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  ٣۵  52 تا 35، از صفحه 1387  پاييز,46هاي خارجي، شماره  پژوهش زبان

  1حضور مترجم در متن روايي

 ∗يابوالفضل حر
  راني، اك دانشگاه ارايدة علوم انسانك دانشيمرب
  )25/1/87 :، تاريخ تصويب10/4/86 :تاريخ دريافت(

  يدهكچ
ابتـدا، بـه پيـشينة    . ندك ي م ي ترجمه شده بررس   ي حضور مترجم را در متن رواي      يها اين مقاله، حالت  

ه معتقد است متن ترجمه شده از آنِ صداي دومـي اسـت            كآنگاه، به نقل از هرمانز      . شود يبحث اشاره م  
كه هميشه در متن ترجمه شده حضور دارد، به سه حالت حضور مترجم به همـراه نمونـه آثـار ترجمـه                      

 خواننـده مـستتر اسـت؛       گيـري مـتن بـه سـمت        كـه در آن جهـت     ) هـايي ( حالـت : شـود  يشده، اشاره م  
پـذيري بافـت     بيش تعين ) هاي( كه زبان خود را بازتاب دهد يا به خود ارجاع دهد؛ حالت           ) هايي( حالت
 نيـز  ي ونـوت يسـاز  ؛ مقاومت و اقليتي و ناپيداييها، به مباحث پيداي    اين حالت  يسپس در بررس  . محور

 حـضور متـرجم     يها ر پايان به ديگر شيوه    د. شود ر مي كزدايي نيز ذ  / يساز  غرابت يها اشاره شده، شيوه  
  .شود يدر سطح مسايل زبان محور نيز اشاره م

  .ي، ناپيدايي دوم، پيدايي ترجمه شده، هرمانز، صداي حضور مترجم، متن رواي:يليدك يها هواژ

                                                            
بررسي سبك صالح حسيني «: با عنوان 9/2/87 مورخ 815/87از مستخرج از طرح پژوهشي با شماره ن مقاله يا -1

سـت كـه تحـت حمايـت مـالي          ا» هاي به سوي فانوس دريايي و خـشم و هيـاهو            در مقام مترجم ادبي در ترجمه     
  . دانشگاه اراك انجام پذيرفته است

   E-mail: horri2004tr@yahoo.com،  0861-2760104 :، دورنگار0861-2760104: تلفن ∗
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  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ٣۶

  درآمد
 reporting( ، متن ترجمه شده را گفتمان گزارش كننده )35بوسو ) (Mousoup(موسوپ 

discourse( نامد مي :  
متـرجم نيـز،    . ، گفتمان گزارش شونده و متن مقصد، گفتمان گزارش كننده است          أمتن مبد 

 دروني مـتن    ة صداي گزارشي او، به صداي گزارش شد       ةواسطه  گزارشگري است كه خواننده ب    
  .سپارد مي اصلي گوش

 نـد ا  تكرار كلماتي  ، كه متن اصلي و متن ترجمه شده       كند نيز استدالل مي  ) همان(فولكارت  
تر به زبان آمدة راوي را در فرايند ترجمه،          به زعم او، مترجم، كالم پيش     . اند تر بيان شده   كه پيش 

از آنجا كه موقعيت مـتن ترجمـه        . دهد كند و رنگ و لعاب ذهن خود را بدان مي          از آن خود مي   
ه آيـد كـ     دارد، اين پرسش پيش مي     تفاوت بسياري  أشده در فرهنگ مقصد، با موقعيت متن مبد       

مترجم؟ بحث فولكارت ايـن     راوي  يا  نويسنده  راوي  :  متن ترجمه شده، چه كسي است      ةگويند
در يك كـالم، پرسـش      ). 36همان،   (ماند مياست كه ردپاي مترجم هميشه در متن مقصد باقي          

  چگونـه بـه حـضور متـرجم پـي      اصلي اين است كه خواننده در حين قرائت متن ترجمه شده،         
ـ   كست   نظر بر اين ا    ؟برد مي  يبـافت / ي از جملـه عامـل بـرون متنـ         يواسـطة عـوامل   ه  ه مترجم ب

)context-based (   يو عامل درون متن) text-based (  ترجمه شده، امكان حـضور      يدر متن رواي 
  .نيمك ي اشاره ميدر اين جستار، به عوامل برون متن. يابد يو بروز م

  پيشينة بحث
يـافتن فرهنـگ و زبـان مقـصد و در       بحث حضور مترجم در متن ترجمه شده با اهميـت           

در طـول  . هاي جديد مطالعات ترجمـه، رابطـة تنگـاتنگي دارد          مجموع، نقش خواننده در نظريه    
از جانب ايون زهر    ) polysystem(تاريخ مطالعات ترجمه، به ويژه از زمان اراية نظرية نظامگان           

)I. Even Zohar, 1990 ( از متن، به / ت مترجم درغيب/  ميالدي به بعد، بحث حضور70در دهة
از آن  . پردازان ترجمه طرح و بحث شده است       طرق گوناگون و با تعابير مختلف از طرف نظريه        

/ ، روش آشـكار )norms(دربارة هنجارهـا  ) G. Toury,1995(نظرية گيدون توري : جمله است
و ) foreignization(سازي  هاي غرابت ، روش)J. House(جوليان هاوس ) overt/ covert(نهان 
هـاي دخـل و    ، روش)L. Venuti(پيـشنهادي الرنـس وِنـوتي    ) domistication(زدايـي   غرابت

انتقـال  / هاي ترجمه محض  گرايان آلماني از جمله روش     هاي نقش  تصرف ابداعي لوئيس، نظريه   
ارائـه  ) Vermeer(و ورميـر    ) Reiss(گرا يا خواننده مدار كه آنها را به ترتيـب ريـس              و فرهنگ 
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  ٣٧  حضور مترجم در متن روايي  

كيد جملگي آنها بر نقش زبان و فرهنگ مقـصد          أها مشترك است، ت    آنچه ميان اين نظريه   . ددادن
  .و خواننده همزبان با مترجم است

 و  1989(حضور مترجم در متن روايي ترجمه شده را اول بـار كيتـي فـن لـوون زوآرت                   
ن كـال / اي و توصيفي را در سـطوح خـرد         روش زوآرت، دو الگوي مقايسه    . مطرح كرد ) 1990

واژه، بنـد و    ( سـاختار    -هـا را در سـطح خـرد        اين الگوها ابتدا تبـديل    . گيرد ساختاري در بر مي   
گـري،   اشـخاص، رخـدادها، كـانوني   (ها را در سـطح سـاختار كـالن       و نتيجه اين تبديل   ) جمله

كند؛ اين كه، چگونه تبـديل در واژگـان و نحـو، سـاختار               بررسي مي ) بازنمايي گفتار و انديشه   
، )1995(، ونـوتي    90 ةدر ميانـه دهـ    . دهـد  بيني داستان را تغيير مي     ان و بالطبع، جهان   كالن داست 

