي سخن گفت اما مي توان با قاطعيت از برتري نظريه     هر چند كه نمي   

. هاي مبدأگرا در نظر آورد از آن جهت كه پاي شكل در ميـان اسـت    باالتر براي نظرگاه  اي مرتبه
تـوان فراتـر    هايي ويژه تنظيم كرد و حتـي مـي   اما به رغم اين نگاه بايد براي هر نوعِ ادبي نظريه      
ها در نظرگاه خاصي جاي داد كـه كـم و بـيش        رفت و گروه نويسندگان را با پوئتيك خاص آن        

آيـد كـه    به نظر مي. بينانه داشته باشند فتن در چارچوب نظري مبدأگرا عملكردي واقع    با قرار گر  
امـا  . مانـد  نظـرگاهي خاص نتواند در برخي آثار عملكرد داشته باشد و در حد نظريه بـاقي مـي         

توان با توجه به حضور قدرتمند شكل در پديداري اثري ادبي گـرايش بـه انتقـال شـكل را                      مي
  . ارجح دانست

برداري است نه بازتوليد، بل توجه خاصـي اسـت بـر     نه گرته) lettre(كز بر روي واژه   تمر
  ).45برمن (ها ست  بازي دال
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. توان آن را غايت ترجمـه دانـست   يابي است اما مي روش سخت » كلمه«ترجمه با تأمل بر     
برداري به  گرته. ها يك فرايند پيچيده در افق ديد مترجمي است كه تجربه و تأمل دارد         بازي دال 

كنـد   گذاري در رفتارهاي مترجمي كه بر كلمات تأمل مي         معني تقليد و بازتوليد به معناي معادل      
هـا در ذيـل پوئتيـك     بـازي دال . دهـد، مطمـح نظـر نيـست      و تجربه خود را در واژه رسوخ مي       

ـ            . پذيرد نويسنده صورت مي   ي را  نويسنده با ساختار هنري يا پوئتيكي كه در اثر مستقر كرده، دال
كشف و آگاهي بـر     . هايي غيرمعنايي جاي داده است     فراتر از مدلول و تصوير رايج آن به انگيزه        

براي اين كار بايـد از پوئتيـك        . هاست اين كنش نويسنده، ورود مترجم به دايره بازيگوشانه دال        
هـاي سـبكي خـود       توان گفت كه الزم است از دلبستگي       به عبارتي ديگر مي   . خود دوري جويد  

  . صله بگيردفا

اش با قربـاني آگاهانـه بوطيقـايي خـود تـا             همراهي كردن اثر بيگانه با تمامي غرابت      
  ).58برمن (سواحل زبان مترجم، ترجمه است 

اين نوع  . شود ها از سوي مترجم تا رسيدن به ساختار هنري نويسنده راهبري مي            بازي دال 
 بردارنده موسيقي و مدلول يا تـصوير        راهبري با استفاده از الگوي حضور كلمات در متن كه در          

تـر   هاي زباني و فرهنگـي دو زبـان بـيش    گمان آن هنگام كه تفاوت     بي. يابد ايست، ادامه مي   ويژه
بنابراين در اين نوع عملكرد متـرجم بـه آزادي عملـي نيازمنـد              . تر است  شود راهبري سخت   مي

كنـشي از   :  قائل شد  1ها در بازي دال  توان براي مترجم آزادي اي       اي مي  است آنچنان كه تا اندازه    
هـا تمركـز دارد    سوي مترجم كه بر وضعيت كيفي و كمي كلمات و تصاوير بازتابيده از ميان آن        

دهد تا با ريسماني كه به متن مبدأ متصل است در اقليم زبان مقـصد     اما به خود اين اجازه را مي      
  .پرواز كند تا ادبياتي همسو با زبان ديگر بيافريند

شناسـي   براين آنچه را كه نظرگاه برمن و همفكرانش در تأكيد بر كلمه در مبحث ترجمه     بنا
  .كند اند در نظر آوردن پوئتيك اثر است كه تراز كيفي ترجمه را تعيين مي جاري ساخته

نـه معنـا بـراي    . اي موفق در اين است كه پوئتيكي است براي پوئتيـك  قدرت ترجمه 
مِـشونيك  ( چيزي كه از كنش زبان كنش ادبيـات مـي سـازد    معنا؛ واژه براي واژه، بلكه آن 

57.(  
                                                           

 زبـان  يهـا  ان دالي از ميدن دالي مترجم در برگزيآزاد. ار است يها و ترجمه آزاد بس      دال ي در باز  يوت آزاد تفا -1
  . ر شده استيها تعب  دالي دربازيرد به آزاديه در چارچوب مدلول زبان مقصد قرار گكآن  يمقصد ب
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توان با الهام از  ترجمه را مي  . ايفاي نقش متن تعبير زيبايي از مشونيك دربارة ترجمه است         
را در بطـن خـويش      ) 1متن و اثر  (اين تعبير، عكسي دو بعدي از متني دانست كه بعد سوم ژرفا             

