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چکیده
کتاب ترجمه و هویت در قاره آمریکا ( ،)8338اثر پروفسور ادوین گنتزلر ،نظریه پرداز آمریکایی است.
نویسنده در این کتاب به بررسی نقش ترجمه در شکلگیری هویّت قاره آمریکا می پردازد و بیـان مـی
کند که ترجمه یکی از ابزار اولیه شکلگیری فرهنگهاست .سبک نگارش این کتاب بسیار شباهت بـه
مقالهای پژوهشی دارد و در عین حال از ساختارهای دستوری پیچیده ای استفاده شده است که فهم آن
را با دشواری مواجه می کند .نویسنده در تدوین آن از منابع بسیاری بهره گرفته و به سفرهای تحقیقاتی
زیادی رفته است .این اثر در حوزه مطالعـات پسااسـتعماریت ترجمـه جـای دارد و موتـوعات نسـبتا
جدیدی حول مسائل فرهنگی و زبانی ترجمه در آن بررسی مـی شـود .اگرچـه عـواملی چـون چنـد
زبانگی ،بدیع بودن موتوعات مطرح شده و ساختارهای نامأنوس دستوری کتاب مذکور بر پیچیـدگی
خواندن و درک آن افزوده است ،ولی مطالعه آن برای دانش پژوهان ترجمه سودمند است .کتاب حاتر
منبع تحقیقاتی مهمی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات ترجمه ،ادبیـات مقابلـه ای و مطالعـات
فرهنگی است.
کلیدواژهها :ترجمه و هویت ،مطالعات پسااستعماری ،ساختارشکنی ،قاره آمریکا ،فرهنگ و زبان.
مقدمه

کتاب ترجمه و هویت در قاره آمریکا اثر ادوین گنتزلر ،نظریه پرداز آمریکایی است که در سال 8002

(چاپ اول) انتشارات روتلیج آن را در  812صفحه ،با جلدی کاغذی سورمه ای و در قطع رقعی منتشـر
کرده است .کتاب مذکور به طور کلی همچون دیگر آثار نگارنده نثری نسبتا پیچیده دارد و اطالعات مفیدی
____________________________
تاريخ دريافت 6936/8/61:تاريخ پذيرش6936/63/93 :
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را به خواننده در زمینه هویّت ترجمه ای قاره آمریکا عرته میدارد .موتوع ایـن اثـر در حیطـه مطالعـات

پسااستعماری ترجمـه جـای دارد .ازسـایرآثار مـرتب نویسـنده کتـاب مـی تـوان بـه ترجمـه« ،ترجمـه،

پساساختارشکنی و قدرت ( ،)8008مطالعات پسااستعماری و قاره آمریکا ( ،)8002ترجمه و مرزنویسی
در قاره آمریکا ( )8002اشاره نمود .مطالب کتاب فوق بر اساس تحقیقات حاصله از چندین رشـته ماننـد

مطالعات فرهنگی ،زبان شناسی ،فمینیسم ،مطالعات قومی ،مطالعات موردی در برزیل ،کانادا و حوزه دریای
کارائیب است و نشان می دهد ترجمه یکی از ابزار اولیه شکلگیری فرهنگهاست .محتوای اثر با عنوان آن
کامال همخوانی دارد .گنتزلر در این کتاب با بهره گیری از متون متعدد تالش خود را معطـو بـه بررسـی
اقلیت های سرخورده درون فرهنگ ها و مسائلی مانند نقش فرهنگی سیاست هـای ترجمـه در فرآینـدی
تبعیض آمیز می کند که ممکن است سبب انزوای اجتماعی ،بی هویتی و آسیب های روان شناختی شـود.

