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 چکیده

او، پیـرامتن نن ییـ ا ا ـ  کـه  باوربـه. کار بـردبـهژنـ   بـارنخستین را مفهوم پیرامتن

عنـوان، رـرر روا جلـد،  یعنـی ؛کنـدمیکتـا  بـدل  نامبـهرا بـه کالـایی متن نویسـند  

از زبـانی بـه و از ایـن د ـ . هنمـامی کـه کتـابی  هاپانوشـ توضیحات ناشـر، مددمـه، 

کـه بـا هـدس تسـهی   گیـردمی، پیـرامتن جدیـدا شـک  شـودمیزبان دیمـرا ترجمـه 

فرهنـ   هاابایسـتهبـا فرهنـ  مدـد ،  جاابـهجدیـد،  ةخواننـددر دریاف  مـتن تو ـ  

رــرر روا جلــد،  یو گــاه کنــدمیگــاهی عنــوان ت ییــر  .زبــان مدصــد همخــوان ا ــ 

بـه  ،ات متـرج  و ننهـه پشـ  کتـا توضـیح و شـودمیاضافه یـا ذـ س  هاییپانوش 

 جمــهرامتن جدیــد را پیراتریــ. ایــن پیابــدمیشــکلی دیمــر  ،بــودشــد  درج زبــان ایــلی 

ــدمی ــدیننامن ــان. ب ــ  و  ،  ــلی ا  ــان ای ــه زب ــا  ب ــاه کت ــه ی ــو  ب ــرامتن مرب پی

بسـته بـه زبـانی کـه بـدان  زبـان دوم یـا  ـوم و بـهپیراترجمه مربـو  بـه یـاه کتـا  

. در ایــن مدالــه بــرننی  تــا بــا تحلیــ  یابــدمینیــ  ت ییــر  هایششــاکله، شــودمیترجمــه 

ــ شــناختینشانه ــه ب ــا تکی ــرامتن ةگســتردر  نراا ژرار ژنــ  رو ب ــه  ةترجمــ، پی فار ــی ب

و   کنــی برر ــیبــه زبــان فرانســه را  نبــادادول پــند دا ــتان کوتــا  از محمــود  ةفرانســ

 ةخواننـد  دریافـ  کتـا  تو ـ  پیراترجمـه، بـا توجـه بـه اهمیـ فرنینـد یمونه  نییبد

ــوا،  ــرامتن فرانس ــی را پی ــا  فار  ــهکت ــد   کلیب ــاردمینادی ــی  و انم ــه پیرامتن نن را ب

 .کندمیتددی  با اهدافی نوین  ،جدید

 شنا ینشانه، نبادادول پیرامتن، پیراترجمه، ژن ، ها: هکلیدواژ
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 مقدمه. ۱

، بیشـتر بـر محتـواا مـتن ت کیـد شـودمیترجمـه عرضـه  ةزمینـنددهایی که در ایـران در 

ــا  ــه نی ــر اینک ــابرابریابیدارد؛ ب ــد   ه ــام ش ــ  انم ــطلاذات و  در  ــا ای ــر نی  هاالمث ض

ــردان ــدی دارد برگ ــار   منا  ــد  دی ــارات پیهی ــی عد ــرج  در درخ برخ ــا مت ــیکدنی  فهم

ندــد و برر ــی  ،نیــا متــرج  در انتدــال  ــده نویســند  موفــه بــود   خلایــه اینکــه  نشــد 

بـه مـا  7پژوهیترجمـهمعایـر در  هاادد ـتاور. امـا متمرکـ  ا ـ کلـام  ةگستربر  هاترجمه

توجـه فرازبـانی نیـ   هااگسـتر بـه د  کنـی  و تـا از راهکارهـایی نـوین ا ـتفا دهدمیامکان 

؛ یـه، هـر کسـی شـودنمیزبـان محـدود  ةترجمـکه فعالی  مترج  تنهـا بـه  دانی مینمایی . 

متـرج  خـوبی نیسـ . متـرج  کسـی ا ـ  کـه مـتن  ال امـاً ،که به زبان دومی مسـل  باشـد

، پـیش ن ییـ ا نیسـ  کـه در بالـن مـتنن ، تنهـا، نـه زبـان را. امـا کتـا کنـدمیرا ترجمه 

. کتــا  تلفیدــی ا ــ  از مــتن و هــر ننهــه پیرامــون نن وجــود گیــردمیروا خواننــد  بــرار 

ـــد و پیشـــمفتار و  ـــرر روا جل ـــا  و ر ـــوان کت ـــرار، عن ـــن ب ـــ پدارد. از ای و  هاانوش

ــدد ــیحات متع ــااجاادر  ،توض ــا  ج ــش  کت ــد  ند ــ  خوانن ــتن تو  ــ  م ــ  در دریاف نی

در ذدیدــ   ،نامنــدمی 2و نن را پیـرامتنرا کــه نـام بــردی   هاییشــاکله. کننـدمیبسـ ایی ایفــا 

ن یی هـایی کـه مـتن را ، یعنـی همـاکنـدمیبـه کتـا  تدـدی  را که مـتن  ا  همان عواملی 

ــر در ــردمی ب ــا  گی ــهی ــرار دارد ةذاشــی، در تعدیراب ــتن ب ــدمی اشهمراهــی، م ــدادش کن ، امت

خـود، بــا ایــن  ةنوبــبهتـا خواننــد  نیـ   کنــدمیبـازارش  ةروانــ ،، عرضــه و  ـرانمامدهـدمی

 بربرار کند. اا شخصی رابطه ،نامندمیممموعه که نن را کتا  

ــ ،  ــرامتن را ژن ــوم پی ــکلیبهمفه ــدریمی، در  ش ــهت ــادا  07 و 17 هااده ــد میل در ین

ن بـراا برر ـی متـو ،هان ـتانه همهنـین و هـاردنمار ، بـر ابـرمتن اامددمـه، یعنی در کتا 

صـری  کـرد کـه ننهـه ت ،نخـر کتـا  گیرانتیمـهدر  و تعریف کرد؛ امـا خـود او، ادبی تدیین

ــه ــ  ب ــون راج ــا کن ــ   ت ــا در ذک ــه تنه ــرامتن گفت ــهپی ــ   اامددم ــها  ــن و  منظورب ترغی

ــایی ــر راهنم ــاوش در اپژوهشــمران ب ــر، خــوز   هااعریــها ک ــن ام ــرو ای ــی. پی ــوین ادب ن

                                                           
1. Traductologie 

2. Paratexte 
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ترجمــه، رهیافــ  جدیــدا را  ةذــوزبــا تعمــی  مفهــوم پیــرامتن بــه  (2777) یو ــته فریــا 

پیـرامتن کتـا   ةترجمـگوینـد. بنـابراین، پیراترجمـه، مـی 7مطرر کـرد کـه بـه نن پیراترجمـه

ــان  ــد ایــلی از زب ــان مدصــد ا ــ .  مد ــه زب ــوان و  ةمطالعــکــارکرد مفهــوم پیراترجمــه، ب ت

ــازار شــناختیزیدایی هــاایالش ــدژولوژیه، فرهنمــی و اجتمــاعی پیــرامتن در ب ،  یا ــی، ای

ــرامتن شــودمیدر نن عرضــه  شــد ترجمها ا ــ  کــه کتــا  نشــر  شــد ترجمه. برر ــی پی

 ،مدصــدذــاک  بــر فرهنــ   بینیجهــانتــا بدینــی   کنــدمی( بــه مــا کمــه یافتهت ییرشــک )یــا 

از  ـوا  شـود وبـدل  هـانابربرا کاربسـ اا برر ـی بـر ااعریـهممکن ا   بـه یمونه 

ــر، ــان دوم داردیــه ندشــی در نشــر و د دیم ــه زب ــر ب ــ  ا  ــه  .ریاف ــاوری  ک ــن ب ــر ای ــا ب م

خـو  محسـو   ةترجمـایـلی  هـااملاخامانتدارا مترج  بـه مـتن نویسـند  کـه یکـی از 

ــاوت ،شــودمی ــاربرد متف ــه ک ــه  یدر پیراترجم ــا   ةعرضــدارد. از ننمــایی ک ــد ترجمهکت  ،ش

 نـه بایـد ،پیرامتنـی متنا ـن بـا فرهنـ  مدصـد ا ـ ، متـرج  گیراشـک متضمن  ،در بازار

یـه، اگـر ینـین کنـد،  گونـه کـه بـود ترجمـه کنـد؛ایـلی را ننپیرامتن کتـا   تواندمیو نه 

معناشــناختی و  هاانشــانهبــا رم گــان و  ال امــاًاز ننمــایی کــه  ،مخارــن او در زبــان مدصــد

خواهـد اشـتدا  دیـار  ـردرگمی و نشـنا نیسـ ، در دریافـ  کتـا   مدـد ختی زبان شنازبان

از ننمـا کـه در پیراترجمـه از  ،برداشـ  نادر ـ جلـوگیرا از  راابـ . بنـابراین، متـرج شد

ــرجی  نز ــراا عرضــه و در دهــدمیادا نســدی برخــوردار ا ــ ، ت ــر  ،نتیمــه ب دریافــ  بهت

 .  کندمیمیان  هی   در ایننی  بیافریند و ناشر را را کتا ، پیرامتن جدیدا 

ــال  ــه 2772در   ــی ب ــادا، مترجم ــ  میل ــام میش ــهن ــدادا از تیبرونی ــتان، تع  هاادا 

، بـه یـاه ر ـاند. ت ییـرات در فرانسـه ،را در انتشـارات گالیمـار نبـادادول کوتا  محمـود 

مــا را بــر نن داشــ  تــا بــه  خــوردمی یشــ بهن ایــن کتــا  جدیــد کــه در پیــرامت ااعمــد 

ــن  ــدویون ای ــاوا ین ــادگرگونیواک ــ  و  ه ــات ژن ــر نظری ــه ب ــا تکی ــردازی  و ب ــته بپ یو 

ــه  ــرات یمون ــن ت یی ــی  ای ــا ، بدین ــدفری ــدای  و  ةخوانن ــد را ه ــاییداد جدی ــه او را  ه ب

ــدمیتلدــین  ــاًکــه  کن ــا  ال ام ــا دریافــ  ب ــین ب ــرامتن  ةننــدخواوابعیــ  و همهن ــی از پی ایران

   را، ابتـدا بـا معرفـی نظریـات ژنـ بنـابراین، کـار تحلیـ. همسو نیسـ کتا  به زبان ایلی 

                                                           
1. Paratraduction 
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بـا اعمـال ایـن  و ننمـا  کنی مـیپیراترجمـه نغـاز  ةبـارفریـا  دریو ـته پیرامتن و  ةزمیندر 

ــر  ــر  ةترجمــدو رویکــرد ب ــادادول ا  ــی، نب ــرامتن بینی م ــه پی ــه یمون ــه فرانســه ک  عنوانب

ــتانه ــد  اان  ــ  خوانن ــراا دریاف ــی را ب ــاتی، خوانش ــاا تدلی  ــتفاد  از اب اره ــا ا  ــه او ، ب ب

 بنیادین دارد. هااتفاوتایرانی  ةخوانند عنوانبه، که با خوانش ما کندمیتحمی  

 پژوهش ةپیشین. ۲

ملــی ایــران و همهنــین تارنماهــاا معتدــر  ةکتابخانــنرشــیو موجــود در  هــااداد برر ــی 

و نـه در  پژوهیترجمـه ةذـوزدر نـه ، امـروزبـه کـه تـا  دهـدمیایرانی نشـان  پژوهشیعلمی

در  شــد ترجمهیر پیــرامتن بــر دریافــ  کتــا  تــ   ةزمینــدر تحدیدــی دیمــرا،  ةگســترهــی  

در مراکــ ا  هــاداد ایــن در ذــالی ا ــ  کــه برر ــی همــین ایــران یــورت نمرفتــه ا ــ . 

