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Abstract 

Today, postcolonial discourse is considered as one of the most important approaches 

to the humanities, including translation studies. Confronting the hierarchical 

structure imposed by discourses with symbolic, repressive power to marginalize and 

take away the voice of the discourses which lack such power has turned into a battle 

to regain this lost voice of the "other". One of the fighting ways is creating hybrid 

literature as a part of Resistance literature in which the "other" is present in the text 

with its own language and its own self without transformation. Along with the 

creators of hybrid texts, one of the most critical front lines of this battle belongs to 

the translators who are involved in a consistent challenge as social activists. On one 

hand with the text and on the other hand with the target community's structure which 

aims to maintain the existing hierarchical structure. In this article, after having 

defined hybrid texts, we will try to present strategies for active translators in the 

battle against eliminating the minority in the world of capitalist discourse, by 

providing translation examples of the Chicano language, the language of Mexican 

immigrants in the U.S.A. 
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  و نقش مترجم به عنوان، ادبيات چيكانو متون التقاطي
  1اه ن آ ةفرايند ترجم گر اجتماعي در كنش

  *جيران مقدم چركاري

  چكيده
 اتيـ ادباسـتفاده از  اسـتعماري، عليـه انقيـاد پسـا    فرهنگـي   مبـارزه  يها راه از يكي امروز،
براي مدام  يالشكه در آن خالقان و بازنويسان اين نوع متن، در كنار هم در چ است  يالتقاط

جلوگيري از حذف گفتماني هستند كه متعلـق بـه اقليـت زبـاني، فرهنگـي و گفتمـاني در       
ذف بافتاريست كه در آن اكثريتي صاحب ثروت و قدرت گفتمان نمادين در تالش براي ح

 يياست تا با ذكر مثال ها نيمقاله، تالش برا نيدراديگري و تثبيت خويشتن خويش است. 
به متـرجم،   ييراهكارها كا،يامر يمتحده  االتيبه ا يكيزبان مهاجران مكز، كانايزبان چ از

خـاموش   تياقل يوارد كردن صدا يبه عنوان كنشگر در مبارزه با حذف التقاط وتالش برا
  .ميارائه ده ،يدار هيبه جهان گفتمان سرما

  .تياقل كانو،يپسا استعمار، زبان چ ،يالتقاط اتيمطالعات ترجمه،ادب ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

 التقاط و متون التقاطي 1.1

نخستين بار به عنوان واژه اي در حوزه زيست شناسي براي گرچه  - يتيهيبريد- لغت التقاط
با گذر زمان و بـه وجـود آمـدن مطالعـات     ، اصليت چند رگه زاده شد ناميدن موجوداتي با
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اصطالحي «فرهنگي و تاثير آنها بر تمام فضاهاي تحقيقي، معنايي ديگر يافت وتبديل شد به 
ذيـل مـدخل    :1394(فرحـزاد   .»براي اشاره به درهـم آميخـتن زبانهـا و فرهنگهـا در مـتن     

 ) هيبريديتي

چندگانگي زباني و فرهنگيست. يعني الزاما التقـاط  معناي  التقاط به .دراكثرجوامع امروز
و ميتواند درون يك جامعه نيزاتفاق بيفتد.خرده جوامـع   شكل نميگيردبين دو يا چند جامعه 

 - يا داراي سرمايه ي نمادين و عموما سرمايه دار- موجود درون يك جامعه ي مادريا ميزبان
توليـد مـتن  آسـان نيسـت. درواقـع درون       هسـتند. التقـاطي  بديهي ترين اشكال جامعه ي 

متعددي  - كه به معناي جامعه يا بافتارشكل گرفته درغربت است  - هرجامعه دياسپوراها ي
شكل گرفته اند كه با يكديگرو نيزبا ويژگيهاي جامعـه ميزبـان، كـه پـيش از شـكل گيـري       

باط و چالش هستند دياسپوراها وجود داشته اند و در مقابل اين تغيير مقاومت ميكنند، درارت
 تا حدي كه تشخيص و طبقه بندي آنها درعمل بسيار پيچيده است.

حيط دياسـپورا اتفـاق مـي افتـد و     نبايد فراموش كنيم نه تولدهمه ي متون التقاطي در م
متـون التقـاطي ميتواننـد    « تند.متون توليـد شـده درغربـت  لزومـا متـوني التقـاطي هسـ         نه

كل بگيرند كه اين ديگري ميتواند بيگانه اي نه لزومـا  فضايي بين خويش و ديگري ش  درون
از زبان يا مليت متفاوت بلكه ازطبقه، لهجه، درامد، موقعيت اجتماعي يا اعتقادي ديگري در 

 )54:1999كليفورد »(همان جامعه آمده باشد. 

نقشه ي استعماري جهان پس از پايان جنـگ جهـاني دوم تغييـر زيـادي كـرد، تسـلط       
كشور روي كاغذ سرنوشـت خـود را    40مارگر كمكم فرو ريخت و حدود كشورهاي استع

مار گـران تـا سـال هفتـاد و پـنج      به دست گرفتند، اين جريان استقالل و بيرون راندن استع
كشيد. اما آيا اين رابطه ي فرادست و فرودست، اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده و ....در      طول

 شكل گفتماني خود نيزبه پايان رسيد؟ 

ود بيگانگي زباني و فرهنگي اسـتعمار شـده،تحميل مفهـوم دو سـويه ي مركـز و      از خ
ت،جريانهاي مهاجرت، چند رگه بـودن نـژادي   يحاشيه، ازشكل افتادگي و (باز) ساختن هو

نــين بــر فرهنــگ جهــاني ازجملــه تجــاربي هســتند كــه بــر زنــدگي مليونهــا نفــر و همچ
  اند . گذاشته  تاثير

مطالعـات پسـا    "ا وملمـوس، گـاه نهـان و نمـادين كـه      مطالعه ي اين اسارت گاه پيد
قلمـداد   "اي ويژگـي ميـان فرهنگـي   استعماري در چارچوب مطالعات فرهنگـي و دار 
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 البيـر  (اورتادو مورد توجه قرار گرفته اند. روز بيشترميشوند، در دهه هاي اخير روز به 
625:2001( 

ي خــود را از نگــاه درنگــاه ســنتي و معمــول، ادبيــات مغلــوب در يــك محــيط التقــاط
تصاوير و تعاريف .استعمارگرفرهنگي باز ميتاباند. اين آثاردچارفقدان گفتمان شخصي هستند

حقيقت به عنوان  استقدرت گفتماني  انصاحبكه استعمارگر  نگاهمربوط به آنها هميشه از 
هـر معنـايي تهـي ميشـوند و ديگـر      روايت ميشود.به اين ترتيـب آنهـا از    .تعريف كرده اند

سلطه گران مادي يا ن افرين اصلي تاريخ خود نيستند بلكه تاريخشان در رابطه با فاتحي نقش
معنوي همچون انعكاسي از يك من مركزي تعريف ميشود. چرا كه مطالعه ي مورد استعمار 

ديگـري قـدرت   « قرار گرفته از چشمان استعمار گر سبب مي شود چنان كـه بابـا ميگويـد   
كـردن  رزوهـاي تـاريخي خـود و قـدرت برقرار    ،آنفي و شـروع   معنايي، قدرت چانه زني،

 )32: 2004بابا »(گفتمان خود را از دست بدهد.

