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چکیده
تاریخنگاری جدید مبتنی بر نظریه ،روش و معرفتشناسی تحقیـ اسـتا ایـح بحـر وارد
حوزة ترجمه نیز شده است و تا کنون محققان بسیاری در مورد پـژوه

تـاری،ی ،موهـوم

تاریخ و تاریخنگاری و روششناسی آن س،ح گوتهاند و با پیشـنهاد و تـرویر رویکردهـای
م،تلف تاریخنگاری به غنیسازی ایح حوزه پرداختهاندا در ایح میـان نظـرات آنتـونی پـی
( )5331در ایح زمینه در خور توجه استا به اعتقاد پی متونی کـه عمومـا آنهـا را متـونی
دربارة تاریخ ترجمه میدانی در واقع بیشتر در حوزة نقد تاری،ی یا بایگـانیشناسـی قـرار
میگیرند و نه بهطور مطل در حوزه تاریخنگاری (پی )5331 ،ا به اعتقاد پی نـه نقـد و نـه
بایگانیشناسی هیچکدام نمیتوانند فرضیاتی مطرح کنند که بـا پویـایی و تیییـر در ارتبـا
باشدا هر دوی آنها از تببیح و تشریح تیییر ،چیزی که در پـژوه

تـاری،ی حـرو اول و

آخر را میزند ،ناتوانندا به زع وی ایح نقیصه از ایح نشئت مـیگیـرد کـه محققـان دقیقـا
نمیدانند به دنبال چه هستند و چگونه میخواهند به آن دست یابندا از ایح رو تاریخنگاری
ترجمه غالبا بهصورت کلی و بدون پرداختح به جزئیات انجام میگیـرد و بـه همـیح علـت
نهایتا فهرستی از اطالعات ارائه میشود بیآنکه مبتی بر پایه و اساس علمی بهویژه آزمودن
فرضیههای ابطالپذیر باشدا هدو پژوه

حاضر بررسی کتاب با چـرا و آینـه در جسـتجوی

ریشههای تحول شعر معاصر ایران اثرمحمدرضـا شـویعی کـدکنی  ،از منظـر تـاریخنگـاری
ترجمه با رویکرد پی استا بررسی ایح کتاب نشان داد که کـدکنی بـا اسـتناد بـه مسـتندات
بسیاری ،از روشهای حکایتوار مورد نکوه

پی دوری جسته و بر نق

فعال ترجمه و

مترجمان در فرآیند تیییر تأکید میکند ،همچنیح با تأکید بر فرهنگ مبـدأ و زبـانهـایی کـه
____________________________
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

ترجمهها از آنها صورت میگیرد ،از ایراداهای وارد شده بر مدلهای سیستمی توسط پـی
که بیشتر بر فرهنگ مقصد تأکید میکنند ،دوری جسته است ،بهطوری که مـیتـوان گوـت
روش کدکنی بهدالیل زیر تا حد بسیار زیادی به مدل تاریخنگاری مورد نظـر پـی نزدیـ
استا


پاسخدادن به ی



مبتنیبودن بر شواهد مستند و مستدل



مسئلة خاص ( تحول شعر معاصر فارسی)

توصیف مترجمان بهعنوان عوامل بالقوه تیییر و تحول تاری،ی



تأکید بر فرهنگ مبدأ



توجه به جایگاه بینافرهنگی مترجمان



بهکارگیری فرضیههای روششناختی که قابلیت ابطالپذیری دارند

کلیدواژهها :تاریخنگاری ،بایگانیشناسی ،نقد تاری،ی ،تاریخ ترجمها
 .1تاریخ

تاریخ با همة آنچه انسانها در گذشته گوته و به آن اندیشیدهاند ،همة آنچه کـه بـدان عمـل
کرده یا تحمل نمودهاند و آثاری از آن بهجا نهادهاند ،سـرو کـار دارد و آن را از منظـر تیییـر و
تحول و خاص بودن بررسی میکند (آلتون ،5931 ،صا )11ا از نظر آلتون جریان وقایع وقتـی
تبدیل به تاریخ میشود که انسانی متوکر آن را توسیر نمایـد (همـان ،صا)04ا بـا وجـود ایـح،
عموما چنیح پنداشته میشود که تاریخ گزارشی بیک وکاست از وقایعی اسـت کـه در گذشـته
اتواق افتاده است و مطالعة تاریخ برابر است با جستجوی حقیقتا امـا آیـا براسـتی جسـتجوی
حقیقت تاری،ی امکانپذیر اسـت در نقـل دانـ

