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 چکیده

م ــون  امین در خصــوه هنــر بــا راهجــرد ترجمــةنظریــات تدــودور ندورنــو و وال ــر بنیــ

پــرداز بـه قتیتـر هنــرا اع تـاد دارنـد، امــا تجـا  معنــی دار داردر هـر دو نظریـهادبـی ار

 کــهطورابــهدرک و ان تــال قتیتــر و قــ  هنــرا ا ــر در چگــونگی  هــاننتفــاوت 

فراتـر از یـک  ترجمـة ادبـیهنـرا میـان فـرم و ما ـوا قفـ. شـودر بنـابراین  دیالک یک

و تـداوم  تـثییربلکـه میـنان  شـودینمـترجمه خوب تنها به ان تـال حـایپ پیـام ماـدود 

ر چنـین واـایم م ـرجل ملـنم بـه درک قتیتـایر در فرهنـ  متصـد معیـار ا ـرر ایـن

ا ـــر کـــه نیازمنـــد راهکارهـــاا نظـــرا در  ییهـــاچالشهنـــرا و رویـــارویی بـــا 

بـر مـدل « هنـر بازتولیدپـریر»باشـدر بنیـامین بـا نظریـة مـی زیجاشنا ی، تفسـیر و ترجمـه

مفـاهیل هنـرا را نزاد  ـازد و از  فردمناصـربهدارد تـا قـ  تثکیـد خطـی  بـینِ ترجمة

 نظریــة دیالک یــک ةامــا ندورنــو بــا ارا ــبخشــی بــه مــردم ا ــ فاد  کنــد، نن بــراا نهــاهی

 تثکیـد دارد کـه ایـن دیـدها  بـا ترجمـةقالـ  بـودن نن بـی منفی بر تداوم قتیتر هنر و

 نـاتور دشـررمـان مخ لـم  م رجمـانتفسیرا مطابتـر داردر در ایـن متالـه ایـد ولو ا 

ا در درک و ان تال لان، ق  و پیـام ایـر بـا توجـه بـه مشـابهر ایـر بـا نظریـات ان تـاد

تنهـا از همامـد نففـی نـ ةبنیامین و ندورنو مـورد باـو و برر ـی قـرار هرفـرر ترجمـ

ــنظــر امانــر ــا نظری بازتولیــد هنــرا بنیــامین همخــوانی دارد، بلکــه از  ةدارا در لاــن ب

 م فـی ندورنـو همخـوانی دارد نظریـة دیالک یـکبـا  ،نظر همانند ـازا دیالک یـک هنـرا

 درباشمی هاترجمه از  ایرتر و موفق

، اقمــد دشــر نـاتور، رمــان ترجمــة ادبـیدــودور ندورنـو، وال ــر بنیـامین، تها: کلیددواهه

 ر، مامد نففی، نراز بار تیانقکاک کریمی
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 مقدمه. ۱

ــاتور دشــر رمــان ــ نوشــ ة ن ــار مفل ــد جــروم  ــالینفر در نم ــایمن از  ةدیوی ــورک ت نیوی

ــرپرفروش ــی نیت ــار ادب ــان  نی ــماربهجه ــی ش ــه م ــد ک ــهنی ــی نن اهاترجم ــان فار  ــه زب  ب

ــ ییاخــ  ن نظرهــا ــر  ر  ــاخ ارهمــرا  داشــ ه ا ــرهب ــر ای پســر  اهــاهف مانتــکمج نــی ب

ــ ــد ا ــر کــه هنوجــوانی ب ــدن کولفیل ــام هول ــرن  مــاجراا اخــراد خــود از مدر ــه را روای

یکـاا در نمرفریجـی عـوامو هرایـی مصـرن اهـاارزشکند، اما ما ـواا ایـر بـه ان تـاد از می

اخ قـی بـی خطـر بـراا متابلـه بـاکـه  ی پویـا داردشخصـی  هولـدن ردازپـردمـی  پنفـا دهة

ــ ــ رد  در جامع ــنع ی  ةهس ــح ــهو ب ــدار  وی ــی تصــمیلژ  در م ــردم ــاهی و هی ــه خودنه  ب

در  ترشکوچـکدهـد و در کنـار خـواهر مـی را تغییـر فـرار ی کـه تصـمیلجـایتـا  ؛ر دمی

 راندممی خانه

ــر ــاتور دش ــال ن ــه ق ــا ب ــار را ت ــر چه ــه  نف ــی ب ــه کرد فار  ــد ترجم ــدا  ان  69۳۱اب 

)کـه الج ـه ایشـان پـ  از انتـ ب نن را  ان شـارات مینـا در قکـاک اقمد کریمـی ادیخورش

 زهــرا اوالتــدر 6983 ــال  ؛در ان شــارات نــی  مامــد نففــی 6911 ــال  ویــرایش کردنــد(؛

ــ ر و  ــر هس ــارات نش ــال در ان ش ــتیان نراز 6939  ــان در بار  ــارات میلک ــژوهشر ان ش  پ

 جمـة اول کریمـی، ترجمـةتر قاضر با توجـه بـه ماـدودیر د  ر ـی بـه برخـی منـاب  بـر

 ا ررم مرکن بار تیان  ةنففی و ترجم

ــدد  ــهتع ــاا فار ــی و خــوانش هاترجم ــان  ازموجــود ه ــاتور دشــررم ــدنشــان ن  ةدهن

تتابـ  میـان  کـهچنان ،باشـدمـی ادبـی از دیالک یـک هنـرا ایـن ایـر م رجمانتفا یر م فاوت 

فــرم و عجــارت دیگــر، دیالک یــک میــان بــهرا دشــوار  ــاخ ه ا ــرر ترجمــه  لاــن و روایــر

ــه اشــکال مخ لــم ــوا ب ــی در ما  ــار ادب ــرا نی ــی اــاهرهن ــکم وا هــان و  ــو  شــودر از ی

شــویل و از  ــوا مــی روهایســر کــه بــا نوجــوانی  ــرکش روبــهونــههپــردازا بــشخصــیر

یـک  دیگر لان خودنهاهانه شخصـیر احـلی فراتـر از یـک نوجـوان  ـاد  منفـر بـه ایفـاد

ــروا ماــرک تســخیرناپریر ــر نی ــ ن ای ــی در م ــه نن م ــه ب ــر تفســیر باشــد ک  ناماــدودقابلی

ــی ــازدر در ن یفــه، مــی و بتــاا مــ ن را میســردهــد مــی ــا مشــک   ترجمــة ادب در اینفــا ب

ــرا  چگــونگی برهــردان ــرم ای ــهروروبهف ــی  ــر ک ــادم ، هاریشخصــمخ لــم  بایســر ابع

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ــی ــ  درون ــدر ق ــ. کن ــرا را قف ــاخ ار هن ــک   ــاا ی ــایر فاک وره ــورت،  و   ــدین ح ب

زیـرا  ؛رودمـی ز زبـانی بـه زبـان دیگـر فراتـرهنرا از ان تال حـرن پیـام مـ ن ا ةجنج ةترجم

 شودرمی را شام مجدأ زبان  اهرارتثییرو زیجایی نا، ق ، جوان  مخ لم مع

ــه ــی ،کلیطورب ــة ادب ــد  در ز ا ترجم ــو پیدی ــهمجاق ــیترجم ــماربه شنا  ــی ش ــدم  ،نی

ــهچنان ــاق  ک ــی ح ــران ننبرخ ــرفاًرا  نظ ــی  ح ــر و برخ ــر نن رادهن ــوانین  یگ ــاب  ق ت

ماـور و برخـی وفـادارا بـه زبـان خواننـد  از روشبرخـی  همدنـین داننـدرمـینا ی شزبان

 ةدنـدهادبـی نیـن نشـان نیـارشنا ـی ترجمه پیشـینة داننـدرمـی ترجمة ادبـیرا احول کار مجدأ 

 زبـان مفـازا وبعـدا میـان رابطـه چند ةراا ترجمـبـ خـاهتـدابیر  ارا ةنیاز به نظریات و 

هـر دو  مج نـی بـر ضـرورتاًعنبـدف را ترجمـه را در ایـن را ـ ا،  رباشـدمی معنا در این م ون

م ــرجل خــوب در  ا ــر کــهبــاور بــر ایــن هرچــه  ؛دانــدمــی و هنــرای شــناخ نزباجنجــه 

نورد مـــی نفـــرینش کـــ م بـــیش از رعایـــر قواعـــد زبـــانی بـــه خ قیـــر هنـــرا روا