و رسـيدن بـه تقطـه ي ايـده آل كـه در آن      هر چند هنوز تا برابري اين خود و ديگري 
راه  )18: 2006سـالس و پينتـو   »(از موقعيت مفعول به فاعل تغييـر مكـان ميدهـد.   «خواننده 

  است. درازي مانده
بـه تماشـا گذاشـته شـوند و      نينو يا هياز زاو يمتون التقاط شوديمقاله تالش م نيدر ا
كـه اجمـاال بـدانها اشـاره شـد       يو فيوظا زينو مترجم  يو اجتماع ينقش وادب يدرباره 

پس از نگاهي بـه    ،يمتون التقاطالتقاط و  فيپس از تعراكنون،  مبسوط ارائه شود. يفيتعر
زبـان   كانا،ياز ترجمه اززبان چ ييبا ذكر مثال هاعاصر و ترجمه در ايران، ترجمه در جهان م

به مترجم، به عنـوان كنشـگر در    ييراهكارها كا،يامر يمتحده  االتيبه ا يكيمهاجران مكز
ي در ترجمـه ي متـون التقـاطي    برقراري تعادل بين خود و ديگـر مبارزه با حذف التقاط و 

كه متن  ممكن ياز راهكارها يينمونه هادر اين مقاله تالش خواهد شد  ،در واقعشود.   ارائه
يـي  زدا ييو آشـنا  يـي زدا گانـه يب يعني ،ترجمه فيط ييانتها يدو نقطه  نيب ترجمه شده را

مقابل خواننده به نمايش در بيايد و فوايد و معايب هر يـك بصـورت ضـمني     دهد مي  قرار
 كانـا ياز زبـان چ  مورد مداقـه قـرار گرفتـه انـد،     نجاياكه در  ييمثالهامورد مطالعه قرار گيرد.

 يخانـه  "بـالنزوئال و  انـا يلياثـر ل  "آب نبات خالص "متعلق به دو رمان  و انتخاب شده اند
 نيا يهستند. هر دو سنروسياثر ساندرا س "است خيتار كيزبان و  كيمن، رنگ  يارغوان
زبـان   يسيدر آن، انگلمربوط به جوامعي است كه نوشته شده اند كه  كانويها به زبان چ رمان
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تـا   شـود يارائه م كانوياز زبان چ يفياز آن تعر شياست..اما پ تيزبان اقل ييايو اسپان تياكثر
  .ابنديهر چند اندك ب يا ييزبان آشنا نيخوانندگان با ا

تس ( لئال و فوئن اتينوع ادب نيلئال، متخصص ا سيلوئ حيبنا بر توض  كانو،يچ ي كلمه
 يكلمـه   كـانو يچ يگرفتـه اسـت. در واقـع كلمـه      شـه ير كويمكز ي) از كلمه  45:1998

 ايـ متحـده بـه دن   االتيـ كـه در ا  شـد ياتـالق م  يياالصل ها يكيبود كه به مكز يزيآمريتحق
ــد. در حــدود   آمــده ــ 1960بودن ــعمــدا ا كانوهــايچ بشجن ــكلمــه را برگز ني و از آن  دي
تـا نشـان دهنـد از داشـتن پـدران و       دنـد ينام را برگز نيجنبش ا نيا يساخت. اعضا  خود
  خود شرم ندارند. يها شهيبالند و از ر يهستند، به خود م يكيكه مهاجر مكز يمادران

مـن جملـه   ، سـتند در غربـت ه  تيـ كه متعلـق بـه اقل   يسندگانيآثار گروه نو يترجمه 
موضـوعات در ترجمـه    نيزتـر ياز چـالش برانگ  يكـ ي ريـ اخ يدر سـالها چيكـاننو،    ادبيات
 يها تياقل يپردازد كه صدا يم ياز متون التقاط بخشيبه  در حقيقت مقاله نياست. ا  بوده
 و .كننــديم مــنعكسرا  نينمــاد اديــدر مواجهــه بــا اســتعمارو انق يو مــذهب يقــوم ،ينـژاد 

  راهكارهايي براي خود بودن و روايت خويشتن خويش را به مترجم ارائه ميدهد.
 

 د و ديگري. زبان، خو2

بـرد ژوليـوس سـزاربا    مـثال از  زبان، سالحي مهم در نبرد براي كسب قدرت نمادين است. 
هاسـت. هـيچكس تـا كنـون بـه خـود       ها ما تنها روايتـي كـه داريـم روايـت رومي     فرانسوي
داده عقيده ي فرانسويها را در اين باره بداند. تنها روايتي كه از جناح فرانسـوي در  ن  زحمت

 ) 120:2001 تالنس»(دارد مجموعه كميك استريكس و ابليكس است. اين باره وجود

 ت كه مفهوم مهمي در اين حيطه است را نيز ميتوان در اينجـا تعريـف كـرد.   يمفهوم هو
هويت به اين باز ميگردد كه ما خودمان خودمان را چگونه ميبينـيم و چگونـه مـي فهمـيم.     

، 1978سعيد  براي نخسـتين بـار   بحث هويت در فضاي استعماري و پسااستعماري توسط 
و  1997، كاسـتلز در  1995، پايپـل و تريفـت در   1995مطرح شد و توسـط گرگـوري در   

هر كس به صـورت بـالقوه بـه شـناختي     «از آنجا كه تدقيق و تكميل شد.  2005مارتين در 
ت توسـط عوامـل ذهنـي و عينـي اي     شخصي و يگانـه از اطـرافش ميرسـد و ايـن شـناخ     

) اين  102:1988مرسر»(فرد را احاطه و به خويشتن خويش آگاه كرده اند. خورد كه مي  رقم
عمومـا نتيجـه ي تعريـف و نگاهيسـت كـه صـاحبان       هويت و آگاهي از خويشتن خويش 
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 ن در انقياد گفتماني و از دريچـه قدرت گفتماني به فرد تحميل ميكنند.يعني شناخت خويشت
و به خودمان  زهايبه چ دهديبه ما اجازه م زبان چشم صاحبان قدرت گفتماني وقوع مي يابد.

در بـودن   "يگريد"از  ييتكه ها نكهيبه خاطر ا ز،ياز هرچ شيب بديفريوما را م ميمعنا ببخش
است كه هنگـام ترجمـه و هنگـام برخـورد بـا       نقدرمهميا نيهم يبرا. «گذارديم يما بر جا
آثار  نيا مينيبب ميتوانيكه م ستيتنها صورت نيچون ا ميكامال متمركز باش يفرهنگ يها تفاوت

  )9:1994بابا .» ( كننديعمل م يفرهنگ يو تبادل قدرت در تفاوتها هايچگونه در چانه زن
  
 هاي مربوط به متون التقاطي در اين زمينه پژوهش ةترجمه و پيشين .3

 ؟ترجمه چيست 1.3

ــه، وقتــي از ترجمــه صــحبت ميكنــيم در واقــع  مفهــومي اجتمــاعي از آن را  در ايــن مقال
ترجمه،درتعريف مدرن آن، يعني بـه عنـوان فراينـد انتخـاب المـاني كتبـي،       « داريم.  مدنظر

شفاهي، حركتي و....، برداشت شده ازيك بافتارفرهنگي مبدا وتبديل آن به محصولي كتبـي،  
 )60:1995و ويدال  الوارز»(شفاهي و .... در بافتار فرهنگي مقصد است.

از ترجمه ما را به سمت نظريه پردازان مطالعات ترجمه ميبرد كه به ترجمـه   فتعرياين 
كه با تغييـرات اجتمـاعي و شـناخت فرامتنـي ارتبـاط       مبنگرندبه عنوان فرايند و محصولي 

ترجمه روايتي اجتمـاعي از  «تنگاتنگي دارد. نظريه پردازان مطالعات ترجمه براين باورند كه 
معناست؛ معادل مطلق از ترجمه وجود ندارد و يك مـتن ميتوانـد بـه تعـداد خواننـدگانش      

ت ترجمه در اين ديدگاه در بستر ) اهمي34 :2014 لاويد»(ترجمه هاي متفاوت داشته باشد.
اجتماعي دريافت كننده، نه به ارزش ذاتي آن كه اصوال مفهومي مبهم و نسبيسـت بلكـه بـه    

 روابط قدرتي وابسته است كه گفتمان آن را شكل ميدهند.

