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چکیده
مفهوم پیرامتن را نخستینبـار ژنـ

بـهکار بـرد .بـهباور او ،پیـرامتن نن ییـ ا ا ـ

متن نویسـند را بـه کالـایی بـهنام کتـا

کـه

بـدل میکنـد؛ یعنـی عنـوان ،رـرر روا جلـد،

توضیحات ناشـر ،مددمـه ،پانوشـ ها و از ایـن د ـ  .هنمـامی کـه کتـابی از زبـانی بـه
زبان دیمـرا ترجمـه میشـود ،پیـرامتن جدیـدا شـک میگیـرد کـه بـا هـدس تسـهی
در دریاف

مدـد  ،بـا بایسـتههاا فرهنـ

مـتن تو ـ خواننـدة جدیـد ،بـهجاا فرهنـ

زبــان مدصــد همخــوان ا ـ  .گــاهی عنــوان ت ییــر میکنــد و گــاهی رــرر روا جلــد،
پانوش هایی اضافه یـا ذـ س میشـود و توضـیحات متـرج و ننهـه پشـ

کتـا  ،بـه

زبــان ایــلی درج شــد بــود ،شــکلی دیمــر مییابــد .ایــن پیـرامتن جدیــد را پیراترجمــه
مینامنــد .بــدین ــان ،پیــرامتن مربــو بــه یــاه کتــا
پیراترجمه مربـو بـه یـاه کتـا

بــه زبــان ایــلی ا ــ

و

بـه زبـان دوم یـا ـوم و بسـته بـه زبـانی کـه بـدان

ترجمــه میشــود ،شــاکلههایش نی ـ ت ییــر مییابــد .در ایــن مدالــه بــرننی تــا بــا تحلی ـ
نشانهشــناختی و بــا تکیــه ب ـر نراا ژرار ژن ـ

در گســترة پیــرامتن ،ترجم ـة فار ــی بــه

فرانسـة پــند دا ــتان کوتــا از محمــود دول نبــادا را بــه زبــان فرانســه برر ــی کنــی و
بدینی یمونه فرنینـد پیراترجمـه ،بـا توجـه بـه اهمیـ
فرانســوا ،پیــرامتن کتــا

دریافـ

کتـا

تو ـ خواننـدة

فار ــی را بــهکلی نادیــد میانمــارد و نن را بــه پیرامتنــی

جدید ،با اهدافی نوین تددی میکند.
کلیدواژهها :پیرامتن ،پیراترجمه ،ژن  ،دول نبادا ،نشانهشنا ی
____________________________
تاریخ پذیرش 6921/64/2:
تاریخ دریافت 6921/40/92 :
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 .۱مقدمه

نددهایی که در ایـران در زمینـة ترجمـه عرضـه میشـود ،بیشـتر بـر محتـواا مـتن ت کیـد
دارد؛ بــر اینکــه نیــا برابریابیهــا در ــ

انمــام شــد نیــا ایــطلاذات و ضــر المث ها

برگــردان منا ــدی دارد نیــا متــرج در درخ برخــی عدــارات پیهیــد دیــار کدفهمــی
نشــد نیــا متــرج در انتدــال ــده نویســند موفــه بــود خلایــه اینکــه ،ندــد و برر ــی
ترجمهها بر گسترة کلـام متمرکـ ا ـ  .امـا د ـتاوردهاا معایـر در ترجمـهپژوهی 7بـه مـا
امکان میدهد تـا از راهکارهـایی نـوین ا ـتفاد کنـی و بـه گسـتر هاا فرازبـانی نیـ توجـه
نمایی  .میدانی که فعالی

مترج تنهـا بـه ترجمـة زبـان محـدود نمیشـود؛ یـه ،هـر کسـی

که به زبان دومی مسـل باشـد ،ال امـاً متـرج خـوبی نیسـ  .متـرج کسـی ا ـ
را ترجمه میکنـد ،نـه زبـان را .امـا کتـا  ،تنهـا نن ییـ ا نیسـ
روا خواننــد بــرار میگیــرد .کتــا

تلفیدــی ا ـ

دارد .از ایـــن بـــرار ،عنـــوان کتـــا

کـه مـتن

کـه در بالـن مـتن ،پـیش

از مــتن و هــر ننهــه پیرامــون نن وجــود

و رـــرر روا جلـــد و پیشـــمفتار و پانوشـــ ها و

توضــیحات متعــدد ،در جااجــاا کتــا

نیــ در دریافــ

مــتن تو ــ خواننــد ندــش

بسـ ایی ایفــا میکننـد .شــاکلههایی را کــه نـام بــردی و نن را پیـرامتن 2مینامنــد ،در ذدیدـ
همان عواملی ا

که مـتن را بـه کتـا

تدـدی میکنـد ،یعنـی همـان یی هـایی کـه مـتن را

در بــر میگیــرد یــا بــهتعدیرا ،در ذاشــیة مــتن بــرار دارد ،همراهــیاش میکنــد ،امتــدادش
میدهـد ،عرضــه و ـرانمام ،روانـة بـازارش میکنــد تـا خواننــد نیـ بهنوبـة خـود ،بــا ایــن
ممموعه که نن را کتا

مینامند ،رابطهاا شخصی بربرار کند.

مفهــوم پیــرامتن را ژنــ  ،بهشــکلی تــدریمی ،در دهــههاا  17و  07میلــادا در ینــد
کتا  ،یعنی در مددمـهاا بـر ابـرمتن ،ردنمار هـا و همهنـین ن ـتانهها ،بـراا برر ـی متـون
ادبی تدیین و تعریف کرد؛ امـا خـود او ،در نتیمـهگیرا کتـا

نخـر ،تصـری کـرد کـه ننهـه

تــا کنــون راجــ بــه پیــرامتن گفتــه تنهــا در ذکــ مددمــهاا ا ــ

بــهمنظور ترغیــن و

راهنمــایی پژوهشــمران بــراا کــاوش در عریــههاا نــوین ادبــی .پیــرو ایــن امــر ،خــوز
1. Traductologie
2. Paratexte
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( )2777بــا تعمــی مفهــوم پیــرامتن بــه ذــوزة ترجمــه ،رهیافـ

جدیــدا را

مطرر کـرد کـه بـه نن پیراترجمـه 7مـیگوینـد .بنـابراین ،پیراترجمـه ،ترجمـة پیـرامتن کتـا
ایــلی از زبــان مدــد بــه زبــان مدصــد ا ـ  .کــارکرد مفهــوم پیراترجمــه ،مطالع ـة تــوان و
یالشهــاا زیداییشــناختی ،یا ــی ،ایــدژولوژیه ،فرهنمــی و اجتمــاعی پیــرامتن در بــازار
نشــرا ا ـ

کــه کتــا

ترجمهشــد در نن عرضــه میشــود .برر ــی پیــرامتن ترجمهشــد

(یــا ت ییرشــک یافته) بــه مــا کمــه میکنــد تــا بدینــی جهــانبینی ذــاک بــر فرهنـ
یمونه ممکن ا

بـه عریـهاا بـراا برر ـی کاربسـ

دیمــر ،یــه ندشــی در نشــر و دریافــ

نابربراهـا بـدل شـود و از ـوا

ا ــر بــه زبــان دوم دارد .مــا بــر ایــن بــاوری کــه

امانتدارا مترج بـه مـتن نویسـند کـه یکـی از ملاخهـاا ایـلی ترجمـة خـو
میشــود ،در پیراترجمــه کــاربرد متفــاوتی دارد .از ننمــایی کــه عرضــة کتــا
در بازار ،متضمن شـک گیرا پیرامتنـی متنا ـن بـا فرهنـ
و نه میتواند پیرامتن کتـا

مدصــد،

محسـو
ترجمهشــد ،

مدصـد ا ـ  ،متـرج  ،نـه بایـد

ایـلی را ننگونـه کـه بـود ترجمـه کنـد؛ یـه ،اگـر ینـین کنـد،

مخارــن او در زبــان مدصــد ،از ننمــایی کــه ال ام ـاً بــا رم گــان و نشــانههاا معناشــناختی و
زبانشناختی زبان مدـد نشـنا نیسـ  ،در دریافـ
شد .بنـابراین ،متـرج بـراا جلـوگیرا از برداشـ

کتـا

دیـار ـردرگمی و اشـتدا خواهـد

نادر ـ  ،از ننمـا کـه در پیراترجمـه از

نزادا نســدی برخــوردار ا ـ  ،تــرجی میدهــد بــراا عرضــه و در نتیمــه ،دریاف ـ

بهتــر

کتا  ،پیرامتن جدیدا را بیافریند و ناشر را نی در این میان هی میکند.
در ــال  2772میلــادا ،مترجمــی بــهنــام میشــ برونیــهتی ،تعــدادا از دا ــتانهاا
کوتا محمـود دول نبـادا را در انتشـارات گالیمـار ،در فرانسـه ،بـه یـاه ر ـاند .ت ییـرات
عمــد اا کــه در پیــرامتن ایــن کتــا

جدیــد بهیش ـ میخــورد مــا را بــر نن داش ـ

واکــاوا ینــدویون ایــن دگرگونیهــا بپــردازی و بــا تکیــه بــر نظریــات ژنــ
فریــا  ،بدینــی ایــن ت ییــرات یمونــه خواننــدة جدیــد را هــدای
تلدــین میکنــد کــه ال ام ـاً بــا وابعی ـ
کتا

