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 چکیده

 کشـیده  کـوای   افراطـی  ترجمـه  چـون  مبـاحیی  به معنا زمینه در غیرکاربردی و حاصلبی جدل گاه

 میـان  ارتبـا   طـی  و رفتارشناسـانه  صـورت  به بلکه بینافردی، تعامل طی نه معنا آن، در که شودمی

 اسـاانیایی،  فیلسـو   میان، ای  در. شودمی تصویر نیافتنی دست معنا و شودمی حاصل بافتار و عمل

 امـور  همـه  هرچند وی: گزیندمی دوری محض منطقی فضای ای  از کمی گاست. ی اورتگا خوزه

 و زبـانی درون ارتبـا   بـر  حاکم عام نسبیت شمارد،می نیافتنیدست بودن محتمل عی  در را بشری

 بـه . دانـد مـی  زبـان  ورانیشگـو  مفاهمه عامل را زبانی تعامل و دهدمی بسط و پذیرفته را بینازبانی

 تحلیـل  بـه  آن پیرایـه بـی  و سـاده  دادن تـ   باعـ   ارتبـا   برقـراری  بودن ممتنع و سهل وی، زعم

 فضـای  در تـا  گـذارد مـی  متـرجم  گـردن  بـر  نخستی  ارتبا  بر افزون باری نیز ترجمه و شودنمی

 نقادانـه  تحلیـل  و بیـی  ت ضـم   مقالـه  ایـ  . کنـد  معنـا  انتقال هاناگفته با و شود وارد زبانی سکوت

 آن کـاربرد  و کشدمی تصویر به را اورتگا سوی از شده ارائه ترجمانی الگوی مذکور، آرای تفصیلی

 کـه  گرفـت  نتیجه توانمی نظرات ای  در مداقه از پس و پایان در. کندمی بررسی ترجمه عمل در را

 بـیش  شـاید  اهمیتی که گرددمی باع  گاهی وی نظری اندیشیکالن و بافت به اورتگا فراوان توجه

 قایـل  گـر ابـدا   و برسـازنده  نقشـی  مترجم برای و شود داده بینازبانی و درون هایناگفته به واقع از

 ترجمـه  عمل اعظم بخش اینکه گرفت  نادیده ولی باشد، صادق ادبی ترجمه مورد در شاید که شود

 بسـیار  دگرگـونی  و حـرا  ان دچـار  را متـرجم  رسـالت  و نقـش  اسـت،  غیرادبـی  متـون  حیطه در

 .  کندمی  

گری، نسبیت عـام، ارتبـا    ها، سکوت، میانجیها و غمگنیخوزه اورتگا گاست، شادی: هاهکلیدواژ

   .بینازبانی
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 مقدمه

آموخته دانشگاه مادرید، ؛ مادرید(، فیلسو  اساانیایی و دانش4311-4889خوزه اورتگای گاست )

های قرار داشت و ساس با بلوغ فکری و با نگارش کتاب 4کانتیدر بدو امر بسیار تحت تأثیر آرای نو

( از ای  مفاهیم دوری 4329) 1مایه مدرنب ( و 4341) 9غورهای کیشوت(، 4341) 2آدم در بهشت

دانست و مفهوم خرد محض را با خرد به میابه گزید. گاست زندگی شخصی را واقعیتی بنیادی  می

یدگاه فردی جایگزی  کرد؛ در حقیقت، حرکت وی  از اوج کارکرد حیات و حقیقت محض را با د

های نظریات مایهگرفت  ب وی با وامدهد. پردازی محض به آن چیزی است که در واقع روی مینظریه

شناسی و ترجمه، بنیان فلسفه هایی چون زبانفلسفی قرن هجدهم میالدی آلمان و اعمال آن بر زمینه

تر درباره زوال اساانیا را بنیان نهاد. نظریه وی بیش 6«گراییعقلاساسْ»یا  1«عقل حیاتی»خود با عنوان 

تر، پیرامون مسائل فرهنگی اروپا و همچنی  مشکالت ملموس تاریخی بود و در حیطه گسترده

(. وجه غالب ای  نظام تفکر تکیه بر استدالل و حیات بود که هر دو در تضارب 223: 4331)گراهام، 