این کتاب مشتمل بر پنج بخش است که به ترتیب عبارتند از :چند فرهنگی در ایاالت متحـده ،فمینیسـم و
نمایش نامه در استان کبک کانادا ،مکتب آدمخواری در برزیل ،چرخش داستانی در ادبیات آمریکای التین ،
و مرزنویسی و حوزه دریای کارائیب .هر بخش نیز دارای بخش های فرعی است که نام بردن همه آنها این
نوشتار را به درازا می کشاند ،اما در مجموع می توان ادعا کرد که شالوده تمامی مباحث مطرح شده در آنهـا
بر پایه تفکرات و آثار ژاک دریدا و والتر بنیامین ،دو شخصیت علمی برجسته در محافـل ترجمـه اسـتوار
است .آقای گنتزلر نظریات و آثار مرتب آن دو را در هر بخش ذکر کرده و در مـورد آنهـا بـه بحـث مـی
پردازد.
تحقیق گنتزلر شامل دو بخش است :بررسی حوزه های جغرافیایی مختلف ،یعنی ایاالت متحده ،کانادا،
برزیل ،آمریکای التین و به گفته او بررسی موتوع «مرزنویسی» در حوزه شاید جنجالی تر کارائیـب .ایـن
تقسیم بندی به این دلیل موجه است که نه تنها تاریخچه های زبانی مختلفی از قاره آمریکا وجود دارد ،بلکه
تحقیق درباره ترجمه مسیرهای مختلفی را پیموده است و دیدگاه کامال یکپارچه ای در ایـن زمینـه وجـود
ندارد .البته این مساله با توجه به تاریخچه های استعماری بسیار مختلـف در آمریکـای التـین و برزیـل ،و
تسلّ زبان انگلیسی در ایاالت متحده و کانادا ظر دویست سـال گذشـته شـگفت آور نیسـت .گنتزلـر
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ترجیح می دهد در هر فصل بر روند خاصی از کار ترجمه تاکید و در عین حـال شـبکه جالـب تـوجهی
ایجاد کند که به طور حتم تحقیقات بیشتری را در حوزه ای نسبتا نادیده گرفته شده بر می انگیزد.
نکته مهمی که اهمیّت این اثر ترجمه ای را مضاعف می کند ،سفرهایی است کـه او بـه کشـور هـای
آمریکایی برای تکمیل تحقیقات خود در مورد نظریه ترجمه و شرکت در همایش هـای مختلـف ترجمـه
کرده است .همانطور که گنتزلر خود در بخش «پیشگفتار و قدردانی» اظهار می نماید به برخی کشور های
آمریکایی و اروپایی مانند برزیل ،کانادا ،ایاالت متحده ،مکزیک ،پرو ،آرژانتـین ،انگلـی  ،اسـپانیا و اتـریش
حتی با هزینه شخصی سفر کرده و از نظرات پژوهشگران برجسته دانشگاه های مطرح آنجـا بهـره گرفتـه
است .این سفرهای تحقیقاتی ،ایراد سخنرانی در همایش های ترجمه ای و بهره گیری از نظرات اسـاتید و
پژوهشگران بنام مطالعات ترجمه دلیل محکمی بر این ادعاست که کتاب گنتزلر نه یک اثـر صـرفا نظـری،
بلکه پژوهشی کامال میدانی و عملی است .موتوع کتاب در حیطـه مطالعـات فرهنگـی و پسااسـتعماری
ترجمه قرار دارد .هد مطالعات پسااستعماری بررسی رواب قدرت بین گروه ها یا فرهنگ هـا از جملـه
مطالعه زبان ،ادبیات و ترجمه است .مطالعات پسااستعماری رویکردی نسبتا جدید درباره ترجمه است کـه
در اصل قدمت آن به اوایل دهه  00میالدی بر می گردد .متفکران زیادی از سراسـر دنیـا در ایـن دهـه بـا
هد اعتراض و به چالش کشیدن مفاهیم و تصورات غربی به خصوص انگلیسی زدگی از کشـور هـای
جهان سوم ظهور کردند .سرشناس تـرین ایـن متفکـران عبارتنـد از :هـومی بابـا ( ،)1002ادوارد سـعید
( ،)1001تجاسوینی نیرانجانا ( ،)1008گایاتری اسپیواک ( ،)1002الرن

