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  چكيده

 را ارائه كرده عوامل فرامتنياي مبتني بر نقش   نظران ادبي است كه نظريه    يكي از صاحب  ) 1997(    ژنت     

 و مـستقيم ماننـد جهـت   در اين مقاله، براساس نظرية وي به بررسي نقش عوامل فرامتني در ترجمه          . است

ـاي  پس از اشاره به ديـدگاه . شده خواهيم پرداخت و چگونگي درج آن روي جلد آثار ترجمه  غيرمستقيم ه

ـاركز    صدسال تنهايي هاي فارسي رمان مشهور     ، موردپژوهي ترجمه  غيرمستقيممختلف دربارة ترجمة      اثر م

 هستند، باهم مقايـسه  غيرمستقيم و ممستقيارائه خواهد شد و دقت ترجمه ها را كه حاصل جهت          ) 1967(

 صـورت   زبان ميانجي ، سه ترجمه از     )اسپانيايي (از متن اصلي   ترجمهدر اين مقاله بررسي دو      . خواهيم كرد 

ـانجي يسي و يك ترجمه از انگل ميانجي زبانترجمه از دو . گيردمي ـايي ترجمـه شـده اسـت    زبان مي  . ايتالي

-ازجمله عوامل تأثيرگذار در كيفيت ترجمه هستند، مطالعه مـي  كه   حذف يا اضافه   و   گذاري متفاوت معادل

 كافي نيست؛ بلكه معيار دانش و      جهت ترجمه دهد در ارزيابي دقت در ترجمه، معيار        مينشان   نتايج. شوند

 عاملي است كـه     زبان ميانجي  در انتخاب همچنين، دقت   . مهارت مترجم نسبت به آن در اولويت قرار دارد        

 . تأثير بسزايي داردغيرمستقيم، از جهت بر كارآمدي ترجمه

  .گذاري متفاوت، حذف يا اضافهعوامل فرامتني، جهت ترجمه، زبان ميانجي، معادل :هاكليدواژه

  مقدمه. 1

 در چگـونگي پـذيرش آثـار    2عوامـل فرامتنـي  نخستين كسي است كه به بررسي نقش    ) 1997 (1  ژنت

-عبـارت ترين بعد هر اثر ادبـي هـستند؛ بـه         تني اجتماعي عوامل فرام «او معتقد است    . ادبي پرداخته است  

                                                 
1. Genette 

2. paratextual elements 
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او در ). 14. ص،  1997ژنـت،    (»كننـد ديگر، آثار ازطريق عوامل فرامتني بـا جامعـه ارتبـاط برقـرار مـي              

درپـي و   اي از جمالت پـي    گويد تصور همگان از يك اثر ادبي فقط مجموعه        تعريف عوامل فرامتني مي   

مالت براي آنكه بتوانند درقالب يك اثر ادبي به بازار عرضه شـوند،             منسجم است؛ اما درحقيقت، اين ج     

گفتـار و تـصاوير همـراه       الزم است با عوامل زباني و غيرزباني ديگري مانند نام نويسنده، عنـوان، پـيش              

ناپذير از متن محسوب نـشوند؛ امـا در هـر صـورت ايـن      ييشايد اين عوامل هيچگاه بخش جدا  . شوند

عنوان يك اثر ادبي يا كتاب به بـازار عرضـه           وسيلة همين عوامل، متن به    اند و به  رفتهعوامل متن را دربرگ   

ژنـت  ). 1. ، ص 1997ژنـت،   (شـوند    ناميـده مـي    عوامل فرامتني اين عوامل زباني و  غيرزباني       . شودمي

  :بندي كرده استرا در چهار دسته طبقه عوامل فرامتني

  ها؛رها و مصاحبهعناوين، پيشگفتا:  ؛ مانند1متنيعوامل . 1

 تصاوير؛: ؛ مانند 2 نمادينعوامل . 2

3ماديعوامل . 3
 انتخاب شيوه چاپ حروف؛: ؛ مانند 

هاي اجتماعي و سياسي سن يا جنسيت نويسنده، ويژگي: مانند  ؛4هاي بيرونيوابسته به واقعيتعوامل . 4

 ).5-7. ، ص1997ژنت،  (شدن اثر و جوايزي كه به اثر تعلّق گرفته استنويسنده، تاريخ نوشته

، آثار تأليفي را درنظر داشـته اسـت، امـا           عوامل فرامتني     الزم است ذكر شود ژنت در توصيف نقش         

در اين مقاله، بـا اسـتناد بـه ديـدگاه           . اندكار گرفته هاي وي را نيز به    پژوهشگران مطالعات ترجمه نظريه   

بايـد  . هاي مربوط به آن بررسي خواهنـد شـد        شده و ويژگي  در متون ادبي ترجمه   عوامل فرامتني   ژنت،

هـاي ديگـري ماننـد نـام        توجه داشت كه در تطبيق ديدگاه ژنت درزمينـة مطالعـات ترجمـه، ويژگـي              

-شدة قبلي از او، چگونگي فرايند ترجمه، شرايط جامعة مقصد و غيـره را نيـز مـي           مترجم، آثار ترجمه  

هر اثري سه عامل را در بردارد كـه بررسـي ارتبـاط           ترجمة  .  درنظر گرفت  عوامل فرامتني عنوان  توان به 

  . شده را نشان دهدتواند داليل استقبال مخاطبان از اثري ترجمهها ميآن

  

                                                 
1. Textual 

2. Iconic 

3. Material 

4. Factual 
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  نويسنده

  
             

   عامل تأثيرگذار در استقبال از ترجمهارتباط سه. 1شكل 

  

ها از حوصلة مقاله خـارج اسـت، در پـژوهش حاضـر،             دليل اينكه بررسي جزئي تمام اين ارتباط          به

ايـن عامـل براسـاس      .  بررسي خواهد شد   1جهت ترجمه ارتباط ناشر و خواننده ازطريق عامل فرامتني        

-بـه .  قرار خواهد گرفـت    هاي بيروني ه به واقعيت  عوامل وابست بندي ژنت، در دستة چهارم؛ يعني       طبقه

  .  بودن ترجمه است3غيرمستقيم يا 2مستقيمتر، منظور از جهت ترجمه، دقيقبيان

توانند اثري را به    دليل اينكه با زباني آشنا نيستند، نمي          تاريخ ترجمه نشان داده است گاهي مترجمان به       

 زبـان سـوم  يا  4زبان ميانجيبرخي از مترجمان با استفاده از       در چنين شرايطي،    . جامعة خود معرفي كنند   

عنـوان  شـدة آن بـه   متن اصلي، بلكه نسخة ترجمهدر اين روش، نه. اند اين مانع را ازميان بردارند    توانسته

طور معمول چندين ترجمه توسط مترجمان مختلـف و  در ايران از آثار مشهور به  . گيرد قرار مي  أمتن مبد 

- و برخي بهمستقيم از شيوةها برخي از اين ترجمه. شوندهاي متفاوت روانة بازار كتاب ميفيتالبته با كي

ندرت  هستند، بهغيرمستقيمهايي كه حاصل جهت در ترجمه. اند صورت گرفتهغيرمستقيمناچار از شيوة 

 روي  -استبودن از آن حقّ خواننده      كه مطلع -عنوان يك ويژگي    مشاهده شده است كه اين موضوع به      

گاه مطلع نشود كـه آن ترجمـه        گفتار يا در مقدمة مترجم درج شود و شايد خواننده هيچ          جلد يا در پيش   

ايم كه اغلب ناشران، ترجمه از زبان اصـلي را        همچنين، شاهد بوده  . برگرداني از نسخة اصلي نبوده است     

كنند تا به اين طريق      چاپ مي  طرز چشمگيري روي جلد اثر    كنند و به  عنوان يك ويژگي مهم تلقي مي     به

                                                 
1.Directionality 

2. Direct translation 

3. Indirect translation 

4. Intermediary language 

 

وانندهخ ناشر  
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سوي ترجمة خود سـوق دهنـد؛ ماننـد رمـان مـشهور             هاي مختلف به  انتخاب خواننده را ازميان ترجمه    

در پژوهش حاضر   . اند كه تاكنون در ايران مترجمان و ناشران مختلف آن را ترجمه كرده            صدسال تنهايي 

  :يمبرآنيم تا با موردپژوهي يكي از چنين مواردي را روشن كن

زبـان  انـد، محـصول ترجمـه از        آيا با درنظرگرفتن معيارهاي ترجمه كه تاكنون محققان معرفي كـرده          . 1

 شود يا خير؟، ترجمه محسوب ميميانجي

 كند؟ ارزش ترجمه را كمتر ميزبان ميانجيآيا ترجمه از . 2

  دهد؟ تواند عامل فرامتني را معيار تشخيص ترجمة برتر قرار خواننده تا چه حد مي. 3

 پيشينة تحقيق. 2

هـا،  گفتـار، عنـوان    را براي ناميدن عناصر زباني و غيرزباني مانند پـيش          فرامتنيعنوان  ) 1997(   ژنت  

