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مقدمــه بــه تعریــو انــوری ( )6931نوشتهایســش کــه «در ثغــاز کتــاش ،ر ــاله ،مقالــه ،و
ماننــد ثنهــا میثیــد و در ثن بــه معرفــی موضــوش و رو

کــار میپردازنــد» (ص -1123

 )1111مقدمــه یکــی از عنا ــر مهــ پیــرامت میباشــد و در اهمیــش ثن همــی بــ

کــه

ژنــش ( )6331بیــه اعظ ـ کتــاش پیــرامت هــا ث ــتانههای تأویــا 9را بــه برر ــی مقدمــه
اختصاص میدهد در طبقـهبنـدیهای مت ـاوتی کـه ژنـش از مقدمـهها ارامـه میدهـد ،مقدمـة
مترج را در جایوا مقدمـههایی میدانـد کـه تو ـ شـی

ـومی 4نوشـته شـد ا ـش و

از جایوــا مقدمــههای مللــو 2برخــوردار نیســش ای ـ در حــالی ا ــش کــه طبــم نوــا بــه
بســنش و ل ــور ( )6331ترجمــه شــکلی از بازنویســی ا ــش و در تمــام اشــکا بازنویســی،
مــت در را ــتای د ــتیابی بــه ایــدمولوژی خا ــی در جامع ـة مقصــد ،د ــتکاری میشــود
مطالعــه و برر ــی شــکا و فرثینــد ایـ ترییــرات میتوانــد در ایجــاد ثگــاهی جدیــد دربــارة
دنیــایی کــه در ثن زنــدگی م ـیکنی  ،روشــنور باشــد (ص  )Vii-viiiل ــور ( )6331بــر ای ـ
باور ا ـش کـه متـرج اگـر نـه بیشـتر ،د ـش کـ بـه انـدازة نویسـند در ببـا دریافـش و
بقای اار مسئو ا ـش در شـر ایـ فرثینـد بازنویسـی ،ل ـور همچنـی بـه مترجمـان بـرن
بیسـت اشـار میکنــد کـه یادداشــشهای بســیار زیـادی بــا عنـوان  Reader’s Guidesبــرای
خواننــدگان غیرحرفــهای نوشــتهاند ،اگرچــه ای ـ یادداشــشها غالب ـاً نادیــد گرفتــه شــد اند
(ص 6و )1حــا بــا در نظــر گــرفت چنــی جایوــاهی بــرای متــرج  ،بــهنظــر میر ــد
مترج ثنبدر با مـت درگیـر و نزدیـ

باشـد کـه در نظـر گـرفت او بـهعنوان یـ

وم و طبقـهبنـدی مقدمـة او در زمـرة مقدمـههایی کـه تو ـ شـی

شـی

ـومی بـر یـ

ااـر

نوشــته میشــود ،جــای بــازبینی داردا بــرای ــقهگذاشــت بــر همــی جایوــا مللــو گونـة
متــرج ا ــش کــه در بیــا

بــا واژة پیشــنهادی ژنــش بــرای مقدم ـة مللــو ،بــرای مقدم ـة

1. Translatorial Preface
2. Ontological Narrative
3. Paratexts: Thresholds of Interpretation
4. Allographic Prefaces
5. Authorial Prefaces

ا پنجاه

متــرج  ،بهه جهه عبارهه
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Translatorial Preface

پیشنهاد میشود
تعــاریو بســیار مت ــاوتی از روایــش در عر ــههای میتلــو داد شــد ا ــش برخــی
روایش را نمود و شـیوة بیـانی اختیـاری میداننـد کـه مقـدود بـه دا ـتان و ادبیـات میشـود
و در نتیجه مستلزم وجود شیوة بیـانی غیـر روایـی نیـز میباشـد ،امـا در رویکـرد ایـ مقالـه،
بهنظریـة روایــش ــامرز و گیبس ـ ( )6339در علــوم اجتمــاعی ا ــتناد میشــود کــه روایــش
را الــزام وجــودی و هستیشنا ـانة زنــدگی اجتمــاعی میداننــد کــه همــهجــا حرــور دارد و
ـــرفاً مقـــدود بـــه دا ـــتان و ادبیـــات نمیشـــود (در کیـــوری ،6333 ،ص  )1چنـــی
رویکــردی در ارتبــاط مســتقی بــا مطالعــة هویــش ،هستیشــناختی و کنههــای اجتمــاعی
میباشـــد طبـــم نظـــر دوفینـــا و جورجـــاکوپولو ( )1161مقدمـــههای مترجمـــان دا ـــتان
تجــارش شیصــی ثنها ــش و روایــش دا ــتانهای شیصــی عنصــر مه ـ
هویــش ا ــش (میشــلر ،6332 ،ص  )613بمبــر

ــازندة خــود و

( )1166مینویســد هــر کســی دا ــتانی

دارد و نیز حم بازگو کردن دا تانه را دارد (درکوپر ،1161 ،ص )13
 .2سؤال پژوهش

برای برر ـی روایـش مقدمـههای مترجمـان در طـو شصـش ـا در ایـران ،ـه ـلا
تققیم مطر شد ا ش
 .۱روایــش مقدمــههای مترجمـان ب ـر ادبیــات دا ــتانی ترجمــهشــد بــه فار ــی از ـا
6991تا  6931در ایران چه بود ا ش؟
 .2روایش ای مقدمهها از ا  6991تا  6931چه ترییراتی کرد ا ش؟
 .۳ای ترییرات را از منظر کارکردگرایی چوونه میتوان ت سیر کرد؟
 .۳روش پژوهش

همانطور که ذکـر شـد هـد

از ایـ تققیـم برر ـی روایشهـای مقدمـههای مترجمـان

و ترییــرات ثنهــا در طــو شصــش ــا در ایــران ا ــش از میــان انــواش متــون موجــود،
مقدمــة مترجمــان بــر ادبیــات دا ــتانی انتیــاش شــدا زیــرا ترجمــة متــون ادبــی از
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چــالهبرانویزتــری انــواش متــون موجــود ا ــش بــدی منظور میبایســش پیکــر ای جــاما از
مقدمــههای مترجمــان بــر ادبیــات دا ــتانی ترجمهشــد بــه فار ــی فــراه کــرد جســتجوی
ثغــازی در کتابیانــههای میتلــو از جملــه کتابیانــة ملــی ایــران نشــان داد کــه تعــداد
مقدمههای نوشتهشد بر ثاـار ادبـی کـه در دهـههای اولیـة بـازة زمـانی مـورد نظـر ترجمـه و
نمونــهگیری در د ــتر  6ا ــت اد شــد

چــاش شــد  ،بســیار ک ـ ا ــشا در نتیجــه ،از رو

پیکــرة مــورد ا ــت اد در ایــ ترجمــه در نهایــش شــاما انتیــاش تصــادفی ــد و چهــار
مقدم ـة متــرج بــود کــه بــر چــاش او ثاــار دا ــتانی ترجمهشــد از زبانهــای میتلــو بــه
فار ــی در طــو

ــا هــای  6931-6991نوشــته شــد .ای ـ بــازة زمــانی از ثن جهــش حــامز

اهمیــش ا ــش کــه ایــران شــاهد رخــدادی مهــ  ،یعنــی ترییــر نظــام از شاهنشــاهی بــه
جمهوری ا لامی بود.
جدول  .۱پیکرة پژوهش
مجموع

۱۳39-09

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳39-39

۱۳۳9-39

سال

614

14

11

19

66

61
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تعداد مقدمه

یکی از مشـاهدات جـانبی ارزشـمند در طـو گـردثوری پیکـرة تققیـم ایـ بـود کـه در
طو زمـان ،تعـداد مقدمـههایی کـه مترجمـان بـر ثاـار ادبـی ترجمـهشـد نوشـتهاند ،چـه از
ر تمایا چه از ـر الـزام ،افـزایه یافتـه ا ـشا بـرای هـر دهـه  91کتـاش برر ـی شـد و
تعداد مقدمههای یافششد به ایـ شـر ا ـش  3مقدمـه بـرای دهـة ـیا  61مقدمـه بـرای
دهـة چهـاا  66مقدمــه بــرای دهـة پنجــا ا  19مقدمــه بــرای دهـة شصــشا  11مقدمــه بــرای
دهة ه تادا و  14مقدمه بـرای دهـة هشـتاد مقایسـة تعـداد کتاشهـای برر ـی شـد و تعـداد
مقدمــههای یافــش شــد میتوانــد حــاکی از افــزایه معنــاداری در تعــداد مقدم ـة متــرج در
طــو شصــش ــا و مشیصــاً در ــه دهــة دوم در مقایســه بــا ــه دهــة او باشــد در
نتیجــه ،ثنچــه بیکــر ( )1111از ثن بــه ابترــای گزینشــی 1یــاد میکنــد و ثن را از ویژگیهــای

1. Availability/Convenience Sampling
2. Selective Appropriation
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روایــش میدانــد اهمیــش مییابــدا ایــ ترییــر در تصــمی و انتیــاش مترجمــان مبنــی بــر
نوشــت مقدمــه ،بــه تأییــد ونــوتی ( )6332یکــی از ابزارهــای بابــا رؤیــششــدن متــرج
ا ش
پــ

از گــردثوری پیکــر ای نســبتاً جــاما ،مقدمــههای مترجمــان در دو ــط فــرم و

مقتــوا برر ــی شــد اند ــ ، ،یافتــههای ایــ دو ــط بــرای برر ــی ــط

ــوم

کلانتری که نقه یـا کـارکرد مقدمـههای متـرج میباشـد بـهکار گرفتـه میشـود البتـه لـازم
به ذکر ا ش که ارتباط میـان ایـ
کــه کــر

ـه ـط کاملـاً پویـا و تعـاملی بـود چـون همـانطوری

و ( )1111بیــان مــیدارد انجــام تقلیــا روایــش نمیتوانــد از رویکــردی بــا

مراحلی بسـته و مشـی

تبعیـش کنـد ،بلکـه شـاما مجموعـهای از عنـاوی گـا بـیباعـد

میباشد
 .3یافتههای تحلیل فرم

در تقلیــا فــرم ،ــد و چهــار مقدم ـة متــرج از نظــر عنــوان ،طــو  ،موبعیــش مک ـانی،
شــمار گذاری ــ قات و امرــای متــرج برر ــی شــدند یافتــههای ایــ بیــه غالبــاً
بهطور کمی تقلیا شدند
 .۱ .3تحلیل عنوان

عنوان به تیتری اشـار دارد کـه در بالـای اولـی

ـ قة مقدمـة متـرج بـرای نامیـدن ثن

ا ــت اد میشــود در ایــ تققیــم از عبــارت مقدم ـة متــرج ـ به ــورت عنــوانی عمــومی
برای ح ظ انسجام ا ـت اد شـد ا ـش پـ

