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چکیده
ترجمه آثار ادبی در ایران ،همواره تـابعی از شـرایس سیاسـی-اجتمـاعی ،رـرای هـا روشـنرکر و
ایدئولوژ مسلس در هر یک از دورهها تاریخی بوده است .یکی از مهمترین دورهها کـه رویـدادها
سیاسی-اجتماعی آن در تحوالت فرهنگی و ادبی و روشنرکر مؤثر بوده است ،دوره بـین سـا هـا
 4931تا  4993است .در این دوره ،حزب توده نسبت به دیگر جریانهـا فکـر و سیاسـی در او
توفّق بوده و در واقع نیرو پیشرو جریانها روشنرکر به حساب مـیآمـده اسـت .تیریبـام تمـام
نویسندران و مترجمان آن دوران یا مدتی عضو این حزب بودهاند و یا دست کم به لحاظ فکر بـه آن
ررای

داشتند .در پژوه

حاضر سعی شده است تا تأثیرات حزب توده و ایدئولوژ چپ در عرصه

انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مورد بررسی قرار ریرد .بدین منظور ،آثار ادبی ترجمـه شـده در لـو
سا ها  4931تا  4993مورد ارزیابی قرار ررفتهاند تا تأثیر و بازتاب این ایدئولوژ در سطح انتخـاب
مشخص شود .ازاینرو ابتدا با بررسی میدمهها مترجمان و نظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه
نویسندران و موضوع و محتوا آثار ادبی آنها پرداختهاند ،آثار ادبی همسو با مؤلرهها معنایی آشـکار
و پنهان ترکر چپ دستهبند شده است و سپس با انتخاب مهمترین اثر از هـر دسـته و بـه کـارریر
نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا در آن ،شاهد دیگر بر همسو بودن آثار با ایـن ترکـر خـواهیم
یافت .نتایج نشان میدهد که این مؤلرـههـا معنـایی در آثـار آمـوزه رئالیسـم سوسیالیسـتی ،ادبیـات
نویسندران چپررا و تا حدود آثار ادبی رئالیستی نمود مییابند و بی
شده جهت ترجمه در آن دوران در این سه دسته قرار میریرند.
کلیدواژهها :حزب توده ،ایدئولوژ چپ ،انتخاب آثار ادبی ،ترجمه.
____________________________
تاريخ دريافت 2314/4/12 :تاريخ پذيرش2314/1/12 :

از نیمی از آثار ادبـی انتخـاب
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ترجمه آثار ادبی در ایران همواره تابعی از شرایس سیاسی-اجتمـاعی ،رـرای هـا روشـنرکر و
ایدئولوژ مسلس در هر یک از دورهها تاریخی بوده است.هر زمان که در جامعـها اختنـا وجـود
دارد و نویسنده نمیتواند بازتاب درستی از جامعه ارائه دهد ،ترجمه نی
میتواند در بازتاب خواستهها رروهها مختلف جامعه نی

برجستهتر پیـدا مـیکنـد و

ویژها ایرا کند (مسعود نیـا و رخشـا،

 ،4933ص  .)34از اینرو در هر دوره ،مترجمان با توجه به باورها ،ررای ها روشـنرکر و دیـدراه
رروه سیاسی یا اجتماعی مشخصی دست به ترجمه آثار ادبی خاصـی زدهاند.بـدین ترتیـآ آثـار ادبـی
ترجمه شده در هر دوره مشخصاتی کلی دارند که از وضعیت فرهنگی ،سیاسی-اجتمـاعی ،ایـدئولوژ
و باورها روشنرکر مسلس سرچشمه میریرند (میرعابدینی،4911 ،

 ،4صـص  .)41-49یکـی از

مهمترین و مشهورترین دورهها تاریخی معاصر در ایـران کـه رویـدادها سیاسـی-اجتمـاعی آن در
تحوالت فرهنگی و روشنرکر مؤثر بوده است ،دوره فعالیت رسمی حزب توده و سـلطه ایـدئولوژ
چپ یعنی فاصله بین سا ها  4931تا  4993میباشد .حزب تـوده از همـان آزـاز فعالیـت خـود در
سا  ،4931توجه زیاد به ترجمه نشان داد و رهوارها برا پـرور

بهتـرین روشـنرکران ایرانـی از

جمله مترجمان شد؛بهلور که از سا ها  4931به بعـد ازلـآ مترجمـان آثـار ادبـی از روشـنرکران
سیاسی بودند و چپررایان سهم مؤثر در کـار ترجمـه داشـتند (امیرفریـار ،4931 ،ص )01؛بنـابراین
بررسی تأثیرات حزب توده در زمینه ترجمه در خور توجه و تحییق است و ایـن نوشـته بـدون پـی -
داور بر آن است تا بداند که جدا از نروذ رسترده و چشمگیر این حزب در میـان روشـنرکران ،آیـا
در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه نیز میتوان تأثیر این حزب و ایدئولوژ چپ را مشاهده کـرد و بـه
ماهیت این ترجمهها در دهها که رذشت پی برد؟ این پرسشی است که در لو میاله سعی مـیشـود
به آن پاسخ داده شود.
اهمیت این میاله نیز از آن جهت است که این دوره زمانی در پـژوه هـا مختلـف کمتـر مـورد
توجه قرار ررفته است و بهندرت تحیییی را مـیتـوان یافـت کـه ترجمـههـا ایـن دوره را از منـا ر
مختلف به نید یا بررسی رذاشته باشد و امید است که پـژوه
بررسی بیشتر این موضوع باشد.

حاضـر نیطـه عطرـی بـرا تحییـق و

سال چهل و هشتم
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تأثیرات ایدئولوژ چپ در عرصه...

از پرداختن به بحث اصلی ،برا پاسخ به پرسشی که در میدمه مطرح شد ،قبل از هر چیـز

به تعاریف ایدئولوژ و تأثیر آن بر متـرجم و فرآینـد ترجمـه از منظـر مطالعـات ترجمـه خـواهیم
پرداخت .سپس به معرفی حـزب تـوده و نیـ

آن در ترجمـه و نیـز جـذب روشـنرکران خاصـه

مترجمان در فاصله بین سا ها  4931تا  4993میپردازیم؛ودرنهایت بـا بررسـی میدمـههـا آثـار
ادبی ترجمه شده و نظریات محییین ادبی به دستهبند آثار همسو با ترکر چپ خواهیم پرداخـت و
با به کارریر نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا در مهمترین اثر ادبی ترجمه شده از هـر دسـته
شاهد دیگر بر همسو بودن آن با این ترکر خواهیم یافت و درصدد پاسخگویی بـه پرسـ

میالـه

برمیآییم.
 .1پیشینه تحقیق
 2.1تعاریف ایدئولوژی

ایدئولوژ اصطالحی است که از دیدراه صاحآنظران مختلف دارا تعـاریف و معـانی متعـدد
میباشد .صاحآنظرانی که از لحاظ فکر تا حدود به مارکسیسم ررای

دارند ،مرهوم ایدئولوژ را

در بافت سیاست و قدرت بررسی کردهاند (آسیایی ،4939 ،ص  .)403-404در این معنا ،ایدئولوژ بـه
مجموعها از افکار و اعتیادات الال میشود که به صورت ابزار برا سلطه از جانآ حاکمیـت در
نظر ررفته میشود و انسانها را از دستیابی به دان

حیییی درباره جامعه باز میدارد و موجآ میشـود

به تصویر اشتباه از واقعیت دست یابند (ایگلتون ،4933 ،ص )39؛و اما صاحآنظران دیگر ایدئولوژ
را در مراهیم رستردهتر و معنایی که از نظر سیاسی خنثی و جنبه انتیاد آن کمتر است ،به کار میبرنـد.
از دید آنها ایدئولوژ مجموعها از افکار و اعتیادات است که اصو افراد و رروهها خـاص و نیـز
رابطه آنها با جهان الرافشان را مشخص میسازد (کالزادا پرز ،3119 ،نیل شده در آسـیایی ،4939 ،ص
 .)403در همین رابطه ،حتیم و میسن ( ،4330نیـل شـده در آسـیایی ،4939 ،ص  )409ایـدئولوژ را
مجموعها از فرضیات تعریف میکنند که اصو و عیاید رروهها اجتماعی و سیاسی را نشان میدهد
و درنهایت در قالآ زبان عرضه میشود .در این پژوه  ،ضمن توجه به تعاریف ارائـه شـده ،تعریـف
حتیم و میسن از ایدئولوژ به عنوان راهنما اصلی کار بررزیده شده است.
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2.2.1تأثیر ایدئولوژی بر مترجم و فرآیند ترجمه

آراهی از پیچیدری فرآیند ترجمه و همچنین اجتناب از دیدراهها زبانشناسانه کـه ترجمـه را بـه
عنوان یک فرآیند انتیا لغات از متنی به متن دیگر میدیدند ،منجر به تشخیص اهمیـت ایـدئولوژ در
ترجمه شد .بر اساس ررتهها آلوارز و ویدا ( ،4331ص  )3در پس تمامی انتخابها متـرجم اعـم
از حذف ،اضافه ،انتخاب لغات و قرار دادن آنها یک کن

آراهانـه وجـود دارد کـه تـاریخ متـرجم و

محیس اجتماعی-سیاسی الراف و و یا بهعبارتیدیگر فرهنگ و ایـدئولوژ ا

را آشـکار مـیسـازد.

در حیییت مترجمان دارا یک نوع ایدئولوژ هستند که از همان ابتدا ترجمـه خـود را نشـان مـی-
دهد .انتخاب کتابی خاص جهت ترجمه نشاندهنده یـک ایـدئولوژ خـاص اسـت (فـرحزاد،3111 ،
نیل شده در آسیایی ،4939 ،ص  .)409نیومارک ( ،4334نیل شده در محمـد  ،4931 ،ص  )314نیـز
نشان میدهد که حتی انتخاب متن جهت ترجمه نیز تحـت تـأثیر ایـدئولوژ اسـت .همچنـین تـور
( ،4333ص  ) 14مرهوم هنجارهـا را کـه دارا اشـتراکات زیـاد بـا ایـدئولوژ اسـت ،در مطالعـات
ترجمه به کار میبرد و عنوان میکند که هنجارها در تمامی سطوح ترجمه از انتخـاب مـتن تـا مراحـل
نهایی تأثیر میرذارد .یکی از هنجارهایی کـه تـور بـه بررسـی آن مـیپـردازد ،هنجارهـا میـدماتی
(نخستین) است که در واقع این هنجارها ،خس مشی ترجمـه و سـو ترجمـه را کنتـر مـیکننـد .در
همین راستا ،خس مشی ترجمه به آن عواملی باز میرردد که انتخاب انواع متون جهت ترجمـه در یـک
زبان ،فرهنگ و یا زمان خاص را تعیـین مـیکننـد (تـور  ،4333 ،ص  .)33ازایـنرو انتخـاب کتـاب
جهت ترجمه از سو مترجم میتواند نشان دهنده ایدئولوژ باشد.
 1.1حزب توده و نقش آن در ترجمه

حزب توده ،بزرگترین و مؤثرترین نیرو سیاسی مـرتبس بـا مارکسیسـم و مـرو اصـلی جریـان
کمونیستی بین سا ها  4931تا  4993در ایران بود که در پی فروپاشـی حکومـت رضاشـاه در سـا
 4931پدید آمد و تا کودتا  33مرداد  4993به فعالیت خود ادامـه داد (بهـروز ،4931 ،ص .)33میـارن
با رو کار آمدن این حزب ،موجی عظیم از فعالیتها سیاسی ،اجتماعی و فرهنگـی خاصـه ترجمـه
آثار ادبی پدیدار میشود؛ بهلور که فاصله بین سا هـا  4931تـا  4993را «دوره انرجـار ترجمـه در
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ایران» (خجسته رحیمی و شبانی ،4933 ،ص  )13میدانند و شروع نهضت واقعـی ترجمـه را بـه ایـن
دوره نسبت دادهاند(سیار ،4913 ،نیل شده در میرعابدینی ،4933 ،صص.)31-33
در فاصله بین سا ها  4931تا  ،4993حزب توده عالوه بر نی
تحوالت سیاسی-اجتماعی داشت ،از همان آزاز فعالیت

فعا و تأثیر جد کـه در رونـد

به ادبیات ،هنر و خاصه ترجمه توجـه زیـاد

نشان داد ،افراد را به خواندن کتاب وآثار نویسندران مختلف تشویق میکرد ،در زمینه ترجمـه و انتشـار
داستانها کوتاه و رمانها خارجی فعا بود و با به راه انداختن روزنامـههـا ،ماهنامـههـا و نشـریات
پرنروذ مختلف از جمله "مردم"" ،پیام نو" و "سیاست" به معرفی نویسندران مختلف و آثارشـان مـی-
پرداخت و مباحث نظر مربوط به هنر و ادبیات را برا روشنرکران مطـرح مـیکـرد (امـامی،4931 ،
ص 13؛ خسروپناه ،4933 ،ص 311؛ مسعود نیا و رخشا ،4933 ،ص  .)34بهلور کـه در ایـن دوره
مبانی نظر رئالیسم سوسیالیستی یا همان ادبیات متعهد به باورها حزبی از سو حـزب تـوده بـرا
اولـین بــار در ایـران مطــرح و تبلیـ شــد (نـوابی ،4933 ،ص 33؛ خســروپناه ،4933 ،ص  )311و در
نخستین کنگره نویسندران ایران که به رهبر حـزب تـوده و بـا شـرکت برجسـتگان فرهنـگ و ادب
بررزار شد ،رئالیسم سوسیالیستی به عنوان راه اصلی ادبیات معرفی رردید(میر عابـدینی ،4911 ،صـص
439-433؛ میرعابدینی ،4900 ،صص  .)310-311آموزه رئالیسم سوسیالیسـتی از همـان آزـاز فعالیـت
حزب توده مورد توجه اعضا آن بود و از لریق ترجمه داستانها کوتاه و رمانهـایی از ایـن آمـوزه
در نشریات این حزب مطرح میشد (خسروپناه ،4933 ،ص  .)343در واقع با رو کـار آمـدن حـزب
توده و روا چپررایی و شکلریر افکار مارکسیستی ،ترجمه آثار آموزه رئالیسم سوسیالیسـتی ،آثـار
نویسندران چپررا و یا نویسندرانی که چپررایـان بـهرونـها بـه آنهـا نظـر داشـتند ،روا یافـت
(هاشمی ،4933 ،ص  )30و این حزب توانست لی یک دهه فعالیت رسمی با پـرور

دادن شـمار

از اعضا و هواداران خود بدنه اصلی تولیدرران ادبیات چپررا را چـه در زمینـه تـألیف و چـه ترجمـه
تشکیل دهد (آذرنگ ،4939 ،ص  .)431البته ذکر این نکتـه خـالی از لطـف نیسـت کـه در ایـن دوره
عالوه بر ترجمهها آثار مذکور ،آثار نویسندران و شاعرانی که از دیگر مکاتآ ادبی پیرو مـیکردنـد
نیز ترجمه و چاپ میشد (خسروپناه ،4933 ،ص )341؛بـهلـور کـه فعـاالن ادبـی از دهـه  4931تـا
 4993به عنوان سا هایی سازنده و دوره مطرح شدن مکتآهـا فرهنگـی رونـارون و رشـد آرـاهی
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سیاسی و ادبی یاد میکنند و فضا ترجمه در این دوره را متنوع و زنده میدانند (رلستان ،4933 ،نیـل
شده در میرعابدینی ،4933 ،ص .)414
 3.1حزب توده و روشنفکران (مترجمان)

در فاصله بین سا هـا  4931تـا  ،4993حـزب تـوده بـا مشـی مـردمسـاالرانه و شـعار تغییـر و
درررــونی اساســی جامعــه توانســت نرــوذ رســترده و چشــمگیر در قشــرها مختلــف اجتمــاعی
بهخصوص لبیات متوسس یابد و شمار بسیار از نویسندران ،شاعران ،مترجمان و روشـنرکران را بـه
حزب و برنامهها آن عالقهمنـد کنـد (آبراهامیـان ،4930 ،ص 110؛ آبراهامیـان ،4933 ،ص  .)319در
واقع این حزب لی یک دهـه فعالیـت ،رهـوارها شـد کـه بهتـرین روشـنرکران ایرانـی در درون آن
پرور

یافتند و با آن رابطه فکر برقرار کردند .در این دوره ،چپررایان توانسـتند بـا ایجـاد تشـکل-

ها فکر و جررهها هماندیشی و نیز داشتن صنعت نشر و امکانات چاپی ،ماهنامـههـا ،مجـالت و
روزنامهها مختلف ،همکار بسیار از صاحآقلمان از جملـه نویسـندران ،شـاعران و مترجمـان را
جلآ کند و به صورت یک پاتو روشنرکر برا آنان درآید .بسیار از این روشنرکران که هر یـک
بهرونها از ررای ها چپ تأثیر ررفته بودند ،چه آنها که از اعضا حزب بودنـد و چـه وابسـتگان
و عالقهمندان متمایل به چپ در زمینه ترجمه کتاب فعا شـدند (آذرنـگ ،4939 ،صـص )431-433؛
بهلور که پس از شهریور  4931ازلآ مترجمان از روشنرکران سیاسی بودند و چپررایـان و افـراد
که از خاستگاه حزب توده برآمده بودند ،سهم مؤثر در کار ترجمـه داشـتند (امیـر فریـار ،4931 ،ص
 .)01ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از روشنرکران آن دوران الزامـام چـپرـرا نبودنـد و
تنها اندیشهها آزاد خواهانه داشتند (آذرنگ ،4939 ،ص .)431
 .3روش تحقیق

چهارچوب تحیییی برا ارزیابی و تحلیل دادهها ،مؤلرهها معنایی آشکار و پنهان اندیشه چـپ و
مارکسیستی هستند که بر اساس آنها آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا هـا  4931تـا 4993

مورد تجزیهوتحلیل قرار ررفتهاند .این آثار با توجه به فهرست کتابها فارسی شده چاپی از آزـاز تـا
سا  4901که از سو بنیاد پژوه ها اسالمی آستان قدس رضـو انجـام شـده ،مجمـوع  311اثـر
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ادبی از ادبیات کشورهایی که در لو این سا ها بیشتر مورد توجه بودهاند ،میباشد .بدین ترتیآ ابتـدا
با بررسی میدمهها آثار ادبی ترجمه شده و نظریات محییین ادبی که به معرفـی پیشـینه نویسـندران و
موضوع و محتوا آثار ادبی آنها پرداختهاند ،آثار ادبی همسو با ترکـر چـپ دسـتهبنـد و سـپس بـا
انتخاب مهمترین اثر از هـر دسـته و بـه کـارریر نظریـه جامعـهشناسـی ادبیـات لئـو لوونتـا در آن،
تجزیهوتحلیل شدهاند تا شاهد دیگر مبنی بر همسو بودن این آثار با ترکر چپ یافت شود .در بخـ
زیر مؤلرهها معنایی آشکار و پنهان اندیشه چپ و مارکسیسـتی کـه معیارهـا ارزیـابی ایـن تحییـق
هستند و در آثار ادبی نویسندران مختلف میتوان نمود آنها را یافت و همچنین نظریه جامعـهشـناختی
ادبیات لئولوونتا  ،تعریف و مشخص شدهاند:
مؤلفههای معنایی آشکار و شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتاند از:

 .4تضاد میان لبیات اجتماعی و اقتصاد
 .3ترسیم زندری پرولتاریا (کاررران) ،دهیانان ،تودههـا زحمـتک

و مـردم فییـر و رخـوت زده

(لبیات پایین جامعه)
 .9ابراز نوعی دلسوز و تیدس قائل شدن برا لبیات پایین جامعه و تحییر و بیزار نزدیـک بـه
کینه از لبیه بورژوا یا سرمایهدار (لبیات باال جامعه)
.1ترسیم از خودبیگانی ناشی از استثمار لبیات پایین جامعه و رسیدن به آراهی لبیاتی
 .3ترسیم مبارزات انیالبی لبیات پایین جامعه در راه وقوع انیالب (سوسیالیستی)
 .1ترسیم جامعه هماهنگ و بیلبیه کمونیسم
.0آموز

نظریات کمونیسم و تعلیم روح سوسیالیسم

 .3ایدئولوژ ها سرکوبررایانه مراجع و قدرتهـا مـذهبی (کـار مـارکس مـذهآ را افیـون
تودهها میداند که به واسطه آن افراد فییر و با ایمان را از هر آنچه که نصـیآ آنهـا شـده ،راضـی نگـه
میدارند) (تایسون ،4333 ،ص .)33
این مؤلفهها در دو دسته از آثار ادبی نمود مییابد:

 .2آثار ادبی آموزه رئالیسم سوسیالیستی که این مؤلرهها بهرونها ایـدئولوژیک ،تبلیغـی و جهـتدار
در این آثار نمود مییابند بهلور که نویسنده ملزم به وفادار مطلق از آرمانها سوسیالیسـم و اصـل
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مبارزه لبیاتی و همچنین اتخاذ یک موضع پرولتاریایی و دور از آلودریها فرهنگ بورژوایی مـی-
باشــد (لوکــا  ،4934 ،صــص3-1؛ ایگلتــون ،4933 ،ص 13؛ ســاچکوف ،4913 ،صــص 311-319؛
کالرنبون ،4334 ،صص 499-494؛ شمیسا ،4934 ،ص )31
 .1آثار ادبی نویسندگان چپگرا که اررچه آثارشان در دسته رئالیسم سوسیالیستی نمـیرنجـد و بـه
این اندازه ایدئولوژیک ،تبلیغی و جهتدار نیستند اما هر یک بهاندازها دربردارنده این مؤلرههـا هسـتند
و با ترکر چپ همسو میباشند.
مؤلفههای معنایی پنهان اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتاند از:

.4پتانسیلها اعتراضی و المانها انتیاد
.3ترسیمی حیییی و عینی از واقعیت و وضعیت موجود
 .9در تیابل قرار دادن خواننده با وضعیت موجود
 .1نری وضـعیت موجـود و تغییـر آن (کـالرنبون ،4334 ،صـص 499-494؛ مـارکوزه ،4933 ،ص
.)310
این مؤلرهها عالوه بر آثار دو دسته او  ،در آثار ادبی رئالیستی نمود مییابد که این آثـار بـا دیـد
عینی و دقیق واقعیات زندری و مسائل اعما اجتماع ،واقعیات مربوط بـه زنـدری تـودههـا و لبیـات
پایین جامعه و دردها اجتماعی آنان را به تصویر میکشد و به ترسـیم قهرمانـان از تـودههـا مـردم،
لبیات متوسس شهر و یا کاررران ،ترسیم کینه نسـبت بـه بـورژواز و لبیـات بـاالتر مـیپـردازد و
درنهایت به انتیاد از وضعیت موجود و در تیابل قرار دادن خواننده با وضع موجود و در نتیجـه نرـی و
تغییر آن اقدام میکند (حیدریان ،4933 ،صـص 910-911؛ سـید حسـینی ،4 ،4930 ،صـص -301
331؛ شمیسا ،4934 ،ص  .)39ذکر این نکته حائز اهمیـت اسـت کـه برخـی از مؤلرـههـا آشـکار و
شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی را نیز میتوان تا حدود در ادبیات رئالیستی یافت.
و اما نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا که برا ارزیابی و تحلیـل مـتن مهـمتـرین اثـر از هـر
دسته از آن استراده میشود دارا چهار حوزه اساسی میباشد که عبارتانـد از «محتـوا کـارکرد :
ادبیات عامهپسند چه کارکرد دارد؟ تسکین دهنده یـا آموزشـی؟ ایسـتار نویسـنده :مـیتـوان دیـدراه
نویسنده را از خال نگاه او در آثار

و شخصیتها آفریـده او تـا حـد زیـاد درک کـرد؛ میـرا
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فرهنگی :ویژریها اجتماعی چه لور در اثر توصیف میشوند؟ نی

1

محیس اجتماع :تـأثیر مجموعـه-

ها اجتماعی رونارون ،نظارت اجتماعی و پیشرفتها فنی» (لوونتا  ،4931 ،نیـل شـده در جـواد
یگانه و ترنگساز  ،4934 ،صص  .)9-3در این پژوه  ،دومین حـوزه یـا بـهعبـارتیدیگـر بررسـی
دیدراه نویسنده مد نظر قرار ررفته است .هر چند که با بررسی میدمههـا آثـار ادبـی ترجمـه شـده و
نظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه نویسندران و موضوعات اصلی آثار ادبـیآنهـا پرداختـهانـد
سعی در رنجاندن نویسندران و آثارشان در  9دسته رئالیسم سوسیالیستی ،نویسندران چـپرـرا و نیـز
آثار رئالیستی داریم اما از این لریق نیز میتوان تأیید دیگر برا همسـو بـودن نویسـنده و اثـر

بـا

ترکر چپ پیدا کرد.
 .4ارائه و تحلیل دادهها

با بررسی فهرستها موجود در مورد آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا هـا  4931تـا
 4993مشخص شد که آمار دقییی از ترجمه این آثار در ایران وجود ندارد.بااینهمـه در ایـن پـژوه ،
فهرست کتابها فارسی شده چاپی از اوان نشر تا سا  4901که از سو بنیاد پژوه هـا اسـالمی
آستان قدس رضو انجام شده است ،مورد استراده قرار ررفتـه اسـت کـه تـدوینکننـدران آن اذعـان
دارندکه با رایزنیها بسیار کوشیدهاند تا فهرستی ارائه کنند که تـا حـد امکـان عـار از کاسـتیهـا
کتابشناسیها موجود دیگر باشد (ناجی نصرآباد  ،نیل شـده در باشـتنی و همکـاران،4 ،4931 ،
ص بیست و چهارم).
بر اساس این فهرست ،مجموع  311اثر ادبی از ادبیات کشورهایی که در لو سـا هـا  4931تـا
 4993بیشتر مورد توجه بودهاند ،ترجمه شده است4؛ بهلور که ترجمه آثار ادبـی نویسـندران روسـی
در صدر ترجمهها آن دوران قرار دارد و  31اثر از  49نویسنده روسی بـه فارسـی ترجمـه مـیشـود.
آثار ماکسیم رورکی ( 99اثر) بی

از دیگر نویسندران روسی مورد توجه مترجمـان ایرانـی قـرار مـی-

ریرد .پس از رورکی ،آنتوان چخوف ( 49اثر) ،لئو تولستو ( 41اثـر) ،فئـودور داستایوفسـکی ( 3اثـر)
 1این تحییق مستخر از پایاننامه کارشناسیارشد اینجانآ میباشد ،در صورت نیاز به فهرست کامل این آثار ادبی ترجمه
شده که شامل ادبیات هر کشور ،نام نویسنده ،نام اثر ،نام مترجم ،سا نشر و محل نشر و ناشر به ترکیک میباشد ،میتوانید
با محییین تماس حاصل نمایید.

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

21

شمارة سوم

ایوان توررنیف ( 0اثر) ،ایلیا ارنبورگ ( 1اثر) ،آلکساندر پوشـکین ( 3اثـر) ،نیکـوال رورـو ( 1اثـر)،
میخائیل لرمانتوف ( 9اثر) ،میخائیل شولوخوف ( 3اثر) نیکوال آستروفسـکی ،نیکـوال چرنیشرسـکی
و ساموئل مارشاک (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
ادبیات فرانسـه بـا ترجمـه  01اثـر از  31نویسـنده در ردیـف دوم قـرار دارد .از میـان نویسـندران
فرانسو ،آثار آناتو فرانس بی

از نویسندران دیگر مورد توجه مترجمان قرار میریرد .و بـا  41اثـر

در صدر ترجمهها قرار دارد .پس از و امیل زوال ( 1اثر) ،ژان پل سارتر ( 3اثر) ،آنوره دو بالزاک ،رـی
دو موپاسان (هر کدام  1اثر) ،هانر باربوس ،ژان برولر (ورکور) ،هانر بـوردو ،میشـل زواکـو ،آنـدره
ژید ،موریس مترلینگ و ویکتور هورو (هر کدام  9اثـر) ،لـویی آرارـون ،آلبـر کـامو ،ژان الفیـت ،پییـر
لوئیس (هر کدام  3اثر) ،استاندا  ،آلکساندر دوما ،رومن روالن ،ژان ژاک روسـو ،رسـتاو فلـوبر ،شـار
لوئی منتسکیو ،فرانسوا موریاک و اوژن یونسکو (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
بعد از ادبیات فرانسه ،ادبیات آلمان با ترجمه  11اثر از  3نویسنده در ردیف بعد قـرار دارد و آثـار
اشتران تسوایک ( 33اثر) در صدر همه ترجمهها میباشد .عالوه بر ترجمه آثار و  ،ترجمه آثار آرتـور
شنیتسلر ،فردری

شیلر ،فرانتس کافکا ،یوهـان ولرگانـگ روتـه و تومـاس مـان (هـر کـدام  3اثـر) و

همچنین راینر ماریا ریلکه و آنا زررس (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
ادبیات انگلیس با ترجمه  30اثر از  41نویسنده نیز در رده بعد قـرار داردو آثـار اسـکار وایلـد (3
اثر) در صدر ترجمهها میباشد .پس از و ،جور برنارد شاو ،ویلیام شکسپیر و ویلیام سامرسـت مـوام
(هر کدام  1اثر) ،جور اورو  ،شارلوت برونته ،جان بوینتن پریستلی ،رابرت ترسا یـا (نونـان) ،دافنـه
دوموریه ،چارلز دیکنز ،د ا الرنس،ا جی ولز (هربرت جـور ولز)،آتـل لیلیـان ویـنآ و آلـدوس
لئونارد هاکسلی(هر کدام  4اثر) قرار دارند.
و درنهایت ادبیات آمریکا با ترجمه  33اثر از  1نویسنده قرار دارد که جک لنـدن ( 3اثـر) در صـدر
آنها میباشد .پس از آن میتوان به مارک تواین ( 1اثر) ،ارنست همینگو ( 1اثر) ،جان اشتاینبـک (3
اثر) ،ادرار آلن پو و ماررارت میچل (هر کدام  4اثر) اشاره کرد .همچنین از ادبیـات آمریکـا جنـوبی،
میتوان به خورخه آمادو برزیلی با ترجمه  4اثر نیز اشاره کرد.
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در این دوران ترجمه آثار نویسـندرانی از اروپـا شـرقی ماننـد آرتـور کسـتلر ( 3اثـر) و الیـو
زیالهی ( 4اثر) از مجارستان و کار چاپک ،ژولیوس فوچیک و یاروسالو هاشک (هر کـدام  4اثـر) از
چکاسلواکی نیز انجام شدکه به ررته حسن میرعابدینی ( ،4933ص  )31این نویسـندران تـا آن زمـان
ناشناخته مانده بودند.
بررسی آثار ادبی ترجمه شده در این دوره به منظور همسو بودنشـان بـا مؤلرـههـا معنـایی ترکـر
چپ به دلیل تنوع ترجمه آثار ادبی کمی دشوار بـه نظـر مـیرسد؛اماضـمن بررسـی میدمـههـایی کـه
مترجمان بر آثار ادبی ترجمه شده در این دوره نوشـتهانـد و نظریـات محییـان ادبـی در مـورد پیشـینه
نویسندران مختلف و مضامین آثارشان ،متوجه نیاط اشتراکی ،آشکار یا در لرافه معنا ،میـان نویسـندران
مختلف و آثارشان شدیم که به دلیل شرایس سیاسی خـاص ایـن دوره اسـت .در ادامـه بـا دسـتهبنـد
نویسندران مختلف و آثارشان به معرفی نویسندران و آثار همسو با ترکر چپ پرداخته و سـپس بـا بـه
کارریر مد لوونتا در مهمترین و شاخصترین اثر از هر دسـته شـاهد دیگـر بـر ادعـا همسـو
بودن اثر با ترکر چپ یافته تا تأثیر ایدئولوژ چپ در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مشخص شود.
 2.4آموزه رئالیسم سوسیالیستی

همانلور که در رو

تحییق عنوان شد ،مؤلرهها معنایی آشکار و شاخص ترکر چپ بـهرونـه-

ا ایدئولوژیک ،تبلیغی و جهتدار در آثارآموزه رئالیسم سوسیالیستی یا همان ادبیـات رسـمی-حزبـی
نمود مییابد .رئالیسم سوسیالیستی از همان آزاز فعالیت حزب تـوده ،مـورد توجـه اعضـا آن بـود و
لبعام مترجمانی تحت تأثیر این حزب دست به ترجمه آثار از این آموزه ادبی زدند بهلور که آثـار
از رورکی ،شولوخوف،آستروفسکی وچرنیشرسکی در این زمینه ترجمه شد که با  90اثر  41درصـد از
حجم آثار ادبی ترجمه شده در فاصله میان این سا ها را تشکیل میدهد.
ماکسیم گورکی را آفریننده آموزه ادبی رئالیسم سوسیالیستی و نویسنده پرولتر نامیدهانـد (هاللیـان،
نیل شده در رورکی ،4939 ،ص 43؛ نوشین ،نیل شده در رورکی ،4991 ،ص 0؛ محجوب ،نیل شـده
در لندن 4991 ،الف ،ص  .)9در آثار که در فاصله میان این سا هـا از رـورکی ترجمـه شـده اسـت،
زندری لبیات استثمار شده و بینوا جامعه مانند کـاررران ،دهیانـان و تـودههـا زحمـتک  ،مظـالم
استثمارکنندران و لبیه بورژوا و همچنین مبارزات لبیه پرولتاریا علیـه لبیـات سـرمایهدار بـه تصـویر
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کشیده شده است (هاللیان ،نیل شـده در رـورکی ،4939 ،ص 40؛ کسـمایی ،نیـل شـده در رـورکی،
 ،4933ص 1؛ نوشین ،نیـل شـده در رـورکی ،4991 ،ص 3؛ صـاد  ،نیـل شـده در رـورکی،4994 ،
صص )1-9؛ آثار که برندهترین سالح بر ضد لبیه حاکم و بهترین وسیله بـرا بیـدار تـودههـا و
تدارک انیالب محسوب میشوند (هاللیان ،نیل شده در رورکی ،4939 ،صص.)41-3
داسـتانهـای

میخائیل شولوخوف نیز در نگـار

بـه شـیوه رئالیسـم سوسیالیسـتی رو مـیآورد

(شمیسا ،4934 ،ص  .)31در آثار که از این نویسنده در ایـن دوران ترجمـه شـده اسـت ،مصـائآ و
تیرهروز ها تودهها زحمتک

و نیـز دورههـا مختلـف انیـالب از جملـه انیـالب  4340اکتبـر

روسیه با شیوها واقعبینانه ترسیم شده و در آنها قهرمانان در راهها پیشرفت و جستجو عـدالت و
در لر و مسلک اشتراکی سوسیالیستی نمایانده میشوند (خانلر کیا ،4903 ،ص .)003
نیکوالی آستروفسکی نیز در نگار

اثر ترجمه شده خود تحت عنوان چگونه فـوالد آبدیـده شـد؟

به شیوه رئالیسم سوسیالیستی رو میآورد و در آن بـه ترسـیم زنـدری کـاررران و چگـونگی ایجـاد
پذیر

ایدئولوژ مارکسیسم و مبارزه آنها در راه پیروز سوسیالیسم میپردازد (بهرام ،نیـل شـده در

آستروفسکی ،4933 ،ص )3؛ودرنهایت تک اثر از نیکوال چرنیشرسکی تحت عنوان چـه بایـد کـرد؟
نیز در این دوران ترجمه شد که لونچارسکی در اولین کنگره نویسـندران شـورو کـه در آن رئالیسـم
سوسیالیستی به رسمیت شناخته شد ،آن را لالیهدار این آموزه بـه حسـاب آورد (ژکـولین ،4319 ،ص
 .)110و در این رمان به آموز

عیاید درخشان سوسیالیسم و بیان اندیشههـا و آرزوهـا درخشـان

و سعادتمند بشر در جامعه کمونیستی میپردازد و با وضوح کامل تضاد منافع لبیاتی اجتمـاع عصـر
خود را نشان میدهد و از لبیه خرده بورژواز کهنه پرست و نمایندران آن به شدت انتیاد مـیکنـد و
صحنه اجتماع سوسیالیستی آینده را مجسم میسازد (آذر ،نیل شده در چرنیشرسکی ،4991،ص .)43
 2.2.4تحلیل مادر نوشته ماکسیم گورکی ترجمه علی اصغر سروش ()2313

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار ترجمه شده در این دوران را که میتوان در ایـن قسـمت بـر
اساس مد لوونتا تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی آشـکار ترکـر چـپ را از آن بیـرون کشـید،
رمان ماکسیم رورکی تحت عنوان مادر است که یکی از بهترین الگوها جریان رئالیسـم سوسیالیسـتی
محسوب میشود .در این رمان ما به شخصیتی به نام پالری برمیخوریم که خوانـدن و نوشـتن نمـی-

سال چهل و هشتم
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داند ،و هم همسر یک کاررر است و هم مادر یک کاررر که نام

پاو است .پاو و دوسـتان
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بـه

عدالت و آزاد اعتیاد دارند و تنها راه مبارزه با جهل و لم را در انیالب میدانند .در ابتـدا مـادر
بحث میان پاو و دوستان

سر در نمیآورد امـا چیـز نمـیرـذرد کـه میـل بـه آزاد را در خـود

احساس میکند و با افکار پسر
محکوم میشود ،مادر

از

و رفیا او مشارکت بیشتر پیـدا مـیکنـد .وقتـی پـاو بـه تبعیـد

در فعالیتها مخری جا او را میریـرد و درنهایـت هـم جـان خـود را از

دست میدهد(ارزندهنیا،4931 ،

 ،9ص  .)441نکته اصلی داستان که در واقع همـان ترسـیم زنـدری

کاررر و مبارزات انیالبی آنان در راه عدالت و آزاد است را میتوان نماد آشـکار از تسـلس ترکـر
چپ بر اندیشه این نویسنده و اثر

دانست .نکتهها دیگر نیز در این بـاب اسـت کـه در ادامـه بـه

برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .2ترسیم تضاد طبقاتی« :سابیام همه جا و در همـه چیـز تمایـل بـیشـرمانها بـرا فـریرتن بشـر،
چاپیدن او و حداکثر استراده از وجود او را میدید و نیز وقتی که میدید همه چیـز رو زمـین فـراوان
است ولی باوجوداین ،توده در فالکت زندری میکند و نیمی دیگر در ثروت زـر انـد و هنگـامی کـه
میدید در شهرها معبدهایی پر از لال و نیره کـه بـرا خـدا بـیفایـده اسـت وجـود دارد و در کنـار
کلیساها باشکوه و کشیشانی که لبادهها زربرت به تن دارند ،مردمان فلکزده ،لرزان از سـرما بیهـوده
منتظر صدقه هستند .آلونکها کثیف فیرا و لباسها ژنده و متعرن آنها را میدید فکر میکـرد ایـن
مسئله کامالم لبیعی است ولی حاال آن وضعیت را زشت و ناپسند میشمرد به خصـوص بـرا کلیسـا.
چون فیرا احترام خاصی برا کلیسا قائل هستند( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)919
 .1ترسیم از خودبیگانی ناشی از استثمار طبقه پرولتاریا و رسیدن بهه آگهاهی طبقهاتی«:رفیـا ایـن مـا
هستیم که کلیساها و کارخانهها را بنا میکنیم؛ زنجیرها را میسازیم و نیرهها را آب مـیکنـیم؛ مـاییم آن
نیرو زنده که به همه ،از رهواره تا رور ،نان میدهیم و لذتهـا زنـدری را بـه آنهـا مـیبخشـیم».
« همیشه و قبل از همه سر کار حاضریم ولی برا زندری کـردن در صـف آخـر .چـه کسـی بـه فکـر
ماست؟ چه کسی خیر ما را میخواهد؟ چه کسی به چشم آدم به ما نگاه میکنـد؟ هـیآکـس » «مـا تـا
وقتی که خود را مددکار و یار دهنده به هم حس نکنیم و تا بـه صـورت یـک خـانواده دوسـت و
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شمارة سوم

متحد درنیاییم که با عشق به مبارزه برا کسآ حیو بههم پیوسته شدهاند ،نصـیآ بهتـر از زنـدری
نخواهیم داشت( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)33
 .3ایدئولوژیهای سرکوبگرایانه مراجع و قدرتهای مذهبی«:مـن از خـدا مهربـون و بخشـندها
که شما به اون اعتیاد دارید حرف نمیزنم .بلکه میصودم اون خدایی بود کـه کشـی هـا مثـل چمـا
باال سرمان نگه داشتن و ما رو با اون تهدید میکنن و به نام اون قصد دارن همـه مـردم رو مجبـور
کنن تا از اراده

المانه چند نرر الاعت کنن( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)33

 1.4ادبیات نویسندگان چپگرا

در فاصله بین سا ها  4931تا  ،4993ترجمه آثار ادبی دیگر نویسندران چپرـرا نیـز بـه واسـطه
وابستگان حزب توده و مترجمان رونق یافـت (میرعابـدینی ،4933 ،ص )39؛ بـهلـور کـه آثـار از
فرانس ،لندن ،ارنبورگ ،شاو ،باربوس ،آرارون ،الفیت ،فوچیک ،ترسا  ،آمادو ،زرـرس ،اشـتاینبـک و
وینآ در این زمینه ترجمه شد که با  11اثر  40درصد از آثار ترجمه شده در آن دوران را تشـکیل مـی-
دهد .همانلور که در رو

تحییق بحث شد ،مؤلرهها معنـایی آشـکار و شـاخص اندیشـه چـپ و

مارکسیستی در آثار ادبی نویسندران چپررا نیز نمود مییابد.
آناتول فرانس همواره قلم خود را در مبارزه با لبیه اقویا به کار میبرد و در آثار ترجمه شـده خـود
نشان میدهد که همواره دستها

الم و دستها دیگر مظلوم بـودهانـد و منـافع اکثریـت مـردم ملعبـه

مشتی استراده جـو و اسـتثماررر بـوده اسـت(زنی سـبزوار  ،نیـل شـده در فـرانس ،4939 ،ص 31؛
داناسرشت ،نیل شده در فرانس ،4931 ،ص 3؛ قاضی ،نیـل شـده در فـرانس ،4993 ،ص .)40و بـه
انتیاد از عالم مسیحیت و جامعه نوین و نیز بحثپیرامون قدیسان میپردازد و بـدینرونـه بـه شـک در
مورد مذهآ دامن میزند(میرعابدینی ،4933 ،ص )33و نشان میدهد که کلیسـا ،ارتـ

و دولـت ،نـه

برا دفاع از منافع ملت و تودهها بلکه برا دفاع از منافع خصوصی لبیـات حـاکم ،بـه وجـود آمـده
است (داناسرشت ،نیل شده در فرانس ،4931 ،ص .)3
ترجمه آثار دیگر نویسندران چپررا مثل جک لندن کـه تـا آخـر عمـر خـوی

فرزنـد خلـف و

وفادار پرولتاریا باقی ماند (صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص  )3نیـز انجـام شـد کـه در ایـن آثـار
زندری فییرانه و دشوار لبیات پایین جامعه ،مظالم استعماررران و ستمگران به تصویر کشـیده شـده و
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دشمنی آشتیناپذیر نویسنده با لبیات مغتنم و لریلی اجتماع زرپرست و ددمن
و انزجار
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و نیز فریـاد اعتـرا

بر ضد نظام سرمایهدار هویدا است(بهروز ،نیـل شـده در لنـدن ،4991 ،صـص 30-31؛
بـه ترسـیم

محجوب ،نیل شده در لندن 4991 ،ب ،ص .)0ترجمه آثار ایلیا ارنبورگ که در کتابهای

تابلوهایی از تمایزات نژاد  ،فیر و مسـکنت وحشـتآور کـاررران و میلیاردهـا پـولی کـه بـه جیـآ
سرمایهداران جنگافروز میرود ،میپردازد نیز انجام شده است (بابک ،نیـل شـده در ارنبـورگ،4931 ،
صص )1-9؛ و در همه آثار