ای داشتند. گاست مانند فیلسوفانی چون اونامونو، عصران خود جایگاه بسیار ویژههم آرای گاست با

دانست: دانان لیبرال پروتستان، هستی را منازعة الیتناهی میان حیات و عقل مییرکگارد و الهیاتکی

 (.298: 4331)گراهام، « کندنهد و عقل آن را رد میحیات، زندگی پس از مرگ را صحه می»

                                                           
های آلمان دمید، به دنبال احیای نظریات امانوئل کانت گرایی در دانشگاهجانی دوباره به کانت 4861ای  نحله که در دهه   4

فیزیولوژیک درباره حواس را در مورد اهمیت چیستی  هولتز مطالعاتاز بط  علوم طبیعی بود. هرمان ف  هلم

گرایی در اوایل قرن ( مطرح شده بود. نوکانت4884) سنجش خرد نابشناسانه درک محیطی به کار گرفت که در معرفت

( و  پائول ناتروپ 4348-4812بیستم و با مکتب ماربورگ به اوج خود رسید که نظریات افرادی چون هرمان کوه  )

هولتز را واگو و بر اهمیت گرایی هرمان ف  هلمگیرد. ای  افراد در حقیقت طبیعت( در ای  حیطه قرار می4811-4321)

های های مکتب ماربورگ، اصول کانت را ناظر بر کل پدیدهحکمت متعالیه تاکید کردند. ارنست کاسیر، یکی دیگر از چهره

یدارشناسی ادمون هوسرول و آثار اولیه مارتی  هایدگر قرار داشتند ها بسیار تحت تأثیر پدفرهنگی قلمداد کرد. نوکانتی

 (4338، فرهنگ فلسفی روتلجتر ر.ک. )برای اطالعات بیش
2 Adam in Paradise 

3 Quixote's Meditations 

4 Modern Theme 

5 vital reason 

6 ratiovitalism 
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 یات و آرای عمومینظر

ها بح  و مداقه در چیستی و چونی ذات هستی و در طَبَق قیاس نهادن آرای گاست پس از سال

تر بر موضو  فرهنگ تمرکز کرد؛ وی های الهیاتی را به کناری نهاد و بیشعصرانش، بح خود و هم

گرایان، طابق آرای داروی با تحقیق در نظریات زیمل دریافت که تفاوتی میان حیات به میابه فرآیند )م

گاه اختال  هر دوی ای  نیچه و برگسون( و حیات به میابه اصلی فرهنگی وجود دارد و فرهنگ تجلّی

(، گاست به تصریح بر ای  4329) 4مایه مدرنب   (. در کتاب412: 4383رویکردهاست )داست، 

« ای حیاتی استفرهنگ مسئله مند شود، بلکهنه تنها حیات باید فرهنگ»گذارد که مسئله صحه می

جوید تا به درک حیات نه به میابه (. وی از نظام منطقی کوه   بهره می2، پ 4338)اورینجر، 

جستجوی هویت بلکه دربرگیرندة منطق علمی نایل آید. البته نباید چنی  پنداشت که وی برداشتِ 

 )همان(. داندحلی برای مشکل اثبات ذات خویشت  میکوه  از منطق را راه

در مقابل ای  برداشت از منطق، یکی از مدافعان سرسخت کوه  به نام ناتروپ، نظر گاست را به 

تر، ارزش شناختی غور را صور دیگر استدالل از طریق ارجا  به ذات خوبی و بدی جلب کرد. پیش

دانستند، میتری  حالت کند( عموماً فعالیتی خودآگاه در خالصیاد می شهود)که هوسرل از آن به 

آالید پیرایه را میداند که شهود بیحال آنکه ناتروپ اندیشه را الگویی ذهنی میان درک و شیء می

شده ای تعدیلگزیند و نسخه(. گاست مسیری بینابینی برمی86: 4382؛ اویمیتو، 212: 4331)گراهام، 

که ارجاعی دارد به کشف « تمم  خودم و شرایط پیرامون هس»کند: پیشنهاد می« عقل حیاتی»با نام 