ونوتی ( ،)1001ژاک دریدا

( ،)1002شری سایمون ( )1002و سوزان بسنت و هاریش ترویدی ( .)1000با این وجود ،اثر گنتزلر
با آثار این متفکران ترجمه از برخی جهات متمایز است .او در کتاب خود بـه بررسـی مختصـر ،امـا دقیـق
تمامی مفاهیم مطرح شده در مطالعات ترجمه از قبیل مطالعات زبانی ،فرهنگی ،قومی ،جنسـیتی و ادبیـات
نوین پسااستعماری در قاره آمریکا می پردازد.
مطالب این کتاب با سرفصل های شورای عالی برای دروس «نظریه هـای ترجمـه»« ،سـمینار مسـائل
ترجمه» و «مدل های ترجمـه» در مقطـع کارشناسـی ارشـد و دروس «فرهنـگ ،ایـدئولوژی و ترجمـه»،
«بوطیقای ترجمه» و «نظریات ترجمه» در مقطع دکتری ترجمه هر کدام به ارزش  8واحد تا حدود زیـادی
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مطابقت دارد .کتاب حاتر منبع مطالعه مهمی برای دانشجویان و پژوهشـگران مطالعـات ترجمـه ،ادبیـات
مقابله ای و مطالعات فرهنگی است .ترجمه این کتاب از آنجا اهمیّت دارد که مفـاهیم جدیـدی در حـوزه
مطالعات ترجمه از جمله مطالعات فرهنگی ،ادبی و فمینیستی ،مطالعات قومی و مطالعات موردی در برزیل
و کانادا ارائه می شود .نگارندگان نقد حاتر اعتقاد دارند که با اقتباس مفاهیم مندرج در اثر فـوق بـر غنـا و
تنوع مباحثات در مطالعات ترجمه ای ایران افزوده مـی شـود .خوانـدن ایـن کتـاب کـاربرد هـایی بـرای
پژوهشگران و دانشجویان ترجمه دارد .برخی از این کاربردها عبارتند از آشنایی با فرایند شکلگیری هویت
سرکوب شده قاره استعمار زده آمریکا و مقایسه آن با جایگاه ترجمه در گذشـته و حـال قـاره آسـیا و بـه
خصوص ایران با توجه به نقش نهضت ترجمه در شکل گیری برخی پدیده ها مانند پیدایش مشـروطیت،
روشنفکری و ژانر های نو ادبی ،و گسترش نظریه و نقد پسااستعماری در ایران بـا الهـام گیـری از مفـاهیم
کتاب حاتر .پژوهشگران ترجمه همچنین می توانند با مقایسه متن اصلی و متن ترجمه به بررسـی نحـوه
ترجمه استعارات ،نوواژگان ،ساختارهای دستوری پیچیده ،اسامی خاص و عبارات فرهنگی بپردازنـد .هـر
یک از این موارد خود ایده ای برای تحقیق ترجمه است.
بررسی

نویسنده کتاب در بخش اول به تبعیض هایی اشاره می کند که برای همگون کردن جامعه علیه اقلیـت
های زبانی وارد شده و همچنان نیز اعمال می شود .او از وجود سیاست به اصطالح خودش فق انگلیسی
در تاریخچه ایاالت متحده پرده بر داشته و می نویسد کـه پـدران مسسـ