سوسیالیسم را میستاید (خانلر کیا ،4903 ،صـص .)33-33در ایـن

دوره ترجمه آثار از دیگر نویسندران چپررا از جمله جـور برنـارد شـاو کـه در آثـار

بـه تبلیـ

سوسیالیسم میپردازد و تأکید میکند که سوسیالیسم میتواند دشوار هـا بـه وجـود آمـده از سـو
سرمایهداران را از میان ببرد ،نیز انجام شد (دانشور ،نیل شده در شاو ،4930 ،صص 31-40؛ ارزنـدهنیـا،
،4931

 ،3ص .)131

در این دوره میتوان به ترجمه آثار ادبی هانر باربوس نیز اشاره کرد؛ و در آثـار

تازیانـه انتیـاد

را بر پشت سرمایه داران فرود آورده است و مبـارزه افـراد بـا امپریالیسـم و فاشیسـم را بـرا پیـروز
سوسیالیسم به تصویر میکشد و از جامعها سخن میرویـد کـه در آن صـلح و تسـاو و عـدالت و
آزاد انسانها از یوغ بردری سرمایهدار حاکم خواهـد شـد (افسـر ،نیـل شـده در بـاربوس،4933 ،
صص  )9-3همچنین آثار از لویی آرارون نیز ترجمه شد؛و در آثـار خـود همـه چیـز را از دیـدراه
عیاید مارکسیستی مورد توجـه قـرار داده و از فسـاد لبیـه سـرمایهدار و مبـارزه افـراد بـرا پیـروز
سوسیالیسم سخن ررته است (خانلر کیا ،4903 ،صص 33-31؛ میرعابـدینی ،4933 ،ص  .)31آثـار
از ژان الفیت ،نویسنده بسیار از آثار جاویدان کمونیستی ،نیز به فارسی بررردانده شد که همگی جـز
کتابها کمونیستها بودند و تأثیر بسزایی بر تیویت روحیه کمونیستی جوانان به خصـوص جوانـان
ایران رذاشت و آنان را با مبارزه بزرگ جبهه ضدفاشیستی در جهان آشنا ساخت.
اثر ژولیوس فوچیک با عنوان زیر چوبه دار نیز در این دوره ترجمه شـد کـه نخسـتین شـکوفههـا
رئالیسم سوسیالیستی در آن به چشم میخورد و مضامین آن مستییمام از کـار سوسیالیسـتی و سـاختمان
سوسیالیستی ناشی میشود (صاد  ،نیل شده در فوچیک ،4991 ،ص  .)43رابرت ترسال نیـز در تـک

اثر ترجمه شده خود تحت عنوان بشر دوستان ژنده پو

نی

بـارز در افشـا ماهیـت زیرانسـانی
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چپ و آکادمسینهـا بـود (نـامور ،نیـل

شده در ترسا  ،4931 ،ص  .)411همچنین ترجمه تک اثـر خورخـه آمـادو یکـی دیگـر از نویسـندران
کمونیست تحت عنوان سرزمین میوهها لالیی نیز صورت ررفت که این کتاب شرح زندری واقعـی
کاررران ،ملت زحمتک  ،تودهها دربند کشیده ،محرومان و آوارران بیکار و ررسنه برزیـل و دردهـا،
رنجها ،شکنجهها و امیدها آنان است (صاد و بهروز ،نیل شده در آمـادو ،4991 ،صـص  .)0-1آنها

زگرس نویسنده کمونیست آلمانی نیز در نگار

تک اثر ترجمه شده خود با عنوان خرابکـار داسـتان

زندری سه کاررر سوسیالیست را به تصویر میکشـد کـه بـه مبـارزه علیـه نیروهـا نـاز آلمـان یـا
بهعبارتیدیگر فاشیستها میپردازد.
در این دوره آثار از جان اشتاینبک و تک اثر اتل لیلیان وینآ با عنوان خرمگس نیز ترجمـه شـد؛
اررچه این دو نویسنده هیآراه به عضویت احزاب چپ درنیامدند اما هر دو تا حدود دارا مواضـع
و ترکرات چپی و انیالبی بودند،بهلور که اشتاینبک بهدرسـتی اسـتعداد خـود را در ادبیـات عامـه و
کاررر نشان داده است و در آثار

از زندرانی کـاررران ،رنجبـران و مسـتمندان سـخن ررتـه و بـه

شرح بدبختیها ،تیرهروز ها ،درماندریها و مصائآ مردم پرداختـه اسـت (محجـوب ،نیـل شـده در
اشتاینبک ،4933 ،ص 1؛ مسکوب و احمد  ،نیل شـده در اشـتاینبـک ،4933 ،ص .)3ویـنآ نیـز در
رمان خرمگس با دید رئالیستی تصویر از مسائل اجتماعی و انسـانهـایی کـه بـرا کسـآ آزاد ،
استیال  ،رسستن بندها اسارت و استعمار و وابستگی و حیو اجتماعی خـود دسـت بـه مبـارزه و
انیالب میزنند ،ارائه میدهد و همچنین به بر مأل ساختن ریاکار و قساوت خادمان کلیسا مـیپـردازد
با این ادعا که در لبیه روحانیون میتوان کسانی را یافت که در کما نیرو و قـدرت ایمـان ،میتـدا و
راهنما هزاران روانکاو باشد و در میابل هیآ بعید نیست باشند زاهدان خودآرایی که نـهتنهـا ترکـر و
روانشان در تباهی و آلودریها رونارون قرار داشته بلکه دم ابلیسی آنان باعـث انحطـاط یـک رـروه
کثیر از لبیات جوان و آزاده اجتماع میشود (همایون ،نیل شده در وینآ ،4993 ،ص .)41
 2.1.4تحلیل پاشنه آهنین نوشته جک لندن ترجمه م.صبحدم (محمدجعفر محجوب)()2332

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار را که مـیتـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد لونتـا
تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی آشکار ترکر چپ را از آن بیـرون کشـید ،رمـان جـک لنـدن بـا
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عنوان پاشنه آهنیناست که لندن توسس آن حکومت توانگران را مشخص میکند و از بهترین آثـار ایـن
دسته از نویسندران به حساب میآید .در این رمان ما با قهرمانی سوسیالیست بـه نـام ارنسـت اورهـارد
برمیخوریم که نمونه یک مجاهد کامل و مرد مبارز تیپ پرولتاریایی انیالبی هنگام در افتادن بـا دشـمن
لبیاتی خوی

است (بهروز ،نیل شده در لندن ،4991 ،ص 30؛ صبحدم ،نیـل شـده در لنـدن،4994 ،

ص 3؛ نوذر ،نیل شده در لندن ،4993 ،ص  .)1نکته اصلی داستان که در واقع همان مبارزات کـاررر
سوسیالیستی تا نابود شدن حکومت سرمایهداران است را میتوان نماد آشکار از تسلس دیـدراه چـپ
و مارکسیستی بر اندیشه این نویسنده و اثر

دانست .نکتهها دیگر نیز در ایـن بـاب اسـت کـه در

ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .2ترسیم تضاد طبقاتی و استثمار طبقه پرولتاریا«:در شیکارو هستند زنانی که تمام هرتـه را بـرا بـه
دست آوردن نود سنت کار میکنند( ».صبحدم ،نیـل شـده در لنـدن ،4994 ،ص « .)33کودکـان شـ
هرت ساله هر شآ دوازده ساعت کار میکنند .آنان هررز روشنایی جانپرور روز را نمیبیننـد و ماننـد
مگسها میمیرند .سود کارخانهها به بها خون آنان به صاحبانشان پرداخت مـیشـود و بـا ایـن پـو
سرمایهداران کلیساها عالی در انگلستان بنا میکنند و امثا شما در آنجـا در برابـر شـکمهـایی کـه از
درآمد سود کارخانهها فربه شدهاند پرحرفیها مطبوع میکنند( ».صبحدم ،نیل شـده در لنـدن،4994 ،
ص .)39
 .1تحقیر و بیزاری نزدیک به کینه از طبقات بورژوا«:من در زندری سـرمایهدار بـه هـیآ آدم پـاک،
شریف و زنده برنخوردم .این زندری به سرعت بسو فنا و پوسیدری میرود .تنها چیـز کـه مـن در
آنجا یافتم خودپسند عظیم و بیمغز و بیعالره و پایبند به مادیات تا آنجا که ممکـن اسـت ،بـود».
(صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص «.)34و تا وقتی که انسان در اجتماعی زندری میکند که پایـه-
ها نظم آن رو اخال خوکها قرار ررفته است ،همچنان خودخـواه بـاقی مـیمانـد .آر  ،اخـال
خوکها این آخرین نامی است که به سیستم سرمایهدار شما میتـوان داد( ».صـبحدم ،نیـل شـده در
لندن ،4994 ،ص .)13
.3ترسیم مبارزات انقالبی پرولتاریا در راه وقوع انقالب سوسیالیستی« :ما پرولتاریا با المینـان کامـل از
رو سینه بشریت زمین خورده ،این پاشنه آهنین لعنت زده را خواهیم کند .تا عالمت معین داده شـود،
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در همه جا فو ها کاررران برخواهند خاست و هررز چنـین چیـز در تـاریخ دیـده نشـده اسـت.
همکار و تشریک مساعی تودهها زحمتک

تأمین شده است و بـرا نخسـتین بـار یـک انیـالب

بینالمللی ،بهوسعت دامنه جهان ،آزاز خواهد شد( ».صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص .)33
 3.4آثار ادبی رئالیستی

درنهایت با نگاهی دیگر به آثار ترجمه شده در این سا ها درمییابیم که ترجمه آثار ادبی رئالیسـتی
نیز رونق چشمگیر یافته است .همانلور که در رو

تحییق عنوان شـد ،مؤلرـههـا معنـایی پنهـان

ترکر چپ در این دسته از آثار نمود مییابد .این آثار که بر اساس هدف انتیاد اجتماعیشـان نسـبت بـه
وضع موجود و در نتیجه نری و تغییر آن با ترکـر چـپ فصـل مشـترک پیـدا مـیکننـد ،مـورد توجـه
مترجمان آن دوران قرار میریرند .در نتیجه آثار از نویسندران رئالیست از جمله چخوف ،تولسـتو ،
داستایوفسکی ،توررنیف ،تواین ،بالزاک،استاندا  ،فلوبر ،دیکنز و همینگو که دکتـر سـیروس شمیسـا
( ،4931ص  )39از و به عنوان نئورئالیست یاد میکند که با لحنی زالبام زننده و خشن سـعی مـیکنـد
انسان و جامعه را آنرونه که هست با همه بد ها و معایآ و نواقص آن شـرح دهـد و پوشـکین کـه
بوریس ساچکوف ( ،4913صص  )33-33او را پدر و بنیانرذار رئالیسم روسیه مـیدانـد ورورـو و
لرمانتوف که محمد ارزندهنیا ( ،9 ،4931ص  )903آنها را اولین میوههـا رئالیسـم روسـیه در نظـر
میریرد ،ترجمه شد که با  10اثر 33 ،درصد از حجم آثار ترجمه شده در آن دوران را تشکیل میدهد.
در آثار که در این دوران از چخوف ترجمـه شـده اسـت ،اوضـاع جامعـه بیماررونـه و نابسـامان
تزار روسیه و زندری تودهها به تصویر کشیده شده و به دفـاع از لبیـات پـایین جامعـه پرداختـه ،در
این آثار تنرر از پستی و فساد جامعه بورژواز و لبیه اشراف و عشق و عالقه بـه دموکراسـی و آزاد
به چشم میخورد و در آنها از پی بینی وقوع یک انیالب درررونکننده و اسـتیرار روابـس اجتمـاعی
نوین صحبت به میان آمده است (صرو  ،نیل شده در چخـوف ،4994 ،صـص .)49-43همچنـین در
این دوران آثار از تولستو ترجمه شد که در این آثار آرزوهـا ،خواسـتهـا و احتیاجـات تـودههـا
زحمتک

ملت یعنی لبیه کشاورزان ،دهیانان و رعایا روسـی کـه اسـیر پنجـه نابکـار سـرمایهداران

بودهاند به تصویر کشیده شده و سیما نررتانگیز کاررزاران دربار تـزار  ،زشـتی و کراهـت لبیـات
حاکم و ممتاز ،بیدادرر ها دیکتاتور نظامی ،دلسـوز در حـق سـتمدیدران و نابهررـان اجتمـاع،
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فیر ،بدبختی ،فالکت و فحشا سراسر شهر و جوانان انیالبی ،ترسیم میشـود(خلتا  ،نیـل شـده در
تولستو  ،4931 ،ص 33؛ مجاب ،نیل شده در تولسـتو  ،4991 ،ص  .)94و در زمینـه سوسیالیسـم
و مرام اشتراکی نظر مثبتی بیان نکرده اما میتوان او را نزدیک به این مرام دانسـت و حتـی در برخـی از
آثار

افکار سوسیالیستی را به میان کشیده است (مجاب ،نیل شده در تولستو  ،4991 ،ص .)99آثـار

ترجمه شده از داستایوفسکی نیز تصویر از ستمگر ها ،لکهها و مراسد بیپایان اجتماع ،فسـاد دسـتگاه
حاکمه زاصآ ،حاالت روحی مردم جامعه ،مصائآ دهشتانگیز و دردها و رنجهـا و بـینـواییهـا و
جنگ و رریزها بشر ارائه میدهـد و در آنهـا همـدرد بـا تحییرشـدران ،بیچاررـان و شکسـت-
خوردران قابل ترحم و دردمند به چشم میخـورد(الهی ،نیـل شـده در داستایوفسـکی ،4930 ،ص 3؛
همدانی ،نیل شده در داستایوفسکی ،4930 ،ص 1؛ الهی ،نیـل شـده در داستایوفسـکی ،4993 ،صـص
3-1؛ ارزندهنیا،4931 ،

 ،9ص .)30

آثار ترجمه شده ازتوررنیف نیز همگی به شرح زندری روسـتاییان و مـردم بـیچیـز و محـروم از
نعمتها دنیا و نیز بدبختیها و احتیاجات دائمی و شاد ها نادر آنها و مبارزه با بردری و اسـتبداد
پرداختهاند و حاو انتیا د شدید از رژیـم زالمـی دهیانـان کـه در روسـیه تـزار معمـو بـود ،مـی-
باشند(شرا ،نیل شده در توررینف ،4994 ،ص 4؛ میرفندرسکی ،نیل شده در توررینـف ،4994 ،صـص
 .)49-3در آثار که از تواین در این دوران ترجمه شده اسـت ،زنـدری تـوده مـردم و فیـر و نـدار
آنها ،اوضاع و احوا جامعه لبیاتی و المانه و فیدان عدالت اجتماعی به تصـویر کشـیده شـده و در
آنها تنرر از نظام سرمایهدار و بردهدار و رویه امپریالیستی و اسـتعمارررانه ،دفـاع از حیـو زنـان،
سیاهپوستان و کاررران به چشم میخورد (بافند  ،نیل شـده در تـواین ،4933 ،ص  .)3در ایـن آثـار،
لبیات باال دست جامعه به تمسخر ررفته میشود و نشـان مـیدهـد کـه تـا چـه حـد مراسـم دربـار،
تشریرات دست و پا ریر و بی معنـی و عظمـت و شـکوه اشـرافیان و شـاهان احمیانـه و دروغ اسـت
(ارزندهنیا ،3 ،4931 ،ص  .)414همچنین در آثار که از پوشکین ترجمـه شـده ،از دو لبیـه نجبـا و
بردران و تناقض میان لبیه اشراف حاکم و دهیانان محکوم که مهمترین تضاد اجتماعی روسـیه تـزار
بوده است ،صحبت به میان آمده و زنجیر فرمـانبر و انییـاد زمـینداران بـزرگ بـر رـردن دهیانـان و
بردران و پو و سود زیاد که از این راه عایدشـان مـیشـود ،فیـر و رنـج و عـدم رضـایت آنهـا و
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و بلوا دهیانان به تصویر کشـیده شـده اسـت (نـوروز  ،نیـل شـده در پوشـکین،

 ،4933صص )41-3
در آثار ترجمه شده از بالزاک نیز پردها از مبارزات لبیـاتی ترسـیم مـیشـود کـه مرثیـها بـرا
سیوط اجتنابناپذیر لبیه اشراف است؛ در هر فرصتی اشرافیت را به باد تلخترین و بدترین سـرزن -
ها میریرد و منشأ ثروت بورژواها را که به یار شرع و قانون ربـوده شـده اسـت ،نشـان مـیدهـد و
عاقبت خوبی برا این لبیه پی بینی نمیکند؛ همچنـین و بـه شـرح حیـایق و واقعیـتهـا تلـخ
زندری میپردازد و از حیایق و عوالم بورژواز و ابتذا و وسوسههـا مـادهپرسـتی ،قـدرت پـو و
جاهپرستی مردم سخن به میان آورده است (توکل ،نیل شده در بالزاک ،4930 ،صص33 -31؛ توکـل و
سیدحسینی ،نیل شده در بالزاک ،4930 ،ص  .)91در آثار که از رورو در فاصله میـان ایـن سـا هـا
ترجمه شده ،زندری مـردم روسـتایی و رعایـا روسـی رژیـم تـزار  ،بینـوایی بیچاررـان ،اخـال و
روحیات مالکان ،پستیها ،دزد ها ،رشوهخوار ها ،قمارباز ها و فساد مأمورین دولـت تشـریح مـی-
شود و لبیات باال و پایین جامعه به نید کشیده میشوند (شمیده ،نیل شده در رورـو  ،4939 ،ص 3؛
آذرخشی ،نیل شده در رورو  ،4991 ،صص .)1-9آثار ترجمه شده از همینگو کـه خـود نیـز مـدتی
به مـرام کمونیسـم رو آورد (یحیـو  ،نیـل شـده در همینگـو  ،4993 ،ص  )3تمامـام تصـویر از
مشکالت زندرانی عامه مردم ،حق آزاد رعایا ،امیدها و ناامید هـا آنـان ،بـرانگیختن حـس قیـام و
مبارزهللبی در میابل لم و مبارزه برا حیات و آزاد ارائه میدهد (یحیو  ،نیل شده در همینگـو ،
 ،4993صص .)3-3
در تک اثر ترجمه شده از دیکنز با عنـوان دیویـد کاپرفیلـد نیـز صـحبت از وضـع زنـدری مـردم،
قربانیان اجتماع نکبتبار ،بیچیز و ندار  ،زنان و کودکانی که در کارخانهها و معادن به سـختتـرین
کارها رمارده میشدند و در میابل مزد کمی میررفتند ،به میان میآید و اوضاع اجتمـاعی نـامطلوب و
همه نواقص و معایآ جامعه را نشان میدهد و خواستار بهبود وضع مردم و اجتمـاع اسـت(رجآنیـا،

نیل شده در دیکنز ،4933 ،4 ،صص .)1-9در تک اثر ترجمـه شـده از لرمـانتوف بـا عنـوان قهرمـان
دوران نیز آیینها از حیایق و واقعیات محیس زندری و منظره روشنی از زندری روسیه تـزار مجسـم
می شودو در آن فریاد خشم و بر ضـد جامعـه و دسـتگاه حکومـت تـزار و روح بردرـی و الاعـت
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محض که در عصر او فرمانروایی داشـت و نیـز نرـرت او از اسـتبداد ،خشـونت ،سـتمگر هـا ،لحـن
تحییرآمیز

نسبت به اربابان و مالکان و حمایت شدید از حیو و آزاد فرد و توصیف زـمانگیـز

حاالت روحی بشر ،آشکار است(خانلر کیا ،4903 ،صص  .)4413-4411در تک اثر ترجمـه شـده از
فلوبر با عنوان مادام بووار نیز به لرز برجسته و مشخصی از زندری اشراف انتیاد مـیشـود و عاقبـت
پیرو از تمایالت نرس را نشان میدهد(پورشالچی ،نیـل شـده در فلـوبر ،4930 ،ص .)491اسـتاندا
نیز در نگار

تک اثر ترجمه شده خود با عنوان سرخ و سیاه که بزرگترین موضوع آن جنـگ لبیـه-

ها است ،به توصیف لبیه ممتاز و نیز لبیه رنجبر میپردازد (توکل ،نیل شـده در اسـتاندا  ،4991 ،ص
.)3
 2.3.4تحلیل سرخ و سیاه نوشته استاندال ترجمه عبداهلل توکل ()2331

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار را که میتـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد لوونتـا
تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی پنهان ترکر چپ را از آن بیرون کشید ،رمان اسـتاندا بـا عنـوان
سرخ و سیاهاست که بزرگترین موضوع آن جنگ لبیههـا رنجبـر و بـورژواز اسـت و از بهتـرین
آثار این دسته از نویسندران به حساب میآید .در این رمان با مسیو دورنا که مظهر لبیه ممتـاز اسـت،
روبرو میشویم که در اهر مؤدب و مهربان و در بالن در مبارزه ستمگرانه خود بـا لبیـه بـیبهـره از
امتیاز سخت سنگد است و با لبیه رنجبر که سور -پدر ژولین شخصیت اصلی داسـتان -نماینـدران
آن هستند بیواسطه در برابر یکدیگر قرار میریرند .در این داستان صحبت از دیـوار بـه میـان مـیآیـد
دیوار که مثل حصار دو دنیا توانگر و بیچیز و دارا و نـدار را از یکـدیگر جـدا مـیکنـد و از ایـن
رذشته بر و بارویی است که دنیا بورژواز را از تاخت و تاز دهیانـان و کـاررران نگـه مـیدارد و
لبیه ممتاز به رزم مهربانی و ادب و آبرومند در پشت بر و بـارو خـود بیکـار ننشسـته اسـت و
پیوسته با عناصر که در بیرون این بر و بارو هستند در ستیز است و بر بر خود میافزاید و زمـین-
ها تازه به چنگ میآورد (توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،صص .)3-1نکتـه اصـلی داسـتان کـه
در واقع همان ترسیم مبارزات لبیاتی بین لبیه ممتاز و رنجبر است نشان از ایـن دارد کـه ایـن اثـر بـا
مؤلرهها معنایی ترکر چپ فصل مشترک پیدا میکند .نکتهها دیگر نیز در این بـاب اسـت کـه در
ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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این تصور شـد کـه در آنسـو دیـوار سـالن

زذاخور ردایان بیچارها زندانی هستند که شاید بـه جیـره روشتشـان دسـتبرد زدهانـد و همـه ایـن
تجمل زشت و بیمزه را که برا خیره کردن چشم او در اینجا رستردهاند از محل آن دسـتبرد خریـده-
اند( ».توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص.)431
.1نفی وضعیت موجود و تغییر آن«:این زن موجود خوب و مهربانی است عشق و عالقه آتشـینی بـه
من دارد اما در اردو دشمن پرور

یافته است .ارر مجا و فرصتی به ما داده میشـد کـه بـا سـالح

یکسان به میابله این اشراف و اعیان برویم سرنوشتمان چه میشد؟ مثالم من خودم شـهردار وریـر مـی-
شدم .شهردار خو

نیت و مثل مسیو دورنا که در حیییت شـریف اسـت معـاون راهـآ ،مسـیو

والنو ،همه نادرستیها و نیرنگهایشان را چه نیکو از میان برمیداشتم عدالت چه نیکو در وریـر پیـروز
میشد »(توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص .)433
.3تحقیر و کینه نسبت به بورژوازی« :ژولین به سهم خود در قبا ایـن اجتمـاع اشـراف و اعیـان کـه
و را در جمع خود پذیرفته بود جز کینه و نررت چیز در د نداشت .روز که روز سن لوئی بـود
ژولین نزدیک بود پرده از راز خوی

بردارد .به بهانه آنکه سر به بچهها بزند به بـاغ رریخـت .فریـاد

زد :چه قدر مدح پاکدامنی میرویند .رویی پاکدامنی فضیلتی است که در دنیا وجـود دارد و بـااینهمـه
در قبا مرد که ثروت خود را از تاریخ تصد اموا فیرا تـاکنون دوسـه برابـر کـرده اسـت بـه چـه
تکریم پستی دست میزنند .شرط میتوانم بست که این مرد حتی از پو مختص الرا سـرراهی هـم
میدزدد .آه ا عرریتها ا عرریتها( ».توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص .)11
 .5نتیجهگیری

ازآنجاییکه مترجمان در هر یک از دورههـا تـاریخی بـا توجـه بـه شـرایس سیاسـی-اجتمـاعی،
ایدئولوژ و ررای ها روشنرکر مسلس دست به ترجمه آثار ادبی خاصی زدهاند و نیـز بـر اسـاس
ررتهها صاحآنظران مطالعات ترجمه از جمله نیومارک ( ،)4334تـور ( )4333و فـرحزاد ()3111
که انتخاب کتاب از سو مترجم جهت ترجمه را نشـاندهنـدهایـدئولوژ مـیداننـد ،بنـابراین فرآینـد
ترجمه تحت تأثیر ایدئولوژ مترجمان و همچنین ایدئولوژ زالآ جامعه صـورت مـیریرد؛بنـابراین
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مترجمان آن دوران که هر یک به رونهها مختلف از حزب توده و به دنبا آن ایدئولوژ چـپ تـأثیر
ررفته بودند در زمینه ترجمه کتاب فعا شدند و دست به ترجمـه آثـار ادبـی همسـو بـا ترکـر چـپ
زدند؛بهلور که بررسی آثار ادبی ترجمه شده در فاصله بین سا ها  4931تـا  4993نشـان داد کـه از
مجموع  311اثر ادبی ترجمه شده 431 ،اثر یا بهعبارتی دیگر بـی

از نیمـی از آثـار ترجمـه شـده (30

درصد) ،هر یک بهرونها در حیطه اندیشه چپ قرار داشتند و یا با آن فصل مشترک پیدا میکردند.
در واقع 90 ،اثر ( 41درصد) از آموزه رئالیسم سوسیالیستی ترجمه شد که در آثـار ترجمـه شـده از
این آموزه رسمی-حزبی ،ارز ها و آرمانها کمونیستی بهرونـها ایـدئولوژیک بـه تصـویر کشـیده
شده است؛ نویسنده مدافع نمایان سوسیالیسم است و آثار

بر مبنا محکوم کردن نظـام سـرمایهدار

و در خدمت پرولتاریا و مبارزه لبیاتی آنان برا برانـداز بـورژواز و پیـدای

جامعـه هماهنـگ و

بیلبیه کمونیسم است.همچنین  11اثر (40درصد)از ادبیـات نویسـندران چـپرـرا ترجمـه شـد کـه
بهلورکلی در این آثار ترجمه شده ،نویسندران به صورت آشکار و یا پنهان به مطـرح کـردن اندیشـه-
ها سوسیالیستی و اجتماعی خود ،ترسیم بیعدالتیها اجتماع ،انتیاد از نظام سـرمایهدار و دفـاع از
مبارزه برا تغییر این نظام و اسـتیرار عـدالت اجتمـاعی مـیپردازند.همسـو بـودن ایـن نویسـندران و
آثارشان با ترکر چپ موجآ راه یافتن این آثار به ایران و اتحـاد جمـاهیر شـورو مـیشـود و مـورد
توجه جنب ها چپ در سراسر جهان قرار مـیریرد؛ودرنهایـت  10اثـر ( 33درصـد) رئالیسـتی نیـز
ترجمه شد که الزامام به آن معنا جز آثار چپررا محسوب نمیشوند امـااین آثـار بـا تکیـه بـر مسـائل
اجتماعی سعی بر نید واقعیات جامعه و اعترا

نسبت بـه وضـع موجـود دارنـد و بـر آن هسـتند تـا

خواننده را در تیابل با وضعیت موجود و به دنبا آن ایجاد تغییر در این وضعیت قرار دهند کـه از ایـن
منظر با ترکر چپ فصل مشترک پیدا میکنند و مورد توجه مترجمان آن دوران قرار میریرند.
پتانسیلها اعتراضی و المانها انتیاد موجود در ترکر چپ ،این ترکر و کتابهـا مـرتبس بـا
آن را از همان ابتدا ورود به ایران ،مهم و جز تأثیررذارترین نحلهها فکر موجـود کـرد و باعـث
شد افراد به اندیشه چپ به چشم یک ابزار مناسآ برا به نیـد کشـیدن سیاسـت ،فرهنـگ ،دولـت و
اقتصاد نگاه کنند (خبررزار کار ایران ،4931 ،پارارراف  )39و به ترجمـه ایـنرونـه کتـابهـا رو -
آورند و با هدف آراه کردن مردم از وضعیت موجود ،بیدار تودهها ،اصالح جامعه و مبارزه بـا لـم و
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استبداد و جهل و تعصآ و خرافات ،سعی کنند خواننده را در تیابل با وضـعیت موجـود و درنهایـت،
تغییر آن قرار دهند یا تشویق نمایند.
این مسئله که مترجمان و به دنبا آن انتخاب آثار ادبی جهـت ترجمـه در یکـی از دورههـا مهـم
تاریخی تحت تأثیر حزب توده و ایدئولوژ چپ بودهاند ،نکته بسیار مهمـی اسـت و ایـن بـدان معنـا
است که انتخاب بخ

مهمی از آثار ادبی جهت ترجمه تحـت تـأثیر ترکـر چـپ زالـآ انجـام شـده

است؛ بنابراین میتوان جدا از نروذ رسترده و چشـمگیر حـزب تـوده و تـأثیر آن بـر روشـنرکران و
مترجمان ایرانی،تأثیر مستییم ایدئولوژ چپ را در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمـه در آن دوران تأییـد
نمود و با وجود مشکالت و تنگناها مختلری که مترجمان آن دوران با آن روبـرو بـودهانـد مـیتـوان
ررت که «این ترجمهها بیرمان در تحو ادبیات فارسی تأثیر قالع و انکار ناشدنی داشـته اسـت و مـا
در این عصر همچنان در ادامه نهضـت ترجمـها رـام برمـیداریـم کـه از  4931آزـاز شـده اسـت».
(کوثر  ،4933 ،نیلشده در مهرنامه ،ص .)93
کتابنامه

ارزندهنیا ،م .)4931( .راز زندری در ادبیات داستانی جهان (بررسی و معرفی داستانها و داسـتانسـرایان مشـهور
مهم ایران و جهان)( .جلد دوم) .تهران :الالعات.

ارزندهنیا ،م .)4931( .راز زندری در ادبیات داستانی جهان (بررسی و معرفی داستانها و داسـتانسـرایان مشـهور
مهم ایران و جهان)( .جلد سوم) .تهران :الالعات.
ارنبورگ ،ا .)4931( .بازرشت از اتازونی( .م ،بابک ،مترجم) .تهران :مردم.
استاندا  .)4991( .سرخ و سیاه( .ع ،توکل ،مترجم) .تهران :نیل.
اشتاینبک .)4933( . ،خوشهها خشم ، ( .مسکوب .ع ،احمد  ،مترجمان) تهران :امیرکبیر.
اشتاینبک .)4933( . ،مروارید( .م ، .محجوب ،مترجم) .بیجا :بینا.
امامی ،ک .)4931( .نی

میاالت نخستین همای

ناشران در افت و خیز ترجمه ادبی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر (ویراسـتار) ،مجموعـه
ترجمه ادبی در ایران( ،صص .)31-13 .مشهد :بنرشه.

امیرفریار ،ف .)4931( .کارنامه  431ساله ما در ترجمه و نشر داستانهـا خـارجی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر

(ویراستار) ،مجموعه میاالت نخستین همای

ترجمه ادبی در ایران( ،صص .)03-30 .مشهد :بنرشه.
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ایگلتون ،ت .)4933( .مارکسیسم و نید ادبی( .س ،آوند ،مترجم) .تهران :کار.
آبراهامیان .)4930( . ،ایران بین دو انیالب :از مشروله تا انیالب اسالمی( .ک ،فیروزمنـد .ح ،شـمسآور  .م،
مدیرشانهچی ،مترجمان) .تهران :مرکز.
آبراهامیان .)4933( . ،تاریخ ایران مدرن( .م.ا ،فتاحی ،مترجم) .تهران :نی.
آذرنگ ،ع .)4939( .تاریخ نشر کتاب در ایران ( .)31بخارا.431-433 ،33 ،
آستروفسکی ،ن .)4933( .چگونه فوالد آبدیده شد( .بهرام ،مترجم) .تهران :توفان.

آسیایی ،ح .)4939( .ایدئولوژ و ترجمه.در دکتر فرزانه فرحزاد (ویراستار) ،مجموعـه میـاالت دو هـماندیشـی
ترجمهشناسی( ،صص .)433-413 .تهران :یلدا قلم.
آمادو ،خ .)4991( .سرزمین میوهها لالیی( .ا ،صاد  ، .بهروز ،مترجمان) .تهران :سپهر.
باربوس ،ه .)4933( .عدالت( .افسر ،مترجم) .تهران :بینا.
باشتنی ،م.ر؛ فضائلی جوان ،م؛ کیهانرر ،ع .)4931( .فهرست کتابها فارسی شده چاپی از آزاز تـا سـا .4901
(جلد او ) .زیر نظر محسن ناجی نصرآباد  .مشهد :بنیاد پژوه ها اسالمی آستان قدس رضو .
بالزاک ،آ .)4930( .دختر چشم لالیی(.ع ،توکل .ر ،سیدحسینی ،مترجمان) .تهران :کانون معرفت.
بالزاک ،آ .)4930( .سرهنگ شابر( .ع ،توکل ،مترجم) .تهران :سپهر.
بهروز ،م .)4931( .شورشیان آرمانخواه ،ناکامی چپ در ایران( .م ،پرتو  ،مترجم) .تهران :قینوس.
پوشکین ،آ .)4933( .دختر سروان( .ح ،نوروز  ،مترجم) .تهران :ناقوس.
ترسا  ،ر .)4931( .بشر دوستان ژنده پو ( .ر ،نامور ،مترجم) .تهران :فرخی.
تواین ،م .)4933( .بشر چیست( .س ،بافند  ،مترجم) .تهران :نماد.
توررنیف ،ا .)4994( .داستانها سه تصویر ،مومو ،رؤیـا ،سـاعت( .ا ،میرفندرسـکی ،متـرجم) .تهـران :انجمـن
روابس فرهنگی ایران و شورو .
توررینف ،ا .)4994( .شراب شیراز و ده داستان دیگر ، ( .شرا ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
تولستو  .)4931( . ،آهنگ کروئیتسر( .ع ،خلتا  ،مترجم) .تبریز :انجمن روابس فرهنگی ایران و شورو .
تولستو  .)4991( . ،قزاقان( .م ،مجاب ،مترجم) .تهران :کتابرروشی ایران.

جواد یگانه ،م.ر؛ ترنگساز  ،ب .)4934( .تأثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایـران ( .)4930-4993جامعـه-
شناسی هنر و ادبیات.31-4 ،3 ،
چخوف ،آ .)4994( .بیست و پنج روبل( .ب ،صرو  ،مترجم) .تهران :سازمان علمی و هنر .
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چرنیشرسکی ،ن .)4991( .چه باید کرد( .پ ،آذر ،مترجم) .تهران :ناقوس.
حیدریان ،م.)4933( .سرآمدان اندیشه و ادبیات از دوران باستان تا آزاز قرن بیستم .تهران :قطره.
خانلر کیا ،ز .)4903( .فرهنگ ادبیات جهان .تهران :خوارزمی.
خبررــزار کــار ایــران .)4931( .کتــابهــا چــپ کــی و چگونــه وارد ایــران شــدند .برررفتــه از:
http://www.farhangemrooz.com
خجسته رحیمی ،ر؛ شبانی ،م .)4933( .نیطه عطف فرانکلین بود نه مشروله :بـازخوانی مسـیر تـاریخی ترجمـه
ایرانی با حضور کامران فانی ،خشایار دیهیمی و فرخ امیرفریار .مهرنامه.34-13 ،0 ،
خسروپناه ،م.ح .)4933( .سرآزاز رئالیسم سوسیالیستی در ایران ،فصلنامه فرهنـگ ،ادب و تـاریخ زنـده رود،33،
.333-433
داستایوفسکی ،ف .)4930( .آزردران( .م ،همدانی ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
داستایوفسکی ،ف .)4930( .نازنین و بوبوک( .ر ،الهی ،مترجم) .تهران :بینا.
داستایوفسکی ،ف .)4993( .یادداشتها زیرزمین( .ر ،الهی ،مترجم) .تهران :کتابها جیبی.
دیکنز .)4933( . ،داوید کاپرفیلد( .م ،رجآنیا ،مترجم)( .جلد او ) .تهران :بینا.
ساچکوف ،ب .)4913(.رئالیسم ،پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امـروز( .م.ت ،فرامـرز  ،متـرجم).
تهران :تندر.
سید حسینی ،ر .)4930( .مکتآها ادبی( .جلد او ) .تهران :نگاه.
شاو. ،ب.)4930( .سرباز شکالتی( .س ،دانشور ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.
شمیسا ،س .)4934( .مکتآها ادبی .تهران :قطره.
فرانس ،آ .)4939( .بریان پز ملکه صبا ، ( .زنی سبزوار  ،مترجم) .تهران :چاپخانه بانک ملی ایران.
فرانس ،آ .)4931( .بر سنگ سرید( .ا ،دانا سرشت ،مترجم) .تهران :کتابرروشی ابنسینا.
فرانس ،آ .)4993( .جزیره پنگوئنها( .م ،قاضی ،مترجم) .تهران :بینا.
فلوبر ،گ .)4930( .مادام بووار ( .م ،پورشالچی ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
فوچیک ،ژ .)4991( .زیر چوبه دار( .ا ،صاد  ،مترجم) .تهران :بینا
کوثر  ،ع .)4933( .روشنرکران مترجم ،سررذشت ترجمه در ایران ،متن ویراسته سـخنرانی در دانشـکده علـوم
اجتماعی دانشگاه تهران .مهرنامه.93 ،0،
رورکی ،م .)4939( .دانشکدهها من( .ع.ا ،هاللیان ،مترجم) .مشهد :بینا.
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رورکی ،م .)4939( .مادر( .ع.ا ،سرو  ،مترجم) .تهران :چاپ فرهنگ.
رورکی ،م .)4933( .ولگردان( .ع.ا ،کسمایی) .تهران :علمی.
رورکی ،م .)4991( .در اعما اجتماع( .ع ،نوشین ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.
رورکی ،م .)4994( .استادان زندری( .ا ،صاد  ،مترجم) .تهران :هنر پیشرو.
رورو  ،ن .)4939( .بازرس (رویزر)( .م.ع ،شمیده ،مترجم) .تهران :حزب توده.
رورو  ،ن .)4991( .تصویر( .ر ،آذرخشی ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن 4991( . ،الف) .داستانها دریا جنوب( .م ، .محجوب ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن 4991( . ،ب) .پسر ررگ( .م ، .محجوب ،مترجم) .تهران :رام.
لندن .)4991( . ،جزیره وحشت ، ( .بهروز ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن .)4994( . ،پاشنه آهنین( .م ،صبحدم ،مترجم) .تهران :فرخی.
لندن .)4993( . ،حماسه شما ( .م ،نوذر ،مترجم) .تهران :بینا.
لوکا  ،گ .)4934( .معنا رئالیسم معاصر( .م ،پرتو  ،مترجم) .تهران :سیمرغ.
مارکوزه ،ه .)4933( .خرد و انیالب( .م ،ثالثی ،مترجم) .تهران :ثالث.
محمد  ،ع.م .)4931( .جهتریر ها ایدئولوژیکی متـرجم و ترجمـه آثـار ادبـی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر

(ویراستار) ،مجموعه میاالت نخستین همای

ترجمه ادبی در ایران( ،صص  .)313-393مشهد :بنرشه.

مسعود نیا ،ع؛ رخشا ،ر .)4933( .در ایران از در و دیوار مترجم میریزد :ررتورـو بـا بهمـن شـعلهور دربـاره
وضعیت ترجمه در ایران .مهرنامه.33-34 ،0 ،
میرعابدینی ،ح .)4911( .صد سا داستان نویسی در ایران( .جلد او ).تهران :تندر.
میرعابدینی ،ح .)4900( .صد سا داستاننویسی ایران .تهران :چشمه.
میرعابدینی ،ح .)4933( .تاریخ ادبیات داستانی ایران .تهران :سخن.
نوابی ،د .)4933( .تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران از آزاز تاکنون .کرمان ،انتشارات دانشـگاه شـهید
باهنر کرمان.
وینآ،ا .)4993( . .خرمگس( .د ،همایون ،مترجم) .بیجا :بینا.
هاشمی ،ا .)4933( .نهضت ترجمه .تهران :کتاب مرجع.
همینگو  ،ا .)4993( .مردپیر و دریا( .م ،یحیو  ،مترجم) .تهران :کانون معرفت.
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چکیده
گوستاو فلوبر ،پایه گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمـان مـدرن بـه شـمار
می آید .او عالوه بر دقت و وسواس بیحد در گزینش جمالت که سبک نگـار

و را از

دیگر نویسندگان متمایز میکند ،نگاهی روانکاوانـه بـه مسـائ و دردهـا اجتمـاعی دارد.
شاهکار او رمان مادام بوار است که تأثیر بسزایی بر نگار

بسیار از رمانهـا بـزر

جهان داشته است .باوجوداینکه برخی از آثار و توسط مترجمان بنام بـه فارسـی ترجمـه
شدهاند اما مترجمان دیگر نیز ،دست به ترجمه دوباره و چندباره این آثار زدهاند کـه ایـن
مسئله خود به نوعی گواه اهمیت و حضور این نویسنده و آثار و در ادبیات فارسی اسـت.
این مقاله خواهد کوشید تا به بررسی جایگاه این نویسنده ،آثار و و میزان تأثیرگـذار او
بر نویسندگان ایرانی و سیر داستاننویسی فارسی بپردازد.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقی ،پذیر

ادبی ،گوستاو فلوبر ،رمان ،رئالیسم ،ترجمه.

مقدمه
بیان مسئله

گوستاو فلوبر پایه گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارنـدگان رمـان مـدرن بـه شـمار
مـیآیـد .درونمایـه اللــب آثـار ایـن نویسـنده رئالیســت ،اجتمـاعی و سیاسـی اسـت .ســبک
واقعگرایانه ،آرایهها ادبی ،ساختار لنی جمالت و تحلی ها روانشناختی عمیق که به کمک
آن ،فلوبر آثار

را باورپذیرتر میکند ازجمله خصیصهها داستاننویسی اوست .اندیشـههـا

عمیق فلوبر سالها بعد بر دامنه تفکر و جهانبینی نویسـندگان بـزر

دیگـر و سـبک نگـار

آن ها تأثیر گذاشت .قریب به اکثر آثار و با سبکی محکم و زبـانی فـاخر نوشـته شـده اسـت.
____________________________
تاريخ دريافت 1314/1/62 :تاريخ پذيرش1314/7/33 :
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بسیار دیر هنگام به فارسی

ترجمه شد که البته توجه به چرایی این مسئله نیز میتواند بسیار سودمند باشد .این نکتـه قابـ
توجه است که هر یک از مترجمان آثار فلوبر سبک خاص خود را در ترجمه آثار و دارند.
اهمیت و ضرورت پژوهش

در این مقاله ،در ابتدا به معرفی فلـوبر ،مکتـب رئالیسـم و تـأثیرات آن بـر ادبیـات فارسـی
می پردازیم .تأثیر شرق بر فلوبر و تکنیکها نویسندگی و را مورد بررسـی قـرار مـیدهـیم.
پس ازآن ،تاریخچه ترجمه آثار ادبیات خارجی ،سیر تحول آن و عوام دخی در ترجمه را بیان
می نماییم و در پایان ،ترجمه آثار فلوبر توسط مترجمان مختلف را مورد مطالعه قرار مـیدهـیم.
در این پژوهش سعی بر آن شده است که ترجمه تمام آثار فلوبر به صورت یکجا جمعآور و
تا حد ممکن بررسی گردد.
پیشینه تحقیق

شکی نیست که پژوهشها بی شمار در مورد گوستاو فلوبر و آثار

انجام شـده اسـت.