گونه است گیری منیّت وی طی تعامل با محیط اطرا ؛ ای شهودی فرد مبنی بر درک چگونگی شکل

 (.118: 4368که عقل و حیات از نظر برآیند و بردار همبسته هستند )ماریاس، 

یاری ( دربرگیرنده چهار مفهوم کلی است که به 4361) 2فلسفه چیست؟آرای هایدگر در کتاب 

است که همه  9«ستیزانه واقعیت بنیاد»گاست در تدوی  چهارچوب فلسفی وی آمد: حیات م  

یابند؛ حیات م  مسئله خودآگاه تحقق فردیت است؛ هد  های دیگر در آن فرصت ظهور میواقعیت

هاست که آزادی مرا ها، اثبات خویشت  است؛ و مجمو  همه ای  امکانانتخاب از میان خیل گزینه

                                                           
1 El Tema de Nuestro 

2 What is Philosophy? 

3 radical reality 
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شامل سه مرحله است: طرح مسئله  4«عقل حیاتی»شناسی، کند. از منظر روشی حیات تعریف میط

های تاریخی برای فلسفی، تقلیل مسئله به صورت پدیدارشناسانه و در نهایت، فهرست کردن استدالل

 (.989: 4331آن )گراهام، 

های   باور به پژوهش( از مشکل نداشت4391) 2تاریخ به میابه نظامگاست در کتاب مهم خود 

(. طی تقلیلی پدیدارگرایانه، 484: 4333گوید )مان، علمی به خاطر نقصان در تعریف انسان سخ  می

کشد که انسان ماهیتی دارد که برای علم شناخته شده داوری تاریخی را به چالش میوی ای  پیش

کند و از گرایانه خود رد میعتاست؛ گاست مفهوم آدمی به میابه روان یا ت  را به خاطر نظرات طبی

گوید که طبق آن حیات فرد واجد سه ویژگی اصلی است: داشت  کیفیت سخ  می« واقعیت بنیادستیز»

ها، یعنی به فعلیت رساندن ها و محدود کردن امکانگیری از میان امکانبرانگیز، تصمیمخودآگاه چالش

دهد و تاریخ در حقیقت فرآیند شکل می های پیش روست که شخصیت آدمی راها و امکانگزینه

 (.918: 4334؛ رایان، 18: 4381گیری طی زمان خواهد بود )گاست، تصمیم
 

 تحلیلی آرای ترجمانی -خوانش انتقادی

دارد و درون و گرایی خود، در آرایَش همیشه جانب وسط نگه میگاست با تکیه بر سِبقهِ عمل

داند که همیشه در حال ای میوی را حاصل ارتبا  دوسویه های مرتبط باذات انسان و کلیه پدیده

گیرد. از ای  رو، جرح، تعدیل و تغییر است و به زعم وی، ثبات بسیار فراتر از دسترس انسان قرار می

های بشری از جمله ترجمه، غیرممک  و در عی  حال غیرقابل اجتناب در نظرش، کلیه فعالیت

موقعیتی سهل و ممتنع و فراتر از دسترس برای بشر هستند،  نماید چراکه هر دو برتابندهمی

های مضاعف شهر است و انگیزشامور انسانی در تمنای آرمان ترتیب که هر عملی در حوزهبدی 

هایی است رسد چراکه آدمی دارای توانشسرانجام نمیبرای غلبه بر ای  عدم امکان جز به تمناهای بی

ها و گردد و به خاطر همی  محدودیتتبیی  می حتمال حصول موفقیتکه در حیطه آنها، درجه و ا

افتد )گراهام، گویی به مقتضیات امر مؤثر نمیتر اوقات تالش آدمی برای پاسخافت و خیزها، بیش

                                                           
1 vital reason 

2 Historia como sistema   
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رس فرض اکیر امور بشری غایت منتهایی است که دور از دستترتیب پیش(. بدی 21: 2114

 شهری فراتر از توان انسان.پایان برای رسیدن به آرماناست بینماید و ای  وضعیت تالشی می