و همهنـین برخـی دیمـر از مراکـ   7ی در فرانسـه ـراا عـالی مترجمـان ادبـهمهون دانـش

 هــاارهیاف دانشــماهی نشــان از نن دارد کــه ایــن رویکــرد، بــا توجــه بــه  پژوهشــیترجمه

ــه  ــه اراژ ــوینی ک ــدمین ــه ، کن ــیارابتوج ــه از س ــا  را  پژوهانترجم ــته فری ــه یو  از جمل

 .  ا   کرد به خود جلن ( 2771( و  اردین )2777)

 بحث و بررسی. ۳

 بایستگی بحث. ۱. ۳

پژوهی راهکـارا ا ـ  نـوین کـه بـه منتدـدان کاربرد نظریـات جدیـد در ذـوزة ترجمـه

ــاز  می ــهاج ــد ب ــلیدهده ــال داورا   ــهدور از اعم ــی کلیش ــرا اا و ذت ــه ی ــارة اینک اا درب

ــا معادل ــا نن واژ  را ب ــن ی ــرج  ای ــایی اینمت ــردان ه ــرا برگ ــا ی ــرد  ی ــایم ین ک ــی ج ینین

شــد  بنمرنــد. روز، بــه مــتن ترجمهراژــه نکــرد ، از دیـدگاهی بــهدر ـتی از  ــده نویســند  ا

ایـن نکتـه کـه تــا کنـون، در ایـران تحدیدــی دربـارة تـ  یر پیــرامتن و رونـد دگرگـونی نن بــه 

دهـد کـه معرفـی و کاربسـ  ایـن د ـ  نظریـات جدیـد عم  نیامد  نشـان میپیراترجمه به

 تنها شایسته بلکه ال امی ا  .در دنیاا ترجمه، نه
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 رامتن و پیراترجمه. پی۲. ۳

ــروز،  ــهننهــه ام ــ  عنوانب ــومی ا ــ  ،شنا ــی می 7پیرامتنی ــه نخســتین مفه ــار ک  نن راب

ــ   ــهژرار ژن ــرد کارب ــوان ب ــا عن ــابی ب ــدا در کت ــرمتن؛ ابت ــر اب ــدا ب ــال  درنم و  7313در  

ــپ  ــه،   ــترد  نحواب ــار در  ،ترگس ــال  ردنم ــار ، در . 7302در   ــن ب ــار او در ای  ردنم

ــین توضــی   ــدمیین ــه» ده ــدمی نظرمب ــروز ) نی ــه ام ــر  79ک ــه 7307اکتد ــند گون ــ( پ  ةرابط

و بســته بــه میــ ان تمریــدا بــودن،  ترتینبــه از یکــدیمر تمییــ  داد کــه تــوانمیترامتنــی را 

کــه  اف ایــدمی( و  ــپ  0، ص. 7302)ژنــ ، « کن مــیاشــار   هابــدانکــاربرا و جامعیــ  

، یعنـی روابطـی کـه میـان یـه مـتن و متـون دیمـر وجـود دارد، 2، روابـ  ترامتنـیاو باوربه

ـــه ـــ عدارت ترتینب ـــد از بینامتنی ـــ  ،9ان ـــ ، فرامتنی ـــ 9پیرامتنی ـــرانمام ،و 9، ابرمتنی  ، 

ــ ف ون ــین . 9متنی ــ  دوم ــهپیرامتنی ــ   ااگون ــه ژن ــ  ک ــتردر ا  ــام  ةگس ــرامتن از نن ن ت

ا ـ  کـه متنـی مشـخ  بـا  اارابطـهپیرامتنیـ  » :کنـدمیینـین تدیـین  و نن را این بردمی

؛ ماننــد عنــوان، زیرعنــوان، کنــدمیننهــه، نشــکارا، ندشــی فراتــر از مــتن ایــلی دارد بربــرار 

، پانوشــــ  و هــــازیرنوی ، هانویســــیذاشیهمددمــــه، مــــجخر ، توجــــه، پیشــــمفتار، 

ــ ...، تصــاویر، توضــیحهاانتهانوشــ  ــن بدی ــر از ای ــیارا دیم ــ ، ) «ات و بس  .ص، 7302ژن

77). 

ن ییـ ا ا ـ  کـه مـتن ایـلی را بـه نن کتـابی متنی  بـراا ژنـ  همـاترتین، پیرابدین

تـا  دهـدمیکـه بـه مخارـن اجـاز   اان ـتانهیعنـی  کـه خواننـد  پـیش رو دارد؛ کندمیبدل 

 نن را درخ کند.  ترراذ وارد متن ایلی شود و  ترن انبهتر و 

ــ   ــیواژ از ذی ــراشنا  ــکی  متن ، پی ــد از دو بخــش تش ــ  ش ــه para: ا  ــاا در ب معن

ــیه و  ــار، در ذاش ــه از  texteکن ــتن ک ــا م ــاتین  ةواژی ــ   textusل ــه texereو از فع  معنااب

ــه  ــافتن برگرفت ــا ب ــدین. ا ــ  شــد رشــتن ی ــایی ترتینب ــرامتن شــام  تمــامی نن یی ه ، پی
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6. Hypertextualité 
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بـا هـدس تکمیـ  مـتن  ،مـتن ایـلی بـرار دارد و تو ـ  نویسـند  یـا ناشـر دربـارةا   که 

. پیــرامتن از دیــدگا  ژنــ  بــه دو بخــش یابــدمینمــود  ،یــا خــارج از نن ،در کتــا  ،ایــلی

تکمیلــی  هــاامتنیعنــی هنمــامی کــه  مــتندرون. 2متنبــرونو  7مــتندرون: شــودمیتدســی  

یعنـی پیرامتنـی  متنبـروندر خود کتا  و در فضـاا میـان یـفحات ایـلی مشـاهد  شـود؛ 

فایـله  ،خـردمیکالـایی کـه نویسـند  از فروشـما   ةمثابـبه ،یـا خـود کتـا که با متن ایلی 

کتـابی  دربـارة میـان نویسـند  و ناشـر هاانمارانامـهیـا  بـا نویسـند  هامصـاذدهمانند  دارد؛

، یــاه کتــا  یــا اهــالی ر ــانه اندرکاراند ــ و مدالــاتی کــه  کــه بــرار ا ــ  یــاه شــود

 . در همـیندهنـدمیغلـ ، در اختیـار خواننـد  بـرار  گـا  در ـ  و گـا  همرا  بـا ارلاعـاتی

نظـر  کـه الدتـه پیـرامتن را نیـ  بایـد از دو دیـدگا  مـد دهـدمیرا تا و در ادامه، ژن  توضی  

ــ  نن ــرار داد: نخس ــهب ــتدی   ه ــتولی  مس ــا مس ــه ب ــخ  او عرض ــر ش ــند  و زیرنظ نویس

ــودمی ــرش ــتولیتش را ب ــر مس ــه ناش ــایی ک ــد  دارد و ن ؛ دوم نن یی ه ــند  عه ــهویس  رورب

 مستدی  بر نن نظارتی ندارد. 

ــابی ــه کت ــامی ک ــند  را هنم ــلی  اانویس ــان ای ــه زب ــدمیب ــاییبارز ، نویس ــه  ه دارد ک

ــوانمی ــ ،  ت ــف ژن ــه تعری ــه ب ــا توج ــاننب ــد.  ه ــرامتن نامی ــااپیرامتنرا پی ــا  ه ــی ی درون

ــتندرون ــر نظــر مســتدی  نویســند  و ناشــر در خــود اندتوضــیحاتی، همــان م ــا   کــه زی کت

ــوان، مددمــه، توجــه، ت ؛ ماننــددرج شــد  ا ــ  ــوان، زیرعن صــاویر اذتمــالی، رــرر روا عن

متعـددا کـه گـا  بـا هـدفی خـاص بـراا تایـ  انتخـا  شـد ، توضــیحات  هـاابل جلـد، 

ا جلـد جـوای  اذتمـالی، پیشـینه و شـهرت نویسـند ، نـام نویسـند  بـر رواعلام پش  جلد، 

در اختیـار خواننـد   متنبـرون یـورتبهالدی ا ـ  کـه ، مطـهـااینو غیـر . در کنـار تمـامی 

ــرار  ــردمیب ــد ننهــه ، مانگی ــارةن ــا  تو ــ   درب ــا نشــریا هار ــانهکت ــی و ی ت مختلــف ادب

 یاهبــهشـاید در توضــی  فحـواا ایـن کتـا  کـه  هـاییکتا ، یــا شـودمیغیرادبـی منتشـر 

دیـو و تلوی یـون مشـاهد  کـه در تشـری  مطالـن ایـن کتـا  در را هاییمصـاذدهیا  ر دمی

