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 مترجم پیشگفتار

 
تنانود بورای    موي  هوای خنانودن ادبيوا  جهوان، و     ای اسوت بور شوينه    مقدموه  حجم كماين كتاب 

در مقواعع كارشناسوي و كارشناسوي ارشود مونرد       شناسوي هوای ادبيوا  تطبيقوي و ترجموه      دوره
استاد ادبيوا  تطبيقوي دانشوگاه هواروارد      2استداده قرار بگيرد. ننيسندۀ اثر، دكتر دينيد دمراش،

و كتاب دفن شده: گم شدن و دوباره پيودا   1ادبيا  جهان چيست؟همچنن  ديگریو آثار  است
6گموش  شدن حماسه بزرگ گيل

را بوه رشوته تحريور در آورده اسوت. وی همچنوين ويراسوتار         

  است. 8منبع پرينستنن در ادبيا  تطبيقيدر شش جلد و  4مجمنعه ادبيا  جهان النگمن

پاسوكال   7فرانكون مونرتي،   3دينيد دمراش، در كنار متدكرين ديگری ماننود اميلوي اپتور،   

 پردازان رشته ادبيا  تطبيقوي  نظريه ترين از برجسته 26وننتي و الرنس 9ان بسنت،زسن 5اننوا،زكا
ن تنانمنود  ايون كتواب منجوب تشونيی سواير مترجموا       . متورجم اميودوار اسوت كوه ترجموه     است
ادبوي   ادبيا  تطبيقوي و نظريوة   ين متدكران و ساير متدكران برجستةنرمان برای ترجمه آثار اكش

 معاصر گردد.

 
  

                                                                                                                                              
1.  David Damrosch (b. 1953) 

2.  What is World Literature? (2003) 

3.  The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (2007) 

4.  Longman Anthology of World Literature (2004) 

5.  Princeton Sourcebook book in Comparative Literature (2009) 

6.  Emily Apter (b. 1954) 
7.  Franco Moretti (b. 1950) 

8.  Pascale Casanova (b. 1959) 

9.  Susan Bassnett (b. 1945) 

10.  Lawrence Venuti (b. 1953) 
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 مقدمه

 
                                                                       هزار سال پيشوينه دارد و اموروزه تقريبوا  در تموامي نقواو مسوكنني        جهان كه بيش از پنج ادبيا 

هوای فرهنگوي    های ادبوي و تجربوه   يذ همتا از  بي تننعيجهان گسترده است، برای خنانندگان 
داشته باشيم كه تموامي ايون آثوار     تنقعتنانيم  آورد؛ با اين حال، به دييل اين كه ما نمي فراهم مي

واحوود  سوونت  درون يوو   دريچوة مخووزن دانشووي فرهنگوي كووه خناننوودگان بووا ننيسوندگان    را از
هوای خاصوي را هوم پويش روی مخاعوب       چوايش  تنونعي كنويم، چنوين    مشترک هستند، بررسي

زيوادی در مونرد ايون     اعالعوا  بدون سدر به پاريس هم حتي   2گذارد. خنانندۀ آثار بايزاک مي
را بهتور   6و پروسوت  1های منجند در آثار بوندير  اند صحنهتن ميدرنتيجه آورد؛  شهر به دست مي

ای ضوروری بورای    زمينوه  پيش قرآن تجسم كند؛ به همين صنر ، داشتن آگاهي مناسب دربارۀ
حتي   ها عنل بكشد تا خناننده، آشنايي  نزديكي عربي است. ممكن است سال درک كامل شعر

 های ادبي جهان مناجه شنيم؟ فرهنگبا ي  فرهنگ كسب كند؛ پس ما چگننه بايد با انبنه 
منحصر به فرهنگي خاص  ، به ننبة خند بسياركليهای ادبي، با وجند بافت  سنت       معمنال  
كننود؛ در   را توداعي موي   3                   ، دائموا  شكسوپير  8و توا  اسوتاپرد   4هوای برنوارد شواو    نامه هستند: نمايش

