
 
 
 
 

 ؛ لفؤمترجم ادبی در مقام م 
 ١کندوکاوی فلسفی 

 
 ترینا بانتیناکی ا ک

  گروه فلسفه و مطالعات اجتماعی، دانشگاه کرت، یونان 
 شاهیمرضیه ملکترجمۀ 

 استادیار مطالعات ترجمه، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان 
 

مترجمان ادبی  خوریم که  ای برمیمکرر به نظریهرجمه  زمینۀ تهای معاصر در  در پژوهش
میترجمه  مؤلفرا   بسیاری  نظریهشناسد.  هایشان  در  نظریه،این  دربارۀ  پردازان  این  که 

صورت سلبی و ایجابی  به» یاد خواهیم کرد، مؤلفبا عنوان «مترجم در مقام مقاله از آن 
های  در این مقاله، در چارچوب فلسفه تحلیلی هنر، به تحلیل نظریهاند.  اظهارنظر کرده

می  تألیف ماهیت    دربارۀ موجود   ادبی  اثر  ماهیت  دربارۀ  پردازمو  من  دیدگاه  نظریۀ  . 
با هر دو دیدگاه رایج در این  زمینه متفاوت است. به اعتقاد  »  مؤلف«مترجم در مقام  

«مترجم    ۀنه به آن معنی که طرفداران نظری  مؤلفلی  نامید و   مؤلفتوان  مترجم را می  من،
  ؛ کنندنمی  تألیفاثر ادبی در معنی اصیل آن  به آن معتقدند. مترجمان  »  مؤلفدر مقام  

  باشند.   آثاری ادبی هستند که بازنمایی مقید آثار ادبی اصیل می مؤلفبلکه آنها  
را   مترجمان ادبیخوریم که ای برمی به نظریه مکرر  ،ترجمه   ۀهای معاصر در حوز در پژوهش 

این مقاله از  که در  ،نظریهاین  دربارۀ  پردازان بسیاری  نظریهشناسد.  هایشان می ترجمه   مؤلف
نظر  اظهار سلبی و ایجابی    صورت به » یاد خواهیم کرد،  مؤلفبا عنوان «مترجم در مقام  آن  

خواهند از خدمت فرهنگی  می معتقدان به چنین تفکری نیتشان خیر است و  اگرچه  اند.  کرده 

 
1  Katerina Bantinaki (2020). The literary translator as author: A philosophical 
assessment of the idea, Translation Studies, 13:3, 306-317. 

با حذف برخی اشارات غیرمرتبط و توضیحات  تر در متن،  ی انسجام قو  ترکردن بحث نویسنده و ایجادبرای روشن 
 .  رجممت م.اتر کرده اضافی مقاله را کمی کوتاه
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به    هبرای توجیولی    ؛کنند قدردانی کنندکه مترجمان می  اغلب  رایج دربارۀ  های  نظریه آن 
می   یا/و  تألیف توسل  ادبی  اثر  نباشند.   بساچههایی که  نظریه   ؛جویندماهیت  مانع  و  جامع 
که هر کدام    ادبی و نقش متمایزی  ۀترجم  انواعتفاوت میان  به  نظریه  مدافعان این  براین،  عالوه 

هر اثر، باید درک نظری    باوجوداین، برای داورِی کنند.  توجه نمی   دکناز مترجم طلب می 
از   ایفا می   مؤلفیعنی نقش خاصی که  آن (  تألیفماهیت  روشنی  اثر  نیز  در خلق  و  کند) 

اثری    مؤلف فردی  آیا    توان گفتمی که    در این صورت استفقط  ماهیت اثر داشته باشیم.  
 .  خیریا   است

ها و پژوهشو با تحلیل    تحلیلی هنر  ۀفلسفدرچارچوب    حاضر این است که  ۀهدف مقال 
نظریۀ  رویکردی برای ارزیابی دقیق    ،آثار ادبیماهیت  و همچنین    تألیف   ۀهای اخیر دربار نظریه

  ۀ نظری  ۀهنر و محققان حوز   تحلیلی   ۀفلسف   ۀمحققان حوز » ارائه دهد.  مؤلف در مقام    «مترجم
کنند. ندرت با هم تبادل نظر می پردازند، بهترجمه، حتی در مواردی که به موضوع یکسانی می 

 خواهد بود.  مفید حوزه  قان این دو حوزه برای هر دوباور من این است که تبادل نظر محق
 

 » مؤلف«مترجم در مقام نظریۀ    ۀسرچشم
خیزی رشد کرد که  در خاک حاصل هایش دانست  ترجمه   مؤلفاین تفکر که مترجم را باید  

مدرن به تلقی  تفکر پست فراهم آورده بود.    »مؤلفسنتی « مدرن با حمله به مفهوم  تفکر پست 
بودن  ه در عوض بر بینامتنیت و گشود  و  برد » حمله  تألیففردگرایانه و رمانتیک از مفهوم «

کیدتون  م کیدها بر این نکته  مدرن کرد. پست   تأ ندارد    ی قطعی معنگونه  کردند که متن هیچ   تأ
  نقشی فعال برای خواننده در تولید رو،  ازین ؛  باشد  مؤلف  (سوبژکتیویته)  ذهنیتکه حاصل  

کید ها با  یست مدرن پست ).  ۱۹۹۷قائل شدند (ر.ک. بارت    یمعن    متون   ۀبر بینامتنی بودن هم  تأ
عمل  )،  بردزیر سؤال می را    تألیفازجمله اصالت، خالقیت و  (موضعی که تمام مفاهیم سنتی  