گیرد، کاری نیافتنی و غیرمحتمل قرار میبه زعم گاست، ترجمه که در زمره امور دست

(؛ شاید ای  بارِ بر 11: 2111پانیاگوا،  -نهد )کاستروفرساست که بار سنگینی بر گردن مترجم میطاقت

که پای علوم دقیقه و طبیعه در کار باشد، هرچند در همی  موارد هم  تر باشدگردن وی هنگامی سبک

(. زبان به 31: 4332دهند )گاست، برخی اصطالحات تخصصی و مفاهیم ت  به انتقال و ترجمه نمی

وران آن جامعه زبانی قابل پذیرش های کالمی و توافق تاریخیِ افراد، برای همه گویشمیابه نظام نشانه

ای خاص از اصطالحات تخصصی به خاطر تخصیص و کِلیشگی، تنها برای دسته و درک است ولی

افراد قابل درک است و ای  نقطه اتّکا گاه باع  گسستی عمیق و ناباورانه میان زبان عادی و تخصصی 

شک منتهی به غور در مجرای های صورت گرفته در زمینه ترجُمیدن بیگردد. در نتیجه، پژوهشمی

؛ 911: 4331گردد )گراهام، شهری آن می)کالم( و صحّه گذاشت  بر حالت آرمان ارتباطاتی بشر

( چراکه دست یافت  به ساز و کار و نسبیت و قطعیت در ایفاد 31: 4332؛ گاست، 442: 2111گراهام، 

چنان نماید، ولی آنزمینه موقعیتی هرچند در کاربرد ساده میمنظور و حفظ ساحت کالم مطابق با پیش

شود. در نتیجه، ای از آن وانمایانده میهای گسترده و مختلفی دارد که در تحلیل صرفاً جنبههجنب

کند: از یک سو ارتبا  آدمیان را ممک  و موضع گاست جایگاه سهل و ممتنعِ زبان را تصویر می

لیلِ گردد و از سوی دیگر ت  به تحکند و گاه تخصیص، نو  خاصی از ارتبا  را باع  میتسهیل می

تری  گیری و رسیدن به منظور را غیرممک  یا در آرمانیسویهِ شکلدهد و بررسی همهساز و کار نمی

 کند.حالت بسیار دشوار می

کند تا به در ای  هنگامة ارتبا ، نویسنده هوشمند در استفاده معمول از زبان جرح و تعدیل می

تری داشته باشد، روزمره و عادی انحرا  بیشهد  و ایفای تعهداتش نایل آید؛ هر چه سبک از زبان 

شود چراکه مترجم تالش های سبکی نهاده میتری بر گردن مترجم برای انعکاس تفاوتبار بیش

دو زبان(  4«صورت درونی»کند تا تمایز زبانی را از طریق ارجا  به اشتراکات )یا به قول هومبولت می

کنند مترجمان همیشه سعی می. : سیزده(4333کی، )الزونسحل و فصل کند تا ارتبا  حاصل آید 

                                                           
1 internal form 
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کنند تا قابلیت جایگیری یا سازی موضوعات و مفاهیم خارجی را برای فرهنگ و زبان خودی متناسب

امتزاج را در زبان مادری بیاید در حالیکه شکلِ عرضة معنا متفاوت خواهد بود و تاثیری کامال یا تا 

( و 41: 2119؛ وایت، 36: 4332ی خواهد گذاشت )گاست، حدودی متفاوت در زبان مقصد بر جا

داشت همان زبانی، نگهشهری ترجمه است که در عی  مصالحة بی ای  دقیقاً آغازی بر فصل آرمان

کند و گرچه گاه توفیق نسبتاً جزیی در ای  زمینه شادی را برای درجه ارتباطی کالم را ناممک  می

  از دست دادن رشته اصلی سخ  همواره با وی قری  و همنشی  آورد، ولی غبمترجم به همراه می

 خواهد بود.