و همهنــین بــا دریاف ـ

تــا بــه
و یو ــته

و داد هــایی را بــه او

خواننــدة ایرانــی از پیــرامتن

به زبان ایلی همسو نیسـ  .بنـابراین ،کـار تحلیـ را ،ابتـدا بـا معرفـی نظریـات ژنـ
1. Paratraduction
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دربـارة پیراترجمـه نغـاز مـیکنی و ننمـا بـا اعمـال ایـن

دو رویکــرد بــر ترجمــة ا ــر دول نبــادا ،مــیبینی کــه یمونــه پیــرامتن فرانســه بــهعنوان
ن ــتانهاا بــراا دریافــ

خواننــد  ،بــا ا ــتفاد از اب ارهــاا تدلی ــاتی ،خوانشــی را بــه او

تحمی میکند که با خوانش ما ،بهعنوان خوانندة ایرانی تفاوتهاا بنیادین دارد.
 .۲پیشینة پژوهش

برر ــی داد هــاا موجــود در نرشــیو کتابخانـة ملــی ایــران و همهنــین تارنماهــاا معتدــر
علمیپژوهشی ایرانی نشـان میدهـد کـه تـا بـه امـروز ،نـه در ذـوزة ترجمـهپژوهی و نـه در
هــی گســترة دیمــرا ،تحدیدــی در زمین ـة تـ یر پیــرامتن بــر دریاف ـ
ایــران یــورت نمرفتــه ا ـ  .ایــن در ذــالی ا ـ

کتــا

ترجمهشــد در

کــه برر ــی همــین داد هــا در مراکـ ا

همهون دانـش ـراا عـالی مترجمـان ادبـی در فرانسـه 7و همهنـین برخـی دیمـر از مراکـ
ترجمهپژوهشــی دانشــماهی نشــان از نن دارد کــه ایــن رویکــرد ،بــا توجــه بــه رهیاف هــاا
نــوینی کــه اراژــه میکنــد ،توجــه بســیارا از ترجمــهپژوهان را از جملــه یو ــته فریــا
.

( )2777و اردین ( )2771به خود جلن کرد ا
 .۳بحث و بررسی
 .۱ .۳بایستگی بحث

کاربرد نظریـات جدیـد در ذـوزة ترجمـهپژوهی راهکـارا ا ـ

نـوین کـه بـه منتدـدان

اجــاز میدهــد بــهدور از اعمــال داورا ــلیدهاا و ذتــی کلیشــهاا دربــارة اینکــه یــرا
متــرج ایــن یــا نن واژ را بــا معادلهــایی اینینینــی جــایم ین کــرد یــا یــرا برگــردان
در ـتی از ــده نویســند اراژــه نکــرد  ،از دیـدگاهی بــهروز ،بــه مــتن ترجمهشــد بنمرنــد.
ایـن نکتـه کـه تــا کنـون ،در ایـران تحدیدــی دربـارة تـ یر پیــرامتن و رونـد دگرگـونی نن بــه
پیراترجمه بهعم نیامد نشـان میدهـد کـه معرفـی و کاربسـ
در دنیاا ترجمه ،نهتنها شایسته بلکه ال امی ا

ایـن د ـ

نظریـات جدیـد

.

1. Collège Internationale des traducteurs littéraires, Arles/France

ال پنما و یک

31

از پیرامتن تا پیراترجمه ...

 .۲ .۳پیرامتن و پیراترجمه

ننهــه امــروز ،بــهعنوان پیرامتنیــ  7میشنا ــی  ،مفهــومی ا ــ
ژرار ژنــ

کــه نخســتینبــار نن را

بــهکار بــرد؛ ابتــدا در کتــابی بــا عنــوان درنمــدا بــر ابــرمتن در ــال  7313و

ــپ  ،بــهنحوا گســترد تر ،در ردنمــار در ــال  .7302او در ایــن بــار  ،در ردنمــار
ینــین توضــی میدهــد «بــهنظرم مینیــد کــه امــروز ( 79اکتدــر  )7307پــند گونــه رابطــة
ترامتنــی را میتــوان از یکــدیمر تمییـ داد کــه بــهترتین و بســته بــه میـ ان تمریــدا بــودن،
کــاربرا و جامعی ـ

بــدانها اشــار مــیکن » (ژن ـ  ،7302 ،ص )0 .و ــپ

میاف ایــد کــه

بهباور او ،روابـ ترامتنـی ،2یعنـی روابطـی کـه میـان یـه مـتن و متـون دیمـر وجـود دارد،
بـــهترتین عدارتانـــد از بینامتنیـــ  ،9پیرامتنیـــ  ،فرامتنیـــ  ،9ابرمتنیـــ  9و ،ـــرانمام،
ف ونمتنیــ  .9پیرامتنیــ

دومــین گونــهاا ا ــ

میبرد و نن را این ینـین تدیـین میکنـد« :پیرامتنیـ

در گســترة تــرامتن از نن نــام

کــه ژنــ

رابطـهاا ا ـ

کـه متنـی مشـخ

بـا

ننهــه ،نشــکارا ،ندشــی فراتــر از مــتن ایــلی دارد بربــرار میکنــد؛ ماننــد عنــوان ،زیرعنــوان،
مددمــــه ،مــــجخر  ،توجــــه ،پیشــــمفتار ،ذاشیهنویســــیها ،زیرنوی هــــا ،پانوشــــ

و

انتهانوشــ ها ،تصــاویر ،توضــیحات و بســیارا دیمــر از ایــن بدیــ ( »...ژنــ  ،7302 ،ص.
.)77
بدینترتین ،پیرامتنی

بـراا ژنـ

همـان ییـ ا ا ـ

کـه مـتن ایـلی را بـه نن کتـابی

بدل میکند کـه خواننـد پـیش رو دارد؛ یعنـی ن ـتانهاا کـه بـه مخارـن اجـاز میدهـد تـا
بهتر و ن انتر وارد متن ایلی شود و راذ تر نن را درخ کند.
از ذیــ

واژ شنا ــی ،پیــرامتن از دو بخــش تشــکی شــد ا ــ  para :بــهمعنــاا در

کنــار ،در ذاشــیه و  texteیــا مــتن کــه از واژة لــاتین  textusو از فعــ  texereبــهمعناا
رشــتن یــا بــافتن برگرفتــه شــد ا ــ  .بــدینترتین ،پیــرامتن شــام تمــامی نن یی هــایی
1. Paratextualité
2. Transtextuelle
3. Intertextualité
4. Métatextualité
5. Architextualité
6. Hypertextualité
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که دربـارة مـتن ایـلی بـرار دارد و تو ـ نویسـند یـا ناشـر ،بـا هـدس تکمیـ مـتن

ایــلی ،در کتــا  ،یــا خــارج از نن ،نمــود مییابــد .پیــرامتن از دیــدگا ژن ـ

بــه دو بخــش

تدســی میشــود :درونمــتن 7و بــرونمتن .2درونمــتن یعنــی هنمــامی کــه متنهــاا تکمیلــی
در خود کتا

و در فضـاا میـان یـفحات ایـلی مشـاهد شـود؛ بـرونمتن یعنـی پیرامتنـی

که با متن ایلی یـا خـود کتـا  ،بهمثابـة کالـایی کـه نویسـند از فروشـما میخـرد ،فایـله
دارد؛ مانند مصـاذدهها بـا نویسـند یـا نامـهنماراهاا میـان نویسـند و ناشـر دربـارة کتـابی
کــه بــرار ا ـ

یــاه شــود و مدالــاتی کــه د ـ اندرکاران یــاه کتــا

همرا بـا ارلاعـاتی گـا در ـ
را تا و در ادامه ،ژن
بــرار داد :نخســ

یــا اهــالی ر ــانه،

و گـا غلـ  ،در اختیـار خواننـد بـرار میدهنـد .در همـین

توضی میدهـد کـه الدتـه پیـرامتن را نیـ بایـد از دو دیـدگا مـد نظـر
ننهــه بــا مســتولی

او عرضــه

مســتدی نویســند و زیرنظــر شــخ

میشــود؛ دوم نن یی هــایی کــه ناشــر مســتولیتش را بــر عهــد دارد و نویســند بــهرور
مستدی بر نن نظارتی ندارد.
هنمــامی کــه کتــابی را نویســند اا بــه زبــان ایــلی مینویســد ،بارز هــایی دارد کــه
میتــوان بــا توجــه بــه تعریــف ژنــ  ،ننهــا را پیــرامتن نامیــد .پیرامتنهــاا درونــی یــا
درونمــتن ،همــان توضــیحاتیاند کــه زیــر نظــر مســتدی نویســند و ناشــر در خــود کتــا
درج شــد ا ـ ؛ ماننــد عنــوان ،زیرعنــوان ،مددمــه ،توجــه ،تصــاویر اذتمــالی ،رــرر روا
جلـد ،بل هـاا متعـددا کـه گـا بـا هـدفی خـاص بـراا تایـ
پش

انتخـا

شـد  ،توضــیحات

جلد ،اعلام جـوای اذتمـالی ،پیشـینه و شـهرت نویسـند  ،نـام نویسـند بـر روا جلـد

و غیـر  .در کنـار تمـامی اینهـا ،مطـالدی ا ـ
بــرار میگیــرد ،ماننــد ننهــه دربــارة کتــا

کـه بهیـورت بـرونمتن در اختیـار خواننـد
تو ـ ر ــانهها یــا نشــریات مختلــف ادبــی و

غیرادبـی منتشـر میشـود ،یــا کتا هـایی کـه شـاید در توضــی فحـواا ایـن کتـا
میر د یا مصـاذدههایی کـه در تشـری مطالـن ایـن کتـا
میکنی  .تمامی اینهـا باعـ