در عين حال بايد تاكيد كنيم كه مفهوم ترجمه در مطالعات نوين، بسيار گسـترده تـر از   
تن است.غارنگاره هاي نخستين، ارتباط از طريق اصوات يـا اشـكال   صرف ترجمه متن به م

در واقع به ما نشان مي دهند بازگرداندن متن به مـتن   كه تمامشان را ميتوان ترجمه دانست،
ايـن   و سـلطه  قـدرت  ترجمه،كتاب .آلوارز و ويدال در استتنها بخش كوچكي از ترجمه 

 خالصه ميكنند: ي ا طرز شايستهمطلب را به 
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ز ترجمه هميشه نوعي توازن ناپايدار مستفاد ميشود، آن هم بين قدرتي كه يك فرهنگ ا
محصـول يـك مـتن معـادل بـا متنـي       بر فرهنگي ديگر ميتوانـد اعمـال كنـد. ترجمـه     

نيست، بلكه سير پيچيدة بازنوشتني است كه، عالوه بر ديدگاه كلي دربارة زبان و   ديگر
اند، با تـأثير و موازنـه قـدرت     اسر تاريخ داشتهدر سر» ديگر«ديدگاهي كه قوم و ملتي 

 (آلوارز و ويدال موجود بين يك فرهنگ با فرهنگ ديگر هم مناسبت  و مشابهت دارد.
1996 :10 ( 

ترجمـه، مثـل تمـام    «تاكيد براين دارند كـه  كتاب ساختن فرهنگ،  در نيز لفور و بسنت
 )11:1998( لفور و بسنت  »ها، هرگز بيگناهانه نيست. بازنويسي

ديدگاههاي مربوط به ترجمه پژوهـي و   ميكندادوين گنتزلرنيز به نوبه ي خود استدالل 
ترجمة فرهنگي چندان از يكديگر جدا نيستند. افسانة مربوط به شخص مترجم در مقام فرد 
خنثي يا نوعي صافي ناهمسان از بين رفته است و تصوير مترجمِ عبد عبيـد جـاي خـود را    

جمي داده است كه در انتقال متـون نيـروي فعـالي اسـت. دسـت آخـر،       اندك اندك به متر
چنان كه گنتزلر بـا قطـع و يقـين ميگويـد، ايـن نكتـه جـاي بحـث نـدارد كـه ترجمـة             هم

   پسااستعماري بر تعاريف ما مبني بر اينكه ترجمه چيست و چه ميكند تاثير گذاشته است:
ــه حا   ــوعي بازگشــت ب ــاي ن ــه معن ــت ترجمــة پسااســتعماري ب ــه و ل ماهيــت گرايان

بسـيار نقـش بـا اوضـاع و احـوال      نيسـت، بلكـه الزمـه آن رويـارويي       پيشااستعماري
روز  عقايد و اطالعات و زبانها روزبه است، و مترجمان امروزي به امتزاج بافتارها و  تازه

ميسـر ميشـود؛ مرزهـاي تـازه      مشتاق تر ميشوند.... عرصـه هـاي پيونـد معنـاي تـازه     
نورديده ميشود و بيشتر اوقات، هم نتـايجي بدسـت مـي آيـد كـه      مي آيد و در  رو پيش

 ) 217:2002وتيموچكو (گنتزلر  عجيب خلّاق است.

مترجم به عنوان كنشگر اجتماعي، نقش خود را به عنوان صداي كساني كه صدايي براي 
سخن گفتن در روابط قدرت گفتماني ندارند تعريف، و تالش ميكند صداي اقليتي باشد كه 

ســت. جهــاني كــه امــروزه در آن بــه نفــع روابــط مبتنــي بــر ســرمايه و ســود ا ســكوتش
خن ميـرود، در عمـل نگرشـهاي نـوي     كنيم، گرچـه در آن از التقـاط بسـيار سـ     مي  زندگي
گران  سرمايه داري درآن راهي بسيار دشوار در پيش دارند چرا كه نه فقط از سوي سلطهضد

صاحبان سرمايه و قدرت نمادين كه در  صاحب سرمايه و قدرت قابل لمس و بلكه از سوي
حفظ گفتمان سلطه و همسان سازي تمام گفتمان ها تحت نام جهاني سازي تالش ميورزند 
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نيز تحت فشار قرار ميگيرد. تعريف سرمايه داري از جهاني سـازي در واقـع از بـين بـردن     
ين بـه عنـوان   ديگري اقليت يا مبارزه با هر گفتمان نويني است كه با منفعـت اسـتعمار نـو   

 گفتمان غالب غير همسو باشد.

هـاي   گذشته از سلسله مراتب مجزّاي زباني، سلسله مراتب مجزّاي قدرت نيز بين نظـام 
ــا را ح   ــد. بعضــي از فرهنگه ــار ميĤي ــي در ك ــيه اي و بعضــي ديگــر را  فرهنگــي و ادب اش

و  رجمــة ادبــيِ ديرپــاانگارنــد، بعضــي را ايــن چنــين در نظــر ميگيرنــد كــه ت مــي  مركــزي
دارند و بعضي ديگر ندارند. در چنين ديدگاهي عواملي دخيل است كه، به جاي   اي جاافتاده

كه هنري باشد، سياسي است، همچنان كه در مهين وكهين انگاشتن زبانها پاي ايدئولوژي  اين
در ميان است. پايبست چنين نظراتي روابط قدرت است و نقش زبان، در بحث مربـوط بـه   

ساسي است و الزم است بدانيم درموازنه روابط قدرت گفتماني دربافتار فرهنگ و قدرت، ا
 مبدا و مقصد، ما با التقاط فرهنگي و التقاط متني مواجه هستيم.

طور كه گفته شد ترجمه را نميتوان بصورت يك رابطه ي خطي بين زبـان مبـدا و    همان
ي و .... از آن ا شـفاه مقصد تعريف كـرد چـون در حيطـه هـاي زيـادي از انـواع كتبـي يـ        

كنيم و در هر يك از اين حيطه ها در نظر گرفتن عوامل بسياري عـالوه برزبـان،    مي  استفاده
براي به انجام رساندن عمل ترجمه الزم است. براي درك صحيح مفهوم ترجمه در مكتـب  

سـوي ديگـر محصـول ايـن فراينـد را      مطالعات ترجمه، بايد از يك سو فرايند ترجمه واز 
ر دهيم و تالش كنيم شرايط  تاريخي، فرهنگي، اقتصادي واجتماعي كه بـر روش  نظر قرامد

در خال اتفاق نمي افتد بلكه در «و محصول ترجمه تاثير گذاشته اند دريابيم. چرا كه ترجمه 
 ). درهنگام مطالعه23:1999تريودي (بسنت و  »يك پيوستار زنجيره اي به وقوع مي پيوندد.

اين مهم را در ذهن داشته باشيم كه متني كه پيش رو داريم توسـط   اثر ترجمه شده نيز بايد
 ه شده است، اما مترجم يا زنجيرهمترجم يا بعضا زنجيره اي از مترجم ها به زبان ما برگرداند

ه انـد. چنانكــه  متـرجمين تنهـا افـراد تــاثير گـذار بـر فراينـد ترجمــه و محصـول آن نبـود        
تخصصــين( اســاتيد دانشــگاه، ن مــالي اثــرو مگويــد، ناشــرين بــه عنــوان حاميــا مــي  لفــور

ي)كـه سـليقه ي عمـومي جامعـه را     نگـاران و منتقـدين متون،خواننـدگان حرفـه ا     روزنامه
كـه  ابهاي مترجم تـاثير مـي گذارنـد چرا   دهند نيز عميقا بر شكل گيري متن و انتخ مي  شكل

اب از نظر مترجم تمايل دارد ترجمه اش ديده و خوانده شود چون از يك سو به فروش كت
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مالي و از سوي ديگر به اعتبار نمادين براي كارهاي آينده نيازمنـد اسـت.مطالعات ترجمـه،    
  دهد.ونوتي تدقيق ميكند كه دانش و شناختي كه ما از جهان داريم را تغيير مي

ترجمه ارتباط بين دو نفر با موقعيت برابر نيست بلكه ارتباطي است كه از روابط قدرت 
ن گروهي كه قدرت را در دست دارند و به دنبال همسان سازي هستند و كنترل بين زبا

از يك سو وزبان اقليتي كه از استانداردهاي موجود و قواعد جهاني منحرف مي شـوند  
 )11: 1998(ونوتي  از سوي ديگر، نشات ميگيرد.

