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چکیده
نظریــات تدــودور ندورنــو و وال ــر بنی ـامین در خصــوه هنــر بــا راهجــرد ترجمــة م ــون
ادبـی ارتجـا معنــی دار داردر هـر دو نظریـهپــرداز بـه قتیتـر هنــرا اع تـاد دارنـد ،امــا
تفــاوت ننهــا در چگــونگی درک و ان تــال قتیتــر و ق ـ

هنــرا ا ــر بــهطوراکــه

دیالک یک هنـرا میـان فـرم و ما ـوا قفـ .شـودر بنـابراین ترجمـة ادبـی فراتـر از یـک
ترجمه خوب تنها به ان تـال حـایپ پیـام ماـدود نمـیشـود بلکـه میـنان تـثییر و تـداوم
ایر در فرهنـ

متصـد معیـار ا ـرر ایـنچنـین واـایم م ـرجل ملـنم بـه درک قتیتـر

هنـــرا و رویـــارویی بـــا چالشهـــایی ا ـــر کـــه نیازمنـــد راهکارهـــاا نظـــرا در
زیجاشنا ی ،تفسـیر و ترجمـه مـیباشـدر بنیـامین بـا نظریـة «هنـر بازتولیدپـریر» بـر مـدل
ترجمة بـینِ خطـی تثکیـد دارد تـا قـ

مناصـربهفرد مفـاهیل هنـرا را نزاد ـازد و از

نن بــراا نهــاهیبخشــی بــه مــردم ا ـ فاد کنــد ،امــا ندورنــو بــا ارا ـة نظریــة دیالک یــک
منفی بر تداوم قتیتر هنر و بـیقالـ

بـودن نن تثکیـد دارد کـه ایـن دیـدها بـا ترجمـة

تفسیرا مطابتـر داردر در ایـن متالـه ایـد ولو ا م رجمـان مخ لـم رمـان نـاتور دشـر
در درک و ان تال لان ،ق

و پیـام ایـر بـا توجـه بـه مشـابهر ایـر بـا نظریـات ان تـادا

بنیامین و ندورنو مـورد باـو و برر ـی قـرار هرفـرر ترجمـة مامـد نففـی نـهتنهـا از
نظــر امانــردارا در لاــن بــا نظری ـة بازتولیــد هنــرا بنیــامین همخــوانی دارد ،بلکــه از
نظر همانند ـازا دیالک یـک هنـرا ،بـا نظریـة دیالک یـک م فـی ندورنـو همخـوانی دارد
و موفقتر از ایر ترجمهها میباشدر
کلیددواههها :تدــودور ندورنـو ،وال ــر بنیـامین ،ترجمــة ادبـی ،رمــان نـاتور دشــر ،اقمــد
کریمی قکاک ،مامد نففی ،نراز بار تیانر
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شمارة اول

 .۱مقدمه

رمــان نــاتور دشــر نوش ـ ة دیویــد جــروم ــالینفر در نمــار مفل ـة نیویــورک تــایمن از
پرفروشتــرین نیــار ادبــی جهــان بهشــمار مــینیــد کــه ترجمــههاا نن بــه زبــان فار ــی
اخ ـ ن نظرهــایی ب ـههمــرا داش ـ ه ا ــرر ــاخ ار ایــر مج نــی بــر تــکهف مانهــاا پســر
نوجــوانی ب ـهنــام هولــدن کولفیلــد ا ــر کــه مــاجراا اخــراد خــود از مدر ــه را روایــر
میکند ،اما ما ـواا ایـر بـه ان تـاد از ارزشهـاا مصـرنهرایـی و عـوامفریجـی در نمریکـاا
دهة پنفـا مـیپـردازدر هولـدن شخصـی ی پویـا دارد کـه بـراا متابلـه بـا خطـر بـیاخ قـی
هســ رد در جامعــة حــنع ی و بــهویــژ در مــدار

تصــمیل مــیهیــرد و بــه خودنهــاهی

میر د؛ تـا جـایی کـه تصـمیل فـرار را تغییـر مـیدهـد و در کنـار خـواهر کوچـکترش در
خانه میماندر
نــاتور دشــر را تــا بــه قــال چهــار نفــر بــه فار ــی ترجمــه کرد انــد اب ــدا 69۳۱
خورشیدا اقمد کریمـی قکـاک در ان شـارات مینـا (کـه الج ـه ایشـان پـ

از انتـ ب نن را

ویــرایش کردنــد)؛ ــال  6911مامــد نففــی در ان شــارات نــی ؛ ــال  6983زهــرا اوالتــدر
در ان شــارات نشــر هســ ر و ــال  6939نراز بار ــتیان در ان شــارات میلکــانر پــژوهش
قاضر با توجـه بـه ماـدودیر د ر ـی بـه برخـی منـاب بـر ترجمـة اول کریمـی ،ترجمـة
نففی و ترجمة بار تیان م مرکن ا رر
تعــدد ترجمــهها و خــوانشهــاا فار ــی موجــود از رمــان نــاتور دشــر نشــاندهنــدة
تفا یر م فاوت م رجمان از دیالک یـک هنـرا ایـن ایـر ادبـی مـیباشـد ،چنانکـه تتابـ میـان
لاــن و روایــر ترجمــه را دشــوار ــاخ ه ا ــرر بــهعجــارت دیگــر ،دیالک یــک میــان فــرم و
ما ــوا بــه اشــکال مخ لــم در نیــار ادبــیهنــرا اــاهر مــیشــودر از یــک ــو وا هــان و
شخصــیرپــردازا بـههونــهایســر کــه بــا نوجــوانی ــرکش روبـهرو مــیشــویل و از ــوا
دیگر لان خودنهاهانه شخصـیر احـلی فراتـر از یـک نوجـوان ـاد منفـر بـه ایفـاد یـک
نیــروا ماــرک تســخیرناپریر در م ـ ن ایــر مــیباشــد کــه بــه نن قابلیــر تفســیر ناماــدود
مــیدهــد و بتــاا م ـ ن را میســر مــی ــازدر در ن یفــه ،ترجمــة ادبــی در اینفــا بــا مشــک
چگــونگی برهــردان فــرم ایــرا روبهرو ــر کــه مــیبایســر ابعــاد مخ لــم شخص ـیرها،
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درونــی و ــایر فاک ورهــاا یــک ــاخ ار هنــرا را قفــ .کنــدر بــدین حــورت،

ترجمة جنجة هنرا از ان تال حـرن پیـام مـ ن از زبـانی بـه زبـان دیگـر فراتـر مـیرود؛ زیـرا
جوان

مخ لم معنا ،ق  ،زیجایی و تثییرهرارا زبان مجدأ را شام میشودر

بــهطورکلی ،ترجمــة ادبــی از مجاقــو پیدیــد در ترجمــهشنا ــی بهشــمار مــینیــد،
چنانکــه برخــی حــاق نظــران نن را حــرفاً هنــر و برخــی دیگــر نن را تــاب قــوانین
زبانشنا ی مـیداننـدر همدنـین برخـی از روش خواننـد ماـور و برخـی وفـادارا بـه زبـان
مجدأ را احول کار ترجمة ادبـی مـیداننـدر پیشـینة ترجمهشنا ـی نیـار ادبـی نیـن نشـاندهنـدة
نیاز به نظریات و ارا ة تـدابیر خـاه بـراا ترجمـة رابطـه چندبعـدا میـان زبـان مفـازا و
معنا در این م ون میباشـدر در ایـن را ـ ا ،عنبـدف را ترجمـه را ضـرورتاً مج نـی بـر هـر دو
جنجــه زبانشــناخ ی و هنــرا مــیدانــد؛ هرچــه بــر ایــن بــاور ا ــر کــه م ــرجل خــوب در
نفـــرینش کـــ م بـــیش از رعایـــر قواعـــد زبـــانی بـــه خ قیـــر هنـــرا روا مـــینورد
(عنبــدف را)6918 ،ر فرقــناد بــا تثکیــد بــر تمــاین میــان کیفی ـر ترجمــه و نت ـد ترجمــه بــه
لنوم تو عة معیارهاا پویا در ترجمه مع تد ا ر (فرقناد)6931،ر
از ننفــاییکــه بنیــامین بــا ارا ــه نظریــة «بازتولیــد هنــر ماشــینی» و ندورنــو بــا نظریــة
«دیالک یک منفی» راهگشـاا راهجردهـاا تـاز بـراا تالیـ هنـر در م ـون ادبـی مـیباشـند،
متالــة قاضــر در حــدد ا ــر بــا برر ــی نظریــههاا ایــن دو م فکــر ،مــدلهاا مخ لــم
ترجمـه رمـان نـاتور دشـر را مـورد باــو و برر ـی قـرار دهـدر ایـن مطالعـه از دو بخــش
تشکی میهردد تالی نظریات ندورنو و بنیامین و نتد ترجمههار
 .۲بحث و بررسی