از برر ـی عنـوان مقدمـهها ،مشـاهد شـد کـه

مترجمــان از عنــاوی مت ــاونی بــرای ناموــذاری مقدمههایشــان ا ــت اد کردنــد از میــان پــن
نوش عنوانی کـه بـرای ناموـذاری مقدمـههای متـرج در طـو شصـش ـا در ایـران یافـش
شد «متـرج واژ ای عمـومی» بـا  43/19در ـد پرکـاربردتری عنـوان بـود ا ـش از میـان
عنوانهــای میتلــو یافــششــد در ایــ الوــو ،مقدمــة متــرج  ،یادداشــش متــرج و
پیهگ تــار متــرج بــهترتیب اولــی  ،دومــی و ــومی عنــوان پربســامد بود انــد اگرچــه در
ای میان ،یادداشش مترج رشد چشمویری را در دو دهة ثخر نشان داد
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چهــار الوــوی یافــششــدة دیوــر ،بــهترتیب فراوانــی تجمعــی شــاما واژ ای عمــومی بــا
 12/31در ــد ،عنــوان مرــمونی بــا  62/93در ــد ،بــدون عنــوان بــا  3/12در ــد و در
نهایــش واژ عمــومی زیرعنــوان مرــمونی بــا  1/31در ــد میباشــد در الوــوی ا ــت اد
از واژ ای عمــومی ،مقدمــه ،پیهگ تــار ،و دیباچــه ،از نظــر فراوانــی بــهترتیب اولــی  ،دومــی
و ـومی واژ هــای مــورد ا ــت اد بودنــد منظــور از عنــوان مرــمونی عنــوانی میباشــد کــه
اشارة دبیمتری بـه مقتـوای هـر مقدمـه دارد امـا وجـه مشـتری میـان بسـیاری از عنوانهـای
مرمونی پـرداخت ثنهـا بـه زنـدگی نویسـندة ااـر بـود ا ـش کـه نمونـههایی از ثن شـاما

عناوینی از ببیـا دربـارة جیمـز دونـووان و ایـ کتـاشا دربـارة یاشـار کمـا  ،اینچـه ممـد و
ترجمة ثنا ینی چند دربـار نویسـند ا ثشـنایی بـا نویسـند ا ـینی دربـارة زنـدگی ،ثاـار
و افکار ـیمون دوبـووار میباشـد اوج ا ـت اد از ایـ الوـو در دهـههای شصـش و ه تـاد
بود ا ش کـه میتوانـد حـاکی از جایوـا نویسـند در خـوانه و نقـدهای ادبـی ثن دهـهها
باشــد در ــد فراوانــی ا ــت اد از مقدمــههای بــدون عنــوان از  94/13در ــد در ــه ده ـة
او بــه  11/63در ــد در ــه ده ـة دوم تنــز پیــدا کــرد تیصــی

عنــوان بــه مقدمــههای

مترجمان میتواند موجب پیدایی بیشتر مقدمه و همچنی مترج و روایش او شود
 .2 .3طول مقدمه

برر ی طو مقدمه به ایـ مسـئله میپـردازد کـه ثیـا طـو مقدمـههای متـرج در طـو
شصــش ــا اخیــر در ایــران ترییــری کــرد ا ــش در نظــری اجمــالی بــه مقدمــههای
مترجمان ،بهنظر ر ید که میـان طـو مـت و طـو مقدمـة متـرج ارتبـاط معنـاداری وجـود
دارد ،بــدی معنــی کــه ممکــ ا ــش مت هــای طولــانیتر ،مقدمــههای طولــانیتری داشــته
باشـند و ترییــرات احتمــالی در طــو مقدمــهها را نتــوان ــرفاً بــه ترییــراتِ درزمــانیِ طـو
مقدمــهها نســبش داد بلکــه طــو مت هــایی کــه مقدمــه بــر ثنهــا نوشــتهشــد نیــز عــاملی
تأایرگذار خواهد بود
برای حـا ایـ مسـئله ،میـزان بهنجـار طـو مقدمـهها مقا ـبه شـد کـه حا ـا تقسـی
تعداد ـ قات هـر مقدمـه بـر تعـداد ـ قات کـا مـت مربـوط و گـزار

نتیجـة حا ـا

ا پنجاه

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …

642

به ورت در ـد ا ـش بـرای ـهولش مقا ـبة ترییـرات در طـو شـه دهـه ،میـانوی و
در مواردی میانة طو مقدمه در هر دهه مقا به و در نمودار  6نشان داد شد
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نمودار  .۱طول مقدمة مترجم

نمــودار بالــا نشــان میدهــد کــه بــه ا ــت نای ی ـ

مــورد ( ،)6911-6921میــانوی ط ـو

مقدمــههای مترجمـان در طــو شصــش ــا و مشیصـاً در دو دهـة اخیــر رونــدی کاهشــی
را نشــان میدهــد از ایــ رو میتــوان میــان افــزایه ا ــت اد از عنــوان «یادداشــش» بــر
مقدمهها در دو دهـة ثخـر و کـاهه طـو مقدمـة مترجمـان در طـو دو دهـة ثخـر ارتبـاط
معنــاداری بربــرار کــردا متعابــب افــزایه ا ــت اد از عنــوان «یادداشــش» کــه بهگ تــة انــوری
( )6931دلالش بـر نوشـتهای کوتـا دارد ،طـو مقدمـة متـرج نیـز در طـو شصـش ـا و
مشیصاً در طو دو دهة اخیر مورد مطالعه کاهه یافته ا ش
در ت سـیر اهمیـش عنـوان در روایـش مقدمـههای متـرج میتـوان بـه ویژگـی دیوـری از
روایــش اشــار کــرد کــه بیکــر ( )1111از ثن بــه برچســبزنی 6یــاد میکنــدا ای ـ تیصــی
نــام یــا عنــوان ،یکــی از ا ــتراتژیهای مــلار در باشبنــدی 1یـ

روایــش ا ــش عنوانهــای

میتلــو بــرای تســل روایشهــا بــا هـ ربابــش میکننــدا زیــرا عنــوان ،چــارچوبی ت ســیری
ارامه میکند که پا

های ما را به روایشها تعیی و مقدود میکنند
1. Labelling
2. Framing
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 .۳ .3موقعیت مکانی مقدمة مترجم

در برر ــی موبعیــش مکــانی مقدمــة متــرج  ،مکــان بــرار گــرفت مقدمــة متــرج در
مقایسه با دیوـر عنا ـر پیشـی پیـرامت تقلیـا میشـود موبعیـش مکـانی مقدمـة متـرج از
ثن نظر حامز اهمیش ا ش که معنای هـر روایـش تـا حـد زیـادی منـوط بـه جایوـاهی ا ـش
که اشرا میکنـد و ترییـر در جایوـا مکـانی میتوانـد بـه ترییـر درخـود روایـش یـا ت سـیر
ثن بینجامـدا بــا نظــر بــه ایـ رویکــرد تأکیــد میشــود کــه مقدمــه ،پیهگ تــار یــا هــر شــر
دیوری را که مترج بـر ااـر نوشـته ولـی در جایوـا پسـی مـت بـرار گرفتـه ا ـش در ایـ
پژوهه مورد برر ی برار نورفش
در ایـ برر ــی ،تمــامی عنا ــر پیشــی پیرامتنــی ــد و چهــار مقدمـة متــرج و تــوالی
ثنها برر ی شد دیوـر عنا ـر پیشـی یافششـد شـاما ـ قة حـم طبـا و نشـر ،مقدمـة
ناشر ایرانـی ،مقدمـة ناشـر خـارجی ،مقدمـة دیوـر افـراد ایرانـی بـر ااـر ،مقدمـة دیوـر افـراد
خارجی بر اار ،ـ قة تقـدی نامـه ،ـ قة بـدردانی ،مکاتبـات متـرج و نویسـند  ،ترجمـة
مقدم ـة متــرج خــارجی ااــر بــه فار ــی ،فهر ــش ،تصــاویر و نقاش ـیها ،مقدم ـة ویرا ــتار
ایرانی ،و تقریظهـای دیوـران بـر ااـر بـود ا ـش نتیجـة برر ـی انجـامشـد ایـ بـود کـه
هرگــا مقدمــهای از نویســندة ااــر وجــود داشــته ثن را جــز درونیتــری عنصــر پیــرامت
پیشی (یعنی نزدیـ تری عنصـر بـه مـت کتـاش) بـرار داد انـد اگـر مقدمـهای از مترجمـی
خـارجی بـر ااـر موجـود بـود  ،ثن را میــان مقدمـة متـرج ایرانـی و مقدمـة نویسـندة کتــاش
بــرار داد انــد مکاتبــات میــان متــرج و نویســند  ،بعــد از مقدم ـة متــرج بــرار داد شــد
ا ش مقدمة ناشـر و دیوـر افـراد ایرانـی ،ببـا از مقدمـة متـرج بـرار گرفتـه در حـالی کـه
مقدمة ناشر و دیوـر افـراد خـارجی ،بعـد از مقدمـة متـرج و نزدیکتـر بـه مـت بـرار گرفتـه
ا ـش مــورد اخیــری نیــز از «مقدمـة نویســند بـرای خواننــدگان ایرانـی» وجــود داشــش کــه
در ثن نویســندة ااــر بــهطور مســتقی خواننــدگان ایرانــی را خطــاش بــرار داد ا ــش ایــ
مقدمــه ببــا از مقدمـة متــرج بــرار داد شــد ا ــش بــا ای ـ پــیهفــرک کــه بــرار ا ــش
خواننــد در تــوالی خوانــدن از همــان تــوالی چیــنه عنا ــر در کتــاش تبعیــش کنــد ،ایــ
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پ،رنگ ــازی 6نــهتنها در باشبنــدی روایــشِ خــودِ مقدمــه بلکــه در چوــونوی باشبنــدی
روایش مت نیـز نقـه مـلتری بـازی میکنـد دیوـر مقدمـهها و عنا ـر پیشـی پیـرامت کـه
پ

از مقدمة متـرج میثینـد نیـز میتواننـد روایـش مقدمـة متـرج را تأییـد و تک یـر کننـد،