 يرا بصـورت طيفـ   ايـن عمـل   "رسـوايي ترجمـه   "كتـاب   136در صـفحه ي  ونوتي 
. گرفتـه انـد  در يك سرآن مترجم ناپيدا و درسرديگر متـرجم پيـدا قـرار     كهگيرد  مي  درنظر

د. مترجم ناپيدا، متنـي  نطبق نظريه او تمام ترجمه ها در فضايي بين اين دو صورت ميگيربر
و مـتن بـه گونـه اي     گشـته  توليد ميكنـد كـه تمـامي نشـانه هـاي ديگـري در آن حـذف       

ن مقصد است. مترجم پيدا اما متن را وابسته شده كه گويي اثري خلق شده در زبا  بازنويسي
بـراي  بدون تفكـر و جسـتجو   به زبان مبدا ترجمه ميكند به گونه اي كه درك و دريافت آن 

خواننده اي كه شناختي از زبان مبدا ندارد، تقريبا ناممكن است. او در پي تعليم خواننده اي 
 .جويا و نه صرفا ناظر اثردر قالب خواننده ي منفعل است

ترجمه ي متون التقاطي دقيقا در همين انتخاب مكان با مشكالت عديده اي مثل اينكـه  
ترجمه در كجاي محور/طيف بين ترجمه پيدا وناپيدا قرارميگيرد و اينكه جايگزين كلمـات  

ي كـه بـه آن ترجمـه مـي كنـيم      متن التقاطي با چه نظم و شناختي از زبان و بافتـار از زبـان  
يــه را قربــاني آمــار بــاالي وســت. آيــا ترجمــه ي ناپيــدا اثــر اولشــوند، روبر مــي  انتخــاب
 اكند؟و آيا ترجمه ي پيدا كسانيكه خواننده هاي حرفه اي حساب نمي شوند ر نمي  خواننده

  از درك اثر محروم نميگرداند؟
 

 هاي ترجمه در ايران ترجمه و پژوهش ةپيشين 2.3

مره ي هيچ كشوري نبـوده اسـت، از   ايران نيز همچون بسياري كشورها با اينكه هرگز مستع
گفتمان استعماري و پسااستعماري در ادوار مختلف تاثير پذيرفته است. مهمترين زباني كـه  

وارد  تعامالت ترجمه بصورت انبوه با فارسي برقرار كرد زبان عربي بود كه توسط مسلمانان
 ايران شد. 
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التحصيالن دارالفنون بودند  نخستين مترجمان تحصيل كرده در ايران دانشجويان يا فارغ
ميالدي) پايه گذاري شده بـود، ايـن    1851خورشيدي( 1230كه به ابتكار اميركبير در سال 

بينـي تحميـل شـده و تمايـل بـه       دسته نيز عموما تحت تسلط همين انديشه ي خـود كـم  
 كردن انواع و اقسام اصطالحات خارجي به متون ترجمه شده به فارسي براي باال بردنوارد

دوران، فرنگـي مـĤبي نشـانه ي     و ارزشمند كردن ترجمـه ي خـود داشـتند چـرا كـه درآن     
ه امــروز در زبــان مــا بســيار بــود و يكــي ازاركــان ايــن فرنگــي مــĤبي كــه متاســفان  ســواد

همين استفاده بي رويه و رو به افزايش لغات خارجي ناشـي از اسـتعمار    خورد، مي  چشم به
هـاي   فتمان نخبگان ايراني همچنان تحـت انقيـاد زبـان   ست. حتي امروز نيز زبان گ فرهنگي

 خارجي اعم از انگليسي، فرانسه و .... است.

پژوهش دانشگاهي در حيطه ي متون التقاطي در ايران انگشت شـمار اسـت. مطالعـات    
 اد اندك اساتيد اين رشته و هجمهترجمه در ايران هنوز مبحث نويني است و با توجه به تعد

تر كه تالش دارند مطالعات ترجمه را زير شاخه اي از خود قلمداد كننـد  رشته هاي قديمي 
عمال فرصت و فضايي حتي براي تبيين اصول اوليه ي اين مطالعات باقي نگذاشته اسـت و  

 مسائلي مثل ترجمهلذا طبيعيست كه مطالعات ترجمه در ايران تا كنون به صورت درخور به 
 متون التقاطي ورود نكرده است.

 »ل انتخـاب آگاهانـه و عامدانـه اسـت.    ه به هيچ عنوان وفادارانه نيست بلكه عمـ ترجم«
 ) 60:2002(تيموچكو و گنتزلر 

تـرجم همـواره در موقعيـت مـرزي و     ترجمه يك بازتوليد متنـي صـرف هـم نيسـت م    
مقدم نبرد نمادين تبادل فرهنگي ايستاده است و بايد به خوبي بدانـد ويژگـي كـار وي      خط

از اثرست كه كه پس از اتمام كار توسط متخصصين و ناشر و بعد خوانندگان معرفي روايتي 
 مند و پرمحتوا شمرده شود. ارزش

در اولين نگاه وآنچه عموما خواننده ي غير حرفه اي فرض ميكند، اينست كـه ترجمـه   
متنيست از فضايي تك بعدي به زبان غريبه كه مترجم آن را انتخاب ميكند و به وفادارترين 

ممكن به فضاي تك بعدي خواننده واردميكند. در صورتي  كه مـتن  برگزيـده شـده     شكل
ه فضـاي مركـب و چندگانـه اسـت     عموما از فضاي اوليه چند بعدي بـه فضـاي ثانويـه كـ    

حات، شود وعموما فقـط كـدهاي زبـان مقصـد در آن لحـاظ ميشـوند، اصـطال        مي  ترجمه
وليـه نامناسـب يـا نامتناسـب تشـخيص      ها و اجزا و ساختار هايي كه در مـتن ا  المثل ضرب
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شوند توسط مترجم به نفع گفتمان مقصد حذف مي شوند.خواننده ي غير حرفه اي  مي  داده
متوجه نيست كه متني كه پيش رو دارد متني است گذشته از هزارتوي ايـدئولوژي، روابـط   

ر مـتن  قدرت، ترجيحات گفتماني و گذشته است و متن را صرفا تركيب كلمات ميبيند.و اگ
ــاني كــه مــي شناســد روان نوشــته شــده باشــد، آن   ــه زب ــه عنــوان ترجمــه خــوب ب را ب

 كند. مي  بندي طبقه

 

 متون التقاطي ةترجم .4

 متون التقاطي ةمروري نظري بر ترجم 1.4

ترجمه ي آثار گروه نويسندگاني كه متعلق به اقليت درغربت هستند، در سالهاي اخير يكـي  
يـن مقالـه نيـز بـه آن دسـته از      ات در ترجمـه بـوده اسـت. ا   از چالش برانگيزترين موضوع

و  التقاطي ميپردازد كه صداي اقليت هاي نژادي، قومي و مذهبي در مواجهه با استعمار  متون
 انقياد نمادين را منعكس ميكنند. 