نگارندگان در این نوشتار سعی بر آن داشتهاند که عالوه بر کتب معتبر در این زمینه از مجموعه
مقاالت و پایاننامهها نوشته شده در این حوزه نیز استفاده کننـد .ترجمـههـا مختلـف آثـار
فلوبرکه بعضاً تا  41ترجمه از یک رمان و بوده نیز مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین از
کتاب رمان تاریخی اثر گئور

لوکاچ و از کتابها فرانسه زبان بـا هـدت تجمیـع ااالعـات

استفاده شده است.
بحث

گوستاو فلوبر در  41دسامبر  4214و در شهر روآن ( )Rouenبه دنیا آمد .پدر

پزشـک و

سر جراح سرشناس بیمارستان این شهر بود .او از همـان جـوانی و از دوران دبیرسـتان عاشـق
ادبیات شد و دست به قلم برد و آثار را به رشته تحریر در آورد کـه خمیرمایـه داسـتانهـا
آیندها

شد .این نوشتهها اللب داستانهایی خیالی با درونمایه اتوبیـوگرافی (خودزندگینامـه)

بود .برا مثال میتوان به اسمار ( (4293( )Smarhاشاره کرد (الگـار و میشـار.)111 :4391 ،
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عالقه او به تاریخ نویسی در دبیرسـتان و تحـت تـأثیر معلمـش بـه وجـود آمـد .پـس از اتمـام
دبیرستان و در  42سالگی برا تحصی علم حقوق به پاریس رفت .خسته از شـلولی پـاریس،
دلش شدیداً در هوا ابیعت زیبا زادگاهش مـیتپیـد .مـر

پـدر تـأثیر زیـاد بـه رو او

گذاشت و باعث شد که و درس را نیمهکاره رها کند و به نزد مادر به روآن باز گردد .مر پـدر
و خواهر

و عشق آتشین اما بی حاص خانم الیزا شلزینگر ( )Elisa Schlésingerدالـی بـر دلـش

گذاشت که تا آخر عمر فرامو

نکرد .از همین رو رمانهایش آینه زنـدگیا

بـود .الیـزا شـلزینگر

الهامبخش آثار هم چون خاارات یک دیوانه (( )Mémoires d'un Fouکـه عشـقی عرفـانی را بـه

تصویر میکشد) ،نوامبر (( )Novembreکه عشقی زمینـی و جسـمانی را روایـت مـیکنـد) و تربیـت
احساسات ( )L'Éducation sentimentaleبود( .همـان  )111ابتـذال و پـیشپاافتـادگی زنـدگی کـه
مضمون بارز تمامی آثار و است بهنوعی تجربها از همین دوران زندگی اوست و او بـر ایـن اعتقـاد
بود که تنها هنر اجازه رهایی از نا امید را میدهد( .اشالق )414 :4924،او کـه همـواره نگـاهی پـر از

کینه و نفـرت بـه قشـر بـوردوا داشـت ،سـرانجام بـا شخصـیت هومـه ) (Homaisدر مـادام بـوار
( )Madame Bovaryبه تیپ بوردوا حمله میکند.
فلوبر در آخر عمر از بیمار عصبی شدید رنج میبرد که حاص دوستی او با مـاکزیم دو کمـپ
( )Maxime du Campبود و این بیمار باعث خانهنشینی و انزوا و گردیـد .او در  2مـی سـال
 4221در شهر کرواسه ( )Croissetو در  13سالگی از دنیا رفت.

مجموعه آثار و را میتوان به سه دسته تقسیم نمود :دسته اول ،دوران باسـتان اسـت کـه سـاالمبو
( ) Salammbôو هرودیا ( )Hérodiasبازگو کننده آن هستند .دسته دوم آثـار هنـر  ،ماننـد افسـانه
سنت دولین تیمارگر پاک ( )La légende de Saint Julien l'Hospitalierو دسته سوم آثار خیـالی
که برا مثال میتوان وسوسه سنت آنتـوان ( )La Tentation de Saint Antoineرا در ایـن دسـته
جا داد .در نگاه اول نوعی تضاد در تمامی آثار فلوبر مشهود است .از یک سو رمـانهـا رئالیسـت کـه
حزن آلود است و از سو دیگر آثار خیالی با انبوهی از بینشها رنگارنگ؛ اما در پـس ایـن آثـار بـه
نظر متفاوت یک وجه مشترک دیده میشود و آن زیبایی هنر اسـت کـه لـم زنـدگی را دور مـیکنـد.
(همان )411
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فلوبر با چنان نگاه ریز بینانه ا تمام شخصیتها و خصوصیات آنها را تشریح کرده کـه هـر یـک
از آنان اعم از قهرمان اصلی یا شخصیتها فرعی داسـتان ،هـر یـک بـهتنهـایی قابـ نقـد هسـتند و
هیچیک از آنان حتی اشخاص فرعی داستان نیز نادیده گرفته نشدهاند .دقـت فـراوان فلـوبر در انتخـاب
کلمات و آرایهها ادبی منحصربهفرد است .وسواس و بهاندازها بود که روزها فقط صرت نوشـتن
یک صفحه میکرد و شاید از همین رو  ،آثار کمی را به رشته تحریر در آورد.
دان پـ سـارتر ( )Jean-Paul Sartreو مارسـ پروسـت ( ) Marcel Proustاز منتقـدان مهـم
فلوبر به شمار میآیند .دان پ سارتر نویسنده بزر قرن  11دست به قلم برد و در سـال  4391کتـابی
با عنوان احمق خانواده ( )Idiot de la familleراجع به فلوبر نوشت که در آن بهاور مفص به فلـوبر
و بررسی آثار او میپردازد( .کهنموئی پور و خطاط)411 :4991 ،
رئالیسم

رئالیسم یا مکتب واقعگرایی در قرن  43در فرانسه به وجود آمد .شامفلور ( )Champfleuryبـا
نگار

کتاب رئالیسم ( )4219( )Le Réalismeنخستین صاحب نظر این نهضت بـه شـمار مـیرود.

(برون  )111 :4921 ،اما بزر ترین نویسنده رئالیست ،گوستاو فلوبر و شاهکار او مادام بـوار اسـت.
(سیدحسینی)413 :4919 ،
رئالیسم مکتبی عینی و برونی است .نویسنده رئالیست هنگام آفرینش اثر بیشتـر تماشـاگر اسـت و
افکار و احساسات خود را در جریـان داسـتان هـاهر نمـیسـازد( .همـان  " )492نویسـنده رئالیسـت
بههیچوجه لزومی نمیبیند که فرد مشخص یا لیرعاد را که با اشخاص معمولی فـرق دارد بـهعنـوان
قهرمان داستان خود انتخاب کند .او قهرمان خود را از میـان مـردم و از محیطـی کـه بخواهـد گـزینش
میکند و این فرد درعینحال نماینده هم نوعان خویش است( ".همان " )494البته توجه به سرزمینهـا
و زمانها دیگر که از مشخصات رمانتیسم بود هیچکدام از ادبیات رئالیستی حذت نشـدند؛ امـا جـا
خیالبافی درباره سرزمینها دوردست را سفر واقعی و مشاهده آن سرزمینها گرفت .فلـوبر پـیش از
نوشتن ساالمبو به تونس سفر کرد ]...[ .رمانها نویسندگان رئالیست بیشتر شـرح و تحلیـ شـهرها
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و محلهها سرزمین خودشان را در بر داشت ( .بهعنوانمثال نورماند ( )Normandieدر آثـار فلـوبر
و موپاسان (( "))Maupassantهمان )411
منتقدان ،داســتانهــا واقــعگرایانــه را متناسب با گــرایش آنهــا بــه نحله ا خاص ،در انواع و
شاخهها متنوعی گنجاندهانـد ،که از آن میان رئالیســم بــوردوا ،رئالیســم سوسیالیســتی ،رئالیســم
انتقاد  ،رئالیسم روانشناختی و رئالیسم جـادویی قابـ

کرند .نویسـنده واقـع گـرا در تمامی این انواع

رئالیسم در پی آفریدن تصویر اسـت کــه به واســطه شــباهت زیــاد

بــا ادراک عــاد مــا از

زنـدگی ،مجـذوب کننـده اسـت) .خاتمی و تقو )44 :4921 ،
رئالیسم ،پس از فرانسه ،به کشورها دیگر جهان نیز وارد شد .در روسـیه نویسـندگانی هـم چـون
داستایوفسکی ( ،) Dostoïevskiچخوت ( )Chekhovو تولسـتو ( )Tolstoyآثـار بـی نظیـر در
این مکتب بر جا گذاشتند( .سیدحسینی )424 :919 ،اما رئالیسم روسی تنها صـحنههـا ناخوشـایند را

به تصویر میکشید .برا مثال آناکارنینا ( )Anna Kareninaاثر تولستو که بهنوعی تحت تأثیر مـادام
بوار است .در آمریکا نیز این مکتب مقبول واقع شـد و در سـالهـا  4221تـا  4341بـه او خـود
رسید( .همان  )491اما در آلمان هرگز مکتب مستقلی نشد( .همان )491
فلوبر همیشه از پذیر

برچسب رئالیست که به او میزدند سر بـاز مـیزد( .اشـالق)419 :4924 ،

و با خلق رمان مادام بوار  ،رئالیسم را به سـاحت تــازه ا مـیکشـاند .بــا وجـود تمـام شـدت و
حــدتی کــه فلوبر در کار مشاهده و بازنمــایی ،تحلیــ و کالبدشــکافی جامعه به کار گرفت ،گاه بــی
عالقگیا

نسبت به امر واقعـی و رئالیسـم بـه حــد وسـواس مـیرسـد" .فلوبر مـینویسـد" :گمان

کردهاند که من دلباختة امر واقع ام .حال آنکـه راسـتش از آن بیزارم .این رمان مـادام بـوار را از فـرط
نفرت از رئالیسم نوشتم("".خاتمی و تقو  )9 :4921 ،در سراسـر کتـاب مـادام بـوار رنـگ و بـو
سرزنش علیه رمانتیسم مشهود است .نویسنده این کتاب انسان را از خطر فکـر و خیـاالت بااـ آگـاه
میسازد و عاقبت چنین چیز را به و مینماید .او تا آن جا پیش میرود که والتر اسـکات ( Walter

 )Scottو ال مارتین ( )Lamartineرا مجرمین واقعی خودکشی "اما بوار " میدانـد( .اشـالق:4924 ،
)411
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و پرداختن او به جزئیات در رمانهایش میگوید ..." :در مـن ،بـه

لحاظ ادبی دو شخصیت متضاد هست :یکی آن که شیفته مبالغههاست )...( ،و دیگر آن که بـه دنبـال
حقایق نقب می زندو زمین میکند و خاک بر میدارد ،و تـا آن جـا کـه مـیتوانـد کـاو

مـیکنـد".

(الشکر )113 :4929 ،
با وجود این که فلوبر فن نویسندگی ،کلمات متناسب و آهنگ کالمـش را از رمانتیـکهـا بـه ار
برد اما سرانجام به این نتیجه رسید که میبایست نیرو خیال خویش را مهار کند؛ زیرا در متـونش گـاه
پیش میآید که جلو تخیالت خود را میگرفت تا رمانش لمسی از واقعیت دنیـا ااـرات باشـد .او
میکوشد به حقیقت عینی برسد به عقاید رئالیستها نزدیک میشود و حتی در مـادام بـوار از خطـر
ویرانگر خیال پرداز و دور از واقعیت میگوید .هرچنـد کـه رنـه ولـک ( )René Wellekاعتقـاد
داشت که فلوبر از لحاظ نظر و عملی موفق نشده بود تا رئالیسم و زیباپرستی را با هـم ترکیـب کنـد.
(ساجد )1 :4921 ،
مکتب رئالیسم و به خصوص فلوبر ،بر رو ناتورالیستها به ویـژه زوال ( )Zolaو موپاسـان تـأثیر

به سزایی داشت( .بوتی" )111 :1114 ،ناتورالیسم در پایـان امپرااـور دوم بـا الهـام گـرفتن از مـادام
بوار و نظریات ادبی تـن ( )Taineمنتقـد بنـام فرانسـو و بـه تـأثیر ریشـه دارتـر کارهـا بـزر
فیزیولودیست ها و پزشکان و اب تجربی کلود برنـار ( )Claude Bernardبـه وجـود آمـد( .فلـوبر،
 )44 :4921به گفته خود موپاسان "دو نفر با تعلیمات ساده و روشنشان همیشه بـه مـن نیـرو تـال
در انجام کار دادهاند :لویی بوییه ( )Louis Bouilhetو گوستاو فلوبر"( ".فورستیه)941 :4329 ،
فلوبر و شرق

از دیرباز مشرق زمین در چشم اروپائیان مملو از مناهر جذاب بوده است" .خاورشناسـ یـا شـرق
شناس  ،ترجمه واده نسبتاً جدید "اوریانتالیسم" است که از زبانها اروپای در فارسـ رسـوك کـرده
و به معناى لغوى "پژوهش و شناخت تمام دانشها و آداب و رسوم مـردم خـاورزمین" بـه کـار رفتـه
است( ".رهدار)499 :4929 ،
"مطالعات لربیها درباره شرق ـ ازجمله ایران ـ در دو مقطع و داراى دو سیر و جهت بوده است:
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 -4روزگارى که مطالعات شرق شناسانه زمینه ساز سلطه و استعمار اروپـا و لـرب اسـت .در ایـن
مقطع ،شرق و آداب و سنن مل شرق با نظر تحقیر و تخطئـه ،و نمـادى از عقـب مانـدگ و تـوحش
مورد مطالعه و نگار

قرار میگیرد.

 -1روزگارى که نهضتها ضداستعمارى در کشورهاى شرق پا میگیرد .در ایـن مقطـع ،شـرق
شناس چهره عوض میکند و تحقیر ،جاى خود را به تعظیم و تکریم میدهد ،اما به دنبال کسـب ایـن
نتیجه که شرقیها در شناخت خود ،چشم به دهان لربیها داشته باشـند و در نهایـت ،بـا مـالکهـا
لرب به شناخت و نقد خویش بپردازند .در هر صورت ،حاص هـر دو مقطـع شـرق شناسـ  ،اثبـات
سیادت لرب و القاى آموزهها لرب بوده است( ".همان )491
فلوبر از سال  4213تا  4214به مشرق سفر کرد و از کشـورها مصـر ،فلسـطین ،یونـان و دور تـا
دور مدیترانه دیدن نمود .این سفر منجر به بلوغ افکار رمانتیک و شد و آن را تبدی به رئالیسـم کـرد.
(فلوبر )1 :4921 ،این مسئله در آثار نظیر وسوسه سنت آنتـوان و سـاالمبو و هرودیـا کـامالً مشـهود
است" .فلوبر به آن دسته از متفکرینی تعلق داشت که دید خوشایند و درعینحـال انحرافـی از شـرق
را در میان خود گستر

میدادند که همین سبب خلق شخصیتها خاصی در این داسـتانهـا شـده

است" ".میش فوکو ( )Michel Foucaultنیز در رابطه با تحقیقات شرق شناسانه فلوبر مـینویسـد:
"همه آموختهها عظیم فلوبر هم چون یک کتاب خانه فانتزى (خیال ) و نمایشـ کـه از مقابـ نگـاه
خیره فرد گوشه نشین رده میروند تنظیم شده است( ".آتش وحید )91 :4929 ،
تاریخچه ترجمه در

ایران1

بر اساس نظر کریستف باالئی ،تا قب از سـال  4193شمسـی" ،انتخـاب آثـار در ابتـدا بـر حسـب
معیار که ما آن را ادبی مینامیم صورت نمیگرفت و آنچه سبب گزینش برخی آثـار جهـت ترجمـه
میشد ارز تفکر ایرانیان نسبت به رمان نبـود( ".بـاالئی )91 :4999 ،در ابتـدا قـرن نـوزدهم ایرانیـان
کوشیدند تا با الگو قرار دادن لربیها خود را از عقب افتادگی نسبت به دیگر مل برهانند .از ایـن رو

 1دورهها زمانی این بخش برگرفته از کتاب پیدایش رمان فارسی نوشته کریستف باالئی و ترجمه مهو
نسرین خطاط است.

قویمی و
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در ابتدا به آثار نویسندگان تاریخی مث ولتر ( ،)Voltaireفنلـون ( )Fénelonو دومـا ( )Dumasرو
آوردند(.همان )94
پس از این سال و تا آلاز قرن  41شمسی ،علیرلم کاهش اشتیاق بـه آثـار تـاریخی ،ترجمـه آثـار
دوما و دول ورن ( ) Jules Verneهمچنان ادامـه یافـت .ولتـر فرامـو

شـد .آثـار از نویسـندگان

رمانتیــک در مجلــههــا ادبــی ترجمــه شــد کــه از آن جملــه مــیتــوان قطعــاتی از بینوایــان ( Les

 )Misérablesهوگـو ( )Victor Hugoو اســرار پـاریس ( )Les Mystères de Parisاودن ســو
( ) Eugène Sueرا نام برد .رمان بینوایان و همچنـین پـ و ویردینـی ( ،) Paul et Virginieادبیـات
فارسی را به شدت تحت تأثیر قرار دادند( .همان )91
پس از کودتا رضا شاه ،محیط سیاسی و اجتماعی ایران تغییـر کـرد .نویسـندگان دوران پـیش ،از
قبی دوما ،اودن سو و هوگو همچنان موقعیت سابقشان را حفظ کردند و دیگر نویسـندگان هـم چـون
زواکو ( )Zevacoمورد توجه قرار گرفتند]...[.درعینحال شاهد خلق رمانهـا اجتمـاعی یـا سیاسـی
هستیم .در حدود سالها  4911داستان کوتاه واقع گرا با یکی بود یکی نبود اثر جمال زاده آلـاز شـد.
(همان " )99در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود ،گوشههایی از اوضاع اجتماعی روزگار ،بـا زبـانی
ساده و شیرین و با کاربرد اصطالحات و تعابیر عامیانه ،تصویر شده است .این کتاب بهعنـوان نخسـتین
پاسخ به مقتضیات یک نوجـویی فرهنگـی و ادبـی در اجتمـاع آن روز اهمیـت بسـیار دارد( ".سـپانلو،
)41 :4924
دهه  91شمسی شاهد گستر

ترجمه آثار لربی در ایران بـود و انـواع کتـابهـا در مکتـبهـا

مختلف ادبی به فارسی ترجمه و منتشر شد .شاید بتوانیم بگوییم که مترجمان دوره رضا شـاه بیشـتر از
فضال و دانشگاهیان و بعد از شهریور  4911اللب از روشنفکران سیاسی آن زمان بودند( .خزاعـی فـر،
)91 :4921
با سقوط رضا شاه در اواسط سال  4911نظام سیاسی ایران متزلـزل شـد .تشـکی نخسـتین کنگـره
نویسندگان ایران در تیر ماه  4911از ویژگیها این دهه است .زبان انگلیسـی ابتـدا رقیـب سرسـخت
زبان فرانسه (که در دوره قاجار و رضا شاه زبان دوم لالب بود) و بعد اندک انـدک جـایگزین آن شـد.
مرحوم سعید نفیسی در نامه ا از کم روا بودن زبان فرانسه نسبت به زبـان انگلیسـی اههـار تأسـف
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کرد( .همان  )99البته در همین دوران شناخت دقیق تر از پدیده ادبی در معنا خاص به دسـت آمـد
و آثار دیگر نویسندگانی که برا ایرانیان ناشناس باقی مانده بودند ترجمه شد .از این دست میتوان بـه
مونتسکیو ( ،) Montesquieuبالزاک ( ،) Balzacفلوبر و زوال اشاره کرد( .باالئی)91 :4999 ،
ترجمه مسائ نظر درباره ادبیات ،اجتماع و آثار منتقدان اروپـایی سـبب گسـتر

میـدان دیـد و

جلب توجه نویسندگان ایرانی نسبت به مضمونها نوین داستاننویسی میشود ]...[ .در واقع ترجمـه
داستانها رئالیستی بیش از ترجمه آثار نظر ادبی بر داستاننویسی ایران تـأثیر مـینهـد .انتشـار ایـن
گونه آثار برا مردمی که سالها در محیطی بسته و خفقان آور زیسـتهانـد دریچـه ا بـه هـوا تـازه
است( .میرعابدینی)114: 4929 ،
"در فاصله سالها  4991تا  4914جک لندن ( )Jack Londonبـا ( 11کتـاب) ،هوگـو بـا (41
کتاب) ،داستایوفسکی و بالزاک (هر یک بـا  49کتـاب) ،همینگـو ( )Hemingwayبـا ( 41کتـاب)،
تولستو و اشتاین بک (( )John Steinbeckهریک با  41کتاب) و آنتوان چخوت بـا ( 2کتـاب) پـر

خوانندهترین نویسندگان بیگانه در ایران هستند ]...[.مترجمانی همچون کاهم انصار ( جنـگ و صـلح
تولستو  )4991و (خشم و هیاهو فـاکنر ( )4992 )Faulknerمحمـد قاضـی( 4مـادام بـوار فلـوبر
 )4914در ارائه متنهایی خواندنی از آثار بزر جهانی میکوشند( ".همان )133
نگار

واقع گرا در ایران با انقالب مشرواه آلاز شـد( .فتـوحی ) 4:4931 ،اگـر چـه نویسـندگان

مشرواه فضا داستاننویسی را در ایران تغییر دادند اما صادق هـدایت بـا نگـار

سگ ولگرد و دا

آثـار هـم چـون

آک نام خود را بهعنوان یکی از پایه گذاران مکتب رئالیسـت در ایـران ثبـت کـرد.

(سپانلو" )414 :4924 ،اما صادق هدایت ،بنیـان گـذار واقعـی داسـتان کوتـاه در ایـران نیـز هسـت .او
نخستین کسی است که تکنیک داستاننویسی لربـی را وارد ادبیـات فارسـی کـرد( ".الشـکر :4929 ،
 )21بزر علو نویسنده دیگر بود که پا به پا هدایت سیر داستاننویسی فارسی را متحول کـرد و
داستانهایی رئالیستی را به رشته تحریر درآورد کـه بـا گـرایشهـا رمانتیـک پیونـد خـورده اسـت.
(سپانلو )411 :4924 ،احمد محمود و سیمین دانشور دیگر نویسندگانی بودند که با خلـق آثـار بـدیع
 1محمد قاضی ( )4999 -4131مترجم بزر

ایران است .از برجستهترین ترجمهها ایشان میتوان به دون کیشوت یا

پهلوان مانش ،مادام بوار  ،مسیح بازمصلوب ،آخرین روز یک محکوم و جزیره پنگوئنها اشاره کرد.
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رئالیسم را به او خود رساندند" .در یک زن با مردها سیمین دانشور که یاد آور مـادام بـوار فلـوبر
اســت دکتــر کــه همســر

بــه او خیانــت مــیکنــد مذبوحانــه از قبــول واقعیــت مــیگریــزد".

(همان )921
از  4911تا  ،4919از  4911عنوان رمان ترجمه شده بـه فارسـی حـدود  491عنـوان آن فرانسـو
است" .دراین دوره بالزاک با  11عنوان و هوگو با  91عنوان مقـام خـود را بـهعنـوان پرخواننـدهتـرین
نویسندگان فرانسو در ایران حفظ کردهاند .ترجمه آثار کامو ( )Camusو سارتر (هریک  11عنـوان)،
دول ورن و الکساندر دوما ( 41عنوان) و موپاسان ( 41عنوان) بارها به چاپ مـیرسـد ]...[ .آثـار دیـد،
ســنت اگزوپــر ( ،) Saint-Exupéryروالن ( ،) Rollandفلــوبر ،زوال و اســتاندال ()Stendhal
(هریک بیش از  1عنوان) از پر فرو

ترین آثار ادبی فرانسه درایران محسوب میشوند(".همان )141

با همه این اوصات گویا گوستاو فلوبر در ایران نویسنده بی االعی بوده و این اور به نظر میرسـد
که او از آلاز مورد عالقه و توجه نبوده است( .خزاعی فر )93 :4921 ،زیرا آثار فـوق العـاده ا

بسـیار

دیر و کم ترجمه شدهاند .البته این مسئله را نیز باید در نظر داشت که تعداد آثار فلوبر نسبت بـه بـالزاک
بسیار کمتر است .شاید دلی دیگر آن این باشد که ایرانیـان داسـتانهـا عاشـقانه را دوسـت داشـتند.
"احتماالً برا رسیدن بهنوعی آسودگی خیال است که بسیار به سراغ رمانها عامه پسند مـیرونـد.
آیا در سالها پس از جنگ و بحرانها اجتماعی آدمهایی که مر را نزدیک به خـود دیـدهانـد بـه
آثار نویسندگانی اقبال نشان میدهند که لـذت جـویی – ولـو خیـالی  -از زنـدگی را برایشـان فـراهم
میکنند؟ زیرا به قول فلوبر "مردم آثار میخواهنـد کـه توهماتشـان را تشـویق کنـد( ".میرعابـدینی،

 )4199 :4929بدین گونه نخستین ترجمه از آثار فلوبر در سالها  4919تا  4913و بـا ترجمـه مـادام
بوار توسط محمود پورشالچی صورت گرفته است(.خزاعی فر )99 :4921 ،امـا بـا ایـن حـال مـادام
بوار او مورد توجه قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده است(.همان )91
بدین ترتیب فلوبر ،با ترجمه شاهکار

مادام بوار  ،به ایرانیان شناسـانده شـد و دیگـر آثـار

در

اول زمان توسط بزرگان ترجمه معاصر فرانسه بـه فارسـی ایـران ،هـم چـون محمـد قاضـی ،مهـد
سحابی و دیگران ترجمه گردید.
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مادام بواری

مادام بوار در ابتدا در سال  4219در مجلـه فرانسـو روو دو پـار ( )Revue de Parisمنتشـر
شد و در سال  4219به صورت یـک کتـاب مسـتق انتشـار یافـت .ایـن کتـاب داسـتان "امـا روئـو"
( )Emma Rouaultدختر یک دهقان روستایی است .علیرلم روح بلند پرواز

با واقعیـت زنـدگی

خود مواجه میشود که میبایست با پزشک دون پایها به نـام "شـارل بـوار " ()Charles Bovary
ازدوا کند .روح سرکش و سودا زده "اما" از یک سو و حقارت "شارل" از سو دیگر او را بـیش از
پیش در وراه خیاالت باا و شـهوات نفسـانی مـیانـدازد .رییـا رومیـز هـا مخمـ و چهـ
چراغها سالنها با شکوه ،با واقعیت زندگی محقر "اما" جور در نمیآید و روحیه او را بـه شـدت
دگرگون میسازد و و را دشمن سرسخت سرنوشت هالم خود میکند و او را بـه فکـر جنگیـدن بـا
چنین تقدیر میاندازد که در نهایت سر خورده شده و راهی جز خودکشی نمییابد .به اتهام ایـن کـه
مادام بوار  ،یک اثر خالت اخالق است ،نویسنده و ناشر ،تحت تعقیب قرار گرفتنـد ،وکیـ مدافـه بـا
اثبات این مسئله که میتوان نتیجه اخالقی خوبی از رمان گرفت توانست رأ بر برائت متهمان بگیرد.
مادام بوار را برا اولین بار در ایران محمد پور شالچی در سال  4919و توسـط انتشـارات صـفی
علی شاه در تهران به چاپ رساند .پـس از آن و در سـال  4914متـرجم برجسـته ،محمـد قاضـی ،بـا
همکار رضا عقیلی آن را ترجمه و توسط نشر کیهان چاپ کرد و در سال  4919تجدید چـاپ شـد.
پس از آن انتشارات متعدد دیگر نیز این کتاب را چاپ کردند که از این میان مـیتـوان بـه انتشـارات
نی در سال  4991اشاره کرد .از سال  91تا  ،93مادام بوار در انتشارات نی چهار مرتبـه دیگـر چـاپ
شد .انتشارات مجید در سالها  4924 ،4921و  4929و نشر ثالث در سـال  4931نیـز ایـن کتـاب را
چاپ کردند.
محمد قاضی مقدمها بر چـاپ اول و مقدمـه مفصـ تـر بـرا چـاپ دوم نوشـت (انتشـارات
مجید) .مقدمه اول شام بیوگرافی فلـوبر و خالصـه کلـی داسـتان مـادام بـوار اسـت و مقدمـه دوم
بیوگرافی کام تر از فلوبر را به خواننده میدهد و پس از آن بهاـور مبسـوط بـه چگـونگی پیـدایش
رمان مادام بوار  ،شخصیت هـا کتـاب ،محکـوم شـدن کتـاب در دادگـاه و دفاعیـات وکیـ مـدافع
نویسنده در دادگاه میپردازد.
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این نکته شایان کر است که محمد قاضی در ابتدا ترجمه کتاب مادام بوار اشـاره مـیکنـد کـه
شادروان رضا عقیلی قب از و به ترجمه کتاب مادام بوار مشـغول بـوده اسـت و وقتـی قاضـی بـه
مقابله ترجمه اصلی کتاب پرداخته آن را تنها یک ترجمه آزاد یافته است .و خاار نشان مـیکنـد کـه
او کتاب را به شهادت استاد دکتر ابوالحسن نجفی "از آلاز تا انجام" دوباره ترجمه کرده و همـواره نـام
خود را در کنار نام شادروان عقیلی آورده است(.فلوبر)9 :4921 ،
در سال  4914ربیع مشفق همدانی این کتاب را توسط نشر امیر کبیر تهران بـه چـاپ رسـاند و در
سال  4911و  4939نیز تجدید چاپ شد .نشر قاصدک صبا در سال  4931این کتـاب را منتشـر نمـود.
این نکته قاب

کر است که داوود نوابی در کتاب تاریخچه ترجمه از فرانسـه بـه فارسـی کتـاب مـادام

بوار را ترجمه مرتضی مشفق همدانی نوشته است (نـوابی )419 :4922 ،حـال آن کـه محمـد جـواد
کمالی در کتاب تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی این کتاب را ترجمه ربیع مشفق همدانی دانسـته
است(.کمالی )132 :4931 ،که البته بر ابق اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران به نظر میرسد کـه ربیـع
مشفق همدانی درست است.
داریو

شاهین در سال  4992توسط نشر مدبر تهران ایـن کتـاب را ترجمـه و منتشـر نمـود و در

سالها  4992و  4923نیز تجدید چاپ شد .محمد مهد فوالدوند ،مترجم دیگر مـادام بـوار  ،ایـن
کتاب را در سال  4993و با نشر جامی تهران به چاپ رسانید .در این کتاب ،از ترجمـه "دو فصـ  ،بـه
دلی کثرت دشوار ها موجود( ،بدون در جریان قرار دادن خواننده) اجتناب شده اسـت( ".شـهپرراد
و حسین زاده )91 :4921 ،و مهد سحابی 4در سال  4929در نشر مرکز این کتاب را منتشر کـرد و در
سال  4939تجدید چاپ شد .سوسن اردکانی (شاهین) در سال  4922در نشر نگارستان کتـاب ،نیلـوفر
رجائی در نشر مهتاب در سال  4931و هانیه چوپانی در نشر فـرارو تهـران در سـال  4931نیـز ایـن
کتاب را ترجمه کردهاند .بهاره ربانی مترجم دیگر است که مادام بوار را بـا نشـر قاصـدک صـبا در
سال  4931به چاپ رسانید .بابک حقایق ویراستار این کتاب را برعهده گرفت .تـا کنـون  41ترجمـه

 1مهد سحابی ( )4922 -4919یکی از برجستهترین مترجمان ایرانی است .بیش تر شهرت و به دلی ترجمه رمان در
جستجو زمان از دست رفته اثر مارس پروست است.
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از مادام بوار صورت گرفته است و بدین ترتیب این رمان جزو اثـرات مـورد توجـه و پرخواننـده در
ایران قرار دارد.
در زمینه ترجمه عنوان کتاب ،جالب توجه است که علیرلم وجود معـادلهـا فارسـی "بـانو" و
"خانم" برا واده "مادام" در فرهنگ معین (معـین ،)393 :4929 ،هـیچیـک از متـرجمین متعـدد ایـن
رمان تمایلی به استفاده از این معادلها نشان نداده است .گویا ترجیح دادهاند تا این شخصـیت را ایرانـی
ساز ننموده ،ملیت فرانسو و در ک رمان همراهش بماند .به هر حال این موضوع مـیتوانـد نظـر
پژوهندگان عرصه ترجمه را به خود جلب نماید و آنها را به دنبال چرایی ایـن نـوع ترجمـه رهنمـون
ال رمـان دیگـر بـا عنـوان خـانم دالـوو ( Mrs.
سازد .این موضوع وقتی جالبتر میشـود کـه مـث ً
 )Dallowayاثر ویرجینیا ولـف ( ،) Virginia Woolfدر ترجمـه فرانسـه همـان Mrs. Dalloway

مانده است و به مادام ترجمه نشده ،اما در ترجمه فارسی ،به "خانم" ترجمه شده است .دیگـر ایـن کـه
هدت مترجمان از بازترجمه این اثر چه بوده است؟ آیا آنها به دنبال تغییر و بهبود ترجمه بـودهانـد یـا
صرفاً برا عالیق شخصی دست به بازترجمه این اثر زدهاند؟ امید است دیگر پژوهش گران در حـوزه
ترجمه پاسخی برا این دست از سؤاالت بیابند.
در سایت کتابخانه ملی یک نسخه خطی از کتاب مادام بوار به زبان فارسی ثبت شـده اسـت کـه
در صفحه اول آن امضا ناصر الدین شاه وجود دارد؛ اما در واقـع ،ایـن اثـر نسـخه خطـی متـرجم از
کتاب مادام بوار نیست .در امضا ناصر الدین شاه شرح حال مادام دپار و در صفحه اول ایـن نسـخه
خطی ،روزنامه مادام دوپار نوشته شده که بهاور قطع ایـن اشـتباه سـهواً صـورت گرفتـه و ناشـی از
شباهت میان اسامی مادام بوار و مادام دوپار بوده است.
مقاله دیگر نیز توسط مصطفی رحیمی با نام "مادام بوار  ،نوشته گوستاو فلـوبر" در سـال 4919
در مجله انتقاد کتاب به چاپ رسید .رحیمی در این مقاله مقایسها از ترجمه محمـد قاضـی و مشـفق
همدانی انجام داده و با کر مثالها متعدد ،ترجمه مشفق همـدانی را ترجمـه نـاموفقی دانسـته اسـت.
و دلی این ترجمه ناموفق را نخست این میداند که ترجمه این اثر با متن سازگار نیست و نمـیتـوان
این کتاب را به هر سبکی ترجمه نمود .گذشته از این ،متـرجم در ترجمـه ایـن اثـر دچـار اشـتباههـا
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بسیار شده و این گونه چه در رساندن مفهوم جمله و چه مفهوم واده به خواننـده خلـ ایجـاد شـده
است.
نازیتا عظیمی و پریسا الهوتی" ،ارح مفهوم مر بهاور عینی و ضمنی در رمان مـادام بـوار " را
به چالش کشیدند .این مقاله در شماره  2دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسـه (پـائیز و زمسـتان
 )31و به زبان فرانسه به چاپ رسیده است .این تحقیق به بررسـی رو هـا عینـی کـه فلـوبر بـرا
ترسیم مر در رمان مادام بـوار مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت مـیپـردازد .ایـن مقالـه بـا هـدت
پاسخگویی به این مسئله که فلوبر چگونه خودکشی را از اریـق وادگـان (عینـی) و معنـایی (ضـمنی)
توصیف میکند نگاشته شده است.
برخی دیگر از مقاالتی که در مورد مادام بوار نوشته شده است به شرح زیر میباشد:
"بررسی بواریسم در شخصیت مادام بوار " به کوشش رحیم عفیفـی ،جسـتارها ادبـی (شـماره
 ،99سال " -)4911اما مادام بوار در رمانها جدید" نویسنده :پیر مارک دوبیـاز  ،متـرجم :هالـه
رجائی ،فصلنامه سمرقند (شماره  41و  ،49سال " -) 4921مـادام بـوار محبـوب مـن" بـه کوشـش
سوسن شریعتی ،مجله هفت (شـماره  99سـال  " - )4929نـالی و هـه نـد داهینـانی لـه بـوار ره
وانبیژیدا" فصلنامه کرد زریبار به کوشش عه بدولسـه الم سـاالر (شـماره  21سـال " -)4934مـادام
بووار گوستاو فلوبر" به کوشش ناصر نبو  ،سینما و ادبیات (شماره  13سال )4931
ساالمبو

رمان تاریخی در نیمه دوم قرن نوزدهم ،اهمیت و شهرتی را که پیدا کرده بود از دست داد ،زیرا یـا
به صورت رمانها تاریخی سرگرم کننده و بازار در آمد که به دسـت نویسـندگان بـی مایـه نوشـته
میشد و یا جنبه باستان شناسی و تحقیق و تتبع به خود میگرفت مانند ساالمبو اثر گوسـتاو فلـوبر کـه
نکات بسیار دقیقی را درباره تاریخ کارتاد ( )Carthageمـورد بررسـی قـرار مـیدهـد و نمونـه ا از

کوشش و دقت و استعداد و هنر این نویسنده بزر است( .سیدحسـینی )411 :4919 ،فلـوبر سـاالمبو
را در سال  4291و پس از سفر که به تونس داشت به رشته تحریر درآورد و ایده نگار

ایـن رمـان

را از کارها دول میشله (  ) Jules Micheletمورك فرانسو و کتاب داستان مومیـا ( Le Roman
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 )4212( )de La Momieاثر تئوفی گوتیه ( )Théophile Gautierگرفـت( .اشـالق )193 :4924 ،از
آن جا که ساالمبو داستانی تاریخی را روایت میکند تحلی ها روانشناختی کم دارد؛ اما توصـیفاتی کـه
در این اثر وجود دارد ستایش هر خواننده ا را برمی انگیزد.
"فلوبر برا بازیافتن کارتاد در تونس به پـژوهش مـیپـردازد( ".برونـ  )1 :4921 ،او بـا بررسـی
مدارک و متون کهن ،داستان را روایت میکند .این داستان از محاصره کارتاد در در قـرن سـوم پـیش از
میالد مسیح از عشق لیر ممکن ماتو ( )Mathôو ساالمبو دختر پادشاه میپـردازد .کارتـاد در جنـگ از
بربرها کمک میگیرد و پیروز میشود اما نمیتواند دست مزد سـربازان بربـر را بپـردازد و ایـن مسـئله
باعث اختالت بین آنها میشود .در نتیجه پادشاه کارتاد میخواهـد از دختـر

در ایـن نبـرد اسـتفاده

کند .احمد سمیعی گیالنی برا نخستین بار این کتـاب را در سـال  4919ترجمـه کـرد و کتـابهـا
جیبی انتشارات فرانکلین آن را چاپ کرد .این کتاب برا بار دوم چاپ شد و در سال  4991نیز بـرا
سومین بار توسط انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شد( .کمالی )119 :4931 ،در صـفحه  113کتـاب
تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی نوشته داوود نوابی چاپ اول این کتاب در انتشـارات فـرانکلین در
سال  4911کر شده است؛ اما بر ابق اسناد کتابخانه ملی ایران نخستین چـاپ ایـن کتـاب مربـوط بـه
سال  4919است .نشر آوا دیگر انتشاراتی بود که در سال  4999این کتاب را منتشر کرد.
رمان تاریخی کتابی اثر گئور لوکاچ ( )György Lukácsاست که امید مهرگان آن را بـه فارسـی
ترجمه کرده است .این کتاب در سال  4922توسط نشر ثالث به چاپ رسـید .فصـ سـوم ایـن کتـاب
مشخصاً به بررسی رمان ساالمبو میپردازد .این کتاب ،سـاالمبو فلـوبر را نماینـده بـزر تحـول رمـان
تاریخی و از نظر سبک او هنر نویسندگی فلوبر میداند .این کتاب اضافه میکند که قصـد فلـوبر ایـن
بوده است که از رو

نگار

رمان مدرن و رئالیسم جدیـد بـرا نگـار

داسـتانی در مـورد عصـر

باستان بهره بگیرد.
معصومه سلیمی نیز پایان نامه "مطالعة تحوّل ایماد زن از مـادام بـوار تـا سـاالمبو فلـوبر" را در
دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر در آورده است .و در ابتدا به تشابه عمـده ایـن دو اثـر اشـاره
کرده است .با وجود این که قهرمان هر دو داستان زن است ،اما در دو جهان بسیار متفـاوت بـه تصـویر
کشیده شده است .نگارنده در این تحقیق به دنبال بررسی این ایمادها اسـت و مـیخواهـد بدانـد ایـن
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تصاویر چگونه از رمانی به رمان دیگر تغییر میکند .متاسفانه چنان که دیده میشود ،علـیرلـم اهمیـت
ساالمبو مطالعات زیاد در ایران رو این اثر انجام نشده است.
تربیت احساسات

شاهکار بودن مادام بوار برکسی پوشیده نیست؛ اما به نظر کم لطفی میآید کـه آثـار دیگـر فلـوبر

نظیر تربیت احساسات که خود فص تازه ا در باب روان شناسی است نادیده گرفته شود .اگـر مـادام
بوار داستان ناامید است تربیت احساسات داستان یک شکست است .نگار

این اثر که  1سال بـه

اول انجامید داستان پسر جوانی به نام فردریک مورو ( )Moreau Frédéricرا روایت میکنـد کـه بـا
خانواده آقا آرنو ( )Arnouxآشنا میشود و دل در گرو عشق زنی که سالهـا از او بـزر تـر اسـت
میبندد .او که جوانی با آرزوها بزر است کم کم همه را فرامو

کرده و درس را نیز رها میکند.

فلوبر میخواست حقیقت عینی را ،بی ارفانه ،بگوید؛ و خود

را بههیچوجه وارد داستان نکنـد و

آن را تفسیر ننماید .از نظر او راو نباید دخالتی در نتیجه گیر خواننـده از داسـتان داشـته باشـد .هـر
چند که فلوبر در نگار

مادام بوار گاهی نتوانسته است بهاـور کامـ نقـش راو نـامرئی را داشـته

باشد اما در تربیت احساسات تمام تال

خود را میکند .او میخواست حقـایق را آن گونـه بیـان کنـد

که تفسیر یا قضاوت نویسنده در آن وارد نشود؛ و همین امـر او را بـر عکـس بـالزاک تبـدی بـه یـک
مشاهده گر صرت میکند .در حقیقت "رمان برا فلوبر یکی از صور هنر اسـت .از نخسـتین نظریـه
پردازانی که از رمان بهعنوان یکی از صور هنـر یـاد مـیکننـد مـیتـوان بـه گوسـتاو فلـوبر و ایـوان

تورگنیف ( )Ivan Turgenevاشاره کرد( ".فلوبر )9 :4991 ،مارس پروست با در جستجو زمـان از
دست رفته ،ناتالی ساروت با صدایشان را میشنوید؟ و ریچـارد براتیگـان ( )Richard Brautiganدر
صید قزل آال در آمریکا نیز همان راه فلوبر یعنی نگار

رمان بدون موضوع را ادامه دادند.