اي اختـصاصي در متـون       حضور و صداي مترجم را به گونـه       ) 1996(و شياوي   ) 1996(هرمانز  
هـا،    از ميان ساير نـشريه    Meta و   Targetدو نشرية دانشگاهي    . گيرند روايي ترجمه شده پي مي    

ر معرفي و تبيين جايگاه و حضور مترجم در متون روايي ترجمـه شـده بـر                 ترين نقش را د    مهم
  .اند عهده داشته

  بحث و نظر
درست است كه در بررسي حضور و صداي مترجم در متون روايي ترجمـه شـده، مقالـه                  

متنـي را هرمـانز در ميانـة         واسطه عوامل برون  ه  لوون زوآرت تقدم زماني دارد، حضور مترجم ب       
 The" (»صــداي متــرجم در روايــت ترجمــه شــده«هرمــانز در مقالــه . د مطــرح كــر90دهــة 

translator's voice in translated narrative" ( )1996 ( عوامل برون متني حضور مترجم را در
هرمانز، ابتـدا از ترجمـه و متـرجم    . كند بررسي مي) 1860 (ياثر مولتاتولMax Havelaar رمان 

دهيم كه دارد همزمان     ين كه وقتي به صداي مترجمي گوش مي       آورد؛ از ا   شفاهي شاهد مثال مي   
خواهيم او را، يعنـي متـرجم شـفاهي را، كـه      كند، نمي سخنان فردي ديگر را برايمان ترجمه مي 

شنويم كـه دارد حـرف       بينيم و صداي او را مي      او را مي  . حي و حاضر آنجا ايستاده است، ببينيم      
دانيم كه صداي او تنها صدايي است كه به  مي.  حضور داردخواهيم باور كنيم كه زند، اما نمي   مي

 illusion of (»تـوهم شـفافيت و همزمـاني   «رسد، اما بـه دليـل آنچـه هرمـانز آن را      گوش مي

transparency & coincidence) (24 (به زعـم  . گيريم نامد، حضور و صداي او را ناديده مي مي
ارد براي حفظ تعادل، زبان گويندة اصـلي را شـفاف و           هرمانز، مترجم بايد تا آنجا كه در توان د        

دو صدا، همزمان است، بنابراين، ترجمه هرگز بـا   از ديگر سو، با اين كه هر. روشن ترجمه كند  
به سبب توهم همزماني، صداي مترجم را در پس صداي گوينـدة            . اصل خود برابر نخواهد بود    
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  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ٣٨

شـنونده  . كنـد  ارد به زبان ديگر صحبت مي     كنيم، گويي گويندة اصلي است كه د       اصلي پنهان مي  
هرمانز اين توهم را دربارة . آورد هر دو صدا را يك صدا و آن را از آنِ گويندة اصلي در نظر مي           

در زمينة ادبيات داستاني ترجمه شده نيـز همـين نكتـه       . داند تر مي  ترجمة متون مكتوب پر رنگ    
خوانيم، بايد تصور كنيم آنچه را كـه          را مي  در واقع، وقتي داريم اثري ترجمه شده      . مصداق دارد 

 خود را در پس صداي روايت كننـده         خوانيم، اثري ترجمه شده نيست، چرا كه مترجم كامالً         مي
در واقع، بحث هرمانز اين است كه متن ترجمه شده از آنِ صداي ثانويه است كه                . كند پنهان مي 

ـ      هميشه در متن ترجمه شده حضور دارد، اما از آنجا كـه            ايـدئولوژي  «ثير  أ خواننـدگان تحـت ت
هرمانز اين پرسش   .  قرار دارند، حضور مترجم را باور ندارند       »ترجمه، يعني شفافيت و همزماني    

مترجم يا راوي يـا بهتـر       : شنود كند كه خواننده نخستين بار صداي چه كسي را مي          را مطرح مي  
شناسي به ايـن پرسـش       گاه روايت است بگوييم، راوي مترجم يا راوي نويسنده؟ او ابتدا از ديد          

اي ديگر كه هرمانز بدان زياد توجه نشان داده است، چگـونگي حـضور               اما، نكته . دهد پاسخ مي 
از نظر هرمانز، صداي مترجم يا در متن ترجمه شده آشكار است، يـا ايـن             . صداي مترجم است  

 پنهان مانـدن حـضور      طرفه اين كه، حتي   . ماند كه به تمامي در پسِ صداي راوي پنهان باقي مي         
نـام  : شـود   قرارگيري اسامي نويسنده و مترجم روي جلد كتاب نيـز ديـده مـي              ةمترجم در نحو  

در يك كالم، بحـث اصـلي       . نويسنده با اندازة قلم درشت و نام مترجم با اندازة قلم كوچك تر            
هـار  هـاي اضـافي يـا اظ    هرمانز اين است تا نشان بدهد كه چگونه مترجم با افـزودن يادداشـت             
از اين ) 244(بيكر . دهد نظرهاي شخصي يا دادن پانوشت و غيره خود را در متن نمايش جا مي

 يـاد كـرده و آن را چنـدان ارزشـمند ارزيـابي              »مداخلة آزادانه  «گونه حضور مترجم در متن، به     
  .كند نمي

صـداي  «به هر جهت، هرمانز معتقد است كـه متـرجم يـا صـداي ثانويـة مـتن كـه آن را                    
نامـد، بـه سـه حالـت در ترجمـه            مي) 27 (»صدايي ديگر « يا   »حضور مترجم در متن   «،  »مترجم

  :شود متجلي مي
1) cases where the text’s orientation towards an Implied Reader and hence its 

ability to function as a medium of communication is directly at issue; 

2) cases of self-reflexiveness and self-referentiality involving the medium of 

communication itself; 

3) certain cases of what, for want of a better term, I will refer to as ‘contextual 

overdetermination’ (Ibid. 28). 
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  ٣٩  حضور مترجم در متن روايي  

}  ارتباط روايي  در الگوي {گيري متن به سمت خواننده مستتر        كه جهت ) هايي(حالت  ) 1
  .است

  .كه زبان خود را بازتاب دهد يا به خود ارجاع دهد) هايي(حالت ) 2
  .نامد پذيري بافت محور مي كه هرمانز آن را بيش تعين) هايي(حالت ) 3

) performative self-contradiction (» تناقـضي نمايـشي  -خود«هرمانز اين سه حالت را 
   رض بر اين است  كه مترجم حضور خود را در ترجمه انكار             نامد، زيرا ف   مترجم مي ) 27همان  (

اما از ديگر سو، تضادهاي آشكار و مشهود در ترجمه، خود انكاري متـرجم را نمـايش                 . كند مي
در اين موارد، نوعي اجبار براي حضور آشكارتر و دخالت مترجم در متن ترجمه شده               . دهد مي

ع راهكار اتخاذ شده در فرايند ترجمـه نيـز بـستگي            هرچند، ردپاي مترجم به نو      . شود ديده مي 
  .دارد