دانـد  گيرند و آن را پلي مـي    كار برده است كه بخشي از اثر ادبي را دربر مي          تصاوير و ساير مواردي به    

وي معتقـد اسـت كـه همـواره نقـش اصـلي           . دهدكه محتويات كلي اثر ادبي را به خواننده انتقال مي         

). 4.  ، ص1،2000واتـس (سـوي اثـر مـوردنظر اسـت       كـردن خواننـده بـه     عوامل فرامتنـي مجـذوب    

گيرنـد، در بـازار و چگـونگي        هميشه قبل از مـتن موردتوجـه خواننـده مـي          «كه اين عوامل    ازآنجايي

. ، ص 2011،  2كروكـر  ( »ده دارنـد  عهـ تأثير قراردادن خواننده بـه    خوانش كتاب، نقش مهمي در تحت     

پـيش  عناصـر  : ژنت معتقد است عوامل فرامتني از دو طريق با خواننده ارتباط بر قـرار مـي كننـد                 ). 2

ايـن  . نامـد  نيز مي5متني ناشرپيشمتني را عناصر عناصر پيش) 1997(ژنت  . 4پيرامتني و عناصر      3متني

هـاي مناسـب نـشر را بـا درنظرداشـتن           ند و شـيوه    آثار داللت دار   6ديداريهاي  عناصر بيشتر بر جنبه   

-عناصـر تـشكيل   خـود بـه دو دسـتة    ديـداري اين عناصر . كنندوضعيت كنوني بازار كتاب تعيين مي  

عناصـر   مانند قالب، طراحي جلد، صفحات آغاز و پايان كتاب، صـحافي، تـصاوير و غيـره و                   7دهنده

                                                 
1. Watts 

2. Croker 

3. Peritextual 

4. Epitextual 

5. publisher’s peritext 

6. visual 

7. Organizational 
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 تقـسيم    سـخني خطـاب بـه خواننـده       و بخش   نامه، جمالت قصار     مانند تقديم  1مربوط به ويراستاري  

هـاي مختلـف     به عواملي بيرون از اثر ادبي داللت دارند كه به شكل           پيرامتنيعناصر  ). همان(شوند  مي

كنند و در چگونگي درك و تفسير مـتن بـه خواننـده جهـت               ازجانب اثر با خواننده ارتباط برقرار مي      

هـاي بازرگـاني،   مؤثر در روابط عمومي مانند آگهيسازي عوامل اين عناصر ازطريق برجسته . دهندمي

هـا و  تـر ماننـد نامـه   شده با نويسنده، مترجم و منتقـد و نيـز اطالعـات خـصوصي     هاي انجام مصاحبه

  ).2. ، ص2011كروكر، (كنند خاطرات مترجم، نويسنده و ناشر نقش خود را ايفا مي

ري از نويسندة بيگانه فرانسوي بـه مخاطبـان،          را در شناساندن اث    عوامل فرامتني نقش  ) 2000(    واتس  

بـا ظـاهر و عوامـل       ) از زمان اولين تا آخـرين انتـشار       (اين اثر ادبي طي پنجاه سال       . بررسي كرده است  

واتس مدعي است مقايـسة دو جلـد ايـن اثـر؛ يعنـي اولـين و                 . فرامتني مختلفي روانة بازار شده است     

هـدف  . ي اين اثر ادبي طي پنجاه سال تغيير كرده اسـت          دهد كه جايگاه اجتماع   آخرين نسخه نشان مي   

عوامـل  وي از انجام پژوهش موردبحث پاسخ به اين پرسش بـوده اسـت كـه در هـر برهـه از زمـان،           

شـده، واتـس   هـاي انجـام  اند يا خير؟ پس از بررسـي  در چگونگي دريافت اين اثر نقشي داشته  فرامتني

گفتار، سـخن آخـر،      معتقد است اين عوامل كه شامل پيش        را تأييد كرده و    عوامل فرامتني اهميت نقش   

وظيفـة ايـن    . انـد شوند، ابزارهاي ترجمة فرهنگي نيـز بـوده       نامه وغيره مي  ها، جلد، تصاوير، واژه   عنوان

  .هاي فرهنگي بوده استدليل وجود تفاوتكردن سختي درك معناي متن، بهابزارها برطرف

. نام بـرد ) 2008 (2توان از كاس پرداخته است، مي   عوامل فرامتني سي      از ديگر محققان ترجمه كه به برر      

شـده  دهد كه اهميت مطالعة اين عوامل در آن است كه دربارة ارائه و دريافت متون ترجمه    وي توضيح مي  

. دهنددر شرايط مختلف تاريخي و فرهنگي جامعة مقصد، بينش ارزشمندي دراختيار پژوهشگران قرار مي   

پـردازد و   مـي  عوامـل فرامتنـي   اي به بررسي تأثير چگونگي بافت فرهنگي جامعه بر چگونگي           او در مقاله  

او با  . شده را بازنويسي كرد   توان اثر ترجمه  هاي فرامتني، چگونه مي   دهد كه با استفاده از استراتژي     نشان مي 

گ، ژانر، نويـسنده، اثـر و       هاي عوامل فرامتني با توجه به شرايط تاريخي، فرهن        پيام«تكيه بر اعتقاد ژنت كه      

هاي يك  در ترجمه  عوامل فرامتني ، به بررسي    )3. ، ص 1997ژنت،  (» كنندهاي مختلف  تغيير مي    ويرايش

                                                 
1. Editorial 

2. Koş 



 دوم شمارة         )               انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      114 

ـا نـشان دهـد تغييـرات جامعـه چگونـه  مـي                 اثر كه محتوايي فمينيستي داشته     تواننـد  اند، پرداخته است ت

  .ر تغيير دهندماية اصلي اث را  نسبت به  درونفرامتني هاياستراتژي

محقق و مدرس ادبيات كودك در دانشگاه استراليا است كه به بررسي نقـش      ) 1. ، ص 2011(   كروكر  

كـه  ازآنجـايي .  در تعيين چگونگي دريافت و خوانش آثار ادبي كودكان پرداختـه اسـت             عوامل فرامتني 

كنند تا به محتواي     كمك مي   خود به خواننده   1انتقاليعنوان عناصري بيروني با ويژگي       به عوامل فرامتني 

 فرامتنيت، نقش اين    انتقاليبر بررسي نقش    دروني اثر اشراف پيدا كند، كروكر بر آن بوده است تا عالوه           

 . هاي مختلف بررسي كندعنوان ابزارهايي براي ترجمة فرهنگي، در زمان و مكانعوامل را به

، واژة فراترجمـه را بـراي تحليـل         )اسپانيا (3و در دانشگاه ويگ   2ترجمه و فراترجمه      انجمن تحقيقاتي   

شـده را در برگرفتـه باشـد، ابـداع          زمان و موقعيت ضروري براي ترجمة هر فرامتنيتي كه متن ترجمـه           

-شـده قـرار مـي     تمام اين عوامل دركنار متن ترجمـه      ). 118. ، ص 2012،  4يوست فرياس (كرده است   

) 118. ، ص 2012(يوست فريـاس    . زار كتاب بيفزايند  گيرند تا بر امكان پذيرش و دريافت آن اثر در با          

شـود تـا دسترسـي و تحليـل تـأثيرات ناشـي از       كار گرفته مـي  بهفراترجمهمفهوم  «دهد كه   توضيح مي 

هاي زيباشـناختي، سياسـي، ايـدئولوژيك، فرهنگـي و اجتمـاعي دخيـل در همـة توليـدات                دستكاري

  .»اي جاي دارندشدهرون هر متن ترجمهتأثيراتي كه در حاشيه و د. فرامتني را نشان دهد

-پژوهشي درزمينة جلدهاي چند اثر ادبي كودك به زبان فرانسه و ترجمة آن      ) 2012(   يوست فرياس   

عوامـل  عنوان ابـزاري بـراي مطالعـة       را به  فراترجمههاي مختلف انجام داده است كه اهميت        ها به زبان  

 او به آن پرداخته است، طراحـي حـروف و شـيوة درج              عامل فرامتني كه  .  در ترجمه ثابت كند    فرامتني

او پس از توصيف اهميت شيوة نمـادين نوشـتار حـروف و اهميـت               . عنوان بر روي جلد كتاب است     

دليل تغييركـردن  دهد در ترجمة اسپانيايي بهكند، توضيح ميمعنايي كه اين نماد در ذهن كودك القاء مي    

لد كتاب، معناي نهفته در صورت نمادين حروف ازبـين  طراحي حروف و شيوة درج عنوان بر روي ج  

                                                 
1. Transitional function 

2. Translation and paratranslation 

3. Vigo 

4. Frias 
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گيرد كه ارتباط مستمر بين مترجم، ويراستار يا ناشـر اهميـت بـسزايي دارد تـا                 او نتيجه مي  . رفته است 