بــهیاه

در رادیـو و تلوی یـون مشـاهد

میشـود تـا خواننـدگان ،در زبـان ایـلی ،دریاف هـایی داشـته
1. Péritexte
2. Épitexte
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باشــند کــه بــا توجــه بــه ندــش پیــرامتن بــهعنوان ن ــتانهاا بــراا را یــافتن هدفمنــد بــه
محتواا ا ـر تدیـین شـد ا ـ  .نشـانهها ،تصـاویر ،بلـ مـتن و نـام نویسـند و توضـیحات
جلــد و خلایــه تمــامی شــاکلههایی را کــه تــا بــدینجا از ننهــا یــاد کــردی در

رو و پشـ

بر گیرندة پیام خایـیاند کـه در فرهنمـی خـاص ،ویـژة خواننـدگانی نشـنا بـا ایـن نشـانهها،
درخ و تم یه و تحلی میشوند.
امــا هنمــامی کــه همــین کتــا

تو ـ متــرج بــه زبـان دیمــرا ترجمــه و روانـة بــازار

مــیشــود ،مفهــوم پیــرامتن نی ـ ت ییــر میکنــد .ایــن دگرگــونی در وهل ـة نخس ـ
عوض شـدن مخارـن ا ـ  .مخارـن کتـابی کـه ترجمـه شـد  ،فرهنـ

ناشــی از

دیمـرا دارد کـه

نشــانهها و شــاکلههاا پیــرامتن در نن بــا نشــانهها و شــاکلههاا پیــرامتن در یــاه بــه زبــان
ایــلی کتــا

متفــاوت ا ـ  .در نتیمــه ،هنمــامی کــه کتــابی ترجمــه میشــود ،ت ییراتــی در

شــک و شــمای کتــا  ،عطــف بــه مخاردــان جدیــد ر میدهــد؛ یــه ،مخارــن کتــا
ترجمهشد  ،در دل فرهنمی زنـدگی میکنـد کـه بـوانین نشـر و بربـرارا ارتدـا بـا فحـواا
کتــا

در نن بــا بــوانین و رواب ـ رایــد ن ـ د تولیدکننــد و مصــرسکننــدة کتــا

بــه زبــان

ایلی متفـاوت ا ـ  :ایـطلاذات ت ییـر میکنـد ،نرایـهها عـوض میشـود ،ضـر المث هـا
در شک و بالن دیمرا ،یـا همـرا بـا توضـی ادا میشـود ...امـا ایـن ت ییـرات تنهـا شـام
فحواا کتا

یا خود متن نیس  ،پیـرامتن نیـ بایـد ترجمـه یـا دوبـار تدیـین شـود و کتـا

را براا مخاردان جدیدش نمادة دریاف
ژنـ

( )7301معتدــد ا ـ

کند.

کــه هــی متنــی در جهــان ،بــدون پیــرامتن نمیتوانــد وجــود

داشته باشد .یعنـی ذتـی اگـر نویسـند اا متنـی را بـراا مثـال ،بـه فار ـی بنویسـد و نتوانـد
نن را ،بــه هــر دلیلـی در ایــران یــاه کنــد ،یعنــی نتوانــد مــتن را در بالــن کتــابی همــرا بــا
پیــرامتن بــه متــرج تحوی ـ دهــد ،بــاز بــا توجــه بــه رابطــهاا کــه بــین او و متــرج شــک
میگیــرد و توضــیحاتی کــه بــرایش میدهــد ،یــا اگــر نویســند زنــد نداشــد بــا توجــه بــه
راهنمایی خانواد یا ن دیکـان نویسـند و اگـر اینهـا هـ در د ـتر

نداشـند ،بـا توجـه بـه

امکان رجوع به متخصصان دیمر ن ـار ایـن نویسـند  ،متـرج بـاز هـ خـود را بـا گسـتر اا
از ارلاعــات پیرامــونی مــتن ایــلی روبـهرو خواهــد دیــد کــه مــا نن را پیــرامتن مینــامی  .بــا
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کـه هـی متنـی نمیتوانـد بـدون توجـه بـه پیـرامتنش ترجمـه

شــود .بــهعدارت بهتــر ،هـ مــتن بایــد ترجمــه شــود هـ پیــرامتنِ درونمــتن و هـ پیــرامتنِ
برونمتن.
یو ته فریـا

کـه از ترجمـهپژوهان نـامی ا ـ  ،برا ـا

را بنیاد و نن را پیراترجمـه نـام مینهـد .در ـ
زبــان دوم بــه پیــرامتن کتــا
نمیتواند پیرامتن کتا
فرهنـ

کـه متـرج در اراژـة کتـا

جدیـد را تنهـا و تنهـا بـا ترجمـة پیـرامتن کتـا

تلفیدــی ا ـ

خـود بـه

بــه زبــان ایــلی توجــه فراوانــی دارد ،امــا ردیعــی ا ـ

جامعـة مدـد بـا فرهنـ

در ذدید ـ

ا ـ

ایـن نظریـه ،مفهـوم جدیـدا

جامعـة مدصـد متفـاوت ا ـ

از پیــرامتن کتــا

کــه

ایـلی شـک دهـد.

و بـدینترتیـن ،پیراترجمـه

بــه زبــان ایــلی و پیــرامتن جدیــد ذای ـ از

فعالی هاا برون و درونمتنی مترج یا ناشر یا ر انهها.
یادنور شوی از ننمایی کـه موضـوع تحدیـه مـا بـر پیـرامتن و پیراترجمـه ا ـتوار ا ـ ،
در این مداله کـارا بـا فحـواا مـتن ترجمهشـد نـداری و برر ـی میـ ان وفـادارا متـرج
به متن ایلی یا رعای

ـده نویسـند یـا معادلیابیهـا مـد نظـر نیسـ ؛ هـدس ایـن ا ـ

که بدینی کتـا  ،بهمثابـة کالـا ،یمونـه از فضـاا فرهنمـی نخسـ

بـه فضـاا فرهنمـی دوم

منتدـ و در ایــن گـ ر د ــتخوش یــه دگرگونیهــایی میشــود ،تــا بــه ن ــتانة نــوینی بــراا
مخارد ـان جدیــد بــدل گــردد .ندایــد ایــن گونــه انماش ـ
فرهنــ

مدــد بــه فرهنــ

و عتش ،فد بهد

مدصــد تنهــا بــر عهــدة متــرج ا ــ

متـرج در کتـا

جدیـد بازتـا

تدسی میشود :یکـی ننهـه بـه خـودش مربـو ا ـ
پیرامتنهــا و دیمــرا ننهــه بــرونمتن ا ــ
فرهنــ

کــه مســتولی

انتدــال پیــرامتن از

و پیراترجمــه ،بــا تمــام

مییابـد .کـار متـرج بـه دو بخـش
و محتـواا کتـا

و جندـة درونمـتن

و مــرتد بــا دنیــاا نشــر و بــازار کتــا

جدیــد .منظــور از مــورد نخســ  ،نزادا عملــی ا ــ

معادلهـایی بـراا پیرامتنهـا دارد .او میتوانـد عنـوان کتـا

در

کــه متــرج در انتخــا

را نن گونـه کـه هسـ

ترجمــه

کند ،میتوانـد ییـ ا بـه نن اضـافه یـا از نن کـ کنـد یـا بـهکلّی ت ییـرش دهـد و از عنـوان
جدیــدا ا ــتفاد کنــد کــه بــهزعمش بــراا مخاردــان جدیــد ،گویــاتر ،جـ ا تر و پرمعنــاتر
ا ـ  .مثــالی کــه در ایــن بــار میتــوان در ترجم ـة فرانســه بــه فار ــی زد ،رمــان مشــهور
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گو ــتاو فلــوبر ،بــا عنــوان  L’éducation sentimentaleا ــ

تربی

کــه یــه بــار ،بــا عنــوان

اذسا ـات (متـرج مهـدا ـحابی ،نشـر مرکـ  )7907 ،ترجمـه شـد  ،یـه بـار بـا

عنـوان مرکــن و همــرا بـا توضــی تربیـ

اذسا ـات (مکتــن عشــه) یـا رگ شـ

یــه

جوان (مترج فـرو شـها  ،انتشـارات علمـی و فرهنمـی ،)7939 ،یـه بـار هـ بـا عنـوان

مکتــن عشــه (تربی ـ

یــه جــوان تو ـ همــان متــرج  ،امــا در

عــارفی) یــا رگ ش ـ

انتشــارت بنمــا نشــر و ترجمـة کتــا  ،بــدون تــاری  .ایــن ت ییــر نــهتنهــا در عنــوان کتــا ،
بلکـــه در زیرعنوانهـــا ،در پانوشـــ ها یـــا انتهانوشـــ ها ،در توضـــیحات و خلایـــه ،در
تمــامی مــواردا کــه بــهنــوعی بــه بخــش درونمتنــی پیــرامتن مربــو میشــوند میتوانــد
ذادث شود ،بهویژ اگر نـ د ناشـران متفـاوتی یـاه شـد باشـد .در پـار اا از ایـن عوامـ
پیراترجمهاا ،ناشر نیـ دخالـ
کتــا

مسـتدی دارد .بـراا نمونـه ،رـرر روا جلـد ،بل هـا ،بطـ

و مددمــه و مــجخر و بســیارا دیمــر از ایــن د ــ

عواملیانــد کــه کتــا

شــاکلهها .ایــن مــوارد همــان

را بــه کالــایی بــدل میکننــد تــا در فرهنــ

جدیــد ،پــیش از ننکــه

خوانــد شــود ،بــهعنوان شــتی جــ ا  ،توجــه مخارــن را بــهخود جلــن کنــد .یــادنور
میشــوی کــه برا ــا
شــهریور ،بهمنا ــد

نمــار ،در بــازار کتــا

فرانســه ،هــر ـال در مــا

ــپتامدر برابــر بــا

پایــان تعطیلــات تابســتانی و از ــرگیرا فصــ کــار و مدر ــه و

دانشــما  ،بــیش از  977عنــوان کتــا

جدیــد عرضــه میشــود کــه از ایــن میــان ،تنهــا تعــداد

کمــی بــا ا ــتددال مواجــه و بــابی کتا هــا ،پــ

از مــدتی ،خمیــر میشــوند .ایــن نشــان

میدهد که شـک اـاهرا کتـا  ،بـهعنوان کالـا و همهنـین میـ ان جـ ابیتش تـا یـه انـداز
میتواند در موفدی

نویسند  ،ناشر و مترج ندش داشته باشد.