} در الگوي ارتباط روايي   {گيري متن به سمت خواننده مستتر        كه جهت ) هايي(حالت  ) 1
  . است

واسطة ترجمـة خواننـده محـور، مطـرح         ه  اي كه هرمانز دربارة حضور مترجم ب       البته، نكته 
ترجمه با عناوين مختلـف مطـرح        ي و جديد  هاي ابتداي  اي نيست و در نظريه     كند، بحث تازه   مي

 ونـوتي   غرابت زدايي  هاوس؛    آشكارِ  نيومارك؛ ترجمة  ارتباطيِ نايدا؛   معناييِترجمة  : شده است 
در بحـث هرمـانز، از ايـن خواننـده بـه            .  نقش گرايـان آلمـان     خواننده محورِ  يا   فرهنگ مدار و  

د ترجمه، تصوير يا رونوشتي از او را        اي كه مترجم در فراين     شود؛ خواننده  خوانندة مستتر ياد مي   
از آنجـا كـه مـتن ترجمـه         . در ذهن دارد و ترجمه خطاب به اوست و براي او آماده شده است             

دانيم  نيك مي . اي نيز پيدا خواهد كرد     شود، خوانندگان تازه   شده در زمينه و بافتي تازه مطرح مي       
    نويـسندگان آزادنـد كـه هـر         .گيـرد  كه ترجمه در پرتو و با توجه به مـتن اصـلي صـورت مـي               

ايـن نكتـه،    . خواهند، آن را روي كاغذ آورند      اي را در سر بپرورانند و به هر گونه كه مي           انديشه
حال آن كه، فرض بر اين      . آيد شناختي نويسنده نيز به حساب مي      هاي سبك  البته يكي از ويژگي   

در .  به زبان خـودش برگردانـد  هاي نويسنده را تا حد امكان بدون تغيير     است كه مترجم انديشه   
ـ    كند ديدگاه و نگرش    واقع، مترجم بسيار تالش مي     ثيرات شـگردهاي ادبـي مـتن       أهاي راوي، ت

اصلي و آن اطالعات فرهنگي را كه خوانندگان مستتر و واقعي متن مبدأ از آن خبـر دارنـد، بـه            
واقعـي،  / تـرجم مـستتر   براي اين امـر، م    . خوانندگان مستتر يا واقعي همزبان با خود انتقال دهد        

واقعي را در ذهن خود در نظر گرفته و با اتخاذ شگردهاي زباني و         / تصويري از مخاطب خيالي   
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ادبي، ميان متن و خوانندگان زبان مقصد واسطه شده و متن ترجمه را براي خوانندة همزبان بـا                  
. ه متن مبـدأ   به ديگر سخن، مهم خوانندة مقصد و توقعات اوست ن         . دهد خود، طبيعي جلوه مي   

ثيرات و روابط مخاطبان مبدأ را بـا زمينـة مـتن    أبا اين اوصاف، مترجم ابتدا شگردهاي روايي، ت  
هاي خود را نسبت به متن مبدأ و مقصد، زمينه و مخاطبان             كند و آنگاه، نگرش    اصلي تحليل مي  

ا هدف مترجم اين است كه با عنايت به خواننـده مقـصد، هـر آنچـه ر                . كند مقصد مشخص مي  
سرگذشـت  نمونه، ترجمـه    . گويد گويد و چيزي را نگويد كه متن نمي        بگويد كه متن اصلي مي    

  : است توسط دريابندريهكلبري فين
"Call this a govment! why, just look at it and see what it's like. Here's the law a-

standing ready to take a man's son away from him- a man's own son, which he has 

had all the trouble and all the anxiety and all the expense of raising. Yes, just as that 

man has got that son raised at last, and ready to go to work and begin to do suthin' 

for him and give him a rest, the law up and goes for him. And they call that 

govment! That ain't all, nuther. The law backs that old Judge Thatcher up and helps 

him to keep me out o' my property. Here's what the law does. The law takes a man 

worth six thousand dollars and upards, and jams him into an old trap of a cabin like 

this, and lets him go round in clothes that ain't fitten for a hog. They call that 

govment! (M.Twain's The Advantures of Hackellbery Finn, chapter 6).  
رده بچه مردمو   كه بزخو   كن، ببين چيه؟ اون از دادگاهش،       كاينم شد دولت؟ ريختشو نگاه      

ي }ا{ي خـون دل خـورده   }ا{شيده كـ ه اين همه زحمـت      ك بچة خود آدم     -از دستشون بگيره  
ه بايـد   كـ ه باالخره از آب و گـل درش آوردي،          كحاال  . ي تا بزرگ شده   }ا{رده  كپول خرجش   

تـازه  ! اسم اينو مي ذارن دولت. نه سر پيري زير بالتو بگيره، دادگاه مياد زرتي مي گيرتش   كار ب ك
ببين . ه مي خواد پول منو بخورهكاضي تچر رم مي گيره، جاشو ديدي؟ دادگاهش جانب اون قك

ي هـم بيـشتر ثـروت دارم گرفتـه          كـ ه شش هـزار دالر بل     كمنو  : نهكار داره مي    كاين دادگاه چه    
. نمكـ  پول سياه نمـي ارزه زنـدگي         كه ي كهايي   پاره   هنه  كه با اين    كچپونده تو اين هلفدوني،     

  ).51حسيني (اينم شد دولت؟ 
ه مـتنِ تـا   كـ رده ك بسيار ي، سعي پيداست، مترجم با توجه به خوانندة فارسهكهمان گونه   

.  ارايه دهـد ي و بومي خوانندة همزبان با خود طبيعي را براي عاميانه زبان اصل  ك به سب  يحدود
بزخـو   مثـل ُ   يا هـا و اصـطالحات محـاوره       يـب ك، تر ي عاميانة زبان فارس   كاربرد سب كمترجم با   
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  ۴١  حضور مترجم در متن روايي  

ي، چپونده تو اين هلفدوني، كن، سر پيري زير بالتو بگيره، زرتي، بل     ردن، از آب و گل در آورد      ك
ديدگاه و نگرش هاي راوي و اطالعـات فرهنگـي را كـه خواننـدگان               ه  كدر صدد برآمده است     

  . نيز انتقال دهديمستتر و واقعي متن مبدأ از آن خبر دارند، به خوانندگان مستتر يا واقعي فارس
گيري متن بـه سـمت خواننـدة         كه جهت ) هايي(بوط به حالت    هاي مر  البته، از جمله شيوه   

سازي در   و ديگري، غرابت  ) visibility(in)(ناپيدايي  / مستتر فرهنگ مقصد است، يكي، پيدايي     
هاي  طور عمده در فرهنگ   ه  ها ب  همان گونه كه خواهيم گفت اين شيوه      . زدايي است  برابر غرابت 

  .رواج دارند) post- colonial(پست كلنيال 

  زدايي سازي در برابر غرابت پيدايي در برابر ناپيدايي و غرابت) 1-1
 The Translator's (ناپيــدايي متــرجمدر كتــاب ) 1995(ايـن واژگــان را ابتــدا ونـوتي   