دخالت کم تر راو (راو نامرئی) در تربیت احساسات ،ساختار هرمی رمان و بی موضـوعی ایـن
رمان از ویژگیها رمان مدرن است .گوستاو فلوبر آلازگر جنبش رئالیسـم ،بـی تردیـد نویسـنده یـی
بوده که «نخستین رمان مدرن» را نوشت .فلوبر در نامه ا به معشوقها

لوئیز کولـه ()Louise Colet

مینویسد که آرزو دارد" :کتابی درباره هیچ بنویسد کتابی که خود به خود در هوا معلق بماند( ".فلـوبر،
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 ]...[ ")1 :4991همه اینهاست که به تربیت احساسات اعتبار سخت نو آورانه و "مـدرن" مـیدهـد
قهرمانان آن را نخستین نمونهها "نا قهرمان" یا "ضد قهرمان" ادبیات دوران معاصر و خـود کتـاب را
سرچشــمه رمــان "نــو" و "مــدرن" و بــه گفتــه تئــودور دو بانوی ـ (" )Théodore de Banville
شاهکار میکند که همه رمان امروزین از آن زاییده شده است"( ".همان )9
این کتاب تحت عنوان مکتب عشق ،تربیت عاافی یا سرگذشت یک جوان به قلـم فـروغ شـهاب
ترجمه شد و در انتشارات ترجمه و نشر کتاب در سال  4919به چاپ رسید .عبدالحسین شـریفیان نیـز

این رمان را با عنوان مادام آرنو (آموز

احساسی) در نشر نگـاه و در سـال  4991بـه چـاپ رسـانید.

مهد سحابی این کتاب را با نام تربیت احساسات در سال  4921در نشر مرکز چـاپ کـرد و تـا سـال
 4923به چاپ پنجم رسید و تاکنون بارها تجدید چاپ شده است.
مهسا بخشایی مقاله ا راجع به این کتاب در شماره  49سال  4921فصلنامه سـمرقند چـاپ کـرده
است .سعید کمالی دهقان نیز مقاله "نگاهی به تربیت احساسات نوشته گوسـتاو فلـوبر :تولـد نخسـتین
رمان مدرن" را به رشته تحریر در آورده است که در آن نخست به توضیح سبک نگار

فلوبر و پـس

از آن به مقایسه مادام بوار و تربیت احساسـات پرداختـه اسـت .ایـن نوشـتار در صـفحه  44شـماره
 4911روزنامه اعتماد مورك  29/1/4به چاپ رسیده است.
فهیمه صادقی زاده یزد پایان نامه ا با عنـوان "نقـد ترجمـة "تربیـت احساسـات" اثـر فلـوبر از
مهد سحابی و سایرین" را در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت .در نقـد
ترجمة این کتاب از متد یا رو

سیکال استفاده شده و انواع خطاها ترجمه را در جدول ابقه بنـد

بررسی کرده و از لحاظ کیفی مورد مطالعه قرار داده است .همچنین در نقد ترجمة این اثـر بـه زنـدگی
نامه و معرفی آثار مترجم و نویسنده نیز پرداخته شده است.
وسوسه سنت آنتوان

وسوسه سنت آنتوان حاص سفر فلوبر به ایتالیا بود که در آنجا با دیدن یک تابلو نقاشی بـه فکـر
نگار

این کتاب افتاد .این کتاب که در سال  4291منتشر شـد و کتـابی اسـت کـه زیگمونـد فرویـد

( )Sigmund Freudجوان را تحت تأثیر قرار داد .مضمون اصلی کتاب جدال انسان بـا وسوسـههـا
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شیطانی است .وسوسه سن آنتوان براساس داستان زاهد مسیحی قرن چهارم میالد نوشته شده کـه در
بیابان مصر زندگی میکرده و دچار وسوسهها جسـمانی مـیشـود و در نهایـت خودشـی مـیکنـد.
(گلشیر  )199 :4934 ،این کتاب با عنوان وسوسه آنتونیوس قدیس توسـط کتـایون شـهپرراد و آ یـن
حسین زاده ترجمه شده و نشر قطره آن را در  191صفحه و در سال  4921به چاپ رساند.
"بازتاب مفهوم شیطان در ادبیات نمایشی و تحلی چند نمونه از آن" ،عنـوان پایـان نامـه ا اسـت
که زهره معتمد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز به رشـته تحریـر درآورده اسـت .و در
این پژوهش ،نمایشنامهها و رمانها متعـدد ماننـد فاوسـت ( ،) Faustدکتـر فاسـتوس ( Doctor

 ،) Faustusوسوسه آنتونیوس قـدیس و  ...را بررسـی کـرده و بـه مطالعـه مفهـوم شـیطان در آنهـا
پرداخته است .تمام الگوها گرد آور شده کتاب خانه ا است ،اما تحلی آنهـا بـر اسـاس تئـور
کهن الگوها یونگ ( )Carl Gustav Jungاست .و در ایـن پایـان نامـه ایـن گونـه نتیجـه گیـر
میکند که اساایر اللب ساخته و پرداختة هن آدمی ست؛ بنابراین ،ایـن مضـامین مشـترک در ادبیـات
کلیة ملتها وجود دارد .انسان ،شیطان را نه به واسطة مسائ اعتقاد  ،بلکه بـه دلیـ ا ازلـی بـودن ات
شیطان به خوبی میشناسد .مفهوم شیطان که همواره با گناه همراه است در فرهنگها و ادیـان مختلـف
نقاط مشترک فراوانی دارد.
سه داستان ()Trois Contes

سه داستان در  4291منتشر شد و مورد تحسین بسیار ازجمله نویسـنده ایتالیـایی ،ایتـالو کـالوینو
( ،) Italo Calvinoقــرار گرفــت .او دربــاره ایــن مجموعــه گفتــه اســت" :ســه داســتان یکــی از
خارقالعادهترین سفرها روحی است که بیرون از محدوده هر مـذهبی صـورت گرفتـه اسـت ".سـه
داستان که به شیوه رئالیسم نوشته شده استاد فلوبر را در هنـر نویسـندگی نشـان مـیدهـد ( .همـان،
)199
از نام کتاب بر میآید که سه داستان با مضامین متفاوت در آن گنجانده شده است :داسـتان نخسـت
ساده دل ( )Un Cœur simpleنام دارد و در مورد روحیات یک پیـرزن اسـت .داسـتان کوتـاه بعـد
افسانه سنت دولین تیمارگر پاک که به پیش بینی زندگی آینده پسر که قدیس خواهد شد مـیپـردازد.

سومین داستان هرودیا درباره زندگی دختر است که بـه دنبـال یـک امپرااـور بـزر اسـت .سـه

سال چهل و هشتم

پذیر

ادبی گوستاو فلوبر...

47

داستان برا نخستین بار توسط محمود معلم در نشر متـین تهـران و در سـال  4919چـاپ شـد .نشـر
ادیب مصطفو شیراز در سال  4939یک بار دیگر این کتـاب را تجدیـد چـاپ کـرد .در سـال 4999

میرجالل الدین کزاز در نشر مرکز و تحت عنوان ساده دل ،افسـانه دولـین تیمـارگر پـاک و هرودیـا
چاپ کرد.
افسانه سن دولین راهب و قلبی پاک عنوانی بود که فریده مهدو دامغانی به این کتـاب داد و نشـر
تیر تهران در سال  4921آن را چاپ کرد .امیر مظهر بـا نـام سـاده دل و در سـال  4921توسـط نشـر
انوشه تهران چاپ کرد.
ندا آتش وحید مقاله ا را تحت عنوان "سه قصـه گوسـتاو فلـوبر ،قصـه اسـت یـا نـوول؟" در

شماره  41دو فصلنامه آموز

زبان و ادبیات (شش ماهه دوم  )21منتشر نمود .آتـش وحیـد در ایـن

مقاله ،ابتدا به بررسی ریشه شناسی دو واده "افسانه" و "نوول" و پس از آن به روا این دو نوع شـیوه
نگار

در فرانسه ،از آلاز تا کنون ،میپردازد و آن گـاه سـه داسـتان فلـوبر را در ایـن حـوزه بررسـی

مینماید.
"زاویه دید و روایت مر در سه داستان فلوبر" عنوان مقاله ا است که مسعود نـذر دوسـت و
سمیه گودرز در شماره  2دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه (پائیز و زمسـتان  )31بـه چـاپ
رساندند .نگارندگان در این مقاله به این نکته پرداختهاند کـه راو بـا بهـره گیـر از دیـدگاه درونـی،
مفهوم مر را در هر سه داستان ،نشان میدهد تا خواننده از این اریق بتوانـد بـه درون شخصـیتهـا
نفو کند.
بووار و پکوشه ()Bouvard et Pécuchet

فلوبر در بووار و پکوشه -که آخرین اثر نویسنده نیـز مـیباشـد -بـه توصـیف حماقـت انسـانهـا
میپردازد و ناامید خود را از انسانها بیان میکند .بووار و پکوشـه داسـتان دوسـتی دو کارمنـد سـاده
است که پس از رسیدن ار و میراثی هنگفت این پول بـاد آورده را خـر مـیکننـد .آنهـا بـرا بـه
دست آوردن رویاهایشان به هر کار دست میزنند و چون در آن شکست میخورنـد ،بـاز از شـاخه
ا به شاخه دیگر میروند .این رمان هجو آمیز ( )Satiriqueکه ناتمام مانـد یـک سـال پـس از مـر
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نویسنده منتشر شد .افتخار نبو نژاد 4تنها مترجم این رمان است و انتشارات کـاروان در سـال  4921آن
را منتشر نموده است.
آر

نقیبیان در مقاله ا تحت عنوان "درنگی بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشـه :چـون

خورشید که نابینایان را گرم میکند" ،که در شماره  39مجله گلستانه و در اردیبهشـت  4922بـه چـاپ
رسید ،به این مسئله میپردازد که در این کتاب " گوستاو فلوبر فرصـتی مناسـب یافتـه اسـت تـا تمـام
انزجار خود را از روحیات بوردوآز نوکیسه عصر خود ابراز کند .البته نباید این نکته را فرامـو

کـرد

که هدت فلوبر تنها هجو ادا و اصول بوردواها نیست بلکه هجو تند فلوبر دامـن ادعاهـا روشـنفکرانه
شایع در عصر او به ویژه (علم پرستی) که به شک یک مد و نمایش برا فض فروشی در آمـده بـود
را میگیرد( ".نقیبیان)99 :4922 ،
مکاتبات فلوبر

فلوبر و درد ساند ( )George Sandنامهها به هم مینوشـتند و در آن دربـاره چهـرههـا مهـم
ادبیات نظیر تورگنیف و سنت بوو ( )Sainte-Beuveبا هم صحبت میکردند .ایـن نامـههـا را گـالره
جمشید با عنوان آوازها کوچکی برا ماه ترجمه کرد و نشر افق آن را در سال  4934چـاپ کـرد.
این کتاب شام  911نامه در زمینهها مختلف از قبی ادبی و عاشـقانه اجتمـاعی و سیاسـی اسـت .از
خالل این نامهها مـیتـوان بـا ایـدههـا ادبـی نویسـنده ،آثـار و

و ادبیـات قـرن  43فرانسـه آشـنا

شد.
کتاب نامههایی از مصر ( )Les Lettres d'Égypteدر سال  4931و توسط نشر کتابسرا تنـدیس
به ترجمه نرگس جاللتی روانه بازار کتاب شد .فلـوبر از سـال  4213تـا  4214سـفر بـه کشـورها
مصر ،فلسطین ،یونان و دور تا دور مدیترانه انجام داد و این کتاب شرح نامههـا و تجربیـات او در ایـن
سفر است .این کتاب را همچنین میتوان اثر تاریخی در مورد کشور مصر دانست.

 1از دیگر کتابها ترجمه شده توسط این مترجم میتوان به خاارات فرانسوا میتران و دوراس یا شکیبایی قلم که شرح
حال و آثار مارگریت دوراس است اشاره نمود.
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کتاب نوشتن مادام بوار یا حماقت ،هنر و زندگی ،در بر گیرنـده نامـههـا گوسـتاو فلـوبر و بـا
مقدمه آندره ورسا است که اصغر نور  4آن را ترجمه و در سال  4931در انتشـارات نیلـوفر در 411
صفحه به چاپ رسانده است .البته نام ورسا داخ کتـاب آمـده اسـت ولـی رو جلـد آن نیسـت.
کتاب با زبانی عاشقانه ،گزیده نامهها ایـن نویسـنده بـه معشـوقها

لـوئیز کولـه مـیباشـد و در آن

مشکالت تألیف رمان مادام بوار  ،فضا هنر و ادبیات زمان خویش مینویسد .گزینش هوشـمندانة
ورسا از نامهها فلوبر ،در آن واحد تصویر از افکار فلوبر دربارة نویسـندگان معاصـر

و شـرایط

سیاسی آن زمان را نیز به خواننده میدهد.
فرید قدمی ،مقاله ا تحت عنوان "جع نامهها فلوبر" در تاریخ  9خرداد  34در روزنامـه آرمـان
به رشته تحریر در آورده است.
ابراهیم گلستان نیز در شهریور  ،4999برگزیده ا از نامههایی را کـه فلـوبر در اـی بـیش از سـی
سال نوشته بود ترجمه و تحت عنوان از نامهها فلوبر در شماره  41مجله صدت چاپ کرد.
مقاله "هنر شناسی گوستاو فلوبر از خالل مکاتباتش" نیز به کوشش لالمرضـا ات علیـان و زهـرا
کثیر در شماره  3دو فصلنامه قلم (بهار و تابستان  )4922به چاپ رسید .بر اساس تحقیق نگارنـدگان
در این مقاله "مراسالت گوستاو فلوبر گنجینه ا حقیقـی از مشـاهدات و تفاسـیر (لالبـاً منتقدانـه) در
تمامی زمینهها به شمار می رود که ما را برآن داشـت تـا بـه بررسـی هنـر فلـوبر در نگـار

مجموعـه

مراسالت و بپردازیم .آنچه که بیش از هرچیز خواننده را شگفت زده مـیکنـد همـان صـداقت بـاور
نکردنی و کمبود مشهود استانداردها ادبی مجموعه مراسالت فلوبر در مقایسه بـا رمـانهـا اوسـت.
نامهها فلوبر به واسطه فراوانی ایدههایی که از چارچوبها عاد مفاهیم روزمره خار مـیشـوند،
باور نکردنی هستند .این نامهها ،گفتگویی با مخاابین گوناگون مانند ولتر هستند کـه ماهیـت مشـترکی
از فلوبر را به فاصله یک قرن تشکی میدهند ) ".ات علیان و کثیر )99 :4922 ،
سه داستان از ترجمه میر جالل الدین کزاز با گویندگی محسـن حـائر فـرد در سـال  4999بـر
رو لوح فشرده ثبت شده است .رمان مادام بوار ترجمه قاضی و عقیلی نیز با گوینـدگی پوریـان در
 1اصغر نور متولد  4911در تبریز ،مترجم ،نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر است .از دیگر ترجمهها و میتوان به
دفتر بزر  ،برهوت عشق و همسر اول اشاره کرد.
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مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی استودیو کتابخانه گویا در سال  4992بر  43نوار کاسـت ثبـت
شده است.
تا کنون حدود  91مقاله 44 ،کتاب و بیش از  14پایان نامه بهاور مستقیم یا لیر مستقیم درباره فلوبر
و آثار و در ایران نوشته شده است که از این میان  1پایان نامه بهاور تخصصی به مقوله نقـد ترجمـه
مادام بوار  1 ،پایان نامه به نقد ترجمه تربیت احساسات و  4پایان نامه به نقد ترجمه سه داستان پرداخته
است و دیگر پایان نامهها نیز به بررسی شیوه نگار

و هنر داستاننویسی فلوبر اختصاص یافتـه اسـت.

برخی نیز لیر مستقیم به آثار فلوبر و دیگر نویسندگان قرن  43پرداختهاند که از این دست بهعنوانمثـال
میتوان به تصویر شرق در سفرنامهها نویسندگان مختلف ازجمله فلوبر اشاره نمود.
نتیجه گیری

گوستاو فلوبر یکی از بزر ترین رمان نویسان ادبیات لرب است .دقت فـراوان فلـوبر در انتخـاب
کلمات و آرایهها ادبی ،منحصربهفرد بوده و به روشنی گویا وسـواس بـی حـد فلـوبر در آفـرینش
یک اثر ادبی فاخر است .پس از ورود ترجمهها نویسندگان لربی به ایران ،انقالبی در داسـتاننویسـی
فارسی رك داد که نقش نویسندگان دیگر نسبت به نقش فلوبر پررنگ تر بود؛ اما فلوبر ،بهعنـوان رئـیس
مکتب رئالیسم فرانسه ،و آثار

در این میان فرامو

نشدند و هـر چنـد کـه همچـون بـالزاک مـورد

توجه عالقهمندان و مترجمان ادبیات قرار نگرفت اما با ترجمه رمان بی همتایش ،مادام بـوار  ،در میـان
ایرانیان به شهرت رسید و دیگر آثار

نیز یکی پس از دیگر به فارسی ترجمه شد .لذا علیرلم ایـن

که شاید بتوان عنوان نویسنده بی االع را فقط به دلی توجه نسبتاً دیر هنگام مترجمین به ایـن نویسـنده
بزر به و نسبت داد ،اما توجه و استقبال اکثر مترجمین بنام و شـهیر ادبیـات فرانسـه را مـیتـوان از
دالی خو

اقبالی و در کشور ایران بر شمرد.
کتابنامه

آتش وحید  ،ندا" .)4929( .تأثیر شرق بر آثار گوستاو فلوبر" .آموز

زبان و ادبیات .شـماره  :11صـص- 11

.94

" .)4921( .-----------سه قصه گوستاو فلوبر ،قصه است یا نوول؟" .آموز

زبان و ادبیات .شماره .41
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اشالق ،میش  .)4924( .تاریخ ادبیات قرن  43در فرانسه .تهران :جنگ .
الشکر  ،فدو  .)4929( .واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران .تهران :نگاه.
باالئی ،کریستف .)4999( .پیدایش رمان فارسی .مهو

قویمی و نسرین خطاط .تهران :معین.

برون  ،پیر و دیگران .)4921( .تاریخ ادبیات فرانسه قرن  .43سید ضـیا الـدین دهشـیر  .جلـد چهـارم .تهـران:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
جاللتی ،نرگس .)4931( .نامههایی از مصر .تهران :کتابسرا تندیس.
جمشید  ،گالره.)4934( .آوازها کوچکی برا ماه .تهران :افق.

خاتمی ،احمد؛ تقو  ،علی" .)4921( .ساختار رئالیسم در ادبیات داسـتانی" .پـژوهش زبـان و ادبیـات فارسـی.
شماره  : 9صص .444-33
خزاعی فر ،علی .)4921( .مجموعه مقاالت نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران .مشهد :بنفشه.
ات علیان ،لالمرضا؛ کثیر  ،زهرا" .)4922( .هنر شناسی گوستاو فلوبر از خالل مکاتباتش" .قلم .شماره . 3
رحیمی ،مصطفی" .)4939( .مادام بوار  ،نوشته گوسـتاو فلـوبر" .انتقـاد کتـاب .دوره دوم ،اردیبهشـت (.)4919
http://anthropology.ir/node/17816 4939/41/19
رهدار ،احمد" .)4929( .تأثیر شرق شناسی بر تاریخ نگار ایران معاصر" آموزه .شماره  :9صص .112-494
ساجد  ،اهمور " .)4921( .گی دو مو پاسان در ایران" .پژوهش زبانها خارجی .شـماره  :41صـص -19
.91
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران31/19/11 .
http://opac.nlai.ir/opacprod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pag
eStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
سپانلو ،محمد علی .)4924( .نویسندگان پیشرو ایران .تهران :نگاه.
سلیمی ،معصومه" .)4939( .مطالعة تحوّل ایماد زن از مـادام بـوار تـا سـاالمبو فلـوبر" .دانشـگاه فردوسـی
مشهد.
سیدحسینی ،رضا .)4919( .مکتبها ادبی .تهران :کتاب زمان.
شهپرراد ،کتایون؛ حسین زاده ،آ ین .)4921( .مقابله و بررسی آثار ترجمه شده .تهران :سازمان مطالعـه و تـدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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صادقی زاده یزد  ،فهیمه" .)4934( .نقد ترجمة "تربیت احساسات" اثـر فلـوبر از مهـد سـحابی و سـایرین".
دانشگاه فردوسی مشهد.
عظیمی ،نازیتا؛ الهوتی ،پریسا" .)4931( .ارح مفهوم مـر بـهاـور عینـی و ضـمنی در رمـان مـادام بـوار ".
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه .شماره . 2
فتوحی ،محمود؛ صادقی ،هاشم" .)4931( .شک گیر رئالیسم در داسـتاننویسـی ایرانـی" .جسـتارها ادبـی.
دوره  ،19شماره  : 9صص .19-4
فلوبر ،گوستاو .)4921( .تربیت احساسات .مهد سحابی .تهران :مرکز.
فلوبر ،گوستاو .)4991( .ساالمبو .احمد سمیعی گیالنی .تهران :خوارزمی.
فلوبر ،گوستاو .)4921( .مادام بوار  .محمد قاضی و رضا عقیلی .تهران :مجید.
قدمی ،فرید" .)4934( .جع نامهها فلوبر" .روزنامه آرمان 9 .خرداد.
کمالی ،محمد جواد .)4931( .تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسـی .مشـهد :معاونـت پـژوهش و فـن آور
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر.
کمالی دهقان ،سعید" .)4929( .نگاهی به تربیت احساسات نوشته گوستاو فلـوبر :تولـد نخسـتین رمـان مـدرن"
روزنامه اعتماد .شماره  ،4929/1/4 ،4911ص .44
کهنموئی پور ،داله؛ خطاط ،نسرین .)4991( .نقد ادبی (به زبان فرانسه) .تهران :سمت.
گلستان ،ابراهیم" .)4999( .از نامهها فلوبر" .صدت .شماره . 41
گلشیر  ،احمد .)4934( .بهترین داستان ها جهان .تهران :عصرداستان.
لوکاچ ،گئور  .)4922( .رمان تاریخی .امید مهرگان .تهران :ثالث.
معتمد  ،زهره" .)4923( .بازتاب مفهوم شیطان در ادبیات نمایشی و تحلیـ چنـد نمونـه از آن" ،دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز .
معین ،محمد .)4929( .فرهنگ فارسی معین .تهران :فرهنگ نما.
میرعابدینی ،حسن .)4929( .صد سال داستاننویسی ایران .تهران :چشمه.

نذر دوست ،مسعود؛ گودرز  ،سمیه" .)4931( .زاویه دید و روایت مر در سـه داسـتان فلـوبر" .مطالعـات
زبان و ادبیات فرانسه .شماره . 2
نقیبیان ،آر " .)4922( .درنگی بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشه :چون خورشید که نابینایـان را گـرم
میکند" .گلستانه .شماره  :39صص .99-99
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نقد و تحلیل تعديالت ساختاري در ترجمۀ
طسوجي و اقلیدي از هزار و يک شب
سیدمهدي مسبوق (دانشیار زبان و ادبیات عربي دانشگاه بوعليسینا ،همدان ،ايران ،نويسنده مسئول)
smm@basu.ac.ir
شهرام دلشاد (دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربي دانشگاه بوعليسینا ،همدان ،ايران)
sh.delshad@ymail.com

چکیده
با توجه به تفاوتهاي ماهیتی و ساختاري زبان مبدأ با زبان مقصد و سایر عوامـ فرهنیـی
و سبکی ،مترجم ناگزیر به اعمال تغییراتـی در مـتم مبـدأ اسـ ل لـ ا مقصـدگرایانی نيیـر
الدمیرال مترجم را به اعمال تغییرات در حوزههاي مختلـ
سالس

سـاختاري فـرا مـیخواننـد تـا

وخوانایی متم ترجمه افزایش یابد و خصیصـة بـازرفرینی در ترجمـه پدیـد ریـد

پژوهش پیشرو میکوشد تعدیالت ساختاري ترجمة طسـوجی و اللیـدي از هـزار و یـ
شب را از چهار منير تعدی در ساخ

نحوي کالم ،تعدی در شیوة خطاب ،تعدی بالغی

و تعدی روایی مورد نقد و تحلی لرار دهد برریند پژوهش نشان میدهد کـه طسـوجی و
اللیدي رویکردي مقصدگرا در جابهجایی و تعدی ساختار جمله دارند در ترجمة اللیـدي
نمونههاي فراوانی را میتوان یاف

که تعدیالت ساختاري مناسبی در رن صـورت گرفتـه و

در پارهاي از موارد عدم ایجاد تعدیالت ساختاري بهویژه در بخش روایـی موجـب زیبـایی
ترجمة او نسب

به ترجمة طسوجی شده اس

طسـوجی نیـز تعـدیالت عمـدهاي در هـر

چهار الیة یادشده اعمال نموده و ایم رویکرد ،نقش عمـدهاي در خوانـایی ترجمـة او ایفـا
نموده هر چند که لطمهاي سبکی نیز به اص کتاب وارد کـرده اسـ

در نتیجـه طسـوجی

بیش از اللیـدي بـه تعـدیالت سـاختاري روي رورده و ترجمـة او از شـیوایی و جـ اب ّی
بیشتري برخوردار اس
کلیدواژهها :طسوجی ،اللیدي ،تعدیالت ساختاري ،هزار و ی

____________________________
تاريخ دريافت 9314/7/02 :تاريخ پذيرش9314/1/32 :
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مقدمه

ساختار و نحوة چیدمان و طریقة بیان جملهها در کتاب افسانهاي – روایی هزار و ی
اهمی

زیادي برخوردار اس

نویسندة ی

کتاب روایی همواره تالش میکند زبانی خوانا و گیرا

پدید رورد تا مخاطبان و خوانندگان از خواندنش ل ت ببرندل ازایمرو پردازندة هزار و ی
بهگونة مستقیم با گیرنده در ارتباط 4اس

شب که

توجه شایانی به انتقال هر چه بهتر محتوا در ساختاري

شکی و زیبا داشته اس ل اما دالیلی نيیر ترجمة ناشیانه و عجوالنه از لصههاي داراي اصال
هندي در دوران عباسی ،انشاء ضعی

شب از

کتاب که نیارنده رن هنوز گمنام مانده ،اصال

ایرانی و

شفاهی کتاب

که باعث شده با ساختاري عامیانه و داراي مختصّات ادبیات شفاهی بیان گردد و درنهای

جرح و

تعدی نمودن کتاب از سوي نسخهپردازان کمسواد باعث گردیده که شاهد کتابی با ساختاري تقریباً
مغشوش و پر از اغالط دستوري و عبارتهاي عامیانه باشیم در تصحیحی که از طرف ناشران
چاپخانة بوالق مصر در سال  4881میالدي به عم رمد کتاب تا حدود زیادي استحکام و فصاح
خود را بازیاف

وباعث شد ناشران عربی نسخة بوالق را اساس بسیاري از نشرهاي خود لرار دهند و

طسوجی و اللیدي نیز رن را اساس ترجمة خود لرار دادندل اما با ایمحال ،ایم نسخه ،همچنان از
تشویشهاي ساختاري و انشاء متوسط و احیاناً ضعی

رنج میبرد که میتواند توسط مترجمان کتاب

 دس کم در زبان مقصد -به تکام زبانی و ساختاري برسدهمانگونه که بیان شد طسوجی و اللیدي اساس ترجمة خود را نسخة بوالق لرار دادندل ازایمرو
نخستیم پرسشی که به نير میرسد ایم اس
بودهاند؟ رنچه که منطقی مینماید ایم اس
یا احیاناً ضعی

که ریا رن دو از جه

ساختاري مقیّد به متم اصلی

که مترجم فارسیزبان نباید خود را مقیّد به انشاء متوسط

کتاب کند و نثري در همان سطح متوسط پدید رورد بلکه میتواند با تصحیحات و

 4ایم ارتباط را میتوان به دو صورت مشاهده نمود :در وهلة نخس

ارتباط مستقیم شهرزاد و شهریار که بایستی حکایتی

گیرا با ساختاري ج اب بیافریند تا شهریا ر از رن خوشش بیاید و از خونش درگ رد و ایم سب

یعنی ارائة داستانی براي

نجات جان در دییر لصهها هم دیده میشود در وهلة دوم ارتباط مستقیم داستانسراي فولکلور با شنوندگان که به صورت
شفاهی و زنده براي مخاطبان نق میکند از ایم رو خاصیّ
میشود که داستانها از ساختاري گیرا برخوردار شوند

ایمچنینی کتاب (ارتباظ مستقیم میان راوي و گیرنده) باعث
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ساختار اس

67

شب همّ

گمارد بخش عمدة ایم ضع ها مربوط به

و مترجم بایستی به تعدیالت ساختاري بهجا و مناسب چه در للمرو نحو و چینش

زبانی و چه در شیوة خطاب و نحوة بیان و گفتمان روای

و چه در حوزة زیباییشناسی متم همّ

گمارد
فرایندهایی نيیر پیراستم زواید و اضافات ،متناسب ساختم ساختارهاي رن با باف

زبان مقصد ،از

بیم بردن رنگ و بوي عربی به منيور بومیسازي فضاي فرهنیی ،از بیم بردن خصایص ساختاري
شفاهی در رن ،ضروري مینماید و مطابق با نيریة مقصدگراي ژان رنه الدمیرال 4ایم اجازه به

روای

مترجم داده میشود که به اعمال تعدیالت و تغییراتی براي بهتر نمودن متم ترجمه بپردازد که از جملة
ایم تغییرات ایجاد تعدیالت ساختاري اس
نيیر :حق انتخاب معادل ،درگاش

الزم به ذکر اس

که الدمیرال عالوه بر رن مؤلفههایی

و افزودهسازي ،تفسیر حداللی ،تکرار و را به مترجم پیشنهاد

میکند
پژوهش حاضر با محوریّ

تعدیالت مربوط به حوزة ساختار از چهار منير :تعدی در ساخ ،

تعدی در شیوة خطاب ،تعدی بالغی و تعدی روایی به بررسی مقابلهاي ترجمة عبداللطی

طسوجی

و ابراهیم اللیدي میپردازد تا از ایم رهی ر میزان تعدیالت ساختاري را در ایم دو ترجمه مورد نقد
و تحلی لرار دهد
پیشینۀ پژوهش

در زمینة نقد ترجمههاي هزار و ی

شب جز مطالبی پراکنده چیز دییري در دس

نیس

ترجمههاي التیم ایم کتاب بارها مورد نقد و تحلی لرار گرفته اس ل اما علیرغم ایمکه نزدی

به

دو لرن از ترجمة طسوجی میگ رد هنوز ایم ترجمه به صورت جدي و روشمند مورد مطالعه لرار
نیرفته اس

برخی از ایم پژوهشها عبارتاند از :مقاله(« )4939هزار و ی

شب و ترجمههاي

فارسی رن» نوشتة حمیده لدرتی نویسنده در ایم مقاله گزارشی خالصهوار از تاریخچة ترجمة
طسوجی و اللیدي ارائه کرده و با ارائة نمونههایی از داستان عالءالدیم برخی از اختالفهاي ایم دو
1 Jean-Rene Ladmyral.
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ترجمه را بررسی نموده اس

همچنیم مقاله(« )4981دربارة ترجمة تازه هزار و ی
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شب» از رذرتاش

رذرنوش که در چهار مقوله به بررسی کلی ترجمة اللیدي پرداخته که عبارتاند از :پیرامون مقدمة
مترجم ،پیرامون متم یا متمهاي عربی ،پیرامون اشعار و ترجمة فارسی و پیرامون ترجمه از عربی به
فارسی نویسنده در ایم مقاله بهویژه در مقولة سوم و چهارم نمونههایی از ترجمة اللیدي را مورد نقد
و بررسی لرار داده اس
هزار و ی

محمدجعفر محجوب نیز در کتاب «ادبیات عامیانه ایران» مقالهاي درباره

شب تحریر نموده که در رن بهتفصی از زندگینامة طسوجی سخم گفته و در ضمم رن

به برخی مختصّات سبکی ترجمة او اشاره نموده اس
نغمه ثمینی و دییر کسانی که درباره هزار و ی

پژوهشیران دییري نيیر جالل ستاري و

شب در ایران مطلب مینویسند نیزکموبیش اشاراتی

به ترجمة طسوجی داشتهاند لیکم هیچکدام از پژوهشهاي یادشده به صورت روشمند و مبتنی بر
نيریات ترجمه به نقد و تحلی ایم ترجمهها نپرداختهاند
ژان رنه الدمیرال و قضیۀ تعديالت ساختاري

ژان رنه الدمیرال فیلسوف ،مترجم و نيریهپرداز فرانسوي در سال 4311م ،براي نخستیم بار واژة
ترجمهشناسی و مطالعات ترجمه را بهکار برد که هدف از رن بررسی و رویارویی با مشکالت ترجمة
مستق از زبانشناسی و ادبیات بود(مهديپرور )18 :4931 ،الدمیرال تعبیر ترجمهشناسی را بهکار
میبرد که در حوزهاي مستق از زبانشناسی و ادبیات به بررسی مشکالت ترجمه میپردازد به اعتقاد
او زبانشناسی براي رفع مشکالت ترجمه ثمربخش نیس  ،چرا که اغلب زبانشناسان عمالً درگیر
کار ترجمه نبودهاند و تنها کسانی شایستیی نيریهپردازي در حوزة ترجمه را دارند که در عم با
مشکالت ایم حرفه دس

و پنجه نرم کردهاند (همان )88 :4983 ،الدمیرال از نيریهپردازان بنام

مقصدگرا در سال 4331م ،کتابی با عنوان "ترجمه کردن ،لضایایی براي ترجمه"منتشر کرد و در رن
به ارائةراهح هایی براي رویارویی با مشکالت ترجمه پرداخ
اگر بخواهیم بهطور ساده یا از نير عملی به بیان نيریة الدمیرال بپردازیم ،باید بیوییم که الدمیرال
معتقد اس

معنا باید منتق شود به هر لیمتی که شده و راهح هاي ایم مسئله در عم حاص می-

شود عنوان کتاب او در ایم زمینه کامالً گویاس  :ترجمه کردن ،لضایایی براي ترجمه (عم -

سال چهل و هشتم
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راهح  -نيریه) و بدیم ترتیب او در ایم کتاب و همچنیم در مقاالت دییر لضایا و مؤلفههایی براي
ترجمه ارائه میکند که بسیار متنوعاند« :انتخاب ترجمه ،جبران ،معناي غلط حداللی ،ناهمیونسازي،
رنتروپی ،ترجمة مقلّد ،افزودهسازي ،تفسیر حداللی ،خوانا بودن و کمال نسبی» (محسنی)44 :4988 ،
اولیم لضیهاي که الدمیرال مطرح میکند مربوط به تفاوتهاي ساختاري اس

(همان )41 :ایم لضیه

مربوط به ساختار زبان میشود ،ساختار هر زبانی بنابر روحیات و نیرش هر ملتی متفاوت اس
(مهديپرور )13 :4931 ،مطابق با ایم لضیه الدمیرال اعتقاد دارد که مترجم نباید ضرورتاً به ساختار
جمالت متم مبدأ پایبند باشد بلکه با ایجاد فرایندهایی نيیر منطقیسازي ،کالم را رنگونه بچیند که با
باف

زبان مقصد تناسب داشته و از سالس

و خوانایی برخوردار باشد

مترجم هنیام ترجمه تعدیالت ساختاري پرشماري در ترجمه ایجاد میکند پارهاي از ایم تعدی -
ها «به خاطر تفاوتهایی که در زبان مبدأ و مقصد وجود دارد ،به مترجم تحمی میشود و گریزي از
رن نیس » (فرحزاد )138 :4988 ،زبان عربی و فارسی از هنجارها و لواعد متفاوت از هم
برخوردارندل مانند ترتیب کالم در زبان فارسی (فاع  +مفعول +فع ) در زبان عربی به (فع  +فاع +
مفعول) تغییر مییابد و ایم ترتیبها از سر اجبار توسط مترجم چینش میشودل اما لسم
ایم تغییرات اختیاري بوده و مترجم بنابر اهدافی دییر به رن دس
مترجم ایم اس
نيیر سالس

عمدهاي از

میزند شاید مهمتریم هدف

که اثري مأنوس و لاب درک پدید رورد ازایمرو مترجم با در نير گرفتم اهدافی
بخشی به کالم ،افزایش میزان خوانایی متم ،رهایی از لید و بندهاي ترجمة تح -

اللفيی ،انتقال بهتر پیام متم مبدأ به تعدیالت ساختاري دس

میزند صلحجو در تأیید ایم مطلب

میگوید« :پیام در چهارچوبهاي مأنوس درک میشود نه در ساختارهاي کامالً غریبه» (صلحجو،
 )81 :4988بدیمسان بخش عمدهاي از تعدیالت ساختاري براي از بیم بردن غراب

ساختاري یا

بهعبارتیدییر افزایش میزان خوانایی یا روان ساختم متم ترجمه اس
نقد و تحلیل

تعدیالت ساختاري در ترجمههاي فارسی هزار وی
ایم کتاب پر اهمی

اس

مضمون و محتواي رن اس

شب بهکرّات رخ داده اس ل زیر رنچه در
نه ساختارهاي جزئی در جمالتل اما نمیتوان
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تمامی ساختارهاي ایم کتاب را عاري از نکتهسنجیهاي بالغی و هرگونه ارزشی للمداد کردل چنان-

کهدیوید پینال  4در کتاب "شیوههاي داستانپردازي هزار و ی

شب" برخی از خصایص سبکی

کتاب ،نيیر جمله راهنما و تجسّم نمایشی را از خصایص سبکی کتاب برشمرده اس

که در انتقال

پیام متم نقش بهسزایی دارند (پینال )18-18 :4989 ،
تعدیالت ساختاري از مهمتریم مؤلفههاي نيریة الدمیرال اس

و بررسی ایم مؤلفه

و شناخ

بدون توجه و ارتباط با دییر مؤلفهها یا لضایاي ترجمه غیر ممکم اس ل چرا که خوانایی در پی

تعدیالت ساختاري پدید میرید و خوانایی از دییر مؤلفههاي مهم نيریة الدمیرال اس
که در ایم پژوهش مورد توجه لرار میگیرد مقولة چیستی ترجمانی اس

یعنی توجه و رسیب

نرساندن به برخی خصایص سبکی کتاب که درصدد انتقال مفهوم خاصی اس
یکی از مؤلفهها و فروگ اردن سایر مؤلفهها مد نير پژوهش حاضر نیس
روایی -افسانهاي هزار و ی

شب ،رنچه از اهمی

متم و همچنیم صدمه نزدن به ویژگیهاي سب
تعدیالت ساختاري بهجا و نياممند اس

این

باالیی برخوردار اس
روایی کتاب اس

مؤلفة دییري
بنابرایم توجه به

بهطورکلی در ترجمةکتاب
افزایش خوانایی و ج ابیّ

و بیتردید ایم مهم بیشتر مرهون

به بررسی مقابلهاي ترجمة طسوجی و اللیدي در

چهار حوزة ساختاري میپردازیم
تعديل در ساخت

بخش بزرگی از تعدیالت ساختاري مربوط به سازههاي نحوي کالم اس
ساخ

نحوي یعنی تعدی در ساخ

دستوري جملة زبان مبدأ» (سهیلی)11 :4911 ،ل زیرا هر زبانی

از هنجارهاي متفاوت از هم بهرهمند اس
تبدی سازدل و«هنجار در لغ
اصطالح عبارت اس

از «رعای

«ازایمرو تعدی در

و مترجم سعی دارد ،زبان را از هنجاري به هنجار دییر

یعنی :به رییم ،لانونمند و متعارف» (زرکوب)93 :4934 ،ل و در
اصول ،فنون و لواعد زبان متعارف ،مرسوم و معیار» (صفوي،

« )11 :4919به دییر سخم ررایش نحوي زبانها با هم تفاوت دارد و امکان ندارد ترجمة لفظ به لفظ

1 David Pynalt.
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همة بخشهاي ی

متم ،مفهوم و رسا باشد نشان دادن ساختار واژگانی و نحوي زبان مبدأ در زبان

مقصد بهطور لطع به لیم

ال
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نارسایی مفهومی و پیامی رن متم خواهد بود» (ناظمیان)39 :4931 ،

لیله و لیله که به زبان عربی نیارش یافته از سازههاي مربوط به ایم زبان در انتقال مضامیم و

رویدادهاي داستان بهره گرفته اس

و مترجم فارسیزبان به ناچار رن را به ساختار زبان فارسی در

میرورد نکتة مهمی که در پژوهشهاي مربوط به معادلیابی یا تعدیالت فراموش میشود ایم اس
که بسیاري بر ایم باورند که ایم تغییرات نحوي به دلی تفاوتهاي دستوري میان دو زبان اس
فراموش کنیم که عوام دییري نیز در ایم امر دخی اند که صرف از بیم بردن غراب
دستور زبان مقصد دلی ایم تغییرات نیس

نباید

و تناسب با

بهعنوان مثال طسوجی در ترجمة خود به دلی سب

ایجازگونهاش ترکیبات اضافی و وصفی زیادي را به واژگان مفرد تبدی میکند یا ایمکه اللیدي به
دلی سب

اطنابسازي ،ترکیبهاي اضافی و وصفی را به جمله در میروردلدرحالیکه انتقال ترکیب

اضافی و یا وصفی به همان صورت در زبان مقصد ممکم اس
شب بحثی گسترده اس

ترجمة هزار و ی

ازایمرو دایرة تعدیالت نحوي در

که نمیتوان رن را به تعدیالتی که مربوط به هنجارهاي

هر زبان مربوط میشود محدود نمود در ایم بخش سهم هرکدام از مترجمان از ایم حیث سنجیده
میشود در ی

و ترکیب کلمات از لبی

کالم ،منيور از تعدیالت نحوي تعدیالت مربوط به ساخ

اسمیه و فعلیه ،مفرد و جمع ،اسم و فع  ،و غیره اس
الزم به ذکر اس

که هزار وی

شب کتابی افسانهاي و روایی اس

که عمده داستانهاي رن از

اصالتی شفاهی برخوردار بوده و در لاهرة لرن پانزدهم به تحریر عربی در رمده اس ل بنابرایم گاهی
ترکیبات و ساخ هاي روای
کم بهره اس

شفاهی بر رن میچربدل دوم رنکه داراي نیارشی متوسط و از بالغ

ازایمرو ساخ هاي غیر بلیغ و عامیانه در رن وارد شده اس

مترجم فارسی زبان

ضمم بازرفرینی و رفرینش ساخ هاي جدید و بلیغ ،در پارهاي از اولات ناگزیر اس
نحوي کالم را جه

که ساخ

افزایش میزان خوانایی ،هماهنیی با هنجارهاي زبان مقصد ،انتقال بهتر پیام و

درونمایههاي متم تغییر دهد «هزار و ی

شب کتاب مردمی و فولکلور و بیشتر مناسب تاجران و

بازرگانان بود گویند برخی از لصههاي ایم کتاب پس از ترجمه به عربی توسط بازرگانان افزوده شده
که مانند سفرنامهنویسان ،حکایات و ماجراهاي سفر خود را به نیارش در میروردند» (ال

لیله،
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که به نمونه-

 )8 :1118/4چنیم کتابی با شرایطی ایمچنینی مستلزم تغییرات ساختاري پرشماري اس
هایی از رن میپردازیم

تعدیالت زیادي از ساختارهاي ترکیبی ،اضافی و وصفی به ساختارهاي مفرد و برعکس دیده می-
شود ایم نمونه تعدی از ترکیب وصفی به مفرد را در ترجمة طسوجی نشان میدهد « :مُثَّ َخر َج ِمن
جوز ََشطاءم» (ال لیله« )111/1 :1118 ،پسازرن عجوزکی به دررمد» (طسوجی)881 :4934 ،ل
البح ِر َع ٌ
اما اللیدي ساختار وصفی را حفظ کرده اس « :رنیاه پیرزنی با موهاي جوگندمی سر از دریا بررورد»
(اللیدي :4918 ،پریانهها)8 :1
در نمونة فوق طسوجی ترکیب وصفی را به مفرد تعدی نموده اس
به اهمی
وص