تـاری،ی از رویکردهـای م،تلوـی اسـتواده

میشود که اساس همة آنها تالش برای بازیابی و بازنمایی گذشته در زمان حـال اسـتا آلـون
مانسلو ( ،5331بهنقل از باندیا ،1441 ،صا  )01ایح رویکردهـای م،تلـف را زیـر سـه مقولـة
اصلی دستهبندی میکند الف) رویکردهای بازسازی گرایانه 5که بر نظریة تطـاب تجربـهگرایـی
استوار است و ریشه در ایح باور دارد که حقیقت تاری،ی را میتـوان مسـتقیما از منـابع دسـت
اول است،راج کردا در اینجا چنیح استنبا میشود که مورخ میتواند وقایع تـاری،ی را بـهطـور
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عینی و بدون ک و کاست نقل کند؛ ب) رویکردهای ساخت و سـازگرایانه 5کـه اساسـا نـوعی
بازسازیگرایی است ،با ایح توـاوت کـه بـه ضـعف نظریـة تطـاب تجربـی ااعـان دارد و ج)
رویکردهای ساختارشکح گرایانه 1که بر توکر پستمدرن اسـتوار اسـتا تـاریخ ساختارشـکنانه
موروضات سنتی تجربهگرایی را که به تحلیل عینی ،بیطرفانه و حقیقی قائـل اسـت بـه چـال
کشیده و تاریخ مکتوب را حاصل تواسیر فرهنگبند و وابسته به قدرت میداند ( بانـدیا،1441 ،
صا )01-01ا
ایح رویک رد تاری،ی کـه در اواخـر قـرن بیسـت رونـ گرفـت در واقـع واکنشـی بـود بـه
دیدگاههای سنتی دربارة تاریخ که تاریخنگار را مشاهدهگری بیطرو میدانستند کـه صـرفا بـه
نقل و انتقال «حقای » میپردازد؛ «حقایقی» که منطب بـا رویـدادهای تـاری،ی هسـتندا از دیـد
تاریخنگار ساختارشکح «حقایقی» که بهعنوان شواهد ارئه میشـوند بـه خـودی خـود بـیمعنـا
هستند مگر آنکه تاریخنگار دست به توسیر آنها بزند (همان ،صا )03ا
به عقیدة مانسلو ( ،1445صا  )1ماهیت واقعی تاریخ زمانی روشح مـیشـود کـه آن را نـه
بهصورت گزارشی عینی و بیطرفانه از حقیقت تاری،ی بلکه بهعنوان روایتی که تـاریخنگـار از
وقــایع تــاری،ی بــهدســت مـیدهــد ببینــی ا مانســلو ایــح آگــاهی و در از تــاریخ را آگــاهی
ساختارشکنانه مینامد و تأکید میکند که ایح نوع ساختارشـکنی بـا ساختارشـکنی مـورد نظـر
دریدا متواوت استا ایح آگاهی ساختارشکنانه تاریخ را نوعی روایت مکتوب (یعنـی محصـول
متنی تاریخنگار) میداندا به زع مانسلو تاریخ اساسا ماهیتی روایـی دارد؛ چـرا کـه بـه هنگـام
گزارش تاریخ محتوای آن را بهصورت رویدادهایی پشت سر ه نقل میکنی ا تـاریخ برابـر بـا
گذشته به همان شکلی که اتواق افتاده نیست ،بلکه تـاریخ یعنـی اطالعـاتی کـه تـاریخدانـان از
گذشته ارائه میدهند (همان)ا
اگر چه پی هیچگاه بهطور مستقی به دیدگاههای پستمدرن در حوزة تـاریخنگـاری اشـاره
نمیکند ،روشی که وی برای تاریخنگاری در حوزة ترجمه پیشـنهاد مـیدهـد ،بسـیار بـه ایـح
دیدگاهها نزدی

استا وی برای تاریخنگاری سه سطح قائل استا ایح سـه سـطح عبارتنـد از
1. Constructionism
2. Deconstructionism
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فهرستنگاری ،نقد تاری،ی و توسیرا وی تاریخ را چیزی فراتر از فهرستنگاری و نقد تاری،ی
میداند و ایح دو را در واقع مراحلی مقدماتی میداند برای تاریخنگاری واقعی که همان توسـیر
استا تأکید وی بر اهمیت توسیر در تاریخنگاری ،دیدگاه وی را به دیدگاههـای تـاریخنگـاری
پستمدرن نزدی

میکندا در ادامة مقاله دیدگاه وی در حوزة تـاریخ ترجمـه بـهطـور موصـل

بحر میشودا
 .2تاریخ و تاریخنگاری در مطالعات ترجمه

هنگامی که س،ح از تاریخ ترجمه به میان میآید ،با دو موهوم تاریخ و تاریخنگاری مواجـه
میشوی ا لمبرت ( ،5339صا  ،0بهنقل از لوپز و پینیلیا )1459 ،بیح تاریخ و تاریخنگاری تمایز
قائل میشود؛ به عقیدة وی مقصود از تاریخ غالبا نقل حـواد

تـاری،یاسـت و تـاریخنگـاری

مربو به گوتمان تاریخنگار یا مورخ استا جودیر وودور

( )5331ه معتقد به ایح تمـایز

استا بهنظر وی تاریخ شامل روایت حواد

گذشته است در حالیکه تـاریخنگـاری گوتمـانی

است که در مورد دادههای تاری،ی بهکار میرود و در چـارچوب اصـول خاصـی پـیریـزی و
تحلیل میشودا بهنظر میرسد که تمایز مطرحشده بیح تـاریخ و تـاریخنگـاری بـا تمـایزی کـه
مانسلو بیح تاریخنگاری مدرن و پسامدرن قائل میشود شباهت بسیاری داردا
به گوتة دولست ( بهنقل از باستیح و بانـدیا ،1441 ،صا « )0تـاریخ ترجمـه در مقایسـه بـا
دیگر انواع پژوه

در مطالعات ترجمه کمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت»ا در واقـع نادیـده

انگاشتح گذشته و همچنیح ضعف پایههای نظری که پژوه

تاری،ی بر آن استوار است باعر

ایجاد نوعی «تأخیر» در رشتة مطالعات ترجمه در مقایسه با رشتههـای مـرتبط شـده اسـت کـه
اکنون مطالعات ترجمه سعی دارد از آن رهایی یابـد (دولسـت)1445 ،ا مطالعـات اخیـر نشـان
میدهد که بیشتر پژوه هایی که در گذشـته در حـوزة تـاریخ ترجمـه صـورت گرفتـه اسـت
مربو به کشورهای جهان اول و صرفا توصیوی است ،به ایـح صـورت کـه در ایـح مطالعـات
صرفا به نقل حواد

و حقای تاری،ی پرداخته شده استا اما در سالهای اخیـر چرخشـی در

مطالعات تاری،ی ترجمه صورت گرفته است بهطـوری کـه پـژوه هـای تـاری،ی بـر توسـیر
حواد