چنـين   به عبارتي ديگر با زبان معـادالت ايـن  . بخشد جمه مياي از آن را به تر    دارد و هر بار پاره    
  :است

  )ژرفا(بعد سوم + متن =  ترجمه
  اثر+  متن =بعد سوم

به عبارتي ديگر سـوژه     . شود اي از متن و خالق آن را شامل مي         توضيح اين كه اثر مجموعه    
اي را  ست و ابـژه  و ابژه در اثر مستتر است و اما متن از خالقِ خود، هستي مستقلي كسب كرده ا                

اما مترجم الزم است در حـالي كـه مـتن را در             . اي با سوژه ندارد    مانند است كه ديگر وابستگي    
هـاي   هاي ديگر چون روحيات و انگيـزه       برابر دارد اثر را در ذهن داشته باشد تا بتواند از افزونه           

ها بايد بر مبناي     نظريهحال اگر قائل به اين باشيم كه        . خالق اثر هم در فرايند ترجمه سود جويد       
. كنـد  واقعيـات طـرح شـوند و در ساحت يك نظـريه ماندن دردي از ترجمـه كـردن دوا نمـي                 

اي از ناهنجـاريي كـه    اما سياهه . ياب بيابيم  هاي نظري بر من را بسيار سخت       توانيم چارچوب  مي
. دهـد  عملگـرا مـي   اي   اش جنبه  كند از سوي او تدوين شده كه به نظريه          مي 2تـرجمه را فرامتني  

سازي را  توان اين ناهنجاري هاي سيزدهگانه را در ذيل خردورزي گرد آورد و صفت شفاف            مي
در زير به طرح دو نمونه از ترجمة مهدي سحابي و محمد قاضي از رمـان                . ها روا دانست   بر آن 

اي  ارههـا اشـ    هاي فرامتنـي در ترجمـه      ايم تا به حضور و عدم حضور سويه         پرداخته مادام بواري 
  .داشته باشيم

Il aimait le gros cidre, les gigots saignants, les gloria  longuement battus.  
  )57فلوبر (

 شراب سيب قوي، ژيگوي چرب و چيل و قهوه گلوريايي كـه مـدت طـوالني           :ـ سحابي 
  ).38فلوبر  ( هم زده شده باشد را دوست داشت

ار و قهوه شيرين آميختـه بـا عـرق را دوسـت             د  شـراب سيب و ژيگـوي خونابه     :ـ قاضي 
  ).26فلوبر (داشت  مي

                                                           
ـ  از نو  يا مجموعـه . نش مـتن را موجـب شـده اسـت         يه آفـر  كرون متن است    ي ب ياثر از منظر بارت فضا     -1 سنده، ي

 يـك ه در كـ سازد   ي متن را م   يه بعد ژرفا  كافته است   يه در ابژه متن تجسم      كسنده  ي نو يكها و پوئت   تعلقات، نگرش 
  .د متعلقات اثر را هم به آن افزوديشود و با يافت نمي دريسكنگاه ع

  .شتر به زبان مقصد نظر دارنديه بك ييها ترجمه -2
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سازي بر مبناي خرد محوري مترجم بارز اسـت، آن هنگـام             در ترجمة قاضي نوعي شفاف    
اما در ترجمة سحابي در واحد كلمه تأمل صورت پذيرفتـه   . كند كه صفتي را بر ژيگو الصاق مي      

دهـد كـه     به خواننده فرانسه زبـان نـشان مـي        مدلول دال متن اصلي تصويري را از ژيگو         . است
ها متمايل بـه خـوردن ايـن نـوع           مطلوب اوست، چرا كه در فرهنگ غذايي فرانسويان غالب آن         

اما اين مدلول بـراي     . دار است  اند كه بهترين معناي دقيق آن همان خونابه        پختِ غذاهاي گوشتي  
 تأمل بر كلمه در اين جا به شكل         .آفريند بخش نمي  زبان تصويري مطبوع و لذت     خوانندة فارسي 

دقت در اينجا با تأمـل      . دار مدلول دال در زبان فارسي نبايد باشد        خونابه. شود روشني تفسير مي  
تالقي تعهـد  . بايد مترجم متعهد به تصوير صحنه هم باشد در كنار تأمل بر كلمه    . كند تفاوت مي 

. هاي فرهنگي متن اسـت    زش سويه به فضاي صحنة موقعيت و تأمل بر كلمه منجر به حداقل ري           
دار را به جـاي   آلود اشاره دارد و هم بر غذايي اشتهاآور و اگر خونابه چرب و چيل هم بر چرب     

زبــان آن را غـذاي مهـوعي در نظـر      شود و خـوانندة فـارسي آن بنشانيم حس صحنه نـابود مي  
ون شخـصيتي دارد بـه      خورد چـ   خورند تنها اين شارل بواري است كه مي        آورد كه همه نمي    مي