آن خواننده  ۀ  ای که در نتیجمداخله تلقی کردند،  ناپذیر  ای اجتناب مداخله دن (متن) را  خوان
می   یمعن  تحمیل  متن  بر  و  خلق  را  بهقطعی  خواننده  عبارت کند.  کشف    معنیدیگر،  را 

 کند. بلکه خلق می   ؛کندنمی 
از ربین با  تلقی  و  دربارۀ  مانتیک  رفتن  ما  ،  تألیفنویسندگی  کار  دربارۀ  تصور  و  ترجمه 
ترجمه دیگر تقلید نبود چراکه متن ثابتی وجود نداشت که مترجم  شد؛  دگرگون  هم  مترجم  

اصلی) رهایی   ۀو نویسندمتن اصلی ( غترجمه از یو پس از آنکه کند.  »تقلید«آن را بخواهد  
برای  ،  یافت راه  نظری  لحاظ  شدبه  باز  آن  استقالل  پست ؛  کسب  که  و  مدرن کاری  ها 
ژاک دریدا، پل ریکور و دیگران، به تأسی  از پس آن برآمدند.  خوبی  به پردازان انتقادی  نظریه
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  معنی زعم آنها در ترجمه  از والتر بنیامین، کوشیدند تا خصلت زایشی ترجمه را نشان دهند. به
که همیشه متنی    شود و برای همین استبلکه ساخته می   ؛شود از متن اصلی استخراج نمی 

نهایتًا شباهتی تقریبی به متن اصلی دارد و هرگز با آن یگانه  شود، متنی که  متفاوت تولید می 
 ). ۲۰۰۶؛ ریکور ۱۹۹۷؛ بنیامین، ۱۹۸۵نیست. (ر.ک. دریدا، 

برای تلقی  ی نظری  بستر   و ترجمه  تألیفبازنگری در مفاهیم  به  ها  یست مدرن دعوت پست 
متر  نقش  از  پست جدیدی  نظر  از  آورد.  فراهم  است.  مدرنیست جم  نویسنده  مترجم  ها 

ترجمه ازیک متن  اصلی  سو،  متن  با  متفاوت  متنی  بر  شده  مبتنی  مترجم  و  است؛  عاملیت 
توان هیچ متنی را که نمی طوریبه   ؛نوشتاری است  هرنوع  پایه و اساسدیگر، بینامتنیت  ازسوی 

دانست براین اصیل  اصلی  توان گفت  می اساس،  .  نویسنده  کار  شبیه  بسیار  مترجم  کار  که 
فکرهایی  کند و به  از خالقیت خود برای تولید متنی جدید استفاده می یعنی مترجم نیز    ؛است

از قبل وجود داشته  بیانی جدید می که  او از  بخشداند    فرهنگ و زبان،    که ریشه در درک 
  متون پیشین دارد. 

در این   کهطوری به ،  ترجمه انعکاس یافته است  ۀها دربار نوشتهفکر در بسیاری از  این نوع ت
متن نوشته  بازتولید  نه  را  ترجمه  می   ؛ موجود  یها  تولید  نوعی  را بلکه  ترجمه  اینکه  یا  دانند، 

ها رجوع  مرور این نوشته دانند (برای متن اصلی می  دگرگونی، واژگونی و دستکاریرف، تص
»  معنیای فعال در تولید  کننده مترجم «مشارکت براساس این تفکر،    ). ۱۹۹۴روجو  کنید به ا 

برخی نیز    ). ۱۵:  ۴۸۱۹گودارد،  دهد (قرار می   مؤلف ًا در جایگاه  و همین او را مستقیم است  
متن فرهنگ نویسنده  اثری که از  نگرند،  می   به مترجم به چشم هنرمند و خالق اثری هنری

یعنی مترجم، آن را به دنیای خواننده آورده است (ِزلر،  ،  نویسندۀ دیگر اثرسرچشمه گرفته و  
۲۰۰۰ :۱۳۹ ( 

شاره  ترجمه ا   ۀ به خصلت هنری و خالقانمکررًا    ترجمه  ۀهای معاصر دربار اگرچه در نوشته 
عنوان نمونه، از بهمترجم چنین اجماعی وجود ندارد.    دانستِن شود، ولی درمورد نویسنده می 

) پیم  آنتونی  دانست۲۰۱۱؛  ۲۰۱۰نظر  نویسنده  نباید  را  مترجمان  مسئولیت    آنهاچراکه    ؛) 
بودن  پیداست که پیم شرط الزم برای نویسنده ندارند.    عهدهبه  شود  که تولید می را  محتوایی  

آورد  نبودن مترجمان می ) دلیل دیگری برای نویسنده ۲۰۱۱(  نکاداند.  می   را داشتن مسئولیت 
آن   برعک   اینکهو  نویسندگانمترجمان،  ادبی  س  تخیلیآثار  دنیایی  بلکه    ؛سازندنمی   ، 

دیگری را به زبان مقصد انتقال دهند. فرد    با خالقیت و هنرمندی، دنیای تخیلی کوشند تا  می 
   موارد ولی شود، به موارد فوق محدود نمی » مؤلف«مترجم در مقام نظریۀ  با  مخالفتالبته 
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 دهد. نشان می  وجود داردنظریه مشروعیت این  ۀار تردیدهایی را که دربخوبی به فوق 
 

   تألیفدر باب ماهیت  
و به همین دلیل موجب  کند،  ارائه نمی   تألیفتوصیف دقیقی از ماهیت    مدرنگفتمان پست 