 .۳ .۳داستان بیرحمانه یا پیرامتن بیرحمانه؟

بــا توجــه بــه ننهــه دربــارة پیــرامتن و پیراترجمــه از دیــدگا ژن ـ

بیــان شــد ،در ایــن

بخــش از تحلی ـ  ،بــا تمرک ـ بــر ترجم ـة ممموعــه دا ــتانهایی از محمــود دول نبــادا بــه
زبــان فرانســه ،بــه برر ــی پیــرامتن فرانســه و تـ یر نن بــر مخارــن جدیــد میپــردازی و در
این میان مشاهد خـواهی کـرد کـه یـه شـداه ها یـا وجـو تمـای ا میـان پیـرامتن کتـا ،
در زبــان فار ــی و پیــرامتن نن در زبــان فرانســه وجــود دارد .پیرامتنهــاا مـورد نظــر مــا در
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ایــن مدالــه ،بــهترتین ،عدارتانــد از :عنــوان کتــا  ،رــرر روا جلــد ،عنــوان ناشــر و
زیرعنوان او ،پش
لـازم ا ـ

جلد کتا  ،مددمه و ،رانمام ،پانوش هاا مترج .
یــادنور شـوی کـه متــرج فرانسـوا ،خـان میشـ برونیـهتی ،در کتـابی کــه

عرضــه کــرد  ،تعــدادا از دا ــتانهاا کوتــا دول نبــادا را بــهانتخا

خــود و شــاید بــا

اهــدافی خــاص ،برگ یــد ا ـ  .بــهعدارت دیمــر ،ننهــه در فرانســه در بالــن یــه جلــد
کتــا

عرضــه شــد  ،در فار ــی در کتا هــاا مختلــف ،بهیــورت پراکنــد  ،بــه یــاه

ر ید ا ــ  .بنــابراین ،پیــرامتن فار ــی ایــن دا ــتانها در کتا هــاا مختلــف و پیــرامتن
فرانســوا نن ،تنهــا در یــه جلــد کتــا

بابــ مشــاهد ا ــ

پیرامتنها را ـه تر خواهـد کـرد و بـر میـ ان دبـ
عنوان فرانسة کتا

و ایــن خــود ،کــار تطدیــه

تحلیـ مـا خواهـد افـ ود .نخسـ

بـا

شروع میکنی .

 .۱ .۳ .۳عنوان

عنــوان فرانســة کتــا

 Cinq histoires cruellesا ــ

کــه مــا نن را پــند دا ــتان

بیرذمانــه ترجمــه مــیکنی  ،امــا میتــوان از برابرهــاا دیمــرا همهــون پــند دا ــتان
دوعانه ،پـند دا ـتان شـداوتبار یـا پـند دا ـتان دردنـاخ (رندافـ ا ،دردافـ ا) نیـ ا ـتفاد
کــرد Cruelle .یـفتی ا ـ

کــه اگــر دربــارة انســان بــهکار بــرد شــود ،متــرادس ــنمدل و

بــیرذ ا ــ ؛ امــا ذالــا کــه در کنــار واژة دا ــتان بــرار گرفتــه ،ایــن معنــی را در هــن
خواننــدة فرانســوا تــداعی میکنــد کــه در ایــن گ ید دا ــتانها ،شخصــی هایی وجــود
دارند کـه ـنمدل و بـدجن

و بیرذ انـد .خواننـدگانی کـه بـا ن ـار دولـ نبـادا نشـنایند

بــهخوبی میداننــد کــه فضــاا دا ــتانهاا او تدــابلی ا ـ

میــان بیرذمــی و مظلومی ـ

و

در نتیمــه ،شخصــی ها همیشــه بــه دو د ــتة اــال و مظلــوم تدســی میشــوند .امــا خــود
دول نبــادا ،بــهعنوان نویســند  ،هیهمــا تداب ـ میــان اــال و مظلــوم و جند ـة بیرذمان ـة
ذــاک بــر فضــاا دا ــتان را نــهتنهــا در عنــوان دا ــتان ،بلکــه در عنــوان هی یــه از
کتا هــایش بازتــا

نــداد ا ـ  .نمــاهی بــه عنــاوین فار ــی و ترجم ـة ننهــا بــه زبــان

فرانســه در کــار برونیــهتی گــواهی ا ــ

بــر یــحّ

ایــن مــدعا :بنــد ()L’entrave؛ پــاا

گلد ــتة امــام اد شــعین ()Au pied du minaret de l’imamzadé Cho’ayb؛ همــرت
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ـــلیمان ()La fuite de Soleyman؛ ـــفر ( )Le voyageو گاوار بـــان (.)Le vacher
همـانرـور کــه مشـاهد میشــود ،هی یـه از عنــاوین دا ـتانهاا برگ یــد تو ـ متــرج
فرانسوا ،در زبـان فار ـی تـداعیگر بیرذمـی نیسـ ؛ بـا ایـن همـه ،او تصـمی گرفتـه تـا
در عنــوان ایــلی کتــا
هدفی ج جـ
فریــا

کــه جندــة پیــرامتن دارد ،از گــ ار اا ا ــتفاد کنــد کــه بیتردیــد

بیشـتر مخارـن فرانسـوا نـدارد .اینما ـ

کـه نظریـات ژنـ

و یو ـته

در خصــوص ندــش ر ــانهها در پیــرامتن و پیراترجمــه کــاربرد مییابــد .ترجمــة

فرانسة کتـا

در فضـایی روانـة بـازار شـد کـه ر ـانههاا غربـی و از جملـه فرانسـوا رـی

ینــدین دهــه تصــویرا منفــی از ایــران اراژــه میکردنــد و عنــوان فرانســة کتــا
یا ـ

هـ را تا ـ  .خواننــدگانی کــه تحـ

بهرور ردیعی ج

این کتـا

بــا ایــن

تـ یر ایــن فضــاا ر ــانهاا و تدلی اتیانــد،

میشـوند .بـهعدارت دیمـر ،اگـر متـرج عنـوان کتـا

خـود

را پــند دا ــتان کوتــا ایرانــی گ اشــته بــود ،شــاید هــی ناشــرا ذاضــر بــه یــاه کتــا
نمیشد.
 .۲ .۳ .۳طرح روی جلد

پیشتــر گفتــی کــه پیراترجمــه در دریافـ

کتــا

ندــش بسـ ایی دارد .نمــاهی دبیــه بــه

ننهــه در بالــن رــرر روا جلــد بــراا ترجمــة ممموعــه دا ــتانهاا دول نبــادا اراژــه
شد و تحلی نشانهشناختی نن بـه مـا کمـه میکنـد تـا رونـد ت ییـر پیـرامتن را از فرهنمـی
به فرهن

دیمر بهتر دریابی .
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جلـن نظــر مینمایـد پیرمــردا

ـیا  ،ریـش ـفید ،نمـاهی در نن واذـد نافـ و خشـممین کـه از

بالــاا عینــه ن دیــهبین بــا ذــالتی پدر ــالارنه و تر ــناخ بــه مخارــن خیــر شــد ا ـ ؛
توگــویی بصــد تندیــه دارد .یشــ ها رمهکشــید ا ــ
یــا بیمــارا ) .پیشــانی پُــر یــین و پو ــ

(کهولــ

و فیداشــان بــه زردا میزنــد
نفتــا خورد ا ــ  .بــدانســان،

مــیبینی کــه همخــوانی نشــکارا بــین عنــوان فرانســه (پــند دا ــتان بیرذمانــه) و تصــویر
پیرمرد وجـود دارد .د ـتار الدتـه ممکـن ا ـ

ـنتی خرا ـان

بـراا ایرانیـان یـادنور لدـا

باشــد (هرینــد در خرا ــان رضــوا کــه زادگــا دول نبــادا ا ــ  ،مــردان منــدی
خلی خانی زردرن

میبسـتند) ،امـا در هـن مخارـن فرانسـوا ،ایـن د ـتار یـادنور لدـا

روذانیان ایرانـی ا ـ  .بـدینترتیـن مـیبینی کـه جندـة تدلی ـاتی عکـ
پررنـ

ا ـ ؛ ایــن در ذــالی ا ـ

متنوع ا ـ

کـه ایـن یمانـه عکـ

کــه محتــواا دا ــتانهاا منتخــن متــرج  ،بهانــداز اا
نمیتوانـد بـههی عنـوان ،بازنمـاا گونـاگونی پِـیرنـ