ــا  (ر6918)عنبــدف را،  بــه د ترجمــه ر ترجمــه و نتــبــر تمــاین میــان کیفیــتثکیــد فرقــناد ب

 ر(6931)فرقناد،مع تد ا ر ترجمه پویا در معیارهاا  ةلنوم تو ع

ــایی ــه از ننف ــامین ک ــه بنی ــا ارا  ــة ب ــینیباز»نظری ــر ماش ــد هن ــو و « تولی ــاندورن ــة ب  نظری

 ،باشـندمـی تالیـ  هنـر در م ـون ادبـی راهگشـاا راهجردهـاا تـاز  بـراا« دیالک یک منفی»

ــة ــی درقاضــر  متال ــا برر  ــظرن حــدد ا ــر ب ــن  اهاهی ــرای ــدل ،دو م فک ــم  اهام مخ ل

از دو بخــش  مطالعـهایـن  دردهـرر ـی قـرار اــو و بمـورد برا  نـاتور دشـر رمـان ترجمـه

 رهاترجمه ات ندورنو و بنیامین و نتدتالی  نظریهردد  می تشکی 

 بحث و بررسی. ۲

 سـربایمـی زیـرا م ـرجل ؛ا ـرهنـرا  دیالک یـکتفسـیر نـاهنیر از  ،ادبـی م ـون ةرجمت

ــ ــرا  ةجنج ــ ن هن ــا  م ــاعیرا در ارتج ــ ر اج م ــا بس ــیب ــاا چندهانــ و فرهنگ  ةفاک وره

دیالک یـک بیـانگر اقـ ، در و ردمـورد توجـه قـرار دهـایـر  روایر، تـاری  و لاـناید ولو ا، 

 ی تشـکی معنـا و اقسا ـاتمخ لـم  اهاهیـالاز  ا ـر کـه بـا واقعیـر ایـر ةمعماهونـ ةرابط

در عـین قـال، بایـد توجـه  رهنفـدینمـ کلمـات و جمـ تدر قالـ   راق ـیهبـ که شودمی

ــرا  دیالک یــکداشــر  ــدهن ــروایــک  همانن ــالتو   نی ــرب ــداوم جــرابیر ای ــی موجــ  ت  ادب
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ــی ــرم ــود و عناح ــد  ش ــر  از ااپیدی ــ   وواقعی ــرداردتخی ــه  را در ب ــاریخی، ک ــاد ت ــا ابع ب

رد قفـ. نندـه بـراا م ـرجل ضـرورت دا ،در ن یفـه رمـرتج  ا ـرایـر اج مـاعی و فلسـفی 

 کـه ااهونـههو ان تـال نن بـه زبـان متصـد بـ باشـدمـیمجـدأ هنـرا مـ ن  اخ ار دیالک یـک 

تـر ترجمـه راهـی بـراا تـداوم قتی در بنـابراین،وشـپویایی و قرکر ناماـدود معنـا قفـ. 

 ةچنـدوجهی و پیدیـدخصوحـیر بـا توجـه بـه بایـد  هاا مخ لـم ا ـر کـههنرا در زبان

 هـاننبنـدا، چیـدمان وا هـان و ارتجـا  زبـان مفـازا، جملـهزیـرین،  اهاهیالدر ایر هنرا 

 رانفام شودبا پراکسی  اج ماعی 

وال ـر  نظریـات ةاهمیـر قفـ. دیالک یـک هنـرا بـه مطالعـقاضر بـا توجـه بـه  پژوهش

ــی ــو در تجی ــودور ندورن ــامین و تد ــرابنی ــاخ ار هن ــاهیل و   ــی ن مف ــام ــردازد ت ــدل پ  اهام

بایـد توجـه داشـر  ،در ایـن را ـ ار ارزیـابی قـرار دهـد را مـورد ناتور دشر مةمخ لم ترج

ــر د ــه ه ــر ک ــدها و م فک ــرمایه داراا دی ــد   ــ رک ض ــ ندمش ــ  ن  ؛دارا هس ــه اخ هرچ

بــین خطــی مفــاهیل  ؛ زیــرا بنیــامین بــه ترجمــةنیــن قابــ  توجــه ا ــر هــانننظــرات هنــرا 

 ایـر رقـال،ههدر بـدهـمـی هنرا و ندورنو به تفسـیر ناماـدود مفـاهیل هنـرا هـرایش نشـان

 ا ــر و دیالک یــک نندارا ن داراا دیــدها  ضــد  ــرمایهنیــ پــژوهشمــورد مطالعــه در ایــن 

 همدنـین ا ـرر بنرهسـاالن دنیـاا ریاکارانـة مج نی بـر تاـاد میـان دنیـاا پـاک کودکـان بـا

فراتـر از  ـن خـود نمـوز هفـد   ـاله ایسـر کـه هاا دانـشهوییا ا  روایر این ایر تک

مــدرن نمریکــا  ةبــا معیارهــاا جامعــ توانــدینمــر او باشــدمــی ج مــاعیاداراا لاــن ان تــادا

ــدا کنــد  ــند روانکــاو بیــانگر نمیــنران ــ ــخنان اع و ــازهارا پی  رهشــ گی نســ   او در ن

 را رمدرن جوان در دنیاا پسر

ــر   ــش نخس ــیبخ ــه برر  ــه ب ــاانیبن متال ــک اه ــفی دیالک ی ــا   فلس ــر ا  ــرا ب هن

ــوبنیــامین و  نظریــات ــد ولو ا  و ازدپــردمــی ندورن ــه نتــد ای ــاتور  م رجمــانبخــش دوم ب ن

  اخ صاه دارد دشر

ــان و  معاحــرم فکــران نخســر بایــد توجــه داشــر کــه بنیــامین و ندورنــو از  الدد ( زب

ــاعی  ــ فلســفه اج م ــه که نظریاتشــان دنهس ــر درک ناــوةم وج ــک ای ــال دیالک ی ــر و ان ت  هن

ــ ــژ  هب ــاروی ــی در نی ــرادب ــههن ــر و در ن یف ــان دنظری ا ا  ــات راتش ــه  مطالع ــ  ترجم قاب
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ـــهـــر دو  را ـــر ا ـــ فاد  ـــان و  ه اهمیـــرب ـــدفرندر ی فرهنگـــهف مـــان زب قـــدرت  ین

در هـرف ن اهنیـر افـراد و نادیـد شـدن زبـان از معنـا تهـی اج مـاعی توجـه دارنـد و یا ی

 ر(621، هر 6988و، ند )ندورندهمی مورد ان تاد قرار عصر روشنفکرا را

ـــر دو  ـــهه ـــا از پرداز نظری ـــ ه جایگ ـــ   اابرجس ـــر و مک  ـــوفان معاح ـــان فیلس می

اج مـاعی فرهنگـی یـا مطالعـه ایـر در بسـ ر مانـدهاردروننتـد از  فرانکفورت برخوردارنـد و

احــلی نظریــات دو م فکــر بــر  در اینفــا جنجــة رکننــدمــی ا ــ فاد  بــراا درک قتیتــر هنــر

هنـرا ایـر  ااو ما ـو فـرمراهجـرد ان تـال   هیـردمـی مـورد برر ـی قـرار  ـاالیک ا ا  

 قف. شود؟متصد  ةبر جامع هرارا ننتثییرباشد تا دیالک یک و چگونه 

قا ـ  ا ـر  تـاری ، زبـان  اهنـرنیـار احـلی بـراا  ة ه جنجـ وال ر بنیامیندر این را  ا، 

اا و نن را و ــیلهدانــد مــی تــاری  در بســ ربیــان قتیتــر را هنــر ماهیــر ر او تکنولــو او 

 (ر682، هر 6329بنیـامین، ) شـماردمـی بـه قتیتـر فلسـفیما ـواا تـاریخی  براا تجـدی 

و  (6981)فیروزنبــادا،  دهــدمــی قــرار تــثییررا تاــر  هنــر و مکــان زمــانبــر ایــن ا ــا ، 

ه بـ ر هنـر بـراا بنیـامین، بـرخ ن ندورنـو،ا ـرو بسـ ر ایـر تاب  شـرای   اهنر درن یفه ایر

شــرای  قتیتــر و از  عینــی ةجنجــ بلکــه بیــانگر نیســر، هاد یــابخــش خــودا خــود تکامــ 

ــی ــاعی یا  ــر اج م ــدا،  ا  ــه (ر291، هر 6911)اقم ــامینب ــر، بنی ــارت دیگ ــر را  عج هن