مترجم متون التقاطي مترجميست كه ريسكها و مسئوليت هاي بسياري را پذيرفته است. 
  :يار باشد و بدانداو بايد كامال هش

تن اصلي نيسـت چـرا كـه از يـك سـو      هرگز قادر به باز افريني ترجمه اي دقيقا مثل م
بايد به تعداد خوانندگان يك اثر ترجمه شده توجـه داشـته باشـد واز سـوي ديگـر       مي

مراقب باشد تا بتواند در دفاع از ترجمه اش آن ترجمه خود آن را يك عمل بيگناهانه و 
 )144:2002 ارسه  (بالنزوئال فادارانه معرفي كند.ك بازتوليد وي

راهكارهاي بسياري براي ترجمه متون التقاطي وجود دارد.در بخش قبل، بيان كرديم كه 
ترجمه ي متون در اين تحقيق به عنوان فرايندي ميان فرهنگي و نه ميان متني مورد مداقه و 

خواندن متن و ترجمه آن بايد توجـه  تحليل قرار مي گيرد. به عنوان مترجم و محقق، هنگام 
گيهـاي زيبـايي شـناختي بافتـار     داشته باشـيم، مـتن در طـول فراينـد ترجمـه، قربـاني ويژ      

يعني كسي كه از آن ترجمه مي كنـيم، نهايـت    "ديگري"نشود و در حفظ نشانه هاي  مقصد
م متــون التقــاطي در يــك بافتــار اهتمــام را بــه عمــل آوريــم. مطــابق ايــن فرضــيه، متــرج

 ي بايد تالش كند تصـميماتش كليشـه  استعماري، چه در مورد التقاط زباني و چه فرهنگساپ
زباني( از سوي استعمارگر) را باز توليد نكند و سبب نـابودي  _خود مركز پنداري فرهنگي 
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نشـود و در عـوض سـعي بـر     تدريجي زبان و فرهنگ فرودست و تحت سلطه ي نمادين 
موجود در متن اوليه داشته باشد.  به عبارت ديگر، مترجم نه فقط  "ديگري "داشتن نگه  زنده

مرزهـايي كـه حاشـيه را از مركـز     حق، بلكه اجبار اخالقي دارد اينگونه عمل كند تا دايمـا  
كنند تخريب كند و تالش كند خـالف حركـت اسـتعمار گفتمـاني و نمـادين كـه        مي  جدا

ني و فرهنگي جامعه مـي رانـد، متـرجم بـه عنـوان      فرودستان را از مركز به حاشيه ي گفتما
ديگري فرودست  "عملي اخالقي بايد صداي اقليت به حاشيه رانده شده باشد و تالش كند 

 از نظر زباني و فرهنگي نيز جايگاه خود را در يك گفتمان چندگانه در مركز بيابد.

م بايـد كـامال بـه    با لحاظ كردن اينكه متون تك معنا نيستند، در ايـن نـوع متـون متـرج    
به حساب مي آيد آگاه باشد و در عين حال بر  "ديگري"موقعيت نويسنده كه در بافتار مبدا 

. باشد داشته احاطه نيز - مترجم –خويشتن خويش و موقعيتش به عنوان عنصري اجتماعي 
 - التقـاطي  ادبيـات  ي ترجمـه  اينجـا  در - ادبـي  ي ترجمـه  بـراي  بيشـماري  هاي راه مسلما
 از -  ميگذارنـد  اثـر  متـرجم  كـار  كيفيـت  بـر  كه فاكتورهايي اينكه خاطر به هم. ددار  وجود

فته تا چيزهايي مادي تر مثل مدت زماني گر انتشارات ايدئولوژي و مبدا بافتار از او شناخت
بيشـمارند و هـم بـه     - كه براي ترجمه در اختيار دارد يا دستمزدي كه براي اين كار ميگيرد

اننده ي متن به تعداد خوانندگانش است و مترجم قبل از هرچيز خوخاطر اينكه معاني يك 
تعدادترجمه ها از يك متن ميتواند به تعداد مترجمين آن متن باشد، «اثر است به گونه اي كه 

 )145:2002 ارسه(بالنزوئال » كه هر يك روايت خود را از متن بيان ميكنند.

مــه ي التقــاطي بصــورت نظــري ترجتــا اينجــا در مــورد نظريــات ترجمــه، التقــاط و 
ان متـون التقـاطي مـورد بررسـي     در گام دوم، راهكارهاي عملـي ترجمـه ميـ    شد.  صحبت

هدف اين تنـوع  گرفته و همراه آن مثال هايي براي روشنتر شدن مطلب قيد شده است. قرار
  را در بر ميگيرند كه برايشان فعاالن اجتماعي،- مترجمان راهكارها از سويي

تواند بـه عنـوان ابـزار مقاومـت مقابـل       ئمي و فعاليتي پوياست كه ميترجمه چالشي دا
اسـت   متون التقاطي ترين بخش اين چالش نيز ترجمه استعمار نوين تعريف شود. مهم

نيـز تـالش ميكنـد ايـن ديگـري      خود را نمايان ميكند و متـرجم   "ديگري "كه در آن 
 خـودي ناپديـد نشـود.   ي فرهنگـي زبـان   در كـدها كـاري كنـد كـه او    بماند و   نمايان
 )28:  2006  (سالس
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 متون التقاطي ةراهكارهاي عملي ترجم 2.4

  بيگانه زدا ةف به مقصد يا ترجمومعط ةترجم 1.2.4
در اين نوع ترجمه كه در ايران عنوان رسمي ترجمه عموما به آن اطالق مي شـود، كليـه ي   

اسـم هـاي خـاص    اصـطالحات و حتـي   عناصر مربوط به ديگري در آن حذف ميشوند و 
جـايگزين ميگردنـد.    - فارسـي  - ها و ساير عناصر تماما به با معادلهايي از زبان مقصد مكان

چنانكه گويي اثر ازآغازبه زبان مقصد نوشته شده است. يعني به گونه اي همگن سـازي در  
مسـاله ي اصـلي در ترجمـه ي رمـان     «متن انجام ميشود. آنتوان برمن در اين باره ميگويـد  

 »به منطق چندگانه و بي شكل آن و اجتناب از همگـن سـازي خـود سـرانه اسـت.      احترام
 ) 279:1985(برمن، 

  همراه پانويس ةترجم 2.2.4
در اين مورد كلمه، عبارت يا اصطالح مربوط به زبان اقليت(با الفباي زبان مقصد)، در مـتن  

شود. اين راهكار آورده شده و در پانويس شكل رسم الخطي، معادل يا توضيح آن اضافه مي
كه از آن زياد استفاده مـي شـود راه حلـي نسـبي بـراي حـل مشـكل ترجمـه ي اخـتالط          

ايرادي كه ميتوان بر آن گرفت اينست كه بـه دليـل ارجـاع مـداوم بـه پـانويس،        ست. زباني
خواننده رشته ي اثر را از دست ميدهد و الزام براي اراده ي ترجمه ي كلماتي كه بـه زبـان   

بعضـا غيـر قابـل فهـم و      "ديگـري  "د بر هدف متن كه برخـورد فرهنگـي بـا    اقليت هستن
 است از بين مي رود.ياب دشوار

  جمه، همراه با توضيح درون متنيتر 3.2.4
اين پديده بدين صورت است كه هرجا كلمه يا عبارتي متعلق به اقليت زباني و فرهنگي در 

در مـتن ثانيـه آورده ميشـوند و در     متن اوليه وجود داشته باشد، همان كلمات بـدون تغييـر  
همان نقطه، عموما به شكل جمله ي دعايي ترجمه ي آن به زبـان مقصـد انجـام شـده، يـا      
توضيحي كوتاه درباره ي آن داده ميشود. در اين مورد اين گونه به نظر خواهـد رسـيد كـه    

اقليـت زبـاني يـا     انگار خود نويسنده در متن اوليه آن كلمه يا عبارت را دوبار، يكباربه زبان
فرهنگي متن و يكبار به زبان اكثريت زباني اثر نوشته است و يا توضيح كوتـاهي دربـاره ي   
كلمه يا عبارت غريبه داخل مـتن خـود ارائـه داده اسـت. گرچـه از ايـن اه حـل در ايـران         
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بـه نظـر ميرسـد ايـن راه حـل جـزو       نبايد فراموش كنـيم بـرعكس انچـه     شود. مي  استفاده
بيگانه زدايي است و سبب ميشود  ديگري عمال در متن لباس مبدل خـودي بـه    هاي حل راه

به عالوه اين نوع ترجمه دو مورد از دوازده مورد روشهاي از شكل اندازنده متن در  تن كند.
توضيح و بسط كـه بايـد بـه    «فرايند ترجمه هستند كه آنتوان برمن از آنها سخن گفته است: 

 )21:1985(برمن، » اجتناب كرد.ها آگاه بود و از آنها  آن

  آخرين راه 4.2.4
ايـن ترجمـه،    در در واقع راه حل پيشنهادي اين مقاله بـراي ترجمـه ي متـون التقاطيسـت.    