داشـته  هـاییدریاف ، در زبـان ایـلی، تـا خواننـدگان شـودمیباعـ   هـااین. تمامی کنی می
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ــرا ــش پی ــه ند ــا توجــه ب ــه ب ــهمتن باشــند ک ــافتن اان ــتانه عنوانب ــراا را  ی ــه  ب ــد ب هدفمن

، تصـاویر، بلـ  مـتن و نـام نویسـند  و توضـیحات هانشـانه. ا ـ  شـد محتواا ا ـر تدیـین 

 دریــاد کــردی   هــانناز  جابــدینتــا را کــه  هاییشــاکلهو پشــ  جلــد و خلایــه تمــامی  ور

، هانشـانهخواننـدگانی نشـنا بـا ایـن  ةویـژکـه در فرهنمـی خـاص،  اندخایـیپیام  ةگیرند بر

 .شوندمیدرخ و تم یه و تحلی  

بــازار  ةروانــان دیمــرا ترجمــه و امــا هنمــامی کــه همــین کتــا  تو ــ  متــرج  بــه زبــ

ــراشــودمــی ــ  ، مفهــوم پی ــر متن نی ــدمیت یی ــن دگرگــونی در کن ــ. ای  ناشــی ازنخســ   ةوهل

شـد ، فرهنـ  دیمـرا دارد کـه  عوض شـدن مخارـن ا ـ . مخارـن کتـابی کـه ترجمـه

پیــرامتن در یــاه بــه زبــان  هااشــاکلهو  هانشــانهپیــرامتن در نن بــا  هااشــاکلهو  هانشــانه

، ت ییراتــی در شــودمی، هنمــامی کــه کتــابی ترجمــه در نتیمــهایــلی کتــا  متفــاوت ا ــ . 

ــمای   ــا شــک  و ش ــد ر  کت ــان جدی ــه مخارد ــدمی، عطــف ب ــا  ده ــه، مخارــن کت ؛ ی

کـه بـوانین نشـر و بربـرارا ارتدـا  بـا فحـواا  کنـدمی، در دل فرهنمی زنـدگی شد ترجمه

ــا  ــ د کتــا  در نن ب ــ  رایــد ن ــوانین و رواب ــه زکتــا   ةکننــدصــرستولیدکننــد  و مب ــان ب ب

 هـاالمث ، ضـر شـودمیعـوض  هانرایـه، کنـدمیایلی متفـاوت ا ـ : ایـطلاذات ت ییـر 

امـا ایـن ت ییـرات تنهـا شـام  ... شـودمیدر شک  و بالن دیمرا، یـا همـرا  بـا توضـی  ادا 

 کتـا شـود و یـا دوبـار  تدیـین فحواا کتا  یا خود متن نیس ، پیـرامتن نیـ  بایـد ترجمـه 

 دریاف  کند.  ةنماد شرا براا مخاردان جدید

وجــود  توانــدنمی، بــدون پیــرامتن معتدــد ا ــ  کــه هــی  متنــی در جهــان( 7301)ژنــ  

بـه فار ـی بنویسـد و نتوانـد  مثـال،بـراا  متنـی را اانویسـند یعنـی ذتـی اگـر داشته باشد. 

در ایــران یــاه کنــد، یعنــی نتوانــد مــتن را در بالــن کتــابی همــرا  بــا  یدلیلــ هــربــه  ،را نن

کــه بــین او و متــرج  شــک   اارابطــهپیــرامتن بــه متــرج  تحویــ  دهــد، بــاز بــا توجــه بــه 

ــردمی ــرایش  گی ــه دهــدمیو توضــیحاتی کــه ب ــا توجــه ب ــد  نداشــد ب ــا اگــر نویســند  زن ، ی

د، بـا توجـه بـه نهـ  در د ـتر  نداشـ هـااینراهنمایی خانواد  یا ن دیکـان نویسـند  و اگـر 

 ااگسـتر امکان رجوع به متخصصان دیمر ن ـار ایـن نویسـند ، متـرج  بـاز هـ  خـود را بـا 

بــا . نــامی میرو خواهــد دیــد کــه مــا نن را پیــرامتن هاز ارلاعــات پیرامــونی مــتن ایــلی روبــ
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ش ترجمـه رامتنبـدون توجـه بـه پیـ توانـدنمیور، باید پ یرف  کـه هـی  متنـی تکیه بر این با

 و هــ  پیــرامتنِ مــتندرون بهتــر، هــ  مــتن بایــد ترجمــه شــود هــ  پیــرامتنِ عدارتبــهشــود. 

 . متنبرون

مفهـوم جدیـدا  برا ـا  ایـن نظریـه، ،نـامی ا ـ  پژوهانترجمـهکـه از  یو ته فریـا 

ه کتـا  خـود بـ ةاراژـدر ـ  ا ـ  کـه متـرج  در . نهـدمینـام و نن را پیراترجمـه را بنیاد 

ــان ایــلی توجــه فراوانــی دارد، امــا ردیعــی ا ــ  کــه  ومزبــان د ــه زب ــه پیــرامتن کتــا  ب ب

پیـرامتن کتـا  ایـلی شـک  دهـد.  ةترجمـپیرامتن کتا  جدیـد را تنهـا و تنهـا بـا  تواندنمی

ترتیـن، پیراترجمـه بـدین و مدصـد متفـاوت ا ـ  ةجامعـبـا فرهنـ   مدـد  ةجامعـفرهنـ  

ــان ایــلی و پیــرامتن جدیــد ذایــ  از  ــه زب در ذدیدــ  تلفیدــی ا ــ  از پیــرامتن کتــا  ب

 .  هار انهمترج  یا ناشر یا  متنیدرونبرون و  هاافعالی 

ا ـتوار ا ـ ، و پیراترجمـه از ننمایی کـه موضـوع تحدیـه مـا بـر پیـرامتن ور شوی  نیاد

نـداری  و برر ـی میـ ان وفـادارا متـرج   شـد ترجمهرا بـا فحـواا مـتن کـادر این مداله 

هـدس ایـن ا ـ   نیسـ ؛ مـد نظـر هـایابیمعادلایلی یا رعای   ـده نویسـند  یـا به متن 

فضـاا فرهنمـی دوم  کالـا، یمونـه از فضـاا فرهنمـی نخسـ  بـه ةمثابـبهینی  کتـا ، که بد

بــراا ینی نــو ةن ــتانتــا بــه  ،شــودمی هــاییدگرگونیمنتدــ  و در ایــن گــ ر د ــتخوش یــه 

ــ ــدل  انمخارد ــد ب ــد ایــنگــرددجدی ــرامتن . ندای ــه انماشــ  کــه مســتولی  انتدــال پی از  گون

ــ   ــد فرهن ــ مد ــ  مدصــد تنه ــه فرهن ــرا ب ــد ب ــه ةعه ــرج  ا ــ  و پیراترجم ــام  ،مت ــا تم ب

. کـار متـرج  بـه دو بخـش یابـدمیبازتـا  در کتـا  جدیـد متـرج   د  به فد  ،و عتش

 مـتندرون ةجندـکتـا  و : یکـی ننهـه بـه خـودش مربـو  ا ـ  و محتـواا شودمیتدسی  

ــاپیرامتن ــه  ه ــرا ننه ــرونو دیم ــا  در  متنب ــازار کت ــر و ب ــاا نش ــا دنی ــرتد  ب ــ  و م ا 

ــا   ــرج  در انتخ ــه مت ــ  ک ــی ا  ــ ، نزادا عمل ــورد نخس ــور از م ــد. منظ ــ  جدی فرهن

گونـه کـه هسـ  ترجمــه  نا نعنـوان کتـا  ر توانـدمیدارد. او  هـاپیرامتنبـراا  هـاییمعادل

ت ییـرش دهـد و از عنـوان  کلّیبـهییـ ا بـه نن اضـافه یـا از نن کـ  کنـد یـا  توانـدمیکند، 

و پرمعنــاتر  ترجــ ا بــراا مخاردــان جدیــد، گویــاتر،  زعمشبــهجدیــدا ا ــتفاد  کنــد کــه 

ــار  ا ــ  ــه فار ــی زد، رمــان مشــهور  ةترجمــ در تــوانمی. مثــالی کــه در ایــن ب فرانســه ب
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ــت ــوبرگو  ــوان  ،او فل ــا عن ــار L’éducation sentimentaleب ــه ب ــه ی ــ  ک ــوان  ،ا  ــا عن ب

( ترجمـه شـد ، یـه بـار بـا 7907، نشـر مرکـ ، )متـرج  مهـدا  ـحابی تربی  اذسا ـات

تربیــ  اذسا ـات )مکتــن عشــه( یـا  رگ شــ  یــه  و همــرا  بـا توضــی  عنـوان مرکــن

 عنـوانهـ  بـا ، یـه بـار (7939فـرو  شـها ، انتشـارات علمـی و فرهنمـی، )مترج   جوان
تو ــ  همــان متــرج ، امــا در  ( یــا  رگ شــ  یــه جــوانتربیــ  عــارفیمکتــن عشــه )

تنهــا در عنــوان کتــا ، یــن ت ییــر نــهکتــا ، بــدون تــاری . ا ةترجمــانتشــارت بنمــا  نشــر و 

در  ،، در توضـــیحات و خلایـــههاانتهانوشـــ یـــا  هاپانوشـــ ، در هـــازیرعنوانبلکـــه در 

ــه  ــواردا ک ــامی م ــهتم ــوعیب ــه ن ــیدرونبخــش  ب ــو   متن ــرامتن مرب ــدمی شــوندمیپی  توان

از ایـن عوامـ   ااپـار . در اگر نـ د ناشـران متفـاوتی یـاه شـد  باشـد ویژ به، ذادث شود

، بطـ  هـابل ناشر نیـ  دخالـ  مسـتدی  دارد. بـراا نمونـه، رـرر روا جلـد،  ،ااپیراترجمه

ــر از  ــیارا دیم ــجخر  و بس ــه و م ــا  و مددم ــ  کت ــن د  ــاکلهای ــن هاش ــوارد. ای ــان  م هم

ــدعواملی ــه  ان ــدل ک ــایی ب ــه کال ــا  را ب ــدمیکت ــد،  کنن ــ  جدی ــا در فرهن ــه ت ــیش از ننک پ

ــود،  ــد  ش ــهخوان ــ عنوانب ــ ا تش ــ ،ی ج ــه مخار ــهن را توج ــادنور  خودب ــد. ی ــن کن جل