 (ر693۱نارا، ) داندمی بژک یو واهنیر  اتاری  و ارتتادرک اا براا و یله

و در ن یفــه هنــر وابســ ه بــه زبــان یابــد مــی تاتــقمع تــد ا ــر معنــا در زبــان  بنیــامین

موجـ   دکـهدانمـی زبـانم افینیـک  جنجـة زبـان الهـی یـا معناابه را« زبان ماض» اوا رر 

بـه تـداوم ایـر هنـرا  او در عـین قـال، رباشـدمـیمجـدأ در ایـر  فردمناصـربهپویایی و ق  

 قلتـةو عت نیـر مـدرن جـایگنین  ة ـو  در مفهـوم کلـی مع تـد ا ـر و زبـان رادر زبان 

 موجــ مجــدأ قــ  زبــان  فــرم و بــرکیــد تثر کنــدمــی مخ لــم قلمــداد اهــافرهن جــا  تار

 ردبخوانـ «بـد ةترجمـ»، ان تـال پیـام باشـد دنجـالهبـ حـرفاًکـه را اا رجمهت شود تا بنیامینمی

هـرارا زبـان تثییر کـهچنانباشـد مجـدأ سـر ضـامن بتـاا مـ ن یبامـی هترجم مع تد ا ر او

ــدأ  ــمج ــان متصــد را الزم ــر زب ــراا م ترجمــةدر نورمــی شــماربهخــوب  ةترجمــ ةب طلــوب ب

کـردن توضـیاات در بـین اضـافهبـا توانـد مـی م ـرجل زیـرا ؛ین خطی ا رب ةبنیامین، ترجم
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ــان متصــد ــ ن لر ااحــ ،جمــ ت زب ــدأ م ــمج ــ. نمای ــامینر درا قف ــ ، بنی ــه در واق  را ترجم

کـه موجـ   دانـدمـیمجـدأ برهرف ـه از زبـان نی ابـا معـزبـان متصـد پرکردن شـکان  همانند

« فـه م ـرجلیوا» ةدر متالـبنیـامین  رهـرددمـی تکامـ  زبـان متصـد بازتولید معـانی جدیـد و

، هـی  تصـویرا بـراا بیننـد  و خواننـد  هـی  شـعرا بـراا»  کنـدمـی اهارا 6329  ال در

 ر(63۱ ، هر6329)بنیامین،  «هی   مفونی براا شنوند  نیسر

 ةتفربـال ان تـ هنـر یـامـدرن بـراا تولیـد انجـو   تکنولـو ار یـارف بهبنیامین  همدنین 

ــر ــوجه اهن ــژ   یت ــالک) داردوی ــرکا و یم ــ (ر6981 ا،ج ــدرن را او بازتولیدپ ــر م ریرا هن

مع تـد ا ـر  نـدر بنیـامینکمـی قلمـدادزدایی یا غلجه بـر قدا ـر هنـر نیینـی راهی براا هاله

« هنــر بــراا هنــر» جنــجشطرفــداران ماهیــر غیرمفهــومی نــدارد و بایــد نن را از چنــ  هنــر 

همدـون  بنیـامین، در واقـ در هسـ ن خـود ینانفعـال مخـاطج دنجـالهبـ هـاننزیـرا  کرد؛خارد 

ــبرتولــر برشــر  ــال تغییــر عناحــر هنــرا و فعــال کــردن مخاطــ  ا ــرهب ــر ه او ردنج را ن

ــ نشــانگر ــالتو داراا کــه درون خــود ددانــمــیانســان  ةتغییــرات ا ا ــی در تفرب   نیــروا ب

ــک ــر دیالک ی ــک را  ــ ا، دیالک ی ــن را  ــی در ای ــدم ــد توان ــا نمینتهدی ــد ی ــدامی ر بخش باش

 د؛باشـ یتوانـد داراا منایـا و معـایجمـی عجارت دیگر، پراکسی   یا ـی بـراا هنـر مـدرنبه

ــد از  ــر تهدی ــدرتننباب ــه ق ــالهاا ک ــریتوت ــلیفاش ـ ت ــی ـداراو  رمایه س ــدم از  توانن

ــو ا ــات تکنول ــر را ــو   امکان ــد و هن ــ   ا ــ فاد  کنن ــی  ةر ــاندر قال ــراا جمع  ایفــادب

 کـهجهـر نن از  بخشامیـد ؛کـار برنـدهبـ هـاتود بسـی   یـاتامیق  و مساورکنند توهمات 

 شودر هاتود ادراک  او موج  ارتتا رف ه فراتر هنر لةاز مرق تواندمی هنرا ایر

ــامی ــدها  بنی ــر ا ــا  دی ــی ن،ب ــی را ترجمــة ادب ــوانم ــد ت ــر بازتولی ر او نوردشــماربه هن

از اهمیــر بیشــ ر برخــوردار  یاحــل مــ ن ةســندیز نتــش نوتوانــد امــی مع تــد ا ــر ترجمــه

پـریرا مــ ن را مجنــایی ترجمــه او رشــودمـیمجــدأ مـ ن  تعــالیو  زیــرا موجـ  تــداوم ؛باشـد

بـالتو  وجـود داردر هرچـه بنیـامین  طوربـهدانـد کـه در مـ ن اول مـی براا تفلـی مفـاهیمی

از ان تـال کلمـات  راترجمـه ، ددهـمـی نشـان اابـه وا هـان توجـه ویـژ هرایان لف.همدون 

ترجمـه را  کـهچنان ،مفـاهیل توجـه دارد ، بلکـه بـه ا ـ االةدانـدینمـزبانی بـه زبـان دیگـر 

قتیتــی  ةترجمــ اع تــاد او،ر بــه کنــدمــی قلمــداد نزبــااتاــاد دو  یــاوعی فرنینــد ترکیــ  نــ
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دهــد تــا بــا مــی بلکــه بــه زبــان ماــض اجــاز  پوشــاندینمــمــ ن احــلی را  و شــفان ا ــر

شـک  غیرقابـ  هاو مع تـد ا ـر قتیتـر هنـر بـمـ ن احـلی بدرخشـدر  دریر خـویش تتو

ــل ــی فه ــرار هم ــ فاد  ق ــو  ا  ــ    ــد موج ــردتوان ــد ی ــاب کن ــد از نن اج ن ــرجل بای ر و م 

 ماصـور شـد  در ایـریـا مفهـوم و قـ   خـال  زبـان بایسـرمـی م ـرجل عجارت دیگر،به

امـا در پیونـد بـا نن  ،ترجمـه جـدا از مـ ن،  ـازدر در ن یفـهنن نزاد  ةرا با خلق دوبـار هنرا

)نفومیـان،  بخشـدمـی د و بـه عمـر مـ ن احـلی بتـانیـمـی ا ر، چینا ا ر که بعـد از نن

 ر(11، هر 698۳

مجـانی  ةامـا هسـ ر ،پـردازدینمـرجمـه ت ةمتولـبـه مسـ تیل  طوربهندورنو  از  وا دیگر، 

دیالک یـک  ،شنظریـاتاندیشـه و  ةقـوز ةوا ـطتـوان بـهمـی هکـاا ا ـر انداز  وا به نظرا

ایـر بخـش ة ان تـادا و رهـاییجنجـ دو ربـو را مـورد مطالعـه قـرار دادر ا ترجمة ادبـیهنر در 

زبـان  ةکـه در لفافـ دانـدمـی اات خـودبـهقـا لو  زادرونهنـر را قتیتر و دارد تثکید  اهنر

یالک یــک هنــرا د و درفراتــر از مفــاهیل زبــانی قتیتــر را  ندورنــو ،در ن یفــه رپنهــان ا ــر

او  عجــارت دیگــر،بــه را ــر اایــا غیرهــنار  اامنظومــهشــک  د کــه داراا کنــمــی جســ فو

 نـددامـی هنـر بـا واقعیـر خـارجی شـجاهرنـوعی یـا  میمسـی درک قتیتر را مج نـی بـر 

 فراتـر از یـک مـ ن  ـاد  ا ـرادیـ   کـه ایـر یـک ندورنـو مع تـد ا ـر ر(6936)شاهند ، 

و  بـا ترکیــ  خــاه د ــ ور زبــان  ــجکی پیدیــد  او ازیــن را ــ ا، در ا(ر 211۱ا ـ انی نک، )

ــا مو ــیتی پنهــان در  او  (ر2112، ندورنــو)کنــد مــی فاد ا ــ  مــ ن زیــرین اهاهیــالهمــرا  ب