ثن را ترییر دهند یا حتی با ثن مقابله کنند
 .3 .3شمارهگذاری صفحات مقدمه

بـهطور کلـی شـه نـوش مت ـاوت شـمار گذاری بـا برر ـی مقدمـههای متـرج در طـو
شصش ا یافش شد شمار گذاری بـا اعـداد فار ـی ،پیو ـته بـا مـت ا شـمار گـذاری بـا
اعداد فار ی ،گسسته از مـت ا شـمار گذاری بـا اعـداد فار ـی بـا حـرو  ،گسسـته از مـت ا
شمار گذاری بـا ال بـای فار ـی ،گسسـته از مـت ا بـدون شـمار  ،پیو ـته بـا مـت ا و بـدون
شمار  ،گسسـته از مـت

نـوش دیوـری از شـمار گذاری را نیـز بـا لقـام تمـایز میـان اعـداد

فار ــی و عربــی در ــه عــدد  2 ،4و  1میتــوان اضــافه کــرد امــا چــون طــو برخــی
مقدمهها کمتر از 4

قه بود امکان تمایز را ناممک

اخش

بــا توجــه بــه یافتــههای تققیــم ،اولـی  ،دومــی و ــومی نــوش رایـ در هــر دهــه و در
طو شه دهـه بـهترتیب ا ـت اد از اعـداد فار ـی ،پیو ـته بـا مـت  ،بـدون شـمار گذاری،
پیو ته با مت و شـمار گذاری بـا اعـداد فار ـی بـه حـرو

و گسسـته از مـت بـود ا ـش

و کمتــری بســامد ا ــت اد مربــوط بــه اعــداد فار ــی ،گسســته از مــت  ،و ال بــای فار ــی،
گسسـته از مــت و بـدون شــمار گذاری ،گسسـته از مــت بـود ا ــش بـهطور کلــی میتــوان
گ ــش شــمار گذاری ــ قات مقدمــه پیو ــته بــا شــمار گذاری مــت شــیوة غالــب بــود
ا ــش بســامد ا ــت اد از هــی کــدام از شـیو های شــمار گذاری گسســته ،معنــاداری خا ــی
را نشان نداد تـا جـایی کـه در دو دهـة ثخـر ،دیوـر هـی مـوردی از شـمار گذاری گسسـته
یافــش نشــد کــه بیــانور حرکــش بــه ــمش رویکــردی منســج تر در شــمار گذاری مقدمــه
مترج ا ش اگرچه بایـد ایـ مسـئله را هـ یـادثور شـد کـه در ـا هـای  6991تـا 6941

1. Emplotment
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نیز هی موردی از شمار گذاری گسسـته یافـش نشـد ایـ امـر را شـاید بـا توجـه بـه تعـداد
ک مقدمههای مورد برر ی در ای دهه نتوان با بطعیش تأیید کرد
 .3 .3امضای مترجم در مقدمة مترجم

امرای مترج یکـی از عنا ـر دیوـر فـرم در مقدمـة متـرج میباشـد کـه بـه شـیو های
اتمام مقدمـه تو ـ متـرج بـا ذکـر نـام و غیـر در پایـان مقدمـه میپـردازد برر ـی انـواش
امرا در مقدمههای مترجمان ،بـه شنا ـایی یـازد نـوش مت ـاوت از امرـا انجامیـد کـه شـاما
موارد زیـر ا ـش نـام و نـام خـانوادگی متـرج ا نـام ونـام خـانوادگی مترج تـاری ا نـام و
نــام خــانوادگی متــرج
خــانوادگی متــرج

مکــان تــاری ا ا ــت اد از واژة متــرج  ،مترجمــان ،ما نــام و نــام

واژة متــرج

نـام و نـام خـانوادگی متــرج

تــاری ا عنــوان نــام و نــام خــانوادگی متــرج ا عنــوان
مکـان تـاری ا تــاری

واژة متـرج ا مکـان تــاری

واژة مترج ا بدون امرا
لـازم بــه ذکــر ا ــش کــه در تقســی بندی انــواش میتلــو امرــا ،تمــایزی میــان ا ــت اد از
نام کاما یـا حـر

او نـام لقـام نشـدا زیـرا در ایـ

ـورت چنـان گسسـتوی و تنـوعی

در انواش امرـا ایجـاد میشـد کـه دنبـا کـردن رونـدی معنـادار را اگـر نـه غیـرممک  ،بسـیار
ــیش میکــرد یافتــهها نشــان داد کــه  12در ــد کــا امرــاهای برر ــی شــد در شصــش
ا گذشته حـاوی نـام و نـام خـانوادگی متـرج بود انـد کـه ایـ نـوش را از نظـر فراوانـی
در طــو شــه دهــه در رد او بــرار میدهــد نــوش دوم امرــا از نظــر فراوانــی در طــو
شصش ا مربوط به نـام و نـام خـانوادگی متـرج بـهعلاو تـاری بـود کـه در طـو

ـه

دهــة ثخــر در رونــدی افزایشــی داشــته ا ــش (از  91/49بــه  91و  41در ــد) و بــه
پرکـاربردتری نــوش امرــا تبــدیا شـد ا ــش دو مــورد ا ــت اد از عنـوان «دکتــر» بــههمــرا
نام و نام خانوادگی مترج در دهههای چها و شصش یافش شد
بهطور کلی تمایـا بـه عـدم ا ـت اد از امرـا در طـو شصـش ـا در مجمـوش معـاد
 62/93در د بـود کـه از نظـر فراوانـی در طـو شصـش ـا دارای جایوـا

ـوم ا ـشا

اگرچــه در فراوانــی ا ــت اد نکــردن از امرــا از  19/12در ــد در ــه ده ـة او بــه 91/13
در د در ه دهـة دوم تنـز پیـدا کـرد بـه عبـارت دیوـر ،گـرایه بـه ا ـت اد از امرـا در
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ــه ده ـة دوم افــزایه چشــمویری یافتــه ا ــش بــهرغ ـ برر ـیها ،هــی توجیــه منا ــبی
برای رشد ناگهـانی عـدم ا ـت اد از امرـا در دهـة چهـا یافـش نشـد توجـه بـه ایـ نکتـه
بســیار حــامز اهمیــش ا ــش کــه در میــان مجمــوش  61مقدم ـة بــدون امرــا ،فق ـ دو مقدمــه
دارای عنــوانی بودنــد کــه واژ «متــرج » در ثن ذکــر نشــد بــود یعنــی  31/2در ــد از
مقدمــههای مترجمــی کــه امرــا نداشــتهاند دارای عنــوانی در ابتــدای مقدمــه بودنــد کــه واژة
«مترج » در ثنها ذکر شد بود
در مجمــوش ،انــواش امرــا در ــی ــا دوم در مقایســه بــا ــی ــا او بــه نقــو
چشـمویری کـاهه یافــش امرـا مترــم مسـئولیش و مسـئولیش مترــم ابـدام و دخــالتی
فعالانــه ا ــش امرــا ،متــرج را بابــا رؤیــش میکنــد و بــه نــام متــرج اعتبــار و بــدرت
میبیشــد نــانِتی ( )1111در اهمیــش ذکــر نــام متــرج میگویــد کــه متــرج نویســندة
ترجمـه ا ـش یــا کسـی ا ــش کـه ــدایه را بـه نویســند میدهـد از ایـ رو ،مسـئلة نــام
مترج از ضروریات ا ش
 .3یافتههای تحلیل محتوا

بــرای تقلیــا مقتــوای ــد و چهــار مقدم ـة متــرج از تقلیــا مرــمونی ا ــت اد شــد
تقلیــا مرــمونی یکــی از ش ـیو های تقلیــا کی ــی ا ــش کــه بــهدنب ـا مرــامی و الووهــا
میگردد و شـیو ای بنیـادی در تبـدیا داد هـای کی ـی بـه کمّـی ا ـش از مه تـری مزایـای
ثن انعطــا پـذیری و بابلیــش ارامـة شــرحی جــاما و مشــرو از داد هــای تققیــم میباشــد
از میــان ش ـیو های مت ــاوت موجــود بــرای تقلیــا مرــمونی از ش ـیوة پیشــنهادی بــروان و
کلــاری ( ،1111ص  )1ا ــت اد شــد ا ــش طبــم تعریــو ثنهــا ،تقلیــا مرــمونی
«شـیو ای بــرای شنا ــایی ،تقلیــا و گــزار

الووهــا (مرــامی ) موجــود در داد هــا ا ــش»

تقلیــا مرــمونی بــروان و کلــاری شــاما شــه مرحلـة ثشــنایی بــا داد هــا ،ایجــاد کــدهای
اولیــه ،جســتجوی مرــمونها ،بــازبینی مرــمونها ،تعیــی و ناموــذاری مرــمونها و ارام ـة
گـزار
تلــا

میباشـد اگرچـه شـر پـرداخت بـه تمـامی مرـمونها در ایـ مجـا نمیگنجـد،
میشــود بــه ثنچــه در شــکادهــی روایــش مقدم ـة مترجمــان و ترییــرات ثن در طــو

شصش ا نقه بسزایی داشته ،پرداخته شود
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از میــان بیســش و هشــش مرــمون شنا ــاییشــد  ،مرــمون «معرفــی و تو ـیة ااــر» کــه
مترج شـرحی از پلـات دا ـتان ،جـانمایـه ،موتیـو ،شیصـیشها ،هـد

نویسـند  ،عنـوان

ااــر و نتیج ـة اخلــابی احتمــالی ثن میدهــد ،دارای بالــاتری فراوانــی تجمعــی بــود ا ــش
متــرج بــا تأکیــد بــر بــیبــدیا بــودن ،شـاهکار بــودن ،پــر فــرو

بــودن ،ترجمــهشــدن بــه

بســیاری از زبانهــای دیوــر دنیــا ،اولــی ااــر ترجمهشــد بــه فار ــی از نویســند  ،بــردن
جــوایز مت ــاوت و دلایــا دیوــر ،خواننــد را دعــوت و ترغیــب بــه خوانــدن ااــر میکننــد
ت سیری که متـرج از ااـر ارامـه میدهـد پا ـیی بـه نقـدهای احتمـالی بعـدی یـا حتـی بـه
ت سیری ا ش کـه خـود نویسـند در مقدمـها