Invisibility (     موقعيت و فعاليت مترجم را در فرهنگ معاصر انگليسي«معرفي و مطرح كرد تا- 
هـاي   هـا و رويـه     كند و كـاو در گذشـتة نظريـه        «ب ضمن   اين كتا ). 1 (»آمريكايي توصيف كند  

هاي خارجي، مثـل آلمـاني، ايتاليـايي و فرانـسه،            هاي بريتانيايي، آمريكايي و ديگر زبان      فرهنگ
 »گيـرد  هاي انگليسي زبان پي مـي   ميالدي به بعد در ترجمه17پيدايش گفتمان شفاف را از قرن     

 در ژموني فرهنگ غالب انگليسي زبان كـه عمـالً  در واقع، هدف ونوتي اين است كه با ه      ). 40(
از نظـر   . كار پنهان كردن فرايند ترجمه و نيز فعاليت مترجم بوده اسـت، بـه مخالفـت برخيـزد                 

ها را ژانري ادبي در نظـر   ونوتي، اين هژموني چنان غالب بوده كه حتي امروزه به ندرت ترجمه       
، در متن   »توهم شفافيت «خواهد كه بنا بر      به ديگر سخن، هژموني غالب از مترجم مي       . گيرند مي

 ترجمـه كنـد؛ كـه بـا     »سـليس و روان   «نامريي و از ديد خواننده ترجمه پنهان بماند؛ كه متن را            
اي كـه فرديـت      هاي زباني و سبكي متن اصلي، آن را شفاف جلوه دهد به گونـه              غرابت«حذف  

 توهم را ايجاد كند كه ترجمـه        نويسنده اصلي يا قصد و معناي اصلي متن را بازتاب دهد و اين            
تـر باشـد،     هرچـه ترجمـه روان    «از نظر ونـوتي،     ). 1 (»در اصل ترجمه نيست، بلكه اصل است      

داليلـي را كـه ونـوتي       ). 2 (»تر و پيـداتر    تر و نويسندة اصلي، مريي     مترجم آن ناپيداتر و نامريي    
 -text( وابـسته  -داليـل مـتن  : ها جاي داد توان در اين مقوله آورد، مي براي ناپيدايي مترجم مي

based (وابسته -و بافت )context- based .( وابـسته كـه ونـوتي بـراي     -از جمله داليل بافـت 
) 6 (»آمريكـايي -لف در فرهنـگ انگليـسي     ؤچيرگي نگرة م  «كند، يكي،    ناپيدايي مترجم ذكر مي   

فقـط مـتن   «: شود كه فعاليت مترجم، دست دوم و نخ نما جلوه كند         لف سبب مي  ؤنگرة م . است
 و در عـوض، ترجمـه،   »اصلي است كه اصالت دارد و به فرديت يا قصد نويسنده وفادار اسـت             
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  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ۴٢

جايگاه «سو، فرض بر اين است كه ترجمه،  از ديگر). 7( است »اشتقاقي، ثانويه و بالقوه جعلي«
دست دوم خود را ناديده بگيرد و با ايجاد توهم حضور نويسنده، ترجمه را چونان اصل جلـوه                  

 وابسته كه به عوامل پيراموني و اجتمـاعي ترجمـه مربـوط          -از ديگر داليل بافت   ). همان (»هدد
  :نويسد مي) 145(ماندي . هايند شود، بازيگران صنعت چاپ و نشر ترجمه مي

 گزيننـد، بـه مترجمـان پـول پرداخـت           در مجموع، ناشران و ويراستارانند كه آثار را بر مي         
بازار كتاب و فروشندگان و ناقـدان نيـز در          . كنند  نيز تعيين مي   كنند و اغلب روش ترجمه را      مي

اند؛ فرهنگي كه يـا آن را        مترجمان، خود بخشي از اين فرهنگ     . اند تعيين هنجارهاي ترجمه مهم   
  .كنند عليه آن قيام مي} سازي با روش غرابت{پذيرند يا  مي} زدايي با اتخاذ روش غرابت{

رسـد، چـرا كـه       ، مترجم هيچگاه به حق كامل خود نمـي        از نظر قانوني نيز به زعم ونوتي      
ونوتي در مجموع، با ذكر ارقام و رسـم نمودارهـاي    ). 9(اولويت هماره با نويسنده اصلي است       

 وابسته، جملگي در كارند كه با مسلط نشان         -كند كه عوامل بافت    كيد مي أمختلف بر اين نكته ت    
جا كه امكـان دارد، حـضور متـرجم را در مـتن             آمريكايي، تا آن   -دادن هژموني فرهنگ انگليسي   

  .ترجمه شده ناپيدا و صدايش را نارسا جلوه دهند
 وابـسته   -، عوامـل مـتن    )18-17(ونوتي در بخش دوم از مبحـث ناپيـدايي كتـاب خـود              

هـاي پـساساختارگرايانه،     ابتدا ترجمه را، بـر اسـاس ديـدگاه        . كند ناپيدايي مترجم را بررسي مي    
  هاي زبان مبـدأ بـه دسـت متـرجم تعريـف             هاي زبان مقصد به جاي دال      الجايگزيني زنجيره د  

پايـان آفريـده     اي بي  ها در امتداد زنجيره    هاي ميان دال   از آنجا كه معنا از روابط و تفاوت       . كند مي
شود، پس معناي يك دال هميشه از معناي دال ديگر متمايز بوده و هماره نيـز ايـن معنـا بـه         مي

از اين نظر، نه متن اصلي . شود هيچگاه به منزلة كليتي به هم پيوسته مطرح نمي افتد و    تعويق مي 
و نه متن ترجمه شده واجد معناي غايي خواهند بود و نه نويسنده و متـرجم، صـاحب اصـلي                    

     به ديگر سخن، معنـاي يـك مـتن كـه حاصـل تمـايز و تعويـق                 . خمير مايه يا قصد نهايي متن     
سازند، نه نـزد نويـسنده     هم خمير ماية اصلي و يا قصد متن را مي       هاي متن است و در كنار      دال

هـاي خـاص اجتمـاعي و        است نه نزد مترجم، بلكه در سرتاسر متن شناور است و در موقعيت            
. دهـد  هاي گوناگون به طرق مختلف خود را نشان مي هاي مختلف تاريخي و حتي فرهنگ     دوره

ايي رياضي وار چندان كه نايـدا معتقـد اسـت، ميـان             از اين رو، تطابق نعل به نعل يا تعادل معن         
آمريكـايي،  -امـا ونـوتي، ترجمـه را در فرهنـگ انگليـسي           . ناپذير اسـت   هاي دو زبان امكان    دال

داند كه از نظر خواننده فرهنگ       جايگزيني به اجبار تمايز زباني و فرهنگي زبان مبدأ با متني مي           «
) 20-19(ونـوتي   . شـود  ت كه متـرجم ناپيـدا مـي       و اين گونه اس   ). 18 (»مقصد قابل قبول باشد   
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  ۴٣  حضور مترجم در متن روايي  