  .  اصلي صورت گرفته استفرامتنيهاي متني و همراه تمام ويژگياطمينان حاصل شود كه ترجمه به

عوامـل  ، يك دسته را به عوامل فرامتنيبندي در تقسيم) 1997(شد، ژنت طور كه در آغاز اشاره      همان

هـاي اجتمـاعي و سياسـي وي،        ازجمله سن يا جنسيت نويسنده، ويژگي     هاي بيروني   وابسته به واقعيت  

معرفـي  . اند و غيره اختصاص داده است     هايي كه به اثر تعلق گرفته     شدن اثر، جايزه  شرايط تاريخي نوشته  

هاي غيراصلي هستند، در جوامع مختلف      آثاري كه متعلق به زبان    . كي از اين عوامل است     ي شيوة ترجمه 

هاي مختلف دربارة   در بخش بعد، بر ديدگاه    . شوند به زبان مقصد ترجمه مي     زبان ميانجي گاهي ازطريق   

  . زمينه مروري كلي خواهيم داشتشده دراينهاي انجام و پژوهشزبان ميانجيجايگاه ترجمه از 

  زبان ميانجيعناوين مختلف براي جهت ترجمه از . 1. 2

انـد؛    پيـشنهاد كـرده  ترجمه از زبان ميـانجي هاي مختلفي را براي روش        تاكنون محققان ترجمه عنوان   

برخـي از  . هـا اسـتقبال شـده اسـت     بيـشتر از سـاير عنـوان   1 امـدادي  ترجمةو  غيرمستقيم  اما از ترجمة

2بازترجمهاي از جموعهنظران، اين روش را زيرمصاحب
 بـه  بازترجمـه كـه  ازآنجـايي . انـد درنظر گرفته 

شود كه پيش از آن به زباني ترجمه شده و براي بار دوم به همان زبـان برگردانـده شـده      اثري اطالق مي  

دليـل  همـين بـه .  ترجمه شده است، عنوان مناسـبي باشـد        زبان ميانجي تواند براي اثري كه از      است، نمي 

 را از زبـان ميـانجي  انـد و ترجمـه از   اين تمـايز را مطـرح كـرده    )1994 (3قان مانند گمبيربرخي از محق 

  ).230. ، ص2009بيكر و سالدانها،  (اند  جدا كردهبازترجمه

كنـد   برده به اندازة كافي گويا نيستند و پيـشنهاد مـي        هاي نام يك از عنوان  معتقد است هيچ  ) 2011 (   پيم

او .  اسـتفاده شـود    ترجمة غيرمـستقيم   يا   زبان ميانجي ترجمه از    تري مانند   ضحهاي وا بهتر است از عنوان   

 در اين است    زبان ميانجي ها  خالي از ابهام نيستند؛ براي مثال، ابهام عنوان ترجمه از             اعتقا دارد اين عنوان   

  . گيرند ، صورت مي)مترجم(كند  گري ميها توسط شخصي كه بين دو زبان ميانجي كه تمام ترجمه

                                                 
1. Relay translation 

2. Retranslation 

3. Gambier 
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نظران مطالعـات ترجمـه؛ يعنـي        در اين است كه يكي ديگر از صاحب        غيرمستقيم   ابهام عنوان ترجمة    

هـاي سـبكي    كار برده است كه به ويژگـي    اي به براي ناميدن ترجمه   تر اين عنوان را   ، پيش )2000 (1گات

 در ايـن    يمغيرمـستق  و   مـستقيم تعبير وي، تفاوت اصلي بـين  ترجمـة          به. متن اصلي زياد نزديك نيست    

-اي را ارائه كند كه ازلحاظ مفهـومي در كامـل          كند ترجمه ، مترجم تالش مي   مستقيماست كه در ترجمة     

كـه در ترجمـة   دسـت دهـد؛ درحـالي   ترين حد ممكن باشد تا بتواند تفسيري شبيه به تفسير اصـلي بـه         

هـاي آن   موضـوع  دارد و ها  شوند كه مخاطب پيشينة ذهني دربارة آن      ، تنها مفاهيمي منتقل مي    غيرمستقيم

  ). 109. ، ص2002، 2اسميت(شوند سازي ميدرك هستند و مفاهيم ناآشنا حذف يا بوميبرايش قابل

3دولراپ. اندزمينه مدنظر داشتهپردازان مطالعات ترجمه، عنوان ديگري را نيز دراين    نظريه
نيز ) 2008( 

را پيـشنهاد   امـدادي او عنـوان ترجمـة     ). 80 .، ص 2011پيم،  ( مخالف است    غيرمستقيمبا عنوان ترجمة    

مـتن   شـود، مبدأ اسـتفاده مـي   عنوان متنهاي بعدي بهاي كه در ترجمهدهد ترجمه و توضيح مي كند مي

او ميان ترجمة . شوندناميده مي ترجمة امدادشدهاي كه حاصل چنين فرايندي است،  و ترجمهامداددهنده

خواند كه مترجم      مي شدهحمايتاي را   ترجمه او. شوديز قائل مي   تما 4شدهحمايت و   امدادي،  غيرمستقيم

ترجمة . هاي قبلي كمك گرفته است و از اين طريق ابهاماتش را رفع كرده است            براي توليد آن از ترجمه    

اگـر  . كنند  با يكديگر ارتباط برقرار ميزبان ميانجيوسيلة گيرد كه دو نفر به  زماني صورت مي   غيرمستقيم

توان گفت چنين برداشتي از   درنظر گرفته شود، ميغيرمستقيمترجمة  از) 1998( تعريف دولراپ تا اينجا

اي  نيست؛ خواننده و نويسنده    زبان ميانجي دور از ماهيت شيوة ترجمه ازطريق        غيرمستقيمعنوان ترجمة   

دليل . تباط برقرار كنندتوانند ار گري زباني آشنا با يكديگر ميكه با زبان هم بيگانه هستند، ازطريق ميانجي

فقط جنبة كمكي دارد    زبان ميانجي   ،  غيرمستقيمديگر دولراپ براي رد اين عنوان آن است كه در ترجمة            

 ابتدا فقـط بـراي    ) متن ميانجي (، ترجمة اول    زبان ميانجي و مخاطب خاص خود ندارد؛ اما در ترجمه از          

-به. شوداستفاده مي تن اصلي و زباني ديگرعنوان ميانجي بين مگيرد، سپس، به مخاطبان خود صورت مي

  . گري نيستهدف اول واصلي توليد آن  ميانجي ديگر،عبارت

                                                 
1. Gutt 

2. Smith 

3. Dollerup 

4. Support translation 
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شـده بـه يـك موضـوع اشـاره          هاي مطـرح  هايي كه از آن ياد شد، همة نظريه           باوجود تنوع در عنوان   

 عنـوان ترجمـة   در مقالـة حاضـر،  . كنـد  داللـت مـي    زبان ميانجي دارند كه آن بر مفهوم ترجمه با كمك         

تفصيل كـاربرد و اهميـت ايـن    در بخش بعد، به . عنوان گوياترين عنوان انتخاب شده است      به غيرمستقيم

  . كنيمروش از گذشته تا كنون را بررسي مي

  غيرمستقيمنقش و اهميت ترجمة . 2. 2

 و بـسط آثـار      دهد اين روش از گذشته تا كنون در انتشار            بررسي تاريخ ترجمه در هر ملتي نشان مي       

بـه يكـديگر    زبان ميانجيهاي مختلف توانستند ازطريق ادبيات ملت. اي داشته استمختلف نقش ويژه

 فراوانـي   تـوان بـه   دهد؛ براي مثـال، مـي     را نشان مي  زبان ميانجي   منتقل شوند كه اين، اهميت ترجمه از        

 از زبان و فرهنـگ عربـي   مستقيمورت صتنها بهاين عناصر نه. عناصر اسالمي در ادبيات مااليا اشاره كرد     

هايي هـستند كـه از زبـان عربـي بـه             برگرفته از داستان   غيرمستقيمطور  وارد ادبيات مااليا شدند، بلكه به     

همچنين، آثار ادبي شرق ميانـه      ). 170. ، ص 2010صالح،حاج(اند  هاي فارسي و هندي ترجمه شده     زبان

ها نيـز بـراي دسترسـي بـه          مااليا شدند؛ اما خود فرانسوي     هاي فرانسوي وارد ادبيات   نيز ازطريق ترجمه  

-همين آثار اردو نيـز ترجمـه      أ  گرفتند و متن مبد   ادبيات عرب، از ترجمة اين آثار به زبان اردو كمك مي          

  ). 2010صالح،حاج(هاي فارسي بودند؛ نه متن عربي 

 پيشرفت چين اشـاره كـرده و         در زبان ميانجي نيز به اهميت نقش ترجمه از       ) 232. ، ص 1995 (1    ليو

وسيلة زبان ژاپني توانست به آثار اروپايي دسترسي پيدا كنـد و            معتقد است در اوايل قرن بيستم، چين به       