عنصر وص

در لصههاي هزار و ی

را با اضافاتی ترجمه نموده اس

تعدی یافته اس

که ساختار ترجمه با توجه

شب در انتقال مفهوم نارسا اس ل اما اللیدي ایم

در والع در ترجمه طسوجی ساختار از ترکیب به مفرد

ذکر ایم نکته ضروري اس

که ساختار صرفی واژهها در زبان مبدأ و مقصد منجر

به تعدیالت در سطح نحوي میشود زیرا کلمه «شمطاء» از واژگان ی
مشابهی در زبان مقصد ندارد و مترجم ناگزیر اس

به چند اس

و معادل دلیق و

ترجمهاي تفسیري از رن ارائه دهد همانگونه که

اللیدي کلمة "مو" را افزوده و ترجمهاي تفسیري ارائه نموده اس
ترکیب وصفی «الراکب المُجِدّ» چندیم بار در ال

لیله تکرار شده و ترکیبی شناخته شده در کتاب

و لصههاي پریان اس ل بهگونهاي که هر جا که راه طوالنی پدید رید گفته میشود ایم راه طوالنی
براي الراکب المجد یعنی سواره تیزو ،ی

سال ،دوسال والخ راه اس

حسم بصري به او میگوید که مسیر جزایر هف گانة ولواق ی
«مسريةم تلک السب ِع جزائر سنةٌ کاملةٌ للر ِ
اکب اجملد يف الس ِري» (ال

را مساف
ی

ی

در نمونة زیر عجوزک داستان

سال به طول میانجامد:
لیله)911/1 :1118 ،ل «ایم هف

ساله راه هس » (طسوجی« )383 :4934 ،و راه رن هف

جزیره

جزیره براي سوارة تیزرو،

سال تمام اس » (اللیدي :4981 ،پریانهها )194 :1
طسوجی در نمونة فوق با درگاش

صرفی و نحوي به فارسی بازگردانده اس

مخ ّ ،ترکیب یاد شده را نادیده گرفته و رن را با تعدی
کمارنکه میتوان واژة "مساف " را معادل ایم ترکیب

لحاظ نمود بدیم ترتیب از ترکیب به مفرد تعدی نموده اس

و از جه

صرفی کلمة مساف

را
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جاییزیم کلمة اسم فاع مسافر نموده اس ل اما اللیدي تعدی ننموده و ترجیح داده با وفاداري به
متم مبدأ ترکیب وصفی معادل رن را بیاوردل مانند همیم نمونه را در داستان چشمه جادو مییابیم اما
ٍ
ِ
للمجد املساف ِر» (ال لیله،
به صورت ترکیب وصفی مقلوبَ « :
ابن ملک اجلن :قطعنا مسريَة سنة م
فقال لهم م
« )11 :1118/1پسر مل زاده جنیان گف  :یکساله راه طی کردهایم» (طسوجی« )111 :4934 ،شاهزاده
پریان گف  :به اندازه راه یکساله مسافر باد پاي راه پیمودهایم» (اللیدي :4981 ،پریانهها)491 :4
چنانکه پیداس
نکرده اس

طسوجی به ظراف

ایم ترکیب پی نبرده و ساختار ترکیب وصفی رن را حفظ

و در هر دو نمونه ساختار ترکیبی را به صورت مفرد ترجمه کرده اس

گویی براي او

لیله از روردن کلمه "مجد" بیان حدال زمان طی نمودن مسیر

مهم نبوده که هدف پردازندة ال

اس ل اما اللیدي علیرغم ایمکه ترکیب را از وص

مقلوب به وص

غیر مقلوب تعدی نموده اس

به درستی و با ترکیبی زیبا رن را به فارسی برگردانده اس ل زیرا ترجمة مقلوب رن متناسب با باف
زبان مقصد نبوده و خوانایی متم را از بیم میبرد
پارهاي از اضافات در متم ال

لیله ولیله خاصیّ

مبالغهگونه دارد بهگونهاي که احساس میشود

داستانسرا رنها را بهعمد و با توجه به اصال شفاهی کتاب رورده تا هیجان شخصی ها را به
اهلل هإّنا ضاقت علينا الدُّنيا ِمن ِ
خوانندگان کتاب انتقال دهد مانند« :و ِ
عام والشر ٍ
لتذ بط ٍ
شدة فراقِک ،والنَ ُّ
اب يوماً ِمن

ليل والنَّها ِر ِمن ِ
ِ
وحنن نبکي بالَّ ِ
فرط َشوقِنا إليک»(ال
األيام ،م

لیله« )118/1 :1118 ،به خدا سوگند که از دوري

تو جهان بر ما تنگ بود از خور و خواب بازمانده از بهر تو گریان بودیم» (طسوجی« )881 :4934 ،به
راستی فراق تو جهان را بر ما تنگ کرده بود و روزي نبود که غ اي گوارا و رب خوش از گلوي ما
پاییم رود و شبانه روز از دلتنیی براي تو گریه میکردیم» (اللیدي :4981 ،پریانهها )3 :1
در متم اصلی دو ترکیب اضافی مورد نير «شدة فراقک» و «فرط شوقنا» اس

که در ترجمة طسوجی

به ترتیب به «دوري تو» و «بهر تو» ترجمه شده که مالحيه میشود واژه مضاف در هر دو عبارت
«شدة» و «فرط» ح ف شده اس
اس

در ترجمه اللیدي نیز به ترتیب به «فراق» و «دلتنیی» ترجمه گردیده

در هر دو ترجمه تعدی از ترکیب اضافی به مفرد مشاهده میشود که مبالغه در وص

دلتنیی به متم مقصد منتق نشده اس
هزار وی

دوري و

ایم تعدیالت جزئی همانگونه که پیشتر هم گفتیم در ترجمة

شب فراوان دیده میشود که با توجه به سلیس ساختم متم ضروري اس ل اما گاهی ایم
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تعدی ها ،بیمورد و مخ ّ مفهوم و معناي کالم اس ل زیرا مهمتریم ویژگی متم روایی که همان
دراماتی

بودن و ج ابیّ

نثر داستان اس

و باعث میشود که خواننده تا پایان داستان کتاب را از

خود دور نسازد از بیم میرود و داستانها از هیجان بیرون میرید در نمونة"الراکب المجد" هراس در
دل شخصی

وارد میشود که حتی ی

در متم ترجمه ایم هراس در دل شخصی
نمونةاخیر هم توصی

سوارة تیزرو هم نمیتواند ایم مسیر را ی ساله بپیمایدل اما
نمیافتد و خواننده براي ادامة داستان ترغیب نمیشود در

مبالغهرمیز اما حقیقی برادران و خواهران گلنار دریایی به عباراتی خنثی ترجمه

شده که خوانندة متم فارسی گمان نمیبرد که خویشاوندان گلنار از دوري او در غم و ع اب بودهاند
ازایمرو چنیم تعدیالت ساختاري -نحوي که به معنا و پیرنگ داستان رسیب میرساند لاب لبول
نیس
از دییر نمونههاي تعدی در ساخ

نحوي عدول از مفرد به جمله و برعکس اس

ایم امر

موجب کاهش و افزایش حجم ساختارهاي نحوي میگردد نمونة ذی نشاندهندة تعدی از مفرد به
السفوف والدها ٌن»
شرب أدو ٍية و
ٌ
جمله در ترجمة اللیدي اس «:وقد عجزت فيه األطباءم واحلکماءم ومل يَنفعهم م
منهم م
(ال لیله« )11/4 :1118 ،پزشکان و حکیمان در درمان او ناتوان بودند و هر دارو که به او می-
نوشاندند و هر گردي که میخوراندند و هر مرهمی که میمالیدند افاله نمیکرد» (اللیدي:4981 ،
پریانهها)94 :1
در ایم عبارات که از داستان حکیم رومان و مل

یونان گرفته شده اس

شاه دچار بیماري برص

شده و پزشکان از درمان او درماندهاند در والع ترجمة تح اللفيی عبارت پایانی با حفظ ساختار
مبدأ چنیم میشود :نوشیدن دارو ،گرد ،و مرهم افالهاي نکرد» اما مترجم کلمات مفرد مورد نير را به
جملهواره ترجمه نموده و با توجه به لضیة تفسیر حداللی الدمیرال و در نتیجه ساختار نحوي کالم از
مفرد به جملهواره تغییر یافته اس
مخاطب را به نهای

در والع متم اصلی از ایجازي نامناسب برخوردار اس ل زیرا

عجز حکیمان و عقیم ماندن روشهاي مختل

حکیم رویان در شفاي مل

درمان نمیرساند تا نقش مهم

بهتر درک گرددل اما ترجمة اللیدي ایم نارسایی را با افزودن کلمات و

تفسیر و طوالنی نمودن رنها رشکارتر نموده و خواننده بهتر رن را درمییابد طسوجی از ترجمة ایم
عبارات چشمپوشی نمودهل ل ا بررسی مقابلهاي رن امکانپ یر نیس
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تعدی از ساخ

ع إلی أهلي» (ال
مل و ُّالرجو م
اسمی به فعلی در ایم نمونه دیده میشودَ «:
کيف َ
الع م

لیله« )11/1 :1118 ،مم چیونه به سوي پیوندان و وطم باز خواهم گش ؟» (طسوجی:4934 ،
)111ل «اکنون چه کنم و چه سان به نزد خانواده بازگردم» (اللیدي :4981 ،پریانهها)498 :1
و بازگش

ترجمة بدون تعدی رن میشود :تکلی

به خانوادهام چیونه اس ؟ اما هر دو مترجم

با تبدی ساختار اسمی (العم و الرجوع) به ساختار فعلی (بازخواهم گش )ل (چه کنم ،بازگردم) به
تغییر در ساخ

پرداختهاند ایم جمله از طرف مل زادهاي که با نوشیدن رب جادویی به شمای زنی

در رمده ،بیان شده اس ل در حکای

چشمه جادو ماجرا از ایم لرار اس

که مل زاده که به نیرنگ

وزیر از چشمه جادو مینوشد زن میشود و در رنجا تنها میماند تا ایمکه پريزادي او را به مکانهاي
دور میبرد گرچه لصد پريزاد درمان عل

مل زاده اس

اما او همواره گمان خوف و ترس در دل

داردل بنابرایم از او سؤال فوق را میپرسد ترجمه با تبدی ساختار اسمی به فعلی بهتر توانسته حال
اضطراب و دلهره در شخصی
توجه به وضعی

را بیان کندل زیرا در شک ترجمهاي رن ،نهاد خود مل زاده اس

که با

روحی که دارد خود را نهاد سخم و مدار بحث لرار میدهد

تعديل در شیوۀ خطاب

تعدی در خطاب به معناي رن اس

که مترجم براي رسایی و شیوایی متم ترجمه ،شیوة خطاب

جمله یا زاویة دید نویسنده را تعدی کند(فرخزاد )414 :4988 ،ولتی سخم از شیوة خطاب به میان
میرید وارد حوزة نحوه گفتمان اثر میشویم در والع بایستی «با استفاده از لواعد گفتمان ،جملهها را
طوري بیان کنیم که با هم مرتبط باشند بهطوري که شنونده یا خواننده از جملهاي به جملة دییر روان
و راح

منتق شود»(صلحجو )1 :4934 ،ازایمرو مبحث گستردهاي پیش روي ما باز میشود که

ترجمهپژوه بایستی بکوشد که از ایم منير ،میزان تعدیالت ساختاري را که در متم ترجمه در مقایسه
با متم اصلی رخ داده بررسی نماید

همانگونه که در ال

لیله ولیله میبینیم گفتمان در ی

اثر روایی به چیونیی و نحوة روای گري

پردازنده مربوط میشود و ایمکه او از چه سازوکارهایی براي پیشبرد حوادث و ایجاد پیوند میان رنها
بهره برده اس

از مياهر گفتمان در ی

اثر روایی میتوان از شیوة کاربرد و سیطرة داناي ک  ،جریان
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سیّال ذهم و ت گویی یا کاربرد و سیطرة جمالت خبري یا انشایی ،گفتیوي بیرونی ،یا درونی یا
سیطرة روای  ،کاربرد صیغة معلوم یا مجهول و از ایم لبی کاربردهاي ساختاري نام برد که به حوزة
گفتمان و خطاب روایی مربوط میشود این

ترجمة ال

به تحلی نمونههایی از تعدیالت ساختاري گفتمانی در

لیله ولیله و بررسی مقابلهاي ترجمة طسوجی و اللیدي میپردازیم

طسوجی بیشتر و اللیدي کمتر ،با هدف کمرنگ کردن حضور شخصی

در داستان ،ایجاز یا

فشردهسازي و یکنواخ سازي روایتبه تعدی گفتههاي شخصی ها میپردازند که ایم رویکرد به
چندیم روش صورت میگیردل یا از طریق تعدی از گفتة مستقیم به غیر مستقیم که «درایم شیوه
سیطرة روای گر بیشتر میشود و خود به نمایندگی از شخصی
روای

کالم او را به شک غیر مستقیم

میکند» (الکردي« )111 :1111 ،ایم گفتار به صورت نق لول غیر مستقیم ساده بیان میشود

و در ایم حال  ،فقط مضمون کالم منتق میشود» (یقطیم )481 :4331 ،یا از طریق تعدی از
مستقیم به شیوة گزارش روایتی گفتهها صورت میگیرد «در ایمجا روای گر عم گفتم شخصی ها
را گزارش میکند و حتی مضمون سخم شخصی هاي داستانی ،جزئی از تجربة روای گر بهشمار
میرود»(الکردي)118 :1111 ،
در داستان سی الملوک و بدیعالجمال هنیامیکه فارِس ،وزیر عاصم شاه پدر سی الملوک به نزد
بالض ِ
القادمي،
يوف
سلیمان نبی میرید ،وزیر سلیمان به استقبال او میرود« :وقال هلم أهالً وسهالً ومرحباً ُّ
َ
ِ
بقضاء حاجتِکم»(ال لیله« )131/1118:1 ،سالم داد و ایشان را به رواگشتم حاج بشارت
فابشروا
فرمود» (طسوجی« )311 :4934 ،گف  :خوش رمدید و صفا روردید ،اي میهمانان ارجمند ،مژده باد
شما را که کامتان بررمد» (اللیدي :4981 ،پریانهها)14 :1
در متم مبدأ جملة"فابشروا بقضاء حاجتکم" گفتةوزیر سلیمان نبـی اسـ کـه بـه صـورت گفتـة
مستقیم رورده شده اس
گفتة شخصی

یعنی" :خرسند شوید به بررورده شـدن حاجتتـان" امـا در ترجمـة طسـوجی

توسط خود طسوجی روای

شده و صیغة سخم از مخاطـب بـه غایـب تغییـر نمـوده

اس ل بهگونهاي که ترجمة طسوجی معادل عبارت عربـی «فبشّـرهم بقضـاء الحاجـات» مـیباشـد در
ترجمة اللیدي نیز اگرچه تغییرات دییـري صـورت گرفتـه امـا شـیوة خطـاب روایـ
اس

تغییـر نکـرده
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از جمله تعدیالت در شیوة خطاب ،تغییر از حال

استفهامی به خبري اس

طسوجی مطابق با

باید در نير داش

که گاهی تعدد ایم

دالی پیشگفته ،معموالً از تعداد سؤاالت در متم کاسته اس

سؤاالت باعث میشود که گف وگویی نمایشگونه در روای پدید رید و داستان از خط روایی فاصله
ِ
اإلحسان
بییرد نمونههایی از رن را در داستان بدرباسم و جوهره میبینیم« :فقالت له يا سيدي ،هل جراءم
إال اإلحسا من؟» (ال لیله« )118/1118:1 ،جلنار گف  :اي مل  ،احسان را جز احسان پاداشی نیس »
(طسوجی« )888 :4934 ،گلنار گف  ،اي سرورم ،میر سزاي نیکی جز نیکی اس ؟» (اللیدي،4981 ،
پریانهها)41 :1ل
در والع ایمگونه سؤال کردن که جواب مشخصی دارد و لصد پرسشگر صرفاً طلب جواب
نیس

بلکه هدف نفی یا تقریر موضوع در ذهم مخاطب اس

تعدی رن از ساختار سؤالی به خبري

چندان عیبناک به نير نمیرسد
در تعدیالت ساختاري الدمیرال جابهجایی اجزاي جمله نیز مطرح میشود ایم جابهجایی موجب
تغییر در نحوة گفتمان میشود او معتقد اس

که اجزاي ی

جمله از لبی نهاد و گزاره ،فع وفاع ،

مبتدا و خبر و مضاف و مضافالیه را میتوان جابهجا نمود چنانچه ایم تغییرات ،تعدیلی در شیوة
گفتمان پدید نیاورد رن را در بخش تعدی در ساخ

بررسی میکنیملاما گاهی جابهجایی اجزاي

جمله موجب تعدی در شیوة خطاب میشود براي تحلی ایم موضوع نمونة ذی را از داستان
ون و ِ
ِ
الوجه واآلن قد مرَّد إليک لونمک،
ب من ذلک وقال :يا أخي م
رغازیم کتاب میروریم« :فتَ ه
کنت أراک ممص َفَّر اللَّ َ
عج َ
أخربين حبالِک»(ال لیله« )41/1118:4 ،درنهای تعجب شاه زمان را دید و از او پرسید :چه شده اس
که گونة زردت به سرخی گرائیده و رثار شادمانی و شع
« )11ماجرا چیس

بر چهرهات میبینیم؟ (طسوجی:4934 ،

که پیش از ایم تو را زرد و رنگ پریده و ناخوش میدیدم و این

رنگ به

چهرهات بازگشته اس ؟» (اللیدي :4181 ،پریانهها)1 :1
چنانکه پیداس

ترجمة عبارت "أخبرنی بحال " که در پایان کالم رمده اس

توسط طسوجی و

اللیدي به رغاز کالم رمده اس ازایمرو اجزاي جمله جابهجا شدهاند و ایم امر موجب تعدی در
نحوة گفتة شخصی

شده اس

در والع شهریار سخنش را با سؤال رغاز نکرده اس ل ابتدا مطلبی

رورده سپس از دل رن مطلب سؤالی پرسیده اس لاما در ترجمههاي فارسی ،سؤال در رغاز کالم و
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در متم اصلی که سؤال در پایان عبارت رمده تعجب و

شیفتی شهریار را نمیرساند همانگونه که خود متم میگوید« :فتعجب مم ذل
بیم بردن شیفتی ،سؤال و طلب جواب سریع ،مدّ نير اس
والعترجمههاي فارسی با مقدم نمودن سؤال با باف

» ازایمرو براي از

تا مخاطب از شیفتی در بیاید در

گفتمانی تعجبرور متم هماهنیی بیشتري دارند

نمونة دییري از جابهجایی ارکان جمله در جابهجایی جمالت پیرو متم دیده میشود در داستان
بالعدل بي العِ ِ
باد» (ال لیله:1118 ،
أفرس ِمن الصغ ِري وقد َمل َ
ک َ
کم ِ َ َ
البالد َ
رغازیم میخوانیم«:کان م
وح َ
الکبري َ
« )3/4شهریار که بزرگتر بود با تکیه بر دلیري و عدل و عدال لسم وسیعی بیرف و به
پرداخ » (طسوجی)11 :4934 ،ل «پسر بزرگ که سلحشورتر بود و بر کشور خویش

حکوم

فرمانروایی و بر رعی

به عدل و داد پادشاهی میکرد» (اللیدي ،پریانهها)4 :4

در متم اصلی سه جمله داریم که یکی پایه و دو تاي دییر پیرو هستند حکوم داري مل

پیش

از موضوع عدال گستري او رمده اس ل اما در متم طسوجی ایمگونه وانمود میشود که تعام
عادالنه با مردم باعث بقا و گسترش حکوم

او گردیدل از ایمرو جاي دو جملة پیرو در متم با

زیرکی که از جانب طسوجی صورت گفته تغییر پیدا کرده اس ضمنا ایم جابهجایی در ترجمة
طسوجی صرفا در فرم بالی نمانده و همانگونه که دیده میشود اوایم جابهجایی ساختاري را با دلی
بیان کرده و جملة پیرو دومی را بهمثابة دلیلی براي جملة پیرو نخس

رورده و رابطة سببی میان رن دو

برلرار نموده اس لاما چیدمان جمالت پیرو در متم اصلی و در ترجمة اللیدي مخ ّ معناي کالم
نیس

و میتوان رن را داراي ترتیبی منطقی دانس ل زیرا فرمانروایی مقدمة عدال گستري اس

در ترجمة طسوجی ایم جابهجایی با خوانش دییري همراه اس
فرمانروایی مقدمة عدال

اس

لیکم

از ترجمة او میشود فهمید که

و سرزمیمهاي وسیعی را گرفتم نتیجة عدال

اس

نکتة دییري که در ترجمة اللیدي دیده میشود و نمونههاي زیادي از ایم لبی در ترجمة او می-
تواندید بلند کردن جمالت اس ل بهگونهاي که چند جملة کوتاه را در ی
لیله ولیله به گونهاي اس

جملة مستق میرورد الزم

به ذکر اس

که ساختار گفتمانی ال

پرداخته اس

و جملههاي کوتاه در رن بسیار دیده میشود و ایم جمالت کوتاه معموال نيمی همپایه

در متم ایجاد میکنند «همپاییی رابطهاي اس

که داستانسرا به تقطیع جمالت

که بیم دو یا چند عنصر دستوري همنوع با ادات
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همپیایهساز به وجود میرید و رن عناصر را از نير نحوي همپایه و همنقش میسازد به عبارت دییر
همپاییی عاملی اس

براي ایجاد ساختی که حدال داراي دو سازه یا دو عنصر همپایه اس

را که در اثر همپاییی ایجاد میشود ساخ
در عربی همان حروف عط

ساختی

همپایه مینامند» (فال  )913 :4911 ،ادوات همپایهساز

هستند که در مثال مزبور "واو" میباشد نثر طسوجی از ایم جه

مطابق متم اصلی اس ل چرا که او از پیروان نثر لائم مقام بوده و از خصایص ایم نثر کوتاهی و تقطیع
البالد وحکم ِ
بي
جمالت بوده اس (بهار )911/4984:9 ،در نمونة پیشیم دو جملة پیرو «قد مل َ
بالعدل َ
ک َ َ َ
العِ ِ
باد» که خاصیّ همپایه هم دارند در متم طسوجی به همان شک انتقال یافته اما در ترجمة اللیدي
هر دو جمله به ی

جملة بلند تعدی یافتهاند و ساختار همپاییی نیز از بیم رفته اس

نمونة زیر از

فلما رأوها َعَرفموها َوَد َخلموا
داستان گلنار دریایی نیز به همیم صورت اس «:قامت هلم و قابلَتهم بالفرِح و ُّ
السروِر ،ه

عندها وعانَ مقوها وبَکوا بکاءً شديداً» (ال
َ

لیله« )118/1 :1118 ،از بهر ایشان به پاي خاس  ،و با فرح و

سرور به سوي ایشان شتاف  ،چون ایشان جلنار را بدیدند ،بشناختند ،و او را در رغوش کشیدند و
سخ

بیریستند» (طسوجی« )881 :4934 ،ازجابرخاسته باشادي و سرور به پیشباز رنان رف

چون رنان گلنار را دیدند شناختند وبه جارورند ،وبه نزدی

و

او رفته در رغوشش گرفتند» (اللیدي،

 ،4981پریانهها)3 :1
همانگونه که میبینیم اللیدي سعی میکند از تعدد ایم جمالت کوتاه بکاهد و بیم رنها پیوند
برلرار نماید از ایم رو فع «لام

لهم» را به صورت جملة مستق ترجمه نکرده و رن را به صورت

جملهواره به جملة بعدي وص کرده اس لاما طسوجی با ایمکه با سب
جمالت را ح ف نموده اس

ایجازگونة خود برخی

لیکم مانند اللیدي از تلخیص و زدون همپاییی و کوتاهسازي جمالت

بهره نبرده اس
اس

از دییر مواردي که جا دارد بهطور ویژه از رن بحث کنیم مقولة اطنابگویی در هزار و ی

شب

کلی اطناب سخم بیوییم بایستی جاییاه رن را در هزار و ی

شب

پیش از رنکه دربارة ماهیّ

به درستی بشناسیم پردازندة ال
و جزئینیر و گاه بهواسطة روای

لیله گاه بهواسطة توصیفات تکراري و گاه بهواسطة وص هاي دلیق
نمایشی از حادثهاي ،به اطناب روي رورده و به طول و تفصی
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میپردازد ایمکه مترجمان فارسی ایمگونه موارد گفتمانی را چیونه به زبان مقصد انتقال داده اند نکتة
مهم ایم مبحث اس
در داستان "بازرگان و عفری  "4نمونة بارزي از اطنابسازي را میبینیم که باعث ایجاد فرایند
ِ
تجسّم نمایشی شده اس « :فرجع إلی ِ
بلده وقَضی ََج ُّ ِ
الده مبا
أوصل
َ
َ
احلقوق إلی أهلها ،وأعلم زوجتَه وأو َ
َ
َ َ
يع تعلقاته ،و َ
ِِ ِِ ِ ِ
توجه وأخ َذ کفنَه حتت ِ
متام ِ
عندهم إلی ِ
إبطه،
السنةُ ،ثه َّ
وقعد َ
أوصی َ
َ
َجيع أهله ونسائه وأوالده ،و َ
جری له ،فب َکوا وکذلک م
ِ
اخ» (ال لیله« )41/4 :1118 ،بازرگان به خانه
َّ
وخر َج رغماً عن أنفه فأمقي َم عليه العيا مط و ُّ
الصر م
وودع أهلَ مهوجريانَه َ
و داستان را براي فرزندان بیان نمود ،چون رن سال به پایان رسید » (طسوجی)11 :4934 ،

بازگش

«مرد به شهر خود بازگش  ،دارایی خویش وارسیده ،حق و حقوق دییران بداد و سرگ ش
فرزندان بیف
وی

نوش
گف

بازن و

اه خانه ،خویشاوندان و زن و فرزندانش گریه و زاري رغاز کردند ،پس وصی
سال نزد رنها بود رنگاه کفم زیر بغ نهاد و با خانواده و خویشاوند و همسایه بدرود

و راه سفر ناخواستة خویش در پیش گرف

و با رفتم او فریاد شیون و زاري بلند شد»(اللیدي،

 :4981پریانهها )41 :4
پردازنده سرنوش

غمانییزي را که براي بازرگان بینوا در انتيار اس

اس ل بهگونهاي که انیار دیرتر میخواهد او را به سرنوش
اطناب باعث شده که خواننده با شخصی

با طول و تفصی بیان نموده

محتوم به مرگ خویش برساند ایم

تاجر مأنوس گردد و با او همذات پنداري نماید نیاه

دلسوزانة راوي با نشان دادن فغان و ناله در پی ماجراي تاجر بیان میگردد تا خواننده منتيرراهحلی
براي نجات جان بازرگان شود ایمگونه تمهیدگري و کاستم از سرع
باعث میشود که خواننده منتير ی

حادثة غیر مترلبه براي تغیر مسیر روای

روای

و طول و تفصی

شود و در فرجام کار با

ادامة روند نومیدانة بازرگان و نشستم غمیینانة او در زیر درخ  ،پ یرش حضور پیرمردان ناجی
براي خواننده رسانتر میشود
 4بازرگانی هنیام رسودن در مسیري نان و خرمایی میخورد و هستةخرما بر زمیم میکوبید که در نتیجه عفریتی سربر می-
رورد و لصد دارد بازرگان را به جرم کشتم فرزند خویش بر اثر هسته خرما بکشد بازرگان از او میخواهد که ی
او فرص
پ یرد و

دهد تا نزد خانواده بازگردد و حساب هاي خویش بکند و بعداً نزد او براي اجراي حکم بازگردد عفری

سال به
می-
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ترجمة طسوجی به ایم جنبه از تجسّم نمایشی و نقش رن در پیشبرد داستان توجه ننموده و به
4

فشردهسازي نابهجا روي رورده اس

بهگونهاي که در رن احساس میشود که بازرگان با خواس

للبی و بدون اکراه و بدون ایمکه ایم حادثه او و خانواده و خویشاوندانش را ناراح
باز میگردد گویی از دس

مح عفری

دادن جان براي او مهم نبوده ازایمرو حضور پیرمردان براي

نجات جان او انیار از سر ضرورت و نیاز نبوده اس
پیرمردان را فراهم نکرده اس
شده اس

1

کند دوباره به

و روای

در ترجمة طسوجی زمینة حضور

همچنیم در ترجمة طسوجی غلبة فرم بر محتوا ملموستر نشان داده

در حالیکه ترجمة اللیدي مطابق با متم اصلی ایم تنش را به درستی انتقال داده و حضور

فرمهاي روایی،فرمالیته نیس

بلکه هنري و زیبا ایجاد شدهاند

تعديل بالغي

تعدی بالغی به معناي تالش براي بازرفرینی وفادارانة متم اصلی در زبان مقصد با استفاده از
ررایههاي متفاوت اس

تا تأثیري مشابه تأثیر متم اصلی را در خوانندة ترجمه ایجاد کند ایجاد ایم

تعدی نه تنها در فرایند ارائة پیام و معنا خل وارد نمیکند ،بلکه میتواند باعث برجستیی و نمود
بیشتر معنا شود تعدی بالغی را بیشتر در ترجمه امثال و تعابیر و کنایات و عبارات رمیخته با تصویر
میتوان دید (لطفیپور ساعدي )411-414 :4911 ،بحث بالغ

در مواردي نيیر مجاز ،استعارهو

دییر تصاویر بیانی و رمزي جلوهگري میکند و دشوارتریم مرحله براي مترجم بهشمار میریدل زیرا
 4اللیدي ایم فشردگی ترجمه او را یکی از اسبابی میداند که ترجمة دوم را ضروري مینماید ایم فشردگی را اللیدي یا
به خاطر نسخههاي مغلوط عربی میداند یا ایم که ایم موارد را خود طسوجی به جهاتی پیراسته یا کسانی به هنیام چاپ
نیاوردهاند (ر ک :اللیدي :4981 ،پریانهها )41 :4
 1با ایمکه در داستانهاي پریان فرم ارجحیّ

دارد و محتوا و مضامیم گوناگون اهمیتی ندارد بلکه فرم اس

پ یرش هر محتوایی را دارد و ایم باعث میشود که خواننده با ی
شودل اما در برخی حکای هاي هزار و ی
مل

شب فرم خاصیّ

سري فرمهاي روایی تکراري در همة داستانها روبهرو

تکرار شونده ندارد (همانگونه که در حکای

یونان فرم تکرار شوندةلصه سرایی براي نجات جان بیفایده اس

هیجانی روای

که توانایی

حکیم رویان و

) یا ایمکه پردازنده بهگونهاي حوادث را پرتنش و

میکند که حضور فرم در رن رنگ میبازد در داستان مزبور حضور ناجی (مفهومی تکرار شونده در داستان-

هاي لدیمی) از سر نیاز و نشان دادن سرنوش
فرمالیته و بدون احساس نیازي ظهور مییابد

مصیب بار بازرگان رورده شده اس ل اما در ترجمة طسوجی به شکلی
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در بیشتر موارد ایمگونه موارد بالغی در متم مقصد رنگ میبازد و همان نقشی را که در متم اصلی
بازي میکرد ایفا نمیکند ازایمرو مترجم باید نهای
هایی مانند رنچه در متم مبدأ بوده اس

تالش خود را بهکار گیرد تا عبارات و معادل-

بیاورد در مجموع بیشتر موارد تالش مترجم در ترجمة

زیباییهاي بالغی ناکام میماند (عبود)439 :4333 ،
اثر ادبی معموالً از زیباییها و ررایههایی براي افزایش میزان ادبیّ

نویسندة ی

میکند که معموال از مجادله انییزتریم مباحث در مطالعات ترجمه میباشد متم ال
دالی زیادي از زیباییهاي بالغی کم بهره اس
بالغی برخوردار اس
بالغ

لیله ولیله بنابر

و نثر کمتر از نيم از ررایههاي

بهویژه نثر روایی که هدف روای گري نزد پردازندة کتاب مهمتر از زیباسازي

ظاهري و ررایهپردازي بوده اس
اس

ایم کتاب نثر اس

متم خود استفاده

کما ایمکه انشاء متوسط دلی دییري بر عدم بهرهمندي کتاب از

«ایم کتاب در للمرو ادبیات عامیانه لرار می گیرد» (محجوب)914 :4981 ،لودر اسلوب

نیارش رن اثر لهجههاي مختل

بومی و محلی نمایان اس

و کاتبان و محرّران و نسخهنویسان،

لهجههاي محلی خود را به هنیام استنساخ و رونویس کردن کتاب ،بهکار بردهاند (ستاري:4918 ،
 )31ایم اثر داراي شاخصههاي مهم بالغ
بهگونهاي اس

که رن را روای

و فصاح

زبانی نیس ل گرچه از نير تکنی هاي روای

جادوگونه للمداد میکنند(الشویلی)44 :1111 ،

بدیمسان زمانیکه سخم از تعدی ساختار بالغی ال

لیله ولیله در ترجمههاي فارسی طسوجی

و اللیدي به میان میرید منيور رن موراد اندکی اس که داستانسرا به صورت مطبوع و بدون تکل
ِ
فأخربتا حبکايِة حس ٍن من أوِهلا إلی ِ
کالقضبة
تعد
بهکار برده اس مث ایم نمونه در داستان حسم «:م
خخرها هي تر م
َ
يح ِ
ِ
العاصف»(ال لیله« )911/1 :1118 ،عجوز حکای حسم را از رغاز تا انجام به او حدیث
يوم
يف ر ِ
کرد ولی اندامش از بیم همی لرزید» (طسوجی« )314 :4934 ،پیرزن سرگ ش
پایان براي او گف

حسم از رغاز تا

و در حال چون بیدي در تندباد بر خویش میلرزید» (اللیدي:4931 ،پریانهها :1

)114
در ترجمة طسوجی تصویر بالغی به تصویري ساده تعدی یافته اس ل درحالیکه در ترجمة
اللیدي تصویر بالغی بدون تعدی به زبان مقصد انتقال یافته اس
میکند و تعابیر ساده و تهی از بالغ

گاهی ایم لضیه برعکس نمود پیدا

کتاب به تصاویري بالغی تعدی مییابدل چنانکه در داستان
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چشمه جادو میبینیم« :فلما علم ابن عمها َّأّنا تزوجت ِ
بغريه ،أخذتهم الغريةم» (ال
هَ
ه ََ م

لیله« )19/1 :1118 ،پس

چون پسر عم دختر شنید که او را به دییري تزویج کردهاند ،رتش غیرت در دلش شرر انداخ »
(طسوجی« )114 :4934 ،رن پسر عمو چون دانس
رش

که دختر عمو به همسري مردي دییر رفته،

و غیرتش بجنبید» (اللیدي :4981 ،پریانهها )499 :1
چنانکه پیداس

طسوجی برخالف اللیدي تصویري بالغی ایجاد نموده اس

بالغی اندک ،در ترجمة طسوجی بدون تکل
بالغی چندان تاثیري در شک گیري روای

اتقاق افتاده اس

لیکم بایستی در نير داش

که نکات

ندارد و تعدی رن نیز خللی در معنا و مقصود روای

ایجاد نمیکند ازایمرو اگرچه وفادراي اللیدي در ایم موارد نکوهیده نیس
نیس

ایم افزودههاي

اما لاب تحسیم هم

و عدم وفاداري طسوجی نیز در ایم موارد اگر لاب تحسیم نباشد نکوهیده هم نیس

پارهاي از تصویرپردازيها در ال

لیله متکلفانه و عامدانه صورت گرفته اس

بخش عمدة ایم

تصویرها در وص ها بروز پیدا کردهو پردازنده از تشبیهات و استعارات و کنایات و دییر
سازوکارهاي هنري و بالغی بهره جسته و رن رابراي وص
مل زادهاي خوشسیما اس
در کنشهاي بعدي روای
به بهتریم شک توصی

بهکار برده اس

موصوف خود که غالباً دختري پريزاد یا

از رنجا که ایم عوام در داستان نقش بهسزایی دارد و

تأثیرگ ار والع میشوند ،پردازنده تالش میکند موصوف مد نير خود را
کند و براي تکمی ایم فرایند از تصویرهاي بالغی هم استفاده میکند مهم

در اینجا نحوة تعام مترجمان در چیونیی انتقال ساختارهاي بالغی به زبان مقصد اس
در داستان "بدرباسم و جوهره" که عشقورزي به صورت موازي در رن تکرار میشود توصیفات
زیبا و وتأثیرگ اري از معشولهها توسط داستانسرا ارائه شده تا تنش شخصی ها منطقی جلوه کند
هنیامیکه صالح نزد خواهر خود گلنار به توصی

دختر شاه سمندل میپردازد تا گلنار ،او را به ازدواج

پسرش بدرباسم دررورد ،سخم او با زیباییهاي بالغی همراه میشود« :يا أخيت مايَصلم مح البنک إالامللکةم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألطف والأحلَی
وج مد يف البح ِر وال يف الرب َ
جوهرةم م
بنت امللک السمندل ،وهي مثلمهم يف احلمس ِن واجلَمال والبَهاء وال َکمال ،واليم َ
رف أمحر ،وِر ٍ
ي أزهر ،کأنهه اجلوهروطَ ٍ
قيل ِ
ٍ
ذات حس ٍن َ ٍ
وخ ٍّد أمحر َ ٍ
َشائل منها َّ
دف ثَ ٍ
وخص ٍر َحن ٍيل
ألّنا م م
َ
وجب َ م م
وَجال ،وقَ ٍّد واعتدالَ َ ،
َ
ِ
و ٍ
ِ
ٍ
کل َمن
سيب
ت
و
مر
ق
ال
و
َّم ُ
الش
جل
ت
ت
أسفر
إذا
و
البان
صن
غ
غار
ي
ت
طر
خ
إذا
و
ن
ال
ز
الغ
و
املها
جل
ت
ت
التفت
إذا
،
يل
َج
َ
َ
م
م َم َ
َّ
وجه َ
َ
َ
َ َ َم م م
َ
م
م
اشف ولينةم امل ِ
نَظرَ ،عذبةم املر ِ
عاطف» (ال لیله« )119/1 :1118 ،شایستة پسر تو جز ملکه جوهره ،دختر مل
َ
َ
َ
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سمندل کس نیس که او در حسم و جمال و ادب و کمال به پسر تو همی ماند و در بحر و بر خوب-
تر از او دختري نیس » (طسوجی« )831 :4934 ،اي خواهر براي همسري پسر تو جز ملکه جوهر
دختر شاه سمندل کسی شایسته نیس ل زیرا او در زیبایی و دلربایی و طروات و نازک ررایی مث و مانند
ندارد و در دریا و خشکی لطی تر و شیریم سخمتر از او یاف
بسیار اس

نمیشودل چرا که او بهرهمند از زیبایی

و باال بلند و سرو رفتار و چهرهاش به سرخی گ انار و پیشانیاش به تابندگی خورشید و

دوار و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمهسا و خمار اس

و سرینی سنییم و میانی باری

وموییم و رخسارهاي به زیبایی ماه و پرویم دارد که چون بنیرد رهو و غزال از شرم سر فرو دارد و
چون بخرامد سرو رش

ررد و رنیاه که پرده از رخ برگیرد خورشید و ماه به خجل

را که بنیرد شیفتة خود سازد که شیریم دهان اس و باری
وص هاي کلیشهاي و لراردادي در هزار وی

وا دارد و هرکس

میان» (اللیدي:4981 ،پریانهها )14 :1

شب چندیم کارکرد دارندل کارکرد بالغی ،کارکرد

روایی ،کارکرد روایی وغیره رنچه در نمونة پیشیم مشاهده میشود مجموعهاي ار ایم کارکردها اس
طسوجی پیروسب

ایجازگونة خود کارکردهاي موجود در ایم اوصاف را از بیم برده اس ل اما

اللیدي توانسته ترجمهاي برابر و وفادار حتی پرطمطراقتر از متم مبدأارائه نماید رنچه در ایم مبحث
مهم اس

کارکرد بالغی اس

و چنانکه پیداس

شخصی

صالح به وص

دخترکی با صیغة غایب

میپردازد ایم وص هاي کلیشهاي در پی ایجاد کنشی تکرار شونده در روای هاي هزار و ی
اس

شب

 -و رن ایمکه مل زادهاي ،عاشق زیبارخی میشود و براي وصال او مخاطرات زیادي به جان

میخرد - 4پس نقطة جریان و پیشبرد حوادث پسیم همیم وص هاي کلیشهاي اس
 4ایم کنش یا بهواسطة رویارویی مختصر دو شخصی

که میخواهد

با هم پدید میرید رنگونه که در داستان لمرالزمان میبینیم که رویارویی میان

لمرالزمان و ملکه بدور توسط عفریتکان صورت میگیرد و لمرالزمان براي رسیدن به او به تکاپو میافتد یا در داستان حسم بصري
ایم رویارویی در کنار نهري روان بهگونهاي کوتاه میسّر میشود و شخصی

را به تالش وا میدارد یا ایمکه در داستان سی الملوک و

بدیعالجمال که مل زاده بهواسطة نقشی ،رخ بدیعالجمال را میبیند و عاشق میشود و براي وصال او به دشواريهاي پرشماري گرفتار
میشود در داستان بدرباسم و جوهره نیز شخصی مرد (بدرباسم یا ماه خندان) با شنیدن توصیفات او و از طریق گوش عاشق میشود
و سختیهاي فراوانی در ادامه متحمّ میگردد همانگونه که میبینیم فرم یکسان اما مضامیم متفاوت هستند و رنچه اهمی دارد ارتباط
میان وص

با کنشهاي شخصی اس که اگر یکی از رنها را برداریم فرم نالص میشود
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ارتباط سببی میان حوادث را منطقی جلوه دهد در ایم داستان بدرباسم با شنیدن داستان عاشق جوهره
میشود و تالشهاي زیادي براي به دس

روردن او میکند حال اگر ایم توصیفات کمرنگ شود یا

از داستان ح ف گردد دییر تالشهاي بدرباسم با دلیلی نیرومند پشتیبانی نمیشود در حقیق
پردازنده از سازوکارهاي بالغی و ادبی بهره میگیرد که بارزتریم رنها در ایم داستان ،تجسّم نمایشی
اس

و «رن به منزلة ارائه ی

ها ،حرک ها و گفتیوها اس

چیز یا شخص با توصی

فراوان جزئیات یا برگرداندن مقلّدانة حال -

که به طریقی به صحنة معیّنی جنبة دیداري میدهد یا رن را در چشم

خیال مخاطب نمایان میسازد» (پینال  )93 :4989 ،پردازنده با ایم شیوة بالغی سعی میکند که
موصوف مد نير خود را در ذهم مخاطب مجسّم نماید با استفاده از ابزارهاي تجسمرور ،دییر براي
خواننده،کنش شخصی

غیر منطقی نیس

و خود خواننده نیز با استفاده از ایم تکنی

موصوف ترغیب میشود و خود را در فرایند حکای

لرار میدهد چه برسد به شخصی

در رویدادها حضور دارد طسوجی با از بیم بردن سازوکارهاي تجسمرور ایم تکنی

به دیدن
بدرباسم که

را از بیم برده

اس لاما اللیدي با افزایش سازوکارهاي تجسمرور همچون افزودن تشبیه ،میزان تجسم را افزایش داده
اس

کما رنکه در عبارات «وخد أمحر وجبي أزهر ،کأنه اجلوهر ووطرف أحور» عبارت «چهرهاش به سرخی

گ انار و پیشانیاش به تابندگی خورشید و دوار و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمهسا و
خمار اس » را در برابر رن میرورد که از جه