بـرای مـت مبـد ااـر ارامـه داد ا ـش گـا

ببا از اینکه ااری به فار ـی ترجمـه شـود نظراتـی کلـی دربـارة ااـر داد میشـد و ترجمـه
امکان ارامـة نظـرات و نقـدهایی دبیـمتر را بـرای متـرج  ،خواننـد و منتقـد فـراه میکـرد
ا ش
مرـمون «فیل هــای ابتبا ـی از ااــر» مرــمون دیوـر مــرتب ولــی مت ـاوت بــا «معرفــی و
تو یة اار» ا ش برر ـی کمّـی ایـ مرـمون نشـان داد کـه مرـمونی نـو بـود کـه ـابقة
ا ــت اد تــا ببــا از ــا  6911نداشــته ا ــش ایــ مرــمون نیــز بــهنــوعی در ــدد
ارز افزایــی بــه ااــر و ترغیــب خواننــد ا ــش نشــان دادن رابط ـة بینامتنیــش میــان ااــر و
فیل های ابتبا ی میتوانـد امکـان خـوانههـا و ت سـیرهای بیشـتری را از هـر دو نـوش ادبـی
فــراه کنــد و ظرفیشهــا و امکانــات هــر کــدام را نســبش بــه دیوــری در تــرازوی نقــد
میاطب جای دهد و ای امر در دری عمیمتر و فه بهتر متون یاریر ان ا ش
مرمون «تعیـی نـوش ادبـی» دیوـر مرـمون مت ـاوت ولـی مـرتب بـا «معرفـی کتـاش» و
یقین ـاً در بســیاری از مــوارد ،تو ــیة کتــاش بــود ا ــش متــرج غالب ـاً در چنــد جملــه در
جایی در ابتدای مقدمه ،نوش ادبـی کتـاش را بـرای خواننـد مشـی

میکنـد البتـه گـا ایـ

تعیـی نـوش ادبـی غیرمسـتقی بیـان شـد ا ـشا م لـاً «ویلیـام ایـریه یکـی از مقبــوشتری
نویســندگان دا ــتانهای کاراگــاهی در امریکــا ا ــش»« ،رمــان کوتــاهی کــه میخوانیــد »،
«شانزده هپورث  6314دا ـتان کوتـاهی بلنـد یـا دا ـتان بلنـد کوتـاهی ا ـش » تعیـی
نــوش ادبــی یکــی از مه تــری ا ــتراتژیهای باشبنــدی یــ

روایــش ا ــش کــه دامنــة
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انتظارات خریدار و خواننـد را از همـان ابتـدا از طریـم مطلـا کـردن خواننـد از نـوش متنـی
که برار ا ش بیواند ،تعیی میکند
دومـی مرـمون بــهلقـام فراوانـی تجمعــی ،مرـمون «بیـوگرافی و نقــد نویسـند » بــود
ایــ مرــمون دربردارنــدة اطلاعــاتی دربــارة زنــدگی شیصــی و خــانوادگی نویســند ،
ثاــار  ،د ــتاوردها ،جــوایز ،ثاــار ترجمهشــد از او بــه فار ــی و همچنــی نقــد نویســند
ا ــش اگرچــه در طــو تمــام شــه دهــه ،ایــ مرــمون ،دومــی مرــمون رایــ در
مقدمههای مترجمان بود ا ـش ،بـهمـرور توجـه متـرج بـه دادن اطلاعـات بیـوگرافیکی کـ
شد و بیشـتر بـر اطلاعـات و ثگاهیهـای انتقـادی متمرکـز میشـود ایـ امـر بـا توجیهـاتی
از جمله نویسـند ای چنـی مشـهور دیوـر نیـازی بـه ارامـة اطلاعـات بیـوگرافیکی نـدارد یـا
در مقدمـههای پیشـی اطلاعــات مشـروحی از ایـ د ـش ثورد شـد  ،همــرا شـد ا ــش و
رفتــهرفتــه اطلاعــات بیــوگرافیکی ،بیشــتر در م ـورد نویســندگانی داد شــد کــه ااــر مزبــور،
اولی اار ترجمـهای ثنهـا بـه فار ـی بـود هرچنـد ترییـر در ایـ مرـمون تنهـا بـه کـاهه
کمــی مقــدود نشــد بلکــه رفتــهرفتــه جایوــا ای ـ مرــمون از اوایــا مقدمــه بــه ــطو
پــایی تر انتقــا یافت ـه ا ــش ای ـ ترییــر در پیرنــگ ،حــامز اهمیــش میباشــد چــون پیرنــگ
علّــی 6طبــم نظریــة روایــش بیکــر ( )1111تعیــی کننــدة وزن و اهمیــش رخــدادهای یــ
روایش ا ش
در تقابــا بــا جنــی جایوــاهی کــه نویســندة مــت مبــد دارد مرــمون «بیــوگرافی و نقــد
متــرج » بــا فراوانــی  6از میــان  614مقدم ـة متــرج بــهوضــو بیــانور ناپیــدایی مت ـرج در

مقایســه بــا نویســند ا ــش در را ــتای حاکمیــش ایــ روایــش ،شــر شــرای
فرهنوی و اجتماعی مـت مبـد بسـیار بـر شـر شـرای

یا ــی،

یا ـی ،فرهنوـی و اجتمـاعی مـت

مقصد پیشی میگیـرد مرـمون مـرتب دیوـر ،شـر بیشـتری از شـرای

یا ـی ،فرهنوـی

و اجتمــاعی جامع ـة مقصــد ا ــش کــه اطلاعــاتی جــانبی بــهد ــش میدهــد کــه چنــدان بــه
مقتوای اار مربـوط نیسـش ایـ اطلاعـات بیشـتر معطـو

بـه شـرای جامعـة مقصـد یعنـی

ایــران ا ــش اینکــه در ده ـة ــی زبــان فرانســه در مقایســه بــا زبــان انولیســی از جایوــا
1. Causal Emplotment
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بالــاتری در ایــران برخــوردار بــود ا ــش ،شــرای و بــوانی ک،ــی رایــش در ایــران در ده ـة
پنجــا چوونــه بــود ،ــا  6921ــا

ــرکوش و انســور در ایــران بــود ،بقــران کاغــذ در

ــا هــای دهــة شصــش و تــأایر تقری هــای ابتصــادی بــر ایــران و ادامــة بقرانهــا در
ا های دهة ه تاد نمونههایی از چنی اطلاعاتی هستند
هرچنــد تلــا

میشــود رویکــرد تو ــی ی ــر

در ای ـ مقطــا در پــیه گرفتــه شــود

ولـی شــاید بتـوان ارزشــمندتری مرــمون یافـش شــد در مقدمــههای متـرج را کــه از نظــر
فراوانــی تجمرــی نیــز در رتبــة ــوم بــرار دارد ،مرــمون ا ــتراتژیهای ترجمــه دانســش
ا ــتراتژیهای ترجمــه شــر را حاهــای تمهیــد شــد تو ــ متــرج بــرای مرــمون
دیوری با نام مشـکلات ترجمـه میباشـند اگرچـه ترییـر کمّـی خا ـی در ایـ مرـامی در
طــو شصــش ــا مشــاهد نشــد امــا در تقلیــا کی ــی عمیــمتر ،ترییراتــی یافــش شــد
روایش متـرج مبنـی بـر وفـادار بـودن و نـزاش بـر ـر ح ـظ فـرم یـا معنـا در تمـام دهـهها
حرــور داشــته ا ــش از میــان چالههــای مطــر میتــوان بــه چوــونوی یــافت نســیة
معتبرتــر بــرای ترجمــه ،ترجمــة عنــوان کتــاش ،ترجمــة ا ــامی خــاص ،ترجمــة القــاش،
ترجم ـة جملــهوار هــای تو ــی ی طولــانی ،علــام

ــجاوندی ،کمبــود کلمــات تکنیکــی و

علمــی در زبــان فار ــی و بــهتبا ثن نیــاز بــه واژ ــازی ،ترجمــة کلمــات و ا ــطلاحات
عامیانــه و واژگــان خــاص فرهنوــی اشــار کــرد م لــاً متــرج ثتــه یــ زد ااــر جیمــز

هو ت از مشـکلات ترجمـة زبـان اینومیـشهـا و نـام جـانوران بطبـی مینالـد بادبـادی بـاز
خالــد حســینی پــر از کلمــات اردو و افرــانی ا ــش کــه هــی معنــایی برایشــان ذکــر نشــد
ا ش ترجمة کلمات و گرامـر تعمـداً غلـ فار ـش گامـپ کـاری طابـشفر ـا بـود ا ـش
لازم به ذکر ا ـش کـه از میـان تمـامی مشـکلات ذکـر شـد  ،ترجمـة عنـوان از نظـر فراوانـی
در ردة او برار دارد
هد

مه بابـا فهـ کـردن مـت از طریـم اضـافهکـردن پانوشـش ،واژ نامـه ،مقدمـههای

دیوــر بــود ا ــش افــزودن تصــاویری کــه در مــت مبــد موجــود نبــود نیــز بــهعنوان ی ـ

ا ــتراتژی کلــان مــورد بقــا بــرار گرفــش احمــد شــاملو متــرج مــر کســب و کــار مـ
ا ش از رابرت مـر  ،اذعـان مـیدارد کـه تصـاویر و نقاشـیهای اضـافهشـد بـه ترجمـه بـه

ا پنجاه

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …

نقو شـایانی بـر ثنچـه در ثشـومیت
حــذ
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رد داد  ،گـواهی مـیدهـد از طرفـی دیوـر ،ا ـتراتژی

نــهتنهــا در مقتــوای مــت بلکــه در عنــوان ثاــار ،اعمــا شــد ا ــش بــههمــرا

توضــیقاتی از ببیــا «ای ـ بســمش از مــت دارای هــی ارز

ادبــی نبــود »« ،مقتــوای ای ـ

بیه در تراد با ا ـو اخلـابی و تـوهی بـه امنیـش ملـی بـود ا ـش» یـا حتـی «بسـمش
حــذ شــد بــرای خواننــدة ایرانــی خســتهکننــد بــود» عنــوان ــو ت ــاه در مســکو ااــر
یمون دوبوار بـه ـو ت ـاه تقلیـا داد شـدا زیـرا متـرج ثن ،جلـا ث احمـد ،بـر ایـ
باور بود که ح ظ واژة مسکو در عنـوان ممکـ ا ـش باعـا شـود خواننـد بـه اشـتبا فکـر
کند با ااری یا ی طر

ا ش

انســور نیــز بــهعنوان شــکا ایــدمولوژی تــری از حــذ
گرفش در مقدمة حسـی ترابیـان بـر ترجمـها
کــه ثن ــا های ــا

از اواخــر ده ـة پنجــا بــدرت

از ـقوط  13ااـر امیـا اردمـ ثمـد ا ـش

ــرکوش شــدید در ایــران بــود و هــر گونــه د تر ــی بــه کتاشهــای

خــارجی فق ـ در ــورتی ممک ـ بــود کــه مســافرانی کــه از اروپــا میثمدنــد میتوانســتند
ثنها را در چمدانشان می ی کنند
بــهطور خلا ــه ،بــهرغ ـ اینکــه ت ــاوت چشـ گیــری در کمیــش مرــمون ا ــتراتژیهای
ترجمــه مشــاهد نشــد ،بــهمــرور زمــان ،مترج هــا بــه تو ــیو دبیــمتری از مشــکلات و
ا ــتراتژیهای ترجمــه پرداختنــد و معنــای وفــاداری چهــر ای تعــدیا شــد تــر و ملمــو تر
بــهخــود گرفــش روایــش مترجمــان از ا ــتراتژیهای بــهکار گرفتــه شــد منبعــی غنــی بــرای
برر ــی و مطالعــة هنجارهــای ثغــازی  ،6هنجارهــای عملیــاتی 1و هنجارهــای مقــدماتی
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میـان مـت مبـد