و حقای و براساس نوعی متدولوژی که ریشه در تاریخنگاری دارد ،مبتنی شده استا
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آنتونی پـی از جملـه اندیشـمندان مطـرح در حـوزة مطالعـات ترجمـه اسـت کـه نظـرات
ارزشمندی در زمینة تاریخنگاری ترجمه ارائه کرده است؛ به اعتقاد وی تـاریخ و تـاریخنگـاری
هر دو به موهومی واحد اشاره دارند :تاریخ ترجمـه (یـا تـاریخنگـاری) شـامل مجموعـهای از
گوتمانهاست که بیان کننده تیییراتی است کـه در حـوزة ترجمـه روی داده یـا از بـروز آنهـا
جلوگیری شده است (پی )5331 ،ا
پی ( )5331تاریخ ترجمه را به سه حوزه تقسی میکند
5ا فهرستنگاری تاری،ی ترجمه در ایح ب،

به سؤالهای زیر پاسخ داده میشودا

 چه کسی ترجمه کرده است
 کجا و در چه زمانی ترجمه کرده است
 چه متونی و چگونه ترجمه شدهاند
 ترجمه برای چه م،اطبی صورت گرفته است
 و چه تأثیری برجا نهاده است
در ایح ب،

اطالعات بهصورت فهرست یا کاتالوگ ارائه میگرددا

1ا نقد تاری،ی مجموعهای از گوتمانهاست که نق

متـون ترجمـهشـده را در ایجـاد

تحول یا ممانعت از آن ارزیابی میکندا در اینجا روابط بینامتنی بررسـی مـیشـود و بـه
سؤاالتی پاسخ داده میشود که با «چگونه» آغـاز مـیشـود و هـدو از واکـاوی روابـط
بینامتنی اطالق ارزش اخالقی یا زیباشناختی به فرضیههای تاری،ی استا
9ا توسیر در ایح سطح از تاریخ ترجمه سعی بر یافتح ایح است که چرا ترجمههـا در
یـ

زمــان و مکــان خــاص رخ دادهانــد و چــه نقشــی در ایجــاد تیییــرات داشــتهانــدا

فهرستنگاری تاری،ی و نقد تاری،ی غالبا با خود حقای و متون سروکار دارند ،امـا در
سطح توسیر به علیت ایح دادهها پرداخته میشود؛ بـهویـژه علیتـی کـه از درون روابـط
قدرت سرچشمه می گیردا در اینجا مترجمان عامل اجتماعی مؤثر بهشمار میآیند (پـی ،
)5331ا
به اعتقاد پی اگرچه ه فهرستنگاری تاری،ی و ه نقد تاری،ی تقریبا با آنچـه کـه گـروه
گوتینگح به تاریخ برونی و درونی ترجمه تعبیر میکند ،مطابقت دارنـد ،هـیچکـدام از آنهـا را
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نمیتوان به معنای واقعی کلمه تاری،ی دانست مگر اینکه پاس،ی درخور به پرس هایی از ایح
دست بدهند که «چرا ایح متح » (و نه متحهـای دیگـر)« ،چـرا اینگونـه » ( و نـه بـه شـیوهای
دیگر ) و «با چه پیامدهای واقعی »ا
از دیدگاه پی فهرستنگاری تاری،ی میتواند انگیزههای (علـتهـای) حدسـی و غیرقابـل
اثباتی را که بهطور غیرمستقی با ایح پرس ها مرتبطند ،آشکار کند و چـه بسـا کـه نقـد بیـن
نظری فراتری فراه آورد اما هیچکدام قادر نیستند فرضیهها و مسائلی مطرح کنند کـه بـهطـور
دقی با پویـایی و تیییـر مـرتبط باشـدا هـیچکـدام قـادر نیسـتند کـه در میـان انبـوه دادههـای
جمعآوریشده و بیجهت به ایح پرس

تاری،ی پاسخ دهند که «چرا »ا

با توجه به تقسی بندی فوق پی معتقد است متونی که عموما آنها را متـونی دربـارة تـاریخ
ترجمه میدانی در واقع بیشتر در حوزة نقد یا فهرستنگـاری تـاری،ی قـرار مـیگیرنـد و نـه
بهطور مطل در حوزة تاریخنگاری (پی )5331 ،ا به زع وی ایح مسئله از ایح نشئت مـیگیـرد
که محققان دقیقا نمیدانند به دنبال چه هستند و چگونه به آن میرسندا از ایح رو تاریخنگـاری
ترجمه غالبا بهصورت کلی و بدون پرداختح به جزئیات نگاشته و نهایتـا فهرسـتی از اطالعـات
ارائه میشود بیآنکه مبتی بر پایه و اساس علمی بهویژه آزمودن فرضیههای ابطـالپـذیر باشـدا
آنچنان که پی ( )5331در مقاله خوی

تحت عنوان «کاستیهـای تـاریخنگـاری ترجمـه» بیـان

کرده است ،کاستیهای زیر در تاریخنگاریهای ترجمه دیده میشود
 جمعآوری اطالعات بهصورت بایگانی که بهطور مش،ص به هیر مسـئلة خاصـی پاسـخ
نمیدهد؛
 مبتنیبودن بر روایت شواهد و اطالعات بهصورت خاطره؛
 دورهبندی تقویمی و بدون تمیز؛
 نادیدهانگاشتح مترجمان بهعنوان عوامل بالقوة تیییر و تحول تاری،ی؛
 ارجحیت (تووق) فرهنگ مقصد؛
 بهکارگیری فرضیههای روششناختی که قابلیت ابطالپذیری ندارند؛
 نادیدهانگاشتح جایگاه بیح فرهنگی مترجمانا
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پی ( )5333تاریخ ترجمه را چیزی فراتر از فهرستنگاری تاری،ی و نقد تاری،ی میداند و
یافتح پاسخ برای سؤاالت چرایی را در گرو «روششناسی» مناسب میدانـد کـه جزئیـات آن را
بهصورت کتابی تحت عنوان روش در تاریخ ترجمه بیان کرده استا پـی (همـان ،صا (ix-xi

در دیباچة کتاب مذکور  0اصل را برای انجام پژوه

در حوزة تاریخ ترجمه ضروری میداند:

توجه به علیت ،تأکید بر مترج بهعنوان عامل انسانی ،ارائة فرضیة مبتنی بر تعل بـیحفرهنگـی،
ارجحیت زمان حالا
 .3تاریخنگاری ترجمه در ایران

تاریخنگاری ترجمه بهصورت هدفمند و در چارچوب روشهای دقی و علمـی امـری نـو
است که از ایح منظر غرب همچنان پیشتاز بوده استا اگرچـه تـاریخ ترجمـة فارسـی ،غنـی و
سرشار از مصالح و مواد متنوع تاری،ی است ،متأسوانه پژوه هـای تـاری،ی ترجمـه در زبـان
فارسی از پشتوانة نظری استواری برخوردار نیستا در بسیاری از کتب تاریخ ادبیات بـه تـاریخ
ترجمه نیز اشاره شده است ،اما اینگونه پـژوه هـای تـاری،ی چنـدان نظـاممنـد و مبتنـی بـر
دیدگاههای فلسوی و نظری نیستا همسو کردن نگاههای کـالننگـر فلسـوی بـا پـژوه هـای
جزئی و خردنگر ترجمه از ضرورتهای تحقی در حوزه تاریخ ترجمه استا نوشتههـایی کـه
در مورد تاریخ ترجمه در اغلب کتب تاریخ ادبیـات یافـت مـیشـود غالبـا تکـراری و از نـوع
فهرستنگاری و نقد تاری،ی است؛ و تقریبا تمام کاستیهایی که پی به آنها اشاره کرده اسـت
در ایح تاریخنگاریها مشهود است5ا شاید بتوان از میان کتب تاریخ ادبیاتی که به تاریخ ترجمه
نیز پرداختهاند کتاب با چرا و آینه در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایـران را جـزء
معدود کتابهایی دانست که تا حدود بسیار زیادی بر روش تاریخنگاری مورد نظر پـی مبتنـی
استا هدو پژوه

حاضر بررسی کتاب با چرا و آینه در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر

ایران اثر محمدرضا شویعی کدکنی ،از منظر تاریخنگـاری ترجمـة مـورد نظـر پـی اسـتا قبـل از
پرداختح به ایح موضوع اکر چند نکته ضروری استا همانطور که پی

از ایح گوته شد پیشنهادهایی کـه

پی برای نوشتح تاریخ ترجمه مطرح میکند
5ا در مقاله ای دیگر با عنوان "تاریخنگاری ترجمه در ایران" به ایح موضوع پرداخته شده استا
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شمارة اوّل

ریشه در مطالعات تاریخنگاری دارد ،هرچند که پی مستقیما به آنها اشارهای نمیکنـدا اگرچـه یـافتح
ریشههای ایح پیشنهادها در مطالعات تاری،ی بـه در بهتـر آنهـا مـیانجامـد ،در حوصـلة ایـح جسـتار
نمیگنجد و نیازمند بحر جداگانهای استا هدو پژوه
پی از طری بررسی کتاب با چرا و آینه یا سنج

حاضر تأیید یا رد روش تاریخنگاری پیشنهادی

میزان علمی بودن کـار کـدکنی بـر اسـاس معیارهـای

پیشنهادی پی نیستا نکتهای که باعر جلـب توجـه نگارنـدگان ایـح مقالـه شـد ایـح اسـت کـه شـیوة
تاریخنگاری کدکنی تا حد بسیار زیادی با معیارهای پیشنهادی پی مطابقت دارد ،بـیآنکـه بتـوان دلیـل یـا

شاهدی برای رد و تأیید آشنایی و یا عدم آشنایی کدکنی با روش پیشنهادی پی در کتاب بـا چـرا و آینـه
پیدا کرد یا اینکه نگارندگان ایح مقاله خواسته باشند در ایح رابطه ادعایی را به اثبات رسـانده باشـندا آنچـه
بیشتر در ایح مقاله مورد نظر است کارکردهای متوقی است که در بسترهای متواوت تاری،ی و فرهنگی بـه
انجام رسیده استا شاید در ناگوتههای ایح متح ایح مسئله روی بنماید که روش پیشنهادی پـی پـی

از او

عمال در کارکرد بسیاری از نویسندگان اتواق افتاده باشد ،بـیآنکـه آنهـا ایـح روش را دسـتهبنـدی و یـا
نامگذاری کرده باشندا این

آیا ایح سؤال پی

نمیآید که آنچه به تأخیر افتاده است ،صرفا نامگـذاری ایـح

کارکرد است که با تأخیر توسط نظریهپردازانی چون پی انجام شده است
 .4مطالعۀ موردی کتاب با چراغ و آینه

بررسی ایح کتاب نشان میدهـد کـه کـدکنی بـا اسـتناد بـه مسـتندات بسـیاری از مطالـب
حکایتوار مورد نکوه

پی دوری جسته و بر نق

فعال ترجمه و مترجمان در فرآیند تیییـر

تأکید میکندا همچنیح با تأکید بر فرهنگ مبدأ و زبـانهـایی کـه ترجمـههـا از آنهـا صـورت
میگیرد ،از ایرادات وارد شده بر مدلهای سیستمی توسط پی که بیشتر بر فرهنگ مقصد تأکید
میکنند ،دوری جسته است و بهطور کلی میتوان گوت که روش کدکنی به دالیل زیـر تـا حـد
بسیار زیادی با مدل تاریخنگاری مورد نظر پی هماهنگی داردا
 پاسخدادن به ی

مسئلة خاص ( تحول شعر معاصر فارسی)

 مبتنیبودن بر شواهد مستند و مستدل
 توصیف مترجمان بهعنوان عوامل بالقوة تیییر و تحول تاری،ی
 تأکید بر فرهنگ مبدأ
 توجه به جایگاه بینافرهنگی مترجمان