دا ــتانها باشــد .اگــر بخــواهی رــرر روا جلــد ایــن کتــا
مدایسه کنی  ،باید به ه کتـا

روا جلـد بسـیار

و یــاه فار ــی دا ــتانها را

رجـوع کنـی ؛ یـه ،ـه دا ـتان از ایـن منتخـن از ممموعـة

لایــههاا بیابــانی برگ یــد و دو دا ــتان دیمــر بــهرور مســتد در یــه کتــا
شد اند .ررر روا جلـد لایـههاا بیابـانی ررذـی ا ـ

مم ـ ا یــاه

انت اعـی کـه بـه فضـاا ج رافیـایی

بیابانهــاا خرا ــان اشــار دارد و نشــانی از پیامهــایی کــه بــر رــرر روا جلــد کتــا
فرانسه ،در بالن پیرامتن نمد  ،در نن دید نمیشود:
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همین مدایسه را میتوان بـا یـاه تعـداد دیمـرا از ن ـار دول نبـادا ،بـه زبـان فرانسـه
یا انملیسی نی انمام داد تـا کـار تطدیـه از ذیـ

نشانهشـناختی تکمیـ شـود .نمـاهی ـاد

بــه رــرر روا جلــد ایــن کتا هــا نشــان میدهــد کــه ننهــه در بــدو امــر اهمیــ
محتواا متن ا ـ
اندلا

نـه پیـام تدلی ـاتی منفـی زاییـدة تصـویرا کـه ر ـانهها از ایـران پـ

از

ا لامی دارند:

ترجمة فرانسه جای خالی سلوچ

تصــویر ــم
یـ

دارد،

ترجمة انگلیسی جای خالی سلوچ

را ـ  ،ترجمـة جــاا خــالی ــلو بــه زبــان فرانســه و تصــویر ــم

ترجم ـة همــین کتــا

بــه زبــان انملیســی ا ـ  .رــرر روا جلــد ترجم ـة فرانســه،

فرشــی را تصــویر کــرد کــه ،بــهویژ بــا رن هــا و رــرر خــاص ــنتی ،نمــاد هنــر ایرانــی
ا ـ

و رــرر روا جلــد ترجم ـة انملیســی ،فضــایی ا ـ

خاکســترا بــا تــهدرختی در

کــویر کــه از لحــا نشانهشنا ــی ،بــهخوبی بازنمــاا محتــواا دا ــتان ،یعنــی جــاا خــالی
لو (پدر خانواد ) ا ـ  .رـرر روا جلـد فار ـی دو دا ـتان دیمـرا هـ کـه از ـوا
مترج فرانسة پند دا ـتان بیرذمانـه برگ یـد شـد  ،در ـ

ماننـد لایـههاا بیابـانی خـالی

از پیــام تدلی ــاتی ا ـ  .ایــن کتا هــا ،در ذــال ذاضــر ،در ممموع ـة ــهجلــدا کارنام ـة
پند در بازار موجـود ا ـ
دول نبــادا ا ـ
را به رع

و رـرر روا جلدشـان عکـ

خـود نویسـند  ،یعنـی محمـود

کــه در بــازار ادبــی ایــران یهــر اا شاختهشــد ا ـ

و بـی هـی ابهـامی جـ

و مخارــن ایرانــی

میکنـد .شـاید بـه همـین دلیـ باشـد کـه انتشـارات
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همـة ن ـار دول نبـادا را یـاه کـرد  ،از عکـ

جلــد تمــامی ن ــار ا ــتفاد کــرد ا ـ  .امــا عک ـ

او بـراا رـرر روا

دول نبــادا بهیــورت مــردا ادیــن

نمیتوانــد ینــین کــارکردا بــراا مخارــن فرانســوا داشــته باشــد و از همــین رو ـ
متــرج و ناشــر فرانســوا تصــمی میگیرنــد از یا ــ
پیروا کنند که با یا

دیمــرا در انتخــا

کـه

پیــرامتن

پیرامتنـی یاههـاا دیمـر ایـن ا ـر ،بـه فار ـی یـا دیمـر زبانهـا،

ه را تا نیس .
یــرس نظــر از تصــویر ،داد هــاا دیمــرا نی ـ بــر روا جلــد کتــا
میشــود کــه از ذی ـ

پیراترجمــه شــایان ت م انــد .ناشــر ایــن کتــا

فرانســه مشــاهد

 Gallimardا ـ

کــه

در دنیــاا ادبیــات فرانســه از زمــرة شناختهشــد و معتدرتــرین نامها ــ  .ایــن انتشــارات،
بســته بــه محتــواا کتا هــایی کــه یــاه میکنــد ،ننهــا را در ممموعــه یــا بــهبول
فرانســواها ،کلکســیونهاا مختلفــی در بــازار عرضــه مینمایــد .ممموعــهدا ــتانهاا
دول نبـــادا در ممموعـــة  connaissance de l’orientعرضـــه شـــد کـــه ترجمـــة نن
«شــناخ

شــر » ا ــ

و زیــر نظــر یونســکو فعالیــ

میکنــد .لــازم بــه کــر ا ـ

کــه

کتا هــاا وزیــن و ارزشــمندا از ن ــار کلا ــیه ادبیــات فار ــی در همــین ممموعــه،
تو ـ مترجمــان نــامی ،ترجمــه و بـه یــاه ر ــید ا ـ  ،ماننـد ترجمـة اشــعار مولانــا یــا
مرزباننامــه و هفــ پیکر نظــامی گنمــوا .در نتیمــه ،مخاردــان فرانســوا علابهمنــد بــه
ادبیات فار ی ،تـا انـداز اا بـا ایـن ممموعـه نشـنایند .یـاه ایـن د ـ
کــه نبــروا اد

کلا ــیه فار ــیاند و مترجمــان برجســتهاا عهــد دار عرض ـة نن بــه زبــان

فرانسه بود اند ،باعـ
با کتا

کتا هـاا وزیـن

میشـود انتظـارا در خواننـدة فرانسـوا زبـان ایمـاد شـود کـه وبتـی

جدیـدا در ایـن ممموعـه مواجـه میشـود ،نن را جـدا بمیـرد و از خـود مـتن ،و

تمام پیـرامتن نن توبـ داشـته باشـد کـه بـه او داد هـایی وابعـی و نـه ـلیدهاا بدهنـد .امـا
مخارن فرانسـوا کـه ال امـاً شـناختی از محمـود دول نبـادا یـا ادبیـات فار ـی نـدارد ،از
رریــه کلکســیونی کــه کتــا

در نن یــاه شــد  ،متوجــه میشــود کــه ایــن ا ــر مربــو بــه

ادبیــات مشــر زمــین ا ــ

پیرمــرد روا جلــد و

و هنمــامی کــه نن را در کنــار عکــ

ال پنما و یک

از پیرامتن تا پیراترجمه ...

بــهویژ عنــوان کتــا
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بــرار میدهــد ،تــا انــدازة زیــادا از محتــواا اذتمــالی دا ــتانها نی ـ

نگاهی مییابد.
در کنــار ایــن داد هــاا پیراترجمــهاا بــر روا جلــد کتــا  ،نــام متــرج نیــ بیــد و
در ــ

در کنــار نن ،اضــافه شــد کــه مــتن دا ــتانها بــا پانوشــ

همرا ا ـ

یــا ذاشیهنویســیهایی

کـه مـیدانی متـرج  ،بـهعنوان پیـرامتن و بـه ابتکـار خـود ،افـ ود ا ـ  .ایـن

امــر ،از ننمــایی کــه ناشــرا معتدــر بــر نن نظــارت دارد ،بــه خواننــد ارمینــان میدهــد کــه
متـرج شــناخ

نســدتاً خــوبی از ادبیــات و ــن

و فرهنـ

ایرانــی دارد و ینانهــه ابهــامی

وجــود داشــته باشــد ،نن را رفـ کرد ا ـ  .امــا در ادامــه و در مدحـ

پانوشـ ها ،بــهمثابـة

پیــرامتن ،خــواهی دیــد کــه ینــین نیس ـ  .علــاو بــر نــام متــرج و ت کیــد بــر اینکــه مــتنِ
ترجمهشــد بــا پانوشــ

و توضــیحات همــرا ا ــ  ،در روا جلــد کتــا  ،بــه مددمــهاا

اشار شد که ذسین ا ماعیلی دربارة این گ ید دا تانها نوشته ا

.