 ،عنــوان Across the River

 and into the Treesااــر همینوــوی را در ترجمــهای ثزاد بــه بــه را خرابــات در چــوش
تای ترجمه کـرد iکـه مصـرعی از حـافظ ا ـش داریـو

در مقدمـة متـرج مینویسـد کـه

بعــد از خوانــدن کــا کتــاش ،ایـ مصــرش حــافظ بــه ذهــنه متبــادر شــد کتــاش تلمــای بــا
بــابو نامــه در فار ــی و شیصــیش او ثن ،تلمــای ،بــا کیکــاوو  ،پادشــا ث زیــار،
مــرتب شــد ا ــش در جســتجوی زمــان از د ــشرفتــه از پرو ــش بــا شــاهنامة فردو ــی
بیا

شد ا ش
مرــمون دیوــری کــه بــر مرــامی دیوــر از جملــه ا ــتراتژیهای بــهکار گرفتــهشــد

تأایرگــذار ا ــش و در شــکاگیــری ا ــا

روایــش متــرج نقش ـی تعیی کننــد دارد دلایــا

انتیــاش کتــاش بــرای ترجمــه ا ــش دلای ـا ذکــر شــد بــرای انتیــاش و ترجم ـة کتــاش را
میتــوان بــا انــدکی تســام بــه دو دلیــا شیصــی و عمــومی تقســی کــرد از میــان ــد و
چهار مقدمة برر ـیشـد  ،چهـار کتـاش بـا دلـایلی کاملـاً شیصـی و ه ـد کتـاش بـا دلایـا
عمومی برای ترجمـه انتیـاش شـدند دلایـا شیصـی بـهنـوعی حـاکی از تمایلـات الـزامثور
شیصی بود انـد جالـب ایـ کـه ـه مـورد از دلایـا شیصـی ،تو ـ مترجمـان زن بیـان
شــد اند کــه بــه شــر دا ــتان م صــا چوــونوی پیــدا کــردن کتــاش ،چوــونوی ملابــات بــا
نویسند  ،احسا ات ،چالهها و نورانیهایشان پرداختهاند
در ذکر دلایا عمومی ،ا ا جـاما ایـ بـود ا ـش کـه مترجمـان بنـا بـه دلـایلی ،کتـاش
را م ید و ارزشـمند یافتهانـد برخـی از کتاشهـا از جملـه ثرزوهـای بـر بـاد رفتـه از بـالزای
و عـیه مـدام فلـوبر و مـادام بـوواری از یو ــا بـهمنظـور معرفـی رویکـرد ،شـیو و تجربـة
جدیــد دا تاننویســی بــه نویســندگان ایرانــی و یســت ادبــی ایــران ترجمــه شــد اند
کلیسای جـاما ،مجموعـهای از دا ـتانهـای کوتـا ریمونـد کـارور ،انتیـاش و ترجمـه شـد
تــا ــیر و ــب

دا ــتانی ریمونــد نشــان داد شــود متــرج ایــ ااــر ،فرزانــه طــاهری،

میگویــد بــرای نشــاندادن ای ـ تکامــا ــبکی ،دا ــتانهایی از ــه کتــاش مت ــاوت کــارور
انتیاش کرد و ثنهـا را بـا توجـه بـه زمـان نوـار

مرتـب کـرد ا ـش طـاهری همچنـی

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …

ا پنجاه

دو روایــش مت ــاوت از یـ
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دا ــتان مشــابه را در ایـ مجلــد ثورد ا ــش چنــی گزینشــی،

با م هوم ابترای گزینه بیکر ( )1111ارتباط مستقی دارد

مرمون در

اخلـابی در بـاش پیـام یـا در ـی ا ـش کـه متـرج بصـد تعلـیمه را بـه

خوانند از طریـم ترجمـة ااـر دارد گزیـد ای از ایـ در هـای اخلـابی نشـان میدهـد کـه
حاوی پیامی بـرای تهـذیب و تعلـی خوانند انـد و غالبـاً در جملـات پایـانی مقدمـه میثینـد
البتــه تمایــا متــرج بــه دادن در

اخلــابی رفتــهرفتــه کـ میشــود پرتقــا کــوکی ترجمــه

شــد تــا در ــی اخلــابی دهــد و از چهــرة کریــه غــرش و ثزادی و دموکرا ــی کــه غــرش
عرضــه میک ـرد  ،پــرد بــر دارد تنهــا دغدغ ـة متــرج نشــان دادن پــو گرایــی غــرش بــود
ا ـش مقدمـة متـرج ِ در جســتجوی زمـان از د ـش رفتـه بــا امیـد رهانـدن خواننــد از درد
و رن ـ و زنــد نوــهداشــت امیــد در او خاتمــه مییابــد ــرو

حبیبــی مقدمــها

را بــر

ترجمة دا ـتان دو ـش مـ از هسـه بـا اشـار بـه مأموریـش الهـی و ث ـمانی هنرمنـد تمـام
میکند مقدمههای مترجمی کـه بـر مـاد و کلبـة عمـو تـ نوشـته شـد بـه تقبـی ا ـتعمار و
برد داری برای نقض ثزادی بشر بهعنوان موهبتی خدادادی میپردازد
مرــمون ترجمــههای مجــدد بــه دلــایلی بــرای ترجم ـة مجــدد ثاــار ترجمــهشــد اشــار
میکنـد کـه ایـ دلایـا شـاما ضـعوهای ترجمـههای پیشـی یـا بـاور بـه نیـاز بـه ترجمـة
جدیــد بــه دلیــا ــ،ریشــدن حــدوداً د
ــرو

ــا از ترجم ـة پیشــی و تقــو زبــان میباشــد

حبیبــی در مقدمــهای کــه بــر ترجم ـة جنــگ و ــل مینویســد ،بیــان میکنــد کــه

مانند هر چیـز دیوـری ،رویکـرد ـاحبان اندیشـه بـه ترجمـه هـ عـوک شـد ا ـش و از

ای رو ترجمهای مجدد را الـزام میدانـد مترجمـان خـرمو

ااـر اتیـا وینـی دلیـا ترجمـة

مجــدد خــود را ابترــای زمــان و ا ــتقبا گــرم نســا جدیــد میداننــد ابلــه فئــودور
دا تای سکی را بیودلی خمسـه بـرای خواننـدگانی مت ـاوت بازترجمـه کـرد  ،زیـرا بـه زعـ
او ترجمة مش م کاشانی برای خوانندة عام بود ا ش
مرــمون خواننــدگان نیــز ،همــرا بــا ترییــر کمّــی و کی ــی بســیاری از مرــامی در طــو
شــه دهــه ،ترییــر میکنــد بــدی معنــا کــه خواننــدگان اهمیــش بیشــتری مییابنــد مرــمون
خواننــدگان کــه بــه کیســتی ،چرایــی و چوــونوی خوانــدن میپــردازد از نظــر فراوانــی
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تجمعــی ،چهــارمی مرــمون رای ـ در مقدمــههای مترجمــان بــود ا ــش از میــان ای ـ

ــه

موضــوشِ چــه کســی ،چرایــی و چوــونوی خوانــدن ،مقدمــههای متــرج بیشــتر بــر دادن
د تورالعماهایی در بـاش چوـونوی و چرایـی خوانـدن متمرکـر شـدند و کمتـر بـه کیسـتی
خواننــد پرداختهانــدا تــأایر مــت بــر روی خواننــد  ،ت ســیرهای خواننــدگان و عکـ العمــا
ثنهــا را پــیهبینــی کرد انــدا از اهــدا

نویســند و در هــای اخلــابی ااــر نوشــتهاندا بــه

خواننـدگان تو ـیه کرد انـد کـه بـا دبـش و ـبوری ااـر را مطالعـه کننـدا در مـورد ترتیــب
خوانــدن د ـــتورالعماهایی داد انــد و بســـمشهایی از مـــت را بــه شـــیو های میتلـــو
برجسته کرد اند مقمد باضـی در مقدمـهای کـه بـر مـادام بـوواری مینویسـد ایـ بقـا را
مطــر میکنــد کــه ممکــ ا ــش خواننــدگان فکــر کننــد فلــوبر نویســند ای کلا ــی
رمانتی

و

بود ا ش در حـالی کـه او ناتورالیسـش میباشـد اگرچـه خـود فلـوبر ایـ را ببـو

ندارد و به ای مسئله میخندد ت سـیری کـه با ـ کبیـری ،متـرج گـر

بیابـان از ایـ ااـر

ارامه میدهد با ت سـیر خـود نویسـند  ،هرمـان هسـه ،مت ـاوت ا ـش کبیـری مینویسـد ایـ
اار از نظر هسه تجلـی ـودا و نیـاز انسـانی بـود ا ـش ولـی ایـ دا ـتان ،دا ـتان انسـانی
غموی و شکسش خورد نیسـش بلکـه دا ـتان یـ

مـلم ا ـش ایـ دا ـتان بـرای هسـه

ت سـیری از بیمــاری و بقــران ا ــش امــا نــه دا ــتانی کــه بــه مــر
ا ــش کــه بــه درمــان میانجامــد برخلــا

و تبــاهی بلکــه دا ـتانی

روایــش و ت ســیر هســه ،کبیــری اعتقــاد دارد کــه

دا ــتان از اوضــاش جامعــهای بــیبنــد و بــار و مصــیبشزد میگویــد کــه تمــامی معنوی ـش،
فرهنگ ،زیبایی و بدا ـش از د ـشرفتـه ا ـش و فقـ چنـد احمقـی م ـا گـر

بیابـان ثن

را زنــد و وابعــی میبیننــد نمون ـة دیوــری از ای ـ ض ـد روایــش نویســند را کــه در مقدم ـة
مترج شـکا میگیـرد ،میتـوان در ـقوط  13یافـش متـرج ااـر ،ابوترابیـان ،ادعـا میکنـد
کــه هــد

نویســند ایــ ا ــش کــه نشــان دهــد هیونیســش پــای و بــینقــ

ا ــش

ابوترابیــان مینویســد ادرمــ در دا ــتانی خیــالی ایــران و عربســتان را درگیــر جنوــی
هســتهای میکنــد و بــا پــیهکشــیدن بقــا ن ــش ،انــرژی ،یســت بــانکی ،کاپیتالیســ و
درگیریهــای عــرشا ــراییا ،چنــان دا ــتان جــالبی را ــره میکنــد کــه برخــی از افــراد
خــام بــاور