سال چهل و نه
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 بهکارگیری فرضیههای روششناختی که قابلیت رد و اثبات دارندا
در ادامه مقاله ت ت

ایح موارد بررسی خواهند شد

 .1 .4پاسخدادن به یک مسئلۀ خاص

همانطور که گوته شد تاریخنگاری از نظـر پـی صـرفا بـه معنـای پـرداختح بـه گذشـته و
گذشتگان بهمنظور بایگانی کردن انبوهی از اطالعات نیست ،بلکه تاریخنگار باید به پرس های
خاصی ه پاسخ دهدا به زع پی ( )5333دالیل پـرداختح بـه تـاریخ را بایـد در زمـان حـال
جستجو کردا پرداختح به تاریخ ترجمه بهمنظور بیـان و حـل مشـکالت و موضـوعاتی کـه بـر
شرایط حال حاضر تأثیرگذارند ،صورت میگیردا ایح بدیح معنا نیسـت کـه خـود را بـه درون
گذشته پرتاب کنی ا بالعکس ،پرداختح به گذشته باید برای پاسـ،گویی بـه سـؤاالت کنـونی و
ارائة مقولهها و راهحلهای بالقوهای باشد که پی

از آن به اهح خطور نکرده استا بنابرایح در

روشی که پی پیشنهاد میکند همچنان اطالعات گذشته مـورد اسـتواده قـرار مـیگیـرد بـا ایـح
تواوت که در ایح روش تاریخنگار مصروکنندة صرو و ساکت ایح اطالعات نیسـتا در ایـح
روش تاریخنگار ترجمة متون گذشـته را دسـتمایـه قـرار مـیدهـد تـا بـرای اکنـون ترجمـه
راهکارهایی ارائه دهدا
کتاب با چرا و آینه در نگاه اول مانند اغلب کتابهایی که دربارة تاریخ ادبیات نوشته شده
است ،پرداخت و طبقهبندی و نقل موضوعاتی است که در بستری خـاص بـر ادبیـات (اعـ از
تألیف و ترجمه) گذشته استا لذا در نگاه اول چنیح بهنظر برسـد کـه کـدکنی در ایـح کتـاب
صرفا به بررسی تحول شعر معاصر فارسی از رهگذر ترجمه در طول صد سـال اخیـر پرداختـه
است ،بدون اینکه ایح واکاوی ها ،به غیر از آگاهیب،شی تاری،ی که کارکرد ابتـدایی هـر مـتح
تاری،یای است ،دردی را از شاعران ،مترجمان و بهطور کلی م،اطبان و فعاالن حـوزة ادبیـات
و باالخص شعر دوا کندا اما بررسی و تأمل بیشتر نشان مـیدهـد کـه کـدکنی عـالوه بـر ایـح
آگاهیب،شی اولیه که بسیار پرفایده ه هست ،م،اطب را به بطح مسئلهای میکشاند که یکـی
از مه تریح مسائل کنونی در حوزه شعر امروز و بهطور کلی در حوزة ترجمة شعر اسـتا اگـر
نگاهی گذرا به تاریخ دیدگاههای مطرح شده دربارة ترجمة شعر بیندازی  ،به مهجوریت ترجمة
شعر در قیاس با دیگر حوزههای ترجمة ادبی پیخواهی برد ،تا به آنجا که برخی ترجمـة شـعر
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شمارة اوّل

را گناه دانستهاندا حتی امروزه در زبان فارسی ه در قیاس با ترجمه ژانرهایی از قبیـل رمـان و
نمای نامه ،ترجمة شعر بسیار در حاشیه و مهجور واقع شده است بهطوری کـه مترجمـان بنـام
ادبی کمتر وارد ایح حوزه شده و ایح حوزة بسیار مه عمال به کسانی واگذار شـده اسـت کـه
آشنایی اندکی با زبانهای خارجی و سب های شعری آن شاعران دارندا همانطور کـه کـدکنی
( ،5934صا  )131بهدرستی خاطر نشان میسازد «از آنجا که اکثریت مترجمان شعر فرنگـی در
ایح ی صد سال کمتر توانستهاند ظرایف اصلی شعر برجسته فرنگی را در ترجمه خوی
کنند ،تصوری که ’شاعران‘ عصر ما از شعر فرنگی دارنـد چیـزی اسـت در حـد یـ
خش

و خالی که غالبا به یاری ی

ارائـه
ترجمـه

’فرهنگ حی ‘ پرداختـه شـده اسـت»ا کـدکنی در سراسـر

کتاب خود به اهمیت ترجمة شعر در شکلگیری شعر معاصر فارسی میپردازد بهطوری کـه در
مقدمة کتاب خوی

(همان ،صا  )11میگوید «عنوان دوم کتـاب را مـیخواسـت ’جـای پـای

شعر فرنگی در تحول شعر معاصر ایران‘ قرار ده تا بتواند ب،

اصلی هدو و نیز محتویـات

کتاب را ،تا حدودی ،آینگی کند ،اما به پیشـنهاد بعیـی دوسـتان صـرو نظـر کـردما» اگرچـه
نمیتوان دلیل پیشنهاد «بعیی دوستان» را دانست،ا میتوان حدس زد که با مهجوریـت ترجمـة
شعر و دیدگاهی که میکوشد نق

آن را در تحوالت شـعر معاصـر نادیـده بگیـرد ،بـیارتبـا

نیستا کدکنی با قائلشدن نقشی فعال برای ترجمـة شـعر از دوران مشـروطه تـاکنون و لـزوم
توجه بیشتر به ایح حوزه در دوران معاصر ،ترجمة شعر را از انزوای تاری،ی خود بیرون کشیده
و تا زمان حال کشانده استا
 .2 .4مبتنیبودن بر شواهد مستند و مستدل