عنـوان   بـه  غيرمـستقيم وي معتقد است نقش ترجمة      . اين موضوع زمينة مدرنيته را براي چين فراهم كرد        

قـدر حـائز    يتة اروپا و درنهايت، گسترش مدرنيتـه آن       ها از مدرن  تنها راه ممكن براي باالبردن درك چيني      

  .جايگاهي نداردغيرمستقيماهميت است كه توجه به احتمال خطا در ترجمة 

هـاي   در آگاهي بريتانيا از موضـوع      غيرمستقيممدعي است اهميت نقش ترجمة      ) 2004(    سنت آندره   

هـاي در     كه ترجمـه از زبـان     زماني. تزمينه درخور توجه اس   مربوط به آسياي جنوبي و شرقي نيز دراين       

بسيار نادر بود، اروپاييان درصورت نياز به اثري، آن را بـه يكـي     ... هندي، چيني و     حاشيه، مانند فارسي،  

                                                 
1. Liu 
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 أشـده را مـتن مبـد      هاي بعدي، آن متن ترجمـه     كردند و در ترجمه     هاي اصلي و رايج ترجمه مي       زبان از

وجـود   بـه  1كاذبهايي به نام ترجمة       ويژه وقتي ترجمه  ها به   رجمهالبته درمورد دقت اين ت    . دادند  قرار مي 

شوند؛ اما هـيچ       اين عنوان براي ناميدن متوني است كه ترجمه تلقي مي          .آمدند، ترديدهايي وجود داشت   

 نوعي جعل ادبـي اسـت كـه در          كاذب  يي ندارند؛ زيرا، درواقع ترجمه نيستند؛ بنابراين، ترجمة       أمتن مبد 

شاتلورت و كـاوي،    ( كرده است متن اصلي را در لباس ترجمه به خواننده عرضه كند              آن نويسنده سعي  

  ). 212-213. ، ص1385

ـات بـه            ) 2004(   سنت آندره    آمـده از  دسـت معتقد است اروپاييان با استفاده از ترجمة غيرمـستقيم، اطالع

ـاني كـشورهاي         براينكاين روش عالوه  . گذاشتند  اشتراك مي ها را با يكديگر به      غيراروپايي ه بـه دانـش همگ

هاي اروپايي حفظ شود      شد اتحاد بين ملت   كرد، باعث مي  هاي دور كمك مي   اروپايي نسبت به ادبيات ملت    

 باقي بماند؛ براي مثال، پس از آن همه دوري غرب از شرق،             2ديگريو نيز دوگانگي اروپايي و غيراروپايي       

 را هـزار و يـك شـب    د، مجبور شد آثار مـشهوري چـون     هاي شرقي آگاه ش   كه اروپا از ادبيات ملت    زماني

ـان       ) 2007 (3تعبير گروله به. هاي ميانجي همچون فرانسوي وارد كند       ازطريق زبان  كـه يكـي ديگـر از محقّق

دليل وجود تفاوت   رو شدند؛ اما به   نظير غرب روبه   با استقبال بي   هزار و يك شب   هاي  ترجمه است، ترجمه  

  . اي در آن ايجاد شدمحض ورود، تغييرات نسبتاً عمده، بههنجارهاي فرهنگي شرق و غرب

  كاربرد ترجمة غيرمستقيم در ادبيات فارسي. 3. 2

اي كـه   مدعي است اين روش اغلب در جامعـه       ) 1998 (، دولراپ غيرمستقيم     درمورد كاربرد ترجمة    

يز از گذشته تا كنـون آثـار زيـادي      ر ايران ن  د. افتد  زبان رايج آن در حاشية نظام زباني قرار دارد، اتفاق مي          

؛ براي مثال، حبيبي معتقد است در گذشته كمتر مترجماني بودند كه            اند  شده ترجمه   زبان ميانجي ازطريق  

 غيرمـستقيم طـور   ي آثار روسي از اين زبان بـه       ها  ترجمهاغلب  . با زبان روسي آشنايي كافي داشته باشند      

 دوراني كه حزب توده با اهداف سياسي و فرهنگي خاص     استقبال از اين روش حتي در     . شدندانجام مي 

هاي نويسندگان مـشهور روسـي   هترجمشدت رواج داشت؛ چنان كه بيشتر      به فعاليت مشغول بود نيز به     

                                                 
1 Pseudo translation 

2. The other 

3. Grolée 
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كـس  در آن زمان هيچ. گرفت ي فرانسوي يا انگليسي صورت ها زبانمانند ماكسيم گوركي و چخوف از    

شـد و البتـه دخالـت     ينمرفت؛ زيرا، نيازي به آن احساس  نميطور جدي سراغ يادگيري زبان روسي       به

قاضـي آثـار اسـپانيايي و روسـي را          ). 51. ، ص 1385لواسـاني،   (ير نبوده است    تأثيبشرايط سياسي نيز    

مترجمان مشهور ديگري چـون     ). 1385گيالني،  سميعي( ترجمه كرده است     ها  آنة  فرانسازطريق تحرير   

ي ميـانجي انگليـسي،     هـا   زبـان ره نيز آثار ادبي آمريكاي التين را ازطريـق          كوثري، فرزانه، گلشيري و غي    

 كه توسط مترجماني با ها ترجمهبرخي از اين   . فرانسوي، ايتاليايي، آلماني و غيره به ايرانيان معرفي كردند        

لي يي كـه از مـتن اصـ   ها ترجمهنظيري دارند و حتي بيشتر از      اند، كيفيت بي  مهارت و باتجربه انجام شده    

  . اندخوان قرار گرفتهمورداستقبال طبقة كتاباند،  گرفتههمين آثار صورت 

گـري يـك   دهـد ميـانجي  در ترجمة آثار ادبي به زبان فارسي نـشان مـي         زبان ميانجي       بررسي كاربرد   

زبـان  «كرده بوده اسـت؛ بـراي مثـال،           يلتحصاي آن زبان درميان قشر روشنفكر و        دورهاج  زبان، تابع رو  

، 1320ي فرانسوي و روسـي پـس از سـوم شـهريور           ها  زبانسوي در دورة رضاشاهي و قبل از آن،         فران

ـ   داشـته هاي اخير اين نقـش را       زبان انگليسي و گاهي زبان آلماني در دهه        ، 1385گيالنـي،   سـميعي (» دان

ـ           حاضر، اغلب زبان انگليسي در جايگاه ميانجي قرار مـي         درحال). 1. ص ار گيـرد؛ امـا بـراي ترجمـة آث

- ميـانجي  گري چـون فرانـسوي و آلمـاني       هاي برجستة دي    هاي عربي يا فارسي، زبان    شده به زبان  نوشته

. هـاي ديگـر اسـت     دليل تمايل بيشتر اين كشورها به انتشار ترجمة ادبيات ملت         كنند كه اين، به     گري مي 

آگاهانـه بهتـرين     ترجمه كند، بهتر اسـت       غيرمستقيمطور  در شرايطي كه مترجم مجبور است اثري را به        

) 1386(پـور   اي، خرّمي در مصاحبه . حداقل برسند  به ها  ضعفعنوان ميانجي درنظر بگيرد تا      ترجمه را به  

، نويسندة نـروژي، زبـان آلمـاني را    1براساس چنين استداللي اظهار داشته است كه در ترجمة آثار گاردر       

ـ         زبان ميانجي   عنوان  به سنده بـيش از هـر جـاي ديگـر در آلمـان        انتخاب كرده است؛ زيرا آثـار ايـن نوي

هـاي آلمـاني   رجمهت. شود يميي از كتاب در مدارس تدريس    ها  بخشاند و حتي    مورداستقبال قرار گرفته  

زبـان  اين آثار بسيار قوي هستند و مترجمان در بسياري از كشورها براي ترجمة آثـار ايـن نويـسنده، از           

  ). 1386ب، خبرگزاري كتا(گيرند  يم آلماني بهره ميانجي

                                                 
1. Gaarder 
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 انگليـسي بـه فارسـي    زبـان ميـانجي  ، نويسندة پرتغـالي، از     1    مينو مشيري، اخيراً آثاري را از ساراماگو      

اسـت؛ امـا   » غيرمستقيم«مراتب بهتر از ترجمة او معتقد است ترجمه از زبان اصلي به  . ترجمه كرده است  

.  نيـست غيرمـستقيم  استفاده از ترجمـة  اي جزوقتي مترجمان به زبان موردنظر تسلّط كافي ندارند، چاره     

هايش بارها ترجمة انگليسي اين آثار را تحسين و از متـرجم آن             تعبير وي، چون ساراماگو در مصاحبه     به

هـايش اداي ديـن كـرده       تر به انديـشه   تقدير كرده و حتي اعتراف كرده است كه اين مترجم بهتر و دقيق            

هـاي  اهللا فوالدونـد دربـارة ترجمـه   عـزت . نتخاب كرده استعنوان ميانجي ااست، ترجمة انگليسي را به 