گاست معتقد است از آنجا که کالم همان تعامل بینافردی است، سخ  گفت  شخص با درک 

کند تا با انتقال فحوای کالم به دیگری همراه خواهد بود ولی مترجم خود را غرق در انزوا می

(؛ یعنی ارتبا  دوسویه گوینده و مخاطب در اینجا به 8: 211 گری باردازد )میگنوال،میانجی

شود. ای  گفت گری میان نویسنده و خواننده ترجمه بدل میهماوردی مترجم و مت  برای میانجی

گیرد، نیاز به تعدیالتی در و شنود مترجم و مت  که باز در طبقه تعامالت اجتماعی جای می

برای انطباق با ظر  مقصد دارد و هر گونه درک در ای  بحبوحه و تبادل تفکرات کالمی  بستانبده

نهایتاً با سکوت همراه خواهد بود. ای  سکوت همان استیصالِ ترجمیدن است چراکه عدم امکان 

شهرگونگی در افزاید. البته ای  عدم توفق و آرمانامکان عمل میای  بازگردانی کالمی بر رنج و عدم

( بدی  معنا که درک مترجم گاه 38، پ. 4332ی صادق است )گاست، های  بشرمورد همه تالش

گری و دال بر ای  موضو  است که یا ادوات الزم برای انتقال ای  درک در اختیار سدّی بر میانجی

مترجم یا زبان مقصد وجود ندارد و یا انتقال ای  درک نیازمند چیزی فراتر از بازگردانی کالم به 

 کالم است.

گرایی در ای  حیطه بر دو دسته است، میبت و منفی که هر دو واقعیت اد دارد آرمانگاست اعتق

کنند؛ انسان حی  مواجهه زبانی با وقایع پیرامون، موانعی اصیل و طبیعی را جرح و تعدیل می

گرایی منفی رسیدن به برقراری ارتبا  را مطلوب و ممک  بیند ولی آرمانارتباطی بر سر راه خود می

تری برای گرایی میبت احتمال کمآرمانکه با وجود تخمی  با درجات مختلف،ازد؛ درحالیسمی

شود. ترجمه در معنای دوم عملی پیشرو است و الگویی برای همه برقراری ای  ارتبا  قایل می
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های بشری که رضایت خاطر به همراه دارد، ولو آنکه با نتیجه دلخواه همراه نباشد؛ به بیان فعالیت

نهایت آن غیرممک  است که البته ای  حر  تضادی با شکوه دیگر، هرچیزی به خاطر سختی بی

دهد، دست و پنجه نرم کردن با ترجمه و وظیفه مترجم ندارد، زیرا آنچه به اعمال بشر معنا می

ناپذیر به گرایی خدشهگرایی میبت و واقعیتطبیعت است و ای  همان مفهومی است که در آرمان

ضمنی پذیرفته شده است. ای  نگرش مترجم را قادر به اتخاذ رویکردی معقول و بینابینی  صورت

: 4332؛ گاست، 98: 2114اش آگاه است )گراهام، ناپذیری وظیفهتر از امکانکند چراکه پیشمی

(. بر خال  رویکرد مذکور، دیدگاه سنتی حاکی از باور به هستی در دنیای واقع است که خود 38

ناپذیری ای  وظیفه گردد. الزم به تذکر است که پذیرش امکانجلوگیری از درک راستی  میباع  

خطیر بسیار فراتر از صر  ترجمیدن معناست، چراکه برقراری ارتبا  حتی در زبان مادری نیز الزاماً 

، (. درنتیجه38: 4332؛ گاست، 21: 2114افتد و ای  خود عملی آرمانی است )گراهام، اتفاق نمی

گاست ضم  بیان ای  دو حدِّ قطعیتِ عدم امکان و نسبیّتِ احتمالِ با پذیرش نقصان، قسم دوم را 

نماید، ولی انتقال بخشی از ارتبا  گزیند تا تأکید کند که گرچه در آغاز ترجمه ناممک  میبرمی

اکیر یا  آورد و در عی  حال او را با غب  از دست دادنرضایت خاطری برای مترجم به همراه می

 گذارد.بخشی از آن ارتبا  باقی می

گرایی محضی به هیچ وجه تقصیر انسان نیست و ای  وظیفه البته تناقض در چنی  آرمان

اندیشمندان است که از طریق دوری جست  از وظیفه پایه کالم )یعنی ارتبا ( خود را در مقابل 