عبارت مربوط به زبان  اقليت فرهنگي يا زباني عينا به متن مقصد منتقل خواهد شد. در اين 
ايي كه هدف اين متـون اسـت   ميماند و آشنايي زد "ديگري"متن التقاطي  "ديگري"روش، 

يـن امـر اسـتوار اسـت كـه بـا       متحقق ميشود. در حقيقت، بن مايه ي نظري اين روش بـر ا 
آشـنا ميشـود كـه دريچـه اي رو بـه      سازي، خواننده نه فقط با ادبيات يا جهاني ديگر  بيگانه
 هاي جديد و شكل تفكري متفاوت با آنچه بدان عادت دارد نيز ميگشايد. حس

متون التقاطي در كشور ما عمال ناشـناخته مانـده انـد، و مفهـوم خواننـده ي       از آنجا كه
جوگر و پرسشگر هنوز در جامعه ي ما متجلي نشده است، بـراي سـهولت درك و   و جست

طبعا فروش اثر، براي آشنايي نسبي خواننده با فضاي اثر ميتوان در آغاز يا پايان اثر، مقدمه يا 
يا در نمايه اي درباره ي كلمه يا اصطالحات مربوط به زبان  موخره اي به آن اضافه نمود و

اقليت موجود در متن اوليه توضيح داد. اين، يكي از راه هاي حل هاي نسبي بـراي ترجمـه   
متون التقاطي است، چرا كه راه حل غايي تعليم خواننده ايست كه خود بـه دنبـال معـاني و    

ظر به مترجم اثـر وابسـته نيسـت.    د و از اين نتعاريف نوين برود، خوانش خود را از اثر دار
نظر روش مطالعه نيز اين روش بر شيوه ي پانويس اضافه كردن ارجحيت دارد چـرا كـه     از

جا ذهن خواننده بر متن متمركز ميماند و در صورت عالقمندي پيش يا پس از اتمام  در اين
  طي مطرح شده در اثر دست يابد. اثر، ميتواند به اطالعاتي كلي درباره ي فرهنگ يا زبان التقا

 
 التقاطي بر متن  ةهايي از اعمال راهكارهاي ترجم نمونه 3.4

قبل از بخش مثالها بايد تأكيد كنم كه اين راهكارها بنا بر تجربه ي شخصي مولف به عنوان 
مترجم ارائه شده است، چرا كه تا كنون هيچ اثر دو يا چند زبانه اي كه زبان محوري يا زبان 
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قليت آن اسپانيايي باشد، به فارسي ترجمه نشده است يا در صـورت ترجمـه بـه صـورت     ا
 التقاطي ترجمه نشده اند و لذا به اين عنوان اشتهار نيافته اند.

 ، نويسـنده ساندرا سيسنروس  "خالصيا قصه ي آبنبات "حال اجماال دو مثال از رمان 
بررســي ميكنــيم تــا ببينــيم بــل را بــر طبــق چهــار مــورد ذكــر شــده در قســمت قچيكانــا 
 راهكارهاي نظري در عمل به كار گرفته ميشوند.   چگونه

 مثال اول 1.3.4

El cuarenta y uno, Father shouts to his mother, our mother, to anyone who will listen. 
This means the Grandmother should punch the remote on her bedroom portable to 
channel 41, and Mother should turn the dial to 41 on her kitchen TV […]» (TO: 332).  

  مقصدگرا ةترجم 1.1.3.4
 پدرسر مادرش، سر مادرمان، سر هر كسي احيانا گوش كند داد ميزند: چهل و يك.

 41 تلويزيون قابل حملش را بزند و مادر هـم كانـال   41اين يعني مادربزرگ بايد كانال 
 يزيونش كه در آشپزخانه است را بگيرد. تلو

كامال حذف شده و  "ديگري "دراينجا چنان كه ميبينيم دوزبانگي متن و به عبارت ديگر 
  متن به صورت تكزباني و تك فرهنگي ترجمه شده است.

 ترجمه با پانويس 2.1.3.4

سـر هـر كسـي كـه احيانـا گـوش كنـد        پدرسر مادرش، سر مادرمـان،   كوارنتا اي اونو 
زند. اين به آن معنيست كه مادربزرگ بايد كنترل كانـال تلويزيـون قابـل حملـش را      مي  داد

 تلويزيونش در آشپزخانه را فشار دهد. 41تنطيم كند و مادر دكمه ي  41روي 

ــانويس ــپانيا   :(توضــيح پ ــه اس ــارت را ب ــن عب ــدر اي ــه  پ ــه ي جمل ــد و بقي يي ميگوي
 است).  انگليسي

تن پـانويس بـه داليلـي كـه قـبال      ساختن تنوع زباني در مـ با وجود تالش براي روشن 
 ده پانويس  را نميخواند تا رشتهشد در اين كار ناموفق است و در بسياري موارد خوانن  ذكر

  داستان را گم نكند
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  ترجمه با توضيح درون متني 3.1.3.4
ميزنـد:  پدر سر مادرش، سر مادرمان، سر هر كسي كه احيانا گوش كند به اسپانيايي داد 

 چهل و يك.

 41اين به آن معنيست كه مادربزرگ بايد كنترل كانال تلويزيـون قابـل حملـش را روي    
 تلويزيونش در آشپزخانه را فشار دهد. 41تنظيم كند و مادر دكمه ي 

عالوه بر بسط متن ترجمه نسبت به مـتن اصـلي،   اضافه شده كه  "به اسپانيايي"تركيب 
آن ميگيرد و خواننده بدون اينكـه متوجـه نكتـه ي اصـلي      حس چندگانگي زباني متن را از

 متن، يعني تعلق آن به زبان چيكانا است از آن ميگذرد.

  فط التقاطترجمه با ح 4.1.3.4
ر هـر كسـي كـه  احيانـا گـوش كنـد       سـ سر مـادرش  سر مادرمان،  كوارنتا اي اونو پدر

بايـدكنترل كانـال تلويزيـون    گ . اين به آن معنيست كـه مـادربزر  كوارنتا اي اونو زند مي  داد
تلويزيــونش در آشــپزخانه را  41تنظــيم كنــد و مــادر دكمــه ي  41حملــش را روي   قابــل
 دهد.  فشار

جا در لحظه ي نخست ممكن است خواننده متوجه عدد نشود ولي با ادامه دادن  در اين
تقـاطي بـودن مـتن ميشـود.يعني     جمله معناي آن را مي فهمـد و از طـرف ديگـر متوجـه ال    

گـري كـه متعلـق بـه اقليـت هـاي       شود جز زبـان محـوري مـتن زبـان هـاي دي      مي  توجهم
 هستند نيز ميتوانند در متن وجود داشته باشد.   زباني

 مثال دوم  2.3.4

It was the cultural opinion of the times that men ought to be feos, fuertes, y formales. 
Narciso Reyes was strong and proper, but, no, he wasn’t ugly» (TO: 103).  

  مقصدگرا ةترجم 1.2.3.4
اين باورفرهنگي زمانه بود كه مردها بايد زشت، قوي و جدي باشـند. نارسيسـو ريـس    

  زشت نبود.نه، قوي و برازنده بود اما 
 مجددا در اينجا ميبينيم كه التقاط فرهنگي زباني حذف شده است.
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 ترجمه با پانويس 2.2.3.4

باشـند. نارسيسـو    فئو، فوئرتـه و فرمـال   اين عقيده ي فرهنگي زمانه بود كه مردها بايد 
 زشت نبود.نه، ريس قوي وبرازنده بود اما 

توضيح اين كلمات در پانويس گرچه تالشي در خور تحسين است، اما به داليلـي كـه   
 اده كرد.قبال از آن صحبت كرديم تنها به عنوان راه حلي نسبي ميتوان از آن استف

  ترجمه با توضيح درون متني 3.2.3.4
بود كه مردها بايـد  ،زبان اين عقيده ي فرهنگي زمان، حد اقل بين دورگه هاي اسپانيايي

 قوي و جدي باشد.، زشت

  نارسيسو ريس قوي و برازنده بود اما زشت نبود.
از نظر ظاهري  بينيم اين روش نيز التقاط زباني را از بين ميبرد و در عين حال كه مي چنان

 نيز به خاطر بسط متن ترجمه شده نسبت به متن اوليه، به روند ترجمه آسيب وارد ميكند.