 برابــر بــادر مــا   ــپتامدر  الهــر  ــ ،بــازار کتــا  فرانســه در ا ــا  نمــار،بر کــه شــوی می

ــهری ــد بهور، ش ــان تعطی منا  ــپای ــه و ل ــار و مدر  ــ  ک ــرگیرا فص ــتانی و از   ات تابس

کــه از ایــن میــان، تنهــا تعــداد  شــودمیعنــوان کتــا  جدیــد عرضــه  977دانشــما ، بــیش از 

ــتددال مو ــا ا  ــی ب ــابی  جــهاکم ــاکتا و ب ــدتی ،ه ــ  از م ــر  ،پ ــن نشــان . شــوندمیخمی ای

ن میـ ان جـ ابیتش تـا یـه انـداز  کالـا و همهنـی عنوانبـه ،که شـک  اـاهرا کتـا  دهدمی

 در موفدی  نویسند ، ناشر و مترج  ندش داشته باشد.  تواندمی

 ؟رحمانهبییا پیرامتن  رحمانهبیداستان . ۳. ۳

ــه ننهــه  ــا توجــه ب ــارةب ــن  درب ــان شــد، در ای ــ  بی ــدگا  ژن ــرامتن و پیراترجمــه از دی پی

بــه  نبــادادول از محمــود  هاییدا ــتان ممموعــه ةترجمــبخــش از تحلیــ ، بــا تمرکــ  بــر 

و در  پــردازی میزبــان فرانســه، بــه برر ــی پیــرامتن فرانســه و تــ  یر نن بــر مخارــن جدیــد 

 ،یـا وجـو  تمـای ا میـان پیـرامتن کتـا  هاشـداه این میان مشاهد  خـواهی  کـرد کـه یـه 

مــا در  نظــر وردمــ هــااپیرامتندر زبــان فار ــی و پیــرامتن نن در زبــان فرانســه وجــود دارد. 
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ــه ــن مدال ــه ،ای ــا ، اعدارت ،ترتینب ــوان کت ــد از: عن ــد، ن ــرر روا جل ــوانر ــر و  عن ناش

 مترج . هااپانوش ، و،  رانمام ، پش  جلد کتا ، مددمهزیرعنوان او

در کتـابی کــه ، تیبرونیـهخـان  میشــ   ،کـه متــرج  فرانسـوا ا ـ  یــادنور شـوی  لـازم

ــدادا از  ــرد ، تع ــتانعرضــه ک ــا   هاادا  ــادادول کوت ــهرا  نب ــا  انتخا ب ــاید ب خــود و ش

ــد ، اهــدافی خــاص ــه. ا ــ  برگ ی ــد  عدارتب ــه جل ــن ی دیمــر، ننهــه در فرانســه در بال

ــد  ــه ش ــا  عرض ــی در  ر، دکت ــااکتا فار  ــف ه ــورتبه ،مختل ــد  ی ــاه  ،پراکن ــه ی ب

ــن . ا ــ ر ید  ــی ای ــرامتن فار  ــابراین، پی ــتانبن ــااکتا در  هادا  ــرام ه ــف و پی تن مختل

ــه  ،فرانســوا نن ــا در ی ــد تنه ــ  مشــاهد  اجل ــا  باب ــه کت ــار تطدی ــن خــود، ک  ــ  و ای

. نخسـ  بـا افـ ود میـ ان دبـ  تحلیـ  مـا خواهـدبـر خواهـد کـرد و  تر ـه را  هاپیرامتن

 .  کنی میکتا  شروع  ةفرانسعنوان 

 عنوان. ۱. ۳. ۳

ــوان  ــعن ــا   ةفرانس ــ  Cinq histoires cruellesکت ــا نن را  ا  ــه م ــتان ک ــند دا  پ

ــهبی ــه  رذمان ــیترجم ــا کنی م ــوانمی، ام ــون ت ــرا همه ــاا دیم ــتان  از برابره ــند دا  پ

نیـ  ا ـتفاد   ، دردافـ ا(افـ ارندپـند دا ـتان دردنـاخ ) یـا بارشـداوت دوعانه، پـند دا ـتان 

، متــرادس  ــنمدل و شــودبــرد   کاربــهانســان  دربــارةفتی ا ــ  کــه اگــر یــ Cruelle .کــرد

ــی ــار  رذ ب ــه در کن ــا ک ــا ذال ــه ةواژا ــ ؛ ام ــرار گرفت ــن  ،دا ــتان ب ــی را در  ه ــن معن ای

ــد ــوا  ةخوانن ــداعیفرانس ــدمی ت ــن  کن ــه در ای ــتانگ ید ک ــی  ،هادا  ــود و هاییشخص ج

ایند ننبـادا نشـ. خواننـدگانی کـه بـا ن ـار دولـ انـدرذ بیدارند کـه  ـنمدل و بـدجن  و 

و مظلومیــ  و  رذمــیبیو تدــابلی ا ــ  میــان ا هاادا ــتانکــه فضــاا  داننــدمی خوبیبــه

ــه دو  هاشخصــی  ،در نتیمــه ــوم تدســی   ةد ــتهمیشــه ب ــا خــود شــوندمیاــال  و مظل . ام

ــادادول  ــه ،نب ــوم و  ،نویســند  عنوانب ــان اــال  و مظل ــ  می ــهیهمــا  تداب ــبی ةجند  ةرذمان

ــه ــتان را ن ــاا دا  ــر فض ــاک  ب ــذ ــتان، بلک ــوان دا  ــا در عن ــوان تنه ــههی ه در عن از  ی

ــاوین فار ــی و  هــایشکتا  ــه عن ــداد  ا ــ . نمــاهی ب ــا  ن ــان  هــانن ةترجمــبازت ــه زب ب

ــار فرانســه  ــهدر ک ــر  تیبرونی ــدعایــحّ  گــواهی ا ــ  ب ــن م ــد: ای ــاا (؛ L’entrave) بن پ

ــام اد  شــعین ةگلد ــت همــرت ؛ (Au pied du minaret de l’imamzadé Cho’ayb) ام
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(. Le vacher) بـــانگاوار ( و Le voyage)  ـــفر؛ (La fuite de Soleyman)  ـــلیمان

تو ـ  متــرج   برگ یــد  هاادا ـتاناز عنــاوین  یـههی ، شــودمیرـور کــه مشـاهد  همـان

تصـمی  گرفتـه تـا  اوبـا ایـن همـه،  ؛نیسـ  رذمـیبی گرتـداعی، در زبـان فار ـی فرانسوا

ــه  ــا  ک ــوان ایــلی کت ــدر عن ــرامتن دارد ةجند ــ ار از  ،پی ــه  ااگ ــد ک ــتفاد  کن ــدبیا   تردی

یو ـته کـه نظریـات ژنـ  و هدفی ج  جـ   بیشـتر مخارـن فرانسـوا نـدارد. اینما ـ  

ــش  ــوص ند ــا  در خص ــانهفری ــه  هار  ــرامتن و پیراترجم ــاربرد در پی ــدمیک ــ. یاب  ةترجم

غربـی و از جملـه فرانسـوا رـی  هاار ـانهبـازار شـد کـه  ةروانـر فضـایی کتـا  د ةفرانس

ــران  ــی از ای ــه تصــویرا منف ــدین ده ــه ین ــدمیاراژ ــوان  و کردن ــعن ــن  ةفرانس ــا ای ــا  ب کت

، انــدتدلی اتیو  اار ــانهانی کــه تحــ  تــ  یر ایــن فضــاا . خواننــدگ ــ را تا یا ــ  هــ 

دیمـر، اگـر متـرج  عنـوان کتـا  خـود  عدارتبـه. شـوندمیردیعی ج   این کتـا   روربه

ــیرا  ــود پــند دا ــتان کوتــا  ایران ــه یــاه کتــا   ،گ اشــته ب شــاید هــی  ناشــرا ذاضــر ب

 .  شدنمی

 طرح روی جلد. ۲. ۳. ۳

کــه پیراترجمــه در دریافــ  کتــا  ندــش بســ ایی دارد. نمــاهی دبیــه بــه  گفتــی  تــرپیش

ــراا  ــد ب ــرر روا جل ــن ر ــننهــه در بال ــه  ةترجم ــتانممموع ــادادول  هاادا  ــه  نب اراژ

نـد ت ییـر پیـرامتن را از فرهنمـی تـا رو کنـدمیبـه مـا کمـه نن  شناختینشانه شد  و تحلی 

 به فرهن  دیمر بهتر دریابی .
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پیرمــردا  نمایـدمیجلـن نظــر  نخسـ  ةوهلــکتـا   ــفید ا ـ  و ننهـه در  ةزمینـپ 

و خشـممین کـه از د ـتار و لدـا   ـیا ، ریـش  ـفید، نمـاهی در نن واذـد نافـ  ا   بـا 

 مخارــن خیــر  شــد  ا ــ ؛بــه و تر ــناخ بــا ذــالتی پدر ــالارنه  بینن دیــهبالــاا عینــه 

ــه دارد.  ــد تندی ــویی بص ــ توگ ــید  رمه هایش ــ  و  کش ــان فیداا  ــه زردا  ش ــدمیب  زن

ــانی  ــارا (. پیش ــا بیم ــ  ی ــر )کهول ــینپُ ــ   ی ــا و پو  ــدا خورد نفت ــ . ب ــانا   ،نس

و تصــویر ( رذمانــهبیپــند دا ــتان )کــه همخــوانی نشــکارا بــین عنــوان فرانســه  بینی مــی

تار الدتـه ممکـن ا ـ  بـراا ایرانیـان یـادنور لدـا   ـنتی خرا ـان پیرمرد وجـود دارد. د ـ

مــردان منــدی   ،ا ــ  نبــادادول باشــد )هرینــد در خرا ــان رضــوا کــه زادگــا  

مخارـن فرانسـوا، ایـن د ـتار یـادنور لدـا   (، امـا در  هـنبسـتندمیزردرن   خانیخلی 

عکـ  روا جلـد بسـیار اتی تدلی ـ ةجندـکـه  بینی مـیترتیـن روذانیان ایرانـی ا ـ . بـدین

 ااانــداز به ،منتخــن متــرج  هاادا ــتانایــن در ذــالی ا ــ  کــه محتــواا  پررنــ  ا ــ ؛

رنـ  یگونـاگونی پِـ بازنمـاا، عنـوان هی بـه توانـدنمیمتنوع ا ـ  کـه ایـن یمانـه عکـ  