. زدايـي  سـازي و غرابـت   غرابت: داند ناپيدايي ترجمه و مترجم را به دو راهبرد ترجمه منوط مي          
در . اين دو راهبرد با انتخاب متن براي ترجمه و روش ترجمه از جانب مترجم، سر و كار دارد                 

هاي زباني  بندد تا ضمن زدودن غرابت ميزدايي، مترجم تمام تالش خود را به كار       روش غرابت 
كنـد،   و فرهنگي كه فرايند قرائت ترجمه را براي خواننده فرهنـگ انگليـسي زبـان دشـوار مـي                  

. اي كه بوي ترجمه هـم ندهـد   اي روان، شفاف و نامريي از متن اصلي ارايه دهد به گونه  ترجمه
) 76شـاتلورت و كـاوي       (»ي منفـي  بـار معنـاي   «زدايي از ديدگاه ونوتي      آيد كه غرابت   به نظر مي  

هاي مقتدر است كه به توصيف ونوتي بـه          دارد، زيرا اين روش همان خط مشي متداول فرهنگ        
با اين حال، اين پرسـش مهـم مطـرح          ). 77همان  (اند كه روانند و ناپيدا       هايي خو گرفته   ترجمه

 مـصداق دارد؟ ونـوتي      هايي نيز كه وجه غالب ندارنـد،       شود كه آيا ناپيدايي در ساير فرهنگ       مي
. هاي غير مقتدر به زبان انگليسي، بحـث ناپيـدايي رواج دارد   معتقد است كه در برگرداندن زبان     

هاي غير مقتدر مثل فارسي نيز مبحث   هاي مقتدر مثل انگليسي به ساير زبان       آيا در برگردان زبان   
آيـد كـه رونـد     به نظر مـي  كند؟ در اين گونه موارد،       ناپيدايي ترجمه و مترجم نيز صدق پيدا مي       

تر  تر و شفاف   معكوس برقرار است، بدين ترتيب كه هرچه مترجم سعي كند متن بيگانه را روان             
تر بهره گرفتـه     ترجمه كند به معناي اين است كه از امكانات و مقتضيات زبان مادري خود بيش              

 و نـه فقـط ناپيـدا       دهـد،    و به تعبيري نويسنده را رها كرده و خواننده را به سمت او سوق مـي               
    شود كه با طبيعي كردن و بومي كـردن مـتن بيگانـه بـراي خواننـده همزبـان بـا خـود، بـه                       نمي
نـراد  ك اثـر    كيدل تـاري  براي نمونه، صالح حسيني در ترجمـة رمـان          . رسد ترين حالت مي   مريي

رتن  اثـر مـا    خـانواده تيبـو    و نجفي در ترجمه رمان       )1370(به سوي فانوس دريايي     و  ) 1373(
هاي ديرآشناي آثار نظـم و نثـر فارسـي بهـره             ، تا حد امكان از واژگان و تركيب       )1368(دوگار  
خوانـد،   اند كه دارد متني ترجمه شده مي       اند و در سرتاسر ترجمه به خواننده يادآوري كرده         برده

يز ن(هاي زبان فارسي انتخاب مترجم بوده است  داند واژگان و تركيب چرا كه خواننده خوب مي
 يها و اصطالحات عاميانه زبان فارس      يبكنمونه اول، تر  ).  در باال  ينيد به ترجمة دريابندر   كنگاه  

  ):55-54حسيني  ( فينيلبركسرگذشت هدر ترجمه 
cry-boy بچه ننه 
to put on airs   فروختن{افاده  {  

a sweet-scented dandy ينازناز  
blind drunk پاتيل 
{to get} a start  افتادن{ ه دنديرو{  
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my heart jumped up amongst my lungs  بند دلم بريد 
on the sly كيدزد   

{to lay} low }ن{ردك خف   

{to} droop {the} tail } گذاشتن{ پا يدم ال  

 ي فـانوس دريـاي  يسـو  است در ترجمه بـه  ي زبان فارسيها يبكنمونة ديگر، تعابير و تر 
  ):59همان (

fastness دهكخلوت  

desolate  خلوت گزيده 
distastful  دل ناپسند 
impersonality  يوارستگ  
intricate passages  خم اندر خميداالن ها  
the beginning of time  عهد ازل 
old fellow  رفيق شفيق 
unlovely  نادلپذير 
{to} cry out  گلبانگ زدن 
intamacy  خلوت انس 

ان، نويـسندگان را بـه سـوي خواننـدگان          كـ ، تا حد ام   يها، مترجم، به تعبير    در اين نمونه  
ه، صـرف   كـ ته را نبايد فراموش شـود و آن ايـن اسـت             ك ن كالبته، ي . اند  زبان سوق داده   يفارس

اربرد مناسب و بجا از ايـن  كه كند، بلك ي نم ي و طبيع  ي، ترجمه را بوم   ي فارس يها يبكآوردن تر 
 ينهايـت معيـار پـذيرفتگ   ه در كـ ها در زمينه و بافت مناسب مـتن ترجمـه شـده اسـت              يبكتر
)acceptability (    تة مهم ديگر، نقش خواننده در تعيين ميـزان         كن. گيرد يمتن ترجمه شده قرار م

آوريـم،   در واقع، وقتي از خواننده سـخن بـه ميـان مـي            . زدايي متن است   سازي و غرابت   غرابت
توان مطمئن    نمي مستتر است، واال،  / تصوير يا رونوشت خواننده واقعي در ذهن نويسنده واقعي        

كننـد، بتواننـد مخاطبـان      واقعي كه در زمان و مكان تاريخي زندگي مياًبود كه خوانندگان صرف  
  .هاي پيش گفته باشند  ترجمة رمانمثالً

سـازي در فرهنـگ    زدايي گفتـيم، دربـارة پيـدايي و غرابـت      ناپيدايي و غرابتةآنچه دربار 
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  ۴۵  حضور مترجم در متن روايي  

هاي فرهنگـي زبـان    با انتخاب متني بيگانه با ارزشمترجم  . كند مقتدر و غير مقتدر نيز حكم مي      
سـازي   در واقع، روش غرابت   . دهد مقصد، خوانندة همزبان با خود را در محيطي بيگانه قرار مي          

در ايـن روش، متـرجم بـا        . زدايي و در راستاي مخالفت با آن قـرار دارد          برعكس روش غرابت  
بيگانـة مـتن اصـلي را بـراي خواننـدة           آوردن ساختارهاي غريب و ناآشناي زبان مبدأ، هويـت          

از نظـر   . دهد فروغ جلوه مي   فرهنگ مقتدر پر رنگ كرده و چيرگي ايدئولوژيكي متن مبدأ را بي           
    را محـدود   ) 20،  1995 (»خـشونت قوميـت گريـزي ترجمـه       «سـاز، كـه      ونوتي، ترجمة غرابت  