پيداست مترجم مرعوب نويسنده نيست و لحن نوشته و سـطح سـخن را              «: گويدمينو مشيري چنين مي   

  ).1. ، ص1390جاويد، (» خوب دريافته و توانسته با امانت به خوانندة فارسي زبان انتقال دهد

عنوان زبـان ميـانجي مورداسـتفاده    به يشتربرجمه قرار داشته باشد،      هرچه زباني بيشتر در مركز نظام ت   

ي حاشـيه بتواننـد بـا يكـديگر دادوسـتد داشـته باشـد               ها  زبانگيرد؛ يعني ابزاري كه كمك كند       قرار مي 

اي ديگـر منتقـل   اي به زبـان حاشـيه     تواند از يك زبان حاشيه    ؛ بنابراين، هر اثر زماني مي     )1999هيلبرن،  (

طور كه تـا قبـل از جنـگ         المللي، ترجمه شده باشد؛ همان    هاي رايج بين  تر به يكي از زبان    شود كه پيش  

كـم زبـان انگليـسي داراي قـدرت         الملل بود؛ اما كم   جهاني دوم، زبان فرانسوي زبان غالب در سطح بين        

  . بيشتري شد و جايگزين زبان فرانسوي گرديد

   غيرمستقيم شناسي روشآسيب. 4. 2

طـور معمـول   بـه  نظران ترجمه اين است كه در ترجمه حتي در بهترين نـوع آن،         يشتر صاحب    اعتقاد ب 

شـده متفـاوت   شود متن اصـلي بـا مـتن ترجمـه     يمرود و باعث  يمهايي از متن اصلي از دست     يژگيو

. دشـون  يمـ  دوچنـدان    هـا   ضـعف شده انجـام شـود، ايـن        اي از روي متن ترجمه    حال اگر ترجمه  . باشد

ي هنـد بـود كـه در عـصر او ادبيـات و هنـر بـه اوج                   گوركـان ، دانشمند و سومين پادشاه      اديباكبرشاه  

او خـود بـه     . شكوفايي رسيد و برخي از آثار ادبي قديم زبان سانسكريت به زبان فارسي ترجمه شـدند               

  را از زبان سانسكريت بـه       و دمنه  كليله و   پنج داستان يف آثار ادبي پرداخت و دستور داد        تألگردآوري و   

مقفع، نصراهللا منشي و انـوار سـميعي        شده توسط ابن  هاي انجام  ترجمه اكبرشاه. زبان فارسي ترجمه كنند   

                                                 
1. Saramago 
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، از مـتن اصـلي      اند  شدهدليل اينكه ازطريق زبان ميانجي ترجمه        به ها  آنپسنديد؛ زيرا، باور داشت       ينمرا  

  : در مقدمة اثرش چنين گفته استنپنج داستا يا  كيانهپنج مترجم دادخالقمصطفي . اند ماندهبسيار دور 

 نظـر   كتابخانة عـالي بـه    ] بازديد[هنگام عرض   ] پنج داستان [و چون همان نسخة اصلي هندوي            

چنـان قـرار يافـت كـه چـون ايـن كتـاب              ] اكبرشاه [ مĤثر يقدسخاطر  درآمد، به ]  اكبرشاه[كيميا اثر   

لوي، از پهلـوي بـه عربـي و از عربـي بـه              از سانسكريت به په   [چندين كرت از زباني به زباني رفته        

و از بياني به بيان ديگر آمده و البته تغيير و تبديل در آن راه يافته و كمي و زيـادتي پذيرفتـه                     ] فارسي

تـرين    ينواپـس  اين كتاب به ترجمه درآيد و قرعة دولت اين خدمت به نام              مجدداًاولي آنست كه    ... 

حكم شد هرچـه از خـشك و تـر در آن كتـاب              . باسي افتاد  ع دادخالقهاي اين درگاه، مصطفي     بنده

باشد، به همان ترتيب رقم نمايد تا قدر تفاوت اصل سخن و ترتيب آن و زيادتري و نقـصان ظـاهر             

  ).4-5. ، ص1313عباسي، هاشمي(گردد 

گمان بدبيني نـسبت بـه ترجمـه از زبـان ميـانجي، از      معتقد است بي) 232. ، ص2004(    سنت آندره   

اي اي ترجمه همـواره موضـوعي حاشـيه       وقتي در جامعه  . گيرد  يم تأنشيني نسبت به كنش ترجمه      بدب

  . شده است، دو برابر شودزبان ميانجياي كه از اعتمادي نسبت به ترجمهقلمداد شود، بعيد نيست اين بي

  هدف پژوهش. 3

نظـر  اند، بـه   ترجمه شده  ستقيمغيرمطور  ها به   اگرچه در ايران در طول ساليان دراز بسياري از ترجمه         

يكـي  . رسد در چند سال اخير اين موضوع بيشتر موردتوجه خوانندگان و ناشران قرار گرفتـه اسـت                مي

اي  كه در ايـران بـه پديـده   صدسال تنهاييرمان  . از داليل وجود چنين توجهي عامل سانسور بوده است        

سابقه، و ناشـر مـشهور، اميركبيـر        خوش توسط بهمن فرزانه، مترجمي      1353تبديل شده است، در سال      

نظيري همراه شد؛ اما پس از انقـالب اسـالمي ايـران،    براي اولين بار ترجمه و منتشر شد و با استقبال بي     

هاي اخالقي نامتعارفي كه در اين ترجمه وجود داشت، اجـازة نـشر بـه آن داده نـشد؛                   به داليل ويژگي  

صـورت  اثر، ترجمة فرزانه وارد بازار سياه شد و چندين سال بـه مندي مخاطبان به اين  دليل عالقه ولي به 

در شرايطي كه فروش مجاز چنين اثر محبوبي ممنوع شده بـود و خواننـدگان        . فروش رسيد زيرزميني به 

آساني به آن دسترسي داشته باشند، زمينه براي ناشران و مترجمان ديگـر فـراهم شـد تـا                    به توانستندنمي

ه ترجمة اين اثر پرفروش بزنند و بـا پركـردن جـاي خـالي آن در بـازار كتـاب،                     تر دست ب  هرچه سريع 
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 انجـام   غيرمـستقيم  و    مـستقيم  صـورت ها  بـه   اين ترجمه . بيشتر را از آن خود كنند     شانس فروش هرچه  

هـاي چـشمگيري   ويژه دقت و امانتداري نقصشدند و نسبت به ترجمة فرزانه ازنظر رواني، زيبايي و به    

نكـردن اصـل دقـت و امانتـداري بـراي كـسب           هاي جديد بخشي از رعايت    شك در ترجمه  بي. داشتند

دليـل ايـن    همـين بـه . هـا از چـشم مخاطبـان دور نمانـد         ها و تفاوت  اين نقص . مجوز چاپ بوده است   

در . رفت، فروخته نشدند و بازار سياه ترجمة فرزانه همچنان رونق داشـت           طوركه انتظار مي  ها آن ترجمه

اعتمـاد شـده بودنـد،      هاي موجود در بازار بي    بودن ترجمه  كه خوانندگان به امانتداري و كامل      اين شرايط 

برخي ديگر از ناشران و مترجمان اين اثر را با كيفيتي هرچند نامطلوب ترجمـه كردنـد و بـا اسـتفاده از                     

ي كردنـد   سـع ترجمه از نسخة كامل اسـپانيايي       كردن عبارت    و درج  جهت مستقيم ترجمه  عامل فرامتني   

هـا  رسد در بازار كتـاب ايـن ترجمـه   نظر ميبه. سوي اثر خود جلب كنندرفتة مخاطبان را به  اعتماد ازبين 

هاي فرزانـه طرفـداران خـود را ازدسـت ندادنـد و             وجود، ترجمه اينبا. بيشتر توانستند موفق عمل كنند    

 خـود را دوبـاره روانـة بـازار          ييصدسـال تنهـا    فرزانه با اعمال تغييراتي توانست       1390باالخره در سال    

  :اش چنين نوشته استاو درابتداي نسخة جديد ترجمه. كتاب كند

هـا و گفتگـو در نمايـشگاه كتـاب، اغلـب درمـورد رمـان                هاي اخير در مـصاحبه    درطي سال      

اكنون پـس از ايـن همـه        . ماندندشد كه بدون جواب باقي مي     ، از من سؤاالتي مي    صدسال تنهايي 

. توانم به خواستاران آن كتـاب جـواب مثبتـي بـدهم      ، خوشحال هستم كه عاقبت مي     سال سكوت 

ممكن است برخي از خوانندگان از اين ويرايش جديد دچار شك و شبهه بـشوند ولـي مـن بـه                     

، مثـل   صدسال تنهـايي  كتاب  . اي به كتاب وارد نشده است     بخشم كه صدمه  خاطر مي ها اطمينان آن

اي چيدن چند شاخ و برگ اضـافي بـه تنـة درخـت صـدمه              . يك درخت كهنسال صدساله است    