کنـد مـی را در زیر ـاخر د ـ ورا ایـر هنـرا جسـ فو مخفی معنـا و زیجاشنا ـی اهاهیال

ایـر بـا مفـاهیل موجـود  فـرممیـان  ادتاـ یـا و ناشـی از دیالک یـک نام ناهی قتیتر هنر را و

کــه  امـادبــا  ـطپ  کامـ  طوربـههــی  ایـرا   »رنـووندبـه اع تـاد ر ددانــمـی مـ ن در بسـ ر

شـود، چـرا کـه مراقـ  بـاالتر معنـا را م نلـنل کنـد، روشـن نمیفهـل معنـا اق اـا می ةمرقل

 ر«دشومن هی می قتیتیمعنا ر که به ما واا  تعینفی کنندر در ن یفه مسیر نمی

نیــار  تالیــ  و ترجمــة ارتجــا  دیالک یــک منفــی ندورنــو بــا بــراا درکبــر ایــن ا ــا ، 

از دیگـر و  نام نـاهیمیـان ایـر هنـرا بـا قتیتـر  بـه تنا ـ  ـو  از یـکبایسر می ،هنرا

هنـر را و ندورنـ اشـرردتوجـه  ادبـی فرهنگـی ایـر ةهسـ رش جنجـ و ترجمـه به اهمیـر و 
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ر او بـا شـماردمـی  تـدمم ةابـژیـک بلکـه نن را  ،دانـدیمـنژک یوی ه یا تفسـیر اهنـی بتاب   و

ا ـر هنـرا قتیتـر دنجـال ابژک یوی ـه در هبـبـا قتیتـر خـارجی  هنر تمثیلی ةبرر ی رابط

ــر و  ــی خــاه خــود احــولرا داراا هن ــدم ــه ،دان ــهطوراب ــ ک ــوانینم ــر ت ــ  هن  را در قال

م ــرجل ادبــی قــق  ایــن ا ــا ، بــر ر(9، هر 2112 )ندورنــو، کــرد ماصــور یابــر قــوانین

ایـر »د  دارمـی ااهـار کـهچنانکـار بـرد هندارد نظرات شخصـی خـود را در تالیـ  هنـرا بـ

ــر  ــن ام ــر ای ــرا ب ــد هن ــش از قتتثکی ــا پر  ــه م ــا ناقتیدارد ک ــر ی ــهیت ــر را ب ــوا ت نا

از  ینانـــیا  و میـــدلخوا ـــ ه مت رزاطـــه بــــهل، نـــه اینکـــیکنـــمانـــدهار مطـــر  درون

)ندورنــو، « لنمــاییرون بــه ایــر اعمــال یــدا را از بو ان تــا ی، فرهنگــیفلســف اهــایهونــاهون

 ر(611 ، هر6382

ــو  ــه قتیتــرو یتفکــر  ــوبژک  اهاریماــدود  ــعی دارد از ندورن ــا ب ــرد ت  فاحــله بگی

یـات مج نـی بـر تفرببنـدا قالـ از  در متابـ  زاا ایـر هنـرا نندیـک شـود وان ها و درونبی

ـــو (ر ا62 هر، 211۳)هـــوهن،  دهیـــرمـــی عت نیـــر فاحـــله عت نـــی از  جاا رابطـــةهب

را برطـرن  دیگریکـبـر  بـژ ا  ـو   وق وه برتـرا و تفـهرهونـکنـد تـا می میمسی  ا  فاد 

 بـراا قتیتـر هنـرا مسـ ت   ـاخ اریـا  ابژک یوی ـهدنجال بـهو حـورت، ندورنـینر بـددنمای

ز قتیتــر تنهـا بخشـی ا هـاننزیـرا  ؛اندیشـدمـی هـاا فـردابرداشـر بـه فراتـر از وا ـر 

دانـد مـی شـد عت نیـر کن ـرل ةتو ـعو قتیتـر را در فـراا ندورنـ رباشـندمی دار هنرادامه

 ــازا نهــاهی و شــعور یکســان و دا قتیتــینزا اشــ نگاننادیــد و نگــران زوال فردیــر و 

ــن خصــوه اوها ــرانسان ــایمر ر در ای ــا هورکه ــرا  ب ــر در  هم ــا ای ــر در نمریک ــی اقام ط

« شـد  ریریمـد مـدرن اایـدن»که بـه ان تـاد از دنویسـنمـی را ارروشـنگ یـک کالیدمش رک 

 ر(6918وز، یه) پردازدمی

قتیتــر بــودن م نــاهینا ترجمــه قــاکی از مطالعــات بــه منفــی نظریــة دیالک یــکتعمــیل 

نظریـات  ةرا ـپویـایی و ادنجال بـهندورنـو همیشـه دیگـر،  عجارتبـه را ـر ادبـیم ن  هنر در

ــار ــو درب ــر ةن ــ ن ای ــی م ــبام ــیاو در ش ــک منف ــرا  دیالک ی ــه  در متاب ــورد کلیش اا و برخ

افکــار و  ةجــویی در مواجهــد و برتــرادهــمــی قــرارقتیتــر یابــر نســجر بــه هــرا  ــلطه

 و هابرداشـرایسـر کـه زیـرا مـ ن ادبـی ابـژ  ؛کنـدمـی یکـدیگر را نفـیه نسجر ب هافرهن 
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ن هگـ  دیالک یـک را نـه بـرخ  رنـوودر عـین قـال، ند درمخ لـم را در بـر دار اهاترجمه

غـای ی  دانـد ومـی نشـدو عینـی« قرکـر»معنـاا شـدن بلکـه بـهو درونـی« دلیـ »معناا به

 براا مفاهیل انسانی قا   نیسرر

هنـر  کـهچنانزنـد مـی ن ـی  هنـرتکنولـو ا بـه  مع تـد ا ـربر خ ن بنیامین  ندورنو

ر اف ـاد  ا ـرخـود جـدا  ی مـاعردهـاا اجکارکاز  پیـدا کـرد  و یان ناعـجنجـه  حـرفاًمدرن 

 بـاو د دانـمـی شنا ـی فرهنـ  و تمـدنبخشـی از جامعـهرا شنا ی هنـر و ادبیـات جامعه وا

بـر عـواملی همدـون ما ـواا معطـون بـه قتیتـر، معمـابودهی مدل پسازیجاشنا ـانه  ارا ة

ــو    ــایی   ــد و ره ــاهند  ) داردتثکی ــوارا وش ــر او  ر(6932، ن ــد ا  ــر مع ت ــه هن هرهون

 یــا تجــدی  ایــر« فرهنــ  حــنعر» زا کــهچناننــد زمــی ن ــی  ســند بــه قتیتــر هنــرپامــهع

، نیدروغـنن را  و کنـدمـی ان تـاد هـاتود فرهنـ  به موضـوعی پـیش پـا اف ـاد  بـراا  اهنر

بـنر  در  انیـار هنـر دانـدر بـر ایـن ا ـا ،مـی انـهیاهر ـلطه و یـکراتکدموغیر ،ی اخ گ

بـه  هنـر را ـطپ  حـنعر فرهنـ  معاحـر امـا، نـدودب« ی ــلج یت ـیقت»یک هرش ه تفسل 

 ر(6932 ،ارشاد) ردیرا به تمسخر بگ یندمتا ماهیر   ددا تننل «د مطلقیتتل»

بــه کننــد و مــی پســندانه اج نــابهــر دو از هنــر عــوامیــامین و ندورنــو بن ،بــاوجود ننکــه

ــل ــرو فه ــادنی ــود و اا ان ت ــک موج ــرا  دیالک ی ــر هن ــهدر ای ــوانب ــایگنین عن ــ ج ات تعین

ــاعی ــانیکی  و اج م ــی مک ــججرهرای ــرددمع تدن ــانن ، راهج ــک ه ــا دیالک ی ــه ب ــر  در مواجه هن

از  و توجــه دارنــد زبــان، زیجاشنا ــی و پراکســی  اج مــاعی ایــر هــر دو بــه رم فــاوت ا ــر

نزاد ــازا دنجال بــهبنیــامین نــد، امــا کنمــی دورا هاشــهیکلماــدود کــردن قتیتــر هنــر بــه 

تـداوم دنجال بـهندورنـو  کـهدر قـالی باشـد؛مـی هنـر از طریـققتیتر تـاریخی  و   و بیان 

ــه  ــوبژک یوی ه در اندیش ــد   ــد و بن ــارد از قی ــر خ ــا و ا  ــ تیل ب ــا  مس نزادا را در ارتج