  تقاطترجمه با حفظ ال 4.2.3.4
  فئو، فوئرته و فرمال  باشند.  ديزمانه بود كه مردها با يفرهنگ ي دهيعق نيا

  وبرازنده بود اما نه، زشت نبود. يقو سير سوينارس
در آن  "ديگـري  "كنـد امـا    ا دشـوار مـي  وجـود كلمـات خـوانش ر   جا گرچـه   در اين
جـه ميشـود كـه زبـان چيكـانو يـك       شود و خواننده ي فارسـي زبـان نيـز متو    مي  برجسته

  جوگر باشد.و التقاطي است و براي فهم آن بايد جست  زبان
 

 هاي آن  التقاطي بر مثال ةبررسي اعمال نظريات ترجم 4.4

مثالي كه درترجمه ي متون التقاطي، كه متـون دنيـاي جديدنـد،    اين دو مثال از ميان هزاران 
تـون التقـاطي انجـام ميشـود.     تالش براي نشان دادن انواع بـارز ترجمـه هاييسـت كـه از م    

حال، تجربه نشان ميدهد كه در ايران ، متون التقاطي عموما به فارسي همگن، با حذف  بااين
گونـه اي كـه هـيچ اثـري از مقـاومتي كـه        تمام نشانه هاي اقليت زباني ترجمه ميشوند بـه 

الش در نشــان دادن آن دارد نويســنده بــا اســتفاده از التقــاط زبــاني و ســاختاري تــ      
 خورد.  نمي  چشم به
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اما در سطح جهان، با پيشرفت علم ترجمه راه هاي ديگري در اين حيطه باز شده است 
ويسنده درشـكل نگـارش   در متون التقاطي و احترام به تصميم  ن "ديگري"كه در پي حفظ 

اثر است.جايي كه در آن تك زباني و تك معنايي وجود ندارد و مترجم بيش از هميشـه بـر   
در  مــتن التقــاطي«يعنــي  آگــاه اســت. "ديگــري"بــودن  "ديگــري"خويشــتن خــويش و 

ه زبـان در آن  سومي بين دو زبان قرار ميگيرد. در فضايي بـين دو فرهنـگ، چـرا كـ      جايگاه
   )72:1994(بابا  .»چرا كه در واقع فرهنگ پديده اي بينامليتيست ست يتياي بينامل پديده

قــاط مــتن در ترجمــه بــر متــرجم اولــين فشــارها آن دســته اي هســتند كــه حفــظ الت
شود. انتخاب اينكه مترجم ميخواهد كجاي طيف ترجمه كه از آن صحبت كرديم  مي  تحميل

ياد  بر او تحميل ميكند چـرا كـه بايـد    قرار بگيرد و چقدر در اين مهم موفق ميشود، فشار ز
صورت مداوم بر ديگري و نشانه هاي متني ديگري بـه عنـوان ادبيـات مقاومـت احاطـه       هب

 داشته باشد و ناخوداگاه با جابجا شدن روي طيف اثري نا متوازن ارائه ندهد. 

ين بين دو زبان بر ميگـردد.  دسته ي دوم مشكالت مترجم، مربوط به روابط قدرت نماد
فارغ از اينكه در متن التقاطي اوليه رابطه ي استعماري دو زبان چگونه است، همان رابطه يا 

 برعكسش ميتواند بين زبان اقليت و زباني كه به آن ترجمه ميشود وجود داشته باشد.

 و دسته ي سوم مشكالت در اينجا روابط موجود بين انتشارات، متخصصين اين حيطـه 
منتقدين با مترجم است. در اينجا اين عوامل نام برده شده شيوه ي ترجمه اي را به متـرجم  
حقنه ميكنند كه به عنوان ادبيات خوب و قابل پذيرش و حتي تحسـين برانگيـز در ادبيـات    
مقصد است. چنانكه در مورد اول نيز بيان شد، مترجم در اينجا عموما مجبور است با قواعد 

نـد كنـار بيايـد تـا بـه حاشـيه       ي انتشارات و فضاي ادبي اي كه در آن كار ميك بعضا ناگفته
 فته شده و از نظر مـالي و سـرمايه  نشود و ترجمه اش به عنوان ترجمه اي خوب پذير  رانده

 نمادين براي او موفقيت قلمداد شود.

طي ترين چيزي كه در اين جا بايد به ياد داشته باشيم اينست كه هـدف متـون التقـا    مهم
حتي وقتي داستاني را روايت ميكنند،عموما صرف داستانگويي نيست. نويسندگان مختلفـي  
كه آثاري با متون التقاطي خلق ميكنند، اين كار را نه به خاطر ندانستن زبان جامعه اي كه در 

قابــل ســلطه ي زبــاني و صــداي ديگــري آن زنــدگي ميكننــد بلكــه بــا هــدف مقاومــت م
مه ي معطوف به زبان مقصد و حذف التقاط هدف نويسـنده از  است. پس ترج  صدابودن بي

خلق اثر از بين ميبرد.در عين حال، اينكه مترجم بايد چه تصميماتي بگيرد و متن را چگونـه  
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تـر   ترجمه كند سواالتيست كه بارهادر فضاي انتزاعي جواب داده شده انـد. چـرا كـه بـيش    
چيزي ترجمه نكرده اند. بنـا بـر ايـن، در    كساني كه به اين سواالت پرداخته اند خود هرگز 

جا صرفا دو راهكار استنتاجي ازتصميماتي كـه مترجمـان عمومـا در مواجهـه بـا متـون        اين
التقاطي گرفته اند بيان ميشود. با ارجاع مجدد به طيف ونوتي ميبينيم دو سر اين طيف يكي 

 "دايي است كـه در آن  حذف كامل التقاط ازمتن اوليه و ترجمه ي آن به عنواني متني تكص
سـاختاري و زبـاني از مـتن حـذف      شـده معنـاي مقاومـت    "خـودي "تبديل به  "ديگري 

است. چنانكه ديديم در نظريات معاصر مطالعات ترجمه اين شـيوه كـامال رويكـردي      شده
نده، سـبك وي و هـدف وي از خلـق    نفي شده است چرا كه به معني حذف مطلـق نويسـ  

ترجمه ي متن التقاطي به متن التقـاطي اسـت.اين مـتن البتـه     سمت دوم طيف نيز  است.  اثر
خوانش بسيار سختي دارد و در جوامعي مثل ايران كه سرانه ي مطالعه در آنها بسيار پايين و 
خواننده عموما به دنبال متوني ساده نويس در فضاي كتاب است حتي در صـورت ريسـك   

حذف اثر از حيطه ي ادبي به دليـل فقـدان   ناشر براي سرمايه گذاري بر اثر ميتواند به معني 
خواننده باشد.البته هدف دراز مدت بايد رسيدن به ترجمه التقاطي اثري از ايـن نـوع باشـد    
ولي اين نياز به آگاهي سازي جامعه ي كم جمعيت كتابخوان به خواندن متـوني باشـد كـه    

ي بـه زبـان آنهـا را    اهطبعا نه آثاري كه مترجم به دليل عـدم آگـ  - ساختاري عمدا غير روان
باشند ولي قبل از رسيدن به اين هدف كه رسيدن به جامعه اي  - روان ترجمه كرده استغير
از راه حلهـاي ميانـه اي مثـل     خواننده ي متعهد به متن اصلي اثر اسـت ميتـوان   مترجم وبا 