از  نظریه شود.  می سردرگمی   که  گفتمان  دل  ای  استآمددر این  به    اینکهجای  به   ه  حکم 
مدرنیست بود)  پردازان پست هدف نظریه  بساچه چیزی که آثار هنری بدهد ( نداشتِن نویسنده 

مشروعیت چنین  بررسی  برای  دعیان زیادی خود را صاحبان این آثار بدانند.  شود ممی باعث  
بحثی  فقط    تألیف  دربارۀحث نظری  وگرنه بخالص شویم،  سردرگمی  از این  باید  ادعاهایی  

 .  خواهد بود  تفننی
  پذیرفتیم اگر    چیست؟در خلق اثر  »  مؤلفنقش «دوباره مطرح کرد:    پرسش را بایداین  

دیگر چه دلیلی دارد    ،اصیل منفرد و  ای  است و نه نابغه ی  معن   ۀکنندعیین عامل تنه    ،هنرمندکه  
چه دلیلی دارد که آن را گذشته  و ازآن داریم؟    را نگه»  مؤلفمفهوم «در نقد و نظریه هنر  که  
مشارکت داشتند  تولید و توزیع آثار هنری  کسانی تعمیم بدهیم که پیشتر در  یعنی    ،مترجمانبه  

فلسف؟  داشتند ن بودن  مؤلف ادعای  ولی   هنری    ۀدر  اثر  به ماهیت  کار  این  دلیل  تحلیلی هنر 
؛  ۱۹۸۱دانتو،  (ر.ک.  شوند  خلق می تفسیرپذیر  هستند که عمدًا  آثاری  آثار هنری  گردد.  برمی 

هنری،  الف) بتوانیم متن را در بافت  درست مستلزم این است که    تفسیرِ ما  ؛ ا )۲۰۱۲المارک،  
مناسب  تاریخی  قرار دهیم  فرهنگی و  و  بتوانیم  ، و ب)  خود  معنایی  ارزش  به  بافت  آن  در 

انتخاب  (در  زیباشناختی  هنرمند  انتخاب های  دیگر  با  ببریم.  مقایسه  پی  او)  ممکن  های 
 ....دهدنشان می اهمیت خود را  مؤلفاینجاست که نقش 

هنر   این  و    است  ایپیچیده   ۀ مقولباوجوداین،  که  نتیجۀ  است  این  توان نمی پیچیدگی 
ازجمله  شماری دارد (بی وجوه  هنری    الف) هر اثرچون    دانست  تألیفسادگی اثری هنری را  به

) و ب) عامالن  ۲۰۱۲المارک،  شناختی، بازنمودی و معنایی، ر.ک.  زیبایی و وجوه  ادی  وجه م
ادگی  سبه بنابراین،    . دارند  در تولید و توزیع اکثر آثار هنری دستو با نیات متفاوت  بسیاری  

به مفهومی   چنانچه یک عامل ربط داد. نیت و قصد یک اثر هنری را به وجوه  ۀهمتوان می ن
این    ۀ، نتیجصرفًا بر مفاهیمی چون عاملیت و قصد استوار است  توسل بجوییم که  تألیفاز  

تکثیر   جز  بود مؤلف پیچیدگی مضاعف چیزی  نخواهد  بهها    پژوهش خود هرگونه  نوبه ، که 
 کند.  مختل می های هنری یک اثر هنری را ویژگی   دربارۀ

 هم مؤلف  با هدف توصیف نقشتحلیلی معاصر روایتهای  برای مقابله با چنین چالشی،
 بخشیدن به این  ی که برای عینیت هایانواع نقش بر و هم  تألیفی دخیل در هاه مؤلفانواع بر 
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کیدها الزم است  ه مؤلف اینکه مفهوم  این است که برای  ها  ه مؤلف  بارۀدر  آنهاحرف  اند.  کرده   تأ
هایی (از  ه مؤلفدرستی از انواع  تلقی   درستی بکاویم، بایدرا (اعم از فردی و جمعی) به  تألیف

تولید  در   شدههای تثبیت که، بر اساس رویه  های احتمالی اثر) داشته باشیمه مؤلفمیان مجموع  
در این دسته از آثار هنری هستند    ،های هنری سازنده ه مؤلفترین  و توزیع آثار هنری، اصیل 

تولفسن،    چباکارا (ر.ک.   لوینگستن،  ۲۰۱۰و  د)۲۰۱۱،  وایر؛ مگ ۲۰۱۱؛  نیز  ها  نقش   ربارۀ. 
کرد. اطالق    غیراشتقاقی اصیل و  به آثار  توان  می   فقطرا    تألیفعنوان  که  اند  استدالل کرده 

 ). ۲۰۱۱، وایر؛ مگ ۲۰۱۰آرچر، ؛ لوینگستن و  ۲۰۰۵(ر.ک. لوینگستن، 
تو   اینجا الزم است  ادعااین    دربارۀضیحی مختصر  در  باید  بهبدهیم.    دو  این خصوص 

با    ادعاها نمایندگی)العمل حق های  شیوه   درنظرگرفتنرا  اشکال  دیگر  (و  حوز   کاری    ۀ در 
؛ برای رویکرد انتقادی  ۲۰۱۱،  وایر(ر.ک. مگ هنرهای مفهومی/پسامفهومی بررسی کنیم.  