را  هادا ــتانبخــواهی  رــرر روا جلــد ایــن کتــا  و یــاه فار ــی  اگــرباشــد.  هادا ــتان

 ةممموعـباید به  ه کتـا  رجـوع کنـی ؛ یـه،  ـه دا ـتان از ایـن منتخـن از  ،مدایسه کنی 

یــاه  ممــ ا مســتد  در یــه کتــا  روربــهبرگ یــد  و دو دا ــتان دیمــر  بیابــانی هاالایــه

اعـی کـه بـه فضـاا ج رافیـایی ررذـی ا ـ  انت  بیابـانی هاالایـه. ررر روا جلـد اندشد 

ــاابیابان ــار  دارد ه ــان اش ــانی از  خرا  ــاییپیامو نش ــه  ه ــرک ــا   ب ــد کت ــرر روا جل ر

 :شودنمیدر نن دید   ،در بالن پیرامتن نمد  ،فرانسه
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بـه زبـان فرانسـه  ،نبـادادول بـا یـاه تعـداد دیمـرا از ن ـار  توانمیهمین مدایسه را 

. نمـاهی  ـاد  تکمیـ  شـود شـناختینشانهتـا کـار تطدیـه از ذیـ   یا انملیسی نی  انمام داد

ــن  ــد ای ــرر روا جل ــه ر ــاکتا ب ــان  ه ــدمینش ــ  دارد ده ــر اهمی ــدو ام ــه در ب ــه ننه  ،ک

ان پـ  از از ایـر هار ـانهیرا کـه وتصـ ةزاییـد محتواا متن ا ـ  نـه پیـام تدلی ـاتی منفـی

 :  دارنداندلا  ا لامی 
 

 
 انگلیسی جای خالی سلوچ ةترجمفرانسه جای خالی سلوچ          ةترجم

 

بــه زبــان فرانســه و تصــویر  ــم   جــاا خــالی  ــلو  ةترجمــ ، ــم  را ــ  تصــویر

ــه  ةترجمــیــ   ــا  ب ــان همــین کت  ،فرانســه ةترجمــرــرر روا جلــد انملیســی ا ــ . زب

نمــاد هنــر ایرانــی  ،و رــرر خــاص  ــنتی هــارن بــا  ویژ بــه ،فرشــی را تصــویر کــرد  کــه

ــد  ــا ا ةترجمــا ــ  و رــرر روا جل ــهنملیســی، فضــایی ا ــ  خاکســترا ب در  درختیت

ــه ،شنا ــینشانهکــویر کــه از لحــا   بازنمــاا محتــواا دا ــتان، یعنــی جــاا خــالی  خوبیب

 لو  )پدر خانواد ( ا ـ . رـرر روا جلـد فار ـی دو دا ـتان دیمـرا هـ  کـه از  ـوا 

خـالی  بیابـانی هاالایـهبرگ یـد  شـد ، در ـ  ماننـد  رذمانـهبیپند دا ـتان  ةفرانسمترج  

ــام تدلی ــاتی ا ــ  ةکارنامــجلــدا  ــه ةممموعــدر  ،در ذــال ذاضــر ،هــاکتا . ایــن  از پی
یعنـی محمـود  ،عکـ  خـود نویسـند  شـاندر بازار موجـود ا ـ  و رـرر روا جلد  پند

مخارــن ایرانــی ا ــ  و  شــد شاخته اایهــر ا ــ  کــه در بــازار ادبــی ایــران  نبــادادول 

. شـاید بـه همـین دلیـ  باشـد کـه انتشـارات کنـدمیجـ    و بـی هـی  ابهـامی  رع بهرا 
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رـرر روا  راااز عکـ  او بـ ،را یـاه کـرد  نبـادادول ن ـار  همـة یندا ا ـ نما  که 

ــار جلــد تمــامی ــادادول . امــا عکــ  ا ــ  کــرد ا ــتفاد   ن  مــردا ادیــن  یــورتبه نب

ه ینــین کــارکردا بــراا مخارــن فرانســوا داشــته باشــد و از همــین رو ــ  کــ توانــدنمی

ــرج  ــمی   مت ــوا تص ــر فرانس ــدمیو ناش ــرا  گیرن ــ  دیم ــرامتن از  یا  ــا  پی در انتخ

 ،هـازبانبـه فار ـی یـا دیمـر  ،دیمـر ایـن ا ـر هـاایاهپیرامتنـی پیروا کنند که با  یا   

 را تا نیس .ه 

ــا  فرانســه مشــاهد   هــااداد یــرس نظــر از تصــویر،  ــد کت ــر روا جل ــ  ب دیمــرا نی

ا ــ  کــه  Gallimard. ناشــر ایــن کتــا  انــدت م کــه از ذیــ  پیراترجمــه شــایان  شــودمی

ــه از  ــات فرانس ــاا ادبی ــردر دنی ــد شناخته ةزم ــرین  ش ــ نامو معتدرت ــاراتها  ــن انتش  ،. ای

ــه محتــواا  ــانن، کنــدمیکــه یــاه  هــاییکتا بســته ب ــه  ه  بولبــهیــا را در ممموع

ــوا ــه مختلفــی در بــازار ع هااکلکســیون، هافرانس ــهنمایــدمیرض  هاادا ــتان. ممموع

نن  ةترجمـــعرضـــه شـــد  کـــه  connaissance de l’orient ةممموعـــدر  نبـــادادول 

ــ   ا ــ « شــر  شــناخ » ــر نظــر یونســکو فعالی ــدمیو زی ــهکن ــر ا ــ  ک ــه  ک ــازم ب  . ل

ــااکتا  ــ ه ــار کلا  ــمندا از ن  ــن و ارزش ــه، وزی ــین ممموع ــی در هم ــات فار  یه ادبی

اشــعار مولانــا یــا  ةترجمــ ر ــید  ا ــ ، ماننـد یــاهبـه جمــه و تو ـ  مترجمــان نــامی، تر

ــهمرزبان ــ و  نام ــوا پیکرهف ــامی گنم ــه .نظ ــوا ، در نتیم ــان فرانس ــدعلابهمخارد ــه  من ب

وزیـن  هـااکتا بـا ایـن ممموعـه نشـنایند. یـاه ایـن د ـ   ااانـداز تـا  ،ادبیات فار ی

نن بــه زبــان  ةعرضــ دارعهــد  اابرجســتهو مترجمــان  اندفار ــیکــه نبــروا اد  کلا ــیه 

فرانسـوا زبـان ایمـاد شـود کـه وبتـی  ةخواننـدانتظـارا در  شـودمی، باعـ  اندبود فرانسه 

و  ،نن را جـدا بمیـرد و از خـود مـتن ،شـودمی با کتا  جدیـدا در ایـن ممموعـه مواجـه

 امـا. بدهنـد اا ـلیدهو نـه  وابعـی هـاییداد ن توبـ  داشـته باشـد کـه بـه او تمام پیـرامتن ن

از  ،یـا ادبیـات فار ـی نـدارد نبـادادول شـناختی از محمـود  ال امـاًکـه  مخارن فرانسـوا

کــه ایــن ا ــر مربــو  بــه  شــودمیمتوجــه  ،رریــه کلکســیونی کــه کتــا  در نن یــاه شــد 

ــر  ــات مش ــد ادبی ــرد روا جل ــ  پیرم ــار عک ــه نن را در کن ــامی ک ــ  و هنم ــین ا  و زم
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نیــ   هادا ــتانمحتــواا اذتمــالی زیــادا از  ةانــدازتــا  ،دهــدمیبــرار عنــوان کتــا   ویژ بــه

 .  یابدمینگاهی 

ــن  ــار ای ــااداد در کن ــه ه ــد و  ااپیراترجم ــ  بی ــرج  نی ــام مت ــا ، ن ــد کت ــر روا جل ب

ــار نن ــتن  ،در ــ  در کن ــه م ــا  هادا ــتاناضــافه شــد  ک ــا پانوشــ  ی  هایینویســیذاشیهب

افـ ود  ا ـ . ایـن  ،ابتکـار خـود پیـرامتن و بـه عنوانبـه ،متـرج  دانی مـی همرا  ا ـ  کـه

کــه  دهــدمیبــه خواننــد  ارمینــان معتدــر بــر نن نظــارت دارد،  اامــر، از ننمــایی کــه ناشــر

خــوبی از ادبیــات و  ــن  و فرهنــ  ایرانــی دارد و ینانهــه ابهــامی  نســدتاًمتـرج  شــناخ  

 ةمثابــبــه ،هاپانوشــ . امــا در ادامــه و در مدحــ  ا ــ کرد نن را رفــ   ،وجــود داشــته باشــد

تــرج  و ت کیــد بــر اینکــه مــتنِ خــواهی  دیــد کــه ینــین نیســ . علــاو  بــر نــام م ،پیــرامتن

ــا  شــد ترجمه ــد کت ــرا  ا ــ ، در روا جل ــا پانوشــ  و توضــیحات هم ــه  ،ب ــهب  اامددم

 .نوشته ا   هادا تانگ ید این  دربارةاشار  شد  که ذسین ا ماعیلی 

 مقدمه. ۳. ۳. ۳

 «شـناخ  شـر » ةممموعـدر  ننهـهکـه  بینی مـیبا مراجعـه بـه فهر ـ  انتهـاا کتـا  

 دارد کـه یـا خـود متـرج  اامددمـهکـ  و بـیش همیشـه  ،یـاه شـد  در انتشارات گالیمـار

را برعهـد   شکـار نمارشـ ،محتـواا کتـا  ةذـوزدر  نظریـاذن هااشخصـی یا یکـی از 

، کوردوفوشــهاز شــارل هــانرا  اامددمــهبــا  نامــهمرزبان ةترجمــ. بــراا مثــال، ا ــ  داشــته

همــرا   از مایکــ  بــارا اامددمــهبــا  پیکرهفــ  ةترجمــو  شنا ــان نــامیمستشــر  و ایــران

ــ  ــران ا  ــان ای ــه در می ــانک ــایی شنا  ــناامریک ــ  نش ــامی ا  ــ. ، ن ــتان ةمددم  هاادا 

شـــربی فرانســـه  هـــاازبان ةمدر ـــرا ذســـین ا ـــماعیلی، ا ـــتاد پیشـــین  نبـــادادول 

(INALC’O) متمرکــ   نبــادادول بیشــتر بــر معرفــی  ،در ایــ  ،نوشــته ا ــ . ایــن مددمــه