ترجمة م ـون ادبـی ،نـاهنیر از تفسـیر دیالک یـک هنـرا ا ـر؛ زیـرا م ـرجل مـیبایسـر
جنجــة هنــرا مــ ن را در ارتجــا بــا بســ ر اج مــاعیفرهنگــی و فاک ورهــاا چندهانــة
اید ولو ا ،روایر ،تـاری و لاـن ایـر مـورد توجـه قـرار دهـدر در واقـ  ،دیالک یـک بیـانگر
رابطة معماهونـة ایـر بـا واقعیـر ا ـر کـه از الیـههاا مخ لـم معنـا و اقسا ـاتی تشـکی
میشود که بـهراق ـی در قالـ

کلمـات و جمـ ت نمـیهنفـدر در عـین قـال ،بایـد توجـه

داشــر دیالک یــک هنــرا هماننــد یــک نیــروا بــالتو موج ـ

تــداوم جــرابیر ایــر ادبــی
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مــیشــود و عناحــر پیدیــد اا از واقعیــر و تخیــ را در بــردارد کــه بــا ابعــاد تــاریخی،
اج مـاعی و فلسـفی ایـر مـرتج ا ـرر در ن یفـه ،نندـه بـراا م ـرجل ضـرورت دارد قفـ.
اخ ار دیالک یـک هنـرا مـ ن مجـدأ مـیباشـد و ان تـال نن بـه زبـان متصـد بـههونـهاا کـه
پویایی و قرکر ناماـدود معنـا قفـ .شـودر بنـابراین ،ترجمـه راهـی بـراا تـداوم قتیتـر
هنرا در زبانهاا مخ لـم ا ـر کـه بایـد بـا توجـه بـه خصوحـیر چنـدوجهی و پیدیـدة
ایر هنرا در الیههاا زیـرین ،زبـان مفـازا ،جملـهبنـدا ،چیـدمان وا هـان و ارتجـا ننهـا
با پراکسی

اج ماعی انفام شودر

پژوهش قاضر بـا توجـه بـه اهمیـر قفـ .دیالک یـک هنـرا بـه مطالعـة نظریـات وال ـر
بنیــامین و تدــودور ندورنــو در تجیــین مفــاهیل و ــاخ ار هنــرا مــیپــردازد تــا مــدلهاا
مخ لم ترجمة ناتور دشر را مـورد ارزیـابی قـرار دهـدر در ایـن را ـ ا ،بایـد توجـه داشـر
کــه هــر دو م فکــر داراا دیــدها مشــ رک ضــد ــرمایهدارا هســ ند؛ هرچــه اخــ ن
نظــرات هنــرا ننهــا نیــن قابـ توجــه ا ــر؛ زیــرا بنیــامین بــه ترجمــة بــین خطــی مفــاهیل
هنرا و ندورنو به تفسـیر ناماـدود مفـاهیل هنـرا هـرایش نشـان مـیدهـدر بـههرقـال ،ایـر
مــورد مطالعــه در ایــن پــژوهش نیـن داراا دیــدها ضــد ــرمایهدارا ا ــر و دیالک یــک نن
مج نی بـر تاـاد میـان دنیـاا پـاک کودکـان بـا دنیـاا ریاکارانـة بنرهسـاالن ا ـرر همدنـین
ا ا

روایر این ایر تکهوییهاا دانـشنمـوز هفـد

ـاله ایسـر کـه فراتـر از ـن خـود

داراا لاــن ان تــادااج مــاعی مــیباشــدر او نمـیتوانــد بــا معیارهــاا جامعـة مــدرن نمریکــا
ــازهارا پیــدا کنــد و ــخنان اع ـراننمیــن او در نــند روانکــاو بیــانگر رهش ـ گی نس ـ
جوان در دنیاا پسرمدرن ا رر
بخــش نخســر متالــه بــه برر ــی بنیانهــاا فلســفی دیالک یــک هنــرا بــر ا ــا

نظریــات بنیــامین و ندورنــو مــیپــردازد و بخــش دوم بــه نتــد ایــد ولو ا م رجمــان نــاتور
دشر اخ صاه دارد
ال د ) نخســر بایــد توجــه داشــر کــه بنیــامین و ندورنــو از م فکــران معاحــر زبــان و
فلســفه اج مــاعی هســ ندکه نظریاتشــان م وجــه ناــوة درک هنــر و ان تــال دیالک یــک ایــر
بــهویــژ در نیــار ادبــیهنــرا ا ــر و در ن یفــه نظریاتشــان در مطالعــات ترجمــه قابــ
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ا ـــ فاد ا ـــرر هـــر دو بـــه اهمیـــر زبـــان و هف مـــان فرهنگـــی در فرنینـــد قـــدرت
یا یاج مـاعی توجـه دارنـد و تهـیشـدن زبـان از معنـا و نادیـد هـرف ن اهنیـر افـراد در
عصر روشنفکرا را مورد ان تاد قرار میدهند (ندورنو ،6988 ،هر )621ر
هـــر دو نظریـــهپرداز از جایگـــا برجســـ هاا میـــان فیلســـوفان معاحـــر و مک ـــ
فرانکفورت برخوردارنـد و از نتـد درونمانـدهار یـا مطالعـه ایـر در بسـ ر فرهنگـیاج مـاعی
بــراا درک قتیتــر هنــر ا ـ فاد مــیکننــدر در اینفــا جنجــة احــلی نظریــات دو م فکــر بــر
ا ا

یک ـاال مـورد برر ـی قـرار مـیهیـرد راهجـرد ان تـال فـرم و ما ـواا ایـر هنـرا

چگونه باشد تا دیالک یک و تثییرهرارا نن بر جامعة متصد قف .شود؟
در این را ا ،وال ر بنیامین ه جنجـة احـلی بـراا نیـار هنـرا قا ـ ا ـر تـاری  ،زبـان
و تکنولــو ار او ماهیــر هنــر را بیــان قتیتــر در بس ـ ر تــاری مــیدانــد و نن را و ــیلهاا
براا تجـدی ما ـواا تـاریخی بـه قتیتـر فلسـفی مـیشـمارد (بنیـامین ،6329 ،هر )682ر
بــر ایــن ا ــا  ،زمــان و مکــان هنــر را تاــر تــثییر قــرار مــیدهــد (فیروزنبــادا )6981 ،و
درن یفه ایر هنرا تاب شـرای و بسـ ر ایـر ا ـرر هنـر بـراا بنیـامین ،بـرخ ن ندورنـو ،بـه
خــودا خــود تکامـ بخــش ایـد ها نیســر ،بلکــه بیــانگر جنجـة عینــی از قتیتــر و شــرای
یا ــیاج مــاعی ا ــر (اقمــدا ،6911 ،هر )291ر بــهعجــارت دیگــر ،بنیــامین هنــر را
و یلهاا براا درک تاری و ارتتاا اهنیر وبژک یو میداند (نارا)693۱ ،ر
بنیــامین مع تــد ا ــر معنــا در زبــان تاتــق مــییابــد و در ن یفــه هنــر وابسـ ه بــه زبــان
ا رر او «زبان ماض» را بهمعناا زبـان الهـی یـا جنجـة م افینیـک زبـان مـیداندکـه موجـ
پویایی و ق