به این صورت است که یک هنرمند افراد    کاری العمل حق ).  ۲۰۱۶رجوع کنید به بانتیناکی،  
کند که  ها یا حتی هنرمندان دیگری) را استخدام می ماهری (تولیدکنندگان صنعتی یا تکنسین 

یک  تحقق  اگرچه  هنری وی را تحقق ببخشند.  فکر  بتوانند  رت خود وی  تحت آموزش و نظا
مومًا نظر بر این  ع اما  ؛  مبتنی بر همکاری گروهی استعنوان یک کل منسجم،  ه اثر هنری، ب

شده اطالق کرد،  همکاران استخدام   را به این   مؤلف عنوان  توان  ه در بیشتر موارد نمی است ک
درک و تفسیر    ،هدفآثار مفهومی/پسامفهومی،  یعنی    ؛دستازاین   در آثار هنرِی وًال  چراکه ا 

یافته  تجلی  اثر  فکری است که در  بلکه هدف درک    ؛ نیستاثر  های صوری  ک یا ویژگی تکنی
عهده  ر  اجرای آن را ب  ۀیک اثر و شیو   ۀمسئولیت اندیش فردی که ، در بیشتر موارداست؛ ثانیًا، 

استخدام هنرمندی  دارد   این همکاران  اگر  بسته است. حتی  قرارداد کار را  شده،  است که 
باشند،  هب هنرمند  اگر  خود  خصوص  پیشنهادات  در  با  آن تعینی نقشی خالقانه  به  بخشیدن 

 خالقان همکار در انتشار آن اثر دانست)،  را   آنها   این صورت باید  که در (   ندایفا کرده باشاندیشه  
امضا  داد را  هنرمندی است که قرار ۀ  ًال) برعهد(معمو   شودمسئولیت چیزی که نهایتًا تولید می 

قرار خود    شعاعال ترا تحش  همکاران فکر اصلی از آن او بوده و فکر  هم  چون    ؛کرده است 
داشته    هایی همؤلف ها و  گیرد اثر نهایی چه ویژگی است که تصمیم می فردی  تنها  و هم او  داده  
  یید کند.أ و تشود که ا های اثر می همؤلفجزء فقط وقتی پیشنهادات دیگر همکاران ؛ باشد

 هنری   هایه مؤلفعاملی است که مسئولیت مستقیم   مؤلف ،از منظر تحلیلی معاصر ،پس
چنانچه از  .  بر عهده داردرا  زند)  (یعنی چیزی که هویت هنری آن را رقم می   هنری  اثریک  
به    منظراین   مقام    نظریۀ  مخالفهای  دیدگاه بررسی  تحلیلی  در  بپردازیم،  »  مؤلف«مترجم 
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عاملیت را    دو طرف  پردازان هرنظریه   اینکهبا.  مشخص خواهد شد  اختالف نظرها  ۀچشمسر 
تضادی  به نتایج کامًال م  »مؤلف  در مقام«مترجم  نظریۀ  ، در ارتباط با  دانندی » متألیف«  ۀالزم
خیل در  ی دهاه مؤلف  انواعتفاوتی نسبت به  های کامًال م تلقی رسد چراکه به نظر می  ؛رسندمی 
مدافعاهمان دارند.  هنری    آثار به طورکه  «مترجم  دیدگاه  می »  مؤلفمثابه  ن  اگر  کنند،  ادعا 

هنری اثر  از  به    ،منظور  یا  باشد،  [متن  ونوتی  « ۸،  ۱۹۹۲تعبیر  اشارات،  متنی  ]،  از  متشکل 
باید    گاهانتقادی قرار گیرد، آن   ۀهای [فرهنگی]» که باید مرکز توجه نظریها و گفتمان داللت 

به  را،  نویسند مترجم  هماندانست؛    مؤلفمتن،    ۀعنوان  اگر  و  طوراما  پیم  ادعا    انخکه 
د و گذار می دنیایی خیالی را به نمایش  روایتی که    ؛روایت باشد  ،هنریمنظور از اثر  کنند،  می 
کند،  مطرح می جهان واقعی    دربارۀاخالقی یا سیاسی)    مثالً ادعاهای غیرمستقیمی (   بساچه 

باید مرکز توجه نظری این صورت  آ انتقادی قرار گیرد  ۀکه در    نیست   مؤلفوقت مترجم  ن، 
 آن مترجم نیستند.   از اثر ۀنویسندشده ازسوی ادعاهای مطرح دنیای خیالی ارائه شده و چون 

ای توانیم به نتیجه نمی کنیم،  شده بحث می » متن ترجمه «نوع دربارۀ  بنابراین، تا زمانی که  
مقام  نظریۀ    دربارۀمستدل   در  برسیممؤلف«مترجم  نخست  »  پس  متن    کهببینیم  باید  . 

در بخش بعد به بررسی ماهیت آثار ادبی در  هایی ذاتی دارد.  چه ماهیت یا ویژگی   شدهترجمه 
ارائه شده  ترجمه متن  پردازم تا بتوانم توصیفی مستدل از ماهیت  های ادبی می قیاس با ترجمه 
 را ارزیابی کنم. » مؤلفظریه «مترجم در مقام کرده و بتوانم ن

 
 آثار ادبیماهیت ترجمه و  
آثار ادبی    دربارۀ  دو دیدگاه رقیبتوان  می   ،ادبیات  ۀمطالعات ترجمه و فلسف  ۀحوز در هر دو  
ترجمه  ادبیهو  (یا  ای  نمونه،  به فت  دیدگاه عنوان  مرور  فلسفی  برای  ادبی    دربارۀهای  آثار 

