
 
 

 1ادبی ةاباسا در مورد ترجمگریگوری ردیدگاه 

 یو بونالوس کوئیالرسرخ
 نبیمیرمحمد خادم ةترجم

هایش از نویسندگان آمریکای التین مثل گارسیا مارکز،  خاطر ترجمه راباسا بهگریگوری 
 ةنحواو در مورد   اما دیدگاه ،وارگاس یوسا، کالریس لیسپکتر و خورخه آمادو شهرت دارد

دیدگاه راباسا را در مورد کوشد  نویسنده در این مقاله میشده نیست.  ناختهندان شترجمه چ
دیدگاه  ،اعتقاد نویسنده  توضیح دهد. بهاو  ةنقش مترجم و برخی راهبردهای ترجمترجمه، 

دیدگاه معتبری به نوین به ترجمه های در چارچوب رویکرددرستی تبیین شود  هاگر باباسا ر
  آید. حساب می

  مقدمه. 1
و که فعالیتی ارتباطی  مسائل مربوط به فرایند و محصول نهایی ترجمه ترجمه به ةنظری
ترجم، نقش معموال به پیشینه م های ترجمهنظریه در اماپردازد،  می فرهنگی است زبانی و بین بین
 ةنظر من، نظری بهشود. در انتخاب کتاب و فرآیند ترجمه و نیز ذوق و عقایدش توجهی نمی او

مترجم و عملکرد  یمفروضات نظری را با مفروضات شخص در پی آن باشد کهترجمه باید 
از رهگذر این مقایسه، . بپردازدنظریات آزمایی  کند و از این طریق به راستیای او مقایسه  حرفه

به این هستند.  مبتنی بر عملشوند که میوضع ی یها نظریه آید و دست می بهاطالعات فراوانی 
که اکثراً مبنای تجربی ندارند در مورد ماهیت ترجمه را هایی  بین گزاره اختالف توان می ترتیب

 د از بین برد.که مبنای تجربی داررا  و عملکرد واقعی مترجم
ای عملی نیز دارد ترجمه دارد، فایده ةای که برای نظریپرداختن به خود مترجمان جدا از فایده

نویسندگانی چون  اخیراً د.نشناسمیرسمیت   ا در جامعه بهنقش مترجمان رو آن این است که 
تبیین این نویسندگان   ةاند. دغدغ ونوتی، اسپیواک و نیرانجانا به مسائلی از این دست پرداخته

جویانه و پسااستعماری آن  اهداف برتریق تحقّآیا مترجمان در نقش مترجمان در جامعه است. 

                                                           
1
 ین متن ترجمه خالصه شده متن زیر است: ا  

Gregory Rabassa’s Views on Translation: Perspectivas de Gregory Rabassa sobre la   traduccion; 

Sergio Bolaños Cuéllar; Universidad Nacional de Colombia; Forma y Funcion vol. 24, n.1 ؛ enero-

junio del 2011. Bogota, Colombia. issn 0120-338x, pp. 107-129 
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این  دست دارند؟ هستندمترجمان  کارفرمایان گاهیب که طل دسته از کنشگران اجتماعی سلطه
این  ما ام. فرضیه هدیگر به آن پرداخت در جایی و من طلبد ای مجزا را می مسئله جالب مقاله

ل سائدر مرا هایشان  دیدگاهنفوذ دارند که بتوانند شان آنقدر ای مترجمان در کار حرفه که است
( ترجمه چیست یا چه باید 1کنند:  اعمال می موقعیتبه فراخور چه از روی وظیفه چه زیر 

( ترجمه چطور باید انجام گیرد؟ یعنی 3؟ چه نقشی دارند در مقام مترجم مترجمان( 2باشد؟ 
 هستند؟کدام های ترجمه  استراتژی

 یدر مقام مترجمگوری راباسا یگاه گرخواهم مسائل مذکور را بر مبنای دید در این مقاله می
راباسا مترجم کنم.  تبیین کرد ترجمه میبه انگلیسی  و پرتغالیز اسپانیایی چندزبانه که ا

چون گابریل گارسیا مارکز، همنویسندگان نامی برخی فردی است چون هم آثار  منحصربه
 اگر خیانت این استدر کتابی با عنوان ه آمادو را ترجمه کرده و هم خولیو کورتازار و خورخ