ایـاالت متحـده ماننـد تومـاس

جفرسون و بنیامین فرانکلین برای اجرای این سیاست اعمال نفوذ زیادی کردند .وی تصویب قـانون سـال
 8002در سنای ایاالت متحده را که طبق آن انگلیسی زبان رسـمی برخـی ایـاالت و بخشـی از قـوانین
سختگیرانه مهاجرت به این کشور شد نمونه تداوم این سیاست در عصر حاتر می داند .گنتزلر اعتقاد دارد
که ترجمه در ایاالت متحده همواره تحت نظارت «فرهنگ رسمی» جریان دارد و بـه خصـوص در طـول
زمامداری بوش انگیزه کمی برای رسیدگی به مشکالت ترجمه وجود داشت .هرگونه تحقیق درباره مسائل
ترجمه و هویت در ایاالت متحده به زعم نویسنده ابتدا باید جنبه ترجمه ای سیاسـت همگـون گـرای آن
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کشور را لحاظ کند .باور نویسنده این است که قانون اساسی باید به چندین زبان ترجمه شود تا این واژه در
میان شهروندان چند زبانه آن رواج یابد.
نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی جنبش ترجمه فمینیستی در کبک کانادا می پردازد و بیـان مـی
کند که هد ترجمه فمینیستی قابل رؤیت کردن زنان در زبان است .وی اعتقاد دارد استان کبک از سـال-
های  1020تا  1098فرهنگی ترجمه ای داشت که با تمام مقاصد و اهـدا متناسـب بـود .او فرهنـگ
کبک را فرهنگی ترجمه ای و مردم آن را یک «ملت» می نامد .گنتزلـر بیـان مـی کنـد کـه هـد ترجمـه
فمینیستی که به چشم «بازنویسی زنانه» نگریسته میشود ،قابل رؤیت کردن زنان در زبان است.
مکتب آدمخواری در برزیل موتوع بخش سوم کتاب حاتر است .منشأ استعاره آدمخواری مربوط به
داستان خوردن یک کشیش پرتغالی توس اعضای قبیله توپینامبا در قرن شانزدهم طی یـک مراسـم دینـی
است .این مراسم نماد ترکیب عناصر اروپایی و بومی و ظهور فرهنگ برزیلی می باشد .نویسنده به بررسی
این موتوع می پردازد که چگونه نویسندگان معاصر مانند هارولدو دی کامپوس اسـتعاره «آدمخـواری» را
برای حفظ فرهنگ سنتی برزیل از طریق بلعیدن و ترجمه مجدد آن استفاده می کنند .اگرچه برخی منتقدین
ناتوانی ترجمه «آدمخوار» در دستیابی به اسـتقالل فرهنگـی را نکـوهش مـی کننـد ،ولـی گنتزلـر اسـتفاده
پژوهشگران برزیلی از ترجمه برای بازسنجی و بازسازی هویّت کشور را از منظر مثبت نشان می دهد .وی
به این نتیجه می رسد که مطالعات ترجمه در آمریکای التین نه به دالیل فنی ،بلکه به خـاطر درک گذشـته
آن اهمیّت دارد .نویسنده در کتاب خود نخست ریشه مفهوم آدمخواری را در ادبیات اروپـا مـی دانـد کـه
سپ

به ادبیات مدرنیستی برزیل در دهه  80راه یافت .گنتزلر در این بخش استعاراتی را که هارولـدو دی

کامپوس ،نظریه پرداز پیشگام مکتب مدرنیسم برزیل ،برای توصیف ترجمه پسااستعماری خود ابداع نمـود
نام می برد ،اما به تفصیل درباره آنها نمی پردازد .این استعارات عبارتند از« :باز آفرینـی»« ،ترجمـه خـالّق»،
«ترجمه متن ساز»« ،ترجمه شفا »« ،ترجمه روشنگر»« ،ترجمه هلنی» و از همه مهمتر« ،ترجمه شیطانی از
مفیستو فاوست».
نکته جالب مطرح شده توس نویسنده این است که سرخپوستان قبیله توپینامبا که اعمال آدمخواری را
به جا می آوردند ،ابدا «مشرک» یا بی دین نبودند .در حقیقت ،این آیین طبـق نظـر وی بسـیار دینـی و از
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بسیاری جهات به دلیل نوشیدن نمادین خون مسیح شبیه به آیین مسیحی عشای ربانی بود .سـطر مشـهور
بیانیه آدمخواری اسوالد دی آندراده «توپی یا غیر توپی» است .گنتزلر اعتقاد دارد که این عبارت در حقیقـت
جناسی با نام قبیله (توپینامبا) است که کشیش کاتولیک و سطر مشهور شکسپیر در تک گویی نمایش نامـه
هملت را می خورند .صامت دو لبی «ب» در عبارت « »to beاز شکسپیر صـدا دار اسـت ،در حـالی کـه
صامت دو لبی «پ» در عبارت « »Tupiاز آندراده بی صداسـت .ایـن حـر بـی صـدا تفـاوت و جنبـه
استعماری بینامتن شکسپیر و آثار اروپایی را نشان می دهد .بنـابراین ،دو راهـی زنـدگی هملـت در مـورد
حوادث پ