  ).مقدمة مترجم. ، ص1390فرزانه، (زند نمي

) مـستقيم يـا غيرمـستقيم      (جهت ترجمه و يكي از عوامل مهم آن، كه        عوامل فرامتني       باوجود اهميت   

ـ    ةحوز نشر و بازار ترجمه و نيز در          ةحوزاست، توجه چنداني به اين موضوع در         . شده اسـت   پژوهش ن

كننـدگان  عنـوان مـصرف   هاي متعدد از يك اثر هستند، بـه       وقتي خوانندگان در بازار كتاب شاهد ترجمه      

شده در بـازار كتـاب،     هاي ارائه هاي متعدد مطلع نيستند و در مقابل تنوع ترجمه        اين كاال از كيفيت نسخه    

نظران علم ترجمه بـا تالشـي   صاحبدر چنين موقعيتي، محققان و . قادر به انتخاب بهترين گزينه نيستند 
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ها موظف هـستند آثـار   آن. توانند نقش مؤثري در بهبود وضعيت نشر و بازار ترجمه ايفا كنند    آگاهانه مي 

ها را مشخص سازند تا به خواننـده كمـك كننـد     و قوت آنشده را بررسي نمايند و نقاط ضعف     ترجمه

اين فرايند موجـب خواهـد شـد ناشـرين نيـز            . اشدتري داشته ب    يحصحدر بازار كتاب انتخاب منطقي و       

براساس وجود چنين ضرورتي، در مقالة حاضر قصد داريـم بـه بررسـي      . تر به اين مهم توجه كنند       يقدق

طـور  اين رمان تاكنون توسط مترجمان مختلف و به       .  بپردازيم صدسال تنهايي نقادانة پنج ترجمه از رمان      

اي كـه ترجمـة مـتن اصـلي هـستند،      در دو نسخه. انده شده است به فارسي برگرد  غيرمستقيم و   مستقيم

. اي خاص و درشت بر روي جلد چـاپ شـده اسـت       به شيوه  برگردان از نسخة اصلي اسپانيايي    عبارت  

كـه برخـي از     ازآنجـايي . شـود  درنظر گرفتـه مـي     عامل فرامتني عنوان يك   در اين مطالعه، اين عبارت به     

 آن بـر روي جلـد از آن در بـازار          دهند و با درج   اي نشان مي  وجه ويژه ناشران به ترجمه از زبان اصلي ت      

هاي مختلف يـك اثـر      كنند، در اين مقاله با بررسي ترجمه      نشر با هدف جلب توجه خواننده استفاده مي       

، نشان خواهيم داد تا چـه       عامل فرامتني  هستند و مطالعة اين      غيرمستقيم و   مستقيمهاي  كه حاصل جهت  

  .اين ويژگي را معياري براي انتخاب ترجمة برتر درنظر گرفتتوان حد مي

  روش تحقيق. 4

نيـز    بودن اسـت و غيرمستقيم و  مستقيمهاي يك اثر كه يكي از داليل آن          ترجمه     براي بررسي تفاوت  

 وجـود  مستقيماز ترجمة   بيشترغيرمستقيمرود در ترجمة  بررسي ميزان تغييرها و خطاهايي كه گمان مي   

تـاكنون  . انـد  نويسندة مشهور كلمبيايي، انتخاب شـده 1 اثر ماركزصدسال تنهاييهاي رمان       ترجمهدارد،  

اي كه در تحقيق حاضـر بررسـي        پنج ترجمه . اندمترجمان مختلف اين رمان را به زبان فارسي برگردانده        

و دو  ) 1388(ي  و پارسـا  ) 1378(ور  ترجمه از متن اصلي؛ يعني اسپانيايي توسط راه        دوشوند، شامل   مي

 انگليسي و آخرين نسخة     زبان ميانجي از  ) 1390(الشيخ  و سبط ) 1389 (رادترجمة ديگر توسط گوهري   

انـد،  در هر دو اثري كه از زبان اصلي ترجمه شـده          . ايتاليايي است زبان ميانجي   از  ) 1390 (فرزانه ترجمة

-عـالوه . روي جلد درج شده اسـت      اسپانيايي بر    كاملبودن ترجمه از نسخة     طرز چشمگيري مستقيم  به

از صدسـال  «: شود، ايـن اسـت  آنچه مشاهده ميصدسال تنهايي ور از   براين، در اولين صفحة ترجمة راه     

                                                 
1. Marquez 
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هـا،  اي هم به زبان فارسي، يوناني و عربي منتشر شده كه وضع اين ترجمـه              اجازههاي بي تنهايي، ترجمه 

:  صفحة بعد با خطي درشت نوشته شده استو در). نخست. ، ص1378ور، راه (»چندان مطلوب نيست

اين كتاب از روي متن كامل نسخة اسپانيايي و با اطالع دفتر حقوقي گارسيا ماركز ترجمـه و در ايـران                     «

چنـين  » مقدمة مترجم «در ترجمة پارساي نيز در بخش       ). نخست. ، ص 1378ور،  راه(» منتشر شده است  

شـود،  ن اسپانيايي كه زبان مادري نويسندة آن محسوب مـي         ترجمة مستقيم اين كتاب از زبا     «: آمده است 

كند و متن اصلي و واقعي را دربرابـر چـشمان           هاي پيشين را روشن مي    بسياري از نكات نامفهوم نسخه    

  ).مقدمه. ، ص1388پارساي، (» ...دهد جستجوگر و اذهان پژوهشگر خوانندگان قرار مي

ترجمـه از   راد عبـارت     هستند، فقط در اثـر گـوهري       تقيمغيرمسهايي كه حاصل روش         ازميان ترجمه 

اند و نگارنـدگان ازطريـق تمـاس     ذكر شده است؛ اما دو ترجمة ديگر اين توضيح را نداده   زبان انگليسي 

ابتـدا دو ترجمـه       دقيق اين آثار،    پس از مطالعة  . ببرندبا ناشر توانستند به متن ميانجي دو ترجمة ديگر پي         

هـاي انگليـسي و ايتاليـايي    با يكـديگر مقايـسه شـدند و بعـد از آن، ترجمـة نـسخه            از نسخة اسپانيايي    

ها مـشاهده شـد       در همة مقايسه  . شده از نسخة اصلي مقايسه گرديدند     جداگانه با هريك از متون ترجمه     

. انـد ها داشته   كردن ترجمه  بيشترين نقش را در متفاوت     گذاري متفاوت معادل و   حذف يا اضافه  دو عامل   

هاي مفهومي ناشي از اين دو عامـل          اند و تفاوت  ر مقايسه، تعداد هريك از اين عوامل محاسبه شده        در ه 

هاي مفهومي و معنايي كه در ترجمه ايجـاد           ابتدا براي هر دو عامل با توجه به تفاوت        . اندبررسي گرديده 

-نكـه بيـشتر معـادل     دليـل اي   درنظر گرفته شـده بـود؛ امـا بـه          2غيرمهم و   1مهماند، دو زيرمجموعة    كرده

بـرده  هـاي نـام   هاي مهم معنايي و مفهومي ايجاد كرده بودنـد، زيرمجموعـه            هاي متفاوت، تفاوت    گذاري

بـراي دقـت عمـل      .  درنظر گرفته شـدند    حذف يا اضافه  براي اين عامل كنار گذاشته شدند و فقط براي          

ادفي انتخـاب و ارزيـابي   طـور تـص   بـه صدسال تنهاييرمان ) فصل بيستم (بيشتر، بخشي از فصل پاياني      

حـذف يـا    و گـذاري متفـاوت  معادلشده و تشخيص براي تطبيق متن اصلي و متون ترجمه  . شده است 

  .)1( استفاده شده است3الروسلغت اسپانيايي به انگليسي ، از فرهنگاضافه

                                                 
1. significant 

2. insignificant 

3. Larousse 
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  صدسال تنهاييتحليل و نقد ترجمة فصل بيستم رمان . 5

هـا نيـز     مترجمان در انتقال مفاهيم يكي نيست و خوانش ترجمه هاي يادشده ميزان موفقيت      در ترجمه 

ها كـه در هـر پـنج ترجمـه متفـاوت اسـت، مـوارد                  بر تغيير زمان فعل   عالوه. به يك اندازه روان نيست    

-معـادل  و حذف يـا اضـافه  اند، بيشتر ناشي از    دست آمده متغيري كه از بررسي فصل بيستم اين رمان به        

بـا نگـاهي جزئـي      . انـد هايي به مفهوم اصلي آسيب جدي رسـانيده         در بخش  هستند كه    گذاري متفاوت 

الـشيخ  هـاي سـبط  ترجمه.  فرزانه به هم شباهت دارند ور، پارساي و هاي راه توان مشاهده كرد ترجمه   مي

راد كه هر دو برگردان از زبان ميانجي انگليسي هستند، نقاط مـشترك زيـادي دارنـد؛ اگرچـه                   و گوهري 

عنـوان نمونـه قـسمتي از مـتن كـه چنـين       بـه . ن مبدأ يك ترجمه بوده است يا خيـر   مشخص نيست مت  

  :دهد، در اينجا ارائه شده است هايي را نشان ميشباهت
پيالرترنــرا شــبي 

در همان حال كه    

ـندلي  روي صـــ

راحتــي خــود از 

جنس چوب بيد   

نشسته بـود و از     

بهـــشت خـــود 

كـرد،    مراقبت مي 

بنابر . از دنيا رفت  

 آخرين آرزويش، 

ــدون  او را بــــ

ـتن در  گذاشــــ

ـاك  تابوت، به  خ

پارساي، (سپردند  

 .، ص     1388

538(.  