تصویرگري واطنابسازي بر متم اصلی برتري دارد و

در نتیجه لدرت تجسّم رن بیشتر اس
تعديل آوايي

ساختار روایی متم ال

لیله ولیله جز در اندک مواردي داراي رهنیی ررام و روان اس

لصة مادر بزرگها از روایی یکنواخ

برخوردار اس

و مانند

برخالف رنچه در رثار حماسی نيیر شاهنامه

میبینیم که از ضربرهنگ و رواهاي متنوّع و مهیّج بهره میگیرد بدیمسان بهرهمندي ایم نثراز فراز و
فرودها حتی هنیام ربستم حوادث و دراماتیزه شدن رن بسیار ناچیز اس

«و رنجا که هدف پیشبرد

داستان اس  ،نثر ساده و روان مینماید» (ثمینی)414 :4913 ،لو معموالً رهنگ متناسب با باف
مضمونی روای

نیس

و در پی ایجاد فرایند مضمونسازي نمیباشد لاما همیشه هم ایمگونه نیس
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و در پارهاي از اولات ساختار روایی داستانها در مضمونسازي پراهمی میشود در داستان بازرگان
فلما فَر َغ ِمن ِ
أکل التَّمرِة َرمی النَّوا َة ،وإذا هو
ایمگونه شرح داده میشودَّ « :

و عفری نحوة پدید رمدن عفری
ِ ِ
بعفر ٍ
سيف» (ال لیله« )49/4 :1118 ،چون هستة خرما بر زمیم بینداخ ناگهان
يت طو ِيل القامة وبيده ٌ
عفریتی با تیغ برکشیده پیش چشمش عیان دید» (طسوجی)11 :4934 ،ل «خرما بخورد و هسته بدور
با شمشیر کشیده پدیدار شد» (اللیدي4981 ،ل پریانهها )49 :4

افکند ناگهان دیوي بلند لام

ایم نمونه را مقایسه میکنیم با نمونة مشابه رن در داستان صیاد و عفری که باز دربارة نحوة پدید
الس ِ
ماء ،وم َشی علی ِ
عد إلی ِع ِ
وجه ِ
بعد ذلک
نان َّ
األرض ،و َ
صَ
َ َ
رمدن عفری اس َ « :خر َج من ذلک القمق ِم مدخا ٌنَ ،
الُّت ِ
انتفض فصار ِعفريتاً رأسهم يف َّ ِ
اب» (ال لیله)43/4 :1118 ،
جاله يف ُّ
اجتمع ُثه
َ
السحاب وِر م
م
کامل الدُّخا من ،و َ
تَ َ
«ناگهان دودي از خمره بیرون رمد و به رسمان رف  ،تا رن که رن دود ی جا جمع گش

و از میان

دود عفریتی به دررمد غولرسا که سرش بر ابرها میسائید» (طسوجی« )91 :4934 ،از رن دودي
بیرون رمده به رسمان رف
خود گرف

و سپس به زمیم بازگش  ،دود غلیظتر شد و ی جا گرد رمد و شکلی به

و دیوي پدیدار شد که پاهایش بر زمیم و سرش در ابرها بود» (اللیدي :4981 ،پریانهها

)11 :4
یکی از ابزارهاي روایی پردازندة ال

لیله ولیله تقطیع و کوتاهسازي جمالت اس

رهنیی پر تب وتاب و هارمونی خاصی در روای
زودهنیام حوادث نمود پیدا میکند در نمونة نخس

میشود و دالل

که باعث ایجاد

روایی ایم روش بر شک گیري

پدید رمدن عفری

با روایی متناسب با رن همراه

نیس ل گویی ایم پدیده با بیبهره بودن از روایی متناسب ،هول و والیی در شخصی

و حادثة داستان

و پیرو رن در خواننده ایجاد نمیکندل در حالیکه شایسته بود پردازنده با بهرهگیري از روایی ملهم
ترس و نیرانی تغییر حادثه را نشان دهدلاما در نمونة دوم ایم هول و وال و دراماتی

شدن حادثه با

رواي ناشی از تقطیع حوادث همراه اس ل کما رنکه شاهد تعدّد افعال در رن هستیم ایم تعدّد افعال و
رمدن پرشتاب کنشها ،حادثهاي غیر مترلّبه و ناگهانی اما پرسرع
ایمباره کمتر با تغییر همراه اس

در نمونة نخس

را میرساند روش مترجمان در

تعدیلی دیده نمیشود و اگر ایجاد میشد خوب

بود در نمونة دوم اللیدي برخالف طسوجی به انتقال ایم خاصیّ

روایی به زبان مقصد مبادرت

نموده اس در والع اللیدي با مستق ساختم جمالت پایه و پیرو و عدم بهکارگیري جمالت کوتاه
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در ترجمه به کارکرد جمالت کوتاه و برریند روایی رن پی برده و در برگردان ماجراي پدید رمدن
عفری

به بهکارگیري جمالت کوتاه مبادرت نموده اس

یکی دییر از عواملی که باعث بروز ساختار رهنییم در متم میشود مربوط به شیوههاي داستان-
پردازي کتاب اس
اصلی کتاب اس

که از اصال

شفاهی رن متأثر اس

که هر دو ترجمه به انتقال ایم سب

در ایم میان وفادار به نوع روا ،کمیّ

و کیفی

یکی از ایم شیوهها وجود اشعار در متم
روایی مبادرت نمودهاندل هرچند ترجمة اللیدي

رن اس

الصباح،
ک شهرز ماد
که در جملهاي کلیشهاي پایان شبها ذکر میشود« :فأدر َ
َ

از دییر شیوهها رن اس
فسکتَت َعن ِ
باح» :طسوجی« :چون لصه بدیمجارسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو
الکالم امل ِ
َ
م
بس » اللیدي« :داستان که به اینجا رسید شهرزاد سپیده دم را نزدی دید و لب از داستانِ روا
فروچید» در مثال مزبور اللیدي رهنگ و رواي جملة پایانی شبها را به درستی انتقال داده اس ل اما
طسوجی چنیم نکرده و تعدی روایی در ترجمه او از مسجّع به ساده گراییده اس

ایمگونه عبارت-

هاي مسجّع در رغاز و پایان لصههاي مادر بزرگها و ادبیات شفاهی دیده میشود مث عبارت« :یکی
بود یکی نبود ،غیر از خدا هیچ کس نبود» یا عبارت« :لصه ما به سر رسید ،کالغه به خونش نرسید»
که همواره با سجع و نوعی روا همراه بوده اس
خویش رعای

کرده اس

ازایمرو اللیدي اینسن

لصههایشفاهی را در ترجمة

مشابه رندر رغاز داستانها هم دیده میشود زمانیکه کالم میخواهد شک

بییرد داستان با اندکی روا و رهنگ ناشی از کاربرد سجع همراه اس ل چنانکه در داستان بنیادیم می-
ِ
ضي وتقدَّم ِمن ِ
ِ
ک ِمن
الزمان
أحکم و َّ
وسالف العص ِر واألو ِانَ ،مل ٌ
أکرم ،إنه کان يف ما َم َ
َ
أعز و َ
أعلم و َ
بینیم«:وقد َح َکی واهلل َ
ي صاحب ج ٍ
دم وحش ٍم ،وکان له و ِ
ملو ِ
ند وأعو ٍان َ ٍ
هند والص ِ
لدان» (ال لیله)3/1118:4 ،
ک ساسا َن ،جبزائ ِر َ
وخ َ
م م
م
مَ
«حکای

کنند که یکی از ملوک رل ساسان ،سلطان جزایر هند و چیم ،دو پسر دلیر و دانشمند داش »

(طسوجی« )11 :4934 ،چنیم حکای

کنند – وخدا رگاهتریم ،داناتریم ،برتریم ،وواالتریم اس

–

که در گ شتههاي از یاد رفته و روز و روزگاران سپري شده ،در ایام دیریم و دورههاي پیشیم ،شاهی
از شاهنشاهان ساسانی صاحب سپاه ولشکر و کرّ و فرّ و غالم و نوکر و مهتر در جزایر هندوستان و
چیم حکوم

میکرد که دو پسر داش » (اللیدي ،4981 ،پریانهها)4 :4
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چنیم نکرده اس
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که نثر اللیدي مطابق با رن عم کردهل در حالیکه طسوجی

در رغاز مجموعه داستانهاي هزار و ی

شب پردازنده الزم دیده تا تمهیدات

داستانی خود را با سجعی دلنشیم که با "انِ" ختم میشودبیاراید ایم شیوه عالوه بر ویژگی تمهید
براي ج ب مخاطبان به ادامه شنیدن داستان و همراه شدن با رن نیز ضروري مینماید تا مخاطب به
شنیدن ادامةداستان ترغیب شود همچنیم میتوان عنصر مهم روایی را در ایم بخش رغازیم دید و رن
معرفی شخصی ها و زمان و دییر عناصر داستان اس ل زیرا وظیفة داستانسرا ایم اس
روای

حوادث ،عناصر تشکی دهندة رن را براي مخاطب بازگو کنند با توجه به توضیحات ارائه

شده و اهمی
اس

که لب از

روایی ایم عبارتها ،تعدی روایی طسوجی همسو با هدف روایی نیس

که اللیدي نیز تعدی روایی انجام داده اس

الزم به ذکر

اما به نحوي دییر درحالیکه متم اصلی از عباراتی

مسجّع در لالب پایان پ یرفتم عبارتها با "انِ" صورت گرفته متم اللیدي داراي وزنهاي مختلفی
براي ایجاد سجع اس

از لبی "دیریم"و "پیشیم" که به همیم سیاق ادامه نمییابد و به شک

"کرّ"و"فرّ"و"نوکرومهتر" جلوه مینماید
بیشتریم جلوة روایی کتاب در هنیام توصیفات دیده میشود ایم وص هاي کلیشهاي و
لراردادي هنیامیکه پاي زیبارویی به میان میرید با عباراتی مسجّع بیان میشود و ساختاري رهنییم
به کالم هزار و ی

شب میبخشد همانگونه که پیشتر دربارة کارکرد بالغی رن سخم رف

در اینجا

دربارة کارکرد روایی رن و نحوة انتقال رن توسط مترجمان بحث خواهیم کرد بهعنوانمثال در داستان
حسم بصري ،زمانیکه جنیهاي به نام شواهی از حسم میخواهد زنش را براي او وص
عباراتی مسجّع و رهنییم زن پريزاد خویش را توصی میکند« :إ هن زوجيت صاحبةم و ٍ
جيج،
ليح وقَدٍَّر ٍ
جه َم ٍ
َ َ
َ
ِ
األسنان حلوةم ِ
ِ
ضخمةم َّ ِ
العين ِ
اللسان ،ظَريفةم الش ِ
مائل،
َّمائل ه
ي َ
أسيلةم اخلَد قائمةم النَّهدَ ،دعجاءم َ
کأّنا مغ ٌ
م
الساقي ،بَيضاءم
صن ٌ
ِ
ِ
الصفةَ ،محراء الش ِ
بديعةم ِ
ٍ
َّفة ٍ
بعيون ٍ
کحال
َ
وشفايف ِرقاق ،علی َخدها األمي ِن شافةٌ وعلی بَطنها من حتت مسَّرتا َعالمةٌ ممنريٌ
َ
م
ِ
ِ
ٍ
ٍ
سلسبيل» (ال لیله:1118 ،
ل
ا
أو
ثر
و
الک
ه
ن
کأ
،
ليل
الع
شفي
ي
ها
ق
ي
ر
و
،
قيل
ث
ها
ف
د
ر
و
،
يل
حن
ها
صر
وخ
،
ر
ستدي
م
ر
کقم
َ َ هم م َ
م َ ٌ م َ ٌ م َ
م
م
« )911/1زن مم خداوند روي ملیح وباالي بلند و ابروان پیوسته ،وزلفکان برشکسته ،و چشمان
کند او با

مکحول ،ورخان چون زهره و مشتري ،و میان حلقه انیشتري ،و سریم فربه و ساقهاي بلوریم اس
و در لطاف

چنان اس » (طسوجی« )311 :4934 ،زن مم روي زیبا ،لامتی دالرا ،گونههایی به نرمی
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گ ها ،پستانهایی سرباال ،دیدگانی شیریم ،رخساره و شمایلی نازک ررا ،چون شاخه گلی رعنا،
خوش نوا با لبانی به سرخی گ ها ،چشمانی سرمهسا و مردمکانی به شفافی
سیاه ،و بر شکم نشانی اس

راستش خالی اس

صبحیاه دارد و بر گونة

زیبا ،رویش چون ماه تابان و کمرش باری

و

سرینش سنییم و رب دهانش درمان علی هم چون رب کوثر و سلسبی » (اللیدي :4981 ،پریانهها :1
)198
پر واضح اس

که طسوجی علیرغم برخی سجعپردازيها چندان تمایلی به رراستهسازي کالم
نبوده ودر انتقال ساختار

خود ندارد و رن اندازه هم (ابروان پیوسته وزلفکان برشکسته) از سر تکل

روایی متم ،پایبند به نوع روا و محتواي متم اصلی نبوده اس در مجموع طسوجی «رنجا که پاي
زبان او با سجع و تکنی هاي کالمی میرمیزد» (ثمینی)414 :4913 ،لاما به-

توصی ها در میان اس
گونهاي نادر و بدون تکل

الزم به ذکر اس

با ایمکه مترجم و ادیب توانمندي چون او به خوبی

میتوانسته از پس ایم مهم بررید اما چندان رغبتی به رن نشان نداده اس

بر خالف او اللیدي تالش

نموده در برگردان عبارات مسجّع ،ساختار روایی متم مبدأ را حفظ کند البته نباید فراموش کرد که ایم
در نثر اللیدي باعث ناهمیونیها و اشکاالت دییري شده اس

تکلّ

که از رن جمله تکرار کلمات

سجعساز برخالف متم اصلی اس ل چنانکه واژة «زیبا» و «گ ها» دوبار افادة سجع نموده اس ل حال
رنکه ایم دو کلمه در متم اصلی تکرار نشدهاند
چنیم مینماید که طسوجی با توجه به سب

ایجازگونه به ویژه در وص  ،رهنگ کالم را از بیم

برده و بهجاي رن توصیفاتی ساده رورده اس لاما ترجمة اللیدي با توجه به رویکرد وفادارانهاش سعی
در انتقال روایی کالم داشته که ایم امر مستلزم توانایی باالي مترجم اس
مجموع بسیار دشوار اس
را که پردازنده از دالل
مسئولی

که اللیدي در ایم امر موفق بوده اس
روایی بهره جسته رعای

و انتقال ساختار روایی در

مترجم بایستی حتیاالمکان مواردي

کند لیکم باید مرالب باشد که ایم وفاداري و حس

مهمتریم شاخصة کتاب را که همان خوانایی اس

به حاشیه نراند

نتیجهگیري

 4ال

لیله و لیله داراي دو وجه متفاوت اس

بر کتاب حاکم اس

گاه ساختاري کلیشهاي ،نامتناسب و غیر موزون

و گاه داراي سبکی محکم و استوار اس

اللیدي با وفاداري به متم مبدأ از
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ساختاري کتابی شبیه به اص پدید رورده اس ل اما طسوجی با تعام غیر وفادارانه ساختاري

متفاوت از اص خلق نموده اس
 1طسوجی که رویکردي رزاد در ترجمة کتاب برگزیده اس
جسته که به تکام و خوانایی متم او کم

تا رنجا از تعدیالت ساختاري بهره

کرده اس ل ل ا ترجمة او از متم اصلی زیباتر و ج ابتر

و داراي ساختار و چیدمانی روانتر و خواناتر اس

البته تعدیالت ساختاري او در پارهاي از اولات

افراطرمیز بوده و ویژگیهاي سبکی کتاب نيیر کارکرد بالغی و روایی وص ها را نادیده گرفته اس
 9اللیدي با پیش کشیدن ترجمة وفادار از تعدیالت ساختاري کمتري بهره برده و ایم امر باعث
ورود سب

نامأنوس و ساختار دستوري زبان عربی به زبان مقصد گشته اس

که عالوه بر عدم انتقال

دلیق مضمون از خوانایی و شیوایی کمتري برخوردار اس
 1ساختارهاي کلیشهاي و بدون کارکرد در برخی لصهها که باعث ایجاد حشوهایی معنایی و
روایی شده اس  ،توسط اللیدي به متم مقصد منتق شده اس
موارد ناخوشایند به بهبود سب
 8رنجا که وارد تعدی

متم اصلی کم

در حالیکه طسوجی با تعدی ایم

کرده اس

بالغی و روایی کتاب میشویم ترجمة طسوجی معموالً به ایجاز و ح ف

روي رورده که ایم روش با توجه به نقش و کارکرد سازوکارهاي بالغی و روایی در تولید معنا باعث
ایجاد ارتباطات غیر منطقی در متم ترجمه شده اس

اما وفاداري اللیدي به ویژگیهاي سبکی متم

اصلی صرفنير از برخی ضع ها و کاستیهاباعث انتقال شیردهاي موجود در متم اصلی و رعای
منطق روای

شده اس
کتابنامه

اللیدي ،ابراهیم ( )4981هزار وی
بدون مؤل

( )1118أل

شب :پریانهها 4و 1تهران :مرکز

لیله ولیله بیروت :دار صادر

بهار ،محمد تقی ( )4911سب شناسی چاپ نهم تهران :مجید
بیضایی ،بهرام ( )4931هزار افسان کجاس

تهران :روشنیران و مطالعات زنان

ثمینی ،نغمه ( )4913کتاب عشق و شعبده پژوهشی در هزار و ی
دیوید ،پینال

( )4983شیوههاي داستانپردازي در هزار و ی

شب تهران :مرکز

شب مترجم :فریدون بدرهاي تهران :هرمس
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زرکوب ،منصورهل صدیقی ،عاطفه ( )4931تعدی و تغییر در ترجمهل چالشها و راهکارها با تکیه بر ترجمة
کتاب "الترجمه وأدواتها" دوفصلنامه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی شماره  8سال  9صص
81 -98
ستاري ،جالل ( )4918افسون شهرزاد ،پژوهشی در هزار و ی

شب تهران :مرکز

سهیلی ،ابوالقاسم ( )4911افزایش و کاهش در ترجمه فصلنامه ترجمه شماره 9و1
الشویلی ،داود سلیمان ( )1111أل

لیله ولیله وسحر السردیه العربیه دمشق :اتحاد الکتاب العرب

صلحجو ،علی ( )4934گفتمان و ترجمه چاپ ششم تهران :مرکز
عبّود ،عبده ( )4333األدب المقارن ،مشکالت و رفاق دمشق :اتحاد الکتاب العرب
فال  ،جولیا ( )4911زبانشناسی و زبان مترجم :خسرو غالمعلیزاده چاپ پنجم مشهد :رستان لدس
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چکیده
به اعتقـاد ییـدنون تـورت ،ترجمـه رفتـارت مبتنـی بـر هن:ـار اسـدر متـرج در جریـان
آموزش هات مستقی و غیرمستقی خود ،هن:ارهات زبانی ،فرهنگی و اجتماعی متداول میان
مترجمان عصر خود را میآموزد و آنها را آیاهانه یـا ناآیاهانـه در شـیور ترجمـه خـوی
بکار میبرد؛ بهعبارتدیگر ،ترجمه تحد تأثیر محدودیدهات زبانی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
که فرهنگ مقصد بر ترجمه اعمال میکند صورت میییرد .بـاای حـال ،بـه اعتقـاد تـورت،
مترجمان در پذیرش یا رد هن:ارها آزادت دارند هرچند که عموماً تمایل دارند از هن:ارهـا
تبعید کنند؛ چون تبعید از هن:ارها پاداش به دنبال دارد و نقض هن:ارها ممک اسد بـا
طرد و مخالفد روبرو شود .ای تحقیق بر اساس ایـ فریـیه اسـد کـه در دورر معاصـر،
عمدتاً بعد از پیروزت انقالب اسالمی ،سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر کـه ریشـه-
هات اجتماعی و فرهنگی دارد .ای سبک جدید بر خالف سبک تحداللفظی پی

از خـود

و در تقابل با آن مشخص ًا سبکی ادبی اسـد .تـا قبـل از انتشـار ترجمـه مرحـوم قمشـهات
ترجمهها تحداللفظی بودند و هن:ارهات ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بـر یکـدیگر
منطبق بود .پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشهات ،حرکتی متفاوت به سـوت سـبکی جدیـد
آغاز شد؛ سبکی ادبی که رد پات آن بهویوح در تمامی ترجمههات معاصر قرآن دیدر مـی-
شود .بنا بر فرییه تحقیق ،ترجمههات متعددت که در ای دورر به چاپ رسیدراند مثـالی از
تأثیر هن:ارها بر ترجمه اسد .ایرچه انتظار میرود که هر ترجمه قرآن ت:ربـهات زبـانی و
____________________________
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سبکی متفاوتی باشد ،ولی تحقیق نشان میدهد که همه ترجمهها در سبک اشتراک دارنـد و
در تفسیر معنی قرآن اسد که با یکدیگر متفاوتاند و با توجه به اینکه کسانی که به ترجمه
قرآن پرداخته اند غالباً ادیب بـهحسـاب مـیآینـد مـیتـوان ترجمـههـات معاصـر قـرآن را
طبعآزمایی ادبی مترجمان ادیب در حوزر ترجمه قرآن نامید.
کلیدواژهها :هن:ار ،سبک ادبی ،ترجمه تحداللفظی ،ترجمه معاصر.

سبک ادبی ترجمههای معاصر قرآن
ای تحقیق بر اساس ای فرییه اسد که در دورر معاصر ،عمـدتاً بعـد از پیـروزت انقـالب
اسالمی ،سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر که ریشههات اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .ایـ
سبک جدید بر خالف سبک تحداللفظی پی

از خود و در تقابل با آن مشخصـاً سـبکی ادبـی

اسد .تا قبل از انتشار ترجمه مرحوم قمشـهات ترجمـههـا تحـداللفظـی بودنـد و هن:ارهـات
ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بر یکدیگر منطبق بود .پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشه-
ات ،حرکتی متفاوت به سوت سبکی جدید آغاز شد ،سبکی ادبی که رد پـات آن بـهویـوح در
تمامی ترجمههات معاصر قرآن دیدر میشود.
در مقدمههایی که مترجمان معاصر قرآن بر ترجمههات خود نوشتهاند و یا در صحبدهـایی
که در جاهات مختلف دربارر ترجمه خود عنوان کردراند مشخصاً به دو نکتـه اشـارر کـردرانـدر
اول ای که تالش کردراند ترجمهشان با ترجمههات متداول در دورر قبل از آنها یعنی ترجمه-
هات عربیزدر و تحداللفظی متفاوت باشد .نکته دیگر ای اسد که آنان ایرچـه در ارجـاب بـه
زبان ترجمه خود از تعبیر «سبک ادبی» استفادر نکردراند اما توصیفی کـه خودشـان بـرات زبـان
ترجمه بهکار بردراند چیزت جز سبک ادبی نیسد .در این:ا به نمونههایی از ایـ توصـیفات از
زبان خود مترجمان اشارر میکنی ر
آقات حداد عادل در نشسد «ویژیی هات زبانی و ادبی ترجمه غالمعلی حداد عادل از قرآن
کری » عنوان کردر «بندر با استفادر از تاریخ هزار سال نظ و نثر فارسی سعی کـردم در ترجمـه
قرآن هر چه زیبایی ،هنرمندت و دانایی در ادب و زبان فارسی وجود دارد را به کار ببنـدم ».در
همان:ا ایشان ادامه میدهدر «ای ترجمه قرآن سعی شدر تا براسـاس نثـر معیـار امـروز تـدوی
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پـا افتـادر امـروزت متمـایز باشـد

بنابرای  ،ترجمه مت قرآ ن باید اندکی فاخر باشد و ای فاخر بودن نبایـد آن را دور از دسـترس
کند ».ایشان همچنی در یفتگویی با هفتهنامه پن:رر ( )4931در پاسخ به سؤالی دربارر اصول و
ویژییهات متمایز سبک ترجمه خود مییویدر
چند اصل را در ای ترجمه مدنظر قرار دادرام که در مؤخرر بـر ترجمـهام نیـز آوردرام .اول
ای که نثرت درسد و استوار و شیوا و روان داشته باشد و بتواند خوانندر را با بالغد و فصاحد
قرآن آشنا کند .دوم ای که به زبان فارسی معیار و متداول امروز باشد .در واقـع ،زبـانی برکنـار از
تقلید از سبک قدما و مصون از سهلانگارتهات بسیارت از نثرهات امروزت .به دور از افـرا در
فارسییرایی و عارت از لغات و اصطالحات عربی نامأنوس و غیرمتداول در زبان فارسـی .سـوم
ای که تحداللفظی نباشد تا مترج وادار شود معنات هر کلمهات را زیر آن بیاورد.

آقات خرمشاهی در یفتگویی که دربارر نثر دکتر سید جعفر شهیدت مترج قـرآن مـیکنـد
اساساً تعبیر سبک ادبی را بکار نمیبرد بلکه سبک ایشان و سبک بسـیارت از مترجمـان جدیـد
قرآن را سبک معیار مینامد .ایشان دربارر نثر شهیدت مییویدر
نثر عالمه شهیدت یک نثر دانشگاهی معیار بود که دربارر نثر معیار باید یفـد کـه در همـی
 ۰1ساله اخیر در ایران همهییر شدر .نثرت هسد کـه بیشـتر فرهیختگـان بـه آن سـبک و سـیا
مینویسند و مشخصههای

ای اسد که عربی یرا نیسد فارسی یرات سرر یرا ه نیسد یـک

نثر اعتدالی اسد .کلمات فرنگی ه تا حد ممک در آن رار ندارد نثرت هسد روشـ  ،شـفاف،
شیوا و تقریباً -به تعبیر بندر -به جات آن که دیدر شود خواندر میشود و عناصر غریب نـدارد؛ و
از آن:ا که شفاف اسد خواندر میشود.

خرمشاهی در ادامه بحث مییویدر «ای نثر ،نثرت اسد که بهتری نشریات ما به آن نوشـته
میشود .دانشنامهها به آن نوشته میشود .سخنرانیها به آن ان:ام میشود .کتابهات درسـی بـه
آن نوشته میشود -کتابهات درسی قبل از دانشگار و کتابهات دانشگاهی  -و ای نثر ،نثـرت
اسد که اآلن م و شما ه به آن سخ مییویی و شما ای یفدویویی را کـه اآلن در حـال
وقوب اسد به نثر معیار ان:ام میدهید .نثر دکتر شهیدت ه هیچ تفاوتی با ای نثـر نداشـد .از
نثر معیار فراتر نبود و فروتر ه نبود».
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خرمشاهی در ادامه یفتگو تأکید میکند که ترجمه آیتی ه به نثر معیار اسد و مـییوینـد
مقالهات نوشتهاند راجع به ای که ترجمههات قرآن در سی ،چهل سال اخیر همه بـه نثـر معیـار
اسد .ایشان سپس یک نفر از مترجمان یعنی سیدعلی یرمارودت را استثنا میکنند و مییوینـد
فقط ترجمه ایشان ویژیی سبکی دارد زیرا به یفته خودشان قـدرت باسـتانیرایـی در نثرشـان
دیدر میشود ویرنه بقیه ترجمهها فاقد سبک شخصیاند حتی ترجمه خودشان.
تعریفی که خرمشاهی در این:ا ارانه میدهد بهدرستی تعریف سبک معیار اسد ولی سـبک
معیار با سبک ادبی تفاوت دارد .زبـان ترجمـههـات معاصـر زبـان فارسـی امـروز یـا بـه قـول
خرمشاهی فارسی معیار اسد ولی دارات عناصر ادبی ه هسد .موسوت یرمارودت ه زبـان
ترجمه خود را نثر معیار مینامدر
زبان ترجمهت م « ،نثر معیار» اسد با اندک چاشنی باستانیرایی (آرکانیس ) .آن ه بـه
ای سبب که قرآن در پانزدر قرن پی

و بر اساس زبان عربی فصیح رایج در آن روزیار فـرو

فرستادر شدر اسد و خواستهام اندکی (تأکید میکن «اندکی» و در حد سایهات) باستانیرایـی
داشته باشد؛ اما نه چندان که از نثر معیار دور شود ....اساس کار م در ای ترجمـه ،کوشـ
برات به دسد دادن بریردانی از کالم خدا بود که «وفادار زیبا» باشد؛ اکنون ایر به ای هـدف
نرسیدر باش  ،یمان دارم که دسد ک به ترجمهات «وفادار روان» دسد یافته باش ؛ یرچه بـه
همی حد نیز ادعا ندارم».

به یمان ما دلیل استفادر از عناصـر ادبـی در زبـان ترجمـههـات معاصـر قـرآن بـه دیـدیار
مترجمان معاصر دربارر ترجمه قرآن برمییرددر از نظر اینان هیچ دلیلی وجود ندارد که زیبـایی
از زبان قرآن حذف شود بلکه میتوان الاقل تـا آن:ـا کـه مـزاح دقـد نیسـد زبـان قـرآن را
زیباسازت کرد.
نقاط عطف در تاریخ ترجمه قرآن

مویوب ترجمه قرآن ،چه به زبان فارسی و چه به زبـانهـات دیگـر ،مویـوعی اسـد کـه
بخصوص در سالهات اخیر تحقیقات یستردرات دربارر آن صورت یرفته اسد .در حوزر زبـان
فارسی ،ایر بحث دربارر ترجمه قرآن را با بحثهایی که دربارر ترجمه متون ادبی شـدر اسـد

سال چهل و هشتم

تأثیر هن:ارها بر روند ترجمه...

41

مقایسه کنی میبینی که ح :بحثهات مربو به ترجمه قرآن بسیار بیشتر از متون ادبی بـودر
اسد .ای بحثها از سه منظر دنبال میشدرر یکی از منظر جـواز شـرعی بـرات ترجمـه قـرآن،
یکی از منظر شیور و سبک ترجمه و یکی ه از منظر معانی واژیان قرآنی .از آن:ا که مویـوب
اول و سوم به بحث ما مربو نمیشود بحث را به مویوب دوم محدود میکنی .
پس از آنکه جواز ترجمه قرآن صادر شد ،ایرانیان به ترجمه قرآن پرداختند .تـاریخ ترجمـه
قرآن به فارسی ه از جهد کمید و ه از جهد کیفید ترجمهها تاریخ پرشکوهی اسـد .در
ای مختصر به معرفی اجمالی سه ترجمه میپردازی که در تاریخ ترجمههات قـرآن بـه فارسـی
نقا عطف بهحساب میآیند .ای سه ترجمه عبارتاند ازر ترجمه تفسیر طبرت ،ترجمه میبـدت
و ترجمه الهی قمشه ات .چنانکه خـواهی دیـد ،ترجمـه تفسـیر طبـرت نمونـه آغـازی ترجمـه
تحداللفظ ی و ترجمه میبدت نیز نمونـه آغـازی ترجمـه روان و فارسـی یـرا و ترجمـه الهـی
قمشهات حلقه واسط میان ترجمههات تحداللفظی و ترجمههات ادبی معاصر اسد.
در آغاز ترجمه تفسیر طبرت چنی میخوانی ر
« ...و ای کتاب را بیاوردند از بـغداد چـهل مصحف بود .ای کتاب نبشته به زبان تازت
و به اسنادهات دراز بود و بیاوردند سوت امیر سید مظفر ابو صالح منصور ب نوح ب نصر بـ
احمد ب اسمعیل رحمةاهلل علیه اجمعی  .پس دشخوار آمد بـر وت خوانـدن ایــ کتـاب و
عبارت کردن آن به زبان تازت و چنان خواسد که مری را ترجمه کند به زبـان پارسـی .پـس
علماء ماوراءالنهر را یرد کرد و ای ازیشان فتوت کرد که روا باشد که ما ای کتاب را به زبـان
پارسی یردانی  .یفتند روا بـاشد خـواندن و نبشت تفسیر قرآن به پارسی مر آن کس را کـه او
تازت نداند از قول خدات عزوجل که یفد :و ما ارسـلنا مـ رسـول اال بلسـان قومـه ...پـس
بفرمود ملک مـظفر ابـو صالح تا علمات ماوراءالنهر را یرد کردند ،از شهر بخارا چون فقیه ابـو
بکر ب احمد ب خامد و چون خلیل ب احمد س:ستانی ،و از شهر بلخ ابو جعفر بـ محمـد
ب علی ،و از باب الهاند و فـقیه الحس ب علی مندوس را و ابو ال:ه خالد ب هانی المتفقه
را ،و ه ازی یونه از شهر سمرقند و از شهر سپی:اب و فرغانه و از هر شـهرت کـه بـود در
ماوراءالنهر و همه خطها بدادند بر ترجمه ای کتاب که ایـ رار راسـد اسد.
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بدی ترتیب پس از آنکه جواز شرعی ترجمه قرآن صادر میشود ،اولی ترجمه قرآن بـه زبـان
فارسی یعنی ترجمه تفسیر طبرت که ترجمهات یروهی اسد تحقق میپذیرد؛ اما پس از حـل مسـلله
جواز شرعی ترجمه قرآن مسلله دیگرت پی

میآید که بـه همـان انـدازر مهـ اسـد و آن مسـلله

سبک یا شیور ترجمه قرآن اسد چون در مورد مت قـرآن ،چنانکـه محمـد جـواد شـریعد (4931ر
 )41مییویدر «در ترجمه کتاب آسمانی هراندازر ه دقد شود قالب و ظـرفی کـه بتوانـد محتـوات
آن کتاب را در خود ییرد و تحمل ایـ بار سنگی را بنمایـد پیــدا نــخواهی کـرد؛ زیـرا در این:ـا
مظروف از آن خالق و ظـرف از آن خـلق اسد ،درحالیکه در قرآن م:ید ظرف و مظـروف هـر دو
از سوت خالق اسد بنابرای رسیدن بـه کـمال در ترجمه قرآن کری غیر ممک اسـد امـا نــزدیک
شدن به آن مـحال نـیسد ».ایر رسیدن به کمال (در سبک بیان) غیـرممک اسـد پـس متـرج روا
نیسد که در برابر قدرت بی مانند خداوند قدرت بیان خود را به نمـای

بگـذارد؛ و بـدی ترتیـب

اسد که شیور ترجمه تحداللفظی در میان مترجمان قرآن باب میشـود .ترجمـه تفسـیر طبـرت بـه
تعبیر محمد جواد شریعد مصدا مفهوم تحداللفظی اسد چون خواننـدر مـیتوانـد بـا جـایگزی
کردن تک تک لغات کل آیه را بسازد .به نمونهات از ای ترجمه توجه کنیدر
اینسد کتاب ،نیسد شک اندر آن ،راهنمات پرهیزکاران را .آن کسهات که بگرونـد بنهـانی،
و بپات دارند نماز ،وز آنچه روزت کردیمشان هـزینه کننـد؛ و آن کـسهـات کـه بگرونـد بدانچـه
فـرستادر آمـد سوت تو ،و آنچه فرستادر آمد از پی

تو ،و بدان جهان ایشاناند بییمانـان .ایشـان

بر رار راسد از خداوندشان ،و ایشاناند ایشان رستگاران .بهدرستی که آن کـسهـا کـه کافراننـد،
یک سانسد بریشان ایر بی کنیشان یا بی نکنیشان ،نهیروند .مهـر نــهاد خــدات بـر دلهـات
ایشان ،و بـر یـوشهاشان ،و بر چش هاشان پوششی ،و ایشانراسد عـذاب بـزر ؛ و از مردمـان
آنکه یوید بگرویدم بخدات و بروز رستخیز ،و نه اندایشان از یرویدیان؛ و میفریبنـد خـدات را و
آنکسها که بگرویدند ،و نهفریبند مگر تنهاشان را ،و نه دانند؛ که اندر دلهاشـان بیمـارت اسـد و

بفزودشان خدات بیمارت ،و ایشانراسد عـذاب دردنـاک بدانچه بودند می بدروغ داشتند.

ترجمه دیگرت که در تاریخ ترجمه قرآن اهمیـد بسـیارت دارد ترجمـه میبـدت اسـد .بـا
فاصله زمانی کمی از ترجمه تفسیر طبرت ،میبـد بـر اسـاس تفسـیر الهـرو خواجـه عبـداهلل
انصار کتاب کشف االسرار و عدّة االبرار را در در م:لد به رشته تحریـر در مـیآورد .اسـاس
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کار میبد در ای کار ای اسد که هر آیها را در سه نوبد ترجمه یا تفسیر میکند .در نوبد
اول معنى آیه را با کمتری تفسیر و کمتری لفظ ممک میآورد که ای درواقع همان ترجمه در
معنی مورد نظر ماسد .اهمیـد ایـ ترجمـه در ایـ اسـد کـه میبـدت اوالً از شـیور ترجمـه
تحداللفظی طبرت فاصله می ییرد و ب:ات آنکه کلمه به کلمه ترجمه کند و نحو زبان عربـی را
به فارسی انتقال دهد ،به خود آزادت بیشترت میدهد تا معنی قرآن را بـه بیـان مـورد قبـول در
زبان فارسی و به زبان روان و سلیس بنویسد .دربارر ترجمه میبدت مقاالت بسیار نوشته شدر و
بیشتر ای مقاالت به نوآورتهـات واژیـانی از جملـه برابرهـات پارسـی و ترکیبـات نوسـاخته
واژیانی و نیز به دقد میبدت در انتخاب معادل و انتقال معنی اشارر کردراند؛ اما تا آن:ا کـه بـه
مسلله سبک ترجمه مربو میشود ،ترجمه میبدت از ترجمههات پیشگامی اسد که جانب زبان
فارسی را رعاید کردر و مترج در عی اینکه دقد در انتقال معانی بـرای

مهـ بـودر از هـر

تالش برات زیبا نوشت مت ترجمه فرویذار نکردر اسد .از ای نظـر ترجمـه میبـدت را شـاید
بتوان الگوت ترجمههات ادبی قرآن در دورر معاصر نامید .به نمونهات از ای ترجمه توجه کنیدر
ایشان که کافر شدند یکسانسد بریشان .ایشان را بی نمایى و آیار کنـى یـا بـی ننمـایى و
آیار نکنى نخواهند یروید .مهر نهاد اللَّه بر دلهات ایشان و بر یوش ایشـان ،و بـر چشـ هـا
ایشان پردرایسد و ایشانراسد عذابى بزر  .از مردمان کـس اسـد کـه مـییویـد بگرویـدی
بخدا و بروز رستاخیز و ایشان یرویدر نیستند .چنان مىپندارنـد کـه خـدا را مـىفریبنـد و
مؤمنانرا و فریب نمیسازند مگر با تنها خوی

و نمیدانند که ای فریب اسد کـه در آنانـد.

در دلهات ایشان بیمار و یمان اسد ایشان را بیمـار دل افـزود و ایشانراسـد عـذابى درد
نما درد افزا بآنچه دروغ یفتند که رسول و پیغام دروغ اسد؛ و چون کـه ایشـان را یوینـد
تباهى مکنید در زمی جواب دهند یویند ما نیک کنندیانی و با سامان آورندیان «اال» آیار بیـد
بهدرستی که ایشان آناند که تبار کاراناند و لک نمیدانند که غاید آن فساد چیسد.
پس از ترجمه میبدت ترجمههات بسیار دیگرت انتشار یافد ولی ایـ ترجمـههـا بیشـتر
دنبالهرو سند ترجمه طبرت بودند تا ترجمه میبدت .به یفته حداد عادل« ،ایـر شـیور میبـدت
پس از او ادامه مییافد شاید امروز نیاز به ترجمههات یونایون از قرآن کری نداشتی ».
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ترجمه مرحوم قمشهات ازآن جهد حانز اهمید اسد که در پایـان دوررات از ترجمـههـات
تحد اللفظی قرآن نوشته میشود .ای ترجمه اولی بار در سال  4939به چاپ میرسـد .امتیـاز
عمدر ای ترجمه ای اسد که برخالف ترجمههات پیشی که در آنها ترجمه آیات بی سـطور
آمدر ،در این:ا ترجمه در صفحه مقابل آمدر اسد .ای مطلب صرفاً یک مالحظه چـاپی نیسـد
بلکه بیانگر اهمیتی اسد که مترج و در واقع خوانندر قرآن برات ترجمـه قانـل اسـد و مایـل
اسد آن را جدا از مت اصلی و به عنوان متنی مستقل بخواند؛ بهعبارتدیگر چـاپ ترجمـه در
صفحه مقابل بیانگر ظهور نسلی از خوانندیان اسد که به خواندن قرآن بـه زبـان عربـی اکتفـا
نمیکنند و مایل اند جدا از صواب خواندن قرآن به زبان عربی معنـی آیـات را هـ درک کننـد.
اتفاقاً سبک ترجمه مرحوم قمشهات ه مؤید ای نکته اسد چون سـبک بسـیار فارسـییـرا و
خوانندر محور و بسیار روش و سلیس اسد و ای را همه منتقدان ای ترجمه تصریح کردراند
و امتیاز بزر

آن دانستهاند.

دربارر ای ترجمه در دانشنامه اسالمی چنی میخوانی ر
«ترجمه ا خوشخوان ،تفسـیر آمیـز و آزاد اسـد .ایـ ترجمـه ارزش تـاریخى و تـأثیر
روانشناختیاش بی

از ارزش علمى و بالفعل و آکادمیک آن بودر اسد ،به ای شـرح کـه

ای ترجمه در  ۰۰سال پی

و در طول نی قرنى که صدها بار چاپ و ت:دید چاپ شدر و

در میلیونها نسخه منتشر یردیدر ،بی

و پـی

از هـر ترجمـها بـه خواننـدیان عـاد و

دوستداران قرآن و فه معانى و معارف آن ،نشان دادر اسد که سبک و سیا قـرآن م:یـد،
آنیونه که ترجمهها تحداللفظی هزارساله ،نشان دادراند ،جسـته -جسـته نیسـد و ایـ
یعنى رمیدیى خاطر و هراس ذهنى میلیونها مؤم مسلمان فارسـى زبـان را از بـی بـردن.
بهعبارتدیگر رهیافـد کلـى شـادروان قمشـها بـهصـرافدطبـع و ذو سـلی و فطـرت
مستقیم

به ترجمه قرآن درسد و علمى بودر اسد ،اما در جزنیات و فرعیات و مفـردات

و ترکیبات و مسانل صناعى و فنى ترجمه کمبودهـایى داشـته اسـد .کـار او را بـا رسـالد
تاریخى -فرهنگى نیما یوشیج (على اسفندیار ) پدر و بانى شعر نو فارسى مىتوان مقایسه
کرد که ابتکار و به قول قدما بدعد حسنه یعنى نوآور سن:یدرا به میان آورد و به جـا
روزنه ،دروازرا به رو شعر تکرار مکرراتى و کلیشه پرداز یکصد سال اخیر فارسـى بـاز
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کرد و دیدها و دیدیارها و نگارها را اصالح کرد ،ولو آن که بپـذیری خـودش نمونـههـا
درخشان یا مهمى از شعر نو عریه نکرد .پی

از مرحوم قمشها  ،بصـیرالملک و همزمـان

با او عبدالحسی آیتى (آوارر) و اندکى پس از او مترج توانایى چون ابوالقاس پاینـدر هـ
به همی رار رفتند.