کنند و ای  دهند که فکر میعموم مردم عرضه کنند چراکه مردم عادی همیشه آن چیزی را انتقال می

ماند که عدم انتقال و درک اطالعات ارسالی آنها را به کنج اوهام ت از چشم آنها پوشیده میواقعی

ترتیب، گاست بر درک فحوای بی  سطور و همچنی  بر اهمیت (. بدی 98: 2119راند )توسی، می

تری است، کند چراکه اعتقاد دارد سکوت حاوی درک بیشهای فرامتنی تأکید میبافت و مؤلفه

دهد هایی غایب همراه است و زبان همه افکار محتمل را انتقال نمیآنکه کالم همیشه با مؤلفه حال

توانند واجد امکانات و آگاهی یکسان چه در انتقال و چه در درک باشند یا اینکه خود افراد نمی

تقال کنند در قالب کالم منظور خود را چه ناقص و چه کامل ان(. افراد سعی می62: 2112)گاست، 

افتد که بخشی از کالم مسکوت یا ناگفته که افشای حقیقی ذهنیات هنگامی اتفاق میدهند، درحالی
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ای ترتیب، اگر هیچ نکتهتری خواهد داشت! بدی بماند: هرچه کمتر گفته شود، تاثیرگذاری بیش

کّکش مسکوت نماند، دیگر زبان محمل افکار موردنظر نخواهد بود و ترجمه به خاطر ماهیت مش

(. گاست معتقد است که ارتبا  همیشه ورای کالم 481: 4331یابد )گراهام، مجال میانجیگیری نمی

دهد، خود را در معرض درک و سخ  از جایی که ت  به سکوتی ناخواسته میافتد و رشتهاتفاق می

زبانی و دهد و مترجم دست بر قضا در همی  فضای سکوت و خلوت درونمفاهمه قرار می

 کند.نازبانی ارتباطی را برقرار یا تسهیل میبی

کند زبان موجودیتی متقدم بر همه امورست که از طریق آن البته گاست صراحتاً اذعان می

خورد. بنابرای ، زبان خود را به همه ها رقم میپایان همه علوم طی پذیرا شدن کلیشههای بیتناز 

کند که آگاهانه از طریق کلمات ناخودآگاه منتقل و گوهای بشر از طریق تصاویری تحمیل می گفت

از اینکه امری  کند و ای  همان طنز و دوگانگی نهفته در زبان است؛ یعنی برقراری ارتبا  بیشمی

آگاهانه و خواسته باشد، چیزی نهفته در بط  سکوت و تصاویر است. در ای  بی ، تمایز بی  کالم و 

گونی صورت و هاست چراکه تداوم الیتناهی گونهواقعیت نوشتار همان محدودیت در بازنمایی

شود و نسبیت را چه در زبان حالت برقراری ارتبا  باع  عدم موضوعیت هرگونه شباهتی می

 سازد. فرما میمادری و چه در ترجمه حکم

ها را از لحاظ تمایز گونی صورت ضم  نگاه داشت  حد وصل ارتباطی، زبانهمی  پذیرش گونه

گفت  دانش است و ما از سازد چراکه سخ شدن در اندوخته دانش پایه با یکدیگر متفاوت می قایل

تر باشد، ای  تجارب تر و غنیپردازیم و هر قدر زبان فخیمهمی  طریق به انتقال تجارب اندوخته می

که گویان راهی ندارند جز اینتری خواهند داشت: ای  همان تقدیر کالمی است. سخ تراکم بیش

: 4383کار برند )دوبسون، تر رقم خورده بهباشند و زبان را در حد و حدود پیش« اسیران رام گذشته»

کند، با ارجا  به کالم پیشی  ای به ای  مسئله نمی(. البته با اینکه گاست اشاره418: 4332؛ گاست، 89

ها و ود دارای تفاوتهای بالفعل خها در داشتهتوان استنبا  کرد که به زعم وی زبانوی می

های بالقوه زبان تا مند نویسنده شاید نقبی باشد بر داشتههای گوناگون هستند ولی کاربرد سبکقابلیت