مناصـربهفرد در ایـر مجـدأ مـیباشـدر در عـین قـال ،او بـه تـداوم ایـر هنـرا

در زبان در مفهـوم کلـی مع تـد ا ـر و زبـان را ـو ة جـایگنین عت نیـر مـدرن و قلتـة
ارتجــا فرهن هــاا مخ لــم قلمــداد مــیکنــدر تثکیــد بــر فــرم و قـ

زبــان مجــدأ موجـ

میشود تا بنیامین ترجمهاا را کـه حـرفاً بـهدنجـال ان تـال پیـام باشـد« ،ترجمـة بـد» بخوانـدر
او مع تد ا ر ترجمه مـیبایسـر ضـامن بتـاا مـ ن مجـدأ باشـد چنانکـه تثییرهـرارا زبـان
مجــدأ بــر زبــان متصــد را الزم ـة ترجم ـة خــوب بهشــمار مــینوردر ترجمــة مطلــوب بــراا
بنیامین ،ترجمة بین خطی ا ر؛ زیـرا م ـرجل مـیتوانـد بـا اضـافهکـردن توضـیاات در بـین
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جمــ ت زبــان متصــد ،احــالر مــ ن مجــدأ را قفــ .نمایــدر در واقــ  ،بنیــامین ترجمــه را
همانند پرکردن شـکان زبـان متصـد بـا معـانی برهرف ـه از زبـان مجـدأ مـیدانـد کـه موجـ

بازتولید معـانی جدیـد و تکامـ زبـان متصـد مـیهـرددر بنیـامین در متالـة «وایفـه م ـرجل»
در ال  6329ااهار مـیکنـد «هـی شـعرا بـراا خواننـد  ،هـی تصـویرا بـراا بیننـد و
هی

مفونی براا شنوند نیسر» (بنیامین ،6329 ،هر )63۱ر
همدنین بنیامین به ارفیـر تکنولـو ا مـدرن بـراا تولیـد انجـو هنـر یـا ان تـال تفربـة

هنــرا تــوجهی ویــژ دارد (کمــالی و اکجــرا)6981 ،ر او بازتولیدپــریرا هنــر مــدرن را
راهی براا هالهزدایی یا غلجه بـر قدا ـر هنـر نیینـی قلمـداد مـیکنـدر بنیـامین مع تـد ا ـر
هنــر ماهیــر غیرمفهــومی نــدارد و بایــد نن را از چنـ

طرفــداران جنــجش «هنــر بــراا هنــر»

خارد کرد؛ زیـرا ننهـا بـهدنجـال انفعـال مخـاطجین خـود هسـ ندر در واقـ  ،بنیـامین همدـون
برتولــر برشــر ب ـهدنجــال تغییــر عناحــر هنــرا و فعــال کــردن مخاط ـ

ا ــرر او هنــر را

نشــانگر تغییــرات ا ا ــی در تفرب ـة انســان مــیدان ـد کــه درون خــود داراا نیــروا بــالتو
دیالک یــک ا ــرر در ایــن را ــ ا ،دیالک یــک مــیتوانــد تهدیــدنمین یــا امیــدبخش باشــدر
بهعجارت دیگر ،پراکسی

یا ـی بـراا هنـر مـدرن مـیتوانـد داراا منایـا و معـایجی باشـد؛

تهدیــد از بابــر ننکــه قــدرتهاا توتــالیتــر ـ فاشیســل و رمایهدارا ـ مــیتواننــد از
امکانــات تکنولــو ا ــو ا ــ فاد کننــد و هنــر را در قالــ

ر ــانة جمعــی بــراا ایفــاد

توهمات مساورکنند و تامیق یـا بسـی تود هـا بـهکـار برنـد؛ امیـدبخش از نن جهـر کـه
ایر هنرا میتواند از مرقلة هنر فراتر رف ه و موج
بــر ا ــا

ارتتاا ادراک تود ها شودر

دیــدها بنیــامین ،ترجمــة ادبــی را مــیتــوان بازتولیــد هنــر بهشــمارنوردر او

مع تــد ا ــر ترجمــه مــیتوانــد از نتــش نویســندة مـ ن احــلی از اهمیــر بیشـ ر برخــوردار
باشـد؛ زیــرا موجـ

تــداوم و تعــالی مـ ن مجــدأ مـیشــودر او ترجمــهپـریرا مـ ن را مجنــایی

براا تفلـی مفـاهیمی مـیدانـد کـه در مـ ن اول بـهطور بـالتو وجـود داردر هرچـه بنیـامین
همدون لف.هرایان بـه وا هـان توجـه ویـژ اا نشـان مـیدهـد ،ترجمـه را ان تـال کلمـات از
زبانی بـه زبـان دیگـر نمـیدانـد ،بلکـه بـه ا ـ االة مفـاهیل توجـه دارد ،چنانکـه ترجمـه را
ن ـوعی فرنینــد ترکی ـ

یــا اتاــاد دو زبــان قلمــداد مــیکنــدر بــه اع تــاد او ،ترجم ـة قتیتــی
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شــفان ا ــر و م ـ ن احــلی را نمـیپوشــاند بلکــه بــه زبــان ماــض اجــاز مــیدهــد تــا بــا
تتویر خـویش در مـ ن احـلی بدرخشـدر او مع تـد ا ـر قتیتـر هنـر بـهشـک غیرقابـ
فهــل مــیتوانــد موجــ

ــو ا ــ فاد قــرار هیــرد و م ــرجل بایــد از نن اج نــاب کنــدر

بهعجارت دیگر ،م ـرجل مـیبایسـر زبـان خـال

یـا مفهـوم و قـ

ماصـور شـد در ایـر

هنرا را با خلق دوبـارة نن نزاد ـازدر در ن یفـه ،ترجمـه جـدا از مـ ن ،امـا در پیونـد بـا نن
ا ر ،چینا ا ر که بعـد از نن مـینیـد و بـه عمـر مـ ن احـلی بتـا مـیبخشـد (نفومیـان،
 ،698۳هر )11ر
از وا دیگر ،ندورنو بهطور مسـ تیل بـه متولـة ترجمـه نمـیپـردازد ،امـا هسـ رة مجـانی
نظرا وا به انداز اا ا ـر کـه مـیتـوان بـهوا ـطة قـوزة اندیشـه و نظریـاتش ،دیالک یـک
هنر در ترجمة ادبـی را مـورد مطالعـه قـرار دادر او بـر دو جنجـة ان تـادا و رهـاییبخـش ایـر
هنرا تثکید دارد و قتیتر هنـر را درونزا و قـا لبـهاات خـود مـیدانـد کـه در لفافـة زبـان
پنهــان ا ــرر در ن یفــه ،ندورنــو قتیتــر را فراتــر از مفــاهیل زبــانی و در دیالک یــک هنــرا
جس ـ فو مــیکن ـد کــه داراا شــک منظومــهاا یــا غیرهــنار اا ا ــرر بــهعجــارت دیگــر ،او
درک قتیتر را مج نـی بـر میمسـی