هایی از  ممکن بوده با مثال هرجا کهترجمه صحبت کرده است.  دیدگاه خود نسبت بهدر مورد 
 ام. ش دیدگاهش را توضیح دادههای ترجمه

به برداشت وی سپس  .مپرداز راباسا از ماهیت ترجمه میتعریف بخش نخست این مقاله به 
ه را که خود راباسا ذکر کرده ترجم راهبردهایبرخی در پایان و کنم اشاره میاز نقش مترجم 

 توضیح خواهم داد.  ستا

 تعریف ترجمه. 2
ترین  فرصت مغتنمی برای درک عقاید یکی از برجستهترجمه  ةراباسا درباراظهارنظرهای 

راباسا توان بهره برد و دید چطور  از این فرصت میآورد. فراهم میمترجمان انگلیسی معاصر 
پوشانده است. برخی از جامه عمل  صد سال تنهاییاش را در ترجمه انگلیسی  دیدگاه نظری

 1971که انجمن قلم آمریکا در سال  جهان ترجمههای او در مورد ترجمه قبالً در کتاب  دیدگاه
با توسل به مفهوم تعادل ترجمه را این کتاب،  ةوی در مقدمبه چاپ رسیده است. منتشر کرده 

با نباید مه را تعادل در ترجمفهوم گوید  کند. می که مفهومی مهم در ترجمه است تعریف می
 تعادل در علم ریاضی اشتباه بگیریم:مفهوم 

 
توقع دارند ترجمه دقیقاً معادل همان متنی باشد که در زبان آید منتقدان و خوانندگان  نظر میبه 

دو دانه برف هم مثل هم معلوم است که چنین چیزی ممکن نیست. اصلی نوشته شده است. 
برخالف ترجمه ی با هیچ دویی دیگر مساوی نیست. در خارج از عالم ریاضی هیچ دوینیستند. 



 85///// دیدگاه گریگوری راباسا در مورد ترجمة ادبی

 

هترین ترجمه، ببنابراین، یم بلکه در پی ایجاد شباهت هر چه بیشتریم. دنبال )=( نیست بهریاضی 
 معادل است. ترین  نزدیک

 

با رویکردهای ای غیر از برابری در ریاضی است این اعتقاد راباسا که تعادل ترجمه
کند این است چیزی که به ذهن خطور مینخستین جا همسوست. در این شناختی به ترجمه زبان

همان که ترجمه امری زبانی است، و این 
 وجان کتفورد ، است که ژرژ موننسخنی 

دروف، ویپردازان روسی مثل ف نظریه
نویسندگان نیز شوایتسر و کمیساروف و 

آلمانی متعلق به مکتب الیپزیک مثل کاده و 
ها مثل  ان امروزی آنیاگر و نیز نمایندگ
اما این اند. اذعان داشتههاوس و کولر نیز 

باعث که ترجمه امری زبانی است سخن 
 اجتماعی-فرهنگیشود که متغیرهای نمی

ممکن ها  که تعریف ترجمه بدون آن ،را
 بداریم. از نظر دور نیست، 

به چه دلیل تعادل در ترجمه  حال ببینیم
اولین دلیل  .با تعادل در ریاضیات فرق دارد

که زبان ذاتاَ اگر از منظر فردی به است  این
و اگر از منظر تفکر آن بنگریم با فرآیند 

فرایندهای اجتماعی جمعی به آن بنگریم با 
عام های  یکی از ویژگیو خاص وجود دارد. عام هایی  در هر دو فرایند مشخصهمرتبط است. 