 .۳ .۳ .۳مقدمه

با مراجعـه بـه فهر ـ

انتهـاا کتـا

مـیبینی کـه ننهـه در ممموعـة «شـناخ

شـر »

در انتشارات گالیمـار یـاه شـد  ،کـ و بـیش همیشـه مددمـهاا دارد کـه یـا خـود متـرج
یا یکـی از شخصـی هاا یـاذننظر در ذـوزة محتـواا کتـا  ،کـار نمارشـش را برعهـد
داشــته ا ـ  .بــراا مثــال ،ترجم ـة مرزباننامــه بــا مددمــهاا از شــارل هــانرا دوفوشــهکور،
مستشــر و ایــرانشنا ــان نــامی و ترجم ـة هف ـ پیکر بــا مددمــهاا از مایک ـ بــارا همــرا
ا ــ

کــه در میــان ایــرانشنا ــان امریکــایی ،نــامی ا ــ

نشــنا .مددمــة دا ــتانهاا

دول نبـــادا را ذســـین ا ـــماعیلی ،ا ـــتاد پیشـــین مدر ـــة زبانهـــاا شـــربی فرانســـه
) (INALC’Oنوشــته ا ـ  .ایــن مددمــه ،در ای ـ  ،بیشــتر بــر معرفــی دول نبــادا متمرک ـ
شــد و در کنــار نن ،داوراهــایی مشــاهد میشــود دربــارة مضــمون دا ــتانها ،شــیوة
پرداخ

ننها و همهنـین ـده نمـارش نویسـند  .ایـن بـار نیـ اعتدـار ذسـین ا ـماعیلی،

بهعنوان ا ـتاد دانشـما و متخصـ

ادبیـات فار ـی ،بـه خواننـد ارمینـان میدهـد کالـایی

را خریــد کــه ارزش خوانــدن دارد .الدتــه در ایــن مددمــه ،هــی توضــیحی داد نشــد کــه
یــرا از میــان تعــداد نســدتاً زیــاد دا ــتانهاا محمــود دول نبــادا ،ایــن پــند دا ــتان کوتــا
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برگ یــد شــد  ،یــرا دا ــتانهاا مشــهور دیمــر ایــن نویســند  ،ماننــد عدی ـ عدی ـ یــا بــا
شــدیرو یــا او ــنة بابا ــدحان انتخــا نشــد و یــرا عنــوان کتــا در زبــان فرانســه پــند
دا تان بیرذمانه ا ـ  .ذسـین ا ـماعیلی بـه کـر ایـن نکتـه اکتفـا میکنـد کـه ایـن پـند
دا ــتان ،مضــمون مشــترکی دارنــد :فدــر ،بیعــدالتی و فروپاشــی ابتصــاد رو ــتایی .ایــن در
ذــالی ا ــ

کــه بــهنظر متخصصــان ن ــار دول نبــادا ،بــراا نمونــه ،کتــایون شــهپرراد

( ،)7902نوشتههاا این نویسند تـا بدـ از کلیـدر ،هممـی در ایـن مضـامین کـ و بـیش بـا
هـ مشــترکند .در یــفحة  79مددمـة کتـا  ،ا ــماعیلی از زیــر بــار توجیـه اینکــه یــرا ایــن
پند دا تان از مضـمون مشـترکی برخوردارنـد میگریـ د و بـدینترتیـن ،اینمـا نیـ پیـرامتن
کتا  ،بهدلی تنافر بـا وابعیـ  ،نـه بـا هـدس نشـنایی و ایمـاد شـناخ

بـا ادبیـات فار ـی،

بلکــه بیشــتر بــا دغدغ ـة تمــارا شــک میگیــرد .در هــر ذــال ،نــه متــرج و نــه ذســین
ا ــماعیلی و نــه ناشــر ،هی یــه توضــی نمیدهنــد کــه علــ

ایــلی انتخــا

ایــن پــند

دا تان یـه بـود ا ـ  .الدتـه ،ایـن اذتمـال وجـود دارد کـه متـرج فرانسـوا ،بـا خوانـدن
ایــن پــند دا ــتان ،از میــان ممموعــه دا ــتانهاا دول نبــادا ،اذســا
غ بارترنــد و از ایــن رو ننهــا را برگ یــد  .ایــن رهیاف ـ
غ بــار و مکــدر پیرمــرد روا جلــد کــه از ذیــ

کــرد کــه از بدیــه

شــاید تــوجیهی باشــد بــر تصــویر

پیــرامتن ،در کنــار عنــوان کتــا  ،پیــام

واذدا را به مخارن فرانسهزبان انتدال میدهد.
 .۴ .۳ .۳پشت جلد

نویســندة مطــالدی کــه پشــ

جلــد نمــد مشــخ

عهد دار این کار شد یـا ناشـر .ر ـ ایـن ا ـ
مطلدــی را بــراا پشــ

نیســ

و نمــیدانی نیــا متــرج

کـه معمولـاً ناشـر از متـرج میخواهـد تـا

جلــد تهیــه کنــد و ــپ  ،متخصصــان بازاریــابی ،بــا توجــه بــه

ــلیدههاا رایــد ،ت ییراتــی در ایــن نوشــته اعمــال میکننــد کــه الدتــه محتــوایی نیســ .
مطالــن پش ـ

جلــد ،ــه بنــد دارد و در کــ  29 ،خ ـ ا ـ  .نــام دول نبــادا بــههمرا

عنــوان کتــا  ،یعنــی پــند دا ــتان بیرذمانــه اینمــا نیـ درج شــد ا ـ  .بنــد اول ،در ــه
خ ـ  ،بــه معرفــی دول نبــادا و زادگــا او میپــردازد .بنــد دوم ،بهگونــهاا مــده  ،امــا بــا
کلماتی کوبند  ،بر این نکتـه ت کیـد میکنـد کـه ذـال و هـواا ذـاک بـر ایـن پـند دا ـتان،

ال پنما و یک

از پیرامتن تا پیراترجمه ...

خشن و بیرذمانه ا ـ

و دربـارة رو ـتاژیانی ا ـ
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کـه بـا نغـاز دوران تمـدد ،تنمد ـتی

و رنمشــان بیشــتر میشــود .جملــة کلیــدا ایــن بنــد رابطــهاا ا ــ
خشون

ذاک بر این دا تانها و وابعی

کــه نویســند میــان

ایران معایر بربرار میکند:

Les nouvelles de ce recueil […] nous renvoient une image subtile et
violente de la réalité de l’Iran contemporain.

دا ــتانهاا ایــن ممموعــه ،تصــویرا موشــکافانه و خشــن از وابعیـ

ایــران معایــر بــه

ما میدهند.
نخســتین دادة اشــتدا اینما ـ  :تمــامی ایــن پــند دا ــتان متعلــه بــه دهـة یهـ  ،یعنــی
دوران پــیش از اندلــا

ا ــلامی ا ــ

و بــدینترتیــن نمیتوانــد گویــاا «وابعیــ

ایــران

معایــر» باشــد .در ادامــه ،میخــوانی کــه ایــن دا ــتانها دربــارة نظــام اربــا رعیتــی عصــر
پهلوا ا

و جاا تعمـن ا ـ

کـه یمونـه ناشـرا معتدـر ماننـد  Gallimardیـا متـرج

او مطل ـ ندــود کــه دوران نظــام اربــا

رعیتــی مــدتها ـ

در ایــران معنــی و مفهــومی

نــدارد .نیــا ا ــتفاد از واژة  féodalitéکــه بــراا خواننــدگان فرانســوازبان تــداعیگر بــرون
و طاا اروپا ـ

از ـر نانگـاهی ا ـ

یـا شـاید هـ پیـرامتن تدلی ـاتی را بـوام بیشـترا

میبخشــد در بنــد ــوم ،هـ راجـ بــه ــده دول نبــادا یــحد

شــد و هـ بــر ایــن

نکته ت کید شد کـه بـه ایـن پـند دا ـتان میتـوان بـه دیـد ا ـنادا اجتمـاعی و فرهنمـی از
ایــران معایــر نمریس ـ  .اینمــا نی ـ مــیبینی کــه ابهــام تــاریخی بــر پیــرامتن کتــا
اندختــه ا ـ  .متخصصــان محمــود دول نبــادا نیــه میداننــد کــه پــیرن ـ

ــایه

بســیارا از

دا ــتانهاا او در وابــ تمربیــاتی ا ــ

شخصــی از دوران کــودکی و نوجــوانیش کــه در

رو تا پرا کرد ا ـ  .از همـین رو ـ

کـه برخـی از دا ـتانها بـه نظـام اربـا رعیتـی

اشار دارد و نمیتواند بازگوا ایران معایر باشد.
 .۵ .۳ .۳توضیحات مترجم و پانوشتها

منظــور از توضــیحات متــرج تمــامی مطــالدی ا ــ

کــه در پیــرامتن کتــا

بــه زبــان

ایــلی وجــود نــدارد و متــرج  ،بــراا راهنمــایی خواننــدة فرانســوازبان در دریافــ
روشــنتر مــتن ،در یــاه نســخة ترجمهشــد گنمانــد ا ـ  .اغلــن ایــن توضــیحات بــه
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پانوش ها اختصـاص دارد و از ایـن رو ،مـا نیـ تحلیـ خـود را بـر ننهـا متمرکـ مـیکنی .
بدینمنظور ،پانوش ها را بـه دو بخـش تدسـی کـردی  :نخسـ
ج رافیــایی مربــو ا ــ

نن د ـ

و دوم ،ننهــه بــا هــدس شنا ــاندن فرهنــ

کـه بـه ارلاعـات
و فولکلــور ایرانــی

درج شـد ا ـ  .بخــش مــرتد بــا ارلاعــات ج رافیـایی بــا ابهامــات فراوانــی همــرا ا ـ
که در اینما به ینـد نمونـه اشـار مـیکنی  .در یـفحة  29کتـا  ،پانوشـ

شـمارة یـه ،در

توضی شهر ی د میخوانی :
Yazd: ville de la province de Kerman, à neuf cents kilomètres au sud-ouest
de Méched.

ی د :شهرا در ا تان کرمان ،در نهصد کیلومترا جنو
ایــن در ذــالی ا ـ

غر

کــه مــیدانی ی ـ د ،در ا ــتان ی ـ د ا ـ

مشهد
و نــه در ا ــتان کرمــان و

مراجعه به ندشة ایران کافی بود تا مترج مرتکن این اشتدا نشود.
در دا تان پاا گلد ـتة امـام اد شـعین ،در بنـد اول از یـفحة نغـازین کتـا

بـه زبـان

فار ی ،دول نبادا این گونه فضاا امام اد را توییف میکند:
«مـ ار امــام اد شــعین در کوهپایــه بــود و مصـفّا .میـان دو دنــد کــو علـ شــد بــود و
بالا ر یه بلعة دویس

خانوارا( ».دول نبادا ،7990 ،ص)93 .