ــر و  ــعینی ــر ةابژک یوی  ــر هن ــ فو اقتیت ــی جس ــدم ــرر کن ــ  امان ــه اح ــر دو ب دارا ه

 ـازا مفـاهیل یگانـهاز تکنیـک بمجـدأ وفادارند و بـراا قفـ. قـ  درونـی کـ م در زبـان 

 ؛ردیپـرینمـبنیـامین تفسـیر را (، امـا 6318کننـد )کوالکوفسـکی، مـی در زبان متصد ا ـ فاد 

تفسـیر فلســفی را  دورنــون ؛ در قالیکـهد ــر نوردهتـاز  از مــ ن بـمعنــاا  خواهـدمــی زیـرا

یـک ایـر   »کنـدمـی ااهـار دانـد ومـی در هنـر  اخ ن ما ـواا معطـون بـه جن یـات ةالزم
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ــدهاردرونفــق، از منظــر نتــد مو ــو را در قالــ  یــک مان ــرا نیســر کــه تناقاــات ابژک ی ، ای

  بـه شـکو  ا ـاخ ار ة ، بلکـه ایـرا ا ـر کـه تـا  ـرقد هسـدهـدهماهنگی واهی نش ی 

 بیـان منفـی طوربـه را همـاهنگی ةدایـ ،دهـد و در ن یفـهناپریر بـه تناقاـات فـرم می ازش

 رکندمی

ــه ــی کلی،طورب ــوان از نظرم ــامین و نت ــات بنی ــو ری ــد و دورن ــراا نت ــر را ب ــاا زی اهجرده

 ا  خراد کرد  دیالک یک هنر در یک ایر ادبی ترجمة

 زبـان بازتولیـد معنـا و قفـ.دنجال بـهبـین خطـی  ر بنیامین بـا ا ـ فاد  از مـدل ترجمـة6

نشـکار شـک  ابژک یـو و هتفسـیر معنـا بـدنجال بـهباشـد، امـا ندورنـو مـیمجدأ  ماض در ایر

 ؛ا ر ان تادا هنر ةن جنج اخ 

ــدن ر 2 ــااه ــامین ارتت ــاهی بنی ــر نه ــر ا  ــدهان ای ــالی ،خوانن ــو از در ق ــه ندورن ک

 ؛کندمی ا  فاد عینی دادن واقعیات میمسی  براا نشانبازنمایی 

ل   ــ تاندورنــو ، امــا داردتثکیــد  بــراا توضــیپ زمــان قــال هنــر کــاربرد بنیــامین بــرر 9

 ردهدمی مورد توجه قرار نیار ادبیلی  قتیتر تادر از اهنیر انسان را هنر 

ــا  مجنــاا نظریــات بنیــامین و ندورنــو بــهبــر بخــش دوم متالــه  ب( چگــونگی مواجهــه ب

ــان از و نراز بار ــتیان مامــد نففــی اقمــد کریمــی، ترجمــة  ــه درهنــرا  دیالک یــک  رم

 ردربرر ی قرار هی عملی مورد طوربهتا راهجردهاا مخ لم  پردازدمی ناتور دشر

ر ا ــر و منطــق ایــرایــد ولو ا  دیالک یــک هنــرا در یــک ایــر ادبــی مج نــی بــر نخســر،

نـاتور  مـانو ماـامین ر هاریشخصـ، بنـدالاـن، وا هـان، جملـه بایسـرمـی در این را  ا،
برهرف ــه از شــرای  اج مــاعی و  ایــر لاــن کــهچنان ،قــرار داد دقیــق را مــورد مطالعــه دشــر

 ةمـود هسـ رد بـا  ـر کـهنمریکا از تـاری اا هبرهـا یـا مـی د 11و  ۱1 هااهتاریخی دهـ

یـن نگـارش ا واقـ ،در  ران، زنـان و دانشـفویان مواجـه بـودراع راضات قتوق بشـرا کـاره

ــر ا ــةی ــداا نیم ــا در اب  ــ ل ب ــرن بیس ــول دوم ق ــاز دوران پ اف ــل و نغ ــل ســرمدرنیس مدرنیس

ــان ــود همنم ــورا،  ب ــهچنان( 2162)م ــاارزش ک ــن ی اه ــاو    ــااد ولو ی ــر  اه ــی ب مج ن

ــ ــاعتلگرای ــی ی ب ــدندب ــه ش ــادا مواج ــ اع م ــدری هو ب ــاارزش ت ــل اه ــ را و از ه  خاکس

 از رواد  یســـ ل نمـــوزش مـــدرن ن وانســـر در ایـــن دوران دررواد پیـــدا کـــرســـیخ ه ه
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کم ـر و  کردنـدمـی عمـ  مـالی اهـابنگا  چراکـه مـدار  ماننـد ؛جلوهیرا کنـد اخ قیبی

 ردداش نتوجه نموزان نشاقسا ی دااهنی و نیازهاا  به

ــه ــر ک ــه داش ــد توج ــین بای ــان همدن ــر رم ــاتور دش ــا  ن ــا انعک ــرای  تنه ــد  ش دهن

 حـداا هولـدن هرچـه بیـانگر رنیـدمـی شـماربهرار هـتثییربلکه یک ایر ادبـی  ،داج ماعی نجو

ــوع ــرا اع ین ــر   ــاموش ا  ــا  ،خ ــاانیجرب ــد  اه ــامخالفر ومن ت ــاعی ه ــا   اج م ارتج

جمهـور پیشـین ضـارب تـرور نافرجـام ر ـی  ةانگیـنارتجـا   فرضـیة ر از جملـهدنندیک دار

ــد ریگــان ،نمریکــا ــین ضــارب  و 6386در  ،رونال مو ــیتی راک  ةا ــطور ،جــان لنــونهمدن

 ییهاشــاخ داراا  ایــرایــن مطــر  ا ــرر  نــاتور دشــر رمــان بــا ،هــرو  بی لــن ما ــ و 

ــون ــان همد ــات  بی ــرمایهمطالج ــر   ــر هن ــ ادهی در براب ــاعی و ایس ــه  دارااج م ــر ک ا 

ـــان ـــد  م رجم ـــاننبای ـــة را ه ـــد ولو ا ترجم ـــ در ای ـــر داش ـــود در نظ ـــ خ  رنده باش

کودکــان یکــی از ماــامین احــلی  ن بــا پــاکیریاکــارا بنرهســاال متایســة ،حــورتمینهبــه

 هولــدنشــود مــی باعــوتــوجهی بــه اقسا ــات کودکــان بــی کــهچناندا ــ ان ا ــر ایــن 

 شودردی  تج ناتور دشرنگهجان یا تصمیل بگیرد به 

روایــر  ةو ناـوهولـدن کولفیلـد  شخصـیر دو بعـدا در نـاتور دشـررمـان  دیالک یـک

 شخصـیر ـو  کـه از یـکاا هونـههان تـادا و چندجانجـه ا ـر بـایـر  لان رنهف ه ا رایر 

و از  ــوا دیگــر شخصــی ی بــا افکــار و  ،دهــدمــی را نشــانی  ــرکش و بــددهان نوجوانــان

ــاا  ــاننرزوه ــک انس ــالبنره ی ــر س ــر ا درونگ ــو م فک ــی تصــویرهرا ب ــم ــه درانکش  در ن یف

بــا  عمــد  طوربــههولــدن در طــول ایــر  کـهطورابــهنــی ا ــر ورایــر داراا تاــاد دروایـر 

ر ا ـر جامعـه خودنهـا  جمعـیم وجـه خطـاب او  هویـد و در عـین قـالمـی خود  ـخن

 جنجـةر شـودمـی ایـر جـرابیر معماهونـةدو بعـد شخصـیر هولـدن موجـ   واق ، تتابـ در 

ــا شخصــیر ایــن فــردا ــافکــار بــنر  و  نوجــوان  ــرکش ب جمــ   اج مــاعی اهــاینگران

 داردر ام داد در طول دا  ان و مانند یک دیالک یک منفی شودینم

ــا  ــا ب ــق نگ ــی تردقی ــار و م ــه افک ــر ک ــوان دریاف ــاواکنشت ــک  اه ــر از ی ــدن فرات هول

ــوان ــدها   نوج ــانگر دی ــد ولو ابی ــک  و ای ــندةی ــر   نویس ــر رمع  ــرااوا در پش  ر 

ــالینفر ــر   ــاارزش در براب ــرمایه اه ــاددارا   ــان ان ت ــ فاد  از هف م ــی ا  ــدم ــهچنان کن  ک
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تـا نخـر عمـر تـرجیپ  همکـارا نکـرد و هـالیوود فریجـیعـوام واا تجلیغات ر انه ها  باهی 