ا با استفاده از چند مقوله فکری واقعیت را درک کنند ت میها کمک  به انسانها این است که  زبان
کند یعنی آن را به لفظ زبانی چه بخش از واقعیت را درک می ةکنند. این که هر جامع

دارد که برای برطرف چیزهایی پیرامونی و   واقعیتکند بستگی به بندی می آورد و طبقه می در
ی فرهنگ-ای انجام فعالیتهای اجتماعیبرکردن نیازهای جامعه برای بقا مثل خوراک و سرپناه و 

 های قالبدر و انجام کارها انی برای بیان معها  دیگر این است که زبانعام ویژگی یست. ضرور
شود به  را میواحدی  است که معنیاین ها  زبان ةترین خصیص مهم. اند مختلفی سازمان یافته
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اما در فارسی « ام سرما گرفته»ییم گو های زبانی مختلف بیان کرد. مثالً در انگلیسی می شکل
را « بیماری بر اثر نفوذ ویروس در بدن انسان»به عبارت دیگر مفهوم  .ام گوییم سرما خورده می
به طوری که  های مختلف بیان کرد در زبانهای زبانی متفاوت  شکلبا استفاده از و  عیناًتوان  می
فعالیتی  نخست ةدر وهلتعادل را  م استالزپس ی را بیان کنند. ها معنی مشابه این شکل ةهم

و نه صورت کالم و  زبانی تصور کنیم که ناظر بر مقصود کالم است فرهنگی و بین ی، بینارتباط
در متن ارزی میان مقصود گوینده در متن اصلی و مقصود گوینده  برای ایجاد مشابهت و هملذا 

افرادی آن دسته از جوابی است به این پاسخ ساده تغییر در سطح دستوری جایز است.  ،ترجمه
این نگرش صورت متن اصلی باید با صورت ترجمه یکسان باشد. کنند  فکر میلوحانه  سادهکه 

غنا و تنوع ابزارهای بیان در و از طرف دیگر بین تفکر و زبان   پیچیده ةرابطاز یک طرف اشتباه 
 د.گیر را نادیده می های مختلف زبان

از ترجمه بر اساس تحوالت اخیر در مطالعات روزآمد تعریفی ا با اجازه بدهید این بخش ر
فرهنگی  زبانی و بین شود فعالیت ارتباطی از نوع بین ترجمه را میبرسانم. ترجمه به پایان 

نظر نویسنده است. هدف ارتباطی مد مقصود یا تعریف کرد که هدفش بازآفرینی یا بازنویسی 
ل نظر بر خواننده متن ترجمه و مسائ ارفرما، تأثیر موردباید دستورالعمل کدر این فرایند، 

 بازآفرینی پیامرا نیز از نظر دور نداشت. رویداد ارتباطی ترجمه مرتبط با  اجتماعی-فرهنگی
معنی خواهیم این فرایند را ترجمه به  یبالعکس، اگر منیست. آزاد و دلبخواهی نویسنده کاری 

که ید گو به مترجم میمالحظات این ق را رعایت کنیم. مالحظات فوباید بدانیم، واقعی کلمه 
یا بیان نویسنده به متن ترجمه غرابت زبانی بدهد  ةشیوبا حفظ آیا باید چطور باید ترجمه کند. 

  بخشد.وحالی آشنا به متن ب الحات مقصد، حسطواژگان و اصبا استفاده از 

 نقش مترجم
که او  داشته باشدقدرتی درونی ه مترجم باید راباسا در مورد نقش مترجم بر این باور است ک

 نامد: می« شنوا  گوش»آن را 
 

باشد چون  تربیشلیف هم از اهمیت آن در تأحتی ممکن است اهمیت گوش شنوا در ترجمه 
در هر دو کار و کند بت میدهد و هم صح کند، هم گوش میکند دو کار میکسی که ترجمه می

گوید؛  داشته باشد تا بشنود نویسنده چه می شنوایی گوشمترجم باید ممکن است خطا کند. 
 گوید.  بشنود خودش چه می تاهم داشته باشد  شنواییباید گوش 
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گوید تشخیص  که مؤلف میرا هایی  بسیار مهم این است که راباسا اهمیت حرف ةنکت

ر واقع بر او دبینیم که  میبنگریم، راباسا  سخنترجمه به این  ةاگر از منظر نظریدهد.  می
کند. مترجم باید  این کفایت نمینظر او  بهاما کند.  کید میو تأارتباطی امقصود گوینده و هدف 

یعنی اینکه مترجم هم گوینده و هم برای شنیدن حرف خود هم گوش شنوایی داشته باشد. 
رد ثیری را که موتواند در خواننده ترجمه همان تأ میمترجم ترتیب  بدینشنونده ترجمه است. 