ــار نن،  ــد  و در کن ــاییداوراش ــاهد   ه ــودمیمش ــارة ش ــمون  درب ــتانمض ــیو، هادا   ةش

 ،. ایـن بـار نیـ  اعتدـار ذسـین ا ـماعیلینویسـند   ـده نمـارشهمهنـین و  هاننپرداخ  

کالـایی  دهـدمیارمینـان بـه خواننـد   ،ار ـیا ـتاد دانشـما  و متخصـ  ادبیـات ف عنوانبه

ــهرا  ــد  ک ــدن دارد.  خری ــهارزش خوان ــه  الدت ــی  توضــیحی داد  نشــد  ک ــه، ه ــن مددم در ای

، ایــن پــند دا ــتان کوتــا  نبــادادول محمــود  هاادا ــتانزیــاد  نســدتاًیــرا از میــان تعــداد 
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ــا  عدیــ عدیــ  ماننــد  ،مشــهور دیمــر ایــن نویســند  هاادا ــتانبرگ یــد  شــد ، یــرا  ــا ی ب

ــا  شــدیرو ــنی ــدحان ةاو  ــان فرانســه  بابا  ــا  در زب ــوان کت ــند انتخــا  نشــد  و یــرا عن پ
کـه ایـن پـند  کنـدمیبـه  کـر ایـن نکتـه اکتفـا ذسـین ا ـماعیلی  .ا ـ  رذمانهبیدا تان 

رو ــتایی. ایــن در  و فروپاشــی ابتصــاد عــدالتیبیمضــمون مشــترکی دارنــد: فدــر،  ،دا ــتان

ــه  ــ  ک ــالی ا  ــهذ ــار م نظرب ــان ن  ــادادول تخصص ــه،، نب ــراا نمون ــهپرراد ب ــایون ش  کت

بـا کـ  و بـیش ، هممـی در ایـن مضـامین کلیـدراین نویسند  تـا بدـ  از  هاانوشته ،(7902)

ایــن  اینکــه یــراتوجیـه از زیــر بــار  ا ــماعیلی کتـا ، ةمددمــ 79 ةیــفحدر هـ  مشــترکند. 

ترتیـن، اینمـا نیـ  پیـرامتن بـدین و گریـ دمی پند دا تان از مضـمون مشـترکی برخوردارنـد

نـه بـا هـدس نشـنایی و ایمـاد شـناخ  بـا ادبیـات فار ـی، دلی  تنافر بـا وابعیـ ، بهکتا ، 

ــا  ــردمیتمــارا شــک   ةدغدغــبلکــه بیشــتر ب ــه ذســین . گی ــرج  و ن ــه مت در هــر ذــال، ن

ــه ناشــر ــههی  ،ا ــماعیلی و ن ــدنمیتوضــی   ی ــند  دهن ــن پ ــ  ایــلی انتخــا  ای ــه عل ک

. الدتـه، ایـن اذتمـال وجـود دارد کـه متـرج  فرانسـوا، بـا خوانـدن ا ـ  بـود  دا تان یـه

اذســا  کــرد  کــه از بدیــه  ،نبــادادول  هاادا ــتاناز میــان ممموعــه  ،ایــن پــند دا ــتان

را برگ یــد . ایــن رهیافــ  شــاید تــوجیهی باشــد بــر تصــویر  هــاننو از ایــن رو  بارترنــدغ 

ــارغ  ــه از  ب ــد ک ــرد روا جل ــدر پیرم ــرامتن، و مک ــ  پی ــا ، ذی ــوان کت ــار عن ــام در کن پی

 . دهدمیانتدال  زبانفرانسهواذدا را به مخارن 

 پشت جلد. ۴. ۳. ۳

ــند ــ  و  ةنویس ــخ  نیس ــد  مش ــد نم ــ  جل ــه پش ــالدی ک ــیمط ــرج   دانی نم ــا مت نی

تـا  خواهـدمیناشـر از متـرج   معمولـاًاین کار شد  یـا ناشـر. ر ـ  ایـن ا ـ  کـه  دارعهد 

ــپ  ــد و   ــه کن ــد تهی ــ  جل ــراا پش ــی را ب ــابی ،مطلد ــان بازاری ــه  ،متخصص ــه ب ــا توج ب

ــلیده ــال  هاا  ــته اعم ــن نوش ــی در ای ــد، ت ییرات ــدمیرای ــ .  کنن ــوایی نیس ــه محت ــه الدت ک

ــد ــن پشــ  جل ــد ــه  ،مطال ــ  بن ــام  29 ،دارد و در ک ــادادول خــ  ا ــ . ن ــه نب  همرا ب

در  ــه  ،بنــد اول .ا ــ  شــد اینمــا نیــ  درج  رذمانــهبیپــند دا ــتان یعنــی  ،عنــوان کتــا 

ــی  ،خــ  ــه معرف ــادادول ب ــا  او  نب ــردازدمیو زادگ ــد دوم، پ ــهبه. بن ــده  ااگون ــا  ،م ــا ب ام

 ،کـه ذـال و هـواا ذـاک  بـر ایـن پـند دا ـتان کنـدمیبر این نکتـه ت کیـد  ،کلماتی کوبند 
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دوران تمـدد، تنمد ـتی نغـاز  یانی ا ـ  کـه بـارو ـتاژ دربـارة  و ا ـ رذمانهبیخشن و 

ــ. شــودمیو رنمشــان بیشــتر  ــد  ةجمل ــن بن ــدا ای ــهکلی ــان  اارابط ــه نویســند  می ا ــ  ک

 :کندمین معایر بربرار و وابعی  ایرا هادا تانخشون  ذاک  بر این 
Les nouvelles de ce recueil […] nous renvoient une image subtile et 

violente de la réalité de l’Iran contemporain. 

ایــن ممموعــه، تصــویرا موشــکافانه و خشــن از وابعیــ  ایــران معایــر بــه  هاادا ــتان

 .دهندمیما 

یهــ ، یعنــی  ةدهــبــه متعلــه تمــامی ایــن پــند دا ــتان  ما ــ :اشــتدا  این ةدادنخســتین 

ــل ــا  ا  ــیش از اندل ــدیندوران پ ــن امی ا ــ  و ب ــدنمیترتی ــاا توان ــ  » گوی ــران وابعی ای

رعیتــی عصــر نظــام اربــا  دربــارة هادا ــتانکــه ایــن  خــوانی میباشــد. در ادامــه، « معایــر

یـا متـرج   Gallimardکـه یمونـه ناشـرا معتدـر ماننـد  ا ـ پهلوا ا   و جاا تعمـن 

ــا  ــود  کــه دوران نظــام ارب ــی و مفهــومی رعیتــی مــدت او مطلــ  ند ــران معن ها ــ  در ای

بــرون  گرتــداعی زبانفرانســواکــه بــراا خواننــدگان  féodalité ةواژنــدارد. نیــا ا ــتفاد  از 

  یـا شـاید هـ  پیـرامتن تدلی ـاتی را بـوام بیشـترا ا ـ  از  ـر نانگـاهی ا ـ اروپ ااو ط

و هــ  بــر ایــن  یــحد  شــد  نبــادادول در بنــد  ــوم، هــ  راجــ  بــه  ــده   بخشــدمی

ا ـنادا اجتمـاعی و فرهنمـی از  بـه دیـد تـوانمیایـن پـند دا ـتان بـه نکته ت کید شد  کـه 

ــر پیــرامتن کتــا   ــایه  بینی مــی. اینمــا نیــ  نمریســ ایــران معایــر  کــه ابهــام تــاریخی ب

ــه ــادادول . متخصصــان محمــود ا ــ  اندخت ــه  نب ــدمینی ــی دانن ــ  بســیارا از کــه پ رن

ــتان ــه در  هاادا  ــوانیش ک ــودکی و نوج ــ  شخصــی از دوران ک ــاتی ا  ــ  تمربی او در واب

رعیتـی ام اربـا بـه نظـ هادا ـتان. از همـین رو ـ  کـه برخـی از ا ـ  کرد  رو تا  پرا

 بازگوا ایران معایر باشد.  تواندنمیاشار  دارد و 

 هاپانوشتو  توضیحات مترجم. ۵. ۳. ۳

ــان  ــه زب ــا  ب ــرامتن کت ــه در پی ــالدی ا ــ  ک ــامی مط ــرج  تم ــور از توضــیحات مت منظ

ــلی وجــود نــدارد و متــرج  ــوا ةخواننــدراهنمــایی  راابــ ،ای در دریافــ   زبانفرانس

ــتن ترروشــن ــد  شــد ترجمه ةنســخدر یــاه  ،م ــه  اغلــن. ا ــ  گنمان ــن توضــیحات ب ای
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. کنی مـیمتمرکـ   هـانناختصـاص دارد و از ایـن رو، مـا نیـ  تحلیـ  خـود را بـر  هاپانوش 

: نخسـ  نن د ـ  کـه بـه ارلاعـات کـردی را بـه دو بخـش تدسـی   هاپانوش منظور، بدین

ــاندن ــدس شنا  ــا ه ــو  ا ــ  و دوم، ننهــه ب ــایی مرب ــی  ج رافی ــور ایران ــ  و فولکل فرهن

. بخــش مــرتد  بــا ارلاعــات ج رافیـایی بــا ابهامــات فراوانــی همــرا  ا ــ  ا ــ  شـد درج 

یـه، در  ةشـمار  کتـا ، پانوشـ 29 ةیـفح. در کنی مـیکه در اینما به ینـد نمونـه اشـار  

 :  خوانی میتوضی  شهر ی د 
Yazd: ville de la province de Kerman, à neuf cents kilomètres au sud-ouest 

de Méched. 