شوسترمن،   به  کنید  هاول،  ۱۹۸۴مراجعه  با  ازیک).  ۲۰۱۶،  تامسن؛  ۲۰۰۲؛  رویکرد  سو، 
را  ه روب  محورمتن  ادبی  آثار  که  هستیم  متن  براساس  رو  بافتیمالحظ و  نوع  بندی  دسته   ات 
ای از کلمات در زبانی خاص است که  ای یا سلسله متن در اینجا به معنای رشته .  کنندمی 

آن که به زمانی دیگر متعلق است و نیز    ۀهویت متن به نویسند  لیو   دارندلغوی  معیار و  معانی  
پیداست    از چنین منظری  وابسته است. ی که متن در آن تولید شده  شرایط فرهنگی خاص به  

بندی انواع متون در گرچه در دسته یک اثر همیشه اثری متفاوت است، اثری که ا   ۀترجمکه  
 . گیرد ولی مشتق از متن اصلی است همان دسته متن اصلی قرار می 

 ی» یا «طرح» معن «  همواجه هستیم که اثر ادبی را بمحور  رویکردهای معنی با    ،دیگرازسوی 
 همۀ اجزای » و «طرح» در اینجا  معنی«نویسنده هستند.    هایشناسد که حاصل تصمیم آن می 
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  های رویکردشود.  را شامل می وقایع    و ترتیب ها، پیرنگ داستان  روایت، شخصیت اثر ازجمله  
 .  داننداز اثر ادبی می مصادیقی زبانی) را های درون و همچنین ترجمه ها (ترجمه محور معنی 

دانند،  رمان را رمان می  ۀرجمت  ،محورمعنی و هم رویکردهای  محور  متن هم رویکردهای  
به درک متفاوتی از جایگاه    ،برندمی   کاربه   برای تفکیک میان آنهاکه  متفاوتی    معیارهایبا  اما  

اتفاق ی بیای رسند.  می مترجم   ببینیم هر رویکرد بر چه  نظر را کنار بگذاریم و  د عجالتًا موارد 
ترجمه   در  کیدویژگی  رویکد.  ن کن می   تأ دو  این  دربار اگرچه  مخالفی  کامًال  نتایج  به    ۀ رد 
کیدترجمه    دربارۀمهمی    های ته بر نک   آنها  یدو  اما هررسند،  جایگاه ترجمه می  و   کنندمی   تأ

 سازند.  بخشی از ذات آن را نمایان می 
ها  ترجمه به دنبال تعادل زبانی هستند، اما  مترجمان  محور، اگرچه  طبق رویکردهای متن 

تعبیرات  برای گویشوران آن  و    های معنایی متفاوتی داردقابلیت که  شوند  می نوشته  در زبانی  
با   تعبیرات  معادل  و کلماتش در مقایسه  با  متفاوتی دارد.  های  داللت متن اصلی  کلمات و 
، در بافت فرهنگی  مؤلفدر مقام  ، مترجم،  محوررویکردهای متن توجه به اهمیت بافت در  

متن اصلی قرار دارد و شرایط فرهنگی و تاریخی    ۀبافت فرهنگی نویسند در مقایسه با  متفاوتی  
تفسیری از متن اصلی  ترجمه همیشه    کهطوریبه (تنها بر خوانش او از اثر اصلی  وی ناگزیر نه 

انتخاب،  )است بر  برایگذارد،  اثر می نیز  او  تعابیر    بلکه همچنین  با    چون مترجم  مخاطبی 
 کند. ترجمه می فرهنگی متفاوت  ۀزمین

میان  زیادی  همیشه شباهت  محور،  معنی مام ماجرا نیست: طبق رویکردهای  اما تفاوت ت
تر، ترجمه  کالن سطح  ، در  معنی جزئی در  های  فارغ از تفاوت اصلی و ترجمه وجود دارد.  متن  

انتظار نمی و  کند  منتقل می به همان ترتیبی که روایت شده  را    متن اصلی این هم  رود.  جز 
که  داستانی اصلی روایت کرده و نه متن بخوانند که را مخاطبان ترجمه انتظار دارند داستانی 

باشد  ۀزایید  مترجم  تخیل  احتمالی  متن    ۀنویسند .  ذهن و  مترجمان  یا  مترجم  از  اصلی هم 
سر  مف/ۀ مترجم، در مقام خوانندمسلمًا  د.  نانتظار دارد همان روایت متن اصلی را انتقال ده 

ب،  اصلی و در مقام نویسنده متن   ایجاد    بساچه برد که  کار می ه تعابیری  به  های  تفاوت منجر 
وبیش  کم متن اصلی  در ترجمه و    وایتر جمه شود، اما  متن اصلی و تر   بین(جزئی)  معنایی  

متن   ۀکند که خوانند ر میبرقرا ترجمه یکسان است و مخاطب ترجمه هم همان ارتباطی را با 
   کرده است.  اصلی با اصل اثر برقرار

 ولی تلفیق این دو رویکرد ت دارد، ای از حقیقبهره  به ترجمه هر کدام ازین رویکردها
 را   های درست هر دو رویکرد حرف اگر  تواند ماهیت ترجمه را به ما بشناساند. است که می 
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حال، بر  متفاوت است و درعین صل اثر  اثر ادبی با ا   ۀیابیم که ترجمدرمی کنار هم بگذاریم،  
یا باید    با آن داردنیز    شباهتی اساسیسر آنها اتفاق نظر وجود دارد،    برطبق هنجارهایی که  

ًا متفاوت است؛  اثری نسبت  ،دهد که ترجمه نشان می و ترجمه  اصل اثر  تفاوت بین  داشته باشد.  
ارتباط نزدیکی با اثر  از حیث ماهیت  دهد که این اثر نسبتًا متفاوت  نشان می   آنها ت بین  ه شبا 