دادن زير نويس، توضيحات مربوطه در مقدمه و موخره يـا قـرار دادن نمايـه در كتـاب     قرار
 "ديگـري "وانـدن ايـن متـون بـه     فهوم التقاط را كم كم نهادينه نمود تا خواننـدگان بـا خ  م

براي مثال ليليانا بالنزوئال، ساندرا سيسنروس مترجمين ادبيـات چيكانـا، دورا    شوند.  نزديك
سالس مترجم آثار ويكران چاندرا، مانجو كاپور،واندانا سيگ و اليسون وانگ يا افريقا ويدال 

ايـان كتـاب نوشـته اي بـه عنـوان      ارتين روانو مترجمين شوبا دي همگـي در پ و روساريوم
داشت مترجم ميگذارند و در آن براي ارائه ي اطالعات بيشتر راجع به بافتار تـاريخي و    ياد

كنـد و   اجتماعي شكل گيري به خواننده در فضاي مقصد و در فرهنگي متفاوت زندگي مي
  .ندارند مي كوشندتجربه اي از دياسپورا ي توليد متن 
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 گيري نتيجه. 5

اي بـراي ترجمـه متـون التقـاطي     كه در متن اين مقاله ديديم استراتژيهاي چنـد گانـه    چنان
دارد كه هر يك را ميتوان تحليل كرد و به داليل انتخاب آن، ايـدئولوژي پشـت ايـن      وجود

هنر،موسيقي، مد، آشـپزي  انتخاب و كنش در قبال متن پي برد. همانگونه كه قبال اشاره شد، 
ر واقـع امـروزه ايـن حيطـه هـاي      و چيزهايي از اين دست هم ميتواننـد التقـاطي باشـند. د   

اشاره كامال حيطه هاي التقاطي هستند كه به راحتي پذيرفته شـده انـد در حاليكـه در      مورد
سـفانه  ادبيات خوانندگان هنوز مشكالت بسياري با متون التقاطي دارند و اسـتقبال از آن متا 

بسيار كم است. مترجمان نيز به نوبه ي خود به دليل عـدم اسـتقالل يـا فشـار انتشـارات و      
ميگيرنـد تـا متـون سـاده تـر       منتقدين، عموما در هنگام ترجمه التقاط را از متـون التقـاطي  

 شوند و طبعا فروش بيشتري هم داشته باشند.  خوانده

وان پرسشي آگاهانـه از خـود، يافـت    با اين وجود هستند مترجميني كه به ترجمه به عن
هـا   حقيقت خود، جريان فكري جويا، گشايش ناخودآگاه و نترسيدن از بـازآفريني حقيقـت  

و  "خـود "هاي موازي ممكـن هسـتند و زنـدگي     كنند و باور دارند به اينكه حقيت نگاه مي
 ه باشند.گرچه در كنار هم زندگي ميكنند، روايتي يگانه ندارند ونبايد هم داشت "ديگري"

امـروز تبـديل بـه كـاالي     چرا؟ چـون همـانطور كـه گفتـه شـد آثـار ادبـي در جهـان         
بـه نفـع اسـتعمارگران فرهنگـي      اند و به سـمت يـك همگـوني جهـاني زبـان      شده  نمادين
كنند. پس مترجم درهنگام ترجمه متن التقاطي بايد كامال هوشيار باشد كه درحال  مي  حركت

ا يسـت،و بايـد فضـاي چندگانـه ي پويـايي كـه او ر      ترجمه ي درد، حـرف و بـودن ديگر  
كرده و نه فضاي هدايت شده توسط صاحبان قدرت و سـلطه واقعـي يـا نمـادين را       احاطه

 دائما تحليل كند. 

شكل ايده آل ترجمه آن است كه بين مترجم و ساير عوامل درگير در شكل گرفتن اثـر  
رات و متخصصين در فراينـد چـاپ   ترجمه شده كه پيشتر از آنها صحبت كرديم يعني انتشا

يك اثر ارتباط و همكاري وجود داشته باشد.گرچه اين ممكن است آرماني به نظـر برسـد،   
 ه است.موارد زيادي از اين همكاري اتفاق افتاد

در حال حاضر در مقابل پيچيدگي متون التقاطي هر روز در جهان مترجمين بيشتري اين 
ميان متني براي ارائه اطالعات به خواننده استفاده كنند و به  احساس را دارند كه بايد از منابع

جاي نزديك كردن متن به خواننده با حذف عناصـر سـاختاري و معنـايي، بـراي خواننـده      
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توضيح بدهند چرا اين متون را به اين صورت ترجمه كرده اند و دشواري ها و لـزوم ايـن   
ه اي پويا بين متن و خواننده و بين مترجم نوع ترجمه را به خواننده يادآور شوند.يعني رابط

ده چنانكه پيشتر گفتـيم از  و خواننده بايد شكل بگيرد. به اين ترتيب خواننده كم كم آگاه ش
 موقعيت مفعول به فاعل تغيير مكاان دهد.

در اين شرايط آرماني كه از آن سخن رفت، ترجمه فرايندي زنده و پوياسـت و آگـاهي   
ت و فرهنگ التقاطي ميشود.براي رسيدن به اين جامعه، ما متـرجم هـا   سبب استقبال از ادبيا

بايد محيط بازي ايجاد كنيم كه فرهنگهاي مختلف غير اسـتعماري كـه همـواره گفتمانشـان     
حذف شده است به آن وارد شوند، در آنجا باهم ارتباط برقرار كنند، به هم نزديك يا بـاهم  

و  "خـودي "وگيري گـردد بـه گونـه اي كـه     تركيب شوند تا از حذف و فراموشيشـان جلـ  
بگيرنـد.  و وحدت و كثرت در حيطه ي پلوراليسم فرهنگـي در كنـار هـم قـرار      "ديگري"
واقع اين به معني حركت به جلو بر اساس ترجمه ي اخالق مدار است. ما ميتوانيم دائمـا  در

راي ترجمـه ي  به دنبال فرمول هايي جديد براي ترجمه هاي اخالق مدار باشيم. و نه فقط ب
بلكه به همچنين براي ترجمه خويشتن خويشمان. و ايـن نـه فقـط بـه شـناخت       "ديگري"

ديگري كه به شناختي كه از هويت خودمان داريم هم كمك ميكند. وقتي بـا گـوش شـنوا،    
د را بـر مـا مـي گشـايد و بـه مـا       نزديك شويم، او نيز خـو  "ديگري"عالقه به يادگيري به 

 شناسيم.باز از نگاه ديگري و در يك رابطه ي برابر ببينيم و كند تا خود را مي  كمك

تاكتيك هاي جديد مقاومت كه از طريق تالش براي برقراري گفتگو از موضـع برابر،يـا   
تالش براي اتخاذ موضع برابر پباده ميشوند، نشان ميدهند محـيط هـاي فرهنگـي متفـاوتي     

دگانه در اين فضا در حال تولد هستند وجود دارند و كه راههايي براي رسيدن به گفتمان چن
هاي مختلف، از قلب ميراث اسـتعماري، از نـابرابري قـدرت و شـناخت، از      كه از موقعيت

هاي فرا فرهنگ سازانه، از زبان، اقتدار، فرو دسـتي، بـه حاشـيه رانـده شـدگي و بـه        دانش
ت سكوت واداشتگي مداوم كه نتيجه ي تك فرهنگي و منطق غرب غالـب اسـت بـه سـم    

كـت بـه سـمت مـتن از حاشـيه،      گفتمان پسااستعماري، برابري موقعيـت هـا، زبـان ها،حر   
بودن حضور چندگانه در يك محيط، و در نهايت به سوي  "ديگري "شدن در عين  پذيرفته

 صدا بخشيدن به غير غربي مغلوب خواهد بود.
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 نوشت يپ
 

 لزومــاً جديــد نامــه شــيوه براســاس و شــده ارزيــابي قبــل دورة نامــه شــيوه براســاس مقالــه ايــن. 1
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