 نظر نویسنده بوده ایجاد کند. 
 بالعکس اما ممکن است کارفرمای ترجمه به مترجم هیچ دستورالعملی ندهد و یا

نظر  . بهداسامی خاص را بومی کنبه مترجم بگوید که مثالً خاصی بدهد.  یها دستورالعمل
ه انگلیسی ب صدسال تنهاییاند که در ترجمه رمان  رسد به راباسا هیچ دستورالعملی نداده می

چطور ترجمه کند. تنها جایی که راباسا در این رمان مجبور شده در متن اصلی دخالت کند 
ای برای خانواده بوئندیا دست و پا کند که در  نامه جایی است که ناشر از او خواسته شجره آن

ظرش خوبی است اما بعداً نکار کند  اولش فکر میراباسا شود.  گنجاندهابتدای کتاب انگلیسی 
 شود: عوض می

 
ای  نامه خواست چنین شجره بعدها که کتاب چاپ شد دچار تردید شدم. اگر گارسیا مارکز می

که شاید مارکز عمداً  فکر کردمآورد.  را بیاورد، باید در همان ویرایش نخست اسپانیایی می
به سادگی از ها که یاهوها را  ها و اسب ایجاد کند و نشان بدهد که میمونخواسته سردرگمی  می

 بینند.  دهند ابنای بشر را چگونه می هم تشخیص می
 

که کارفرما هیچ دستورالعمل مشخصی به مترجم ندهد، دست مترجم است که از  در صورتی
های مترجم  ی است که تاثیر آن در انتخاباین مسئولیت بزرگاستفاده کند. چه راهبردهایی 

دست باشند تا یکباید تصمیمات کل ترجمه این  اساسی این است که در مسئلةیابد. نمود می
اسکاپس )ورمیر  ة. نظر مخالف این دیدگاه را واضعان نظریدرآیدخوب از آب  ،کیفیت کار

د نظر ورهدف ارتباطی مآنچه در ترجمه اهمیت دارد ها معتقدند  آناند. بیان کرده( 2000
، پردازان، هدف )مقصود( این نظریهست. به اعتقاد های کارفرما بلکه دستورالعملنیست نویسنده 

کند و ترجمه ممکن است سر از اقتباس در بیاورد. در اینجا ترجمه( را توجیه می وسیله )شیوة
 ترجمه به معنی واقعی کلمه است.  ةدر اینجا دربار مپردازان کاری ندارم. بحث به اعتقاد این نظریه



 شصت/ شماره پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 88

زندانی است، مترجم پردازد.  نیز میلف موضع مترجم در قبال مؤمهم  ةمسئلبه  اخود راباس
 آزاد نیست که هر کاری خواست بکند:

 
 که به، زندانی است مؤلف استدر اسارت  نباید از خاطر ببرد که در همه حال کامالًمترجم 
قابل رفتاری باشد، باید  ت. با این حال، باید زندانی خوشچندین جرم محکوم شده اس ارتکاب

از زندان برود بهتر است سرکشی است، اگر زندانی باشد.  متندر خدمت  کامالًاعتماد باشد و 
 خواهد بنویسد. بیرون و برود سراغ نویسندگی و هر چه دلش می

 
مترجم بازآفرینی متن مبدأ در زبان  ةکه وظیف دو نکته قابل ذکر است: نخست ایندر اینجا 

هر گوید مترجم باید  هم می طور که راباسا . هماناست سخن نویسنده ةاما در محدود مقصد
که، مترجم باید از تغییر  بازنویسی کند. دوم اینوفادارانه در متن مبدأ وجود دارد را که آنچه 

 کند.  لیف که نمی، تأکند دلبخواهی محتوای متن و پیام آن پرهیز کند چون دارد ترجمه می
کند،  ترجمه بازی میانه در گر نقشی فعال و آفرینشراباسا، مترجم اعتقاد که، به  خالصه این

ورد نظر نویسنده ( تأثیر م2که در متن اصلی آمده؛ مطالبی ( 1را رعایت کند: اما باید چیزهایی 
متداول ای  ( هنجارهای ترجمه4های کارفرمای ترجمه و  ( دستورالعمل3بر مخاطب اصلی متن، 