کدکنی در بحر درباره تأثیر ترجمه در تحول شعر معاصر ،به کلیگویی بسنده نکـرده و در
فصول م،تلف کتاب ،زیر عناویح م،تلوی جنبههای گوناگون ایح تأثیرات را با ارائـة شـواهد و
مستندات بیان میکندا وی بهویژه در دو فصل با عناویح «جای پای شعر فرنگـی» و «دگرگـونی
ساخت و صورتها» جنبههای گوناگون ایح تأثیر را با اکر سند و مثال میکاودا کدکنی در ایـح
فصل پس از مقدمهای کوتاه و به قول پی «حکایتوار» با بررسی تأثیر ترجمة فرنگی بر اهنیت
شاعران و نویسندگان ایرانی و ادبیان فارسی در ی

قرن گذشته ،ردپای ایح تیییرات را در آثار

شاعران معاصر میکاودا در ایح مقدمه کوتاه و حکایتوار وی س،ح از تیییـر اهنیـت و نگـاه
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شاعران معاصر ایرانی در اثر آشنایی با آثار ادبی فرنگی میپردازد و برای نمونه به توـاوت بـیح
دو شاعر فارسیزبان که در فاصلة کمتر از ی
اگر ی

قرن از ه میزیستهاند ،میپردازد و میگوید

مصراع یا سطر از شعر فرو فرخزاد را در کتاب تولدی دیگر ،بهطور فال و

قرعهکشی برداری و در کنار ی

مصراع از شعر ادیبالممال

بگذاری هرکس اندکی با

موهوم زبان و شعر و ادبیات و فرهنگ آشنایی داشته باشد ،ایح دو نمونهس،ح پارسی را
از دو عال کامال جدا از ه و از دو دنیای متواوت احساس خواهد کردااا
چه چیزی سبب شده است که در فاصلة کمتر از ی

قرن ایحهمه تواوت در شعر و

زندگی دو شاعر ظهور کند پاسـخ بسـیار روشـح اسـت و قـاطع بهـرهوری از فکـر و
فرهنگ و هنر فرنگی در فرو  ،بـیبهرگـی از ایـح زنـدگی و فرهنـگ در شـعر ادیـب
الممال ااا
ی

قرن الزم بوده است تا ایح تحول ریشه در فکر و زندگی متجددانه ما بدوانـد و

برگ و بار دهدا ایح خود چیزی نبوده است مگر ترجمة ادبیات فرنگی به زبـان فارسـی
(کدکنی ،5934 ،صا )505-504ا
برخالو بسیاری از نگارندگان تاریخ ادبیات ،کدکنی بـه ایـح مطالـب حکایـت وار بسـنده
نمیکند و پیشینه ترجمه شعر فرنگی در مطبوعات صد سال اخیر و تاثیرات ایـح ترجمـههـا را
بهطور موصل بررسی میکندا کدکنی (همان )500-509 ،ایح تاثیر را بـه ترتیـب در سـه حـوزه
میمون یا فکر و موضوع ،تصاویر و ایماژها و نهایتا زبان میداند و معتقد است که گام به گـام
تحوالت شعر فارسی با تحول نوع ترجمهها هماهنگی کامل داردا
کدکنی (همان )500 ،نشریاتی را که به ترجمة شعر فرنگی اهتمام کردهاند و بی

و کـ در

تحول شعر فارسی مؤوثر بودهاند به چند گروه یا چند دوره تقسی بندی کرده است «دورة بعـد
از صدور فرمان مشروطیت تا حدود کودتای  5133و سپس دورة بیستسالة پهلوی اول کـه تـا
 5914هاشا ادامه یافته استا دورة سوم عصری است که با سقو پهلـوی اول و پایـان جنـگ
جهانی دوم و عوارض حاصل از ان آغاز میشود و تا کودتای  5991را فرا میگیـردا دورة بعـد
از کودتا تا فروپاشی نظام سلطنت را نیز میتوان دورة پایانی ایح بحر به شـمار آوردا» کـدکنی
پس از ایح تقسی بندی سیاسی به مجالت مه هر دوره که سـهمی در ترجمـه و معرفـی شـعر
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فرنگی داشتهاند ،میپردازد و محتوای آن مجالت را از حیر ترجمة اشـعار فرنگـی و تـأثیر آن
بر شاعران هر دوره با اکر نمونه و سند میکاودا در فصل «دگرگونی ساخت و صورتها» نیـز،
تحت عناویح م،تلوی به بررسی جنبههای گوناگون تأثیرات ترجمه شعر فرنگی در تحول شـعر
معاصر فارسی پرداخته استا ایح عناویح عبارتاند از
 ن،ستیح ترجمهها؛
 نهیت ترجمه؛
 آغاز ترجمة شعر فرنگی؛
 تأثیر زبانهای فرنگی؛
 اثر ادبیات فرانسه در فارسی؛
 ظهور اسطورههای یونانی و رومی؛
 دگرگونی رمزها در شعر فارسی؛
 رابطة ترجمه و تیییر سب ها؛
 تأثیرات بالغت شعر فرنگی؛
 توراتیات؛
 مراحل تحول در زبان شعر؛
 بیانیههای شعری؛
 تحول بیانیهها در ارتبا با ترجمه؛
 تأثیر شعرای اروپایی؛
 دربارة زبان شعر امروزا
 .3 .4توصیف مترجمان بهعنوان عوامل بالقوۀ تغییر و تحول تاریخی

تأکید بر نق

فعال مترجمان بیشتر در تقابل با نظریههای سیسـتمی اهمیـت خـود را نشـان

میدهدا در نظریههای سیستمی نظام مقصد بهتنهایی تعیییحکننـدة تمـام اتواقـاتی اسـت کـه در
عرصة ترجمه رخ مینمایدا در واقع ،طب ایح نظریه ،نظام مقصد تعییح میکند که چه آثـاری و
چگونه ترجمه شوندا اما بنا بر اصل دومی کـه پـی ( )5333در تـاریخنگـاری مطـرح مـیکنـد
موضوع اصلی دان