گری مترجم را ممک  اندوخته صر  گذشتگان و همی  اندوختگی چندالیه است که میانجی

 سازد.می
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داند که در سویه نخست، می شالیرماخر ترجمه را راندن خواننده به سوی نویسنده یا برعکس

با کسب و انطباق با عادات زبانی جدید برای خواننده همراه خواهد بود و در سویه معکوس به نقل 

انجامد. پس ترجمه دیگر دستکاری جادویی مت  اصلی نیست؛ چراکه مطلب، اقتباس و غیره می

ند ارتباطی در داد و ستد مت  اصلی افتد و فرآیانتقال فحوا با تکییر خودایستای مت  اصلی اتفاق نمی

افتد، نه صر  رابطه میان مترجم و مت . در و مترجم و زبان مقصد و در قالب ترجمه اتفاق می

مسیر نزدیک کردن ترجمه به مت  اصلی، انتقال و حفظ ژانرهای ادبی نو باع  رهایی از اشتباه در 

از نظر زمانی از زمان تألیف مت  شود و هرچه ترجمه کردن درک مت  اصلی و میانجیگری می

: 4332رسند )گاست، تری به منصه ظهور میاصلی دورتر باشد، امکان تغییر و تحوالت سبکی بیش

اند و حال های معمول و کهنه روزگاری نو بوده( چراکه سبک96: 4332؛ شولت و بیگوئینت، 418

ری  راه را برای گفت  و مسکوت کند تا مترجم بهتگرفت  همان فضای سکوت را ایجاد میفاصله

 گذاشت  برگزیند.

های گوید که در  ترجمههای گوناگونی سخ  میگاست در توصیف ای  انتخاب، از جنبه

ای از معنا را شوند و هر یک جنبهمختلف یک مت  )البته از طریق قیاس با مت  اصلی( منعکس می

های معنا )چانگ، شک سدی است بر برخی جنبهیروان و زیبا نیز ب کند. بنابرای ، ترجمهمنتقل می

برد. پس شاید بتوان نتیجه گرفت ترجمه مت  را از بی  می 4گونگی( چراکه نامتعار 811: 2116

های معنوی های نامتعار ِ )سبکی( مت  اصلی را نشان دهد و داراییخوب آنی است که جنبه

های زیباشناختیِ کالم ست که انتقال ارزشگذشتگان را احیا کند؛ ای  مسئله بدان دلیل درست ا

ای دو مت  و آنکه نزدیکی ریشه گردد، حالاصلی الزم است و باع  دگربودگی نتیجه حاصل می

( و البته 118: 4388مان، شود محصول نهایی بهتر مورد پذیرش قرار گیرد )نِکِهزبان، گاه باع  می

های معنایی را کامالً مورد تاخت و تاز که جنبهگردد جهت میهای معنایی بیگاهی باع  تداخل

گونه توان الگوی ارائه شده از سوی گاست را ای ترتیب، میدهد. بدی گری مخل قرار میمیانجی

 تصویر کرد:

                                                           
4 strangeness  یاunusualness .که وجه ممیزه آثار ادبی و غیرادبی به صورت ائم است 
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 : نحوه تعامل مترجم با نویسنده و متن1نمودار 

 
 نتیجه

شود که تا ازبانی یاد میدهد که از آن به فضای مشکّک بینگاست مترجم را در فضایی قرارمی

گری به وسط اینجا بسیار با عمل مترجم در دنیای واقع مطابقت دارد، ولی هنگامی که پای میانجی

گیرد که با زبان اصلی و نویسنده تعامل آید، گویا مترجم را در فضایی جدا از دو زبان درنظر میمی

رود  شود گماندازد. همی  بخش باع  میپرکند و ساس به انتقال ای  تعامل در قالب ترجمه میمی

تر است تا فضای زبان مقصد و ترجمه، حال آنکه در واقع مترجم به زبان اصلی و نویسنده نزدیک

چنی  نیست و گرچه فضای مفاهمه و تعامل زبان مبدأ و اصلی است ولی فضای بازسازی و ایجاد 

مقصد به خود نبیند هیچ سودی به مخاطبان  ها تا قلممت  زبان مقصد است و نتیجه همه ای  مفاهمه