اين دال يـك تـصوير     .  شركت كرده است   saignantsمترجم در بازي دالِ     . مانند يك خوناشام  
هاي احساسي ضـمن ايـن كـه مـضاميني انـساني هـستند               دنباله. هاي احساسي  سازد با دنباله   مي

انـساني،  مترجم بايد در اين بازي از ميان مضامين  . باشند هاي فرهنگي هم مي    برخوردار از سويه  
بنابراين آن مترجمي پيروزِ اين بازي است كه سـنتزي فرهنگـي از        . مضامين فرهنگي را برگزيند   

مترجم مضامين فرهنگي زبان مبدأ از مـدلول را بـا مـضامين فرهنگـي            . اين بازي فراچنگ آورد   
اسـت  » چـرب و چيـل    «گزيند و سنتز اين بازي گزينش صفت         مدلولِ دالي از زبان مقصد برمي     

در مورد قهوه گلوريـايي كـه در        . نشيند مي» دار خونابه«كه بر جاي    ) ترين نيست  ند گزيده هر چ (
فرهنگ فرانسويان  قهوه ايست آميخته به نوشيدني الكلي، بايد گفت كه اضافه كردن شرحي بر                 

سـازي كـه    اي بر متن است و به انگيزة شفاف     آن، متن را به فرهنگ لغات تبديل كرده كه افزونه         
  . را متني است صورت پذيرفته استحركتي ف

-On pouvait parler de lui aux Trois Frères, à la Barbe d’or […] ; tous ces messieurs 

le connaissaient comme leurs poches ! (Flaubert, p.136) 
   !انگار كه از خودشان بود. شناختند  او را خوب مي:ـ سحابي

  )123فلوبر (
   .شناختند ل گاو پيشاني سفيد مياو را مث: ـ قاضي

  )119فلوبر (
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امـا  . المثلي فرانسوي معادلي در زبان فارسي برگزيده شده اسـت     در نمونة باال براي ضرب    
تـوان   در بيـشـتر مواقـع مـي   .  آمــده اسـت   انگار از خودشان بـود    در ترجمـة سحـابي عبـارت     

هـاي زبـان     المثل  مقصد براي ضرب   هاي زبان  هاي معنايي از گنجينه    هايي با مشابهت   المثل ضرب
ها به سرعت صورت پذيرد كه قاضـي همـراه         زند تا جايگزيني معادل    خرد نهيب مي  : مبدأ يافت 

لمـة  كلمـه بـه   ك بـر  يامـا سـحاب  .  گفته اسـت يكتشـاف، به خـرد لبكجـان و خـرسند از ا  يبا ه 
در . ب خودشـان يـ  مثـل ج ي به معناcomme leurs poches: ندك ي تأمل ميالمثل فرانسو ضرب

رون يـ  هـم سـرفراز ب  ين بـاز يه از خودشان بود از اكنش عبارت انگار    يمترجم در گز  . لمهكسه  
  .  استييع خوانش هردو، سه تايم و تقطيشنو ين را در هر دو عبارت مي شيصدا. ديآ يم

خردورزي مترجم معيار سنجشي است كه افقي غير فرهنگي را در برابر خود دارد و تنهـا                 
هـا تـصاويري فرامتنـي را بـر مـتن       ايـن خردمحـوري  . كند ي صراحت در معنا عمل ميبه سودا 

اي كـه شـكل مـتن را منتقـل نكنـد             بنـابراين ترجمـه   . كند كه مخرب شكل اثر است      تحميل مي 
  .نوشتاري با فرهنگي ابتر را در ادبيات جاري كرده است

: ردي مبـدأگرا بـه عبـارت      اي قابل اعتنا با رويكـ      توان به عنوان الصاق صفتي بر ترجمه       مي
. ايـم  گونه ما با الهام از يك نظريه از ادبيات سود جـسته  بدين.  انديشيد1گانهير بودن اما ب   يباورپذ

شـهرآن جـا تـصويري      : باورپذيري روايت مانند روايتـي اسـت كـه در واژه شـهر وجـود دارد               
و رهگـذراني كـه بـا    باورپذير از يك خيابان است با چندين خيابان با تعـداد بـسياري اتومبيـل      

ها،  كند كه اتومبيل   اما بيگانه چرا كه به ما اين دانسته را منتقل مي          ... شتاب و كندي در گذرند و       
اما در رد فراگيري اين ادلـه       . بينيم، مانند نيست   هايش به آن چه ما در اين جا مي         ها و خيابان   آدم
گانـه بـودن متنـي آلمـاني را          شـايد بي   2توان گفت كه شهروندي فرانسوي در ايالـت آلـزاس          مي

توان به عموميت داشتن بخش بيگانگي چنين حكمي         بنابراين با وجودي كه نمي    . احساس نكند 
اي در  توان با شرط فاصله فرهنگي الزم ميان مترجم و متن آن را به عنوان سنجه         اتكا كرد اما مي   