تـاری،ی نـه مـتح ترجمـه ،نـه نظـام بـافتی آن و نـه حتـی ویژگـیهـای

سال چهل و نه
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تاری،ی باید مترج باشد؛ چرا که فقط انسان اسـت کـه

مسئولیتی متناسب با علیت اجتماعی داردا تنها از طری مترجمـان و مالزمـان اجتمـاعی آنـان (
زمان و مکـان خاصـی،

مشتریان ،حامیان و م،اطبان) است که میتوانی دریابی که چرا در ی

ترجمة خاصی صورت گرفته استا برای دانستح علت وقوع ترجمـههـا ،بایـد بـه افـرادی کـه
درگیر ترجمهها بودهاند ،توجه کنی ا کدکنی همهجا به نق
فارسی و نق

مترجمان در تیییـر و تحـول شـعر

دیگر عوامل انسانی در صدور بیانیههایی در لزوم تیییر و تحول در شعر فارسـی

اشاره میکندا آنطور که از گوتههای کدکنی برمیآید ،بهنظر میرسد کـه وی بـی
نق

نظام ادبی در تعییح هنجارهای ترجمه اهمیـت دهـد بـر نقـ

از آنکـه بـه

عوامـل انسـانی از جملـه

مترجمان و ادیبانی که با فرهنگ غرب در تماس بودهاند ،تأکید میکندا
نکتة جالب توجه ایح است که کدکنی پس از پرداختح به مجالت هر دوره در فصل «جـای
پای شعر فرنگی» ایل عنوان «کوششگران راه» به معرفی مترجمان اشـعار فرنگـی مـیپـردازد و
ایح ب،

را ایحگونه آغاز میکند
در مروری که به مجالت ادبی ناشر شـعر فرنگـی ،در ادوار چارگانـه ،از فرمـان
مشروطیت تا دورة چهارم مورد بحر ما ،که به سالهای دهة چهل و پنجاه شمسـی
میرسد ،داشتی  ،در نمونههای شعری مورد توجه مترجمان و ایح که در هر دورهای
بهتدریر سلیقههای مترجمان چگونه عوض شده است و ایح تحول ،بهطور مسـتقی ،
روی دگرگونیهای شعر متجدد ایران چگونه اثر گذاشته است -از تـأثیر در مسـائل
تربیتی و اخالقی فابلهای فرنگی تا تأثیر بر طرز نگاه شاعران به زندگی و طبیعت و
نوع تصاویر ایشان و حتی زبان شعری ایح شـاعرانا اینـ

مـروری دیگـر خـواهی

داشت به همان مسائل از چش انـداز دیگـری ،یعنـی از منظـر کوشـ هـای فـردی
شاعران و مترجمان در نسلهای م،تلف برای نشاندادن میزان حیور شـعر فرنگـی
در تحول سلیقة شاعران قرن بیست (کدکنی ،5934 ،صا )533ا
در ایح قسمت کدکنی به اکر نام و پیشینة و فعالیت شاعران و مترجمانی میپـردازد کـه بـا
معرفی آثار فرنگی باعر تیییر میمون ،تصاویر و زبان شعر فارسی شدندا چه بسا که بسـیاری
از ایح اطالعات در قسمت معرفی مجالت آمده باشد اما نکته قابل توجه تأکیدی اسـت کـه در
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ایح قسـمت بـر روی عـامالن انسـانی درگیـر ترجمـه شـده اسـت ،چیـزی کـه پـی آن را در
تاریخنگاری ترجمه بسیار مه میداندا
 .4 .4تأکید بر فرهنگ مبدأ

بر خالو نظریههای سیستمی ،در مدل پی تأکید بیشتر بر روی فرهنگ مبدأ استا به اعتقاد
پی فرهنگ مقصد خود نمیتواند بهتنهایی عامل تیییر باشدا به گوتة پی ( )5331هولمز بر ایـح
باور است که مترجمان بهعلت وجود شرایط خاصـی در فرهنـگ مقصـد ،بـه شـیوهای خـاص
ترجمه میکنندا آنچه که برای هـولمز اهمیـت دارد ایـح اسـت کـه ترجمـههـا را مـیتـوان در
چارچوب بافت تاری،یشان توضیح دادا در واقع طب نظریههای سیستمی ،ترجمههـا دادههـایی
هستند که بهطور بالقوه بافتی را که در آن قرار دارند توضیح میدهندا همانطور که پی ()5331
میگوید معموال چنیح پنداشته میشود که نق

ترجمهها ارائة دان

یا بیـان روابـط اسـتا در

نتیجه ترجمهها معلولی بهشمار میروند که علت آن را باید در بافت زبان ،ادبیـات یـا فرهنـگ
جستجو کردا پی به چنیح برداشتی از نق

ترجمه قائل نیست و معتقد است که مترجمان برای

بیان روابط موجود بیح فرهنگها دست به ترجمه نمیزنند ،بلکـه بیشـتر هـدو آنهـا معرفـی
عناصر جدید و تیییر حداقل یکی از فرهنگها و تصویر فرهنگ دیگر و در نهایت تیییر روابط
بیحفرهنگی موجود استا از نظر پی ترجمهها علت نسبی تیییرات تاری،ی نسبتا بزرگ هستند،
اما پژوهشگران اندکی به نق

فعال ترجمهها در عرصة بیحفرهنگی پرداختهاندا البته پی تأکیـد

میکند که ترجمهها تنها عوامل تیییر فرهنگی نیسـتند و عوامـل دیگـری هـ وجـود دارنـدا از
دیدگاه پی  ،نظریههای سیستمی با تأکید خود بر فرهنـگ مقصـد نقـ