از . شـود  حـسوب مـي   م) همان(» مداخلة فرهنگي كارگشايي در مسايل جهان امروزين      «كند،   مي
سـاز   سازي را خاص كشورهايي اروپـايي در لحظـات سرنوشـت           منظر تاريخي، ونوتي، غرابت   

سازي كه ابتدا در فرهنگ آلماني و در خالل دوران كالسيك و رمانتيك              غرابت. داند تاريخي مي 
، به تـازگي در صـحنة فرهنگـي فرانـسه و در قالـب               )همان(شكل گرفته است، به زعم ونوتي       

ــش ــي، روانكــاوي و آنچــه در مجمــوع    رفتپي ــة ادب ــد و نظري ــسفه، نق ــسامدرن در فل هــاي پ
) resistancy (مقاومتسازي را  ونوتي غرابت. شود، احياء شده است پساساختارگرايي ناميده مي

در جـايي   . كنـد  عليه قوميت محوري، فاشيسم، خود شيفتگي فرهنگي و امپرياليسم معرفي مـي           
  :سدنوي مي) 305، 1995(ديگر 

هاي فرهنگـي برهانـد    مقاومت برآن است تا خوانندة ترجمه و نيز مترجم را از محدوديت          
زدايي  كه به طرزي متعارف در عمل خواندن و نوشتن آنان در كار است و تهديدي عليه غرابت                

مقاومت، ترجمه انگليسي زبان را در سياست فرهنگـي امـروزين،           . آيد متن بيگانه به حساب مي    
  . دهد ي مخالف نشان ميبه صورت امر

      مــستلزم ايــن اســت كــه كــاربرد غيــر اصــطالحي زبــان و ديگــر  » مقاومــت«در عمــل، 
هايي كه از نظر زباني و فرهنگي بيگانه سازند، در متن ترجمه شده گنجانده شـوند تـا                   مشخصه

افكا به  هاي ك  ونوتي، نوشته ). 228شاتلورت و كاوي    (نند  كثير بيگانگي ايجاد    أدر نتيجه نوعي ت   
» مقاومـت «مبحـث   ) 155ماندي  (البته پايم   . آورد به حساب مي  » مقاومت«اي از    آلماني را نمونه  

 law of tolerance of (» مداخلـه يقانون پايدار«داند و آن را با  ونوتي را محل چون و چرا مي

interference (  د، سـازي قرابـت معنـايي دار       بحث ديگري كه بـا غرابـت      . داند توري مرتبط مي
 -اش از آثار تـارچني     به ترجمه ) 147ماندي  (خود ونوتي   . است) minoritization(سازي   اقليت

سازي است، چرا    انتخاب اثر تارچني نوعي اقليت    . كند  اشاره مي  -نويسنده ايتاليايي قرن نوزدهم   
شود كه با اسـتفاده از       نويسندة گمنام و مهجور قرن نوزده محسوب مي       ) Tarcheni(كه تارچني   

هـاي تجربـي و گوتيـك و بـا بـه چـالش طلبيـدن                 در نگارش رمان  ) Tuscan(گويش توسكان   
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اما . كشاند هاي اخالقي و سياسي عصر خود، جريان ادبي غالب در ايتاليا را به پرسش مي               ارزش
سازي  آيا غرابت : سازي نيز مصداق دارد     غرابت ةتر مطرح كرديم، اينجا و دربار      پرسشي كه پيش  

كند؟ آيا، براي نمونه، ترجمه رماني       هاي غيرمقتدر نيز حكم مي     زدايي در فرهنگ   نيز مثل غرابت  
 انگليسي است، در ايـران و       ها، عناصر و ساختارهاي زبان مثالً      را كه مشحون از واژگان، تركيب     
آيد يا اين كـه از نظـر هنجارهـاي           ساز به حساب مي    اي غرابت  براي خوانندگان فارسي، ترجمه   

هـايي مثـل     ان فارسي، اين نوع ترجمه، پذيرفتني نيست و محكوم بـه برچـسب            پذيرفته شده زب  
اللفظي، غير سليس، بيگانـه بـا روح زبـان فارسـي و              ، تحت أوفاداري به سبك و سياق متن مبد      

  غيره است؟

  زدايي سازي و غرابت هاي غرابت شيوه) 1-2
ا شـامل چنـدين    زدايـي ونـوتي ر     سـازي و غرابـت     هاي غرابت  شيوه) 156،  2004(اُلوهان  
  : داند مرحله مي
ســازي و  مقايــسة زبــاني مــتن مبــدأ و مقــصد بــراي رديــابي راهبردهــاي غرابــت) الــف

  زدايي غرابت
  هاي ترجمه و نحوة برقراري ارتباط با نويسنده مصاحبه با مترجمان دربارة شيوه) ب
  ها جمهمصاحبه با ناشران و ويراستاران براي مشخص شدن اهداف آنان در انتشار تر) ج
  ها بررسي ميزان ترجمه و فروش كتاب) د
  بررسي چگونگي قراردادها و اين كه مترجم در محصول نهايي چقدر سهم دارد؟) ه
آرايي؛ قرار گرفتن نـام      بندي كتاب؛ صفحه   بررسي حضور صوري و مريي ترجمه؛ بسته      ) و

  مترجم روي جلد؛ حق كپي رايت؛ مقدمة مترجم و غيره
آيـا ذكـري از     . يه شده دربارة ترجمه، نويـسنده يـا دوره مـورد نظـر            تحليل نقدهاي ارا  ) ز

ها را در زبـان و فرهنگـي         مترجمان به ميان آمده است؟ و ناقدان بر اساس چه ضوابطي ترجمه           
  كنند؟ معين بررسي مي

در مجموع، هر اقدامي كه مترجم بـراي طبيعـي جلـوه دادن مـتن ترجمـه شـده در نظـر                      
ها يا عناصر فرهنگ محور زبان مبدأ با عبارات          المثل جايگزيني ضرب مثل  (خواننده، انجام دهد    

نامه و غيره گرفتـه   معادل در زبان مقصد يا توضيحات فرامتني از ارايه نقد و نظر، پانوشت، واژه         
هـا، اعـالم، اسـامي و كـسان و تـصاوير و              تا نوشتن مقدمه و موخره بركتاب و افزودن پيوست        

 دن كيـشوت  براي نمونه، قاضي در ترجمـه       . د را مريي كرده است    ، ترجمه را بومي و خو     )غيره
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  ۴٧  حضور مترجم در متن روايي  

    محـور رمـان را بـه ويـژه اسـامي قهرمانـان و               -سعي كرده با اراية پانوشـت، عناصـر فرهنـگ         
قاضـي  . دهـد، بـراي خواننـده توضـيح دهـد      هـا ارجـاع مـي    كيشوت بدان هايي را كه دن   شواليه

  :نويسد در پاورقي دربارة اسم كيشوت مي) 19سروانتس (
        كيشوت يا كيگزوت در زبان اسپانيايي به معناي قسمتي از زره است كـه ران جنگـاور را                  