یـا نـوعی شـجاهر هنـر بـا واقعیـر خـارجی مـیدانـد

(شاهند )6936 ،ر ندورنـو مع تـد ا ـر کـه ایـر یـک ادیـ

فراتـر از یـک مـ ن ـاد ا ـر

(ا ـ انی نک)211۱ ،ر در ایــن را ـ ا ،او از ــجکی پیدیــد بـا ترکیـ

خــاه د ـ ور زبــان و

همــرا بــا مو ــیتی پنهــان در الی ـههاا زیــرین م ـ ن ا ـ فاد مــیکنــد (ندورنــو)2112 ،ر او
الیههاا مخفی معنـا و زیجاشنا ـی را در زیر ـاخر د ـ ورا ایـر هنـرا جسـ فو مـیکنـد
و قتیتر هنر را نام ناهی و ناشـی از دیالک یـک یـا تاـاد میـان فـرم ایـر بـا مفـاهیل موجـود
در بسـ ر مـ ن مـیدانـدر بـه اع تـاد ندورنـو «هــی ایـرا بـهطور کامـ بــا ـطپ مـادا کــه
مرقلة فهـل معنـا اق اـا میکنـد ،روشـن نمیشـود ،چـرا کـه مراقـ بـاالتر معنـا را م نلـنل
میکنندر در ن یفه مسیر نفی تعین معنا ر که به ما واا قتیتی من هی میشود»ر
بــر ایــن ا ــا  ،بــراا درک ارتجــا دیالک یــک منفــی ندورنــو بــا تالیـ و ترجمــة نیــار
هنرا ،میبایسر از یـک ـو بـه تنا ـ

میـان ایـر هنـرا بـا قتیتـر نام نـاهی و از دیگـر

و به اهمیـر ترجمـه و هسـ رش جنجـة فرهنگـی ایـر ادبـی توجـه داشـرر ندورنـو هنـر را
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وبژک یوی ه یا تفسـیر اهنـی نمـیدانـد ،بلکـه نن را یـک ابـژة م تـدم مـیشـماردر او بـا

برر ی رابطة تمثیلی هنر بـا قتیتـر خـارجی بـهدنجـال ابژک یوی ـه در قتیتـر هنـرا ا ـر
و هنــر را داراا احــول خــاه خــود مــیدانــد ،بــهطوراکــه نمــیتــوان هنــر را در قالــ
قــوانین یابــر ماصــور کــرد (ندورنــو ،2112 ،هر )9ر بــر ایــن ا ــا  ،م ــرجل ادبــی قــق
ندارد نظرات شخصـی خـود را در تالیـ هنـرا بـهکـار بـرد چنانکـه ااهـار مـیدارد «ایـر
هنــرا بــر ایــن امــر تثکیــد دارد کــه مــا پر ــش از قتیتــر یــا ناقتیتــر را بــهناــوا
درونمانـــدهار مطـــر کنـــیل ،نـــه اینکـــه بــــهطـــرزا دلخوا ـــ ه متیـــا

و مینانـــی از

هونــاهونیهــاا فلســفی ،فرهنگ ـی و ان تــادا را از بی ـرون بــه ایــر اعمــال نمــاییل» (ندورنــو،
 ،6382هر )611ر
ندورنــو ــعی دارد از ماــدودیرهاا تفکــر ــوبژک یو فاحــله بگیــرد تــا بــه قتیتــر
بیان ها و درونزاا ایـر هنـرا نندیـک شـود و در متابـ از قالـ بنـدا تفربیـات مج نـی بـر
عت نیـــر فاحـــله مـــیهیـــرد (هـــوهن ،211۳ ،هر )62ر او بـــهجاا رابطـــة عت نـــی از
میمسی

ا فاد میکنـد تـا هرهونـه برتـرا و تفـوق ـو و ابـژ بـر یکـدیگر را برطـرن

نمایدر بـدینحـورت ،ندورنـو بـهدنجال ابژک یوی ـه یـا ـاخ ار مسـ ت بـراا قتیتـر هنـرا
ا ـر و بـه فراتـر از برداشـرهـاا فـردا مـیاندیشـد؛ زیـرا ننهـا تنهـا بخشـی از قتیتــر
ادامهدار هنر میباشـندر ندورنـو قتیتـر را در فـراا تو ـعة عت نیـر کن ـرلشـد مـیدانـد
و نگــران زوال فردیــر و نادیــد انگاش ـ ن نزادا قتیتــی و یکســان ــازا نهــاهی و شــعور
انسانها ــرر در ایــن خصــوه او همــرا بــا هورکهــایمر در طــی اقامــر در نمریکــا ایــر
مش رک دیالک یـک روشـنگرا را مـینویسـندکه بـه ان تـاد از «دنیـاا مـدرن مـدیریر شـد »
میپردازد (هیوز)6918 ،ر
تعمــیل نظریــة دیالک یــک منفــی بــه مطالعــات ترجمــه قــاکی از نام نــاهیبــودن قتیتــر
هنر در م ن ادبـی ا ـرر بـهعجارت دیگـر ،ندورنـو همیشـه بـهدنجال پویـایی و ارا ـة نظریـات
نــو دربــارة مــ ن ایــر مــیباشــدر او دیالک یــک منفــی را در متابــ برخــورد کلیشــهاا و
ــلطههــرا نســجر بــه قتیتــر یابــر قــرار مــیدهـد و برتــراجــویی در مواجهـة افکــار و
فرهن ها نسجر به یکـدیگر را نفـی مـیکنـد؛ زیـرا مـ ن ادبـی ابـژ ایسـر کـه برداشـرها و
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ترجمههاا مخ لـم را در بـر داردر در عـین قـال ،ندورنـو بـرخ ن هگـ دیالک یـک را نـه
بهمعناا «دلیـ » و درونـیشـدن بلکـه بـهمعنـاا «قرکـر» و عینـیشـدن مـیدانـد و غـای ی
براا مفاهیل انسانی قا

نیسرر

ندورنو بر خ ن بنیامین مع تـد ا ـر تکنولـو ا بـه هنـر ن ـی

مـیزنـد چنانکـه هنـر

مدرن حـرفاً جنجـه ان ناعـی پیـدا کـرد و از کارکردهـاا اج مـاعی خـود جـدا اف ـاد ا ـرر
او جامعهشنا ی هنـر و ادبیـات را بخشـی از جامعـهشنا ـی فرهنـ

و تمـدن مـیدانـد و بـا

ارا ة مدل پسازیجاشنا ـانه بـر عـواملی همدـون ما ـواا معطـون بـه قتیتـر ،معمـابودهی
و رهــایی ــو تثکیــد دارد (شــاهند و نــوارا)6932 ،ر او مع تــد ا ــر هرهونــه هنــر
عامــهپســند بــه قتیتــر هنــر ن ــی

مــیزنــد چنانکــه از «حــنعر فرهنـ » یــا تجــدی ایــر

هنرا به موضـوعی پـیش پـا اف ـاد بـراا فرهنـ

تود هـا ان تـاد مـیکنـد و نن را دروغـین،

اخ گی ،غیردموکراتیـک و ـلطههرایانـه مـیدانـدر بـر ایـن ا ـا  ،نیـار هنـرا بـنر
هرش ه تفسل یک «قتیت ـی ــلجی» بودنـد ،امـا حـنعر فرهنـ

در

معاحـر ـطپ هنـر را بـه

«تتلید مطلق» تننل داد تا ماهیر ندمی را به تمسخر بگیرد (ارشاد)6932 ،ر
بــاوجود ننکــه ،بنیــامین و ندورنــو هــر دو از هنــر عــوامپســندانه اج نــاب مــیکننــد و بــه
فهــل نیــروا ان تــادا و دیالک یــک موجــود در ایــر هنــرا بــهعنــوان جــایگنین تعینــات
اج مــاعی و ججرهرایــی مکــانیکی مع تدنــد ،راهجــرد ننهــا در مواجهــه بــا دیالک یــک هنــر
م فــاوت ا ــرر هــر دو بــه زبــان ،زیجاشنا ــی و پراکســی

اج مــاعی ایــر توجــه دارنــد و از

ماــدود کــردن قتیتــر هنــر بــه کلیشــهها دورا مــیکننــد ،امــا بنیــامین بــهدنجال نزاد ــازا
و و بیان قتیتر تـاریخی از طریـق هنـر مـیباشـد؛ در قـالیکـه ندورنـو بـهدنجال تـداوم
اندیشــه در خــارد از قیــد و بنــد ــوبژک یوی ه ا ــر و نزادا را در ارتجــا مســ تیل بــا
عینیــر و ابژک یوی ــة قتیتــر هنــرا جســ فو مــیکنــدر هــر دو بــه احــ امانــردارا
وفادارند و بـراا قفـ .قـ