از ایـر خـود نـداد  را هـالیوودافـیلل  به الیـا کـازان اجـازة  ـاخر ر اوماندداد تنها در خانه ب

 ـوا  ازدر جلـد ک ـابش ا ـ فاد  کننـروا ر پسـند بـد از تصـاویر جـراب عامـهاضر نشقو 

ــد ولو ا ــر، ای ــر دیگ ــاتور دش ــرزمین  ،را ن ــرخ ن   ــوب ــ رانی ــوتیت ــک  ،ا  الی ــه ی ب

امیــدوار  هنــر و نینــدةبهجــود شــرای  کــه بــه  انــدکرد درخــر نهف ــه در زیــر زمــین تشــجیه 

ــدینر ا ــر ــانگرحــورت، ب ــر بی ــن ای ــه فعمتاومــر  ای ــر االن ــاعی  اهاا ــری در براب اج م

 ،ددهــمــی نشــان مک ــ  فــرانکلینبــا دیــدها  ان تــادا  دارمعنــی رابطــةد و زمــان خــود بــو

و  نــدکمــی ان تــادحــنعر فرهنــ   ةعنــوان نماینــدبــههــالیوود شــک  نمــادین از هبــ کــهچنان

ــران  ــ رش نگ ــهس ــیرب  ــاارزشدر  واره ــر اه ــانی ا  ــرز، ی)و انس ر (689 ، هر216۳ن 

ترمـر، جیمـن و  ـه دخ ـر  ـالی،  ـلما  نیـن همدـوندا ـ ان منفع  و  مانو اهاریشخص

ـــداعی در ر ـــ وران ـــ  نیویـــورک ت ـــان کـــاالوارهیهســـ رش  ةکننـــده  در  یســـ ل  زن

 ر(22۳، هر 69۳۱) الینفر،  دارا هس ند رمایه

 ـاخ ار  ةاز  ـه جنجـ نـاتور دشـر رمـان درعناحـر ایـد ولو یک  ةترجمـ، حـورتبدین

 ـاخ ار نخسـر،  جنجـة تعجیـرات م ـرجل قابـ  باـو و برر ـی ا ـرر و روایران ل، م ن

ــجک  ــان و   ــهزب ــا اهاترجم ــتیان ب ــی و نراز بار  ــد نفف ــاک، مام ــی قک ــد کریم  اقم

درجـات هونـاهون اندارد و توحـیفی بـهاز زبـان عامیانـه غیرا ـ  هـاننیکدیگر تفـاوت داردر 

 ــاخ ار جمــ ت، انســفام وا هــان و ترتیــ  و ایــن در قــالی ا ــر کــه  کننــدمــی ا ــ فاد 

باشــد م ــرجل بــر مفــاهیل تثکیــد  ةتوانــد بیــانگر ایــد ولو ا و ناــومــی بــودن افعــالم عــدا

هــویی اول  ــاخ ار مــ ن داراا قالــ  تــک ةعمــد ر(8۱، هر 6331 ن،ول و میســق ــی)

اولـین ترجمـه عنوان بـهکریمـی  ترجمـةدیـد حـفر درجـه ا ـرر الو  با زاویـهشخ  و دی

نففـی انفـام شـد، داراا پایجنـدا بیشـ ر بـه رعایـر  ةاز ترجمـ تـرشیپ ی  ـال  که قدود

 تـثییر کـهچنانکنـد مـی ک م ر می در فرهنـ  زبـان متصـد ا ـرر او از نثـر ادبـی ا ـ فاد 

ــابی ماــدود هادشــوا   ــار ک  ــ  هف  ــی را در قال ــه م ــدر او ب ــکن ــی در  اهاریقسا  فرهنگ

، هر 6932دهـد )ناردشـ ی، مـی نشـان ابیشـ ر  ن ی ایـران یـا زبـان متصـد توجـه ةجامع
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ی بـا معـادل لفظـ بـر ارا ـةتثکیـد کریمـی از لاـاا انسـفام مـ ن و  ترتی ، ترجمةر بدین(9۱

   ردهدمی دار نشاندیدها  بنیامین ارتجا  معنی

  )فص  چهاردهل( 6 مثال
Boy, I felt miserable. I felt so depressed, you can’t imagine. What I did, 

I started talking, sort of out loud, to Allie. 

ــی  اقســا  ــی کریم ــا یم ــی و تنه ــا  دل نگ ــدر اقس ــدبخ لر ننت ــی ب ــه خیل ــردم ک  ک

بـود کـه شـرور کـردم بـا الـی  نتصـورش را کـردر کـارا کـه کـردم ایـ شدینمکردم که می

 کردن با حداا خیلی بلندرحاجر

شـه تصـور قـدر افسـرد  بـودم کـه ق ـاّ نمـیایـن کـردمرمی نففی  پسر، اقسا ِ بدبخ ی

 زدن با الیربلند قرن کردر شرور کردم بلند

 دانسـ لینمـقـدر افسـرد  بـودم کـه نگـور بار تیان  اهر بدانی چه ق  بـدا داشـ لر نن

 زدنربلند بلند با الی قرن چکار کنلر این شد که شرور کردم

 هاردهل( )فص  چ 2مثال 
After old Sunny was gone, I sat in the chair for a while and smoked a 

couple of cigarettes. 

دوتــا  ــیگار کریمــی  بعــد از اینکــه  ــانی رفــر، مــدتی تــوا حــندلی نشســ ل و یکــی

 کشیدمر

 تایی  یگار دود کردمر انی که رفر نشس ل رو حندلی و چننففی  

دم رو حـندلی نشسـ ل و بار تیان  بعد از اینکـه  ـانی خـانل هراشـر رفـر، بـراا خـو

 چند ن   یگار دود کردمر

بــه لاــن عامیانــه و مجــدأ نففــی ضــمن قفــ.  ــاخ ار زبــان  ةاز  ــوا دیگــر، ترجمــ 

ــ را دارد و ــه بیش ــدن توج ــرکش هول ــی   ــهم ــر ب ــوان هف ــن ت ــدن دنجال ایرانی ــردن هول ک

ی نففــی بــا هــر دو دیــدها  بنیــامین و ندورنــو همخــوان ة ــرر بنــابراین، ترجمــا امریکــایی

زیــرا هــل توانســ ه مــ ن اولیــه را در فرهنــ  فار ــی بازتولیــد نمایــد و در عــین قــال،  ؛دارد

ــر ــرا ای ــه جامعــ را دیالک یــک هن ــر اع ــرا  ب ــی ب ــدها  یــک ــرمایه ةکــه مج ن  دارا از دی

ــایی  ــرد  ا ــرر ،ا ــرنوجــوان نمریک ــ. ک ــتیان  قف ــهبار  ــداز جمل ــاابن ــر روان اه از ت
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 را بیشـ ر از کریمـی و نففـی کن ـرل کـرد  ا ـر کـه هاوا  دشـکنـد، امـا می کریمی ا  فاد 

 علر افنایش نظارت  ازمان ارشاد بر چاپ نیار باشدرتواند بهمی

ــه  ــ ،کلیطورب ــارش فار  ــجک نگ ــهی   ــان هاترجم ــکار نش ــاوت نش ــدیگر تف ــا یک  ب

ــردهــدر مــی ــابی ا ــ فاد  کریمــی از نث ــد مــی ر ــمی و ک  ــرجل  کــهچنانکن ــن م   ــجک ای

ــار ــ.امهنف ــررور، لف ــادا نداب ا  ــرا و مج ــن ه ــور ای ــی موض ــانم ــد نش ــد  توان دهن

ــا ا ــ فاد  از نثــر رعجهــر م ــرجل  کــارکردهرایی ایــر شــرای  فرهنــ  متصــد باشــدر او ب

هنفارهــاا اج مــاعی قیــد و بنــد نوجــوان نمریکــایی را مطــابق ان ظــارات و بــی زبــان ادبــی

کـه  ناـواهبـ ،ایسـرماـاور  کـام ًمـا انففـی  نثـرکنـدر می کن رلایران در  ۱1 فرهن  دهة

نففــی بــه زبــان  ةکنــدر نثــر شکســ مــی بــراا تلفــ. روان وا هــان از ع  ــل نوایــی ا ــ فاد 

نثـر  ةانـدازایسـر، امـا بـهنندیـک ا ـرر نثـر بار ـتیان روزنامـهمردم کوچـه و بـازار بسـیار 