                                                                            قرون وسطايي  ژاپن، مملون از اشوارا  بوه اشوعار چينوي و ژاپنوي پيشوين         7نجي         افسانة گ كه   حايي
كنند. همچنوين،   اشاره مي      گ نجي  افسانةننيسان مدرن ژاپني، به ننبة خند، پينسته به  است و رمان

 هوايي كوه   ا  منحصر به فوردی را در مونرد راه  تصنرها، در كنار اشارا  ادبي متداو ،  فرهنگ
                                                  دهند. اگر ما متني خارجي را بدون در نظور گورفتن     ده شند، پرورش ميبايد خلی و فهميادبيا  
و  ای رنوگ   اش بخنانيم، اين خطر وجند دارد كه متن را به نسخه های ننيسنده ا  و ارزشتصنر

                                                                                                                                              
1.  Honoré de Balzac (1799-1850) 

2.  Charles Baudelaire (1821-1867) 

3.  Marcel Proust (1871-1922) 

4.  George Bernard Shaw (1856-1950) 

5.  Tom Stoppard (b. 1937) 

6.  William Shakespeare (1564-1616) 

7.  Tale of Genji 
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         واقعوا    2كه گنيي هنمر رو باخته از فرمي ادبي كه از قبل با آن آشنايي داريم، تقليل بدهيم؛ چنان
پوردازی كنود؛ يوا گونيي                     كوامال  شخصويت   تنانسوته  بننيسود، ويوي نموي    خناسته اسوت رموان   مي

 افتند.   هايكنهای ژاپني در واقع غزيياتي هستند كه پس از هدده سيالب از ت  و تا مي
خناهيم خنانش  ای چيست؟ اگر نمي با وجند اين مباحث، تكليف خنانندۀ غيرحرفه

ای را فرابگيريم  د كنيم، بايد شينهجهان محدوادبيا   خند را به مرزهای باري  ي  يا دو
هودف از  های دور بيشترين اسوتداده را ببوريم.    ها و زمان                                   كه از راه  آن از آثار در بستر مكان

هوای   ای از شوينه  و به اين منظنر، مجمنعه شندبر عرف  اين نيازاست كه ها اين  بحثارائة 
هوای كتواب، مسوائلي     فصل. شند جهان عرضه ميادبيا   های گنناگنن شدن به جهان وارد

كننود؛   شنيم، برجسوته موي   ها مناجه مي كليدی را كه ما در برخنرد با مطايب خارجي با آن
تناننود بورای    كننود كوه موي    هايي را ميان آثار برجستة جهاني نمايان موي  به اين شينه ارتباو

جهان ا  ادبي های بررسي های سندمندی از روش های كارشناسي و مقاعع باالتر نمننه دوره
 باشند.
شونيم، بسويار    ها مناجوه موي                     پرشمار  جهان با آنادبيا   هايي كه ما در پرداختن به چايش 
جهوان در  ادبيوا    اثوری از هور   ا  كوه   من اين كتواب را بوا ايون عقيوده ننشوته     اما  هستند؛  واقعي

 ، برخي آثار ش كند، تنانايي استثنايي دارد. بي فرارفتن از مرزهای فرهنگي كه آن را تنييد مي
تنانند برای مخاعب درون آن فرهنوگ   قدر محدود به ي  فرهنگ خاص هستند كه تنها مي آن

ای  آن متونن در قلمورو فرهنوگ ملوي يوا منطقوه      درنتيجوه                                      يا متخصصان  آن رشته معنادار باشند و
نده پيدا های دور خنان ها و مكان مانند. با وجند اين، بسياری از آثار در زمان اصلي خند باقي مي

گنيند. هيچ فرهنگ ادبوي از دربوار پادشواه     كنند و خيلي سريع با ما به عرز گيرايي سخن مي مي
هزار سال پيش در بخوش جنونبي    بند و چهارادبيا   شدۀ كه اويين حامي شناخته 1از اور گييشن
شودۀ   كرد، دورتور نيسوت. زبوان او مسونمری  بوا هويچ زبوان شوناخته         روايي مي اينهرين فرمان بين

شد و خوط   هزار سال پيش از هنمر اين زبان ديگر استداده نميحتي   ديگری خنيشاوندی ندارد.
اكنونن كوه   اموا   بند؛ن ي                                                                  ميخي  اين زبان به مد  دوهزار سال، يعني تا اواخر قرن ننزدهم، خناندن