میکننــد در بســیاری از مقدمــههایی کــه بــه مرــمون خواننــدگان میپردازنــد،

ا پنجاه
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متــرج بــه خواننــد هشــدار میدهــد کــه انتظــار دا ــتانی ث ــانخــوان نداشــته باشــد از
مجموش ای رو ها ،مترج بر روایش و بالببندی مت مبد تأایر میگذارد

همچنــی از دهــة شصــش بــا ظهــور مرــمون درخوا ــش متــرج بــرای دریافــش
بازخوردهــای خواننــدگان ،تصــویر موجــود از خواننــد عــوک میشــود خواننــدگان دیوــر
دریافشکننــدگان ــاد لــو مــت مقصــد نیســتند بــا ایـ مرــمون ،مترجمــان از خواننــدگان
دبیم و خبرة خود میخواهنـد کـه ثنهـا را از کا ـتیها و اشـتباهات ترجمـه ثگـا کننـد بـه
ای امیـد کـه ایـ بازخوردهـا موجـب بهبـود چـاشهـای بعـدی ااـر شـود تـوجهی کـه بـه
اهمیش مرمون خوانند شد شـاید ـرفاً بـه ایـ دلیـا نبـود کـه خواننـدگان مهـ شـدند
بلکه مترجمان نیز رفتهرفتـه بـه اهمیـش نقـه خـود در انتقـا روایـش مـورد نظـر خـود بـه
خوانندگان از طریم مقدمة مترج ثگا تر شد اند
ای ـ فق ـ خواننــدگان عــام نبودنــد کــه مــورد خطــاش مترجمــان بــرار میگرفتنــد بلکــه
مترجمــان ،منتقــدان و خصو ــاً منتقــدان جــوان را خطــاش بــرار میدادنــد و راهکارهــایی
نیــز بــه ثنهــا ارامــه میکردنــد مرــمون د ــتورالعما و راهنمــا بــرای ــایر مترجمــان و
د ــتورالعما و راهنمــا بــرای منتقــدان و نویســندگان مرــامینی هســتند کــه تقــش ثنهــا،
مترجمــان بــهطور مســتقی مترجمــان ،نویســندگان و منتقــدان را خطــاش بــرار میدهنــد و
راهکارهــا و د ــتورالعماهایی را بــه ثنهــا ارامــه میکننــد ایــ راهکارهــا شــاما مبــاح ی
پیرامون ترجمه از زبـان مبـد و نـه از زبـان وا ـ  ،ارامـة ترجمـهای دبیـم ،شـ ا

و فصـی

از مــت مبــد  ،ح ــظ لق ـ مــت مبــد  ،وفــاداری ،ارام ـة ترجمــهای جدی ـد از ااــر پ ـ

از د

ا بـود ا ـش ایـ د ـتورالعماها در حـالتی امـری و تجـویزی بیـان میشـدا ن یسـی در
مقدمـة خــود بــر ثرزوهـای بــر بــاد رفتـه ،در تلاشــی بــرای «راهنمـایی مترجمــان» مینویســد
متــرج تقــش هــی شــرایطی حــم نــدارد ا ــامی خــاص اروپــایی مــت مبــد را ترییــر و
نامهای ایرانـی را جـایوزی ثنهـا کنـد ن یسـی همچنـی در بیشـی از مقدمـها

بـا عنـوان

«راهنمـــایی بـــرای نویســـندگان و مترجمـــان» لیســـتی طولـــانی از بایـــدها و نبایـــدهای
نویسند شـدن ارامـه میدهـد او حتـی مینویسـد بـه ایـ دلیـا ایـ کتـاش را بـرای ترجمـه
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شمارة چهارم

انتیــاش کــرد ا ــش کــه ثن را الوــوی منا ــبی بــرای نویســندگان ایرانــی علابمنــد بــه وارد
کردن فرمهای ادبی جدید به دا تاننویسی ایران میداند
مقدم ـة متــرج همچنــی میتوانــد بــر خــوانه منتقــدان از ااــر تأایرگــذار باشــدا جلــا
بــایرام در مقدمــهای کــه بــر ترجمــها  ،را گر ــنوان ااــر ب ـ ا،کــری ،نوشــته ای ـ نکتــه را
یادثور شد ا ش که منتقـدان ایـ کتـاش ،ثن را رمـانی پسـشمـدرن بداننـدا زیـرا ترکیبـی از
انــواش ژانرهــای ادبــی ا ــش کــه مــرز تمــدنهای میتل ــی را در نوردیــد و نقیرــههای
بینامتنی متکی بر نشهای ثفریقایی و اروپایی را بهکار گرفته ا ش
مرـــمون دیوـــری کـــه در برر ـــی مقدمـــههای مترجمـــان یافـــش شـــد ،مرـــمون
پوز خواهی ا ـش بـا فراونـی  1/1در ـد در دهـة ـی ،ـ ر در ـد در دهـههای چهـا
و پنجــا  6/1 ،در ــد در دهــة شصــش و همچنــی ه تــاد و  6/3در ــد در دهــة هشــتاد
مترجمــان بــرای حــذفیات ،فا ــلة زیــاد میــان چــاش جلــدهای میتلــو ااــری چندجلــدی،
کا تیهای ترجمـه و دانـه ناکـافی متـرج و حتـی خـود عمـا نوشـت مقدمـة متـرج یـا
طو مقدمة مترج عذرخواهی کرد اند
ثنچــه مترجمــان بــرای ثن عــذرخواهی کرد انــد گویــای هنجارهــا و انتظــارات مترجمــان
و خواننــدگان ا ــش ثن ایــدمولوژیای را کــه مترجمــان را بــر ثن داشــته بــرای نوشــت

مقدمة مترج یا طـو ثن عـذرخواهی کننـد میتـوان بـا مرـمون نوـر

متـرج نسـبش بـه

مقدم ـة متــرج کاویــد بــهطور کلــی در طــو شصــش ــا  66 ،مقدمــه حــاوی مرــمون

نور

مترج نسبش به مقدمـه متـرج بـود کـه یـ

مــورد ( 4/3در ــد) در ده ـة شصــش ،ی ـ

مـورد ( 6/3در ـد) در دهـة پنجـا 1 ،

مــورد ( 6/1در ــد) در ده ـة ه تــاد و  1مــورد

( 6/3در د) در دهة هشـتاد ذکـر شـد ا ـش تقلیـا مقتـوای ایـ مرـامی نشـان داد کـه

بــه ا ــت نای  1مــورد ،مقدم ـة شــاملو بــر مــر

کســب و کــار م ـ ا ــش و مقدم ـة احمــد

کریمــی حکــای بــر رگذشــش تــام جــونز کــودی ــر راهــی 3 ،متــرج دیوــر نورشــی
من ی به نوشت مقدمـه داشـتهاند از نظـر شـاملو امـا نوشـت مقدمـه بـر ااـر ،فر ـتی طلـایی
برای برر ـی دو مرـمون توتالیتاریسـ و فاشیسـ بـود ا ـش شـاملو همچنـی بـهنقـا از
نویسندة اار ،مـر  ،اظهـار تأ ـو میکنـد از اینکـه نتوانسـته مقدمـهای بـر کتـابه بنویسـد و

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …

ا پنجاه
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حقایقی را بـازگو کنـد و امیـدوار ا ـش کـه بتوانـد در چاشهـای بعـدی ایـ کـار را انجـام
دهد کریمی حکای بـه خواننـدگان ااـر

تو ـیه میکنـد کـه پـ

از خوانـدن ااـر ،مقدمـة

تقلیلــی متــرج را بیواننــد تــا زوایــا و پیچیــدگیهای هنــر فیلــدینگ در در ــش و مــلار
نوشــت را دری کننــد او از مقدمــه بــهعنوان فر ــتی ا ــت اد میکنــد تــا از خواننــدگان و
خصو ـــاً مترجمـــان بیواهـــد در کارشـــان جـــدی و دبیـــم باشـــند و ـــهاانوارانـــه و
ــودجویانه میــراث ادبــی جهــان را بــه بــازی نویرنــد او اذعــان مــیدارد کــه میخواهــد
نظـر

را در حرـور تمـامی ــاحبنظـران بیـان کنــد بـه ایـ امیــد کـه کسـانی کــه دارای

وجــدان فرهنوــی بیــداری هســتند کمــر همــش ببندنــد و ک ـار ترجم ـة ادبــی را در ایــران بــه
ــامانی بر ــانند در  3مقدمــة دیوــر ،مترجمــان نوــر

من ــی خــود بــه نوشــت مقدمــة

متــرج را بــه شــیو هــای میتل ــی بیــان کرد انــد ثنهــا نوــران هســتند کــه مقدم ـة ثنهــا
حو لة خواننـدگان را ـر ببـرد و از ایـ بابـش پـوز

خـوا هسـتندا بـهرغـ اذعـان نیـاز

به نوشت مقدمه از بیتمایلی به نوشـت ثن یـاد میکننـد ایـ مسـئله تـا ثنجـا پـیه مـیرود
که مقمد دهقانی برای مقدمها

بـر ـیر ثفـا  ،عنـوان «بـه جـای مقدمـه» را بـر مـیگزینـد

و تأکیــد میکنــد کــه بــه نصــیقش گرجــی مرزبــان ،مقدمــهای بــر ترجمــها

نمینویســدا

اگرچــه میگویــد کــه بایــد نکــاتی را توضــی دهــد و امیــدوار ا ــش خواننــدگان ،ثن را
مقدمـة متــرج فــرک نکننــد ایـ نوــر
وبتی ثر
ــر

نجانی در مقدمـها

تــا دهـة ثخــر هـ چنــدان تلطیــو نشــد ا ــش

بـر ثخـری انـار دنیـا اظهـار مـیدارد کـه وبـش زیـادی را

یادداشــشبــرداری بــرای نوشــت مقدمــه و برر ـی ادبیــات کــردی و بیتیــار علــی و

دا تانهای او کـرد ا ـش ولـی در پایـان ،ذکـر ثن را در مقدمـه بـیمـورد یافتـه و بـه چنـد
نکته بسند کرد ا ش
ای ـ مترجمــان ،مقدم ـة متــرج را بــاری تقمیلــی ولــی لــازم بــرای خــود و خواننــدگان
میدانند برر ـی مرـمون دلایـا نوشـت مقدمـة متـرج نشـان داد کـه از میـان  61مـوردی
کــه بــه ایــ مرــمون پرداختنــد ،کمــ