ارتباط این  دارد.  تفاوت   اصلی  شامل  هم  (صورت که  متفاوت  ها  و  های  های  تفاوت زبانی 
و هم شامل   و    هایشباهت معنایی)  از جنس    شود، می   هنجارمنداساسی    بازنمایی ارتباطی 

بلکه    ؛اصلی نیستمتن  ترجمه کپی  آن اثر ادبی است.    بازنمایییک اثر ادبی    ۀترجماست.  
عاملیت    ) گواهی برهاانواع بازنمایی   ۀنوعی از بازنمایی (که مانند هم   :نمایاندآن را از نو بازمی

متن  های اساسی  ه مؤلف  ، به تبعیت از هنجارها  اما   ندز می بازنمایی  دست به  ای است که  نویسنده 
 کند.  اصلی را حفظ می 

ست و ماهیتی بازنمایانه دارد، متن  ی (زبان مقصد) ا تابع هنجارها ناچار  ه ازآنجاکه ترجمه ب 
متفاوت با متن اصلی  صورت زبانی  ترجمه هم  .  اصلی متفاوت استمتن  شده همیشه با  ترجمه 

نوشته  های متفاوتی  هنجارها و محدودیت براساس  هدف و نقش متفاوتی دارد و  هم  دارد و  
  . ارزیابی شود متفاوتی معیارهایبا شود که و همین باعث می شود می 

هم  محور و  : هم رویکردهای متن کندمی   را آشکارترجمه   دربارۀمهم   یحقیق این نکته،  
در یک دانند و  غلط از یک نوع می بهادبی و متن اصلی را    ۀمحور ترجممعنی رویکردهای  

قرار می لذا طبقه  و  متمایز  از    دهند  و  ماهیت دوگانه  ادبی و  شناخت    ۀ درنتیجه شیو ترجمۀ 
از  های خاص خود است و ترجمه واجد صفات و ویژگی  . مانند درست ارزیابی آن ناکام می 

ها، هنجارها و معیارهای ارزیابی خاص خود را دارد. این  محدودیت   نوع متن اصلی نیست و
بنابراین هر اثری که  (ادبی) است.  مقید متن  بازنمایی  نامیم،  می ترجمه (ادبی)  نوع که آن را  

های خاص  ها و نقص که به دلیل ویژگی است  متنی  الف)  گیرد،  بندی قرار می در این دسته 
متنی  ب)    ؛یردگنویسنده هم مسئولیت آن را به عهده نمی ت است و  لی متفاو خود از متن اص

نویسنده  که  کند  عرضه می دنیایی تخیلی را    ؛کندنمی عرضه  مترجم را  دنیای تخیلی  است که  
متنی است که تا حدی که قابلیت زبان  ست و ج)  ا ساخته و پرداخته  تحت مسئولیت خود  

و در بافت فرهنگی متفاوتی  ای مناسب  نویسنده را به شیوه ی تخیلی  دنیا دهد  مقصد اجازه می 
 گیرد.  می مورد ارزیابی قرارهم اساس  همین کند و بر  می عرضه  برای مخاطب متفاوتی

 اگرچه   های ادبیگوید این است که ترجمه آنچه که این تلقی جدید به ما می باوجوداین،  
 محض آثار ادبی نفسه فی را  آنهاتوان ی های خالقانه و هنری خاص خود را دارند، اما نمجنبه 
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که اگرچه بازنمایی آثار فلسفی هستند اما   آثار فلسفی هایدرست مانند ترجمهشمار آورد ( به
به  متعهد نیستند که آثار ادبی موجود را    به خودی خود اثر فلسفی نیستند). آثار ادبی محض

اختیار به بخشی از آثار موجود اشاره  اگرچه ممکن است که به   ؛بازنمایی کنندای مقید  شیوه 
از   قسمتی  بازتولید  آنهایا  محض،  .  کنند  را  ادبی  (طو همان اثر  بارت  که  )  ۱۴۶:  ۱۹۷۷ر 

اما نویسندگان ادبی    ؛ها» باشدقول تنیده از نقل ای در هممجموعه«ممکن است  گوید،  می 
نقلوقتی که می  این  از  استفاده  با  دربیندا قول خواهند  نو  آزادی  ها طرحی  مقداری  از  زند، 

نیستند.    برخوردارند برخوردار  مترجمان  می که  نظر  (به  ونوتی  این  ۴۴:  ۱۹۹۸رسد که  به   (
ش احتماًال  داند که منظور اشتقاقی می آثاری  ها را  تفاوت اذعان دارد و بر این اساس ترجمه 

برای خلق دنیای  آنها    دۀآثار ادبی اشتقاقی است. آثار اشتقاقی وقتی ادبی هستند که نویسن
طور خالقانه در مصالح موجود  به   جهان یا ادبیات  دربارۀتخیلی جدیدی و یا بیان موضع خود  

از این جنس نیستند.  ترجمه ادبی    معمولموارد  اما    ؛ادبی)مثل موارد اقتباس  (تصرف کند    دخل 
بازنمایی شده صورت به چون    ولی هستند،  اشتقاقی  آثاری    آنها اشتقاقی    ادبیآثار  اند،  ی مقید 

ای عه صرفًا مجمو نه    اثر ادبی را )  ۴۴۳:  ۲۰۰۶اگر، به تعبیر گیبسن (البته    ؛آیندحساب نمی به
هایی  دنیاها و روایت دنیای» خاص خودش بدانیم.    ۀکنند، بلکه «عرضهتنیده از کلماتدرهم 
می ترجمه که   عرضه  متعارف  ادبی  ممکن    بازنمایی کنند،  های  حد  و  وفادارانه  تا  دنیاها 

قبال  روایت  در  و مترجمان  است  اصلی  متون  معایب  های  و  و روایت محاسن  دنیاها  ها  این 
آثار ادبی با توجه به  مسئولیتی ندارند. مسئولیت آنها محدود به کیفیت این بازنمایی است.  