متـــرج در یـــفحة  91کتـــا

فرانســـه ،در توضـــی امـــام اد شـــعین ،در ترجمـــة

جملــهاا کــه در بالــا نمــد ،در پانوشــ

شــمارة یــه ،بــهجاا امــام اد شــعین ،تــرجی

میدهد «کوهپایه» را توضی دهـد و ایـن گونـه میپنـدارد کـه کوهپایـه ا ـمی خـاص ا ـ
و مینویسد:
Koupaié: Le major Sykes a décrit sa visite (1910), dans le district de
Koupaié, à l’ouest de Tous, d’un tombeau abandonné comportant deux
pierres tombales appartenant à un sayyed et à une femme. James Fraser,
auparavant (1825), avait rapporté une légende concernant le même site:
deux tombes et un mausolée, près des ruines d’un minaret.

کوهپایــه :ــرهن

ــیک

در بازدیــدش از کوهپایــه ( )7377در غــر

بــه مددــرة متروکــی اشــار میکنــد ،بــا دو ــن

شــهر رــو ،

بدــر کــه بــه ــید و یــه زن تعلــه دارد.

پیشتــر ،در ــال  ،7029جیم ـ فری ـ ر بــه افســانهاا دربــارة همــین مکــان و بــه دو گــور و
مددر اا در کنار خرابههاا بابیماند از یه منار اشار میکند.

ال پنما و یک
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نشنایی اجمـالی بـا ـد وار ،یعنـی زادگـا محمـود دول نبـادا ،میتوانسـ
کمه کند تا در نوشـتن پانوشـ
عام ا

دبـ

بـه متـرج

عمـ بیشـترا داشـته باشـد و کوهپایـه را کـه ا ـ

 ،ا ـ خـاص نپنـدارد و مددـرة امـام اد شـعین را کـه از زیارتما هـاا مهـ خـود

ــد وار ا ــ  ،بــه «رــو » در ن دیکــی مشــهد منتدــ نکنــد .بــدینترتیــن ،نیــازا هــ
نمیبــود کــه بــه خ ـاررات مستشــاران نظــامی انملیســی نهینــدان مشــهور و ک اعتدــار بــرن
نوزده و نغاز برن بیست تکیـه کنـد .ذـداب کـار متـرج ایـن بـود کـه بـراا نمـاد کـردن
پیرامتن ،به ا ناد فار ـی و ندشـههاا روزنمـد رجـوع کنـد یـا از اشـخاص نگـا ترا کـه بـا
ایران و زادگـا دول نبـادا نشـنایی دارنـد ،ا ـتفاد کنـد .فرامـوش نکنـی کـه یـرسنظر از
بخــش ایــرانشنا ــی دانشــما

ــوربن 9کــه متخصصــان برجســتهاا در زمینــة ج رافیــاا

ایــران در نن مشــ ول بهکارنــد ،ذســین دول نبــادا ،بــرادر محمــود دول نبــادا نیــ
کــه ــاکن پــاری

الها ـ

و متــرج میتوانس ـ

ا ـ

بــا او بــراا تنظــی پرامتنهــا

مشورت کند.
در یــفحة  717در ترجمــة دا ــتان گاوار بــان ،عشــهنبــاد ،پایتخــ
گونه در پانوش

توضی داد شد ا

ترکمنســتان ،ایــن

:
Echqabad: village à huit kilomètres de Méched.

عشهنباد :رو تایی در هش
در

ا

کیلومترا مشهد

که رو تایی بـه نـام عشـهنبـاد در خرا ـان شـمالی وجـود دارد ،امـا کسـی

که با ن ـار دول نبـادا نشـنا باشـد میدانـد کـه منظـور از عشـه نبـاد ،پایتخـ
ا ــ

ترکمنسـتان

و در کتا هــاا دیمــر ایــن نویســند  ،ماننــد کلیــدر یــا روزگار ــپرا شــدة مــردم

الخورد نی به ایـن اشـار شـد کـه مردمـانی از ـد وار ،بـه بصـد تمـارت ،از را زمینـی
بــه عشــهنبــاد در ترکمنســتان میرفتنــد و برخــی از ننهــا در زمســتانهاا ــخ

و جانکــا

در را هلــاخ میشــدند و اشــارة راوا بــه مــرر پــدر بربــانعلی در دا ــتان گــاوار بــان در
را عشهنباد ،از همین خاررات ریشمه میگیرد.
در یفحة  713در توضی کویر در پانوش

 7میخوانی :

Kévir ou Dacht-e Kévir: grand désert salé occupant le nord-ouest de l’Iran

کِویر یا دش

کِویر :یحراا ب رر نمه در شمال غر

ایران

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

772

اینما نیـ مـیبینی کـه متـرج بـدون هـی دبتـی ،دشـ
د وار واب شد  ،به شمال غر

ایران انتدال داد ا

نمونــههاا ایــنینینــی در جااجــاا کتــا
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کـویر ایـران را کـه در جنـو

.
زیــاد ا ــ ؛ دو نمونــة دیمــر :در یــفحة

 791گفتــه شــد کــه باژنــات و بصرشــیرین ،شــهرهایی ن دیــه کرمانشــا اند؛ در یــفحة ،79
ــد وار شــهرا در  797کیلــومترا مشــهد درج شــد ا ــ  .بــدین ترتیــن ،ارلاعــات
نادر

فراوانی در پیـرامتن مربـو بـه ج رافیـا مشـاهد میشـود کـه شایسـتة ترجمـة ا ـر

ادیــن مطرذــی همهــون محمــود دول نبــادا نیســ ؛ ایــن مطلــن ،بــا زیرعنــوان ناشــر
معتدـــرا ماننـــد گالیمـــار ،یعنـــی «شـــناخ

شـــر » نیـــ متنـــافر ا ـــ  .یـــرسنظر از

پانوشـ هاا مکــانی ،متــرج  ،بهابتضــاا فحــواا دا ــتانها مطــالدی را نی ـ دربــارة فرهن ـ
دینــی و ــنتی و فولکلــور در بالــن پیــرامتن بهیــورت پانوشــ

نورد کــه در اینمــا بــه

تعدادا از ننها اشار میکنی .
در دا ــتان ــفر بــا ترجمــة فرانســة  ،Le voyageدر یــفحة  ،773شخصــی

زنــی

وجود دارد به نام مَش لیمه .مـیدانی کـه «مَـش» یـا «مشـدا» یـا «مشـتی» در زبـان عامیانـة
فار ی از «مشهدا» برگرفته شد و اشـار بـه شخصـی ا ـ

کـه بـه زیـارت امـام رضـا(ع)

در مشهد رفته ا ـ  .متـرج  ،متوجـه نشـد کـه مش ـلیمه ،یعنـی ـلیمهاا کـه زاژـر امـام
رضــا(ع) بــود و نــام او را «مِش ــلیمه» ،در کلمــهاا واذــد ،یعنــی  Méchsaliméنوشــته
ا ـ  .نکتـة ت مـ برانمی ایـن ا ـ
کــه مشــخ

نیس ـ

کـه در یـفحة  37کتـا  ،در دا ـتان همـرت ــلیمان

یــرا فــرار ــلیمان ( )la fuite de Soleymanترجمــه شــد  ،وبتــی

میخواهــد از شخصــیتی بــهنام «مشــهدا عدا ــعلی» نــام بدــرد ،واژة مشــهدا را الدتــه بــا
تلفـــش اشـــتدا مِشِـــدا  méchédiدر پانوشـــ

توضـــی میدهـــد و نن را از نـــام خـــاص

عدا ــعلی ممــ ا مینویســد؛ یعنــی بهروشــنی در مییابــد کــه مشــدا یــف
عدا علی ا

خاص .گوا ایـن مطلـن هـ ایـن ا ـ

ا ــ

و

کـه واژ هـا را جـدا از هـ و ابتـداا

ننهــا را بــا ذــرس بـ رر نوشــته ( )Méchédi Abbas Aliکــه مــیدانی  ،در زبــان فرانســه،
یا نشانة ا امی خاص ا ـ

یـا ذـرس اول جملـه .امـا دربـارة مش ـلیمه واضـ ا ـ

کـه

متوجــه نشــد  ،یـون دو بخــش واژ  ،بــهه یســدید و واژة واذــدا را تشــکی داد ا ـ .
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بالــا و اشـتدا برانمی متـرج ا ـ

یـا تعمیلـی غیربابـ

توجیه از ـوا او بـراا خاتمـة کـار .الدتـه ـه ناشـر را نیـ در ایـن میـان ندایـد فرامـوش
کنی  .ذداب کارا که ناشر معتدـرا ماننـد گالیمـار میتوانسـ
کســی کــه بــا فرهنــ
ویــرایش کنــد .در ــ

انمـام دهـد ایـن بـود کـه از

و ــن

ایــران نشــنایی بیشــترا دارد بخواهــد مــتن را بــازبینی و

ا ــ

ِشــد
کــه مشــهد را در زبــان فرانســه گــاهی اوبــات م ِ

( )Méchédeتلفش میکنند ،امـا ایـن اشـتدا از ایـن رو ـ

کـه بسـیارا از مستشـربان نشـنا

بـه زبــان فار ــی ،ابتـدا زبــان عربــی را فــرا گرفتـه و ــپ

بــا زبـان فار ــی نشــنا شــد اند.