اي را بـا     اصـلة فرهنگـي   آيد كـه ف    اي حاصل مي   اي، ترجمه  با چنين انديشه  . ترجمه به كار بست   
  .اش آن را باور كرد توان در عين بيگانگي اصل متن داراست اما مي

توان مجازي در نظر آورد كه ارتباطي ذهني خواننده با اصل را برقرار              اي را مي   متن ترجمه 
ناپـذيري ادبيـات اذعـان       ورزان راديكال حوزة ترجمه به ترجمـه       همان گونه كه انديشه   . مي كند 

                                                           
نوف، يشل اوسـت  يـ م» ترجمه«تاب  كرجوع شود به    : لهلم وان هومبولت در باب ترجمه     يو يگر از آرا  ي د يبرداشت -1

  .53 نشر قطره، ص 1391 ،يم تهرانيرزا ابراهي فاطمه مةترجم
  . در فرانسه هم مرز با آلمانياستان -2
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اما با علم به ايـن دانـسته بايـد در           . اش ناممكن است   ترجمه در شكل آرماني   :ايد گفت   دارند، ب 
نظر آورد كه ترجمه مانند مجاز مرسل يا مجاز جزء به كلي است كه در حوزه مـشترك نوشـتار          

  . كند عمل مي
تا حدودي  ) مقصد(مفهومي است كه در آن يك قلمرو تجربي         ) Mapping(مجاز نگاشتي   

شـود؛ هـر دوي ايـن قلمروهـا داراي قلمـروي       درك مـي ) مبدأ(وي تجربي ديگر  از طريق قلمر  
  ).12، ...سجودي و (تجربي مشتركي هستند 

اي ممكـن از   ترجمه بخشي از مجموعه نوشتارهايي است كه تمـامي نوشـتارهاي ترجمـه            
رسـد   سودي كه از مجاز به زبان مي  . اصل اثر را در خود دارد كه كاركردي مانند يك مجاز دارد           

بيـشينه سـود يـك ترجمـه        . آيـد  برقراري ارتباطي استعاليي است كه از عهدة يك گزاره برنمي         
آيد كه  تر از مضامين فراچنگ مي هايي فزون در اين ارتباط استعاليي، دانسته   . ارتباط با متن است   

  . همان پوئتيك اثر است
باورپـذيري مجـاز   هر چه در برقراري پوئتيك اثر در ترجمه بيـشتر كوشـيده شـود، تـراز                

پديداري نوشتاري مـشترك  . رود مرسل با گستردگي قلمروي مشترك ميان آن دو زبان باالتر مي          
  .كند و فراخ، حضور ديگري را تشديد مي

كند حتي اگر اساسـاً نيـاز بـه ترجمـه            هر فرهنگي در برابر ترجمه شدن مقاومت مي       
بـاط بـا ديگـري در سـطح     در واقع هدف ترجمه گشودن يك رشـته ارت    . شدن داشته باشد  

هسته وجودي ترجمـه، بـاز بـودن،        ] …. [اش توسط خارجي است    نوشتاري و باورپذيري  
  ).88برمن ( گفت و گو، آميختن و از خود بيرون آمدن است

ترجمه مبدأ گرا با تأكيد بر كلمات كه به گفتة برمن تمايلي شديد در وارد كـردن ديگـري        
رفيت نيرومنـدي در شكـستن مقاومـت زبـان دارد كـه             ظ. در فضاي زباني خود دارد    ) خارجي(

  .دستيار پربهايي براي ادبيات تطبيقي است

تنهـا در ايـن     . پيش رفت ) image-by-image(بايد واژه به واژه يا تصوير به تصوير         «
شـود و مفـاهيم فرهنگـي        حالت است كه عناصر فرهنگي خـارجي وارد گفتمـان مـا مـي             

  ).250گنتزلر (» شود كند و سبب رشد ما ميش محدودمان را به تدريج درهم مي

از اين رو كه متن     .  ميان ترجمه و ادبيات تطبيقي جستجو كرد       توان تجانسي  بدين گونه مي  
هايي بيشتري با اصل دارد و ما كمتر از صورت مـسئله             اي حاصل رويكرد برمن، نزديكي     ترجمه
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قي در چنين وضعيتي متني برابـر       پژوهشگر ادبيات تطبي  . ايم كه فرايند ترجمه است، عدول كرده     
حال اگـر  . تاباند خود دارد كه حاصل سفر زبان است از مبدأ به مقصد و فرهنگي ديگر را بازمي              

تـوان مـتن را حاصـل     هاي فرهنگي زبان مبدأ را در خود حل كند ديگـر نمـي       زبان مقصد سويه  
  .بيقي استهاي الزم براي انجام يك كار تط ترجمه دانست و متن ديگر فاقد ظرفيت

  ادبيات تطبيقي: ترجمه
تـر مـا را بـه سـاحت هـستي            پيش از ورود به مقولة ادبيات تطبيقي نگاه به افقي گـسترده           