انود، بورای واكونش     محققان عصر جديد با تالش بسيار ايون زبوان باسوتاني را رمزگشوايي كورده     
ننشته شده است به هيچ گننوه  « گييشن» ای كه برای يكي از پسران                     دادن به جذابيت  الاليي اننش

 دانش خاصي نياز نداريم:

                                                                                                                                              
1.  Homer 

2.  King Shulgi of Ur 
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 خناب بيا، خناب بيا،
 خناب، برای پسر  بيا،

 خناب برای پسر  بشتاب!
 چشمان بازش را به خناب ببر،

  و دستانت را بر چشمان درخشانش قرار بده
 گرش، زمزمهدر منرد زبان 

 ها خنابش را پريشان كنند. نگذار كه اين زمزمه
(Šulgi N, Lines 12-18)  .  

در اموا   تناند بوه فراسونی زموان و مكوان خوند سودر كنود؛                 غايبا  ميادبيا   ي  اثر عايي
هوای   تورين ويژگوي   ای بوه درون برخوي از عميوی    دسترسوي ويوژه   تناند شوينۀ  مقابل، همچنين مي

هوای خوند را بيشوتر     اختيار خناننده قرار بدهود. آثوار هنوری، فرهنوگ     فرهنگ اصلي خند را در
ترين نقاشي يوا داسوتان هوم    «گرا واقع»حتي   ها را بازتاب دهند و كنند تا اينكه فقط آن منكسر مي

های  از عريی آينه اعالعا دار شده است. با اين حال، انبنهي از  ي  بازنمايي گزينشي و سب 
شنند. بنابراين، اگر در منرد چيزهوايي كوه بوه آن اشواره      منتقل ميادبيا   برجسته و شهر فرنگ

ای  كند و فرضيا  ننيسنده و مخاعبان اثر بيشتر بدانيم، درک ما از اثر به عرز قابول مالحظوه   مي
 يابد. افزايش مي

های زباني كوه   اكننن در منرد منسيقي، هنرهای تجسمي، وهمچنين آفريده اين اصل هم
هوای   ای متداو  معاني متداوتي دارند، پذيرفته شده است: مرد  ژاپن و انگلستان رنگه در زبان

ها  عيف رنگحتي   ها  ها دارند كه برخي از آن های متداوتي برای رنگ نا اما  بينند، متداوتي نمي
بسياری از عريوی هنور    مطايبتنانيم در منرد ي  فرهنگ  كند. ما مي بندی مي را متداو  تقسيم

هوای ننشوتاری هوم در اختيوار داشوته باشويم،        هنگوامي كوه مودرک   اموا   اش بيامنزيم، ماریو مع
ي سودارش  گييم. اگر شوعرهايي را كوه پادشواه شون    آمنز در منرد آن فرهنگ مي اندازه بيشتر بي

زودی خند را در محاصرۀ معبدی مملون از خودايان ناشوناخته و انبونهي از      داده بيشتر بخنانيم، به
برای دسترسوي بوه آن فرهنوگ در     گي شينۀ مهميييابيم. اشعار شن و تاريخي ميتلميحا  ادبي 

كنود توا آن اشوعار را     د و آن دانش فرهنگي، به ننبة خند، ما را يواری موي  نده اختيارمان قرار مي
 بهتر بدهميم.  

                                                                                             خنانوودن اثووری متعلووی بووه زمووان يووا مكوواني دور متضوومن حركتووي دادوسووتدی ميووان       
ای از جهوان، هميشوه يو  منظوره از ديودگاه ايسوتگاه        هاسوت. منظوره   ختهها و ناشونا  شده شناخته
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در آنچوه  خونانيم از صوافي    را موي آنچوه  هور   ناپوذيری  اجتنابكننده است؛ ما به صنر   مشاهده
جديود   ا  پيشين خندمان را به صنر  كامل بور اثور  تنقعاگر اما،  دهيم. ايم، عبنر مي گذشته خنانده