گاهی ممکن است  کنند،  که عرضه می روایتی  دنیا یا  نوع   پیشگویانه  برانگیز،  ، چالش بخش آ
ممکن است دقیق،  شان  ازنمایی ها با توجه به کیفیت بکه ترجمه آمیز باشند، درحالی یا توهین 
 جانبدارانه باشند. یا ننده  ک تحریف

 
 »مؤلفارزیابی مفهوم «مترجم در مقام 

مفهوم  » در اختیار داریم:  مؤلفالزم برای ارزیابی مفهوم «مترجم در مقام    اکنون ابزار
  زند که هویت هنری آن را رقم می   هنری  اثریک  های  ه مؤلفمسئولیت مستقیم  براساس  را    تألیف

براین است.  متن  از  خاصی  نوع  ترجمه  که  گفتیم  و  کردیم  نظریۀ  ارزیابی  اساس،  تعریف 
و  کنند،  ان آثاری هستند که تولید می مؤلف» دشوار نیست: مترجمان  مؤلف«مترجم در مقام  

ازهای مسئولیت مستقیم جنبه  بر عهده    ی  باعث می   دارنداثر را  اثر را ترجمه، و  که  آن  شود 
بدترجمه  خاص،  مانیم.  ای  مسئول  با تنی  مترجمان  که،  محاسنش،    هستند  و  معایب  تمام 
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متن  صورت به و  عامدانه   مقید  را  ی  می اصلی  به کندبازنمایی  اصلی  متن    ۀنویسند که  نحوی ، 
  ۀ نویسند   اینکهبازنمایی خاصی ندارد (مگر یرمستقیم، در قبال  یا غمستقیم  سئولیتی،  گونه م هیچ 

  در ترجمه با هم همکاری کرده و مترجم  نویسنده    اینکهیا  و مترجم یک نفر باشند  متن اصلی  
  ۀ زده است: نویسند   تألیفتوان گفت که مترجم به تنهایی دست به  می . در این صورت  باشند)

 آیند. حساب نمی در نوشتن متن ترجمه همکار یکدیگر به اصلی و مترجم متن 
است اینجا الزم  آنتو   در  که  بحثی  علیه  به  بر  دیگران  و  پیم  مقام  نظریۀ  نی  در  «مترجم 

را براساس    تألیف) نیز مانند من،  ۲۰۱۱؛۲۰۱۰اگرچه پیم (اند، پاسخ دهیم.  انداخته   » راهمؤلف
، اما  داندترجمه را بازنمایی اثر ادبی می درست مانند من،  کند و  پذیری تعریف می مسئولیت 
پیشتر گفترسد و همان می   ای کامًال متفاوتبه نتیجه  مترجمان  کند که  م، ادعا می طور که 

در این عهده ندارند. اما    ، برکنندچراکه مسئولیت محتوایی را که تولید می   ؛نیستند  مؤلف
تناقضی نهفته است.   پیم می اگر، همان انکار  ادبی باشدطورکه  اثر  بازنمایی    ، پذیرد، ترجمه 

بازنمایی اثر ادبی دارد و  که در قبال  کرد داوری مسئولیتی براساسبودن مترجم را باید مؤلف 
مترجم است.    ۀو این نوع مسئولیت، مسئولیتی است که تنها بر عهد،  نه در قبال خود اثر ادبی

  گوید چون می   ؛چنین مسئولیتی برای مترجمان قائل است )۳۵:۲۰۱۱رسد که پیم (به نظر می 
انتظار می  از مترجمان  از متن اصلی استشان  بپذیرند ترجمه که  رود  که  .  بازنمایی درستی 

مسئولیتی به عهده    بازنمایی مقید متن اصلیپذیرش این مطلب بیانگر این است که مترجم در  
 دارد و لذا انکار این مسئولیت خطایی در استدالل است.  

  ۀ رسد، پیم به ماهیت بازنمایان» می مؤلفقام  «مترجم در منظریۀ  ارزیابی  وقتی که نوبت به  
کند که انگار ترجمه خود  کند و چنان استدالل می که خود به آن باور دارد اشاره نمی   ترجمه 

بازنمایی قهری    ترجمهقبول داریم،  هم پیم  طورکه هم من و  همان   ،اگر یک اثر ادبی است.  
در قبال    ی کهئولیت مستقیم براساس مس مترجم را  باید  متن اصلی است، برای پرهیز از تناقض  

اما  بشناسیم.    مؤلف   ، عهده دارد  بر شده)  و نه در قبال اثر ادبی بازنمایی (خود  بازنمایی  عمل  
بودن  مؤلف رسد که پیم  به نظر می .  احتماًال خیرچنین خطایی شده است؟  دچار  آیا پیم واقعًا  

خوانش زانوتی  (  . کندآن را بیان نمی اصراحت  بارد، ولی  مترجم در بازنمایی اثر ادبی را قبول د
وقتی  رایت  نقد و مباحث مربوط به کپی   ۀحوز در    گونه است). اما های پیم این ) از گفته ۲۰۱۱(