سروانتس از اين جهت اين نام را به قهرمان خود داده است تا هم تناسـبي                .... پوشانيده است  مي
 كـه در آخـر اسـم اسـت و در لهجـة محلـي                oteبا حرفة جديد او داشته باشد و هم از پسوند           

شود، به قهرمانش جنبة مـضحك داده        كاستيلي به اشياي مضحك، پست و تحقيرآميز اطالق مي        
گويند كه آن را بـا پنيـر نيـز           كيگزادا به معناي فك است و كزادا به مرباي مخصوصي مي          . باشد

  .كنند مخلوط مي
ي اللفظ آيد كه مترجم با افزودن عناصر غريب و ناآشنا مثل ترجمة تحت گاهي نيز پيش مي

زدايي كرده و فرايند خواندن ترجمـه را در          متن را آشنايي  ) بدون توضيح اضافي  (ها   المثل ضرب
. كنـد  نظر خواننده بيگانه، سخت و دشوار كرده و با اين كار حضور و صداي خود را آشكار مي              

سازي مثل آوانگاري واژگان اصلي، حس مكـاني مـتن اصـلي را              هرچند برخي معتقدند غرابت   
برخي ديگر معتقدند كه اين عناصر، خواننده را با واژگان فرهنگ مقـصد روبـرو               . دكن حفظ مي 

ال حـريم   . كنـد  كند و كشف معناي واژگان را بر حسب زمينه متن ترجمه شده، تسهيل مـي               مي
  :كند به درستي جمعبندي مي) 68(

شه روايتي كه در فرهنگ و زباني ديگر رخ داده است، براي خوانندگان فرهنگ مقصد همي
روايتي تازه خواهد بود و اين احتمال وجود دارد كه خوانندة فرهنگ مقصد بـا ديـدن حـضور                   

در ايـن صـورت ترجمـه       . از خواندن كتاب منصرف شـود     } به طرق گوناگون  {پررنگ مترجم   
چرا كه رشتة ارتباطي ميان نويسنده و خواننده در الگوي ارتبـاطي روايـي از               {ناكام مانده است    
  . }رددگ هم گسيخته مي

هـاي بـرون متنـي     آيد كه گرچه ترجمة خواننده مـدار از جملـه شـيوه    بنابراين، به نظر مي 
حضور مترجم در متن روايي ترجمه شده است، اما اين گونه حضور يا مداخلة آزادانه به تعبيـر          
بيكر، بايد آگاهانه و هنرمندانه صورت پذيرد تا رشتة ارتبـاطي ميـان خواننـده و نويـسنده كـه                    

  .اس ترجمه است، از هم نگسلداس

  خود ارجاعي يا خود بازتابي زبان )هاي(واسطه حالت ه  حضور مترجم ب-2
دهنـد يـا     خوريم كه آسان تن به ترجمه نمي       هنگامي كه در ترجمة متون به مواردي بر مي        

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ۴٨

، آنچـه   )هاي كالمـي مثـل جنـاس يـا آواهـا           براي نمونه، ترجمة بازي   (شوند   سخت ترجمه مي  
نامد، يعني كاركردي كه توجه را به رمزگـان زبـاني بـه كـار      ن را كاركرد فرازباني مي   ياكوبسن آ 

در ايـن   . رفته جلب كند و زبان خود را بازتاب دهد، حضور متـرجم گريزناپـذير خواهـد بـود                 
در . ناپذير را توجيه كنـد     كند با اضافه و كم كردن مواردي، نكتة ترجمه         حالت، مترجم سعي مي   

از ايـن   . ناپذير متن به حـضور و توضـيح متـرجم وابـسته اسـت              نكات ترجمه واقع، فهم كامل    
آورد كـه    خواننده مدام بـه يـاد مـي       .  وابسته مترجم نيز ياد كرد     -توان به حضور متن    حضور مي 

  دانـد كـه دارد مـتن ترجمـه شـده        مـي اًعالوه بر متن اصلي، كسي ديگر نيز حضور دارد و دائم     
هـاي مختلـف از جملـه     هاي ترجمه شده از زبـان  ت كه در كتاببسيار پيش آمده اس  . خواند مي

ايم كـه    ها و مطالبي برخورد كرده     ها، دست نوشته   عربي، انگليسي يا فرانسه به فارسي، به عكس       
ها، مترجم عالوه بر مـتن اصـلي،         در اين كتاب  .  از زبان مبدأ به زبان مقصد وارد شده است         اًعين

اين همبودگي و حضور دست نوشته اصـلي        . نيز آورده است  ترجمة فارسي يا تايپ شده آن را        
زند كه فقط  متن در زبان مبدأ و متن ترجمه يا تايپ شده در زبان مقصد، اين توهم را بر هم مي

توانـد ارزش معنـايي آن دسـت         يك صدا در ترجمه حضور دارد چرا كه زبان فارسي فقط مـي            
ند ارزش خود دست نوشته نويـسندة اصـلي را    توا نوشته عربي يا انگليسي را نشان بدهد و نمي        

بنابراين، ترجمـة فارسـي و تايـپ        . كه شاهد هويت اوست، براي خواننده فارسي باورپذير كند        
 نقش و همبودگي مترجم را در متن ترجمه شـده بـه   اًشدة دست نوشتة اصلي به زبان مبدأ دائم 

م بواسـطه كـاركرد فـرا زبـاني،          وابسته مترج  -البته بحث حضور متن   . كند خواننده يادآوري مي  
پـذير   خود ارجاعي و خود بازتابي زبان در سطوح مختلف ساختاري و كاركردي زبـان بررسـي               

هـاي سـاختاري يعنـي       مؤلفـه تـوان بـه      از جمله مسايل زبان محور حـضور متـرجم مـي          . است
بند، نحـو، معنـا، مـتن و سـبك           و سطوح كاركردي از جمله    آواشناسي و سطوح مختلف واجي      

  .شاره كردا

  پذيري بافت محور بيش تعين) هاي(  حالت-3
پذيري بافـت محـور      هرمانز به روشني منظور خود را از حضور مترجم بواسطة بيش تعين           

اي از مـتن   آيد، در مواقعي الزم است كـه تكـه   ها بر مي  اما همان گونه كه از نمونه     . دنك بيان نمي 
در ايـن  .  در زبان مقصد ذكر شود   اًدهد، عين  ن مي مبدأ، كه ويژگي متن يا اشخاص داستان را نشا        

امـا،  .  در ترجمه خود بياورد    اًاي ندارد جز اين كه اين قسمت از متن را عين           حالت، مترجم چاره  
كند با دادن پانوشت يا ارايه معادل مناسب، آن تكه از متن را براي    از ديگر سو، مترجم سعي مي     
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  ۴٩  حضور مترجم در متن روايي  

 واقع، بافت ترجمه و توضـيحات اضـافي متـرجم، در            در. خوانندة همزبان با خود، ترجمه كند     
بـراي نمونـه، صـالح حـسيني     . ادراك خواننده از آن تكه از متن اصلي متن نقـش اساسـي دارد        