علیـی ترجمـههـا را در

عرصة بینافرهنگی نادیده میگیرندا پرسشی که پی ( )5331مطرح میکند ایح است که چگونـه
ترجمههای تحت سلطه فرهنگ مقصد میتوانند نظام مقصد را تیییر دهند و اگر همـهچیـز در
فرهنگ مقصد است ،چگونه چیزی میتواند آن را تیییر دهد
در سراسر کتاب کدکنی ،ایح تأکید بر فرهنگ مبدأ بسیار واضح و پرنمود است تا جـاییکـه
در ب،شی جداگانه با عنوان «سه کشورهای اروپایی» در فصل «جای پـای شـعر فرنگـی» بـار
دیگر تأثیر شعر فرنگی بر شعر فارسی را از مسیر و منظر دیگری بررسی میکند و با اکـر مثـال
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و سند به تأثیر ترجمة شعر از کشورها و زبانهای م،تلوـی از جملـه فرانسـه ،آلمـان ،ایتالیـا و
اسپانیا بر شعر معاصر فارسی میپردازدا
 .5 .4توجه به جایگاه بینفرهنگی مترجمان

از نظر پی ( )5331مترجمان باید از فرهنگ مقصد فاصله بگیرنـدا مترجمـان در درون یـ
فرهنگ نیستند ،بلکه همیشه در مرز فرهنگها فعالیت میکننـد و در نتیجـه کـار آنهـا همیشـه
بینافرهنگی استا به گوتة پی ( )5333اگر بناست که تاریخ ترجمه بر مترجمان تأکید کند ،بایـد
به بافت اجتماعی که مترجمان در آن کار و زندگی میکنند بپردازدا امروزه معموال بافـت را بـا
فرهنگ مقصد یکسان میپندارند ،اما به زع پی نمیتوان هویت مترج را تنها با یـ

فرهنـگ

واحد شناسایی کردا در واقع بسیاری از مترجمان در تقاطع فرهنـگهـا یـا آنچـه کـه پـی آنـرا
بیحفرهنگ مینامد ،قرار دارند و صرفا به ی

فرهنگ واحـد تعلـ ندارنـدا در سراسـر کتـاب

کدکنی هرجا به مترجمان و شاعرانی که به ترجمة شعر پرداختهاند ،اشـاره شـده اسـت ،بافـت
زندگی اجتماعی آنان نیز مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت و بـرخالو بسـیاری از کتـب تـاریخ
ادبیات مشابه که صرفا به تحلیل بافت اجتماعی و سیاسی زبان مقصد پرداختهاند ،در ایح کتـاب
مترجمان و شاعران آشنا با اشعار فرنگـی عمـدتا در فیـایی بـیحفرهنگـی تصـویر شـدهانـد و
گزارشی موصل از فعالیتها و بافت زندگی اجتماعی آنها بهدست داده شده استا
 .6 .4بهکارگیری فرضیهای روششناختی که قابلیت رد و اثبات دارد

کدکنی ( ،5934صا  )53موضوع اصلی کتاب را «بازتاب ادبیـات و شـعر میـرب زمـیح در
شعر نو فارسی» میداندا وی در مقدمة کتاب خوی

ااعان میکند که «جملة درخشـانی کـه در

اغلب فصول ایح کتاب ،صوحه به صوحه میگسترد ایح است که ’تمام تحوالت و بـدعتهـا و
بدایع شعر مدرن ایران تابعی است از متییـر ترجمـه در زبـان فارسـی‘»ا (کـدکنی ،5934 ،صا
)11ا در واقع ایح فرضیهای است که کدکنی میکوشد با توسل به اطالعـات و اسـناد گونـاگون
در کتاب خوی

به اثبات آن بپردازدا ایح در صورتی است که ایح فرضیه قابلیت اثبات حتمـی

ندارد و نظریة غالب تحول شعر معموال مبتنی بر دورهبندیهایی اسـت کـه از سـب
شروع شده و با سب

عراقی و اصوهانی ادامه پیدا میکند و بعد از آن سب

خراسـانی

بازگشـت مطـرح
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میشود و سپس شعر نو تولید میشود که برای دلیل وقوع آن براهیح متواوتی آورده شده استا
برخی شعر نو را ادامة نوعی نثر مانند نثر تاریخ بیهقی میدانندا باور به شعرگونگی نثر بیهقی تـا
به آنجا پی

رفته که جعور یاحقی در صدد گزین

ب ،های شـعرگونة نثـر تـاریخ بیهقـی و

چاپ آن بهصورت کتاب شعر برآمده استا
فرضیة دیگری که مطرح شده ایح است که تحول شعر فارسـی از دل تحـوالت خـود نظـام
زبان فارسی و نظام ادبی و سیاسی برخاسته استا در ایح میان فرضیهای نیـز مطـرح اسـت کـه
تحوالت شعری جدید در زبان فارسی را مرهون ترجمه از زبانهای غربی میداند امـا غالبـا در
کتب م،تلف نقد و تاریخ ادبیات ایح فرضیه صرفا مطرح و بـدون آوردن شـواهد و مسـتندات
کافی رها شده استا کدکنی ضمح مطرحکردن فرضـیة اخیـر ،بـا آوردن مثـالهـا و مسـتندات
گوناگون سعی در اثبات آن داردا
 .5نتیجهگیری

بررسی موردی کتاب با چرا و آینه در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایـران نشـان داد کـه
روش تاریخنگاری کدکنی در ایح کتاب در بسیاری از موارد به روش مورد نظر پی نزدی
ی

مورد یکی از کاستیهای مورد نکوه

اسـتا تنهـا در

پی در تاریخنگاری کدکنی مشاهده شد و آن هـ دورهبنـدی

سیاسی و تقویمی در طبقهبندیهای م،تلف از جمله طبقهبندی مجالت ادبی بـر اسـاس ادوار چهارگانـة
سیاسی بودا
کتابنامه

آلتون ،جا را ()5931ا شیوة تاریخ نگاری .ترجمة منصوره اتحادیها تهران تاریخ ایرانا
شویعیکدکنی ،ما ()5934ا با چرا و آینه در جستجوی ریشههای تحول شـعر معاصـر ایـران ا
تهران س،حا
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