آن اثر بر موا توأثير خوند را خناهنود گذاشوت و دامنوة ديود موا را          های ويژۀ قرار ندهيم، خصلت
 دانستيم، به ما خناهند داد.  از پيش ميآنچه ديدگاهي تازه به درنتيجه گسترش خناهند داد و 

ايون  اموا   جهان در گسترۀ كاملش ترسوناک بوه نظور برسود،    ادبيا   ممكن است خناندن
قودر   آن ملي بزرگي وجند دارد. برای نمننه، در انگلستان قرن ننزدهم سنت  مشكل در منرد هر 

هوا را بخنانود. بوه ديگور      تناند در عنل عمرش هموة آن  رمان ننشته شده است كه هيچ كس نمي
سخن، هميشه آثار بيشوتری بورای خنانودن وجوند دارد؛ ويوي اگور از هموان اويوين آثواری كوه           

وش خناندن، حداقل به صنر  ابتدايي، آشنا شده باشويم،  آميزی با ر رز منفقيتايم به ع خنانده
تنانيم رو به جلن و به صنر  افزايشي سواير آثوار را نيوز بخونانيم. خنانودن آثواری فراسونی         مي

يا چرخوة هرمننتيو  اسوت    « جزء و كل» ای برجسته از چايش                        محلي  خندمان شامل نمننه سنت  
شنيم. با اين حال، بايد از جايي آغواز كنويم و راه    مجزا نيز با آن مناجه مي سنت  كه ما  در ي  

، 1، فيلودينگ 2تری بيابيم. اگر دانش عميقي از دفون  خندمان را به بيرون و به سمت ديدگاه وسيع
داشوته باشويم، بهتور خوناهيم فهميود كوه        3و جرج اييون   8، تروينپ4، وايتر اسكا 6جين آستن

، 5را بوه صونر  تطبيقوي در رابطوه بوا ديودرو       كرده اسوت  و اگور بتونانيم ديكنوز     چه مي 7ديكنز
تور خناهود    ببينيم، به عنر عبيعوي دانوش موا  وسويع     21و داستاينسكي 22، گنگنل26، گنته9هنگن

شونند، درک موا از    هوايي كوه اموروزه در اعوراف موا ننشوته موي        د. همچنين، خنانودن كتواب  ش
ای.                        ا بخشوي از منظرگواه   دهند؛ به عبار  ديگر، ما ديكنز را ت های كالسي  را شكل مي داستان

آشونايي وسويع و عميوی بوا      خونانيم.  ننيسوان معاصور موي    و سواير رموان   24، پيتر كری26اس. بيا 
رساند تا ديكنز را در انگلستان يا چينوا   ای به ما ياری مي ايعاده های مختلف به صنر  خارق رمان

                                                                                                                                              
1.  Daniel Defoe (1660-1731) 

2.  Henry Fielding (1707-1754) 

3.  Jane Austen (1775-1817) 

4.  Walter Scott (1771-1832) 

5.  Anthony Trollope (1815-1882) 

6.  George Eliot (1819-1880) 

7.  Charles Dickens (1812-1870) 

8.  Denis Diderot (1713-1784) 

9.  Victor Hugo (1802-1885) 

10.  Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

11.  Nikolai Gogol (1809-1852) 

12.  Fyodor Dostoyevsky (1821-1881) 

13.  A. S. Byatt (b. 1936) 

14.  Peter Carey (b. 1943) 
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                              واقعوا  نتونانيم از اويوين     توا اموا   ژاپنوي را بهتور درک كنويم؛    1نيجريايي يا ينكيمن ميشيمای 2آچبة
عنر توا دهموين و صودمين سور در بيواوريم،       خنانيم و سپس از دومين رمان و همين رماني كه مي

تنانود در   تنانيم به چنوين شوناختي برسويم. ايون رونود هرمننتيو  متدسويری  موي         هيچ وقت نمي
هوايي كوه در    كننود و از جملوه كتواب    محلي ما گردش مي سنت  هايي كه در  كندكي و با كتاب

ممكون  هزار و ي  شوب  و  انجيلاند، آغاز شند.  فرهنگ ما به عننان كاالی وارداتي ريشه يافته
ن است از چنان زمان دور و درازی شناخته شده باشند كوه در حوال حاضور ديگور خوارجي بوند      