درونـی کـ م در زبـان مجـدأ از تکنیـک بیگانـه ـازا مفـاهیل

در زبان متصد ا ـ فاد مـیکننـد (کوالکوفسـکی ،)6318 ،امـا بنیـامین تفسـیر را نمـیپـریرد؛
زیـرا مــیخواهـد معنــاا تـاز از مـ ن بـهد ــر نورد؛ در قالیکـه ندورنــو تفسـیر فلســفی را
الزمة اخ ن ما ـواا معطـون بـه جن یـات در هنـر مـیدانـد و ااهـار مـیکنـد «یـک ایـر
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موفــق ،از منظــر نتــد درونمانــدهار ،ایــرا نیســر کــه تناقاــات ابژک یــو را در قال ـ

یــک

هماهنگی واهی نش ی دهـد ،بلکـه ایـرا ا ـر کـه تـا ـرقد هسـ ة ـاخ ارا و بـه شـک
ازشناپریر بـه تناقاـات فـرم میدهـد و در ن یفـه ،ایـدة همـاهنگی را بـهطور منفـی بیـان
میکندر
بــهطورکلی ،مــیتــوان از نظریــات بنیــامین و ندورنــو راهجردهــاا زیــر را بــراا نتــد و
ترجمة دیالک یک هنر در یک ایر ادبی ا خراد کرد
6ر بنیامین بـا ا ـ فاد از مـدل ترجمـة بـین خطـی بـهدنجال بازتولیـد معنـا و قفـ .زبـان
ماض در ایر مجدأ مـیباشـد ،امـا ندورنـو بـهدنجال تفسـیر معنـا بـهشـک ابژک یـو و نشـکار
اخ ن جنجة ان تادا هنر ا ر؛
2ر هــدن بنیــامین ارتتــاا نهــاهی خواننــدهان ایــر ا ــر ،در قــالیکــه ندورنــو از
بازنمایی میمسی

براا نشاندادن واقعیات عینی ا فاد میکند؛

9ر بنیــامین بــر کــاربرد هنــر بــراا توضــیپ زمــان قــال تثکیــد دارد ،امــا ندورنــو ا ـ ت ل
هنر از اهنیر انسان را در تالی قتیتر نیار ادبی مورد توجه قرار میدهدر
ب) بخــش دوم متالــه بــر مجنــاا نظریــات بنیــامین و ندورنــو بــه چگــونگی مواجهــه بــا
دیالک یــک هنــرا در ــه ترجمــة اقمــد کریمــی ،مامــد نففــی و نراز بار ــتیان از رمــان
ناتور دشر میپردازد تا راهجردهاا مخ لم بهطور عملی مورد برر ی قرار هیردر
نخســر ،دیالک یــک هنــرا در یــک ایــر ادبــی مج نــی بــر ایــد ولو ا و منطــق ایــر ا ــرر

در این را ا ،مـیبایسـر لاـن ،وا هـان ،جملـهبنـدا ،شخصـیرها و ماـامین رمـان نـاتور
دشــر را مــورد مطالعــه دقیــق قــرار داد ،چنانکــه لاــن ایــر برهرف ــه از شــرای اج مــاعی و
تاریخی دهـههاا  ۱1و  11مـی دا یـا برهـهاا از تـاری نمریکا ـر کـه بـا مـود هسـ ردة
اع راضات قتوق بشـرا کـارهران ،زنـان و دانشـفویان مواجـه بـودر در واقـ  ،نگـارش ایـن
ایــر در اب ــداا نیمــة دوم قــرن بیســ ل بــا افــول مدرنیســل و نغــاز دوران پســرمدرنیســل
همنمــان بــود (مــورا )2162 ،چنانکــه ارزشهــاا ــن ی و ایــد ولو اهــاا مج نــی بــر
عتلگرایــی بــا بــیاع مــادا مواجــه شــدند و بــهتــدری ارزشهــاا خاکســ را و از هــل
هســـیخ ه رواد پیـــدا کـــردر در ایـــن دوران یســـ ل نمـــوزش مـــدرن ن وانســـر از رواد
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ماننـد بنگا هـاا مـالی عمـ مـیکردنـد و کم ـر

به نیازهاا اهنی و اقسا ی دانشنموزان توجه داش ندر
همدنــین بایــد توجــه داشــر کــه رمــان نــاتور دشــر تنهــا انعکــا دهنــد شــرای
اج ماعی نجود ،بلکه یک ایر ادبـی تثییرهـرار بهشـمار مـینیـدر حـداا هولـدن هرچـه بیـانگر
نــوعی اع ــرا

خــاموش ا ــر ،بــا جریانهــاا من تــد و مخالفرهــا اج مــاعی ارتجــا

نندیک داردر از جملـه فرضـیة ارتجـا انگیـنة ضـارب تـرور نافرجـام ر ـی جمهـور پیشـین
نمریکــا ،رونالــد ریگــان ،در  6386و همدنــین ضــارب جــان لنــون ،ا ــطورة مو ــیتی راک
و ما ـ

هــرو بی لــن ،بــا رمــان نــاتور دشــر مطــر ا ــرر ایــن ایــر داراا شــاخ

هایی

همدــون بیــان مطالجــات اج مــاعی و ایســ ادهی در برابــر هنــر ــرمایهدارا ا ــر کــه
م رجمـــان بایـــد ننهـــا را در ایـــد ولو ا ترجمـــة خـــود در نظـــر داشـــ ه باشـــندر
بــههمینحــورت ،متایســة ریاکــارا بنرهســاالن بــا پــاکی کودکــان یکــی از ماــامین احــلی
ایــن دا ـ ان ا ــر چنانکــه بــیتــوجهی بــه اقسا ــات کودکــان باعــو مــیشــود هولــدن
تصمیل بگیرد به نگهجان یا ناتور دشر تجدی شودر
دیالک یـک رمـان نـاتور دشـر در شخصـیر دو بعـدا هولـدن کولفیلـد و ناـوة روایــر
ایر نهف ه ا رر لان ایـر ان تـادا و چندجانجـه ا ـر بـههونـهاا کـه از یـک ـو شخصـیر
نوجوانــانی ــرکش و بــددهان را نشــان مــیدهــد ،و از ــوا دیگــر شخصــی ی بــا افکــار و
نرزوهــاا یــک انســان بنرهســال درونگــرا و م فکــر را بــهتصــویر مــیکشــاندر در ن یفــه
روایـر ایــر داراا تاــاد درونــی ا ــر بــهطوراکـه هولــدن در طــول ایــر بــهطور عمــد بــا
خود ـخن مـیهویـد و در عـین قـال خطـاب او م وجـه خودنهـا جمعـی جامعـه ا ـرر
در واق  ،تتابـ دو بعـد شخصـیر هولـدن موجـ

جـرابیر معماهونـة ایـر مـیشـودر جنجـة

فــردا شخصــیر ایــن نوجــوان ــرکش بــا افکــار بــنر

و نگران ـیهــاا اج مــاعی جم ـ

نمیشود و مانند یک دیالک یک منفی در طول دا ان ام داد داردر
بــا نگــا دقیــقتر مــیتــوان دریافــر کــه افکــار و واکنشهــاا هولــدن فراتــر از یــک
نوجــوان بیــانگر دیــدها و ایــد ولو ا یــک نویســندة مع ــر