یکی از برکات ترجمه مرحوم قمشهات جدا از طیف وسیع خوانندرات که داشـد ایـ بـود
که زمینه یرای

به ترجمههات روان و زیبات قرآن را فراه کرد .بر ای ترجمه نقدهات زیـادت

نوشته شد .مطالبی که در ای نقدها دربارر سبک و زبان ترجمه آمـدر درواقـع زیربنـات نظـرت
ترجمههات ادبی را فراه کرد که آنها را با دو صفد روانی و زیبایی میتـوان توصـیف کـرد.
شرح اجمالی ای نقدها در مقاله دانشنامه اسالمی دربارر ای ترجمه آمدر اسـد .از جملـه ایـ
نقدها نقدت اسد که آقات دکتر احمد احمد با عنوان «یرورت ترجمها آکادمیـک از قـرآن
کری » در نشریه بینات ،شمارر اول ،بهار  4939به چاپ رساندر اسـد .عنـوان ایـ نقـد خـود
روشنگر اسد و حکاید از یرورت ترجمهات اسد که نه به دسد حوزویان بلکـه بـه دسـد
دانشگاهیان صورت میییرد .به یمان ما وقوب انقالب اسالمی یرورت توجه عالمانه بـه مـت
قرآن و لذا اهمید ترجمهات امروزت و دقیق و زیبا را افزای

داد و باعث شـد کـه بسـیارت از

دانشگاهیان و ادبا به ترجمه قرآن عناید کنند و در ای کار طبع خود را بیازمایند.
در نقد دیگرت که آقا حسی استادولى بر ای ترجمه مـینویسـد (نشـریه بینـات  -سـال
دوم ،شمارر  ،1زمستان  ،)4931سه ویژیى مثبد برا ای ترجمه قانـل مـیشـودر اخـالص و
صفا باط مترج که نورانید خاصى به ترجمه بخشیدر؛ قل روان و انشا سلیس مترج که
فه عبارات را آسان کردر؛ و همرار بودن ترجمه با تفسیر و توییحات که فهـ آیـه را روشـ
مىسازد .ایشان هفد ویژیى منفى نیز برات ترجمه برشمردرانـدر  .4بـىدقتـى و سرسـر کـار
کردن؛  .3یعف ادبى مترج ؛  .9آمیختگى شرح و مت ؛  .1نقل به معنى؛  .۰افتادیىها؛  .3نقص
ویرای

و باالخرر اجمال و تفصیلها  .به نمونهات از ترجمه مرحوم الهی قمشهات توجه کنیدر
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ای کتاب که هیچ شک در آن نیسد ،راهنمات پرهیزیاران اسد .آن کسانی کـه بـه جهـان
غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردی به فقیران انفا کنند؛ و آنان که
ایمان آرند به آنچه به تو و آن چه به (پیغمبران) پی

از تو فرستادر شدر و آنها خود بـه عـال

آخرت یقی دارند .آنان از لطـف پروردیـار خـوی

بـه رار راسـدانـد و آنهـا بـه حقیقـد،

رستگاران عال اند .ات رسول ما کافران را یکسان اسد که ایشان را بترسانی یا نترسـانی ،ایمـان
نخواهند آورد .خدا مهر نهاد بر دلها و یوشهات ایشان ،و بر چش هات ایشان پـردر افتـادر ،و
ایشان را عذابی سخد خواهد بود؛ و یروهی از مردم (یعنی منافقان) یویندر ما ایمان آوردرایـ
به خدا و به روز قیامد ،و حال آنکه ایمان نیاوردراند .میخواهند خدا و اهـل ایمـان را فریـب
دهند و حال آن که فریب ندهند مگر خود را ،و ای را نمـیداننـد .در دلهـات ایشـان بیمـارت
(جهل و عناد) اسد ،خدا بر بیمارت آنها بیفزاید ،و برات ایشان اسد عذابی دردناک ،به سـبب
آنکه پیوسته دروغ مییفتند.
در دوران معاصر ترجمههات متعددت از قرآن به بازار آمدر که عمدر آنها صبغه ادبـی دارد
و پس از پیروزت انقالب اسالمی صورت یرفته اسد .در این:ا به برخی از ای

ترجمهها اشارر

میشودر ترجمه عبدالحمید آیتی ،ترجمه محمـد خواجـوت ،ترجمـه دکتـر سـید جـالل الـدی
م:تبوت ،ترجمه کاظ پورجوادت ،ترجمه محمدمهدت فوالدوند؛ ترجمه بهاءالدی خرمشـاهی،
ترجمه دکتر غالمعلی حداد عادل و ترجمه علی موسوت یرمارودت.
مروری بر تحقیقات مرتبط با مفهوم هنجار در ترجمه

از آن:انی که فرض مقاله دربارر رابطه مفهوم هن:ار و ترجمههات معاصـر قـرآن اسـد ،در
ای بخ

به معرفی و بیان اهمید مفهوم هن:ار در ترجمه میپردازی تا چگونگی ایـ رابطـه

معلوم شود.
در یذشته ترجمه بیشتر امرت «زبانی» تلقی میشد و لذا در نقد و بررسی ترجمه دو مفهوم
«وفادارت» و «تعادل» دو معیار اساسی بهحساب میآمد .از طرفی دیگر ،ترجمه به همـان انـدازر
که امرت زبانی بهحساب میآمد امرت فردت نیز بود؛ بهعبارتدیگر ،فردید مترج عامل اصـلی
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ترجمه تلقی میشد؛ اما ترجمه یک امر صرفاً زبـانی نیسـد چـون «در خـ اتفـا

نمیافتد» (بسند و لفور )41-3114 ،بلکه «در موقعیدهات معینی و ملموسی اتفا میافتد کـه
دربردارندر فرهنگهات متفاوت (مبدأ و مقصد) اسد( ».اسنل هورنبی )11 ،3114 ،4و لـذا هـر
دو فرهنگ محدودیدهایی بر عمل ترجمه اعمال میکنند.
نظریه «ترجمه به عنوان فعالیتی هن:ارمند» نخستی بار در سال  4311توسط ییدنون تورت
در کتاب در جست:وت نظریه ترجمه 3مطرح شد .ایـ نظریـه بعـدها در سـال  433۰در کتـاب
مطالعات توصیفی ترجمه و فراتر از آن 9به صورتی کاملتر عریه شد .تورت در واقـع یکـی از
ترجمه شناسانی اسد که به مکتب توصیفی «دخل و تصرف »1تعلـق دارد .ایـ مکتـب مبـانی
نظرت خود را از نظریه «نظامهات چندیانه» ایون زوهر و دیدیار توصیفی جیمز هـولمز دربـارر
مطالعات ترجمه میییرد؛ بنابرای تورت روشی در توصیف ترجمه به کار میبرد که مبتنـی بـر
دو اصل اسدر اصل اول ای اسد که مطالعات ترجمه فعالیتی توصیفی اسـد .اصـل دوم ایـ
اسد که توصیف ناظر بر مت مقصد اسد .آنچه نظریه تورت را از دیگر نظریات ترجمه متمایز
میکند همی اصل دوم اسد؛ بنابرای اصل ،فرهنگ مقصد اسد ،و نه مت مبدأ ،کـه جایگـار و
کارکرد مت مقصد را تعیی میکند و لذا وظیفه محقق ترجمه توصیف جایگـار و کـارکرد مـت
ترجمه به مثابه متنی مستقل از مت مبدأ اسد .به اعتقـاد تـورت ،فعالیـد ترجمـه تحـد تـأثیر
م:موعهات از هن:ارها صورت میییرد که از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوتانـد و در واقـع
هدف نهایی مطالعات ترجمه تبیی ای هن:ارها و انتخابهات استراتژیک مترج اسد (433۰ر
.)۰9
از نظر تورت ،هن:ارهـا پدیـدرهـایی اجتمـاعی -فرهنگـی اسـد کـه در دو سـوت طیـف
محدودیدهات اجتماعی -فرهنگی قرار دارند؛ بهعبارتدیگر ،ایر پیوستارت داشـته باشـی کـه
محدودیدهات اجتمـاعی -فرهنگـی را بتـوان در روت آن پیوسـتار جـات داد ،در یـک سـوت
1 Snell Hornby
2 In Search of a Theory of Translation
3 Descriptive Translation Studies and Beyond
4 Manipulation School
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پیوستار قوانی مطلق هسـتند و در سـوت دیگـر خصـلدهـات فـردت .هن:ارهـا در روت ایـ
پیوستار و بی ای دو قطب قرار دارند و البته جات آنها مدام تغییـر مـیکنـد .هن:ارهـا مطلـق
نیستند بلکه ممک اسد به صـورت مقطعـی یـا دانمـی کنـار یذاشـته بشـوند و ب:ـات آنهـا
روشهات دیگرت به کار یرفته شود که بهتدریج به هن:ار تبدیل شوند (433۰ر .)۰1
افراد در فرآیند اجتماعی شـدن هن:ارهـا را مـیآموزنـد .پیـروت از هن:ارهـا و یـا نقـض
هن:ارها پاداشها و م:ازاتی دارد .هن:ارها مستقیماً قابلرؤید نیستند اما میتـوان بـا مشـاهدر
رفتارهات مکرر افراد هن:ارها را شناخد .ترجمه ه یک رفتار فرهنگی -اجتماعی و لذا مبتنی
بر هن:ارهاسد .مترجمان قبل از اینکه مترج بشوند ترجمه میخواننـد و بـا هن:ارهـایی کـه
مترجمان دیگر در کارهات خود بکار بردراند آشنا میشـوند و لـذا وقتـی کـه خـود شـروب بـه
ترجمه میکنند ناخودآیار آن هن:ارهات زبانی و فرهنگی را در کار خود بکار میبرند .محققـان
ترجمه که در پی توصیف ترجمهها هستند هن:ارهـا را در چـارچوب مفهـوم عوامـل فرامتنـی
بررسی میکنند .ای عوامل عبارتاند از سیاسدهات حاک بـر انتخـاب کتـاب بـرات ترجمـه،
سیاسدها و محدودیدهات انتشار کتـاب ،آداب اجتمـاعی و فرهنگـی و غیـرر .بـدی ترتیـب
هن:ارها ماهیتاً مفاهیمی اجتماعی هستند و انتظارات معینی را برآوردر میکنند .کاربرد هن:ارها
اجبارت نیسد .ه میشود آنها را ندیدر یرفد ه میشود از آنها تبعید کـرد ،هرچنـد کـه
معموالً ،مخصوصاً در خصوص ترجمه ،مورد دوم صاد اسد؛ بـهعبـارتدیگـر ،از یـک سـو،
هن:ارها مفاهیمی مطلق نیستند بلکه تابع پسند مردم و شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعـه
در یک مقطع زمانی خـاص مـیباشـند .از سـوت دیگـر ،چنانکـه پرکینـز (3113ر  )43۰نشـان
میدهد ،دو دسته هن:ار در جامعـه وجـود داردر هن:ارهـات بینشـی ،4و هن:ارهـات رفتـارت.3
هن:ارهات بینشی مشتمل اسد بر اعتقادات مشترک میان مردم یا اعضـات یـک یـرور دربـارر
اینکه در شرایط خاص مردم یا اعضات یرور چگونه بایـد رفتـار کننـد؛ و هن:ارهـات رفتـارت

1 Attitudinal norms
2 Behavioral norms
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مشتمل اسد بر عمل مردم یا اعضات یرور در شرایط خاص؛ و ای دو دسته هن:ـار لزومـاً بـا
یکدیگر همسو نیستند.
در حوزر ترجمه ،هن:ارها بر سه دستهاندر هن:ارهات اولیه؛ ای هن:ارها شامل انتخاب مت
برات ترجمه اسد .به عقیدر تورت ،کتابهایی را که مترجمان برات ترجمـه انتخـاب مـیکننـد
تابع پسند و انتظارات خوانندیان اسد و بی ارتبا با یکدیگر نیسد .دسـته دوم هن:ارهـا بـه
شیورهات متداول در بخ بندت مت ترجمه مـیپـردازد .مـت ترجمـه ممکـ اسـد از همـان
ساختار صورت مت اصلی مثالً تقطیع پارایرافها استفادر کند یا برعکس ساختار صـورت مـت
اصلی را عوض کند .دسته دیگر هن:ارها هن:ارهات متنـی و زبـانی اسـد بـه ایـ معنـی کـه
مترجمان از ویژییهات زبانی معینی برات نوشت مت ترجمه اسـتفادر مـیکننـد .در ایـ مقالـه
منظور ما از تأثیر هن:ارها بر ترجمه قـرآن اشـارر بـه همـی دسـته سـوم هن:ارهاسـد؛ یعنـی
مترجمان معاصر قرآن از هن:ارهات متنی زبانی متداول در جامعه ادبی و مذهبی استفادر کردر و
قرآن را به سبک ادبی ترجمه کردراند.
روش تحقیق

فرییه مقاله ای اسد که عمـدر ترجمـههـات معاصـر قـرآن ترجمـههـایی ادبـی هسـتند؛
بهعبارتدیگر ،مترجمانی که ای ترجمهها را نوشتهاند خود زمینه ادبی داشته و به مت قرآن بـه
مثابه متنی ادبی نگار کردراند و ویژییهات سبک ادبی در ترجمهها بهویوح قابل رؤید اسـد.
از طرف دیگر ،وجود ای تعداد ترجمههات ادبی خود هن:ارت در ترجمـه قـرآن ای:ـاد کـردر
بهنحوتکه ایر کسی بخواهد ترجمه جدیدت از قرآن ارانه کند نسبد به ای هن:ار نمـیتوانـد
بیاعتنا باشد و به احتمال قوت از آن تبعید کردر و سعی خواهد کرد که کالم

تا حـد امکـان

زیبا و ادبی باشد.
برات اثبات ای فرییه ،سه ترجمه معاصر قرآن را انتخاب کردر و یک سـورر از هـر کـدام
یعنی سورر شمس را از جهد ویژییهـات ادبـی مـورد بررسـی قـرار دادیـ  .ایـ ترجمـههـا
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عبارتانـد ازر ترجمـه عبدالحمیـد آیتـی ،ترجمـه محمدمهـدت فوالدونـد ،ترجمـه بهاءالـدی
خرمشاهی.
اما ویژییهات ادبی کدامند و سبک ادبی چگونه تعریف مـیشـود؟ بـرات سـبک تعـاریف
بسیارت ارانه شدر اسد .همچنی سبک ادبی را با ویژییهات متعدد توصیف کردرانـد .بـدیهی
اسد در این:ا نمیتوان به بحث دربارر ای مویوب پرداخد؛ اما میتوان تعریفـی بـرات سـبک
ادبی ارانه دادر و همان تعریف را مبنات داورت قرار داد .سبک شـیورات از نگـارش مـت اسـد
که از نحور ترکیب سه عنصر به وجود میآیدر کلمات ،زبان م:ازت ،و نحو .ای سه عنصـر بـه
طر مختلف میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند و سبکهات مختلف را به وجود بیاورنـد .ایـر
بخواهی از تشبیه استفادر کنی  ،ای عناصر شبیه به لباس میماننـد .اطالعـاتی کـه متنـی منتقـل
میکنند مثل ت فرد میماند اما ای عناصر مثل لباسهایی هستند که بر ت ایـ فـرد مـیکنـی .
لباسها میتوانند رسمی ،غیررسمی ،ادبی و غیرر باشـند ،همچنـان کـه متنـی مـیتوانـد ادبـی،
توییحی ،غیررسمی و غیرر باشد.
مه تری ای سه ویژیی شاید کلمات و ترکیبات واژیانی باشـند .نویسـندر یـا متـرج بـا
انتخاب کلمه میتواند تا حد زیادت نوب سبک را مشـخص کنـد .مـثالً کلمـاتی کـه بـه حـوزر
محاورر تعلق دارند وقتی در متنی فراوان بکار میروند طبعاً سبک محاوررات به مت مـیدهنـد.
یا کلماتی که به حوزر ادب تعلق دارند سبک ادبی میسازند .بعد از کلمـات ،شـاید مهـ تـری
عنصر سبک نحو باشد .هر زبان قواعد نحوت مشخصی دارد ولـی درعـی حـال برخـی از ایـ
قواعد انحصاراً در محاورر و برخی دیگر انحصاراً در سبک ادبی بکار میروند؛ بهعبارتدیگـر،
سبک ادبی و محاورر قواعد نحوت مخصوص به خود دارنـد و قواعـد یکـی در دیگـرت بکـار
میرود .زبان م:ازت یکی دیگر از عناصر سبک اسد ولی با توجه به اینکـه در این:ـا مویـوب
پژوه

ما مت تألیفی نیسد بلکه ترجمه اسد و مترجمان معمـوالً بیـانهـات اسـتعارت مـت

اصلی را به صورت استعارت ترجمه میکنند .برات مثال به جمالت زیر توجه کنیدر
رار کسانی که به آنها نعمد دادت ،نه رار کسانی که بر آنها خش یرفتی و نه رار یمراهان
رار کسانی که آنان را نواختهات ،آنان نه که از نظر انداختهات ،و نه یمراهان (ترجمه خرمشاهی)
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آنان مورد هداید پروردیار خوی اند و رستگارند
ایشان از سو پروردیارشان قری هدایداند ،و خود رستگارانند (ترجمه آیتی)
در دو مثال فو  ،جمله اول جملهات اسد که خود ما آن را نوشتهای  .ای جمله ،با توجه
به دو عنصر اصلی سبک ادبی یعنی واژیان و نحو ویژیی بارزت ندارد و میتوان یفد از ایـ
جهد خنثی اسد .ولی دو جملهات که مترجمان قرآن نوشتهاند جمالتی دارات بار ادبی هسـتند
زیرا یا از جهد واژیان انتخاب شدر یا نحو جمالت بار ادبی دارند .در ترجمه خرمشـاهی واژر
«نواخت » به معنی «مورد لطف و عناید قرار دادن» واژرات عام و معیار نیسد؛ و نیـز در همـی
ترجمه مترج به جات اینکه بگوید «نه آنان که از نظر انداختهات و نه یمراهـان» جـات «نـه» و
«آنان» را عوض کردر و ای تغییر نحوت در سبک جمله تأثیر یذاشته اسد .در ترجمه آیتی نیز
استفادر از کلمه «ایشانر به جات «آنان» درجه رسمید مت را باال بـردر اسـد .همچنـی تعبیـر
واژیانی «قری هدایداند» تعبیرت استعارت اسد که درجه ادبید زبان ترجمه را بـاال مـیبـرد.
همچنی کاربرد غیرمتعارف «رستگارانند» (ب:ات رستگارند) که شاید تحـد تـأثیر زبـان عربـی
ساخته شدر و بیشتر در متون ادبی یافد میشود درجه ادبیـد سـبک ترجمـه را بـاال مـیبـرد؛
بنابرای در دو مثال سادر فو  ،دیدی که مترجمان در مقایسه با آنچه مـا آن را زبـانی از حیـث
سبکی خنثی میدانی  ،زبانی بکار بردراند که درجه ادبید سبک آن باالتر اسد.
چنانکه یفته شد ،برات بررسی صحد فرییه تحقیق ،سوررات از قرآن را انتخاب کـردی و
ترجمه مترجمان مورد نظر را با یکدیگر سن:یدی  .مبنات ای سن:
که در باال به آنها اشارر شد .نحور سن:

عناصر سبک ادبی بودنـد

ه مثل دو مثال فو بود به ای معنی که هر جملـه

را به زبانی فاقد ویژیی بارز ادبی ترجمه کردی و سپس ترجمه تک تک مترجمان از هر جملـه
را با آن ترجمه از نظر سبکی خنثی مقایسه کردی و مواردت را که در آنها عناصـر ادبـی بکـار
رفتهاند شمردی .
ترجمه آیتی

سویند به آفتاب و روشنىاش به هنگام چاشد؛ و سویند به مار چـون از پـى آن برآیـد؛ و
سویند به روز چون ییتى را روش کند؛ و سویند به شب چون فـرو پوشـدش؛ و سـویند بـه
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آسمان و آن که آن را بر آوردر؛ و سویند به زمی و آن که آن را بگستردر؛ و سویند به نفـس و
آن که نیکوی

بیافریدر .سپس بدتها و پرهیزیارتهای

را به او الهام کـردر کـهر هـر کـه در

پاکى آن کوشید رستگار شد؛ و هر که در پلید اش فرو پوشید نومید یردید .قوم ثمود از رو
سرکشى تکذیب کردند .آنگار که شقیترینشان برخاسد .پیامبر خدا به آنها یفد که مادرشـتر
خدا را با آبشخورش وایذارید .تکذیب

کردند و شتر را پى کردند .پس پروردیارشان به سبب

یناهشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان ساخد؛ و او از سران:ام آن بیمناک نشد.
واژگان و ساختارهای ادبی

به هنگام چاشد؛ از پی آن برآید؛ فروپوشدش؛ برآوردر و  ...بگستردر (ای دو واژر به ایـ
دلیل انتخاب شدر که نوعی قافیه دارند) ،هرکه در پاکی آن کوشید  ...در پلیدتاش فـرو پوشـید
(در ای انتخاب ه تالشی برات ای:اد قافیه دیدر میشود)؛ شقی ،تکذیب

کردند (منطقاً انتظار

می رود که بگویی آنان نافرمانی کردند نه اینکه بگویی تکذیب کردند)؛ برسرشـان عـذاب آورد
(در فارسی امروزر که خرمشاهی از آن به فارسـی معیـار یـاد مـیکنـد عـذاب بـا نـازل کـردن
همایندت دارد نه با آوردن).
ترجمه خرمشاهی

سویند به خورشید و پرتوافشانیاش؛ و سویند به مار چون از آن پیروت کند؛ و سویند بـه
روز چون روشن

دارد؛ و سویند به شب چون فرو پوشد؛ و سویند به آسـمان و آنکـه آن را

برافراشد؛ و سویند به زمی و آنکه آن را بگسـترد؛ و سـویند بـه نفـس انسـان و آنکـه آن را
سامان داد .آنگار نافرمانی و پرهیزیارتاش را در آن الهام کرد .بهراستی هر کس که آن را پاکیزر
داشد ،رستگار شد؛ و بهراستی نومید شد هر کـس کـه آن را فرومایـه داشـد .قـوم ثمـود بـا
طغیان

انکار پیشه کرد .آنگار که شقاوتپیشهترینشان برپا خاسد .حال آنکـه پیـامبر خـدا بـه

آنان یفته بود ای شتر خداوند اسـد ،او و بهـرر آبـ

را رعایـد کنیـد .سـپس او را دروغزن

شمردند و آن [شتر] را پی کردند ،آنگار پروردیارشان آنان را بـه یناهشـان ،بـه یکسـان نـابود
ساخد؛ و از عاقبد کارش نترسد.
واژگان و ساختارهای ادبی :پرتوافشانی ؛ روشن

دارد ،دروغ زن شمردند
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ترجمه فوالدوند

به نام خداوند بخشندر مهربان سویند به خورشید و تابندیىاش ،سویند بـه مـه چـون پـى
[خورشید] رود .سویند به روز چون [زمی را] روش یرداند .سویند به شب چو پـردر بـر آن
پوشد .سویند به آسمان و آن کس که آن را برافراشد .سویند بـه زمـی و آن کـس کـه آن را
یسترد ،سویند به نفس و آن کس که آن را درسد کرد .سپس پلیدکار و پرهیزیار اش را به
آن الهام کرد .که هر کس آن را پاک یردانید ،قطعاً رستگار شد؛ و هر که آلودراش ساخد ،قطعاً
درباخد .قوم ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند .آنگـار کـه شـقىترینشـان بر[پـا]
خاسد .پس فرستادر خدا به آنان یفدر «زنهار! مادرشتر خدا و [نوبد] آبخوردن
نهید .ولى دروغزن

خواندند و آن [مادرشتر] را پى کردند ،و پروردیارشان به سزا

را حرمد
یناهشان

بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد؛ و از پیامد کار خوی  ،بیمى بـه خـود رار
نداد.
واژگان و ساختارهای ادبی :مه (ب:ات مار)؛ پی رود ،درباخد؛ زنهار
بحث و نتیجهگیری

فرض ما در ای تحقیق ای بود که مترجمان در هر دورر ممک اسـد بـه جـات اینکـه بـه
ت:ربه جدید در ترجمه دسد بزنند به تأسی از یکدیگر ،یعنی تحد تأثیر هن:ارهات متـداول و
مقبول در جامعه یا جامعه ادبی ترجمه کنند .یفتی که ای مطلب در مورد ترجمه قرآن ،هـ در
یذشته و ه در حال صاد بودر اسد .زمانی ترجمههات تحداللفظی قرآن هن:ار بـهحسـاب
می آمد چون انتظار موجود از ترجمه قرآن ترجمهات زیبا نبود .قرار نبود مترج تمام تالش

را

برات نوشت ترجمهات زیبا بکار ببرد .از مترج انتظار میرفد کالم خدا را به دقد ترجمه کند
و ای فقط با ترجمه تحداللفظی ممک بود .پـس از ترجمـه متفـاوت الهـی قمشـهات دوررات
جدید در ترجمه قرآن آغاز شد؛ دوررات که زیبایی بـه همـان انـدازر دقـد اهمیـد داشـد؛ و
تصادفی نبود بیشتر کسانی که به ترجمه قـرآن رو آوردنـد پیشـینه ادبـی داشـتند و نـه پیشـینه
حوزوت .ای مترجمان البته از لفظ ادبی استفادر نکردند و در عـوض مـدعی شـدند کـه از نثـر
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امروزت و معیار برات ترجمه قرآن استفادر کردراند ولی بهطورتکه بررسی ترجمـه یـک سـورر
کوچک به قل چند مترج نشان داد ترجمهها از واژیان و نحو ادبی استفادر کردراند ،واژیان و
نحوت که در فارسی امروز یا فارسی معیار متداول نیسد .فقط یکی از مترجمان یعنی موسـوت
یرمارودت تصریح کردر که زبان ترجمهاش تا حدت آرکانیک (یعنی ادبی) اسد ولی او هـ از
لفظ ادبی استفادر نکردر اسد .حاال اینکه چرا مترجمان نمی خواستند از لفظ ادبی استفادر کننـد
خود سؤالی اسد که باید در تحقیقی دیگر به آن پرداخد.
کتابنامه
آیتی ،عبدالمحمد .)4933( .ترجمه قرآن م:ید .تهران .انتشارات سروش.
احمدت ،احمد« .)4939( .یرورت ترجمه آکادمیک از قرآن کری  ».نشریه بینات .شمارر اول .بهار.
استاد ولی ،حسی « .)4931( .یزارشی از ویرای

جدید و کامل ترجمه شادروان مهدت الهی قمشهات».

نشریه بینات .سال دوم .شمارر .1
حداد عادل ،غالمعلی .)4931( .سخنرانی در نشسد «ویژییهات زبانی و ادبی ترجمه غالمعلـی حـداد
عادل از قرآن کری » .فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
حداد عادل ،غالمعلی« .)4931( .تأثیر تفسیر بر ترجمههات قرآنی» .هفتهنامه پن:رر .شمارر .413
خرمشاهی ،بهاءالدی  .)4913( .یفتگو با روزنامه ایران.
خرمشاهی ،بهاءالدی  .)4913( .ترجمه قرآن .تهران .یلش .
شریعد ،محمد جواد« .)4913( .طبرت و اولی ترجمه قرآن به زبان فارسی» .کیهـان فرهنگـی .شـمارر
( .33صص .)43-41
طبرت ،محمد اب جریر .)49۰3( .ترجمه تفسیر طبرت .جلد اول .به تصحیح حبیب یغمایی .تهران .نشر
توس.
فوالدوند ،محمدمهدت .)414۰( .ترجمه قرآن .انتشارات دارالقرآن الحکی  .چاپ اول.
قمشهات ،مهدت الهی .)4911( .ترجمه قرآن .ق  .نشر فاطمه الزهرا.
میبدت ،رشیدالدی  .)4911( .ترجمه قرآن کری  .مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
موسوت یرمارودت ،علی .)4911( .ترجمه قرآن .تهران .قدیان.
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شادیها و غمگنیهای مترجم:
خوانش و تحلیل انتقادی آرای ترجمانیِ خوزه اوُرتِگا گاسِت
محمدرضا لرزاده (دانشجوی دکتری ترجمه دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران)
m.lorzadeh@gmail.com

چکیده
گاه جدل بیحاصل و غیرکاربردی در زمینه معنا به مبـاحیی چـون ترجمـه افراطـی کـوای کشـیده
میشود که در آن ،معنا نه طی تعامل بینافردی ،بلکه به صـورت رفتارشناسـانه و طـی ارتبـا میـان
عمل و بافتار حاصل میشود و معنا دست نیافتنی تصویر میشود .در ای میان ،فیلسـو اسـاانیایی،
خوزه اورتگا ی .گاست کمی از ای فضای منطقی محض دوری میگزیند :وی هرچند همـه امـور
بشری را در عی محتمل بودن دستنیافتنی میشمارد ،نسبیت عام حاکم بـر ارتبـا درونزبـانی و
بینازبانی را پذیرفته و بسط میدهد و تعامل زبانی را عامل مفاهمه گـویشوران زبـان مـیدانـد .بـه
زعم وی ،سهل و ممتنع بودن برقـراری ارتبـا باعـ تـ دادن سـاده و بـیپیرایـه آن بـه تحلیـل
نمیشود و ترجمه نیز باری افزون بر ارتبا نخستی بـر گـردن متـرجم مـیگـذارد تـا در فضـای
سکوت زبانی وارد شود و با ناگفتهها انتقال معنـا کنـد .ایـ مقالـه ضـم تبیـی و تحلیـل نقادانـه
تفصیلی آرای مذکور ،الگوی ترجمانی ارائه شده از سوی اورتگا را به تصویر میکشد و کـاربرد آن
را در عمل ترجمه بررسی میکند .در پایان و پس از مداقه در ای نظرات میتوان نتیجه گرفـت کـه
توجه فراوان اورتگا به بافت و کالناندیشی نظری وی گاهی باع میگردد که اهمیتی شـاید بـیش
از واقع به ناگفتههای درون و بینازبانی داده شود و برای مترجم نقشـی برسـازنده و ابـدا گـر قایـل
شود که شاید در مورد ترجمه ادبی صادق باشد ،ولی نادیده گرفت اینکه بخش اعظم عمل ترجمـه
در حیطه متـون غیرادبـی اسـت ،نقـش و رسـالت متـرجم را دچـار انحـرا و دگرگـونی بسـیار
میکند.
کلیدواژهها :خوزه اورتگا گاست ،شادیها و غمگنیها ،سکوت ،میانجیگری ،نسبیت عـام ،ارتبـا
بینازبانی.
____________________________
تاريخ دريافت 9214/5/32 :تاريخ پذيرش9214/1/32 :
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مقدمه

خوزه اورتگای گاست (4311-4889؛ مادرید) ،فیلسو اساانیایی و دانشآموخته دانشگاه مادرید،
در بدو امر بسیار تحت تأثیر آرای نوکانتی 4قرار داشت و ساس با بلوغ فکری و با نگارش کتابهای
آدم در بهشت ،)4341( 2غورهای کیشوت )4341( 9و ب مایه مدرن )4329( 1از ای مفاهیم دوری
گزید .گاست زندگی شخصی را واقعیتی بنیادی میدانست و مفهوم خرد محض را با خرد به میابه
کارکرد حیات و حقیقت محض را با دیدگاه فردی جایگزی کرد؛ در حقیقت ،حرکت وی از اوج
نظریهپردازی محض به آن چیزی است که در واقع روی میدهد .وی با وامگرفت ب مایههای نظریات
فلسفی قرن هجدهم میالدی آلمان و اعمال آن بر زمینههایی چون زبانشناسی و ترجمه ،بنیان فلسفه
خود با عنوان «عقل حیاتی» 1یا «اساسْعقلگرایی» 6را بنیان نهاد .نظریه وی بیشتر درباره زوال اساانیا
و در حیطه گستردهتر ،پیرامون مسائل فرهنگی اروپا و همچنی مشکالت ملموس تاریخی بود
(گراهام .)223 :4331 ،وجه غالب ای نظام تفکر تکیه بر استدالل و حیات بود که هر دو در تضارب
آرای گاست با همعصران خود جایگاه بسیار ویژهای داشتند .گاست مانند فیلسوفانی چون اونامونو،
کییرکگارد و الهیاتدانان لیبرال پروتستان ،هستی را منازعة الیتناهی میان حیات و عقل میدانست:
«حیات ،زندگی پس از مرگ را صحه مینهد و عقل آن را رد میکند» (گراهام.)298 :4331 ،

 4ای نحله که در دهه  4861جانی دوباره به کانتگرایی در دانشگاههای آلمان دمید ،به دنبال احیای نظریات امانوئل کانت
از بط

علوم طبیعی بود .هرمان ف

هلمهولتز مطالعات فیزیولوژیک درباره حواس را در مورد اهمیت چیستی

معرفت شناسانه درک محیطی به کار گرفت که در سنجش خرد ناب ( )4884مطرح شده بود .نوکانتگرایی در اوایل قرن
بیستم و با مکتب ماربورگ به اوج خود رسید که نظریات افرادی چون هرمان کوه ( )4348-4812و پائول ناتروپ
( )4321-4811در ای حیطه قرار میگیرد .ای افراد در حقیقت طبیعتگرایی هرمان ف هلمهولتز را واگو و بر اهمیت
حکمت متعالیه تاکید کردند .ارنست کاسیر ،یکی دیگر از چهرههای مکتب ماربورگ ،اصول کانت را ناظر بر کل پدیدههای
فرهنگی قلمداد کرد .نوکانتیها بسیار تحت تأثیر پد یدارشناسی ادمون هوسرول و آثار اولیه مارتی هایدگر قرار داشتند
(برای اطالعات بیشتر ر.ک .فرهنگ فلسفی روتلج)4338 ،

2 Adam in Paradise
3 Quixote's Meditations
4 Modern Theme
5 vital reason
6 ratiovitalism

سال چهل و هشتم

925

شادیها و غمگنیهای مترجم...

نظریات و آرای عمومی

گاست پس از سالها بح

و مداقه در چیستی و چونی ذات هستی و در طَبَق قیاس نهادن آرای

خود و همعصرانش ،بح های الهیاتی را به کناری نهاد و بیشتر بر موضو فرهنگ تمرکز کرد؛ وی
با تحقیق در نظریات زیمل دریافت که تفاوتی میان حیات به میابه فرآیند (مطابق آرای داروی گرایان،
نیچه و برگسون) و حیات به میابه اصلی فرهنگی وجود دارد و فرهنگ تجلّیگاه اختال هر دوی ای
رویکردهاست (داست .)412 :4383 ،در کتاب ب مایه مدرن ،)4329( 4گاست به تصریح بر ای
مسئله صحه میگذارد که «نه تنها حیات باید فرهنگمند شود ،بلکه فرهنگ مسئلهای حیاتی است»
(اورینجر ،4338 ،پ  .)2وی از نظام منطقی کوه

بهره میجوید تا به درک حیات نه به میابه

جستجوی هویت بلکه دربرگیرندة منطق علمی نایل آید .البته نباید چنی پنداشت که وی برداشتِ
کوه از منطق را راهحلی برای مشکل اثبات ذات خویشت میداند (همان).
در مقابل ای برداشت از منطق ،یکی از مدافعان سرسخت کوه به نام ناتروپ ،نظر گاست را به
صور دیگر استدالل از طریق ارجا به ذات خوبی و بدی جلب کرد .پیشتر ،ارزش شناختی غور را
(که هوسرل از آن به شهود یاد میکند) عموماً فعالیتی خودآگاه در خالصتری حالت میدانستند،
حال آنکه ناتروپ اندیشه را الگویی ذهنی میان درک و شیء میداند که شهود بیپیرایه را میآالید
(گراهام212 :4331 ،؛ اویمیتو .)86 :4382 ،گاست مسیری بینابینی برمیگزیند و نسخهای تعدیلشده
با نام «عقل حیاتی» پیشنهاد میکند« :م خودم و شرایط پیرامون هستم» که ارجاعی دارد به کشف
شهودی فرد مبنی بر درک چگونگی شکلگیری منیّت وی طی تعامل با محیط اطرا ؛ ای گونه است
که عقل و حیات از نظر برآیند و بردار همبسته هستند (ماریاس.)118 :4368 ،
آرای هایدگر در کتاب فلسفه چیست؟ )4361( 2دربرگیرنده چهار مفهوم کلی است که به یاری
گاست در تدوی چهارچوب فلسفی وی آمد :حیات م «واقعیت بنیاد ستیزانه» 9است که همه
واقعیتهای دیگر در آن فرصت ظهور مییابند؛ حیات م مسئله خودآگاه تحقق فردیت است؛ هد
انتخاب از میان خیل گزینهها ،اثبات خویشت است؛ و مجمو همه ای امکانهاست که آزادی مرا
1 El Tema de Nuestro
?2 What is Philosophy
3 radical reality
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طی حیات تعریف میکند .از منظر روششناسی« ،عقل حیاتی» 4شامل سه مرحله است :طرح مسئله
فلسفی ،تقلیل مسئله به صورت پدیدارشناسانه و در نهایت ،فهرست کردن استداللهای تاریخی برای
آن (گراهام.)989 :4331 ،
گاست در کتاب مهم خود تاریخ به میابه نظام )4391( 2از مشکل نداشت باور به پژوهشهای
علمی به خاطر نقصان در تعریف انسان سخ میگوید (مان .)484 :4333 ،طی تقلیلی پدیدارگرایانه،
وی ای پیشداوری تاریخی را به چالش میکشد که انسان ماهیتی دارد که برای علم شناخته شده
است؛ گاست مفهوم آدمی به میابه روان یا ت را به خاطر نظرات طبیعتگرایانه خود رد میکند و از
«واقعیت بنیادستیز» سخ میگوید که طبق آن حیات فرد واجد سه ویژگی اصلی است :داشت کیفیت
خودآگاه چالشبرانگیز ،تصمیمگیری از میان امکانها و محدود کردن امکانها ،یعنی به فعلیت رساندن
گزینهها و امکانهای پیش روست که شخصیت آدمی را شکل میدهد و تاریخ در حقیقت فرآیند
تصمیمگیری طی زمان خواهد بود (گاست18 :4381 ،؛ رایان.)918 :4334 ،
خوانش انتقادی -تحلیلی آرای ترجمانی

گاست با تکیه بر سِبقهِ عملگرایی خود ،در آرایَش همیشه جانب وسط نگه میدارد و درون و
ذات انسان و کلیه پدیدههای مرتبط با وی را حاصل ارتبا دوسویهای میداند که همیشه در حال
جرح ،تعدیل و تغییر است و به زعم وی ،ثبات بسیار فراتر از دسترس انسان قرار میگیرد .از ای رو،
در نظرش ،کلیه فعالیتهای بشری از جمله ترجمه ،غیرممک و در عی حال غیرقابل اجتناب
مینماید چراکه هر دو برتابنده موقعیتی سهل و ممتنع و فراتر از دسترس برای بشر هستند،
بدی ترتیب که هر عملی در حوزه امور انسانی در تمنای آرمانشهر است و انگیزشهای مضاعف
برای غلبه بر ای عدم امکان جز به تمناهای بیسرانجام نمیرسد چراکه آدمی دارای توانشهایی است
که در حیطه آنها ،درجه و احتمال حصول موفقیت تبیی میگردد و به خاطر همی محدودیتها و
افت و خیزها ،بیشتر اوقات تالش آدمی برای پاسخگویی به مقتضیات امر مؤثر نمیافتد (گراهام،

1 vital reason
2 Historia como sistema
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 .)21 :2114بدی ترتیب پیشفرض اکیر امور بشری غایت منتهایی است که دور از دسترس
مینماید و ای وضعیت تالشی است بیپایان برای رسیدن به آرمانشهری فراتر از توان انسان.
به زعم گاست ،ترجمه که در زمره امور دستنیافتنی و غیرمحتمل قرار میگیرد ،کاری
طاقتفرساست که بار سنگینی بر گردن مترجم مینهد (کاسترو -پانیاگوا)11 :2111 ،؛ شاید ای بارِ بر
گردن وی هنگامی سبکتر باشد که پای علوم دقیقه و طبیعه در کار باشد ،هرچند در همی موارد هم
برخی اصطالحات تخصصی و مفاهیم ت به انتقال و ترجمه نمیدهند (گاست .)31 :4332 ،زبان به
میابه نظام نشانههای کالمی و توافق تاریخیِ افراد ،برای همه گویشوران آن جامعه زبانی قابل پذیرش
و درک است ولی اصطالحات تخصصی به خاطر تخصیص و کِلیشگی ،تنها برای دستهای خاص از
افراد قابل درک است و ای نقطه اتّکا گاه باع

گسستی عمیق و ناباورانه میان زبان عادی و تخصصی

میگردد .در نتیجه ،پژوهشهای صورت گرفته در زمینه ترجُمیدن بیشک منتهی به غور در مجرای
ارتباطاتی بشر (کالم) و صحّه گذاشت بر حالت آرمانشهری آن میگردد (گراهام911 :4331 ،؛
گراهام442 :2111 ،؛ گاست )31 :4332 ،چراکه دست یافت به ساز و کار و نسبیت و قطعیت در ایفاد
منظور و حفظ ساحت کالم مطابق با پیشزمینه موقعیتی هرچند در کاربرد ساده مینماید ،ولی آنچنان
جنبههای گسترده و مختلفی دارد که در تحلیل صرفاً جنبهای از آن وانمایانده میشود .در نتیجه،
موضع گاست جایگاه سهل و ممتنعِ زبان را تصویر میکند :از یک سو ارتبا آدمیان را ممک و
تسهیل میکند و گاه تخصیص ،نو خاصی از ارتبا را باع

میگردد و از سوی دیگر ت به تحلیلِ

ساز و کار نمیدهد و بررسی همهسویهِ شکلگیری و رسیدن به منظور را غیرممک یا در آرمانیتری
حالت بسیار دشوار میکند.
در ای هنگامة ارتبا  ،نویسنده هوشمند در استفاده معمول از زبان جرح و تعدیل میکند تا به
هد و ایفای تعهداتش نایل آید؛ هر چه سبک از زبان روزمره و عادی انحرا بیشتری داشته باشد،
بار بیشتری بر گردن مترجم برای انعکاس تفاوتهای سبکی نهاده میشود چراکه مترجم تالش
میکند تا تمایز زبانی را از طریق ارجا به اشتراکات (یا به قول هومبولت «صورت درونی» 4دو زبان)
حل و فصل کند تا ارتبا حاصل آید (الزونسکی :4333 ،سیزده) .مترجمان همیشه سعی میکنند
1 internal form
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موضوعات و مفاهیم خارجی را برای فرهنگ و زبان خودی متناسبسازی کنند تا قابلیت جایگیری یا
امتزاج را در زبان مادری بیاید در حالیکه شکلِ عرضة معنا متفاوت خواهد بود و تاثیری کامال یا تا
حدودی متفاوت در زبان مقصد بر جای خواهد گذاشت (گاست36 :4332 ،؛ وایت )41 :2119 ،و
ای دقیقاً آغازی بر فصل آرمانشهری ترجمه است که در عی مصالحة بی زبانی ،نگهداشت همان
درجه ارتباطی کالم را ناممک میکند و گرچه گاه توفیق نسبتاً جزیی در ای زمینه شادی را برای
مترجم به همراه میآورد ،ولی غب از دست دادن رشته اصلی سخ همواره با وی قری و همنشی
خواهد بود.
گاست معتقد است از آنجا که کالم همان تعامل بینافردی است ،سخ گفت شخص با درک
دیگری همراه خواهد بود ولی مترجم خود را غرق در انزوا میکند تا با انتقال فحوای کالم به
میانجیگری باردازد (میگنوال)8 :211 ،؛ یعنی ارتبا

دوسویه گوینده و مخاطب در اینجا به

هماوردی مترجم و مت برای میانجیگری میان نویسنده و خواننده ترجمه بدل میشود .ای گفت
و شنود مترجم و مت که باز در طبقه تعامالت اجتماعی جای میگیرد ،نیاز به تعدیالتی در
بدهبستان و تبادل تفکرات کالمی برای انطباق با ظر