بــه خواننــد بــرای دری معنــای ااــر و شــناخش

نویســند و شیصــیشهای ااــر از بالــاتری فراوانــی برخــوردار بــود ا ــش در کنــار ایــ
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دلـایلی کــه مسـتقیماً متــرج گ تـه ،برخــی مترجمــان مقدمـة متــرج را فر ـتی بــرای ارامـة
مانی سش خود در باش احسا ات ضد غرش و توتالیتاریس و فاشیس یافتهاند
بهرغ ای نوـر

من ـی بـه مقدمـة متـرج  ،نـهتنهـا مترجمـان ،خـود د ـش بـه نوشـت

مقدمــه میزننــد ،بلکــه خواننــد را بــه مقدمــههای دیوــر ه ـ ارجــاش میدهنــد ای ـ رونــد
تقش مرمون ارجاش به مقدمـههای دیوـر بـا فراوانـی یـ  ،در دهـة ـی ثغـاز شـد ا ـش
نمونهای از ثن در دهههای چهـا و پنجـا یافـش نشـد ،امـا در ـه دهـة دوم مـورد برر ـی،
بـدرت گرفـش مترجمـان در مقدمــههای خـود بـه مقدمـههای دیوـری کـه تو ـ نویســندة
ااــر و دیوــر م ســران و منتقــدان خــارجی بــر مــت مبــد ااــر نوشــته شــد بــود ،بــه مقدم ـة
مترجمــان خــارجی بــر ترجمــة ااــر مربوطــه بــه زبانهــای دیوــر ،بــه مقدمــههای دیوــر
مترجمــان ایرانــی بــر همــان ااــر و ثاــار دیوــری از همــان نویســند بــه فار ــی و همچنــی
مقدمــههای دیوــری کــه خــود بــر ترجمــههای دیورشــان از همــان نویســند یــا دیوــر
نویسندگان نوشـتهاند ،ارجـاش داد انـد از ایـ رو حرـور رابطـة بینـامتنی بسـیار بـوی میـان
مقدمهها را نمیتوان انکار کرد

دو مرــمون معرفــی ترجمــههای چــاش شــد یــا در حــا چــاش خــود و معرفــی
ترجمــههای مترجمــان دیوــر حــاکی از ایـ ا ــش کــه مترجمــان در مقدمــههای متــرج بــه
معرفی دیور ثاـار ترجمـه و چـاش شـد و یـا در حـا ترجمـه یـا چـاش خـود و همچنـی
ترجم ـة دیوــر مترجمــان از همــان ااــر یــا ثاــار دیوــر پرداختهانــد ای ـ معرفیهــا غالب ـاً بــا

اظهارنظرهــای ارزشــی همــرا بــود ا ــش مرــمون معرفــی ترجمــههای چــاششــد یــا در
حا چاش خود بـا مجمـوش فراوانـی  9/1در ـد در طـو شصـش ـا از مرـمون معرفـی
ترجمههای مترجمان دیوـر بـا مجمـوش فراوانـی  1/1در ـد پیشـی گرفتـه ا ـش مترجمـان
در تمــام دهــهها از مقدمـة متــرج بــهعنوان فرــایی مــلار بــرای معرفــی و تأییــد ثاــار خــود
ا ــت اد کرد انــد ذبــی اللــه منصــوری در مقدمــها

بــر خــاطراتی از یــ

ام،راطــور ااــر

کورن گلـد ا ـرار مـیورزد کـه هـی نویسـند ای در ایـران نمیتوانـد در نوشـت از نـاپلئون
بر او پیشی بویردا زیـرا هـی مرحلـهای از زنـدگی نـاپلئون نیسـش کـه او چیـزی دربـارة ثن
ترجمه نکرد باشـد و در تأییـد بـه معرفـی برخـی از ترجمـههایه میپـردازد فراوانـی ایـ
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مرــمون در ــه دهــة دوم در مقایســه بــا ــه دهــة او کمــی کــاهه مییابــد مرــمون
معرفی ترجمة مترج هـای دیوـر بـه فراوانـی مرـمون ببلـی ا ـت اد نشـد ا ـش و معرفـی
ثاار ترجمهشـدة مترجمـان دیوـر غالبـاً همـرا بـا نقـدی بـر ثاـار و فعالیشهـای ثنهـا بـود
ا ش
افکاری در مقدمـة داوودی ثبـی اذعـان مـیدارد کـه اگـر کـار چاپـ

در اروپـا پـ

از

جنگ جهانی او بـه شـهرت ر ـید ،در ایـران بـه لطـو ترجمـة حسـ باممیـان از کارخانـة
مطلم ـازی شـناخته شـد نـهتنها ترجمـة مترجمـانِ دیوـر در مقدمـههای مترجمـان معرفـی
شد اند بلکه ثاار تألی ی ثنهـا در زبـان فار ـی نیـز ذکـر شـد ا ـش در مقدمـة متـرج بـر
ـ ر بــه انتهــای شــب از ــلی  ،غبرایــی ،جلــا ث احمــد را اولــی کســی میدانــد کــه از
طریـم ااـر تــألی یا  ،ارزیـابی شـتاشزد  ،ــلی را بـه ایرانیـان معرفــی کـرد ایـ اشــارات

غالب ـاً همــرا بــا جملــاتی ا ــش کــه میتــوان ثنهــا را در مرــمون بــدردانی و ،ا ــوزاری
جای دادا مترجمان از افـراد و نهادهـای مت ـاوتی کـه از نظـر مـالی یـا بـه شـیو های دیوـری

در ترجمـة ااــر یــاری ر ــاند اند ،بـدردانی میکننــد بــه ا ــت نای دهـة او  ،مرــمون تشــکر
و بــدردانی در تمــام پــن دهــة بعــد یافــش شــد ا ــش اگرچــه ایــ مرــمون در میــان
مرامی پربسـامد نبـود ا ـش ولـی از  4/1در ـد در ـه دهـة او بـه  3/1در ـد در ـه
دهــة دوم ر ــید ا ــش برر ــی مقتــوای بــدردانیها نشــان داد کــه غالبــاً مترجمــان از
کســانی کــه بــه ثنهــا در حــا مشــکلات ترجمــه و ا ــلا مــت ترجمــه کم ـ

کرد انــد،

بدردانی میکنند بدردانیها کـه بـه نشـانة حسـ نیـش و اظهـار ادش عنـوان میشـوند گـا
حاوی تقدی نامـهها نیـز هسـتند کـه مرـمون دیوـری مـرتب بـا اظهـار ادش ا ـش اگرچـه
مجموش فراوانـی  9در طـو شصـش ـا حـاکی از ایـ ا ـش کـه ثوردن تقـدی نامـهها در
مقدم ـة متــرج بــههی روی بــه انــدازة بــدردانیها مر ــوم نیســش و تقدیرنامــهها غالب ـاً در
قة مجزایی نوشته میشوند
در کنــار الووهــا و مرــامی م هــومی یافــششــد  ،دو عنصــر زبــانی نیــز جلــب توجــه

کــرد ا ــش کــه تقــش مرــمون ا ــت ادة متــرج از ضــمیر او شــی

م ــرد و ا ـت اد از

واژة اصلی بهجای مبدد فهر ـش شـدند نتیجـه اینکـه در چهـار دهـة او در هـی مـوردی
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از «م » ا ـت اد نشـد بـود از مجمـوش  4مـورد یافـششـد  6 ،مـورد ( 1/3در ـد) مربـوط
به دهة  ،11و  9مورد دیور ( 1/1در ـد) مربـوط بـه دهـة  31ا ـش کـه نشـاندهنـدة رونـد
رو بــه رشــدی در ا ــت اد از ضــمیر او شــی

م ــردِ مـ  ،بــرای اشــار بــه خــود متــرج

ا ــش ا ــت اد از واژة «ا ــلی» بــهجــای «مبــد » در اشــار بــه زبــان ااــر پــیه از ترجمــه،
روند معنـاداری را در طـو شـه دهـه نشـان نـدادا امـا از  1/9در ـد در ـه دهـة او بـه
 6/1در د در ه دهة دوم تنز یافته ا ش
در پایــان ،مرــمون منــابا برر ــی شــد منــابا بــه فهر ــش ثاــاری اشــار دارد کــه در
نوشت مقدمه ،متـرج بـه ثنهـا رجـوش کـرد ا ـش کـه گـا به ـورت پانوشـش و گـا در
پایــان مقدم ـة متــرج ذکــر شــد اند از  614مقدم ـة برر ــیشــد  ،فق ـ  61مقدمــه حــاوی
فهر ش منابا بودند برر ی فراوانـی منـابا در هـر دهـه نشـاندهنـدة رونـد معنـاداری نبـود،
اما از مجمـوش  1/3در ـد در ـه دهـة او بـه  1/2در ـد در ـه دهـة دوم افـزایه یافتـه
ا ش برر ی دبیـم مقتـوای منـابا ترییـرات کی ـی مقسو ـی را نشـان داد ،بـدی معنی کـه
فهر ــشنویســیهــا بــه مــرور شــیوة منســج تر و ثکادمیــ تــری را از منظــر اطلاعــات
کتاششناختی ارامهشد  ،ترتیب نوار

و حتی علام

جاوندی دنبا کرد اند

 .3یافتههای تحلیل کارکرد

ــومی

ــط برر ــی روایــش مقدمــههای مترجمــان ،برر ــی کــارکرد یــا نقــه

مقدمــههای متــرج میباشــد کــه در مقایســه بــا دو تقلیــا فــرم و مقتــوا میتوانــد تقلیــا
کلـــانتری باشـــد برا ـــا