 از هاي ترجمه در عـصر حاضـر       نظريهادوين گنتزلر مؤلف كتاب     . كند شناسانه ترجمه واقف مي   
  : گويد پرداز حوزة ترجمه چنين مي نگاه فردريك ويل نظريه

گويد همان گونه كه انسان از يگانگي اصيل خود سـاقط شـده،              مي) فردريك ويل ( «
گويد هم ياد  اما ويل مي. ترجمه نيز از ادعاهاي خود براي عرضه اصل دست برداشته است

گرفتن زبان جديد و هم فعاليت ترجمه، تالش انسان سقوط كـرده بـراي دسـتيابي بـه آن                  
ها، به نظـر     هاي ميان زبان   قاطع يا آستانه  دست كم اينكه، در برخي از م      . يگانگي اوليه است  

شود و نوعي حس تداوم      هاي گم شــده ميراث فـرهنگـي مان ظاهر مي        رسد كه بخش   مي
  ).250 گنتزلر(» گردد بيدار مي) و بهبـودي محتمل؟(

اي ظرفيت هويـدا   هاي ترجمه اند و متن هايي در انتظار كشف  در ميان مرزهاي زباني پديده    
ا دارند و ايـن آشكارگـي هويت بخش انساني همان ادبيـات تطبيقـي اسـت كـه                 ها ر  كـردن آن 

شناسانه را از درون ادبيات به انسان تك افتـاده        تواند فلسفه در ادبيات باشد تا نگرشي هستي        مي
  .عرضه كند

اي  به يقين اگر به تعريفي فراگير براي ادبيات تطبيقي انديـشه كنـيم بايـد در آن بـه گونـه                   
را جاي دهيم كه عدم قطعيتي در خور توسعه آن داشته باشد و به بياني ديگر منعطف                 معناهايي  

ادبيات تطبيقي  «:كتاب ادبيات تطبيقي چيست؟ ديد  توان در نگاه مؤلفان      اين تعريف را مي   . باشد
هنري روشمند است، هنري كه با تحقيق بر روي روابط مشابه، روابـط خويـشاوندي و روابـط                  

هاي ديگر بيان و يا شـناخت،        آيد ؛ كار اين هنر نزديك كردن ادبيات به حيطه          تأثيري بوجود مي  
و يا وقايع و متون ادبي با يكديگر، با فاصله ي زماني و مكاني از يكديگر است به شـرط آنكـه              
متعلق به چندين زبان و چندين فرهنگ باشند تا بتوان آنها را بهتر توصيف كرد، بهتر درك كرد                  

  ).150برونل (»  لذت بردو بهتر از آن ها
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هـاي   توان هنري روشـمند بـا سـويه    يابيم كه مقولة ادبيات تطبيقي را مي در نگاه اول درمي 
هنري كه بخشي از رفتارهايش پژوهش در روابطي است كـه نـسبتي ميـان               . علمي در نظر آورد   

هنگـي ديگـر در   اي را بـا فر   گيرد رابطه  متني كه در فرايند ترجمه قرار مي      . شود ها تعريف مي   آن
اگر نسبت غايي ترجمـه و  . بطن خود داراست كه در انتظار است تا به ياري مترجم آشكار شود  

تـوان در نبـود سـاحتي فرهنگـي،          متن اصلي را تنها در پيوندهاي مضموني آن دو ببينـيم، نمـي            
ا هـم   چنانچه در مورد ادبيات تطبيقي به رويكرد قدم       . ترجمه را در ذيل ادبيات تطبيقي برشمرد      

ـ يهـا   آن را به مطالعه ارتباطيقيات تطبيگر ادبي ديمعنا«: هكن ي بر ا يم مبن ينظر داشته باش    ي ادب
 را در   يا  گـسترده  يباز افق مطالعات  ) 42ن وارن   ي، آست كرنه ول (» ندك يا چند قوم منحصر م    يدو  

  .مينيب يبرابرمان م

بـدين  . العات غنـاي ادبـي    المللي، مطالعات تأثيرات متقابل، مط     هاي بين  تبادل ادبيات «
 گـسترده در وراي مرزهـاي       1يابيم كه ادبيات تطبيقي بيش از يك النسونيـسم         شكل در مي  

تـرين و    شـود كـه ظريـف      پس از آن جهت به آن ادبيات، تطبيقـي اطـالق مـي            . ملي است 
ماننـد تغييـرات متـون    : كنـد   ادبيات را تجزيه و تحليـل مـي    2هاي ترين مدوالسيون  حساس

كـه همـة    ... ا تقليد شده، تعبيرات و تفسيرها، ارتباطات نظري تصوير و الگو          ترجمه شده ي  
 ).63برونل (» شوند اين موارد بر اساس نوعي تالقي و آزادي خالقانه در عمل پياده مي