اگر حاال شرو  به خنانودن در فراسونی مرزهوای متونن شوناخته       ها بسيار آسان به نظر برسد. آن
گيری از  تنانيم با بهره مياما  كنيم؛ مي احساس    ش   بي                                   شده كنيم، ش   و ضربة پديدۀ جديد را

 شده از نخستين خنانش خنيش به آن پاسخ دهيم.   های كسب تنانايي
 يوذ  را بوا فهوم و   ادبيوا    هايي كه بايد كسب كنيم توا  اين كتاب گرد مجمنعه مهار 

هوای مختلوف بوه     بخنانيم، سامان يافته است. ما بايد از فرضيا  ادبوي مختلوف كوه در فرهنوگ    
و محويط   ادبيوا    شينۀ خلی و خونانش  ادبيا ،                                 اند، شامل فرضياتي در منرد چيستي  وجند آمده

های آن  و آثار اجتماعي آن آگاهي داشته باشيم. اين منضن  فصل نخست كتاب است كه مثال
پوردازد و   مي خناندن در گذر زمانر غنايي آورده شده است. فصل دو  به منضن              عمدتا  از شع

های  بيني و شينه تنانيم با جهان كند: چگننه مي حماسي غربي به عننان نمننه استداده مي سنت  از 
های بعد از آن كه اثر  سنت                                                             خاص اثری قديمي كنار بياييم؟ و چگننه زندگي دو  اثر را در بطن  

، بوا  پيشوين ها ياری رسانده، ارزيابي كنيم؟ در فصل سن ، بر اسواس دو فصول    يری آنگ به شكل
شوند. فصول    ها پرداخته موي  نامه به چايش خناندن فراسنی فرهنگ هايي از نمايش اشاره به نمننه

عونر   هموان  وشوده    يابد كه هنگا  خناندن آثار ترجموه  های جايبي اختصاص مي چهار  به چايش
شنند. در ايون فصول،    ظاهر مي وجهان بايد اغلب اين كار را انجا  بدهند  يا  ادب كه خنانندگان

هوا و   ها را بوا نونعي آگواهي انتقوادی از انتخواب      به اين بحث خناهم پرداخت كه بايستي ترجمه
ای از زبان اصلي متن نداريم، بخنانيم و چنوين   واسطه اگر هيچ دانش بيحتي   های مترجم، غرض

حتوي    ا ياری خناهد رساند توا از تجربوة خنانودن بيشوترين بهوره را ببوريم و      خنانش انتقادی به م
                                            های بهبندی  اثر به سبب ترجمه را كشف كنيم.   گاهي اوقا  راه
كننود،                                                      های دسترسي  ما به جهوان موتن خوارجي تمركوز موي      های آغازين بر راه اگر فصل

هوا بوه    ناننود از عريوی آن  ت هوايي كوه خوند ننيسوندگان موي      های پنجم و ششم در منرد راه فصل
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پوردازد كوه در يو      كنند. فصل پنجم به آثاری موي  فراسنی فرهنگ خندشان برسند، بحث مي
هوای ننشوتن در دنيوای در حوال      اند؛ در حايي كه فصول ششوم، شوينه    فضای خارجي قرار گرفته

اننودگان  خن هايي را كوه  كتاب، راه واپسين سخنكند. در پايان،  جهاني شدن امروز را واكاوی مي
های انتقوادی،   های اصلي تا خنانش جهان از متنادبيا   تنانند در مطايعه و خناندن مند مي عالقه

 كند.                                                   كردن  زمان در خارج كشنر خندشان پيش بروند، ترسيم مي مطايعة زبان و سپری

 هوای مقودماتي   تنهايي يوا بوه عنونان منبعوي درسوي بورای كوالس        تنان به اين كتاب را مي
هوای ادبوي    هوای آغوازين در مونرد ژانرهوا يوا گننوه       ايعه كرد. تمركز كتاب در فصول مطادبيا  

هايي كه بر ي  ژانر خاص تمركز دارند، تلديوی گوردد؛ بوا ايون      تناند با برنامة درسي كالس مي
تنانند به ننبة خند در بررسي آثاری كه بوه هور    اند، مي حال، مسائلي كه در هر فصل مطر  شده