از مرگ دیگر طبق نظر نویسنده کتاب متأثر از اندیشه مسیحی نیست ،بلکه همانطور که بیانیه

آدمخواری نشان می دهد مربوط به کثرت منشأ می شود که مصداق آن در برزیل منشـأ اروپـایی و تـوپی،
متمدن و بومی ،مسیحیّت و جادو است.
موتوع بخش چهارم چرخش داستانی در ادبیات آمریکای التین است .السه ویرا ،پژوهشـگر برزیلـی
مطالعات ترجمه ،نخستین فردی بود که این روند را تشـخی

داد و اصـطالح «چـرخش داسـتانی» را در

مطالعات ترجمه با هد اشاره به این پدیده ابداع کرد .نویسنده با توصیف آثار سه نویسنده مشهور ،یعنـی
خورخه لوئی

بورخ  ،گابریل گارسیا مارکز و ماریو وارگاس یوسا توتیح می دهد که چگونـه داسـتان

های آنان نشان دهنده وابستگی آمریکای التین به ترجمه برای برقراری تعامل است .گنتزلر در ایـن فصـل
استفاده داستان نویسان آمریکای التین از ترجمه به عنوان یک مضمون را بررسی می کند و نشان می دهـد
که چگونه درک ترجمه کلید درک هم خود ادبیات و با تعمـیم معنـایی هـم شـکل گیـری فرهنـگ قـاره
اسپانیایی زبان آمریکای جنوبی است .او همچنین نشان می دهد که چگونه این درک از حضور ترجمـه در
رمان ها و داستان های نویسندگان آمریکای التین متقابال رشته مطالعات ترجمه را تحت تأثیر قرار می دهد.
گنتزلر معتقد است که ترجمه در آمریکای جنوبی بسیار فراتر از فعالیتی زبانی می باشد و تبدیل به یکـی از
ابزارهای تعریف قاره ها شده است.
بخش پنجم با بحث درباره تصور دیرینه و اصوال مهم آمریکا از مرز شروع می شـود .گنتزلـر در ایـن
فصل بر نویسندگان ساکن بین مرز ایاالت متحده ،مکزیک و دریای کارائیب تأکید می کند .هنرمنـدان مـرز
نوی

به عقیده گنتزلر نشان می دهند که چگونه مرز تا حدود زیادی فضایی فزاینده و مشـترک بـا منـاطق
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جغرافیایی بزرگتر است و خ جدا و باریکی نیست که بین دو ملت روی نقشه کشیده می شود .نویسنده
در این فصل ادعا می کند که مرز نشینان یا گروه های کوچک درون ملـل فعلـی بیشـتر از هویـت «ملـی»
تحمیل شده از سوی قدرتهای استعمارگر اروپایی قادر به ساختن هویت به اصطالح ملی خـود هسـتند.
گنتزلر در این کتاب بیان می کند که مرز نویسان اغلب بر راهبرد غیر ترجمه تأکید مـی کننـد یعنـی عمـدا
بخشی از متن را ترجمه نکردن به منظور منزوی کردن خواننده تک زبانه .وی اعتقاد دارد که مرز نـوی

را

به جای راب بین فرهنگی بیشتر یک قاچاقچی و مترجم را نه واسطه ای بی طر  ،بلکه متهم بـه شـرکت
در فرآیند قاچاق قلمداد می کنند که در تجاوز و دزدی از مرزهای فرهنگی و هنری ،باز تفسیر ،باز ترسـیم
و باز اندیشی آنها شرکت دارد .فرانترا ،مرز مکزیک و ایاالت متحده ،یکی از این منـاطق مـرزی اسـت کـه
مرزنویسی در آنجا رشد می کند .افراد دو رگه ساکن این منطقه مرزی را مستیزو یا مستیزا می نامند.
نقد