تر به خاطر شادی از درک و مفاهمه و شهری مترجم نیز بیشرساند. موقعیت آرمانزبان مقصد نمی

اندوه از عدم توانایی در انتقال در ترجمه است، پس هرچه گفتگو با نویسنده وی را شاد نماید، دِی  

گذارد. وقتی گاست سخ  از همیشه جای غب  را باقی می حاصل و عدم توانایی در به جا آوردن آنها

گوید، در حقیقت مت  ادبی را نشانه های سبکی برای تعیی  عیار ای  شادی و اندوه سخ  میویژگی

تری دارد تا صر  های سبکی و انعکاس م ِ نویسنده در آن اهمیت بیشرفته است که در آن ویژگی
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تواند های سبکی را نمیبیند: یا اینکه ویژگیدو راه پیش خود می مفهوم منتقل شده. در نتیجه، مترجم

شود )حالت دو در نمودار نگاه دارد و مجبور به تقلیل از سطح تعامل با نویسنده و کاهش سکوت می

های سبکی باید دست به بازآفرینی و فرارفت  از سطح مت  بزند و بدی  ( و یا برای حفظ ای  داشته4

تر کند )حالت یک در نمودار(. ای  گفته تأییدی است بر ت مت  را به ناچار گستردهترتیب حیطه سکو

عدم وجود تعادل کامل در ترجمه و کامالً با آرای نوی  ترجمه مطابقت دارد که دیگر تعادل یک به 

یک در آنها مطرح نیست و تعادل چند به چند مانند نقشه مترجم برای عمل در کارزار ارتباطات 

زمینه اکیر مباح  امروزی در باب معناست و گرچه انی است. ضمناً عدم تعیّ  و قطعیت پیشبینازب

کند، ولی پرواضح است که همی  اتصال و انفصال از تعامل گاست اشاره مستقیمی به معنا نمی

بیند که گرچه انتقال معنا گاهی به صورت ضمنی بینافردی با نویسنده را دو سطح صورت و معنا می

وض است ولی گستره خالقیت مترجم بر دوش استفاده از صور معمول زبانی یا انحرا  از آن مفر

گرا و تکیه بر کارکرد تا متکی است تا فحوای کالم. ای  گفته نیز با حرکت به سوی نظریات نقش

 ماهیت اصیل کالم کامالً سازگار است. 

گرایان نزدیک است به نظریات نقش توان ادعا کرد نظریه گاست در باب ترجمه بسیاردر کل، می

وضم  توجه به فرآیندهای ترجمه، به نتیجه و آثار آن نیز توجه شایانی دارد و ترجمه را در حقیقت 

مت   2و نمایة 4داند تا بازنمود مت  اصلی که دقیقاً قابل انطباق با نقشبازنمودی از نوعی تعامل می

گوید، در حقیقت حفظ ه گاست از آن سخ  میهایی کاصلی است. شاید همی  سکوت و ناگفته

نقش و نمایه مت  اصلی گاه فراتر از بیان و انتقال صر  کلمات است و نیاز به خواندن بی  سطور 

ماند که شود و گاه باید بافت را به بافت بازگردانی کرد و البته گاست از ای  حقیقت بازمیاحساس می

ای جز یا تخصیص گاه در ذات عمل ترجمه نهفته است و چارههای بینازبانی، تعمیم به خاطر تفاوت

حس  معاشرت و تعامل با نویسنده نیست که  ماند. همچنی دستکاری فضای مسکوت باقی نمی

گردد، چراکه در ای  صورت مقام مترجم به خواننده تقلیل خواهد یافت، بلکه همیشه باع  شادی می

                                                           
4 function که قابل انتساب به بافت رویداد ارتباطی، طرفی  تعامل یا مت  است. یا نقش 

2 profile ها و کارکردهای مت  اصلی در عمل و موقعیتی حقیقی تا و فهرست کردن نقش که معطو  است به تحلیل

 های ذاتی مت .تحلیل داشته



 ومس شمارة                     (      انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    994 

تواند رضایت خاطری بر ذه  مغبون از انتقالِ ست که میدلی ادرجه و سطح انتقال ای  درک و هم

 مترجم باشد.
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