 ردارد میانه به نثر ادبی و عامیانه رویکردا وا کهچنان ،نففی عامیانه نیسر

م عـدد انـوار دار ا ـرر کـاربرد معنـینمیـن و طعنـه نـاتور دشـررمـان لاـن دوم،  جنجة 

ــانگر هادشــوا   ــرکش بی ــرا  و شخصــیر   ــد ولو ا اع  ــن نســجرای ــاا  نمی ــه هنفاره ب

 قــرار تــثییرر فاــاا دا ــ ان را تاــ هادشــوا   ا ــرر دوران مدرنیســلاواخــر در  اج مــاعی

علــر ایــن ایــر بــه کـهچنان ،دکنــمــی عامیانــه تجــدی  انزبـروایــر را بــه دهنــد و  ــطپ مـی

از لاـن  هولـدناز  ـوا دیگـر، در در نمریکـا ممنـور بـو هامـدت هنفارشـکن کاربرد لاـن

ایـن  کـهچنان ،دکنـمـی نموزشـی ا ـ فاد و  یسـ ل خ قـی در جامعـه ابـی ان تادا نسجر به

ــا ــد ت ــ  ش ــ ان موج ــه از دا  ــر  جنج ــن ای ــهای ــی دعنوان ب ــاب در  ــی ک  ــدار  برخ ر م

تـوان زمـانی مـی اود ایـن تاـاد شخصـی ی رار یـردمـورد ا ـ فاد  قـرار ه نمریکـا اهاالریا

از مشـاهد  کلمـات رکیـک  ، خـودهولـدن بـا وجـود کـاربرد الفـاا ممنوعـهمشاهد  کرد که 

نگـا   توانـدینمـاو  رشـودمـی دچـار قالـر تهـور ، خـواهر کـوچکش،بر دیوار دبس ان فیجی

ز یکــی اشــود مــی موفــق ودارا را تامــ  کنــد زنــان در دنیــاا  ــرمایه پســر قیــوانی بــه

 ر(99۳، هر 69۳۱) الینفر،  کندرا پاک  شد  بر دیوارا نوش هنا ناها

 درا قفــ. کنــ نمیــن روایــرکریمــی ن وانســ ه ماهیـر اع ــرا  ترجمــة لاــنرقال، هبـه 

ــن خصــوه (91 ، هر6932ر ــ می، )حداقر ــامیر در ای ــریل ام ــد ا ــر ک ــةمع ت  ، ترجم
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ا ـرر تر زیـرا بـه لاـن یـک نوجـوان یـاغی نندیـک ؛کریمی ا ـر ةاز ترجمتر نففی موفق

پیلــه را بــه فار ــی برابــر شــیلهبــی هــاا یــک جــوانهــویینیــا بایــد رک»دارد  مــی ااهــار او

ــا  ــرد و ی ــدی  ک ــاننتج ــر؟ را ه ــر درز هرف ــاا م اف ــ  الف ــامی، « در قال ، هر 69۳1)ام

در زبــان نمریکــایی  پســر اقسا ــات  ــرکش یــک نوجــوانو  لاــن نففــی بــه لاــن ر(626

ــدأ  ــادارمج ــا ا ــ فاد  وف ــا حــراقر بیشــ ر از تابوه ــی ا ــرر او ب ــدر م ــال،کن ــراا مث  ةوا  ب

«bastard»  ــه ــ ن  ۱1ک ــار در م ــدأ ب ــرار شــد  ا ــرمج ــا  ،تک ــار  63تنه ــب ــد  ةدر ترجم اقم

ــی و  ــة ۳1کریم ــار در ترجم ــی  ب ــد نفف ــار ۳و مام ــة ب ــا وا نراز با در ترجم ــتیان ب  ةر 

خـ ن اوالتـدر، از لاـن مردانـه  ، بـرنففـیر (69۳1)امـامی،  کـار رف ـه ا ـرهب« قروم رررر»

لاـن نففـی بـا دیـدها  ، ترتی بـدینکنـد کـه بـا جنسـیر راوا همخـوانی داردر می ا  فاد 

ــ ــازنفرینی و ارا  ــو در ب ــامین و ندورن ــود   ةبنی ــق ب ــد موف ــدن کولفیل میمســی  از لاــن هول

 ا رر

ــة  ــوم جنج ــان ،  ــر م رجم ــاتور دش ــط  از  ن ــااو  هااح ــانی تعجیره ــاوت زب در  م ف

 تعجیـرات زبـانی رباشـد هـاننبیـانگر ایـد ولو ا توانـد مـی کـه دنـکنمی خود ا  فاد  ةترجم

ــ ت هم ــین جم ــی در ب ــیاات تکمیل ــانوی  و توض ــط قات، پ ــون اح ــوالًد ــراا  معم ب

ــاهیل ونشــنا ــا مف ــدهان ب ــان فره یی بیشــ ر خوانن ــ  زب ــدأ ن ــی ا ــ فاد مج ــن ر دنشــوم در ای

ــ ا،  ــرا  ــی از  ةترجم ــا یپانوکریم ــراا اه ــدد ب ــد م ع ــاه مانن ــامی خ ــیپ ا  ــام  توض ن

وفـادارا و تـ ش م ـرجل بـراا دهنـد  کـه نشـانکنـد مـی ، نیـار مو ـیتی ا ـ فاد هاک اب

هــا نففــی تن ةترجمــ، در متابــ  رشنا ــازا خواننــدهان بــا عناحــر فرهنــ  نمریکــایی ا ــرن

و بار ـتیان  کنـدمـی یـا ک ـاب  ـال ا ـ فاد  year bookبـار از پـانوی  بـراا توضـیپ  یک

 ،تـرروزهبـو  عامیانـه احـط قات کـاربردر از  ـوا دیگـر، بـردینمـکـار ههی  پانویسی را ب

  ر براا مثالنففی ا رخوانندهان  براا و جراب نثرا روانموج  ایفاد 

ــارت  ــرار« I don’t feel like to» عج ــان تک ــا در رم ــی باره ــود و م ــیش  نن را کریم

ــدارم» ــایلی ن ــی ؛«تم ــدارم» نفف ــلش را ن ــال و قوح ــتیان« ق ــر» و بار  ــابش نیس « اعص

ــدکرد ترجمــه  ــه  ان ــورد دومک ــه م ــار  ب ــه عامیافار ــی هف  ــکن ــین در  را ــرتر نندی همدن
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لفـی ارا ـه مخ  اهاترجمـه« I was all out» احـط   ان هـاا فصـ  بیسـر و یکـل ترجمـة

  باشدمی حایپ ةکه مورد دوم ترجم شد  ا ر

 «ر یگارم بالک  تمام شد  بود» کریمی 

 «رقسابی خس ه بودم» نففی 

 «ر یگارهام تمام شد  بود» بار تیان 

  9مثال 
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? 

ررر منظـورم ایـن ا ـر خـواهل به ـان بگـویل چنـد کلمـه بیشـ ر نیسـررمی نندهکریمی  

 خواهد بکند؟می تواند بفهمد که چکارمی تا وق ی ندم کارا را تمام نکرد ، چطور

ندم تــا وق ــی کــارا رو انفــام  ررر از ایــن چیـنا بگــلرتــر خــوام بیشدیگــه نمــی نففـی 

 خواد بکنه؟می چیکار بعداًدونه می نداد ، از کفا

 نید؟می داند چه پیشمی نخر کی رررررلیهوینمتا همین جا بیش ر  بار تیان 

دهندة  ـه هـرایش م فـاوت نشـان از جملـه فصـ  نخـر رمـانتعجیر م فاوت  ه م ـرجل  

 الفظــی ا ــرتاــر ط  احــایــن از کریمــی تعجیــر هیــرا دا ــ ان ا ــرر در بخــش ن یفــه

 چطـور» بـر عجـارت کـهچنان کنـدمـی را تر ـیل مس ثحـ افسـرد  و در نهایر پسر  کهچنان

فعـال نففـی بـا ا ـ فاد  از تعجیـر منفـی احـط   یادشـد  دیـدها   اما رداردتثکید « تواند؟می

کـه  دهـدمـی را نشـان  ـالیفر و  ـکوت اع راضـیخـود با مای  پیرامـون  هولدنتتابلی و 

ندم تـا وق ـی کـارا را » بـر عجـارت کـهچنان ،ددارا همخـوانی داربا ایـد ولو ا ضد ـرمایه

ــد  ــام ن ــد « انف ــتیان ر داردتثکی ــر بار  ــانتعجی ــابی  دهندةنش ــ. ک  ــازهار و لف ــرا نا  پس