نویسنده در این کتاب استدالل می کند که ترجمه در ایجاد تصوّرات غل از واژه «آمریکا» نقش داشـته
است .او برای اشاره به قاره آمریکا و رفع سوء تفاهم ،کلمه « »Americasرا برای آن بهکـار مـی بـرد کـه
شامل آمریکای شمالی ،آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می شود .اکثر کاشفان ،فاتحان و مهاجران علنـا
تالش کردند تا با نهادن نامهای اروپایی بر اشـیاء سـر از جهـان جدیـد در بیاورنـد .بنـابراین ،هـر یـک از
استعمارگران اروپایی با کمک مورخان و کاشفانی چون آدریان فن در دونک و ساموئل دو شامپلن تـالش
کردند تا هویت مستعمرات خود را از طریق ترجمه اروپـایی نماینـد .مـثال هلنـدی هـا پـ

از ورود بـه

آمریکای شمالی نام مستعمره خود را «نیو آمستردام» یا «نیو ندرلند» نهادند .دیگری هر یک بر بخش یا کـل
جهان جدید نام های متفاوتی نهادند مانند «نیو انگلند» توس انگلیسی ها و «نیو فران » توسـ فرانسـوی
ها .هرچند که امروزه این نام ها دیگر تاریخی شده اند و قاره آمریکا به جایگاه نسبتا مسـتقلی دسـت یافتـه
است ،ولی هنوز هم می توان مواردی از استعمار فرهنگی قاره آمریکا را در نام برخی مکـان هـا و کشـور
های آمریکایی مشاهده کرد« .نیویورک»« ،ل