 مقصد. ةدر جامع

 راهبردهای ترجمه
ولیو کورتازار است. وقتی ترجمه منتشر اثر خ Rayuela ةرجم، تای راباساحرفه ةترجماولین 
. نیویورک تایمز بوک ریویو به چاپ رسید ةاول نشری ةصفحنقد موافقی در مورد آن در شد، 

کتاب را طور که  همان»اولین استراتژی خود را به کار گرفت: راباسا آن موقع بود که 
 «.کار بردم هبام هم  های بعدی در کتابکردم ... این روش را  اش می خواندم، ترجمه می

  بسیار دقیق خواندن 
ای که به مترجمان مبتدی برد با توصیهای که راباسا در ترجمه به کار میشیوه آید نظر میبه 
که دست به ترجمه ببرند  گویند قبل از اینبه مترجمان مبتدی میمعموالً شود مغایرت دارد. می

دستشان بیاید و متن « هوای و  حال»همی از آن را بخوانند تا های م کل کتاب یا الاقل بخش
شود این راهبرد راباسا را تبیین  چطور میروبرو هستند. واژگان دشوار و فنی با چه بفهمند 

افتد. وقتی  خوانیم، چه اتفاقی می منظور ترجمه می کرد؟ برای پاسخ باید دید وقتی متنی را به
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از آن لذت ببریم یا کسب اطالعات کنیم اما وقتی متنی را  خواهیم می ،خوانیم متنی را می
آید و آن این  شود و هدفی دیگر پیش می اش کنیم، نوع خواندن عوض می خوانیم تا ترجمه می

و نویسنده چگونه واژگان و خواهد بفهمد متن چطور ساخته شده  مترجم میاست که 
من این نوع خاص خواندن اشته است. ساختارهای نحوی را به کار برده و چه هدف ارتباطی د

 (.2003ام )بوالنوس،  نامیده« خواندن بسیار دقیق»پیش از ترجمه را 

  متن مبدأ برتری: گرایانه عملرویکرد  
نظر او مترجم باید به آنچه نویسنده گفته است پسندد؛ به  نمیمداخله در ترجمه را راباسا 

نیست. راباسا اللفظی  تحت ةترجممعنی  ه بهاحترام بگذارد. اما احترام به عقاید نویسند
بر طبق این دیدگاه «. گرایانه عمل»گذارم دیدگاه  کند که من اسمش را می دیدگاهی را مطرح می

های شکسپیر  در مورد ترجمهدر جایی راباسا مترجم باید مقصود کالم نویسنده را بازگو کند. 
 گوید: می

 
باید به خود آزادی خواهد بگوید  نویسنده می آنچهاست که مترجم برای حفظ روح بدیهی 

کنیم باید ببینیم احساس پشت این دشنام چیست نه  وقتی دشنامی را ترجمه می بدهد. مثال
 ای که برای دشنام استفاده شده است چیست.  که ببینیم واژه این

 
تن هدف ارتباطی منامش را همان چیزی است که  «بگوید خواهد میآنچه نویسنده »تعبیر 

هر تغییری که در متن مترجم باید بتواند این هدف ارتباطی را درست درک کند و . گذارم می
از یک هدف ارتباطی متن دو وجه دارد: . درک باید در سطح واژگان و نحو باشدکند  ایجاد می

کلی طبق نوع متن مشخص کرد. مثالً در متون ادبی هدف بر هدف کلی ارتباطی را باید سو، 
در او را ثر کرده و أرا متمخاطب  خواهد . نویسنده میی استشناخت هدفی زیبامتن ارتباطی 

یابد که متن سهیم گرداند. از سوی دیگر، این هدف کلی ارتباطی زمانی تحقق می جهان ةتجرب
 بخشد.  ای از اهداف ارتباطی نهفته در متن را تحقق میرشتهمترجم 

 حل مسئله 
آن اش  ای فعالیت حرفهدر خالل ومی ترجمه است که مترجم حل مسئله یکی از راهبردهای عم

تواند کار خود را به  میآموزد. مترجمی که قادر است از این راهبرد استفاده کند را می
نخستین مرحله این دارد: مرحله این راهبرد چندین ترین شیوه انجام دهد.  کارآمدترین و دقیق
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مسئله د بتواندوم این است که  ةمرحله چیست. لتشخیص بدهد که مسئاست که مترجم بتواند 
توان این سه مرحله را می. دی ارائه بدهحل راهد این است که بتوان نهایی ةمرحل. درا توصیف کن