پيالترنرا شبي در   

ـاني    مجلس مهم

ـندلي   ــه در صـ ك

راحتــي خــود از 

جنس چوب بيد   

ــوس نشــسته  آبن

بود و از بهـشت     

ــت   ــود مواظب خ

ـا     مي كـرد، از دني

ــت ــق . رفـ طبـ

آخرين آرزويش  

او را بدون تابوت 

ـپردند   به خاك س

، 1378ور،    راه(

  ).477 .ص

 پيالرترنرا در يـك    

شــب ضــيافت، در 

ـال كـه در       همان ح

صـــندلي راحتـــي 

چــوب بيــد خــود 

نشــسته بــود و از  

بهــــشت خــــود 

كــرد،  نگهبــاني مــي

ــت ـابر . درگذش بنـ

آخرين آرزويش، او 

را بدون تابوت دفن 

ــد  كردنــــــــــ

 . ص 1390فرزانه،(

392(.  

  

ــرزن   ــرا، آن پيـ پيالرترنـ

جــادوگر، يــك شــب در 

مهماني، در همان صندلي    

احتي كه از چـوب بيـد       ر

درست شده بود نشـسته      

كه داشت از بود و درحالي

بهشت خيالي خود لـذت     

ـا رفـت      مي او . بـرد، از دني

ها پيش وقتي كـه بـه     سال

پــنج وچهــلســن  صــدو

ــود از   ـيده ب ـالگي رسـ سـ

انگيز شـمارش   عادت غم 

هاي عمرش دسـت      سال

برداشــته بــود و فقــط بــا 

كرد            خاطراتش زندگي مي  

. ، ص 1390الـشيخ، سبط(

519(.  

 پيالرترنـــرا، آن پيـــرزن  

جــادوگر مرمــوز، در يــك 

-حال  شب سياه، در همان     

ــي    ـندلي راحت ــه در صـ ك

چوب بيد خود نشسته بود     

ـالي خـود       و از بهشت پوش

او . برد از دنيا رفت لذت مي 

كه به سن    ها قبل وقتي    سال

وپــنج ســالگي صــدوچهل

رسيده بود، از عادت بيهودة     

اي عمرش  ه  شمارش سال 

ـته و فقـط در        دست برداش

ـاطراتش بـه      كرانه ـاي خ ه

زنــدگي ادامــه داده بــود   

ــوهري( . ، ص1389راد، گ

401(  
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است كـه در دو ترجمـة       » مراقبت و نگهباني  «، معادل عبارت اسپانيايي،     الروس   براساس فرهنگ لغت    

را » بـردن لذت«هر دو واژة اند، راد كه از متن انگليسي ترجمه كرده      الشيخ و گوهري  سبط. اول آمده است  

 »پوشالي«يا » خيالي«، بهشت »پيرزن جادوگر«هايي مانند  آخر، توصيف در همين دو ترجمة. اند كار بردهبه

زبـان   از   غيرمـستقيم  و ترجمـة     مستقيم وجود دارند كه در دو ترجمة        »... پيش  / ها قبل او سال «و جملة   

معناي مهماني يـا   به"fiesta"راد و پارساي، واژة  ة  گوهري  در ترجم . شوند ايتاليايي مشاهده نمي   ميانجي

  .ضيافت، ترجمه نشده است

 13.  تفاوت پيـدا شـد    31صورت گرفت،   ) ور و پارساي  راه (مستقيمهاي  اي كه بين ترجمه      در مقايسه 

 18 مـورد از     12.  بوده است  حذف يا اضافه   مورد ناشي از     18و  گذاري متفاوت   معادلمورد آن ناشي از     

ور عباراتي را كه در متن اصلي بودند، حذف يا متفاوت بيان كرده راه. ، مهم ارزيابي شدندحذف يا اضافه

شـدند،  ور مشاهده نمي  است؛ زيرا، بيشتر عباراتي كه در ترجمة پارساي وجود داشتند، اما در ترجمة راه             

ها را با بوده است يا اينكه آنها هايي بودند كه ازلحاظ حفظ ادب، صالحديد مترجم بر حذف آن     عبارت

  : بيان كند؛ براي مثالگذاري متفاوت معادل

از خانـه   . رفتها نمي آئورليانو ديگر به سراغ نوشته    

هـاي دانـشمند    با عجله به نامـه    . شدهم خارج نمي  

ها را گـم و زمـان و        واقعيت. داداسپانيايي پاسخ مي  

بـار ديگـر    . عادات روزانه را فراموش كـرده بودنـد       

ترتيـب  همان به ها را پوشاندند تا   روي درها و پنجره   

كرد، برهنه در خانه كه رمديوس خوشگل رفتار  مي     

به مرز ديوانگي رسيده بودند، چيزي نمانده       . بگردند

، 1388پارسـاي،   ... (بود در وان حمام خفه شـوند        

  ).546. ص

از منـزل   . يب دسـت كـشيده بـود      آئورليانو از مكات  

هـاي فاضـل    ابان بـه نامـه    رفـت و شـت     نمي بيرون

. حس واقعيت را گم كردند    . دادمياسپانيايي پاسخ   

ور، راه(زمان و عادات روزمره را فراموش كردنـد         

 ).484. ، ص1378

  

انجـام شـده اسـت،    ) رادالشيخ و گـوهري سبط( انگليسي زبان ميانجياي كه از    مقايسة بين دو ترجمه  

ويژه در هر دو ترجمه، ميزان حذف به. اين دو ترجمه وجود دارددهد كمترين ميزان تفاوت بين  نشان مي
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 حذف يا اضافه   مورد   38:  مورد است  61ها    در اين مقايسه، كل تفاوت    . زياد است  راد گوهري  در ترجمة 

  :اند؛ مثال تفاوت در مفهوم متن تأثيرگذار بوده36 مورد، 38از . گذاري متفاوتمعادل مورد 23و 

فروشـي بـه     از بازكردن يك كتـاب     هيچ كاري بهتر  ... 

هاي قديمي قبل از قـرن      او كتاب . فكرش نرسيده بود  

-هاي چاپ اول را به چنـد زبـان مـي          پانزده و كتاب  

  ).520. ، ص1390الشّيخ، سبط... (فروخت و 

فروشـي بـه ذهـنش      كاري بهتر از بازكردن كتاب    

هـاي كهـن    نرسيد، زيرا خودش هم در آن كتاب      

زدهم، درپـي يـافتن چيـزي       چاپ قبل از قرن پان    

  ).402. ، ص1389راد، گوهري... (بود 

.  مورد تفاوت يافت شـدند 26، )غيرمستقيم، ايتاليايي(و فرزانه ) مستقيم(ور  هاي راه     در مقايسة ترجمه  

 مـورد از حـذف يـا اضـافه، مهـم      10.  بودندگذاري متفاوتمعادل مورد 14 و   حذف يا اضافه   مورد   12

گيـري مترجمـان دربـارة    ها ناشي از تـصميم    در اين مقايسه نيز مشاهده شد بيشتر تفاوت       . ارزيابي شدند 

ور به اصل ادب و فرزانه بـه    دهد راه بررسي اين فصل نشان مي    . موضوعات فرهنگي و حفظ ادب است     

  :امانتداري توجه بيشتري داشته است؛ مثال

هـاي گذشـته، در گـور       ويرانـه . پايان فرا رسيده بـود    

قيمـت  ها و زيـورآالت ارزان    را و بين سروده   پيالرترن

  ).392. ، ص1390فرزانه، ... ( پوسيد؛ ها ميفاحشه

هاي گذشته، در قبر ترنرا و ميـان        خرابه. پايان راه بود  

 هـا قيمت فرانسوي هاي زينتي ارزان  سرودها و وسيله  

  ).477. ، ص1378ور، راه... (پوسيد؛ مي

حـذف يـا     تفاوت بـه اعمـال       65.  تفاوت كلي وجود داشت    93الشيخ،  ور و سبط  هاي راه    بين ترجمه 

انـد؛   مهم بودهحذف يا اضافه مورد از 46. تعلّق داشتندگذاري متفاوت معادل مورد به اعمال    28 و   اضافه