 اثـر سـاخته   3هاي متني ادبي در بافت پوئتيك ها و زير و بم مدوالسيون يا به معنايي نوسان  
رخوردار از اين بافت چند اليه خواهد بود كـه پوئتيـك اثـر يـا بـه       ترجمه آن هنگام ب   . شوند مي

ترين آسيب در جامه زبان مقصد آفريـده   عبارتي ديگر ساختار هنري اثر در فرايند ترجمه، با كم         
  .شود

در كـار تطبيقـي     . متن نرينه  و   متن مادينه : ادبيات تطبيقي نوزادي است از بطن دو فرهنگ       
اين ناشـي از ماهيـت ذهـن        . توان آن را اثر اصلي ناميد      كه مي هميشه يك سوي كار اثري است       

در مطالعـات سـنتي اثـري كـه در          . تابـد  كند و برابري را برنمي     انساني است كه تقابلي عمل مي     
سوي ديگري است انگيزه آغاز پژوهش بوده است كه كشفي متأخر است تـا بـا متنـي آشـنا در             

                                                           
1- Lansonisme  ندات  مـست  يآور ه بـا جمـع    كـ ) 1857 -1934( برگرفته از گوستاو النسون      ييگرا  اثبات ي به معنا

  .پرداخت ي مي به نقد ادبيرون متني بيخيتار
 ة آن در حـوز ي برايساز از به واژهيماند ن يرد اما همچنان ابتر م   ك ير معن ييون را به نوسان و تغ     يتوان مدوالس  يم -2

  .ات استيادب
  .نميب يتر م دهياش برگز يي معنايريقا به جهت فراگي بوطة را بر واژيكپوئت -3
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اصل است و مادينه، و در اين سـو نرينـه متنـي قـرار     متنـي كه در آن سو قرار دارد    . مطالعه آيد 
اين گونه متنـي  . در مطالعات تطبيقي تك متني خود پژوهشگر در مقام متن نرينه است          . گيرد مي

نوشتاري است كه از مرزِ نوشتار بـه بيـرون          . شود يك نوشتار است    كه از اين مطالعه حاصل مي     
هـاي خـود را از واژه مـرز، ملهـم از كتـاب       دريافـت ) Jean Bessière(ژان بسيير . جهيده است

كه در آن قائل به ) La Frontière(با عنوان در مرز ) Michel Butor(عه اشعار ميشل بوتو مجمو
  :كند ميان مرز و نوشتار است، چنين بيان مي) متخيل(توازي ذهني 

اين توازي كه بين مرز و نوشتار برقرار است، چه به وضوح باشـد و چـه بـه طـور                      «
تواند مانند يك مرز تلقـي       نوشتار مي . مني، در هر صورت ناشي از راهبردي دقيق است        ض

اي متخيـل و     كـه در هـر دو صـورت انگـاره         . تواند همانند نوشتار باشـد     شود، مرز نيز مي   
كـه نـشاني اسـت از ديگـري و بازشناسـي            ) ذهنـي ميـان مـرز و نوشـتار        (تركيبي اسـت    

سير، (»  عملكردي به مانند آستانه دارندها اش، دال بر اين كه محدوده محدوده   ).12، 2001بِ

اش را  گذرد، محدودة خويش يا همان آستانه اكتـشاف    آن كسي كه از مرزي جغرافيايي مي      
اش محـدوده او را مـورد بازشناسـايي قــرار            با خود دارد و ساكنان آن سوي مرز براي شناختن         

خواند به نوعي ديگر محـدودة ديگـري را          يو خواننده هم آن هنگام كه نوشتاري را م        . دهند مي
بازشناسي شناختي ديگر از منظري ديگر است از منظر ساكنان آن سوي مـرز              . كند بازشناسي مي 

انـد كـه آسـتانة ورود در         اي را ساخته   هايي از جنس فرهنگ، محدوده     بنابراين مؤلفه . يا خواننده 
 . ديگري است

ماند كه ديگري در آن وارد شـده          نوشتاري را مي   اي هم به مانند ادبيات تطبيقي      اثر ترجمه 
گمان ابتـر اسـت    اين اثر ثانوي كه روايتي از اصل است آن ديگري را در خود دارد كه بي     . است

هـاي ايـن     محـدوديت (در فرايند ترجمه، ورود به درون ايـن محـدوده           . چون همه اصل نيست   
) كند  در اثر ثانوي را ديرياب مي      محدوده، همان موانع فرهنگي ترجمه است كه رسيدن به كمال         

اي براي سـنجيدن يـك       اي است كه مقدار دسترسي به گستره و ژرفاي آن، سنجه           گذر از آستانه  
  . ترجمه است

حال پرسش اين است كـه      .  است 1اي نوشتاري مرزگونه است و ادبيات تطبيقي       اثر ترجمه 
                                                           