 شهرا در ا تان کرمان، در نهصد کیلومترا جنو  غر  مشهد :ی د

کرمــان و در ا ــتان در ا ــتان یــ د ا ــ  و نــه  ،یــ د دانی مــیایــن در ذــالی ا ــ  کــه 

 ایران کافی بود تا مترج  مرتکن این اشتدا  نشود. ةندشمراجعه به 

نغـازین کتـا  بـه زبـان  ةیـفح، در بنـد اول از امـام اد  شـعین ةگلد ـتپاا در دا تان 

 :  کندمیامام اد  را توییف گونه فضاا  این نبادادول فار ی، 

 مـ ار امــام اد  شــعین در کوهپایــه بــود و مصــفّا. میـان دو دنــد  کــو  علــ  شــد  بــود و»

 (93، ص. 7990، نبادادول ) «دویس  خانوارا. ةبلعبالا ر یه 

ـــا  فرانســـه، 91 ةیـــفحدر متـــرج    ةترجمـــدر  ،در توضـــی  امـــام اد  شـــعین کت

ــه ــد ااجمل ــا نم ــه در بال ــ  ک ــمار، در پانوش ــه ةش ــه ،ی ــعین،  جااب ــام اد  ش ــرجی  ام ت

کـه کوهپایـه ا ـمی خـاص ا ـ   پنـداردمیگونـه  توضی  دهـد و ایـنرا  «کوهپایه» دهدمی

 :  نویسدمیو 
Koupaié: Le major Sykes a décrit sa visite (1910), dans le district de 

Koupaié, à l’ouest de Tous, d’un tombeau abandonné comportant deux 

pierres tombales appartenant à un sayyed et à une femme. James Fraser, 

auparavant (1825), avait rapporté une légende concernant le même site: 

deux tombes et un mausolée, près des ruines d’un minaret. 

ــه ) ــدش از کوهپای ــیک  در بازدی ــرهن    ــه:   ــو ،( 7377کوهپای ــهر ر ــر  ش  در غ

. بــا دو  ــن  بدــر کــه بــه  ــید و یــه زن تعلــه دارد ،کنــدمیمتروکــی اشــار   ةمددــربــه 

همــین مکــان و بــه دو گــور و  دربــارة ااافســانه، جیمــ  فریــ ر بــه 7029، در  ــال تــرپیش

 .کندمی  بابیماند  از یه منار  اشار هااخرابهدر کنار  اامددر 
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بـه متـرج   توانسـ می، نبـادادول ، یعنـی زادگـا  محمـود نشنایی اجمـالی بـا  ـد وار

کمه کند تا در نوشـتن پانوشـ  دبـ  عمـ  بیشـترا داشـته باشـد و کوهپایـه را کـه ا ـ  

مهـ  خـود  هـاازیارتما از امـام اد  شـعین را کـه  ةمددـرا ـ  خـاص نپنـدارد و  ،عام ا  

ــد وار ا ــ  ــه  ،  ــو »ب ــد در ن دیکــی مشــهد« ر ــ  نکن ــدینمنتد ــ  . ب ــازا ه ــن، نی ترتی

ــه خــ بــودنمی بــرن  اعتدــارک و مشــهور  ینــداننهان نظــامی انملیســی اررات مستشــارکــه ب

 تـرج  ایـن بـود کـه بـراا نمـاد  کـردنمنوزده  و نغاز برن بیست  تکیـه کنـد. ذـداب  کـار 

کـه بـا  ترانگـا یـا از اشـخاص  کنـد روزنمـد رجـوع هااندشـهپیرامتن، به ا ناد فار ـی و 

از  نظریـرسفرامـوش نکنـی  کـه ا ـتفاد  کنـد.  ،نشـنایی دارنـد نبـادادول ایران و زادگـا  

ــران ــه متخصصــان  9شنا ــی دانشــما   ــوربنبخــش ای ــدر  اابرجســتهک ــاا  ةزمین ج رافی

ــادادول ، بــرادر محمــود نبــادادول ، ذســین کارنــدبهایــران در نن مشــ ول  نیــ   نب

ــاری  ا ــ  و متــرج   ها ــ  ال ــراا تنظــی   توانســ میکــه  ــاکن پ ــا او ب  هــاپرامتنب

 مشورت کند. 

ــدر  717 ةیــفحدر  ــتان  ةترجم ــانگاوار دا  ــهب ــن، عش ــتان، ای ــاد، پایتخــ  ترکمنس  نب

 :ا   شد گونه در پانوش  توضی  داد  
Echqabad: village à huit kilomètres de Méched. 

 ی در هش  کیلومترا مشهدینباد: رو تاعشه

کسـی  نبـاد در خرا ـان شـمالی وجـود دارد، امـادر   ا   که رو تایی بـه نـام عشـه

کـه منظـور از عشـه نبـاد، پایتخـ  ترکمنسـتان  دانـدمینشـنا باشـد  نبـادادول که با ن ـار 

ــااکتا ا ــ  و در  ــند  ه ــن نویس ــر ای ــد  ،دیم ــدرمانن ــا  کلی ــپرا ی ــدروزگار  ــردم  ةش م

از را  زمینـی  ،بـه بصـد تمـارت ،نی  به ایـن اشـار  شـد  کـه مردمـانی از  ـد وار  الخورد 

 ــخ  و جانکــا   هاازمســتاندر  هــاننو برخــی از  رفتنــدمینبــاد در ترکمنســتان بــه عشــه

ــانعلی در دا ــتان  ةاشــار و شــدندمیدر را  هلــاخ  ــه مــرر پــدر برب ــانراوا ب در  گــاوار  ب

 . گیردمینباد، از همین خاررات  ریشمه را  عشه

 :خوانی می 7در توضی  کویر در پانوش   713 ةیفحدر 
Kévir ou Dacht-e Kévir: grand désert salé occupant le nord-ouest de l’Iran 

 یحراا ب رر نمه در شمال غر  ایرانکِویر یا دش  کِویر: 
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کـه متـرج  بـدون هـی  دبتـی، دشـ  کـویر ایـران را کـه در جنـو   بینی مـیاینما نیـ  

 به شمال غر  ایران انتدال داد  ا  . ، د وار واب  شد 

ــه ــن هاانمون ــی در ای ــاد ا ــ  جــااجااینین ــا  زی ــر:کت ــة دیم در یــفحة  ؛ دو نمون

، 79؛ در یــفحة اندکرمانشــا باژنــات و بصرشــیرین، شــهرهایی ن دیــه گفتــه شــد  کــه  791

ــهرا در  ــد وار ش ــومترا 797  ــد  کیل ــهد درج ش ــ . مش ــن،  ا  ــدین ترتی ــات ب ارلاع

ا ـر  ةترجمـ ةشایسـتکـه  شـودمیمشـاهد  در پیـرامتن مربـو  بـه ج رافیـا  فراوانینادر   

ــود  ــی همهــون محم ــن مطرذ ــادادول ادی ــن ؛نیســ  نب ــن مطل ــا  ،ای ــوانب ــر  زیرعن ناش

از  نظریـــرسمتنـــافر ا ـــ . نیـــ  « شـــناخ  شـــر »معتدـــرا ماننـــد گالیمـــار، یعنـــی 

فرهنــ   دربــارةمطــالدی را نیــ   هادا ــتانفحــواا  ابتضــاابه، مکــانی، متــرج  هااپانوشــ 

ــ ــور در بال ــنتی و فولکل ــی و   ــرامتن دین ــه یــورتبهن پی ــه  پانوشــ  نورد  ک در اینمــا ب

 .  کنی میاشار   هاننتعدادا از 

ــتان  در ــفردا  ــا    ــب ــ ةترجم ــLe voyage ةفرانس ــی 773 فحة، در ی ــ ، شخص ی زن

 ةعامیانـدر زبـان  «مشـتی»یـا  «مشـدا»یـا  «مَـش»کـه  دانی مـی.  لیمهمَشوجود دارد به نام 

)ع( ار  بـه شخصـی ا ـ  کـه بـه زیـارت امـام رضـابرگرفته شد  و اشـ «مشهدا»فار ی از 

کـه زاژـر امـام  اا ـلیمهیعنـی  ، ـلیمهمش. متـرج ، متوجـه نشـد  کـه ا ـ  رفتهدر مشهد 

ــا)ع(  ــود  و رض ــام اوب ــلیمهمِش»را  ن ــه، در «  ــد ااکلم ــی  ،واذ ــته Méchsaliméیعن  نوش

 همـرت  ــلیمانکتـا ، در دا ـتان  37ایـن ا ـ  کـه در یـفحة  برانمی ت مـ  ةنکتـ. ا ـ 

 وبتــی( ترجمــه شــد ، la fuite de Soleyman) فــرار  ــلیمان مشــخ  نیســ  یــرا کــه 

ــدمی ــیتی  خواه ــهاز شخص ــعلی» نامب ــهدا عدا  ــرد،  «مش ــام بد ــهدا را ةواژن ــا  مش ــه ب الدت

دا  ز نـــام خـــاص و نن را ا دهـــدمی توضـــی در پانوشـــ   méchédiتلفـــش اشـــتدا  مِشـــِ

ــ ا ــعلی مم ــدمی عدا  ــی  ؛نویس ــنیبهیعن ــدمی در روش ــ  و  یاب ــف  ا  ــدا ی ــه مش ک

را جـدا از هـ  و ابتـداا  هـاواژ عدا علی ا   خاص. گوا  ایـن مطلـن هـ  ایـن ا ـ  کـه 

 ،در زبــان فرانســه ،دانی مــیکــه ( Méchédi Abbas Ali)را بــا ذــرس بــ رر نوشــته  هــانن

واضـ  ا ـ  کـه   ـلیمهمش دربـارةامـا  ا امی خاص ا ـ  یـا ذـرس اول جملـه. ةنشانیا 

. ا ــ  واذــدا را تشــکی  داد  ةواژیســدید  و  ه بــه ،دو بخــش واژ  ونمتوجــه نشــد ، یــ
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متـرج  ا ـ  یـا تعمیلـی غیربابــ   برانمی اشـتدا بالــا و  نف بـهیـا اعتمـاد  ،علـ  ایـن کـار

 ـه  ناشـر را نیـ  در ایـن میـان ندایـد فرامـوش  . الدتـهکـار ةاز  ـوا او بـراا خاتمـ توجیه

از  کـه انمـام دهـد ایـن بـود توانسـ میی . ذداب  کارا که ناشر معتدـرا ماننـد گالیمـار کن

ــازبینی و  ــتن را ب ــد م ــترا دارد بخواه ــنایی بیش ــران نش ــن  ای ــ  و   ــا فرهن ــه ب ــی ک کس

د  ویــرایش کنــد. در ــ  ا ــ  کــه مشــهد را در زبــان فرانســه گــاهی اوبــات مِشــِ

(Méchéde تلفش )کـه بسـیارا از مستشـربان نشـنا  یـن رو ـ از ا، امـا ایـن اشـتدا  کنندمی

. اندشــد تـه و  ــپ  بــا زبـان فار ــی نشــنا گرف زبــان عربــی را فــرا بتـدازبــان فار ــی، ا بـه

 wفردو ـی کـه بـا  همهـون هـاییواژ نمـارش اشتداهات تلفظـی رایـد در زبـان فرانسـه در 

ــافه،  ــاهی  Ferdowsiاض ــا گ ــوا  و Firdowsiی ــامی گنم ــامی  Nézamiنظ ــه نیظ  Nizamiک

ــته  ــودمینوش ــد  ش ــی ش ــر ناش ــین ام ــ  از هم ــه در . ا  ــن ک ــفحةای ــرج  در 792 ی ، مت

ــه انصــارا،پانوشــ ــه خواجــه عددالل ــو  ب ــدمی   مرب ــد خواجــه را ةکلمــ گوی  Khwajé بای

کـه  دهـدمینشـان  شـش بـه زبـان فار ـی کـار دشـوارا ا ـ ،خواند که ذتی تلفش و نمار

 می ان نشنایی مترج  با زبان فار ی تا یه انداز   طحی ا  .