له را تشخیص مشاهده کرد. راباسا هم مسئ صدسال تنهاییعنوان رمان  ةخوبی در ترجم هب
 دهد. آن ارائه می ةترجمحلی برای  کند و هم راهدهد، هم آن را توصیف می می

 زدایی آشنایی 
فهم باشد.  راباسا معتقد است هم باید برای متن اصلی حرمت قائل بود و هم ترجمه باید قابل

از « اند غیرقابل ترجمه»ظاهر  که بهواژگانی  ةوی در ترجمچنین دیدگاهی این است که  ةنتیج
در بافت  است کهواژگانی  یرقابل ترجمهغواژگان کند. منظور از  میپیروی زدایی  راهبرد آشنایی

 suadadeپرتغالی   واژه ةترجم ةدرباراجتماعی متن مبدأ ریشه دارند. مثالً راباسا -فرهنگی
 گوید: می

 
در ی آن را نتوان پیوندهای معنایی و فرهنگکه  است فقط در صورتی غیرقابل ترجمه  این واژه

با حفظ رنگ و بوی غرابت به متن ترجمه  عیناًتوان  هایی را می یافت. چنین واژهمقصد  زبان
 توضیحی در پانویس آورد.  ،منتقل کرد و در نهایت

 
 گوید: چنین میخاص اسامی  ةراباسا  در مورد ترجم

 
ایم... من خودم  وحال زبان مبدأ و فرهنگ آن را حفظ کرده اگر اسامی را ترجمه نکنیم، حس

ارزش  ها لقببعضی اوقات اگر ترجمه نکنم. می را دهم اسا هایم ترجیح می شخصه در ترجمه به
 کنم.میشان  داستان نزنند، ترجمه وهوای حالو ضرر چندانی به باشند توصیفی داشته 

 
در رمان صد سال تنهایی چه  Carnicero ةواژ ةزدایی در ترجم حال ببینیم راهبرد آشنایی

ی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و های انگلیس از آب درآمده. برای همین منظور سری به ترجمه
پس از آن این توضیح را اضافه کرده: این واژه را عیناً آورده و زنیم. راباسا  روسی این اثر می

توجه معنی کلمه تا خوانندگانی که با زبان اسپانیایی آشنایی ندارند م، «که به معنی قصاب است»
ن معنایش واضح نیست، در پانویس فرانسوی، این واژه ترجمه نشده و چو ةدر ترجمبشوند. 

است. مترجم آلمانی، میرکالسون، معادل آلمانی واژه را آورده است. « قصاب»آمده که منظور 
اند. مترجم پرتغالی خیالش از بابت این واژه  کرده  مترجمان روسی نیز واژه را به روسی ترجمه
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هم از لحاظ آوایی و هم اش آورده چون  طور که هست در ترجمه راحت بوده و آن را همان
 است. carniceiroشکلی، شبیه واژه پرتغالی 
توان در حفظ امالی اولیه اسامی  زدایی را می کارگیری راهبرد آشنایی مورد جالب دیگر از به

اند.  ها لحاظ شده رغم برخی تغییرات کوچک در تمام ترجمه های عمده دید که به شخصیت
مقصد حس کند رمان در اصل اسپانیایی  ةآورد که خوانند حفظ اسامی امکان آن را فراهم می

 در Jose Arcadio Buendia ی داستان ها است. برای نمونه، نام یکی از شخصیت
 ا همان امالی اسپانیایی آمده است. های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، پرتغالی و روسی ب ترجمه

اند.  داشتهطور که هست نگه  را همان realesاسپانیایی  ةراباسا و مترجم آلمانی رمان، واژ
رمان به تصویر کشیده  های این واژه یادآور میراث تاریخی اسپانیایی است که در برخی بخش

 اند.  آورده ( راrealesها، شکل جمع واژه )یعنی  شده است. مترجمان دیگر زبان
سا در این زدایی در سطح سبکی و نحوی دشوارتر است. رابا کارگیری راهبرد آشنایی به