تقســـی بندیهای دیمیتریـــو ( )1113مقدمـــههای مترجمـــان

میتواننــد ــه نقــه توضــیقی ،هنجــاری/تجویزی و اطلاعاتی/تو ــی ی ب،ذیرنــد خلا ــه
اینکه نقـه توضـیقی مربـوط بـه زمـانی ا ـش کـه مترجمـان بـه شـر مشـکلات ترجمـه،
ا ــتراتژیهای بــهکار رفتــه و تصــمیماتی میپردازنــد کــه بــا توجــه بــه دلایــا شیصــی یــا
مقریهای اجتمـاعیفرهنوـی اتیـاذ شـد اند در نقـه هنجـاری/تجویزی ،مقدمـه بـه ارامـة
د ــتورالعما و مــد هایی بــرای ا ــت ادة دانشــجویان ترجمــه ،مترجمــان ،معلمــان ترجمــه،
نویســندگان ،منتقــدان و دیوــر افــراد مــرتب میپــردازد نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی غالب ـاً بــه
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تقلیــا مــت مبــد  ،نویســندة مــت مبــد و شــرای اجتمــاعی و فرهنوــی جامعــة مبــد
میپردازد
بــا برر ــی مقتــوای مقدمــههای متــرج  ،مشــاهد شــد کــه در غالــب مــوارد مقدمــة
مترج دو یا حتی هر ـه نقـه را ای ـا میکنـدا لـذا در ایـ مطالعـه ،امکـان طبقهبنـدیهای
دوگانه یا حتی ـهگانـهای بـا ترکیـب نقههـا لقـام شـد جـدو  ،1طبقهبنـدی و فراوانـی
 614مقدمـة متـرج ا ــش در مجمـوش  3نـوش نقــه بـرای  614مقدمـه یافــش شـد نوــاهی
بــه مجمــوش فراوانــی نقههــا نشــان میدهــد کــه نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــا فراوانــی  46و
نقـــه اطلاعاتی/تو ی یضتوضـــیقی بـــا فراوانـــی  14و نقـــه اطلاعاتی/تو ـــی ی
˂توضــیقی بــا فراوانــی  63بــهترتیب اولــی  ،دومــی و ــومی نقــه از لقــام فراوانــی
تجمعــی در مجمــوش شصــش ــا هســتند اگرچــه نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی در مجمــوش،
فراوانتری نقه ای ـا شـد تو ـ مقدمـههای متـرج ا ـش ،امـا دومـی نقـه مربـوط بـه
اطلاعاتی/تو ــی یض توضــیقی ا ــش کــه نشــاندهنــدة ایــ وابعیــش ا ــش کــه نقــه
توضــیقی نیــز در حــا بــدرت گــرفت ا ــش و بــر نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی>توضــیقی
پیشی گرفته ا ش
اگــر هــر دهــه را به ــورت مجــزا برر ــی کنــی نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــا رشــدی
ــریا از  91/2در ــد در ده ـة ــی بــه  12در ــد در ده ـة چهــا غالــبتری نقــه بــود
ا ــــش در دهــــة پنجــــا  ،نقــــه اطلاعاتی/تو ــــی ی ــــر  ،مرلــــوش نقــــه
اطلاعاتی/تو ـــی ی>توضـــیقی بـــهعنوان اولـــی و نقـــه اطلاعاتی/تو ی یضتوضـــیقی
بـــهعنوان دومـــی نقـــه پربســـامد میشـــود در دهـــة شصـــش ،نقـــه اطلاعـــاتی/
تو ی یضتوضــیقی جایوــا اولــی نقــه را بــهخــود اختصــاص میدهــد و بــرای اولــی بــار
مقدمههای مترجمـی ـرفاً بـا نقـه توضـیقی نیـز نوشـته میشـوند کـه در دو دهـة پایـانی
ه تاد و هشتاد همچنان مطر میمانند

614

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
جدول  .2کارکرد مقدمههای مترجمان
کارکرد/نقش

مجموع

هنجاری/تجویزی
درصد

3

61/2

61
66
19

4/94

6

69/14

9

94/13

3

4/94

6

69/14

3/13

6

42/42

2

11/11

9

63/63
91/49

6

61/2

61/11

1

3/9

6

12

3
1
1

9

درصد

فراوانی

6

درصد

فراوانی

درصد

61/2

6

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

91/2

9

12

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

اطلاعاتی /توصیفی= توضیحی = فراوانی

هنجاری /تجویزی> توضیحی

توضیحی> اطلاعاتی /توصیفی

اطلاعاتی /توصیفی> توضیحی

تجویزی

اطلاعاتی /توصیفی= هنجاری/

اطلاعاتی /توصیفی= توضیحی

توضیحی

اطلاعاتی /توصیفی

دهه

91
41
21
11

11

3/99

1

61/2

14

62/93

4

11/13

1

99/99

3

4/61

6

46/11

61

9

1/13

1

62/93

4

93/41

61

11
31
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4

6

3

63

6

14

1

46

مجموش

اگرچــه بــدرت نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی را کــه بــه مــت و نویســندة مبــد و شــرای
جامعة مبد میپـردازد ،نمیتـوان انکـار کـرد ولـی مشـاهد میشـود نقـه توضـیقی کـه در
ثن مترج به شـر مشـکلات و ا ـتراتژیها و فرثینـد تصـمی گیـری میپـردازد بـهمـرور بـا
نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــه ربابــش میپــردازد هرچنــد هرگــز بــهطور کامــا بــر نقــه
اطلاعاتی/تو ــی ی پیشــی نمیگیــرد ولــی بــهمــرور و خصو ــاً در ــی ــالة دوم بــدرت
بیشتری میگیرد

ا پنجاه

برر ی روایششناختی مقدمة مترجمان بر ثاار دا تانی …
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بــرای پا ــ بــه ــه ــلا تققیــم ،مقدمــهها در ــه ــط فــرم ،مقتــوا و کــارکرد
برر ی شـدند از ثنجـاییکـه ـابقة چشـمویری در مطالعـة مقدمـة مترجمـان در ایـران ،تـا
ثنجــا کــه مققــم اطلــاش دارد ،وجــود نداشــته ا ــش ،هــد

ثغــازی و ا ــلی ای ـ تققیــم

یافت الووهـایی معنـادار بـرای طـر و تبیـی مسـئلة روایـش در مقدمـههای مترجمـان بـود
ا شا از ای رو پـرداخت و یـافت چرایـی ابـات یـا ترییـرات در هـر یـ

از الووهـا مجـا

بســیار م صــا دیوــری میطلبــد تــا راهوشــای مطالعــات عمیــمتری در ای ـ زمینــه باشــدا
هرچنــد ــعی شــد از رویکــردی تقلیــاگرایانــه در گــزار

مشــاهدات بــرای د ــتیابی بــه

الووهــای معنــاداری کــه بــه ــهولش و روانــی رونــد ترییــر ،ابــات یــا پیشــرفتی تــارییی را
نشان دهد ،پرهیـز شـودا زیـرا در جسـتجوی الووهـا و ترییـراتِ روایـش مقدمـههای متـرج
در طــو شصــش ــا در ایــران ،مــواردی نیــز یافــش شــد کــه روایشهــا نشــانور ابــات یــا
ترییرات معناداری نبودند و در مواردی نیز با ه مرایر و در تراد بودند
یافتههای ای پژوهه نشـان میدهـد کـه مقدمـههای متـرج رفتـهرفتـه اهمیـش بیشـتری
یافتهانــد ،بــر تعــداد مقدمــهها افــزود و از طــو مقدمــهها ک ـ شــد ا ــش ،گــرایه رو بــه
رشــد بــه نوشــت مقدمــههایی بــا نقــه توضــیقی نشــاندهنــدة ترییــر از روایتــی کــه مــت ،
نویسند و شـرای جامعـة مبـد در ثن بسـیار حـامز اهمیـش بـود بـه روایتـی ا ـش کـه بـه
مــت مقصــد و مشــکلات ،ا ــتراتژیها ،تصــمی گیریهــا ،دلایــا و ا ــتدلا ها و مقریهــای
فرهنوــی و اجتمــاعی متــرج و جامعــة مقصــد نیــز میپــردازد حتــی ژنــش ( ،6331ص
 )114کــه مقدمــة متــرج را بــه مقدمــة شــی

ــومی تنــز میدهــد و رویکــردی

مبــد مقور دارد کــه حــاکی از جایوــا فرود ــش ترجمــه و متــرج ا ــش ،اذعــان م ـیدارد
کـه «متــرج ِ نویســندة مقدمــه ممکـ ا ــش در مقدمــه بــه ترجمـة خــود ب،ــردازد و فقـ در
ایـ مــورد ا ــش کــه مقدمـة او دیوــر مقدمــهای نیســش کــه تو ـ شــی

ــومی نوشــته

شــد باشــد» و در جایوــا مقدمــههایی بــرار میگیــرد کــه نویســند نوشــته ا ــش از نوــا
ژنش ،رفاً وبتی متـرج از تجربـة شیصـی خـود در مواجهـه بـا مـت و مشـکلاتی روایـش
میکنــد کــه در را ــتای نقــه توضــیقی مقدمــه ا ــش ،ــلاحیش دارد کــه جایوــاهی
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مللــوگونــه چــون نویســند بــه او داد ای ـ جایوــا ِ متــرج بــه م ابــه نویسـند  ،از حرــور
مت مبد و نویسندة مبـد بـهعنوان ا ـا میکاهـد و بـه اهمیـش مـت مقصـد و نویسـندة ثن
میافزاید ،بـدی معنـا کـه مـت مقصـد دیوـر فرود ـش و القـابی نیسـش بلکـه مـت مبـد و
مقصــد یکــدیور را کامــا میکننــد (لــی و چنــگ )1166 ،از طریــم مقدم ـة متــرج  ،بــهویژ
مقدمهای بـا نقـه توضـیقی بـهعنوان پررنـگتری نقـه ،متـرج جایوـا و ـدایی چـون
نویسند مییابد

ـدایی کـه بـا مشـروعیش یـ

نویسـند بـه خواننـدگان میگویـد چطـور

و چرا کتابی را بیوانند
دوفینــا و جورجــاکوپولو ( ،1161ص  )691اظهــار داشــتهاند کــه «باورپــذیری یــ
دا تان یا راوی غالبـاً حا ـا تقـدم و برتـری تجـارش شیصـی بـر شـیو های دیوـر تجربـه
و دانــه ا ــش» و مقدمــة متــرج روایــش تجــارش د ــش او و شیصــی متــرج از
مواجهــه بــا مــت مبــد ا ــش در همــی را ــتا ،ونــوتی ( )6332در طرفــدارای از پیــدایی
متــرج  ،مقدمــة متــرج را ابــزاری بــرای مقاومــش در مقابــا نیســتی و ناپیــدایی متــرج
میدانــد مــوارد یــاد شــدة نشــان میدهنــد کــه مقدم ـة متــرج بــهعنوان دا ــتان بلافصــا و
د ــش او مترجمــان از خودشــان و ترجمههایشــان ،ارز

ثموزشــی و پژوهشــی فــراوان

دارد بــدی منظــور تقلیلــی جــاما از مقدمــههای مترجمــان در جهــش ثشــنایی بــا روایــش
ثنها ،برر ـی دبیـمتر و علـشیـابی ابـات یـا ترییـر هـر کـدام از الووهـا و همچنـی مـوارد
خا ـی کــه از الوـویی پیــروی نکرد انــد و کـاربرد یافتــهها در مطالعـات عملــی ،ثموزشــی و
نظری ترجمه بسیار لازم و م ید خواهد بود
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