ــر،  ــایی دیم ــفحة ج ــدالعظی  797در ی ــاه اد  عد ــان ش ــی  مک ــن در را در توض ، ای

ــوار را  ــام رضــا»ب رگ ــی « پســر ام ــدمیمعرف ــان کن ــه همم ــالی ک ــدمی، در ذ ایشــان از  دانن

م نیســ  متــرج  )ع( ا ــ  و نــام پــدرش رضــا نیســ . معلــوممتدــینوادگــان امــام ذســن 

بــراا کســن ایــن ارلاعــات بــه کمــا یــا بــه یــه شخصــی مراجعــه کــرد  و یــرا در دنیــاا 

ــــروزا ــــ  در د ــــتر  هممــــان ا ــــ  و  و ام ــــه اینترن ــــات ک در عصــــر ارلاع

 گواپا ــ  توانــدمیشنا ــی گونــاگون و متنــوعی در مراکــ  ایــران هــااالمعارسدایر 

ــیارا از  ــشبس ــ   هااپر  ــد، میش ــان باش ــهمحدد ــیبرونی ــه ،ت ــرج  عنوانب ــار  ،مت و گالیم

 .  اندکرد عم  غیرمستولانه شتاب د  و ینین  ناشر، این عنوانبه

 گیرینتیجه. ۴

ــار ــتین معی ــه، نخس ــحد  از ترجم ــام ی ــرر هنم ــه مط ــودمیا ک ــ ؛ ش ــدارا ا   امانت

نیـا متـرج  امانتـدار بـود   پر ـندمیخـود ، همـه از شـد ترجمهزدن مـتن یعنی هنمام محه

و مدالـاتی کـه در ایـن بـار   پژوهیترجمـه ةگسـتردر ایـران، در  ا   یا نـه. ایـن امانتـدارا



  اولشمارة        (               دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        779 

 

رعایـ   ـده،  ،تعدیرابـه مـتن یـا خـود ةذـوز، ینانکـه دیـدی ، تنهـا در به یـاه ر ـید 

ــابرابرواژ انتخــا   ــردان ، ه ــی موضــوع  هاالمث ضــر ایــطلاذات و برگ ــارت فرهنم و اش

ا ـ . در ایـن مدالـه دیـدی  کـه  دیـد  نشـد  هـاننو ندـش پیـرامتن در  برار گرفته وهشپژ

ــرامتن ــ   ،پی ــتانهدر ذک ــتن اان  ــه درون م ــافتن ب ــراا را  ی ــ  ب ــه اادرواز ، ا  ــن  ک  ه

تـا  و کنـدمیتعیـین بـراا رویـارویی بـا مـتن را  نند  را نمـاد  و یـاریو  و ذـدودشخوا

، هـابارز ، بـا یـه بـرار ا ـ  در کتـابی کـه در د ـ  دارد یـدگومیبه او  ،از پیش ،ااانداز 

دیـدی  کـه عنـوان کتـا  و تصـویر روا جلـد، همهنـین رو شـود. هذال و هوا و پیامی روبـ

ــ   ــ  و تدوی ــدیمر را تکمی ــ ، هم ــی متداب ــدمیدر کنش ــد. کنن ــ   ةخوانن ــارجی، در  خ

، ینانهــه تصــویرا شــوی میمواجــه  شــد ترجمههمهــون خــود مــا هنمــامی کــه بــا کتــابی 

ــدا  ــد، ابت ــا  باش ــدمینن را روا کت ــوان وبین ــد عن ــرج  و  ، بع ــند  و مت ــام نویس ــپ  ن  

، نشــنایی خواننــد  از ایــن روتوضــیحات پشــ  و روا جلــد و الدتــه نــام و اعتدــار ناشــر را. 

جایمـا  گونـه ا ـ  کـه  ایـندارد.  جـاانخـر  ةمرذلـاز لحـا  ترتیـن، در  ،متن فحواابا 

ــرامتن و پیر ــر مــااترجمــه پی ــدر  اهمیــ  نن نشــکار و ب ــین  پژوهیترجمــه ةپهن . شــودمیتدی

ــ ــه در ت ییرات ــی ک ــا   ةترجم ــرامتن کت ــادادول پی ــوا  ،نب ــر فرانس ــرج  و ناش ــ  مت تو 

، دو فرهنــ  و دو پژوهشــمر ایرانــی نشــنا بــا دو زبــان عنوانبــه مــا بــهاعمــال شــد  ا ــ ، 

اهمیـ  پیـرامتن در دریافـ  کتـا   دربـارة ،نـ تـا از دیـدگا  ژرار ژامکـان داد جهان ادبی، 

پــند دا ــتان کوتــا   ةمثابــبه، رذمانــهبیپــند دا ــتان  ةترجمــ و بــا ت مــ  بــرکنــی  ا ــتفاد  

ــة شــد برگ ید  ــار  از ممموع ــادادول ن  ــه نب ــی  یمون ــا   شنا ــیزیدایی، بدین فحــواا کت

کــه رنــ  و بــویی از  شــودمیاز ترجمــه بــه زبــان فرانســه، بربــانی پیرامتنــی  پــ فار ــی، 

ــ ــرامتن فار  ــانپی ــین جه ــه مشــهود نیســ ؛ن نی نویســند  در نبیی و همهن ــر،  عدارتب دیم

ــام پی ــه ن ــرا کــه در فرانســه ییــ ا ب ــهراترجمــه در ا   ؛شــودنمیر ــید  مشــاهد   اهیــ ب

 هاابایســتهبـا توجـه بـه  کـه انـدکرد خلــه را  متـرج  و ناشـر فرانسـوا، پیـرامتن جدیـدا

ــازار نشــر در فر ــدگان فرانســوا هااذسا ــی و  انســهب ــ  ر از خوانن تدلی ــاتی  هــااپیام، مت

ــانه ــک  ، هار  ــهش ــ  گرفت ــ .ا  ــد ب ــرج  بای ــه مت ــ  و دو در اینک ــان، دو فرهن ا دو زب

، از ننهــه ن شــاکلهید ــی ینــنشــنا باشــد تردیــدا نیســ  و مــا بــا برر کاملــاً شنا ــیزیدایی
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ج  بـه ایـن نتیمـه ر ـیدی  کـه متـر ،دیـدی  اتفا بـهبه فرانسـه  نبادادول کتا   ةترجمدر 

ــین دانشــی برخــوردار  ــود از ین ــ  ا ــ  ند ــه؛ تحلی و توضــیحات  هاپانوشــ از  هایینمون

ا گونـه کـه در ابتـداهـدس مـا، همـانامـا  .بـود هاکا ـتیاین بازگوا  ،کافی می انبه ،مترج 

ــه  ــا مدال ــردی ، تنه ــد ک ــات ت کی ــوانیک ا د ــه  ت ــدا ک ــوانش جدی ــرج  در خ ــتمت ن از م

گونــه ندــد از ننمــایی کــه ممکــن ا ــ  بــر محــور  یــه، ایــن؛ دــوداراژــه داد  ن نبــادادول 

مـا اشـار  بـه راد مـنیسـ .  نمی مسـتله لیده یورت پ یرد، د ـتاورد نـوینی در بـر نـدارد و 

ژنــ  د. نــدر دریافــ  کتــا  دار ،ایــن دوکــه  ا ــ اهمیــ  پیــرامتن و پیراترجمــه و ندشــی 

ترجمـه کـارا ا ـ  کـه بـدون : »کنـدمیبـر ایـن موضـوع ت کیـد  نشکارا، هان تانهدر کتا  

ــرامتن  ــتن پی ــابداش ــدارد. و م ــاهتی ن ــن، وج ــا این(. 970، ص. 7301) «منا  ــه ب ــ  ک ما 

اختیـارات متـرج  و ناشـر در ت ییـر پیـرامتن تـا یـه  ةدامنـ :شـوی میپر شی ا ا ی مواجه 

ــا ــ  و نی ــداز  ا  ــاص،  ،ان ــورد خ ــن م ــی در ای ــتیعن ــند دا  ــهبیان پ ــر ، رذمان ــی نظ کس

ــا شــد  و پیامــدهاا  نویســند  را  ةخواننــدو دریافــ  مــتن تو ــ   شــناختیزیدایینیــ  جوی

ــا او در ــ خــارجی را ب ــدارا را می ــواننمیان گ اشــته ا ــ   امانت ــتن  ت ــواا م ــه محت تنهــا ب

همـان انـداز  کـه زیـر بـار امانـ  مـتن ا ـ ، وامـدار پیـرامتن و  ،محدود دانس  و متـرج 

یـرا  پر ـندمیا ایرانیـانی کـه همـوار  از خـود جـاندی نیـ  هسـ . بـرا هـااوابعی انتدال 

ــهو انکارناپــ یر،  کلــان هااتوانمنــداا وجــود غنــا و ادبیــات کشــورمان بــ  ةگســتردر  ویژ ب

، شــودنمیجهــان مطــرر ا ــ  در و شایســته گونــه کــه بایســته ادبیــات دا ــتانی معایــر، نن

 ةخواننــدپیراترجمــه و دریافــ  کتــا  تو ــ   و ت مــ  بــر پیــرامتن و پژوهیترجمــه

ــاید  ــارجی، ش ــراا ممخ ــد ب ــایی باش ــل ــوین و  ةعرض ــایی ن ــافتن رویکرده ــ ی  هااپا 

 راهمشا.
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