اند، منرد استداده قرار گيرند. همچنين، بحث كول كتواب از دوران باسوتان توا      ژانری ننشته شده
مون  اموا   دهد؛ های درسي را بازتاب مي پيشرفت بسياری از كالس گيرد و را دربرميعصر مدرن 

شمارانه تنها ي  شينه بورای   ا ؛ ارائة گاه اغلب مطايب قديمي و جديد را در مقابل هم قرار داده
، بيشوتر آثوار را بوه    حجوم كتواب  كنتورل   ا برنامة مطايعاتي است. بوه منظونر  يسازی كالس  آماده

های عظيم پژوهشي كه در گورد بسوياری از                                               صنر  كنتاه و معمنال  در رابطة ضمني با مجمنعه
هوای   وجوه خونانش    ا . مباحث اين كتواب بوه هويچ    ، منرد بحث قرار دادهندا اين آثار پديد آمده

هايي به مطايعة گستردۀ اين آثار  و دروازه كليهايي از مسائل  ن نمننهجامعي نيستند؛ ويي به عننا
 اند.  و آثار مشابه ارائه شده

جهان را به تصونير بكشود؛   ادبيا   ايعادۀ بخشي از گنناگنني خارق كنشد مياين كتاب 
در يننوان   2ای از ننيسندگان شامل هنمر و سونفنكل  هايي در منرد عيف گسترده بنابراين، بحث

و  4ناهيوو ۀاز ژاپوون دور 6در هندوسووتان قوورون وسووطا، منراسوواكي شوويكيبن  1اييووداسسووتان، كبا
گيرد. با وجند  را دربرمي 1663در سال  ادبيا   ، برندۀ جايزۀ8ننيس ترک اورهان پامنک رمان

كردن مثال روی مثال مبارزه كنم. در هر فصل سه يا چهار اثور   ا  با وسنسة انبار اين، سعي كرده
هوای   شند. مثال تر به چند اثر ديگر مي هايي كنتاه ر مركز بحث قرار دارند و فقط اشارهكليدی د

ای كوه   شوده و بورای پيشونهاد ترفنودهای عموده      هوای مطور    چايش داده شده به منظنر تأكيد بر
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 اند. اند و قابل استداده برای خنانندگان امروز هستند، ارائه شده ننيسندگان آن را به كار برده
انود، از   پوذير شوده   جهان همهادبيا   های حاضر بسياری از متنني را كه در كالسكتاب 

كند. با وجوند   را بررسي مي 8وايكن اثر  4اومروستا   6از ويتر ،1نديداكتا  2حماسة گيل گمش
هوای   هوای مناسوب بورای نكتوه     شوده بوه منظونر يوافتن مثوال      شوناخته  اين، من به بررسي آثار كمتر

هوا را   شده و همچنين برای به معرض نمايش گذاشتن ننيسوندگاني كوه مون بوه شخصوه آن      ارائه
تونانيم   يدن اين كه ميپرداز . فهم ها را بخنانند، مي خناهم افراد بيشتری آن دانم و مي جذاب مي

اند، اويوين قود  اساسوي را در     كه در خالل تعداد مناسبي از آثار ارائه شده كليبا بررسي مسائل 
كننده باشد؛ همچنين دانستن اين كه از اين  تناند خيلي ديگر  جهان برداريم، ميادبيا   شناخت

بخوش اسوت. جيموز     ر شوند، مسو   نقطه به بعد گسترۀ عظيمي از امكانا  پيش روی ما بواز موي  
ترين متن ننشته شده باشد كه يو    ای دارد كه شايد جهاني جمله 7رستاخيز فينيگاندر  3جنيس

 كنود. شوايد تعريوف بهتوری بورای      مجسوم موي  « خنابي آرمواني  ي  بي» وسيلة نظم آرماني را به
ننودۀ  كننود توا بوه خنا    كيهان در حال گسترشي از آثاری كوه موا را مجبونر موي    » جهان ازادبيا  

   شته باشد.وجند ندا« خنابي آرماني را ببينيم آرماني تبديل شنيم و رؤيای آن بي
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