هـم    و »يقـ يات تطب يمطالعات ادب  «شود ي گفته م  ه معموالً ك پژوهشگرانه باشد    ينشكتواند   يهم م  يقيات تطب يادب -1
ات يـ  را ادبيه متنـ  كـ م همان گونه    ينك اطالق   »يقيات تطب يادب« را   يم متن يتوان ي م »اتيادب « باشد مانند  يتواند اسم  يم
  .مينام يم
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نهادن مرزهايي تازه نيستند؟ بلـه      هاي ناكامل و مطالعات ادبيات تطبيقي خود عامل بنيان           ترجمه
مرزي كـه بـسيير آن را ماننـد يـك     . چنين است اما اين مرز ديگر نوشتار يا مرزي پويا است   اين

هـاي بـودن در جهـان را بيازمايـد و در      تواند شـيوه   پندارد كه مي   نوشتار خالقه چون ادبيات مي    
  :جهانِ خود، تمرين آزادي كند

هايي براي بـودن در    نظر كنيم كه به نوشتار كه شيوهشايسته است به مرز همان گونه     «
كند با وجـودي كـه تنهـا الزامـي اداري سياسـي       جهان و ممارست براي آزادي را ابداع مي  

شايسته خواهد بود كه مرز را به مانند فرصتي از يك نمادِ طويل در نظر آوريم كه با     . است
 يه نـام  ك از فضا است     يبند  سهم  و بندي شود كه به نوعي تقسيم     خطي ممتد نشان داده مي    

سير،  (»آشنا و مشخص بر خود دارد   ).12، 2001بِ

ميـشل  ( مـرز از شـعر شـاعر    - نوشتار و نوشتار -هاي مرز    گيري تركيب  نقطة شروع شكل  
از جهـان تخيـل    . آغاز شد و توسعه آن در مطالعات ادبيات تطبيقي بسيير سامان گرفـت            ) بوتور

تـوان ماننـد نوشـتار       يد به اين صورت كه مـرز جغرافيـايي را مـي           آغاز شد و به جهان واقع رس      
مرزها فرصت و امكاني بـراي      . رعب و وحشت را بايد از مرزها زدود       . نمادي از آزادي دانست   

جهان بداند كه اين خط تنها قـصد آن دارد تـا            . بشر است تا همنشين در فرهنگ يكديگر باشند       
نـه  . همـين » ام مـن ديگـري   «: ه ديگـري بگويـد    سهم خود را از فرهنگ جهان مشخص كند و ب         

  . مرز، عشق همنشيني دارد. سوداي برتري دارد و نه سوداي بزرگي
مركب سفر مسافري آورده از ديگر سو، روشن و سرخوش، اما خود با فرهنـگِ خـود بـه               

  .عشق همنشيني با ديگري

  نتيجه
 سـاحت كلمـات اسـت كـه         پردازان مبدأگرا تأمل و تمركز بر      فرايند ترجمه از منظر نظريه    

اي آزاد اما در بند كلمات مـتن نـام بـرد كـه بـه صـورت مـسئله         توان از آن به عنوان ترجمه   مي
اي از يـك   تر چرا كه ما در حال انجام فرايند ترجمـه   تر است و مقبول    نزديك) ترجمة يك متن  (

امـا آيـا هميـشه      اي درافكنده ترجمه متني به زباني ديگر است          اثر هستيم و آن چيزي كه مسئله      
ترديد اين گونـه نيـست بـه ويـژه در ميـان دو زبـاني كـه                   اين نگاه در ترجمه ممكن است؟ بي      

عناصر مقاومي در برابر تغييـر وجـود        . هاي ساختاري و فرهنگي دوري از يكديگر دارند        تفاوت
 آن  دارند كه نظرگاهي ديگر را هم بيازمايد براي مثـال در شـعر حتـي               دارند كه مترجم را وا مي     
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شـود شـعري ديگـر در زبـان      اش يعني شاعري ديگر سـپرده مـي   هنگام كه ترجمه به متخصص   
امـا بـا همـه ايـن        . اي مقصدگرا در پس پرده بوده است       ترديد نگره  شود كه بي   مقصد آفريده مي  

مسئله، ترجمة يك متن اسـت و اصـل   . گيرد احوال نظرگاه مبدأگرا صورت مسئله را در نظر مي      
بايـد در    هاي آن تا حد ممكـن مـي        بنابراين، نظرگاه مبدأگرا و مؤلفه    . رجمه است متن، مقدم بر ت   

  . نظر آورده شوند
هـاي اصـول بـرمن از        اي را در برابرمـان ببينـيم كـه در چـارچوب            آن هنگام كـه ترجمـه     

ها پاك باشد، در واقع متني را در برابر خود داريم كه حاصل يك تالقي اسـت و ايـن      ناهنجاري
حاصلي دارد كه ) متني براي ترجمه شدن و متني ناپيدا از فرهنگ مترجم   (ها   زي متن نوع هم آمي  