در پشــر راوا ا ــرر

ــالینفر در برابــر ارزشهــاا ــرمایهدارا از هف مــان ان تــاد ا ــ فاد مــیکنــد چنانکــه
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هی ها با تجلیغات ر انهاا و عـوامفریجـی هـالیوود همکـارا نکـرد و تـا نخـر عمـر تـرجیپ
داد تنها در خانه بماندر او به الیـا کـازان اجـازة ـاخر فـیلل هـالیوودا را از ایـر خـود نـداد
و قاضر نشد از تصـاویر جـراب عامـهپسـند بـر روا جلـد ک ـابش ا ـ فاد کننـدر از ـوا
دیگــر ،ایــد ولو ا نــاتور دشــر را ،بــرخ ن ــرزمین ویــران تــیا

الیــوت ،بــه یــک

درخــر نهف ــه در زیــر زمــین تشــجیه کرد انــد کــه بــه بهجــود شــرای و نینــدة هنــر امیــدوار
ا ــرر بــدینحــورت ،ایــن ایــر بیــانگر متاومــر فعاالنــه در برابــر یا ــرهاا اج مــاعی
زمــان خــود بــود و رابطــة معنــیدار بــا دیــدها ان تــادا مک ـ

فــرانکلین نشــان مــیده ـد،

چنانکــه بـهشــک نمــادین از هــالیوود بــهعنــوان نماینــدة حــنعر فرهنـ

ان تــاد مــیکنــد و

نگــران هســ رش بــروارهــی در ارزشهــاا انســانی ا ــر (وین ــرز ،216۳ ،هر )689ر
شخصیرهاا مانو و منفع دا ـ ان نیـن همدـون ـالی ،ـلما ترمـر ،جیمـن و ـه دخ ـر
در ر ـــ وران ه ـــ نیویـــورک تـــداعیکننـــدة هســـ رش کـــاالوارهی زنـــان در یســـ ل
رمایهدارا هس ند ( الینفر ،69۳۱ ،هر )22۳ر
بدینحـورت ،ترجمـة عناحـر ایـد ولو یک در رمـان نـاتور دشـر از ـه جنجـة ـاخ ار
م ن ،لان روایر و تعجیـرات م ـرجل قابـ باـو و برر ـی ا ـرر جنجـة نخسـر ،ـاخ ار
زبــان و ــجک ترجمــههاا اقمــد کریمــی قکــاک ،مامــد نففــی و نراز بار ــتیان بــا
یکدیگر تفـاوت داردر ننهـا از زبـان عامیانـه غیرا ـ اندارد و توحـیفی بـهدرجـات هونـاهون
ا ـ فاد مــیکننــد و ایــن در قــالی ا ــر کــه ترتیـ

ــاخ ار جمـ ت ،انســفام وا هــان و

م عــدابــودن افعــال مــیتوانــد بیــانگر ایــد ولو ا و ناــوة تثکیــد م ــرجل بــر مفــاهیل باشــد
(ق ــیل و میســون ،6331 ،هر )8۱ر عمــدة ــاخ ار مــ ن داراا قالــ
شخ

و دیالو

تــکهــویی اول

با زاویـهدیـد حـفر درجـه ا ـرر ترجمـة کریمـی بـهعنوان اولـین ترجمـه

که قدود ی ـال پیشتـر از ترجمـة نففـی انفـام شـد ،داراا پایجنـدا بیشـ ر بـه رعایـر
ک م ر می در فرهنـ

زبـان متصـد ا ـرر او از نثـر ادبـی ا ـ فاد مـیکنـد چنانکـه تـثییر

دشــوا ها را در قالــ

هف ــار ک ــابی ماــدود مــیکنــدر او بــه قسا ــیرهاا فرهنگــی در

جامعة ن ی ایـران یـا زبـان متصـد توجـه بیشـ را نشـان مـیدهـد (ناردشـ ی ،6932 ،هر
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)9۱ر بدینترتی  ،ترجمة کریمـی از لاـاا انسـفام مـ ن و تثکیـد بـر ارا ـة معـادل لفظـی بـا
دیدها بنیامین ارتجا معنیدار نشان میدهدر
مثال ( 6فص چهاردهل)
Boy, I felt miserable. I felt so depressed, you can’t imagine. What I did,
I started talking, sort of out loud, to Allie.

کریمــی اقســا

مــیکــردم کــه خیلــی بــدبخ لر ننتــدر اقســا

دل نگــی و تنهــا ی

میکردم که نمیشد تصـورش را کـردر کـارا کـه کـردم ایـن بـود کـه شـرور کـردم بـا الـی
حاجرکردن با حداا خیلی بلندر
نففی پسر ،اقسا ِ بدبخ ی میکـردمر ایـنقـدر افسـرد بـودم کـه ق ـاّ نمـیشـه تصـور
کردر شرور کردم بلند بلند قرنزدن با الیر
بار تیان اهر بدانی چه ق

بـدا داشـ لر ننقـدر افسـرد بـودم کـه نگـور نمـیدانسـ ل

چکار کنلر این شد که شرور کردم بلند بلند با الی قرنزدنر
مثال ( 2فص چهاردهل)
After old Sunny was gone, I sat in the chair for a while and smoked a
couple of cigarettes.

کریمــی بعــد از اینکــه ــانی رفــر ،مــدتی تــوا حــندلی نشس ـ ل و یکــیدوتــا ــیگار
کشیدمر
نففی انی که رفر نشس ل رو حندلی و چنتایی یگار دود کردمر
بار تیان بعد از اینکـه ـانی خـانل هراشـر رفـر ،بـراا خـودم رو حـندلی نشسـ ل و
چند ن

یگار دود کردمر

از ــوا دیگــر ،ترجم ـة نففــی ضــمن قفــ .ــاخ ار زبــان مجــدأ بــه لاــن عامیانــه و
ــرکش هولــدن توجــه بیشــ را دارد و مــیتــوان هفــر بــهدنجال ایرانیــن کــردن هولــدن
امریکــایی ا ــرر بنــابراین ،ترجم ـة نففــی بــا هــر دو دیــدها بنیــامین و ندورنــو همخــوانی
دارد؛ زیــرا هــل توانسـ ه مـ ن اولیــه را در فرهنـ

فار ــی بازتولیــد نمایــد و در عــین قــال،

دیالک یــک هنــرا ایــر را کــه مج نــی بــر اع ــرا

بــه جامع ـة ــرمایهدارا از دیــدها یــک

نوجــوان نمریکــایی ا ــر ،قفــ .کــرد ا ــرر بار ــتیان از جملــهبنــداهــاا روانتــر از

611

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

شمارة اول

کریمی ا فاد میکنـد ،امـا دشـوا ها را بیشـ ر از کریمـی و نففـی کن ـرل کـرد ا ـر کـه
میتواند بهعلر افنایش نظارت ازمان ارشاد بر چاپ نیار باشدر
بــهطورکلی ،ــجک نگــارش فار ــی ترجمــهها بــا یکــدیگر تفــاوت نشــکار نشــان
مــیدهــدر کریمــی از نثــر ر ــمی و ک ــابی ا ـ فاد مــیکنــد چنانکــه ــجک ایــن م ــرجل
هنفــارماور ،لفــ.هــرا و مجــادا نداب ا ــرر ایــن موضــور مــیتوانــد نشــاندهنــد
کــارکردهرایی م ــرجل جهــر رعایــر شــرای فرهن ـ

متصــد باشــدر او بــا ا ـ فاد از نثــر

ادبــی زبــان بــیقیــد و بنــد نوجــوان نمریکــایی را مطــابق ان ظــارات و هنفارهــاا اج مــاعی
فرهن

دهة  ۱1در ایران کن رل میکنـدر نثـر نففـی امـا کـام ً ماـاور ایسـر ،بـهناـوا کـه

بــراا تلفــ .روان وا هــان از ع ــل نوایــی ا ـ فاد مــیکنــدر نثــر شکسـ ة نففــی بــه زبــان
مردم کوچـه و بـازار بسـیار نندیـک ا ـرر نثـر بار ـتیان روزنامـهایسـر ،امـا بـهانـدازة نثـر
نففی عامیانه نیسر ،چنانکه وا رویکردا میانه به نثر ادبی و عامیانه داردر
جنجة دوم ،لاـن رمـان نـاتور دشـر طعنـهنمیـن و معنـیدار ا ـرر کـاربرد م عـدد انـوار
دشــوا ها و شخصــیر ــرکش بیــانگر ایــد ولو ا اع ــرا