  : مثال

اي تكه. تواند به او آرامش خيال ببخشد     تصور كرد مي  

هاي فراوان غذاهايي   زغال برداشت و بر روي عالمت     

ويـژه   آئورليانو به وي بدهكار بود، خط كشيد و به         كه

يـاد آورد تـا او را در   هـاي خـودش را بـه   همـة  غـم  

  ).493. ، ص1378ور، راه(گريستن تنها نگذارد 

هاي تنهايي خود را    براي اينكه او را آرام كند تمام غم       

. ، ص1390الشيخ، سبط(تا با او گريه كند  . ياد آورد به

539.( 

  

 115صورت گرفت، ) غيرمستقيم، انگليسي(راد و گوهري) مستقيم(ور اي كه بين ترجمة راهسه   در مقاي

گذاري متفاوت بـوده   مورد ناشي از معادل  38 تفاوت ناشي از حذف يا اضافه و         77: تفاوت مشاهده شد  

  :است؛ مثال
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بعــدازظهر همــان روز پــس از بيــست و چهــار  

-   بيساعت درماندگي و بعد از آنكه خونريزي  

خود قطع شد، فهميدنـد     خودياي به هيچ معالجه 

  ).492. ، ص1378ور، راه( كه او مرده است 

عصر همان روز، بعد از بيست و چهار ساعت رنج و 

بعد از آنكه هيچ درماني روي او پاسخ نـداد، از دنيـا             

 ).412. ، ص1389راد، گوهري(رفت 

  

 حذف يا اضافه مورد 37 مورد بود كه از اين تعداد، 63انه، هاي پارساي و فرز بين ترجمه ها    كل تفاوت

ميزان حذف  . اند مهم ارزيابي شده   حذف يا اضافه   مورد از    22. اند بوده گذاري متفاوت معادل مورد   26و  

.  فرزانه استفاده شده است فرزانه بيشتر بوده است؛ البته در اين پژوهش از نسخة جديد ترجمة در ترجمة 

هاي كمتري بين ايـن ترجمـه و ترجمـة            شدة قديمي بررسي شود، بعيد نيست تفاوت      رجمه ت  اگر نسخة 

  .پارساي مشاهده شود

دسـت آئورليـانو پريـشان را گرفتـه بـود و بـه او       

كرد كه نگران نشود، زيرا كساني مثـل        مي التماس

اند او، براي مردن برخالف ميل خود، آفريده شده       

  ).405. ، ص1390فرزانه، (

اش را حفـظ     اورسوال نخست كوشيد روحيه    آمارانتا

حال بـود،   بنابراين دست آئورليانو را كه پريشان     . كند

گرفت و با التماس از او خواست كه نگـران نباشـد،       

زيرا كساني مانند او، هرگز برخالف رضـايت خـود        

  ).554. ، ص1388پارساي، (نخواهند مرد 

غيرمـستقيم،  (الـشيخ   و سـبط  ) مـستقيم (اي پارسـاي    ه تفاوت بين ترجمه   105شده،     در محاسبة انجام  

هـا در   ميـزان حـذف  .  استحذف يا اضافه تفاوت ناشي از     73وجود داشت كه از اين تعداد،       ) انگليسي

 گذاري متفاوت معادل مورد ديگر نيز ناشي از       32.  پارساي بوده است    الشيخ بيشتر از ترجمة   ترجمة سبط 

 مورد آن در معنا و مفهوم 48 تفاوت ذكرشده، 73از . اندهوم شدهمترجمان هستند كه موجب تغيير در مف      

  :اند؛ مثالتأثير گذاشته متن

آن موقع بـود كـه فهميـد آمارانتـا اوروسـال            

اش بـوده اسـت و      خواهر او نبوده بلكه خاله    

فرانسيس دريك به ريوهاچا حمله كرده بود       

ها ازبين پيچـاپيچ    ها بتوانند بعد از سال    تا آن 

...  خون، همديگر را پيـدا كننـد و          آغشته به 

  ).543. ، ص1390الشيخ، سبط(

متوجه شد كه آمارانتا اورسوال خواهرش نبوده اسـت و        

ها بتواننـد   فرانسيس دريك به رويوآچا حمله كرد تا آن       

... ازميان مارپيچ آغـشته بـه خـون، يكـديگر را بيابنـد              

  ).559. ، ص1388پارساي، (
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 تفاوت كلي وجود    127) غيرمستقيم، انگليسي (راد  و گوهري ) مستقيم(ارساي  هاي پ    در مقايسة ترجمه  

 مـورد از    73. گذاري متفاوت اسـت   دليل معادل  مورد به  42دليل حذف يا اضافه و       مورد به  85داشت كه   

  :  حذف و اضافه مهم ارزيابي شده است؛ مثال85

!  يك آدمخوار واقعـي اسـت      -: به آئورليانو گفت  

هتر است اسم روديگـو را روي او        كنم ب فكر   مي   

  ).554. ، ص1388پارساي، (بگذاريم 

... نگـاه كـن     «: آمارانتا اورسوال به اورليانو گفـت     

! عيار است مثل خودت يك آدمخوار كامل و تمام      

راد، گـوهري ( » گذاريماسمش را رودريگو مي   ... 

  ).412. ، ص1389

 :دهد    نمودار ذيل توضيحات پيشين را نمايش مي

 
  شدهمقايسة چهار ترجمة بررسي. 2 نمودار

 گيرينتيجه. 6

نظران نيز توصيه    همواره مخالفان و موافقان خود را داشته است و برخي از صاحب            غيرمستقيم   ترجمة  

اي را مترجمـي بـا      دهد اگر ترجمه    اين پژوهش نشان مي   . اند تنها درصورت نياز از آن استفاده شود         كرده

اي با حداقل  را آگاهانه انتخاب كرده است، نتيجه، ترجمه     زبان ميانجي  انجام دهد كه     شناستجربه و زبان  
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هاي منتخب در اين پژوهش، ترجمـة فرزانـه كـه برگردانـي از              ازميان ترجمه . آسيب ممكن خواهد بود   

 پارساي نيز برگردان متن اصـلي اسـت و حتـي       ترجمة. ترين ترجمه است    باشد، روان  ايتاليايي مي   نسخة

كنند مترجم بر     هاي زيادي وجود دارند كه ثابت مي        تر از نسخة جديد ترجمة فرزانه است؛ اما نشانه          كامل

تـر  ور، بيش از دو ترجمة قبل، نكات اخالقي جـدي     در ترجمة راه  .  فرزانه بسيار تكيه كرده است      ترجمة

. ف كرده يا تغيير داده استاند و مترجم در مواجه با موردي غيراخالقي آن مورد را حذدرنظر گرفته شده

-ترين ترجمه راد كه برگردان نسخة ميانجي انگليسي هستند، ضعيفالشيخ و ترجمة گوهري سبط ترجمة

هاي آزاد مترجمان به درك موضوع آسـيب      كردن و برداشت  حذف. ها ازميان پنج ترجمة منتخب هستند     

حتـي مفهـوم اصـلي را درك     زيادي وارد كرده است و در برخي از مـوارد مـشخص اسـت مترجمـان           

  . اند نكرده

هاي الزم زباني را كسب نكرده است       توان نتيجه گرفت در شرايطي كه مترجم مهارت       اساس، مي    براين

هـاي ممكـن اسـت؛ البتـه از     حل يكي از بهترين راهغيرمستقيم  و تسلط كافي بر زبان مبدأ ندارد، ترجمة     

يانجي دقت و حساسيت كـافي داشـته باشـند و آن را آگاهانـه           رود در انتخاب متن م      مترجمان انتظار مي  

اي مطلـوب خواهـد     توان اطمينان داشت حاصل كار ترجمه     با درنظرداشتن اين شرايط مي    . انتخاب كنند 

گفتار، جلد اثر و غيره،  مانند مقدمه، پيشعوامل فرامتنيكمك براين، مترجمان و ناشران بايد به    عالوه. بود

توانـد مخاطبـان   شده درصـورتي مـي  ادبيات ترجمه. جمه را براي خوانندگان روشن كنند     فرايند توليد تر  

ناشـران  . هاي نامطلوب را شناسايي نمايند و وارد بازار كتاب نكننـد          خود را حفظ كند كه ناشران ترجمه      

تن هايي نسبت به م     شده چه ويژگي  بايد با مخاطبان صادق باشند و برايشان توضيح دهند كه متن ترجمه           

اصلي دارد و درنتيجه، شرايطي را فراهم سازند كه خوانندگان بتوانند آگاهانه به بهترين ترجمه دسترسي                

توانـد باشـد؛ امـا      اي مي در پايان فراموش نكنيم ترجمه از زبان اصلي ويژگي مثبت هر ترجمه           . پيدا كنند 

  .  كنندة كيفيت آن نيستهميشه تعيين

  ها يادداشت

هاي خويش را دريغ ست از سركار خانم نيوشا سروري كه در ترجمة متن اسپانيايي راهنماييدر اينجا الزم ا. 1

  .نكردند، قدرداني شود
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