آنجل »« ،البرادور» و «بریتیش کلمبیا» در آمریکای شـمالی،

«مکزیکو»« ،پورتوریکو» «السالوادور» و «سان خوان» در آمریکـای مرکـزی و دریـای کارائیـب و «کلمبیـا»،
«الپاز»« ،سان جورج» و «خوان فرناندز» و «اکوادور» دالیل اثبات این ادعاست .باور نگارندگان نقـد حاتـر
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این است که مردم قاره آمریکا نتوانسته اند به هویت و زبان کامال مستقلی دست یابند و آثاری نظیـر کتـاب
فوق سرمشق خوبی برای جوامع آمریکایی و با الگوگیری از آن حتی برای سایر ملل اسـتعمار زده جهـان
می باشند.
سبک نگارش این کتاب بسیار شباهت بـه مقالـه ای پژوهشـی دارد و در عـین حـال از سـاختارهای
دستوری پیچیده ای استفاده شده است که فهم آن را با دشواری مواجه می کند .نویسـنده ،فصـل نخسـت،
یعنی مقدمه را با مطرح کردن مجموعه سواالتی و ذکر تعاریف جدید از ترجمه و هویت آغاز می کنـد .او
در این فصل اثر تحقیقاتی خود را مبتنی بر تحقیقات متعدد پژوهشگران در چندین رشته می داند از جملـه
زبانشناسی ،فلسفه ،نظریه ادبی ،فمینیسم ،مطالعات قومی و مطالعات فرهنگی صورت گرفته در دهه هـای
 00و  .٠٢٢٢فرتیه تحقیق ترجمه ای او این است که ترجمه یکی از وسایل اولیه فرهنگ سازی اسـت و
از این رو برای همه تحقیقات مربوط به تکامل فرهنگ و شکل گیری هویت اهمیّت دارد .نظریات اعضای
مکتب «تحریف» از جمله آندره لفور ،سوزان بسنت ،ماریا تیموکزکو ،ایتمار ایون زهر و گیدن تـوری تـأثیر
زیادی بر آرای نویسنده درباره مباحث کتاب گذاشته اند .شیوه های مورد بحث در این کتـاب نـه تنهـا بـا
یکدیگر متفاوتند ،بلکه این تفاوت ها در صورت بررسی بیشتر جوامع کوچک تر منطقه ای بیشـتر نمایـان
می شوند .بنابراین ،یکی از اهدا اصلی این کتاب بر انگیختن پژوهش دربـاره نقـش ترجمـه در شـکل
گیری هویت است .نویسنده در فصل آخر ،یعنی نتیجه گیری ،ادعا می کند که شـاید چـرخش بعـدی در
مطالعات ترجمه اجتماعی_روان شناختی باشد.
این اثر با مراجعه به منابع زیادی نگاشته شده است که عمدتا مربوط به دو دهه اخیـر هسـتند .بـا ایـن
وجود ،برخی منابع کتاب حاتر بسیار قدیمی هستند و این موتوع کمی از درجـه اعتبـار آن مـی کاهـد.
نویسنده کتاب ،آثار نویسندگان و مخصوصا نظریه پردازان به نامی چون ژاک دریدا ،والتر بنیامین ،هارولـدو
دی کامپوس ،نیکول بروسارد ،باربارا گودارد ،سوزان دو التبینیر هاروود ،وارگاس یوسا ،بـورخ  ،مـارکز،
پرز فیرمات ،و نظایر آن مروری جامع داشته است .شاید دلیل ذکر برخی عبارات و جمالت به زبان هـای
اصلی زدودن ابهام در درک معنا ،اجتناب از سوء ترجمه آنها و نیز تأکید بر پدیده چند زبانی است .جهـت
گیری خاص نویسنده به سمت نگرش اندیشمندان ساختارشکن اسـت .کـاربرد ترجمـه در مخالفـت بـا
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ساختارهای اجتماعی خاص و ارائه اندیشه های جدید در این کتاب بررسـی و وتـع موجـود مـورد بـه
چالش کشیده می شود .نویسنده کتاب ادبیات آمریکای التین و دریای کارائیب را ادبیات مقاومتی می نامـد
و کاربرد ترجمه به عنوان مضمون عمده در آثار داستان نویسان و رمان نویسان آمریکای التین مورد مطالعه
قرار می دهد.
هرچند که ادوین گنتزلر خود صراحتا اذعان نمی کند ،ولی با توجه به دالیلـی چـون تأکیـد بـر والتـر
بنیامین ،منتقد نئومارکسیستی و جانبداری از مرزنویسان مارکسیستی و غالبا کوبایی منطقه کارائیب شاید می
توان گرایشهای نئو مارکسیستی را در اندیشه های او مشاهده کرد .ایـن مرزنویسـان عبارتنـد از :فرنانـدو
اورتیز ،روبرتو فرناندز رتامار ،روالندو هینوخوسا ،رودولفو آنایا ،گلوریا آنزالدوا ،گومز پنـا ،کوکـو فوسـکو،
آلخو کارپنتیر ،سام سلوون ،نیکوالس گیلن و ایمه سزار .برخی از مباحث مانند ارتباط نظریه ساختارشـکنی
با شکل گیری فرهنگ یا نقد آدمخوارانه به قدر کافی بس داده نشـده انـد و چـون مخاطـب ایـن کتـاب
دانشجویان و تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران فعّال ترجمه است ،تنها بخش کوتاهی به بررسی اجمـالی
آنها اختصاص یافته است .ارجاعات فرهنگی زیادی در این کتاب وجود دارد که با توجه به عـدم توتـیح
در پانوی

درک آنها بسیار دشوار می نماید .لذا الزمه درک آن مباحث داشتن معلومات قبلی درباره ادبیات

مدرنیستی و تاریخچه فرهنگی و زبانی قاره آمریکاست .خوانندگان این اثر همچنین باید دست کم آشـنایی
مقدماتی با زبان های غیر انگلیسی به خصوص فرانسوی ،آلمانی و اسپانیایی داشته باشند.
استنادها با ذکر دقیق منابع و صفحه هایی انجام گرفته که از آنها نقل قول مستقیم یـا غیرمسـتقیم شـده
است .نقل قول های مستقیم در متن با گیومه یا تغییر قلم به وتوح مشخ