اشتداهات تلفظـی رایـد در زبـان فرانسـه در نمـارش واژ هـایی همهـون فردو ـی کـه بـا w
اضــافه Ferdowsi ،یــا گــاهی  Firdowsiو نظــامی گنمــوا  Nézamiکــه نیظــامی Nizami

نوشــته میشــود از همــین امــر ناشــی شــد ا ــ  .ایــن کــه در یــفحة  ،792متــرج در
پانوش ـ

مربــو

بــه خواجــه عدداللــه انصــارا ،میگویــد کلم ـة خواجــه را بایــد Khwajé

خواند که ذتی تلفش و نمارشـش بـه زبـان فار ـی کـار دشـوارا ا ـ  ،نشـان میدهـد کـه
می ان نشنایی مترج با زبان فار ی تا یه انداز

.

طحی ا

جــایی دیمــر ،در یــفحة  797در توضــی مکــان شــاه اد عدــدالعظی در را ،ایــن
ب رگــوار را «پســر امــام رضــا» معرفــی میکنــد ،در ذــالی کــه هممــان میداننــد ایشــان از
نوادگــان امــام ذســن ممتدــی(ع) ا ـ

و نــام پــدرش رضــا نیس ـ  .معلــوم نیس ـ

متــرج

بــراا کســن ایــن ارلاعــات بــه کمــا یــا بــه یــه شخصــی مراجعــه کــرد و یــرا در دنیــاا
امــــروزا و در عصــــر ارلاعــــات کــــه اینترنــــ

در د ــــتر

هممــــان ا ــــ

و

دایر المعارسهــاا گونــاگون و متنــوعی در مراکــ ایــرانشنا ــی میتوانــد پا ــ گوا
بســیارا از پر ــشهاا محددــان باشــد ،میشــ برونیــهتــی ،بــهعنوان متــرج  ،و گالیمــار
بهعنوان ناشر ،این ینین شتاب د و غیرمستولانه عم کرد اند.
 .۴نتیجهگیری

هنمــام یــحد

از ترجمــه ،نخســتین معیــارا کــه مطــرر میشــود امانتــدارا ا ــ ؛

یعنی هنمام محهزدن مـتن ترجمهشـد  ،همـه از خـود میپر ـند نیـا متـرج امانتـدار بـود
ا

یا نـه .ایـن امانتـدارا در ایـران ،در گسـترة ترجمـهپژوهی و مدالـاتی کـه در ایـن بـار
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به یـاه ر ـید  ،ینانکـه دیـدی  ،تنهـا در ذـوزة خـود مـتن یـا بـهتعدیرا ،رعایـ
انتخــا

ـده،

برابرواژ هــا ،برگــردان ایــطلاذات و ضــر المث ها و اشــارت فرهنمــی موضــوع

پژوهش برار گرفته و ندـش پیـرامتن در ننهـا دیـد نشـد ا ـ  .در ایـن مدالـه دیـدی کـه
پیــرامتن ،در ذکــ ن ــتانهاا ا ــ
خوانند را نمـاد و یـاریو

بــراا را یــافتن بــه درون مــتن ،درواز اا کــه هــن

و ذـدودش را بـراا رویـارویی بـا مـتن تعیـین میکنـد و تـا
در کتـابی کـه در د ـ

دارد ،بـا یـه بارز هـا،

انداز اا ،از پیش ،به او میگویـد بـرار ا ـ

ذال و هوا و پیامی روبـهرو شـود .همهنـین دیـدی کـه عنـوان کتـا

و تصـویر روا جلـد،

در کنشــی متدابــ  ،همــدیمر را تکمیــ و تدویــ

میکننــد .خواننــدة خــارجی ،در ــ

همهــون خــود مــا هنمــامی کــه بــا کتــابی ترجمهشــد مواجــه میشــوی  ،ینانهــه تصــویرا
روا کتــا

باشــد ،ابتــدا نن را میبینــد ،بعــد عنــوان و ــپ

توضــیحات پشـ

نــام نویســند و متــرج و

و روا جلــد و الدتــه نــام و اعتدــار ناشــر را .از ایــن رو ،نشــنایی خواننــد

با فحواا متن ،از لحـا ترتیـن ،در مرذلـة نخـر جـاا دارد .ایـن گونـه ا ـ
پیــرامتن و پیراترجمــه بــر مــا نشــکار و اهمی ـ
ت ییراتــی کــه در ترجمــة پیــرامتن کتــا

کـه جایمـا

نن در پهن ـة ترجمــهپژوهی تدیــین میشــود.

دول نبــادا ،تو ــ متــرج و ناشــر فرانســوا

اعمــال شــد ا ـ  ،بــه مــا بــهعنوان پژوهشــمر ایرانــی نشــنا بــا دو زبــان ،دو فرهن ـ
جهان ادبی ،امکـان داد تـا از دیـدگا ژرار ژنـ  ،دربـارة اهمیـ

پیـرامتن در دریافـ

و دو
کتـا

ا ــتفاد کنــی و بــا ت م ـ بــر ترجم ـة پــند دا ــتان بیرذمانــه ،بهمثاب ـة پــند دا ــتان کوتــا
برگ ید شــد از ممموعــة ن ــار دول نبــادا ،بدینــی یمونــه زیداییشنا ــی فحــواا کتــا
فار ــی ،پ ـ

از ترجمــه بــه زبــان فرانســه ،بربــانی پیرامتنــی میشــود کــه رن ـ

و بــویی از

پیــرامتن فار ــی و همهنــین جهــانبینی نویســند در نن مشــهود نیســ ؛ بــهعدارت دیمــر،
یی ـ ا بــه نــام پیراترجمــه در ا ــرا کــه در فرانســه بــه ی ـاه ر ــید مشــاهد نمیشــود؛
متـرج و ناشـر فرانسـوا ،پیـرامتن جدیـدا را خلــه کرد انـد کـه بـا توجـه بـه بایســتههاا
بــازار نشــر در فرانســه و ذسا ــی هاا خواننــدگان فرانســوا ،مت ـ ر از پیامهــاا تدلی ــاتی
ر ــانهها ،شــک گرفتــه ا ــ  .در اینکــه متــرج بایــد بــا دو زبــان ،دو فرهنــ
زیداییشنا ــی کاملـاً نشــنا باشــد تردیــدا نیسـ

و دو

و مــا بــا برر ــی ینـدین شــاکله ،از ننهــه

ال پنما و یک

در ترجمة کتا
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از پیرامتن تا پیراترجمه ...

دول نبادا به فرانسـه بـهاتفا دیـدی  ،بـه ایـن نتیمـه ر ـیدی کـه متـرج

از ینــین دانشــی برخــوردار ندــود ا ــ ؛ تحلیــ نمونــههایی از پانوشــ ها و توضــیحات
مترج  ،بهمی ان کافی ،بازگوا این کا ـتیها بـود .امـا هـدس مـا ،همـانگونـه کـه در ابتـداا
مدالــه ت کیــد کــردی  ،تنهــا ا دــات ک تــوانی متــرج در خــوانش جدیــدا کــه از مــتن
بــر محــور

دول نبــادا اراژــه داد ندــود؛ یــه ،ایــن گونــه ندــد از ننمــایی کــه ممکــن ا ـ

لیده یورت پ یرد ،د ـتاورد نـوینی در بـر نـدارد و مسـتلهنمی نیسـ  .مـراد مـا اشـار بـه
کتــا

کــه ایــن دو ،در دریافـ

اهمیـ

پیــرامتن و پیراترجمــه و ندشــی ا ـ

در کتا

ن تانهها ،نشکارا بـر ایـن موضـوع ت کیـد میکنـد« :ترجمـه کـارا ا ـ

دارنـد .ژنـ

داشــتن پیــرامتن بمــا و منا ــن ،وجــاهتی نــدارد ،7301( ».ص .)970 .اینما ــ

کـه بـدون
کــه بــا

پر شی ا ا ی مواجه میشـوی  :دامنـة اختیـارات متـرج و ناشـر در ت ییـر پیـرامتن تـا یـه
انــداز ا ــ

و نیــا ،در ایــن مــورد خــاص ،یعنــی پــند دا ــتان بیرذمانــه ،کســی نظــر

نویســند را نی ـ جویــا شــد و پیامــدهاا زیداییشــناختی و دریاف ـ
خــارجی را بــا او در می ـان گ اشــته ا ـ
محدود دانس

مــتن تو ـ خواننــدة

امانتــدارا را نمیتــوان تنهــا بــه محتــواا مــتن

و متـرج  ،همـان انـداز کـه زیـر بـار امانـ

مـتن ا ـ  ،وامـدار پیـرامتن و

انتدال وابعی هـاا جـاندی نیـ هسـ  .بـراا ایرانیـانی کـه همـوار از خـود میپر ـند یـرا
ادبیــات کشــورمان ب ـا وجــود غنــا و توانمنــداهاا کلــان و انکارناپ ـ یر ،بــهویژ در گســترة
ادبیــات دا ــتانی معایــر ،ننگونــه کــه بایســته و شایســته ا ـ
ترجمــهپژوهی و ت مــ بــر پیــرامتن و پیراترجمــه و دریافــ

در جهــان مطــرر نمیشــود،
کتــا

تو ــ خواننــدة

خــارجی ،شــاید مملــایی باشــد بــراا عرضــة رویکردهــایی نــوین و یــافتن پا ــ هاا
راهمشا.
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