نمیــن نســجر بــه هنفارهــاا

اج مــاعی در اواخــر دوران مدرنیســل ا ــرر دشــوا ها فاــاا دا ـ ان را تاـر تــثییر قــرار
مـیدهنــد و ــطپ روایــر را بــه زبـان عامیانــه تجــدی مــیکنـد ،چنانکـه ایــن ایــر بــهعلــر
کاربرد لاـن هنفارشـکن مـدتها در نمریکـا ممنـور بـودر از ـوا دیگـر ،هولـدن از لاـن
ان تادا نسجر به بـیاخ قـی در جامعـه و یسـ ل نموزشـی ا ـ فاد مـیکنـد ،چنانکـه ایـن
جنجــه از دا ــ ان موجــ

شــد تــا ایــن ایــر بــهعنوان ک ــاب در ــی در مــدار

برخــی

ایالرهاا نمریکـا مـورد ا ـ فاد قـرار هیـردر اود ایـن تاـاد شخصـی ی را مـیتـوان زمـانی
مشاهد کرد که هولـدن بـا وجـود کـاربرد الفـاا ممنوعـه ،خـود از مشـاهد کلمـات رکیـک
بر دیوار دبس ان فیجی ،خـواهر کـوچکش ،دچـار قالـر تهـور مـیشـودر او نمـیتوانـد نگـا
پســر قیــوانی بــه زنــان در دنیــاا ــرمایهدارا را تامـ کنــد و موفــق مــیشــود یکــی از
نا ناهاا نوش هشد بر دیوار را پاک کند ( الینفر ،69۳۱ ،هر )99۳ر
بـههرقال ،لاــن ترجمــة کریمــی ن وانسـ ه ماهیـر اع ــرا

نمیــن روایــر را قفــ .کنـد

(حداقرر ــ می ،6932 ،هر )91ر در ایــن خصــوه کــریل امــامی مع تــد ا ــر ،ترجمــة
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نففی موفقتر از ترجمة کریمی ا ـر؛ زیـرا بـه لاـن یـک نوجـوان یـاغی نندیـکتر ا ـرر
او ااهــار مــیدارد «نیــا بایــد رکهــوییهــاا یــک جــوان بــیشــیلهپیلــه را بــه فار ــی برابــر
تجــدی کــرد و یــا ننهــا را در قالــ

الفــاا م افــر درز هرفــر؟» (امــامی ،69۳1 ،هر

)626ر لاــن نففــی بــه لاــن و اقسا ــات ــرکش یــک نوجــوان پســر نمریکــایی در زبــان
مجــدأ وفــادار ا ــرر او بــا حــراقر بیشــ ر از تابوهــا ا ـ فاد مــیکنــدر بــراا مثــال ،وا ة
« »bastardکــه  ۱1بــار در مــ ن مجــدأ تکــرار شــد ا ــر ،تنهــا  63بــار در ترجمــة اقمــد
کریمــی و  ۳1بــار در ترجمــة مامــد نففــی و  ۳بــار در ترجمــة نراز بار ــتیان بــا وا ة
«قروم رررر» بهکـار رف ـه ا ـر (امـامی)69۳1 ،ر نففـی ،بـر خـ ن اوالتـدر ،از لاـن مردانـه
ا فاد میکنـد کـه بـا جنسـیر راوا همخـوانی داردر بـدینترتی  ،لاـن نففـی بـا دیـدها
از لاــن هولــدن کولفیلــد موفــق بــود

بنیــامین و ندورنــو در بــازنفرینی و ارا ــة میمســی
ا رر
جنجــة ــوم ،م رجمــان نــاتور دشــر از احــط

ها و تعجیرهــاا زبــانی م فــاوت در

ترجمة خود ا فاد میکننـد کـه مـیتوانـد بیـانگر ایـد ولو ا ننهـا باشـدر تعجیـرات زبـانی
همدــون احــط قات ،پــانوی

و توضــیاات تکمیلــی در بــین جمــ ت معمــوالً بــراا

نشــنایی بیش ـ ر خواننــدهان بــا مفــاهیل و فرهن ـ

زبــان مجــدأ ا ـ فاد مــیشــوندر در ایــن

را ــ ا ،ترجمــة کریمــی از پانوی هــاا م عــدد بــراا توضــیپ ا ــامی خــاه ماننــد نــام
ک ابها ،نیـار مو ـیتی ا ـ فاد مـیکنـد کـه نشـاندهنـد وفـادارا و تـ ش م ـرجل بـراا
نشنا ــازا خواننــدهان بــا عناحــر فرهنـ
یک بـار از پـانوی

نمریکــایی ا ــرر در متابـ  ،ترجمـة نففــی تنهــا

بـراا توضـیپ  year bookیـا ک ـاب ـال ا ـ فاد مـیکنـد و بار ـتیان

هی پانویسی را بهکـار نمـیبـردر از ـوا دیگـر ،کـاربرد احـط قات عامیانـه و بـهروزتـر،
موج

ایفاد نثرا روان و جراب براا خوانندهان نففی ا رر براا مثال
عجــارت « »I don’t feel like toبارهــا در رمــان تکــرار مــیشــود و کریمــی نن را

«تمــایلی نــدارم»؛ نففــی «قــال و قوحــلش را نــدارم» و بار ــتیان «اعصــابش نیســر»
ترجمــه کرد انــد کــه مــورد دوم بــه هف ــار فار ــی عامیانــه نندیــکتر ا ــرر همدنــین در
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ان هـاا فصـ بیسـر و یکـل « »I was all outترجمـههاا مخ لفـی ارا ـه

شد ا ر که مورد دوم ترجمة حایپ میباشد
کریمی « یگارم بالک تمام شد بودر»
نففی «قسابی خس ه بودمر»
بار تیان « یگارهام تمام شد بودر»
مثال 9
That’s all I’m going to tell about…. I mean how do you know what you
?are going to do till you do it

کریمی ننده میخـواهل به ـان بگـویل چنـد کلمـه بیشـ ر نیسـررررر منظـورم ایـن ا ـر
تا وق ی ندم کارا را تمام نکرد  ،چطور میتواند بفهمد که چکار میخواهد بکند؟
نففـی دیگــه نمــیخــوام بیشتــر از ایــن چیـنا بگــلر ررر ندم تــا وق ــی کــارا رو انفــام
نداد  ،از کفا میدونه بعداً چیکار میخواد بکنه؟
بار تیان تا همین جا بیش ر نمیهویلررررر نخر کی میداند چه پیش مینید؟
تعجیر م فاوت ه م ـرجل از جملـه فصـ نخـر رمـان نشـاندهندة ـه هـرایش م فـاوت
در بخــش ن یفــههیــرا دا ـ ان ا ــرر تعجیــر کریمــی از ایــن اح ـط

تاــرالفظــی ا ــر

چنانکه در نهایر پسر افسـرد و مس ثحـ را تر ـیل مـیکنـد چنانکـه بـر عجـارت «چطـور
میتواند؟» تثکید داردر اما نففـی بـا ا ـ فاد از تعجیـر منفـی احـط

یادشـد دیـدها فعـال

و تتابلی هولدن با مای پیرامـون خـود و ـکوت اع راضـی ـالیفر را نشـان مـیدهـد کـه
با ایـد ولو ا ضد ـرمایهدارا همخـوانی دارد ،چنانکـه بـر عجـارت «ندم تـا وق ـی کـارا را
انفــام نــد » تثکیــد داردر تعجیــر بار ــتیان نشــاندهندة لفــ .ک ــابی پســرا نا ــازهار و
ــردرهل ا ــر کــه همدــون نســ جوانهــاا پســرمــدرن نگــران نینــد خــود ا ــر،
چنانکــه بــر عجــارت «چـه پــیش مــینیـد؟» تثکیــد داردر بــهعجارت دیگــر ،ترجمـة نففــی در
بازنفرینی قـ