شده اند .نحوة مأخذ نویسی

کامال یکدست است .نویسنده در متن کتاب هم به مأخذ و هم به نویسندگان و صاحبنظران آن اشاره کرده
است .چنانچه اثر نویسنده ای خارج از کتاب استناد شده ،نویسنده منبع را ذکر کرده است.
طرح روی جلد به خوبی گویای موقعیت التقاطی قاره آمریکا و ایدئولوژی نویسـنده اسـت .مهـاجران
شهر نیویورک در پشت بام منازل خود دور هم نشسته و ستارگان در فراز آنهـا در آسـمان شـب در حـال
درخشش هستند .پشت سر آنها و در پ

زمینه پل جورج واشینگتون قرار دارد .این عک

به طـور کلـی

برگرفته از نقاشی «ساحل قیر» متعلق به فیث رینگولد ،هنرمند فمینیست و سـیاه پوسـت آمریکـایی اسـت.
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زنان آفریقایی تبار دهه  ۰۸۹٢در جنبش هنری سیاهان یا هنر نژاد گرا رویکرد تنـدتری از سـایر هنرمنـدان
فمینیست داشتند .این هنرمندان به وتعیت دو وجهی و دوگانه زن بودن و سیاه پوست بودن میپرداختند.
حرو نگاری به درستی انجام شده و فاصله سطر هـا مناسـب اسـت .قواعـد نگارشـی یکدسـت و
منسجم می باشد و چندگانگی در آن به چشم نمی خورد .تنها چند مورد اشتباه امالیـی در کتـاب وجـود
دارد که بهتر است در چاپ های بعدی اصالح شوند .صفحه آرایی کتاب از حیث رعایت انـدازه طـول و
عرض به خوبی رعایت شده و صحافی آن نیز فاقد ایراد است .کتاب مذکور فاقد هر گونه تصویر ،نمـودار
یا جدولی است که با توجه به توصیفی بودن آن موجه می باشد.
نتیجه گیری

گنتزلر در کتاب «ترجمه و هویت در قاره آمریکا» ( )8002قواعد فنی ترجمه را کنار مـی گـذارد و
بر تأثیر آن روی جامعه ای معین تأکید می کند .این کتاب که مخاطبان آن فارغ التحصیالن رشـته مطالعـات
ترجمه است ،مجموعه ای از مطالعات اجتماعی ،سیاسی و روانکاوی حاوی اطالعات مفیدی درباره نحوه
اثر گذاری زبان بر شکل گیری هویت افراد یک ملت و نیز ارتباط آن با سـایر کشـورها فـراهم مـی کنـد.
مباحث مطرح شده در این اثر جدید هستند و نویسنده به مسأله مهم نقش ترجمـه در شـکلگیـری قـاره
آمریکا می پردازد .مطالب این کتاب بر اساس تحقیقات حاصله از چندین رشته ماننـد مطالعـات فرهنگـی،
زبان شناسی ،فمینیسم ،مطالعات قومی ،مطالعات موردی در برزیل ،کانادا و حوزه دریای کارائیـب بـوده و
نشان می دهد ترجمه یکی از ابزار اولیه شکل گیری فرهنگ هاست .نویسنده در کتاب خود با بهره گیـری
از متون متعدد به بررسی گروه های متعدد و متضّاد و ابعاد مختلف ترجمه می پردازد و اثبات می کنـد کـه
قاره آمریکا بستر مناسبی برای حوزه مطالعات ترجمه است .نویسنده در نهایـت ادعـا مـی کنـد کـه شـاید
چرخش بعدی در مطالعات ترجمه چرخشی اجتماعی_روان شناختی باشد .این چرخش ،رویکـرد نقـش
گرا را که تاکنون بر مطالعات ترجمه حاکم بوده است توسعه می دهد .کتاب حاتر منبع مطالعه مهمی برای
دانشجویان و پژوهشگران مطالعات ترجمه ،ادبیات مقابله ای و مطالعات فرهنگی است.

سال چهل و چهارم
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