اثر جـويس را آورده و آنگـاه در         فينيگانز ويك   اي از رمان     در بخشي از كتاب خود، پاره     ) 156(
.  از رمـان را شـرح و بـسط داده اسـت    هاي به كار رفته در اين بخـش      مقام مترجم، تمام جناس   

ان زنـدگي،   كـ  اصالت، م  ، از زبان راوي متمايز است     اشخاص كه البته  شيوه و طرز گفتار     گاهي،  
اي نـدارد كـه بـه        در اين زمينه، مترجم چاره    . دهد نشان مي  شخصيت را    ة اجتماعي يا حرف   ةطبق

ا ترفنـدهاي گونـاگون از      هاي متمايز گفتاري شخصيت توجه كرده و در فرايند ترجمه ب           ويژگي
 اثـر   هرتسوگ در بخشي از رمان      .جمله دادن پانوشت و غيره، آن تكه از متن اصلي را ذكر كند            

در مـتن  ( اشـخاص توجـه كنـد      عبارات و اصـطالحات عبـري     ، مترجم ناچار است به      سال بلو 
  ):اصلي، اين عبارات به صورت ايرانيك آمده است

  ...داد} مادرت{و به دست 
 Begedداد؟ } مادرم{دست چي رو به 

Beged .كت رو.  
چه زنگولة پـاي تـابوتي رو     . برا پدرت متاسفم  . Mamzer!. منظورم لباسه، احمق حرامزاده   

تو از اون آدماي نسناسي هستي كه پـيش از آن كـه پـدرش رو                ! چه فاتحه خواني  ! پس انداخته 
! ات ن چشاي وزغي  و تو، موسي هرتسوگ، با او     . دفن كنن، همبرگر و گوشت خوك مي خورن       

Vyaizov bigdo b'yodo!  
  .و پدرت اون رو به دست مادرت سپرد

  چي رو؟
Bigdo .لباس رو.  

مادرت فكر مي كنه كه تو يـه خاخـام عـالي رتبـه              . بهتره مواظب باشي، موسي هرتسوگ    
. آدم هاي حرامزاده اي مثل تو قلب مادرا رو مي شكنن          . اما من كه مي دونم چقدر تنبلي      . ميشي
  ).64ريمون كنان (از همه چم و خم زندگي ات باخبرم . شناسمت، هرتسوگ وب ميمن خ

در اينجا، الزم است متـرجم بـا دادن پانوشـت، عبـارات و اصـطالحات عبـري را بـراي                     
خوانندة فارسي توضيح دهد و در همين شرح و تبيين است كه خواننده به حـضور متـرجم در                   

  .برد تر پي مي متن بيش
هاي حـضور متـرجم در مـتن روايـي اشـاره و       نز در مقالة خود به حالتدر مجموع، هرما 

) enunciating subject(هاي حضور سوژة بيان كننده  تر با حالت بيش«كند كه مقالة او  كيد ميأت
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   هرمـانز نتيجـه    ). 33،  1996هرمـانز    (»در متن ترجمه شده سر و كار دارد تـا بـا حـضور راوي              
ره به منزلة همكار پديد آورنده متن اصـلي، حـضور دارد، حتـي              گيرد كه صداي مترجم هما     مي

هرمـانز در   ). 42همـان   (پنهـان بمانـد     ) راويـان (راوي  ) صداهاي(اگر اين صدا در پس صداي       
كنـد كـه در واقـع بـه ماهيـت فلـسفي              تري مطرح مي   آخرين بخش از مقالة خود پرسش اضافه      

 روايت در پرداختن به صداي روايت       چرا رويكردهاي جاري به   : شود حضور مترجم مربوط مي   
خواهد كه اين حضور شخص ديگـر را در          با نقطه ابهام روبرويند؟ چرا ما خوانندگان دلمان مي        

متن ترجمه شده فراموش كنيم؟ هرمانز معتقد است دليل اين امر به برساخت فرهنگي و از اين                 
 فرهنـگ غـرب، بـه زعـم         در. گردد رو به برساخت ايدئولوژيكي كه همان ترجمه است، بر مي         

اي خوب، مناسب يـا      ترجمه. هرمانز، ترجمه به منزله شفافيت و كپيِ همانند اصل، مطرح است          
. واقعي است كه هيچ لغت بيگانه در آن يافت نشود؛ چيزي كه كليت متن اصلي را بر هـم زنـد                    

 كـرده   شود كه صداي خود را در پس صداي اصلي متن پنهان           مترجمي، توانا و موفق معرفي مي     
هـاي هرمـانز در    اما پرسش اينجاسـت كـه آيـا پرسـش       ). 44-43(باشد، كه در متن ناپيدا باشد       

هـاي تـك زبانـه و     فرهنگ و زبان فارسي نيز مصداق دارد يا اين كه مباحث او فقط در فرهنگ              
اي ديگـر انديـشيد؟      هاي غيـر مقتـدر مثـل فارسـي بايـد چـاره             مقتدر كارايي دارد و براي زبان     

  .طلبد به اين نكته مجالي ديگر ميپرداختن 

  جهينت -4
ابتـدا  . در اين جستار به چگونگي حضور مترجم در متن روايي ترجمه شده اشاره كـرديم              

سـپس، ضـمن    . به پيشينة بحث حضور مترجم اشاره كرديم و از هرمانز و شياوي سخن رانديم             
 حالت حضور متـرجم از      سه. هاي حضور مترجم را بررسي كرديم      اشاره به مقالة هرمانز، حالت    

در بررسـي حالـت اول      .  بنياد قرار داديم   - بنياد و بافت   -نظر هرمانز را در دو مقولة عوامل متن       
هـاي   زدايي مورد نظر ونوتي و شـيوه       غرابت/ سازي حضور مترجم، به پيدايي، ناپيدايي و غرابت      

ـ          . آنها اشاره كرديم   ت خـود ارجـاعي و      براي حالت دوم حضور مترجم از نظر هرمانز يعني حال
خود بازتابي زبان، به مسايل زبـان محـور و فرهنـگ محـور حـضور متـرجم اشـاره كـرديم و                       
   سرانجام گفتيم كه گاهي، بافـت ترجمـه و توضـيحات اضـافي متـرجم، در ادراك خواننـده از                    

اما حضور متـرجم در  ). حالت سوم حضور مترجم   (ي مهم از متن اصلي نقش اساسي دارد         ا تكه
هاي مورد اشاره هرمانز يا مواردي ديگر كه در بـاال برشـمرديم،              مه شده فقط به حالت    متن ترج 

در جـستاري ديگـر بـه       . گيـرد  شود و سبك و سياق فردي مترجم را نيز در بر مـي             محدود نمي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۵١  حضور مترجم در متن روايي  

آيـد،    بنياد حضور مترجم به حـساب مـي        -سبك و سياق فردي مترجم كه از جمله عوامل متن         
  .اشاره خواهيم كرد
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