متاومـر هولـدن و تر ـیل دنیـاا مـدرن حـورانگـر بـا دیـدها بنیـامین و

ندورنو تطابق بیش را داردر
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راهجردهاا وال ـر بنیـامین و تدـودور ندورنـو در ناـوة تالیـ و ان تـال دیالک یـک هنـرا
در ترجمههاا رمـان نـاتور دشـر مـورد برر ـی قـرار هرفـرر بـر ایـن ا ـا  ،بنیـامین بـر
درک جنجة هنرا پنهان در زبان مجـدأ تثکیـد دارد و بـا ارا ـة مـدل ترجمـة بـین خطـی ـعی
در بــازنفرینی نن در زبــان متصــد دارد ،امــا ندورنــو بــه میمســی

یــا همانند ــازا و

بازنمــایی قتیتــر هنــرا تثکیــد مــیورزدر در ن یفــه ،بــراا ترجمــه و ان تــال دیالک یــک
هنرا در یک ایر ادبی مـیبایسـر تاـاد میـان واقعیـر و تخیـ در فـرم زبـان قفـ .شـودر
بـهعجارت دیگــر ،هسـ ة تــداومبخـش در یــک ایـر ادبــی همـان تاــاد میـان مفــاهیل و قالـ
وا هــان و ــاخ ار جمـ ت ا ــر کــه بایــد بــه روشهــاا مخ لــم قفــ .شــود و در ایــن
را ا بنیامین بـر ارا ـة توضـیاات بـین خطـی تثکیـد دارد؛ در قـالیکـه ندورنـو بـر ا ـ فاد
از تمثی و مادود نکردن قتیتر هنرا تثکید میورزدر
در ایــن را ــ ا ،ارتجــا راهجردهــاا مخ لــم در تالیــ دیالک یــک هنــرا بــا ناــوة
ترجمــه و مانــدهارا ایــر قابــ توجــه ا ــرر نشــانههایی همدــون ــاخ ار جمــ ت،
پیو ــ گی مــ ن ،نــور وا هــان ،قفــ .لاــن دا ــ ان و ا ــ فاد از انــوار تعجیــرات بیــانگر
برترا برخی م رجمان رمان ناتور دشر بـر یکـدیگر ا ـرر تاـاد میـان فـرم تـکهـویی بـا
شخصــیر دوهان ـة هولــدن و همدنــین تاــاد در روایــر و لاــن دا ـ ان جوان ـ

مخ لــم

دیالک یــک هنــرا مــیباشــد کــه در نهایــر ما ــواا ان تــادا ایــن ایــر را در بــر دارد و
نمـیتــوان نن را بــه دا ـ ان ــاد اا از مــاجراا یــک نوجــوان ــرکش نمریکــایی خ حــه
کردر
در این را ا ،ترجمة کریمـی بیشـ ر م وجـه قفـ .فرهنـ

زبـان متصـد مـیباشـد ،امـا

تــ ش م ــرجل بــراا امانــردارا کــافی نیســر زیــرا ایــن ترجمــه ن وانســ ه راهجــرد
موفتی ــآمینا بــراا بــازنفرینی دیالک یــک هنــرا ارا ــه دهــدر ا ــا
لف.هرایـی و ا ـ فاد از نثـر ک ـابی ا ـر؛ حـداا اع ـرا
زندهی در جامعـة ـرمایهدارا مـنعک

ترجمــة کریمــی

نوجـوان نمریکـایی بـه شـرای

مـیشـود؛ هرچنـد ا ـ فاد از پانوی هـاا م عـدد،

بــه خواننــدة فار ــیزبــان در درک فرهنــ

نمریکــایی کمــک شــایان مــینمایــدر در عــین
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قــال ،او بیشــ ر م وجــه جنجــة دوم روایــر یعنــی انعکــا

شــرای

شمارة اول

یا ــیاج مــاعی و

حداا خودنها نویسند در پشر شخصیر نوجوان میباشدر
از وا دیگـر ،ترجمـة نففـی در ان تـال حـداا اع ـرا

هولـدن کالفیلـد موفـق بـود

ا رر او همدـون زبـان مجـدأ از نثـر شکسـ ه ا ـ فاد مـینمایـد و در تعجیـر احـط قات از
هف ـار و زبــان نوجوانــان ا ـ فاد مــیکنـدر مــدل ترجمــة نففــی بــومی ( )vernacularا ــر
و در ان تــال دیالک یــک هنــرا ایــر تــا قــد زیــادا موفــق ا ــر؛ زیــرا تاــاد روایــر یــک
نوجــوان هفــد ــاله و روایــر قــاکی از ان تــادات اج مــاعی در کنــار یکــدیگر قفــ .شــد
ا رر بهعجارت دیگـر ،مـدل ترجمـه نففـی بـا دیـدها زیجاشنا ـی ندورنـو ارتجـا معنـیدار
دارد؛ زیرا او توانسـ ه ترکیـ

منسـفمی از تفربـة فـردا و اج مـاعی هولـدن کالفیلـد ارا ـه

دهدر الزم بهاکر ا ر از دیدها ندورنو ترجمه و تفسیر از یکدیگر جداییناپریرندر
ترجمـة بار ــتیان در ا ـ فاد از لاــن عامیان ـة یــک نوجــوان ــرکش تــا ق ـدا موفــق
بــود ا ــر ،امــا در نهایــر دشــوا ها و احــط قات در قال ـ

نثــر روزنامــهاا و ر ــمی

تعدی شـد اندر بار ـتیان نسـجر بـه دو م ـرجل قجلـی از ترجمـة نزادتـر ا ـ فاد مـیکنـد و
در کــاربرد احــط قات عامیانــه موفــق ا ــرر او همدنــین متدمــهاا جــراب بــراا ترغی ـ
خواننــدهان بــه ایــر اضــافه کــرد ا ــر ،امــا در ان تــال دیالک یــک هنــرا ایــر بــا مشــک
روبهرو ـر؛ زیــرا بـهانــدازة کـافی در ترجمـة مفـاهیل ایــد ولو یک ایـر و بـهویژ در ان تــال
جنجــة دوم روایــر یعنــی ان تــادات اج مــاعی موفــق نیســر ،چنانکــه مــوارد م عــدد قــرن
مفاهیل و احط قات قاب مشاهد ا رر
در نهایــر ،ابعــاد چندالیــة ترجمــه در رمــان نــاتور دشــر قــاکی از لــنوم بـهکــارهیرا
ترجمــة شــجکهاا ا ــر (خناعیفــر)698۳ ،ر بــازنفرینی دیالک یــک هنــرا بــا راهجــرد
همانند ــازا ندورنــو در ترجم ـة مامــد نففــی ب ـهدلی ـ توجــه بــه تاــادهاا موجــود در
لاــن شخصــیر احــلی و ا ـ فاد از تعجیــرات عامیانــه موفتیــر قاب ـ توج ـه داردر ترجمــة
اقمــد کریمــی بــا وجــود توضــیاات پــانوی

و امانــردارا در قفــ .وا هــان کــه تــا

قــدودا بــه راهجــرد بنیــامین نندیــک ا ــر و از نظــر بـهکــارهیرا لاــن و ــاخ ار ر ــمی
جمــ ت از موفتیــر کم ــر برخــوردار ا ــرر همدنــین ترجمــة بار ــتیان بــا وجــود

ال پنفاهل

برر ی دیالک یک هنر در «ترجمة ادبی» بر ا ا

ررر

61۱

برخــوردارا از نثــر روان ،بــهعلر تعــدی هس ـ ردة دشــوا ها و ماــدود ــاخ ن لاــن در
قال
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