 که شمردن مترجم مهم هستند، مطلبی را  مؤلف   ئلۀمس   ۀانداز   به  آید کهبه میان می لی  ئمساپای  
 کند. کند، اهمیتی اساسی پیدا می نمی پیم به وضوح بیان 

 آثار مؤلفادبی، نه آثار  بازنمایِی   مؤلفهستند، ولی  مؤلفمترجمان من،  رویکرد بنابر  
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 نوع به توضیح دو مخالف را بدهم   هایپیشاپیش پاسخ استدالل  اینکهبرای ادبی محض. 
   . پردازمادبی می  ۀترجم

تا نویسنده بتواند از زیر بار  شود وقتی اثری به نام ترجمه عرضه می .  هاترجمه شبه نخست 
یم. یگو ترجمه می ، آن اثر را شبهمسئولیت آن شانه خالی کند یا اعتبار بیشتری به متن ببخشد

شود، به  » استفاده می مؤلف«مترجم در مقام    ۀدفاع از نظریترجمه برای  شبه مفهوم  اغلب از  
شود طوری وسعت  ترجمه اطالق می را که به نویسندگان شبه   مؤلف این صورت که مفهوم  

ها  ترجمه ه استدالل این است که چون شببخشند که مترجمان «واقعی» را نیز در برگیرد؛  می 
احتماًال ترجمه  ادبی محض هستند، پس  نیز چنین آثار  استداللی  ا  اماند.  ها  برای    همچنین 

مقام   در  «مترجم  ترجمهمؤلفمفهوم  ادبی  جایگاه  برای  هم  و  است تناقض   »  : آمیز 
بنابراین نمی ترجمه شبه  به    کندصدق می   آنهارا که در مورد    توان چیزیها ترجمه نیستند و 

 های واقعی نسبت داد. ترجمه 
اند به خود آزادی زیادی داده نویسندگانشان  هایی که  ترجمه یعنی    ؛ های خالقدوم ترجمه 

خالق نیز اغلب برای    ۀاند. از ترجمیا تا حد زیادی دگرگون ساخته اصلی را زیرورو  متن  و  
. )۲۰۰۰عنوان نمونه، ر.ک. زلر، شود (به » استفاده می مؤلف«مترجم در مقام دفاع از نظریۀ 
وتصرف  بر دخل نی  زاد مبت آ   هایاه ادبی آن دسته از ترجمه توجه ما را به جایگها  این نوع ترجمه 

ز و مانه  ئطورکه پیکاسو آزادانه در آثار بصری والسکو درست همان .  کندجلب می یا اقتباس  
خالق نیز آزادانه در آثار ادبی   وتصرف کرد و آثار بصری جدیدی خلق کرد، مترجماندخل 
بازنمایی  کار تعهد خود را به  کنند تا اثر ادبی جدیدی خلق کنند و برای این وتصرف می دخل 
ادبی و درنتیجه آثار  هایی  اقتباس های خالق را باید  گیرند. ترجمه اصلی نادیده می متن    قهری

اصلی منظر یا جهانی  متن  در مقایسه با  ها  ویژه وقتی که این ترجمه به   ؛ادبی متمایزی دانست
تفاوتی نسبت به ادبیات و نوشتن دارند، یا موضع  م   نگرش  گذارند، ت را به نمایش می متفاو 

خالق  مترجم  ا  ام.  کننداتخاذ می متن اصلی  نسبت به  هجو و استهزاء  ازجمله  انتقادی خاصی  
را   کار  می با  این  انجام  تعهدی  ویزیرپاگذاشتن  ترجمدهد که  اصلی  است  ۀ ژگی    . محض 

نظر  ، که در های شعرترجمه شاید دانست. عادی ای ترجمه توان خالق را نمی   ۀبنابراین ترجم
مدافعان   از  مقام  نظریۀ  بسیاری  در  نامؤلف«مترجم  به  تلقی  هایی  ترجمه درست  »،  عادی 

) و اروجو  ۱۹۸۶طورکه ونوتی (همان   شاید،د؛  ن باش   وتصرف دخل ناچار مبتنی بر  ه ب ،  شوندمی 
اثر ادبی را کنار بگذارند    بازنمایی قهریعهد خود نسبت به  گویند، مترجمان باید ت) می ۱۹۹۴(

جمان در حال حاضر انجام  اما کاری که بیشتر متر بپذیرند.    ادبیاقتباس  عنوان  و کار خود را به 
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فرهنگ دارند، غیر از ۀ  کنند عنوان تولید از کار خود و نقش خود به تصوری که  و  دهند  می 
کم در  دست   ،توان گفتنمی )؛  ۲۰۱۱؛ زانوتی،  ۲۰۱۰عنوان نمونه، ر.ک. پیم،  به این است (

چنین    اینکه برای  .  است  ادبی  اقتباسهای ادبی  که تمام ترجمه ،  توان گفتحال حاضر نمی 
صرفًا  امری   مترجمان  که  نیست  کافی  بیفتد،  تغی اتفاق  را  کارشان  از  خود  دهند یتلقی  .  ر 

ان بیشتری بیابند) و  کنند تا مخاطب گرفته از اثر خود را تأیید می صورت   ۀ (که ترجمنویسندگان  
را بخوانند) دست مترجم را تا  اصلی  متن  که انتظار دارند برگردانی وفادارانه از  خوانندگان (

باید جدا از دیدگاه  را پیدا کند،    ادبیاقتباس  ادبی جایگاه    ۀترجم   اینکهبرای  دند.  بن حدی می 
 مترجم دیدگاه نویسنده و خواننده را هم عوض کرد. 
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