توان آن را همچون نوشتار گذر كرده از مرز در نظر آورد كه خود در برابـر فرهنگـي ديگـر                      مي
هايي كه از متن واسطه صورت پذيرفتـه اسـت از مـرز دوم گـذر                 ترجمه(شود   مرزي ديگـر مي  

اين تعلقات آن هنگـام  .  برابر اصل نيست اما تعلقاتي از اصل با خود دارد   اين نوشتاري ). كند مي
اي تطبيقـي در     به معنايي ديگر مطالعه   . اي تطبيقي صورت گيرد    شوند كه در آن مطالعه     آفتابي مي 

ديگر بديهي است كه مقولـة ترجمـه از اهميـت بـسياري در مناسـبات انـساني                  . ادبيات تطبيقي 
 اين مناسبات انساني فراتر از مناسبات فيزيكي در نظـر آورده شـوند   برخوردار است و حال اگر    

. و وجهي استعاليي به خود گيرند بايد در مقولة ترجمه نظرگاهي فراگير و قابل انعطاف جست               
  .اما صفت فراگيري نبايد مسلخگاه ادبيات و مانع گسترش آن شود

دي بالغ سر برآورده كه به      نوزا. هاي ناخواسته ممكن شده است     حال كه ترجمه با اغماض    
تـوان آن را مجـاز       هاي ادبيات جهاني كـه مـي       ادبيات جهاني پيوسته است اما به جهاني از بديل        

هاي ادبيـات را   هايي كه ظرفيت ورود به جهان بديل       ترجمه. مرسلي دانست براي ارتباط با اصل     
ن در ارتباط بي زبان باشيم      بايد در اين جهان پر زبا      ها كه مي   دارند در سرنوشت محتوم ما انسان     

ورزان  دانـيم انديـشه   بايد براي قوام و دوام آن انديشه كرد كه مي         . به سان كيميايي است ارجمند    
آيـد كـه بـه       ها تكيه كرد؟ به نظر نمـي       ها در قامت نظريه    توان به انديشه   اما آيا مي  . در اين كارند  

ي در نظر آوريم و در اين كار باشيم         براي همين ترجمه را بايد همچون ابزار      . كمال ممكن باشد  
كه ابزاري قدرتمند حاصل آيد تا بتوانيم در اين جهان پر زبـان، زبـاني را بـه كـار گيـريم و آن                

هر زباني، زبـان بـالقوه ترجمـه را    .ترجمه خود در مسند زباني فراگير است . زبان، ترجمه است 
هـاي ترجمـه    اين زبان. زايانند آن ميهاي ديگر به فراخور خويش از بطن  كه زبان. در خود دارد  

اگر اين زبان تازه متولد شده با تعلقـاتي كـه بـه دو              . شوند براي پيوند با مادر خويش زاييده مي      
فرهنگ مبدأ و مقصد دارد را بديلي از اصل بدانيم با واژگاني كه اينجـايي سـت امـا از آن جـا                       
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و اين نـوزاد    . جزيي از كل اثر است    گوييم كه    كنيم كه از مجازي سخن مي      گويد احساس مي   مي
توان از ادبيات فرهنگي دانست كه با واژگان ديگري سر برآورده است كه در مقام ادبيـات   را مي 

ترجمه از آن نوع مطالعات تطبيقي است كه از منظر پژوهشي از تراز كيفـي قابـل    . تطبيقي است 
مـرزي آزاد انـديش كـه سـوداي     . نوشتاري را مانند است كه مرز است     . اعتنايي برخوردار است  

اي را دارد كه از جنس زبان است تا در آن سو من و ديگـري آن چنـان بـه ادراك                    برافتادن پرده 
  . با حضور ما. اي از من و تو يكديگر نائل آييم كه در يكديگر مستحيل، بدون حضور جداگانه

هست از پس پرده گفت و گـوي مـن و تـو      
 نـه مـن    چون پـرده برافتـد نـه تـو مـاني و           

Bibliography 

Bessières, Jean, (2001). Une amitié européenne, Nouveaux horizons de la littérature 
comparée(European friendship, New Horizons of Comparative Literature), Paris: 
Honore Champion. 

Brunel, Pierre et al, (2000). Qu'est-ce que la littérature comparée? (What is 
Comparative Literature?), Paris : édition Armand Colin. 

Berman, Antoine, (1985). La Traduction et La Lettre ou l’auberge du 
lointain(Translation and Letter or Inn Distant), Paris: Le Tours de Babel, 
Mauvezin, Trans-Europ-Repres. 

Gobineau, Arthur, (1987). La vie de voyage, in œuvres T. III (Life travel in works T. 
III), Paris: éd. de la Pléiade. 

Meschonnic, Henri, (1999). Poétique du traduire (Poetics of translation), Paris: 
Verdier. 

Letafati, R. /Sarafan A. (2009). Les théories de la traduction (Theories of 
translation), Tehran:Samt. 

Flaubert, Gustavo, (1966). Madame Bovary, Paris: Garniel-Flammarion. 