ــردرهل ــ  جوان   ــه همدــون نس ــر ک ــاا پســرا  ــره ــود ا  ــد  خ ــران نین ــدرن نگ  ،م

در نففــی  ةدیگــر، ترجمــ عجارتبــه رداردتثکیــد « د؟نیــمــی ه پــیشچــ» بــر عجــارت کــهچنان

نگـر بـا دیـدها  بنیـامین و دنیـاا مـدرن حـورابازنفرینی قـ  متاومـر هولـدن و تر ـیل 

 ندورنو تطابق بیش را داردر
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 گیرینتیجه. ۳

تالیـ  و ان تـال دیالک یـک هنـرا  تدـودور ندورنـو در ناـوةامین و بنیـ راهجردهاا وال ـر

بنیـامین بـر  ایـن ا ـا ، بـرمـورد برر ـی قـرار هرفـرر  دشـر نـاتوررمـان  اهاترجمهدر 

ن خطـی  ـعی بـی و بـا ارا ـة مـدل ترجمـة ددارتثکیـد مجـدأ در زبان  ا پنهانهنر ةجنج درک

و   ــازایــا همانند میمســی  هبــ امــا ندورنــو در زبــان متصــد دارد، در بــازنفرینی نن

ــایی  ــرابازنم ــر هن ــد  قتیت ــیتثکی ــهدر ورزم ــراا  ،در ن یف ــه و ب ــک ترجم ــال دیالک ی ان ت

 رشـودقفـ.  زبـان در فـرم تاـاد میـان واقعیـر و تخیـ بایسـر مـی یدر یک ایر ادبهنرا 

بخـش در یــک ایـر ادبــی همـان تاــاد میـان مفــاهیل و قالــ  تــداوم ةدیگــر، هسـ  عجارتبـه

مخ لــم قفــ. شــود و در ایــن  اهــاروشوا هــان و  ــاخ ار جمــ ت ا ــر کــه بایــد بــه 

ا ـ فاد   ندورنـو بـر هکـقـالی ؛ درددارتثکیـد توضـیاات بـین خطـی  ا ـةار بـربنیامین را  ا 

 درورزمیتثکید  تیتر هنرامادود نکردن قاز تمثی  و 

ــا    ــ ا، ارتج ــن را  ــمدر ای ــاا مخ ل ــا  راهجرده ــرا ب ــک هن ــ  دیالک ی ــوةدر تالی  نا

ــه  ــدهاراترجم ــر  و مان ــهای ــ  توج ــر قاب ــانه را  ــ ت،  ییهانش ــاخ ار جم ــون   همد

ــور ــ ن، ن ــ گی م ــان،  پیو  ــ. وا ه ــ ان  لاــنقف ــ فاد  دا  ــااز و ا  ــرات بی ــوار تعجی گر نان

 هـویی بـاتـکمیـان فـرم  تاـادر ر یکـدیگر ا ـربـ ناتور دشررمان  م رجمان برخیبرترا 

جوانــ  مخ لــم  دا ــ ان در روایــر و لاــن تاــادهمدنــین هولــدن و  ةشخصــیر دوهانــ

ــرا ــک هن ــی دیالک ی ــنم ــادا ای ــواا ان ت ــر ما  ــه در نهای ــد ک ــر دارد و  باش ــر را در ب ای

 یــک نوجــوان  ــرکش نمریکــایی خ حــهمــاجراا از اا  ــاد  دا ــ ان بــهنن را  تــوانینمــ

 ردکر

 باشـد، امـامـی وجـه قفـ. فرهنـ  زبـان متصـدبیشـ ر م کریمـی  ةترجم، در این را  ا 

ــر ــراا امان ــرجل ب ــ ش م  ــر دارات ــافی نیس ــرا ک ــه زی ــن ترجم ــ ه ای ــرد  ن وانس راهج

ــ ــرااموفتی  ــازنفرینی  آمینا ب ــرا ب ــک هن ــددیالک ی ــه ده ــارا  ــةر ا  ــی ا  ترجم  کریم

  حـداا اع ـرا  نوجـوان نمریکـایی بـه شـرای ؛نثـر ک ـابی ا ـر ا ـ فاد  ازیـی و هرالف.

م عـدد،  اهـا یپانوا ـ فاد  از  هرچنـد؛ دشـومـی دارا مـنعک مایه ـر زندهی در جامعـة

ــدة فار ــی ــه خوانن ــایی کمــک ب ــ  نمریک ــان در درک فرهن ــایانزب ــی ش ــدرم ــین  نمای در ع
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ــ ــال، او بیش ــ ر م وق ــ هج ــی  ةجنج ــر یعن ــیدوم روای ــرای   یا  ــا  ش ــاعی وانعک  اج م

 رباشدمی در پشر شخصیر نوجواننویسند  خودنها  حداا 

 نففـی در ان تـال حـداا اع ـرا  هولـدن کالفیلـد موفـق بـود  وا دیگـر، ترجمـةاز   

از نمایـد و در تعجیـر احـط قات مـی از نثـر شکسـ ه ا ـ فاد مجـدأ او همدـون زبـان ا رر 

ا ــر  (vernacular) بــومینففــی  مــدل ترجمــةر کنـدمــی فاد ا ــ انــان نوجو ر و زبــانهف ـا

یــک  روایــرتاــاد  زیــرا ؛ایــر تــا قــد زیــادا موفــق ا ــر در ان تــال دیالک یــک هنــراو 

در کنــار یکــدیگر قفــ. شــد  ان تــادات اج مــاعی  قــاکی از  ــاله و روایــرهفــد نوجــوان 

دار ارتجـا  معنـیندورنـو  دها  زیجاشنا ـینففـی بـا دیـمـدل ترجمـه دیگـر،  عجارتبه را ر

فـردا و اج مـاعی هولـدن کالفیلـد ارا ـه  ةزیرا او توانسـ ه ترکیـ  منسـفمی از تفربـ ؛دارد

 رناپریرندجداییترجمه و تفسیر از یکدیگر اکر ا ر از دیدها  ندورنو هالزم بدهدر 

دا موفــق یــک نوجــوان  ــرکش تــا قــ ةبار ــتیان در ا ــ فاد  از لاــن عامیانــ ةترجمــ 

ــر  ــا در نهای ــود  ا ــر، ام ــ  هادشــوا  ب ــه و احــط قات در قال ــر روزنام و ر ــمی اا نث

کنـد و مـی نزادتـر ا ـ فاد  ةر بار ـتیان نسـجر بـه دو م ـرجل قجلـی از ترجمـاندشـد تعدی  

جــراب بــراا ترغیــ  اا متدمــهدر کــاربرد احــط قات عامیانــه موفــق ا ــرر او همدنــین 

ــر اضــافه ــه ای ــدهان ب ــا  خوانن ــرد  ا ــر، ام ــاک ــر ب ــرا ای ــک هن ــال دیالک ی مشــک   در ان ت

ویژ  در ان تــال همفـاهیل ایــد ولو یک ایـر و بــ ةدر ترجمــکـافی  ةانــداززیــرا بـه ؛ ـرروروبه

 مــوارد م عــدد قــرن کــهچنان نیســر،دوم روایــر یعنــی ان تــادات اج مــاعی موفــق  جنجــة

 مفاهیل و احط قات قاب  مشاهد  ا رر

کــارهیرا هقــاکی از لــنوم بــ نــاتور دشــر ترجمــه در رمــان الیــةچند ابعــاددر نهایــر،  

بــا راهجــرد بــازنفرینی دیالک یــک هنــرا (ر 698۳فــر، ا ــر )خناعیاا شــجکه ترجمــة

ــو  ــ ةدر ترجمــهمانند ــازا ندورن ــه دلیــ همامــد نففــی ب  هاا موجــود درتاــاد توجــه ب

ــه موفتیــر قابــ  توجــا ــ فاد  از و احــلی  شخصــیر لاــن ــرات عامیان  ر ترجمــةه داردتعجی

ــر ــانوی  و امان ــیاات پ ــود توض ــا وج ــی ب ــد کریم ــان اقم ــ. وا ه ــا دارا در قف ــه ت ک

 ر ــمیلاــن و  ــاخ ار  کــارهیراهبــ از نظــر و قــدودا بــه راهجــرد بنیــامین نندیــک ا ــر

ــ ــررجم ــوردار ا  ــر برخ ــر کم  ــین   ت از موفتی ــهمدن ــتیان ةترجم ــود  بار  ــا وج ب
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