 نویسد: مورد می
 

متأسفانه، هیچ راهی نیست که ساختار دستوری متن اصلی را در ترجمه حفظ کنیم تا بشود 
به اسپانیایی یا پرتغالی یا هر زبان دیگری نوشته شده است. اگر  در اصلنشان داد که این کتاب 

د که نه گویشوران آی ساختار دستوری را حفظ کنیم، ماحصل کار چیز ناملموسی از آب درمی
نوعی آهنگ مثل ، رمز و راز نحویفهمند. با این حال، باید نوعی  مقصد و نه مبدأ آن را نمی

این کتاب در اصل به انگلیسی که بفهماند  ترجمه ةکه به خوانندوجود داشته باشد زمینه  پس
 نیست. 

 ارتقای متن اصلی 
 ةترجمه که در زبان مقصد عناصری ویژاستفاده از عناصر سبکی در این راهبرد عبارت است از 

یا با آن  وجود نداشته باشنداین عناصر  که در متن مبدأ آیند ولو اینمتون ادبی به حساب می
هنجاری که ، یکی از هنجارهای ترجمهنیامده باشند. این راهبرد منطبق است با برجستگی 

راباسا در  بیانجامد.« عی کلمهدر معنای واق»ادبی  یگوید ترجمه یک متن ادبی باید به متن می
 گوید:  باره می این
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بهتر از دیگری  را شود یکی چه چیزی باعث میهر دو دقیق باشند،  اگر دو ترجمه از یک متن
ی را به انگلیسی منتقل کند و هم هم معن دتوان مناسب واژگان و ساختار میانتخاب فقط ؟ بدانیم

 دهد.  وهوای متن اصلی ارتقا حفظ حالمتن را با 
 

این کار را با توسل به یک و بخشید « ارتقا»را  صدسال تنهاییمتن اسپانیایی خود راباسا 
 ةیک واژ ةترجم ردهر وقت ی سبکی او این بود که ژاستراتاستراتژی سبکی انجام داد. 

 ةریشاز آنگلوساکسون و دیگری  ةریشاز معادلی یکی شد، رو می هاسپانیایی با دو انتخاب روب
او این است که متن ستراتژی این ا ةنتیجکرد. نتخاب میاا تبار ر معادل التین معموالًن، التی

ترتیب از حیث سبک، زبان  . بدینی داردترمتعالی زبانقیاس با متن اسپانیایی در انگلیسی 
معمولی دارد و فقط از کلمات  ای«پیرایه بی»راباسا نسبت به اصل اسپانیایی که سبک  ةترجم
تری از زبان را به نمایش  کند، کاربرد فخیماستفاده می بیاییلمخاص ک ةو تعدادی کلمیی اسپانیا

ما وقتی پای ابگذارد باید به محتوای متن اصلی احترام مترجم معتقد است که گذارد. راباسا  می
ا ه گرتههدف . گیردزدا در پیش میبرداری روش آشنایی با استفاده از گرتهآید،  به میان می سبک

متن در اصل اسپانیایی است نه انگلیسی. نشان بدهد که زبان  انگلیسی ةخواننداین است که به 
 و notionاسپانیایی به  nocion  واژه: دهد های زیر راهبرد کلی سبکی راباسا را نشان می نمونه

navegar  بهnavigate .ترجمه شده است  

 های معنایی شبکه 
را در ترجمه نیز متن اصلی میان کلمات در روابط معنایی  در سطح معنایی، الزم است مترجم

 ةبه یک حوزه یا شبککلماتی را که و  در سطح واژگانی انجام دادتوان  این کار را میحفظ کند. 
ای به این جنبه از ترجمه  . راباسا توجه ویژهبازآفرینی کردارتباط دارند در زبان مقصد معنایی 

دهد، گیاهان و  وبوی عجیب می مهمی که به رمان مارکز رنگبسیار معنایی  ةحوزدو . دارد
های  ای از نام آوردن شبکه صدسال تنهاییرمان  ةبرای مثال در ترجم. ای هستند حارهجانوران 

را  (اگزاتیکخارجی )تواند مکانی کنند میهای بارانی کلمبیا زندگی می پرندگانی که در جنگل
 به خواننده القا کند. 

***** 