مقصد دارد و هر گونه درک در ای بحبوحه

نهایتاً با سکوت همراه خواهد بود .ای سکوت همان استیصالِ ترجمیدن است چراکه عدم امکان
ای بازگردانی کالمی بر رنج و عدمامکان عمل میافزاید .البته ای عدم توفق و آرمانشهرگونگی در
مورد همه تالشهای بشری صادق است (گاست ،4332 ،پ )38 .بدی معنا که درک مترجم گاه
سدّی بر میانجیگری و دال بر ای موضو است که یا ادوات الزم برای انتقال ای درک در اختیار
مترجم یا زبان مقصد وجود ندارد و یا انتقال ای درک نیازمند چیزی فراتر از بازگردانی کالم به
کالم است.
گاست اعتقاد دارد آرمانگرایی در ای حیطه بر دو دسته است ،میبت و منفی که هر دو واقعیت
اصیل و طبیعی را جرح و تعدیل میکنند؛ انسان حی مواجهه زبانی با وقایع پیرامون ،موانعی
ارتباطی بر سر راه خود میبیند ولی آرمانگرایی منفی رسیدن به برقراری ارتبا را مطلوب و ممک
میسازد؛ درحالیکه با وجود تخمی با درجات مختلف،آرمانگرایی میبت احتمال کمتری برای
برقراری ای ارتبا قایل میشود .ترجمه در معنای دوم عملی پیشرو است و الگویی برای همه
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فعالیتهای بشری که رضایت خاطر به همراه دارد ،ولو آنکه با نتیجه دلخواه همراه نباشد؛ به بیان
دیگر ،هرچیزی به خاطر سختی بینهایت آن غیرممک است که البته ای حر

تضادی با شکوه

ترجمه و وظیفه مترجم ندارد ،زیرا آنچه به اعمال بشر معنا میدهد ،دست و پنجه نرم کردن با
طبیعت است و ای همان مفهومی است که در آرمانگرایی میبت و واقعیتگرایی خدشهناپذیر به
صورت ضمنی پذیرفته شده است .ای نگرش مترجم را قادر به اتخاذ رویکردی معقول و بینابینی
میکند چراکه پیشتر از امکانناپذیری وظیفهاش آگاه است (گراهام98 :2114 ،؛ گاست:4332 ،
 .)38بر خال
باع

رویکرد مذکور ،دیدگاه سنتی حاکی از باور به هستی در دنیای واقع است که خود

جلوگیری از درک راستی میگردد .الزم به تذکر است که پذیرش امکانناپذیری ای وظیفه

خطیر بسیار فراتر از صر ترجمیدن معناست ،چراکه برقراری ارتبا حتی در زبان مادری نیز الزاماً
اتفاق نمیافتد و ای خود عملی آرمانی است (گراهام21 :2114 ،؛ گاست .)38 :4332 ،درنتیجه،
گاست ضم بیان ای دو حدِّ قطعیتِ عدم امکان و نسبیّتِ احتمالِ با پذیرش نقصان ،قسم دوم را
برمیگزیند تا تأکید کند که گرچه در آغاز ترجمه ناممک مینماید ،ولی انتقال بخشی از ارتبا
رضایت خاطری برای مترجم به همراه میآورد و در عی حال او را با غب از دست دادن اکیر یا
بخشی از آن ارتبا باقی میگذارد.
البته تناقض در چنی آرمانگرایی محضی به هیچ وجه تقصیر انسان نیست و ای وظیفه
اندیشمندان است که از طریق دوری جست از وظیفه پایه کالم (یعنی ارتبا ) خود را در مقابل
عموم مردم عرضه کنند چراکه مردم عادی همیشه آن چیزی را انتقال میدهند که فکر میکنند و ای
واقعیت از چشم آنها پوشیده میماند که عدم انتقال و درک اطالعات ارسالی آنها را به کنج اوهام
میراند (توسی .)98 :2119 ،بدی ترتیب ،گاست بر درک فحوای بی سطور و همچنی بر اهمیت
بافت و مؤلفههای فرامتنی تأکید میکند چراکه اعتقاد دارد سکوت حاوی درک بیشتری است،
حال آنکه کالم همیشه با مؤلفههایی غایب همراه است و زبان همه افکار محتمل را انتقال نمیدهد
یا اینکه خود افراد نمیتوانند واجد امکانات و آگاهی یکسان چه در انتقال و چه در درک باشند
(گاست .)62 :2112 ،افراد سعی میکنند در قالب کالم منظور خود را چه ناقص و چه کامل انتقال
دهند ،درحالیکه افشای حقیقی ذهنیات هنگامی اتفاق میافتد که بخشی از کالم مسکوت یا ناگفته
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بماند :هرچه کمتر گفته شود ،تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت! بدی ترتیب ،اگر هیچ نکتهای
مسکوت نماند ،دیگر زبان محمل افکار موردنظر نخواهد بود و ترجمه به خاطر ماهیت مشکّکش
مجال میانجیگیری نمییابد (گراهام .)481 :4331 ،گاست معتقد است که ارتبا همیشه ورای کالم
اتفاق میافتد و رشتهسخ از جایی که ت به سکوتی ناخواسته میدهد ،خود را در معرض درک و
مفاهمه قرار میدهد و مترجم دست بر قضا در همی فضای سکوت و خلوت درونزبانی و
بینازبانی ارتباطی را برقرار یا تسهیل میکند.
البته گاست صراحتاً اذعان میکند زبان موجودیتی متقدم بر همه امورست که از طریق آن
تناز های بیپایان همه علوم طی پذیرا شدن کلیشهها رقم میخورد .بنابرای  ،زبان خود را به همه
گفت و گوهای بشر از طریق تصاویری تحمیل میکند که آگاهانه از طریق کلمات ناخودآگاه منتقل
میکند و ای همان طنز و دوگانگی نهفته در زبان است؛ یعنی برقراری ارتبا بیش از اینکه امری
آگاهانه و خواسته باشد ،چیزی نهفته در بط سکوت و تصاویر است .در ای بی  ،تمایز بی کالم و
نوشتار همان محدودیت در بازنمایی واقعیتهاست چراکه تداوم الیتناهی گونهگونی صورت و
حالت برقراری ارتبا باع

عدم موضوعیت هرگونه شباهتی میشود و نسبیت را چه در زبان

مادری و چه در ترجمه حکمفرما میسازد.
همی پذیرش گونهگونی صورت ضم نگاه داشت حد وصل ارتباطی ،زبانها را از لحاظ تمایز
قایل شدن در اندوخته دانش پایه با یکدیگر متفاوت میسازد چراکه سخ گفت دانش است و ما از
همی طریق به انتقال تجارب اندوخته میپردازیم و هر قدر زبان فخیمتر و غنیتر باشد ،ای تجارب
تراکم بیشتری خواهند داشت :ای همان تقدیر کالمی است .سخ گویان راهی ندارند جز اینکه
«اسیران رام گذشته» باشند و زبان را در حد و حدود پیشتر رقم خورده بهکار برند (دوبسون:4383 ،
89؛ گاست .)418 :4332 ،البته با اینکه گاست اشارهای به ای مسئله نمیکند ،با ارجا به کالم پیشی
وی میتوان استنبا

کرد که به زعم وی زبانها در داشتههای بالفعل خود دارای تفاوتها و

قابلیتهای گوناگون هستند ولی کاربرد سبکمند نویسنده شاید نقبی باشد بر داشتههای بالقوه زبان تا
اندوخته صر
میسازد.

گذشتگان و همی

اندوختگی چندالیه است که میانجیگری مترجم را ممک
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شالیرماخر ترجمه را راندن خواننده به سوی نویسنده یا برعکس میداند که در سویه نخست،
با کسب و انطباق با عادات زبانی جدید برای خواننده همراه خواهد بود و در سویه معکوس به نقل
مطلب ،اقتباس و غیره میانجامد .پس ترجمه دیگر دستکاری جادویی مت اصلی نیست؛ چراکه
انتقال فحوا با تکییر خودایستای مت اصلی اتفاق نمیافتد و فرآیند ارتباطی در داد و ستد مت اصلی
و مترجم و زبان مقصد و در قالب ترجمه اتفاق میافتد ،نه صر

رابطه میان مترجم و مت  .در

مسیر نزدیک کردن ترجمه به مت اصلی ،انتقال و حفظ ژانرهای ادبی نو باع

رهایی از اشتباه در

درک مت اصلی و میانجیگری میشود و هرچه ترجمه کردن از نظر زمانی از زمان تألیف مت
اصلی دورتر باشد ،امکان تغییر و تحوالت سبکی بیشتری به منصه ظهور میرسند (گاست:4332 ،
418؛ شولت و بیگوئینت )96 :4332 ،چراکه سبکهای معمول و کهنه روزگاری نو بودهاند و حال
فاصلهگرفت همان فضای سکوت را ایجاد میکند تا مترجم بهتری راه را برای گفت و مسکوت
گذاشت برگزیند.
گاست در توصیف ای انتخاب ،از جنبههای گوناگونی سخ میگوید که در ترجمههای
مختلف یک مت (البته از طریق قیاس با مت اصلی) منعکس میشوند و هر یک جنبهای از معنا را
منتقل میکند .بنابرای  ،ترجمه روان و زیبا نیز بیشک سدی است بر برخی جنبههای معنا (چانگ،
 )811 :2116چراکه نامتعار گونگی 4مت را از بی میبرد .پس شاید بتوان نتیجه گرفت ترجمه
خوب آنی است که جنبههای نامتعار ِ (سبکی) مت اصلی را نشان دهد و داراییهای معنوی
گذشتگان را احیا کند؛ ای مسئله بدان دلیل درست است که انتقال ارزشهای زیباشناختیِ کالم
اصلی الزم است و باع
زبان ،گاه باع
گاهی باع

دگربودگی نتیجه حاصل میگردد ،حال آنکه نزدیکی ریشهای دو مت و

میشود محصول نهایی بهتر مورد پذیرش قرار گیرد (نِکِهمان )118 :4388 ،و البته
تداخلهای معنایی بیجهت میگردد که جنبههای معنایی را کامالً مورد تاخت و تاز

میانجیگری مخل قرار میدهد .بدی ترتیب ،میتوان الگوی ارائه شده از سوی گاست را ای گونه
تصویر کرد:

 strangeness 4یا  unusualnessکه وجه ممیزه آثار ادبی و غیرادبی به صورت ائم است.
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نمودار  :1نحوه تعامل مترجم با نویسنده و متن

نتیجه

گاست مترجم را در فضایی قرارمیدهد که از آن به فضای مشکّک بینازبانی یاد میشود که تا
اینجا بسیار با عمل مترجم در دنیای واقع مطابقت دارد ،ولی هنگامی که پای میانجیگری به وسط
میآید ،گویا مترجم را در فضایی جدا از دو زبان درنظر میگیرد که با زبان اصلی و نویسنده تعامل
میکند و ساس به انتقال ای تعامل در قالب ترجمه میپردازد .همی بخش باع

میشود گمان رود

مترجم به زبان اصلی و نویسنده نزدیکتر است تا فضای زبان مقصد و ترجمه ،حال آنکه در واقع
چنی نیست و گرچه فضای مفاهمه و تعامل زبان مبدأ و اصلی است ولی فضای بازسازی و ایجاد
مت زبان مقصد است و نتیجه همه ای مفاهمهها تا قلم مقصد به خود نبیند هیچ سودی به مخاطبان
زبان مقصد نمیرساند .موقعیت آرمانشهری مترجم نیز بیشتر به خاطر شادی از درک و مفاهمه و
اندوه از عدم توانایی در انتقال در ترجمه است ،پس هرچه گفتگو با نویسنده وی را شاد نماید ،دِی
حاصل و عدم توانایی در به جا آوردن آنها همیشه جای غب را باقی میگذارد .وقتی گاست سخ از
ویژگیهای سبکی برای تعیی عیار ای شادی و اندوه سخ میگوید ،در حقیقت مت ادبی را نشانه
رفته است که در آن ویژگیهای سبکی و انعکاس م ِ نویسنده در آن اهمیت بیشتری دارد تا صر
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مفهوم منتقل شده .در نتیجه ،مترجم دو راه پیش خود میبیند :یا اینکه ویژگیهای سبکی را نمیتواند
نگاه دارد و مجبور به تقلیل از سطح تعامل با نویسنده و کاهش سکوت میشود (حالت دو در نمودار
 )4و یا برای حفظ ای داشتههای سبکی باید دست به بازآفرینی و فرارفت از سطح مت بزند و بدی
ترتیب حیطه سکوت مت را به ناچار گستردهتر کند (حالت یک در نمودار) .ای گفته تأییدی است بر
عدم وجود تعادل کامل در ترجمه و کامالً با آرای نوی ترجمه مطابقت دارد که دیگر تعادل یک به
یک در آنها مطرح نیست و تعادل چند به چند مانند نقشه مترجم برای عمل در کارزار ارتباطات
بینازبانی است .ضمناً عدم تعیّ و قطعیت پیشزمینه اکیر مباح

امروزی در باب معناست و گرچه

گاست اشاره مستقیمی به معنا نمیکند ،ولی پرواضح است که همی اتصال و انفصال از تعامل
بینافردی با نویسنده را دو سطح صورت و معنا میبیند که گرچه انتقال معنا گاهی به صورت ضمنی
مفروض است ولی گستره خالقیت مترجم بر دوش استفاده از صور معمول زبانی یا انحرا

از آن

متکی است تا فحوای کالم .ای گفته نیز با حرکت به سوی نظریات نقشگرا و تکیه بر کارکرد تا
ماهیت اصیل کالم کامالً سازگار است.
در کل ،میتوان ادعا کرد نظریه گاست در باب ترجمه بسیار به نظریات نقشگرایان نزدیک است
وضم توجه به فرآیندهای ترجمه ،به نتیجه و آثار آن نیز توجه شایانی دارد و ترجمه را در حقیقت
بازنمودی از نوعی تعامل میداند تا بازنمود مت اصلی که دقیقاً قابل انطباق با نقش 4و نمایة 2مت
اصلی است .شاید همی سکوت و ناگفتههایی که گاست از آن سخ میگوید ،در حقیقت حفظ
نقش و نمایه مت اصلی گاه فراتر از بیان و انتقال صر

کلمات است و نیاز به خواندن بی سطور

احساس میشود و گاه باید بافت را به بافت بازگردانی کرد و البته گاست از ای حقیقت بازمیماند که
به خاطر تفاوتهای بینازبانی ،تعمیم یا تخصیص گاه در ذات عمل ترجمه نهفته است و چارهای جز
دستکاری فضای مسکوت باقی نمیماند .همچنی حس معاشرت و تعامل با نویسنده نیست که
همیشه باع

شادی میگردد ،چراکه در ای صورت مقام مترجم به خواننده تقلیل خواهد یافت ،بلکه

 function 4یا نقش که قابل انتساب به بافت رویداد ارتباطی ،طرفی تعامل یا مت است.
 profile 2که معطو

است به تحلیل و فهرست کردن نقشها و کارکردهای مت اصلی در عمل و موقعیتی حقیقی تا

تحلیل داشتههای ذاتی مت .
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چکیده
مطالعة حاضر بر آن است تا عملکرد دو پارادایم مهم ترجمه را در ادبیات کودک به تصـویر بکشـد
این دو پارادایم عبارتاند از )4 :پارادایم تعادل؛  )2پارادایم اسـکوپو .پـارادایم نخسـت تعـادل را
در متن مبدأ جستجو میکند ،درحالیکه پارادایم دوم بهدنبال آن در متن مقصد است بـدین منظـور
سه ترجمة برجستة داستان شازده کوچولو از محمد قاضی ،احمد شاملو و ابوالحسـن نج ـی مـورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت در پایان مشخص شد که ترجمة شـاملو ،بـرالف دو متـرجم دی ـر
ترجمهای مخاطب -مدار و بر پایـة پـارادایم اسـکوپو .اسـت کـه مخـاطبین الـا

الـود،یعنی

کودکان را کامفً در نظر میگیرد دو مترجم دی ر رویکردی متن -مدار در ترجمههـای الـود اراهـه
داده و گاهی از واژگان و عباراتی است اده کردهاند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت ترجمـة
این دو مترجم را باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت پژوهش حاضر به این نتیجه مـیرسـد کـه
پارادایم اسکوپو ،.بهمراتب فراگیرتر از پارادایم تعادل در مسئلة ترجمة ادبیات کودک است
کلیدواژهها :ادبیات کودک ،شازده کوچولو ،ترجمه ،پارادایم اسکوپو ،.پارادایم تعادل

 .1مقدمه
ادبیات کودک بهگونهای از ادبیات اشاره دارد که بهطور الـا

بـرای کودکـان ن اشـته شـود یـا

کودکان آن را بخوانند و در واقع مخاطبین اصلی آن کودکان باشند یکی از وجـوه متمایزکننـدة ادبیـات
____________________________
تاريخ دريافت 9314/7/2 :تاريخ پذيرش9314/99/2 :
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الـود را دارد کـه در

واقع گروه الاصی از کودکان هستند درحالیکـه ایـن ویژگـی در مـورد ادبیـات بـزرگسـاالن صـد
نمیکند و این نوع ادبیات میتواند طیف وسیعی از مخـاطبین را در بـر گیـرد شـویت ( )39 :4391در
مقایسة ادبیات کودک با بزرگساالن اینگونه مینویسد:
«ادبیات کودکان در قیا .با ادبیات بزرگساالن ،بهطور سنتی در نظام ادبی زبانهـای گونـاگون از
جای اهی مرکزی برالوردار نبوده است و دلیل اصلی این مسئله ،سادگی ظـاهری آن اسـت در نتیجـه،
جای اه این ادبیات بهطورکلی در فرهنگ و بهطور الا

در نظام چندگانة ادبی یک جامعـه پـایینتـراز

ادبیات بزرگساالن بوده است؛ تا حدی که قسمت اعظم ادبیات کودکان در میراث فرهن ـی و تـاریخی
جوامع در نظر گرفته نشده است»
ادبیات کودک با توجه به ادبیات بودنش ،با ادبیات در م هوم عام الود شباهت دارد؛ اما بـا در نظـر
گرفتن مخاطبین الا

آن یعنی کودکان ،از ادبیـات بـه م هـوم عـام آن فاصـله مـیگیـرد و در نتیجـه

کارکردهای آن نیز مت اوت میشود در واقع ،محور اصلی و وجه متمایزکنندة ادبیـات کـودک ،کودکـان
بهعنوان مخاطبین الا

آن است که بدون در نظر گرفتن این دسته از مخاطبین ،این نوع ادبیـات پـو

و بیمعناست
بیان م اهیم نو برای کودکان در قالب زبان امری اجتنابناپذیر اسـت بـه همـین ترتیـب ،ترجمـة
ادبیات و انتقال این م اهیم اهمیت ویژهای پیدا میکند ادبیات کودکـان و ترجمـة آن ،مطالعـهای ویـژه
میطلبد تا از این طریق مساهل و مشکفت مربوط به آن بررسی و بهطور علمی به آن پرداالته شود
حجازی در کتاب الود« ،ادبیات کودکان و نوجوانان» ،ادبیات کودک را اینگونه تعریف میکند:
«تعریف ادبیات کودکان و نوجوانان با تعریف کلی ادبیات ت اوت چنـدانی نـدارد؛ امـا ت ـاوت در
نیازها و تواناییهای مخاطبش میباشد که توقعات بیشتری از این ادبیات را میطلبد ازآنجـاییکـه ایـن
ادبیات باید در االتیـار مخاطبـان کـمتجربـه قـرار گیـرد بایـد بسـیار عـالی و سـازنده ن اشـته شـود»
(حجازی)41 :4991،
در فرهنگنامة ادبیات کودکان و نوجوانان از میرهادی در باب ادبیات کودک اینگونه گ تـه شـده
است« :این ادبیات از لحاظ زیباشناالتی با ادبیات بزرگساالن یکسان است و سه ویژگی مهم دارد:
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 )4متناسب با زبان و درک کودک میباشد؛
 )2به رشد شخصیتی آنان کمک میکند؛
 )9دارای تصــاویری اســت کــه بــه مخاطبــان در درک مــتن کمــک شــایان تــوجهی مـیکنــد»
(میرهادی)4939:411،
عفوه بر این ،شعارینـژاد معتقـد اسـت کـه ادبیـات کودکـان و نوجوانـان «مجموعـهای از آثـار
نوشتهشده بهوسیلة متخصصان کودکان و نوجوانان است که به ذو و رشد مخاطبان کمـک مـیکنـد»
(شعارینژاد)23 :4911 ،
هد اصلی ادبیات کودک را میتوان ایجاد پیوندی همهجانبه با کودک دانسـت بـا ایـن فـر،،
این تصور پیش میآید که بر الف ادبیات محض ،که گاه ادعا میشود ،بدون توجه به مخاطـب اللـق
میشود ،ادبیات کودک ذاتاً ادبیاتی مخاطبمحور است
«یکی از اساسیترین ت اوتهای موجود میان نظریة ادبیات کودک و تقریبـاً هـر ادبیـات دی ـری
این است که نظریة ادبیات کودک نمیتواند ،یک نظریة محض باشد اگرچه نظریـة ادبیـات مـیتوانـد،
بهصورت انتزاعی پرداالتی شود اما ادبیات کـودک عمـفً کـودک را در بـر مـیگیـرد فلسـ ة ادبیـات،
سودای جهانی بودن دارد ،درحالیکه فلس ة ادبیات کودک مقید به عملی بودن ،محلی بودن و ملمـو.
بودن است» (هانت.)4331:14 ،
بیشتر پـژوهشهـای مـرتب بـا پدیـدههـای فرهن ـی در ترجمـة ادبیـات کودکـان و همچنـین
پژوهشهای جدید با چارچوبهای توصی ی و کارکردی ،اذعان دارند کـه اگـر پدیـدههـای فرهن ـی
بدون اقتبا .بافت فرهن ی بازتولید شوند درک متن برای کودک دشوار مـیشـود؛ بنـابراین ،مطالعـات
مرتب با عناصر فرهن ی نیاز به اقتبا .بافت فرهن ی را در ترجمه برای کودکان آشـکار مـیکننـد؛ امـا
همانطور که کلین برگ ( )4391:41اشاره میکنـد« ،پیشـینة کشـمکش بـین توجـه بـه مـتن اصـلی و
الوانندگانِ متن مقصد به قدمت الود ترجمه است» اقتبا .و بومیسازی نیز به الودیالـود من ـی یـا
ف اینکـه
مثبت نیست؛ انتخاب راهبرد یا راهبردهای ترجمـه بـه کـل عمـل ترجمـه وابسـته اسـت :مـث ً
الوانشپذیری مهمتر است یا حال و هوای تاریخی و یا الارجی ،بـه مـورد ترجمـه ،بافـت ترجمـه و
برداشت مترجم از کودکان وابسته است (ایتینن)34 :2111،
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بـه منـافع،

نیازها ،واکنشها ،دانش ،توانایی الواندن و الوانندگان موردنظر تولید میشـود» ازآنجاکـه زمینـههـای
فرهن ی الوانندگان متون مبدأ و مقصد مت اوت است ،اگر مترجم مـتن کـودک ،مـتن را بـا معیارهـای
الوانندگان مقصد وفق ندهد ،درک متن دشوار یا لذت الوانـدن آن کمتـر مـیشـود همچنـین گـاهی
ترجمة ادبیات کودک به معنای بازنویسی تعبیر شده است ل ویر ترجمة این ادبیات را «بازنویسی متـون
برای مخاطبان مت اوت از لحاظ زمانی ،مکانی و فرهن ی» تعریف میکند (ل ویر)4332:49 ،
در پژوهش حاضر قصد داریم ترجمة ادبیات کودک را از منظر دو پارادایم مهم در ترجمـه مـورد
بررسی قرار دهیم این دو پارادایم عبارتاند از )4 :پـارادایم تعـادل )2 4پـارادایم اسـکوپو 2.پـارادایم
نخست تعادل را در متن مبدأ جستجو میکند ،درحالیکه پارادایم دوم بهدنبال آن در متن مقصـد اسـت
بدین منظور سه ترجمة برجسته از داستان شازده کوچولو برای تحلیل و بررسی انتخـاب گردیـد تـا از
منظر دو پارادایم ذکرشده مورد بررسی قرار گیـرد مطالعـة حاضـر بـهطـور روشـنتـر قصـد دارد بـه
پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 )4ترجمههای مورد نظر در پژوهش حاضر ذیل کدام یک از دو پارادایم قرار میگیرند؟
 )2کدام یک از دو پارادایم تعادل و اسکوپو .میتواند پـارادایمی فراگیرتـر در ترجمـة ادبیـات
کودک بهشمار میرود؟
پارادایم تعادل

پیم بیان میدارد که تعادل در تئوریهای ترجمة زبانشـناالتی -محـور دهـههـای  4311و 4331
واژهای کلیدی بوده است ،اگرچه شاید شکل اصـلی آن بـه نظریـات سیسـرو ( )Ciceroو بعـدها بـه
دوران رنسانس برگردد ( )232 :2113آنچه که در یک زبان بیان میکنیم و ترجمة آن بـه زبـانی دی ـر
میتواند دارای ارزش (نقش یا اعتباری) یکسان باشند پس ایـن رابطـه بـین زبـان اصـلی و ترجمـه را
میتوان رابطهای بر پایه تعادل (ارزش متقابل) دانسـت وی م هـوم ارزش متقابـل و برابـر بـهصـورت
مسلم فر ،میکند که زبانهای مختلف ارزشهای یکسانی را بیان میکنند و یا میتواننـد بیـان کننـد
1 Equivalence paradigm
2 Skopos paradigm
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چنین پتانسیل قدرتمندی میتواند بین یونان باستان و التین امکـانپـذیر باشـد کـه بـه سیسـرو اجـازه
میدهد با تکیه بر هورا ،)Horace( .متنی را به دو روش مختلف ،م هومسـازی و ترجمـه کنـد کـه
لزوماً فر ،میشود ارزش یکسانی دارند وی همچنین معتقد است که این تعـادل مـیتوانـددر سـط
شکل و ساالتار (دو واژه با دو واژه ترجمه میشود)؛ در سط مرجع (جمعه همیشه روز قبـل از شـنبه
است)؛ و در سـط نقـش باشـد (در ان لـیس نقـش بدشانسـی در سـیزدهمین جمعـه ،در اسـنانیا در
سیزدهمین سه شنبه و در ایران در سیزدهمین روز از سال نو میباشد) تعادل به ایـن معنـا نیسـت کـه
زبانها همسان هستند ،بلکه بدین منظور است که ارزشها میتوانند یکی باشند
پیم ( )9 :2113میگوید« :تعادل تعیین نمیکند که کدام ارزش قـرار اسـت در هـر مـورد یکسـان
باشد بلکه تنها میگوید ارزش یکسانی میتواند در یک یا سـطحی دی ـر بـهدسـت آیـد تمـام نظریـه
پردازانی که این پنداشت را دارند ،ذیل پارادایم تعادل قرار میگیرنـد بحـ

در رابطـة ترجمـه در ایـن

پارادایم به معنای در نظر گرفتن انواع مختلف تعادل میباشد» وی متذکر میشود که بیشتر بحـ هـای
تعادل به برداشتهای نادرست مربوط میشوند بهعنوان مثـال ،در فرهنـگ کشـورهای ان لیسـیزبـان
سیزدهمین جمعة سال ،در اسنانیا سـیزدهمین سـهشـنبه و در در ایـران سـیزدهمین روز سـال نـو روز
بدشانسی است؛ بنابراین ،در هن ام ترجمة این روز به زبانی دی ر باید بـدانیم چـه نـوع اطفعـاتی الزم
است اگر تنها بخواهیم به تقـویم رجـوع کنـیم بایـد «جمعـه» ترجمـه کنـیم اگـر بخـواهیم در مـورد
بدشانسی صحبت کنیم ،سیزدهمین سهشنبه یا سیزدهبهدر ترجمة بهتری الواهد بود نمونههـای زیـادی
از این ت اوتها در بین زبانهای مختلف وجود دارد بهعنوان مثال رنگ عزا در غـرب و ایـران مشـکی
و در شر س ید است تکان دادن سر به چپ و راست در کشـورهای اروپـای غربـی نشـانة موافقـت
است ولی در ایران و ترکیه نشانة مخال ت است
این پارادایم ،همانگونه که از نام آن بر میآید ،بـهدنبـال یـافتن تعـادل در مـتن مبـدأ اسـت و در
حقیقت کامفً مبدأ مدار است نظریهپردازان زیادی مبنـای کـار الـود را بـر پایـة پـارادایم تعـادل قـرار
دادهاند از این جمله میتوان به وینی و داربلنت ( ،)4319نایدا و تیبر ( ،)4313والکـوهز آیـورا (،)4333
مالبانک ( ،)4311/4319شویستر ( )4339/4339و مالون ( )4399اشاره کـرد پـارادایم تعـادل در واقـع
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جنبشی در برابر ساالتارگرایی است این پارادایم شامل دو زیرمجموعه میشود )4 :تعادل متعـار )2 4
تعادل سویدار 2تعادل متعار بهطورکلی وظی ة انتقال عناصر مـتن مبـدأ بـه مقصـد را بـر عهـده دارد
چسترمن ( ،)4331/2111این نوع از تعـادل را «مانسـت ی هم ـرا» 9مـینامـد وی تعـادل متعـار را
جادهای دوطرفه میبیند که در آن یک عنصر از زبان مبدأ میتواند جـای زین عنصـری در زبـان مقصـد
شود؛ یعنی در واقع تقارن یکبهیک در ترجمه:
A
B
ذکر این نکته نیز حاهز اهمیت است که تعادل متعار پیش از عمل ترجمه وجود دارد یعنی
مهم نیست که شما از زبان  Aبه زبان  Bترجمه کنید یا بالعکس در هر صورت ،ارزشهای متقابل یا
تعادل بهدست میآید از سوی دی ر ،تعادل سویدار بیان میدارد که عمفً این مترجم است که تعادل
را بهوجود میآورد تعادل متعار به این موضوع میپردازد که زبانها قبل از ترجمه چه کارهایی را
بهنحوی مطلوب و بهصورتی ایدهآل انجام میدهند ،حال آنکه تعادل سویدار به این مسئله میپردازد
که زبانها قادر به انجام چه کارهایی هستند نظریههای تعادل متعار

از جهتی در پاسخ دیدگاههای

ساالتارگرایان بهوجود آمدند و از جهتی دی رفهرستهایی بر پایه تعادل ایجاد کردند تا بتوانند
عملکرد مترجمین را توصیف کنند (پیم)4 :2113 ،
 .2پارادایم اسکوپوس

در آغاز دهة هشتاد ،نظریة هد مندی ترجمه ،الواستار گزینش رویکردی نقشمدارتر به ترجمـه
شد (لمبرت )441 :2111 ،نظریة هـد منـدی ترجمـه مثـل نظریـههـای نظـام چندگانـه و مطالعـات
توصی ی ترجمه رویکـردی اجتمـاعی -فرهن ـی نسـبت بـه ترجمـه دارد (هانـگ )9 :2111 ،بسـنت
( )2112نیزنظریة هد مندی ترجمه را -در کنار نظریة نظامهای چندگانـه  -یکـی از تحـوالت عمـدة
مطالعـات ترجمـه در دهـة هشـتاد مـیداند ( )2اسـکوپو .یـک واژهی یونـانی بـه معنـای «هـد »
است که در واقع در اینجا منظور هد از متن مقصد است هد ترجمه ،برآوردن نیازها و انتظــارات
الواننـدگان فرهنـگ مقصد است ورمیر این نیازها و انتظارات را اسکوپو .مینامد (اسـنل -هـورنبی،
1 Natural equivalence
2 Directional equivalence
3 Convergent similarity
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 )14 :2111اثر اصلی دربارة نظریة اسکوپو .کتـابی تحـت عنـوان «شـالودهای بـرای نظریـة عمـومی
ترجمه» است که توس ورمیر و رایس در سال  4391به رشتة تحریر درآمده است همـانطـور کـه از
عنوان کتاب پیداست ،هد رایس و ورمیر ( )4391دستیابی به نظریهای عمومی و جامع بـرای ترجمـة
انواع مختلف متون است این کتاب دو بخش دارد که بخش اول آن توضی کامل نظریة اسـکوپو .را
در بر میگیرد و بخش دوم آن ال وی نقشگرای نوع متن رایس را به آن پیوند میزنـد اگرچـه نظریـة
اسکوپو .از نظر زمانی پیشتر از نظریة عملِ ترجمهای ژوستا هولتز مانتـاری اسـت ،مـیتـوان آن را
بخشی از همان نظریه دانست ،چون با عمل ترجمهای بر اسا .یک متن مبدأ سر و کـار دارد – یعنـی
آن عمل ترجمهای باید مورد گ ت و قرار ب یرد و آن اه انجام شـود کـه بـدین ترتیـب دارای مقصـود و
نتیجه است (ورمیر )229 :4393/2111 ،ترجمه کنشی انسانی است کـه بـرای رســیدن بــه هــدفی
الا

انجام میشود به باور ورمیـر ،نیازهـای مـتن مقصـد ،اهـدا و راهبردهـای ترجمـه را تعیـین

میکنـد (شافنر )291-299 :2114 ،این پارادایم مجموعهای از نظریات را در بر میگیـرد کـه در تقابـل
با پارادایم تعادل هستند این نظریات جمل ی بر این باورند که ترجمه بـرای دسـتیابی بـه یـک هـد
انجام میشود اسکوپو .که پایهگذار آن هانس ورمیر است ،با ارجحیت دادن به هـد مـتن مبـدأ راه
الود را از پارادایم تعادل جدا میکند ورمیر ادعا میکند که متن مبدأ را از پادشاهی کردن اللـع کـرده و
پا را فراتر از تعادل گذاشته است نظریة اسکوپو .بر هد ترجمه که تعیـین کننـدة شـیوة ترجمـه و
راهبردهای کاربردی مربوط به آن است ،متمرکز میشود
این نظریه بر شش اصل استوار است این شش اصـل بـه عقیـدة رایـس و ورمیـر)443 :4391( ،
عبارتاند از:
 )4یک متن ترجمهشده (متن مقصد) بهواسطة اسکوپو.اش (هدفش) تعیین میشود
 )2یک متن مقصد ،اراهة اطفعـات در یـک فرهنـگ و زبـان مقصـد اسـت باتوجـه بـه اراهـة
اطفعات در یک فرهنگ و زبان مبدأ
 )9یک متن مقصد اطفعدهی را به شیوهای کامفً قابل برگشت ،آغاز نمیکند
 )1یک متن مقصد باید دارای انسجام درونی باشد
 )1یک متن مقصد باید به متن مبدأ پیوسته باشد
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 )1پنچ قاعدة باال ،دارای ترتیب سلسهمراتبی هستند که قاعدة اسکوپو .بر آنها تسل دارد
از دی ر نقشگرایانی که در ذیل این پارادایم نظریهپردازی میکننـد مـیتـوان بـه کریسـتیان نـورد
اشاره کرد وی ضمن تأکید بر نقشگرایی بهعنوان «مهمترین مفک برای یـک ترجمـه» ،معتقـد اسـت
این امر به مترجم االتیار تام نمیدهد ،بلکه باید ارتباطی بین متن مبدأ و متن مقصد باشد و ماهیـت ایـن
ارتباط توس هد یا اسکوپو .تعیین میشود (نورد )94-92 :2111،نـورد ضـمن پیـروی از نظریـة
اسکوپو .اصل «نقشگرایی  +امانتداری» 4را به آن میافزاید
با وجود انتقاداتی که از نظریة اسکوپو .میشود ،این نظریه این امکان را بـهوجـود مـیآورد کـه
متن واحدی را به روشهای مختلف بسته به هد و مقصود متن مقصد و بسته بـه س ارشـی کـه بـه
مترجم داده میشود ،ترجمه کرد ورمیر ( )291 :4393/2111الود در مورد اسکوپو .میگوید:
«آنچه اسکوپو .میگوید اینست که فرد باید آگاهانه و یکدست ،و بر حسب اصلی که بـه مـتن
مقصد احترام میگذارد ،ترجمه کند این نظریه قید نمیکند که ایـن اصـل چیسـت :بلکـه ایـن را بایـد
جداگانه در هر مورد الا

مشخص کرد»

به باور ورمیر ،ترجمه کنشی است در جهت دست یافتن بـه یـک هـد الـا

ایــن هــد

همیشـه یکسان نیست هد ترجمه الزاماً برقراری تعادل میان متن اصلی و متن ترجمه نیست هـد
ترجمه ازطریق مذاکره و گ توگو میان کنش ران گوناگون درگیر در فرآیند ترجمـه تعیـین مـیشــود
ورمیـر ،س ارش اراههشده از سوی مشتری را عاملی کلیدی میداند (آرمسترانگ)11 :2111 ،
پیم ( )1 :2141نیز بر این باور است که «هد در نظریهمندی ترجمه ،تنهـا متـرجم در رویـارویی
با مـتن اصـلی نیست او یکی از طر های درگیـر در یـک کـنش ارتبـاطی پیچیـده اســت در ایــن
کـنش ارتبـاطی ،الواستههای مشتریان مهمتر از متن اصلی است
بحث و بررسی

شازده کوچولو داستانی است اثر آنتوان دوسنت اگزوپری که برای اولین بار در سال  4319منتشـر
شد سنت اگزوپری در سال  4319تفش کرد رکـورد پـرواز بـین پـاریس و سـای ون را بشـکند ،امـا
1 Functionality plus loyalty principle
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هواپیمایش در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و بهناچـار در آنجـا فـرود آمـد ایـن سـانحة
الهامبخش سنت اگزوپری برای نوشتن داستان شازده کوچولو شد در این داسـتان ،کـودکی ،پرسشـ ر
سؤاالت بسیاری از آدمها و کارهایشان است داستان شازده کوچولو از این قـرار اسـت کـه شخصـیت
قهرمان این داستان اللبانی است که پس از فرود در بیابانی با پسر کوچکی آشـنا مـیشـود پسـرک بـا
اللبان در مورد زندگیاش در سیارهای دوردست و گل سرالی که آن را دوست میدارد و روباهی کـه
آن را بر روی زمین دیده است ،حر میزند سرانجام پسرک بـه اللبـان مـیگویدکـه قصـد دارد بـه
سیارة الودش برگردد این کتاب به بیش از  211زبان و گویش از جمله به زبان فارسـی ترجمـه شـده
است از کسانی که این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کردهانـد مـیتـوان بـه محمـد قاضـی (،)4999
احمد شاملو ( ،)4919محمدتقی بهرامـی حـران ( ،)4932ابوالحسـن نج ـی ( ،)4933و رضـا طـاهری
( )4939اشاره کرد در مطالعة حاضر به بررسی سه ترجمة برجستة این داستان ذیل پارادایمهای تعـادل
و اسکوپو .میپردازیم این سه ترجمه از ابوالحسن نج ی ،محمد قاضی و احمـد شـاملو مـیباشـند
قسمتهایی از داستان ابتدا به زبان ان لیسی آورده شده و سنس سـه ترجمةیادشـده را بـا مـتن مبـدأ و
همچنین با یکدی ر از منظر پارادایم اسکوپو .و تعادل مورد تحلیل و بررسیقرار میدهیم
قسمت اول:
So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had
an accident with my plane in the Desert of Sahara, six years ago. Something was
broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any
passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question
of life or death for me: I had scarcely enough drinking water to last a week
)(1943, p.6

نجفی :من همینجور تکوتنها و بدون همزبانی که با او بتوانم حقیقتاً حر بزنم زندگی کردم تـا
شش سال پیش که هواپیمایم الراب شد و ناچار در صحرای کبیر آفریقا بـه زمـین نشسـتم چیـزی در
مورد موتور هواپیما شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همـراهم بـود و نـه مسـافری داشـتم ،الـودم را
آماده کردم تا دستتنها تعمیر دشواری انجام بدهم مسئله مرگ و زندگی بود آب آشـامیدنی فقـ بـه
اندازةیک ه ته داشتم ،آن هم بهزور ()3 :4932
قاضی :به این ترتیب ،من تنها و بی آنکه کسی را داشته باشم که حر حسابی با او بـزنم زنـدگی
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کردم ،تا شش سال پیش که در صحرای آفریقـا هواپیمـایم الـراب شـد یکـی از اسـبابهـای موتـور
هواپیما شکسته بود ،و چون نه مکانیسین همراه داشتم و نه مسافر ،آماده شدم تا م ر بتوانم بهتنهـایی از
عهده این تعمیر دشوار برآیم این الود برای من مسئلة مرگ و زنـدگی بـود بـهزحمـت آب الـوردن
برای هشت روز داشتم ()1-1 :4991
شاملو :این جوری بود که روزگارم تو تنهایی میگذشت بی این که راستیراسـتی یکـی را داشـته
باشم که باش دو کلمه حر بزنم ،تا این که زد و شش سـال پـیش در کـویر صـحرا حادثـهای بـرایم
ات ا افتاد؛ یک چیز موتور هواپیمایم شکسته بود و چون نه تعمیرکـاری همـراهم بـود و نـه مسـافری
یکه و تنها دستبهکار شدم تا از پس چنان تعمیر مشکلی برآیم مسالة مـرگ و زنـدگی بـود آبـی کـه
داشتم زورکی هشت روز را ک ا میداد ()1 :4932
در این بخش از داستان شازده کوچولو سه متـرجم روشهـای مت ـاوتی را بـرای ترجمـه اتخـاذ
کردهاند در این قسمت نج ی و قاضی به ترتیبت معادلهای فارسی «بـدون همزبـانی کـه بـا او بتـوانم
حقیقتاً حر بزنم» و «بی آنکه کسی را داشته باشم که حر حسـابی بـا او بـزنم» را بـرای without
 anyone that I could really talk toانتخـاب کـردهانـد؛ در واقـع ،آنهـا در ترجمـة الـود سـعی
کردهاند تعادل را برقرار و برای هر واژة ان لیسی یک معادل فارسی قرار دهند؛ ولـی شـاملو بـرای ایـن
قسمت معادل «بی این که راستیراستی یکی را داشته باشم که باش دو کلمـه حـر بـزنم» را انتخـاب
کرده است ازآنجاکه مخاطبان اصلی کتـاب شـازده کوچولـو کودکـان و نوجوانـان هسـتند ،شـاملو بـا
انتخاب کلماتی مانند «راستیراستی» بهجای «حقیقتاً» و «دو کلمه حر بـزنم» بـهجـای «حـر بـزنم»
سعی کرده است مخاطبین این کتاب را در نظر ب یرد و به زبان آنها سخن ب وید عفوه بر این ،بـرای
عبارت  ،the Desert of Saharaنج ی و قاضی معادلهای «صحرای کبیر آفریقا» و «صـحرای آفریقـا»
را برگزیدهاند ،ولی شاملو معادل «کویر صحرا» را انتخاب کرده و از کاربرد واژة «کبیر» کـه شـاید بـرای
مخــاطبین کــودک و نوجــوان واژةســن ینی باشــد پرهیــز کــرده اســت همچن ـین نج ــی و قاضــی
برای drinking waterمعادل «آب آشامیدنی» و «آب الوردن» را انتخاب کردهاند ،درحـالیکـه شـاملو
معادل «آب» را بکار برده است؛ در واقع ،دو مترجم نخست قصد داشتهاند برای هـر واژه معـادلی قـرار
دهند ،درحالیکه واژة «آب» الود بـهتنهـایی نقشـی کـه مـیبایسـت ای ـا کـرده و بنـابراین نیـازی بـه
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ترجمة  drinkingنیست پس شاملو از معادلسازی کلمهبهکلمه الـودداری و ترجمـة روان و سلیسـی
اراهه کرده است
قسمت دوم:
It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who
asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was
from words dropped by chance that, little by little, everything was revealed to me
;The first time he saw my airplane, for instance (I shall not draw my airplane
that would be much too complicated for me), he asked me:
?""What is that object
)"That is not an object. It flies. It is an airplane. It is my airplane" (1943, p.9

نجفی :مدت بسیار گذشت تا پی بردم که او از کجا آمده است شازده کوچولو سـؤالهـای بسـیار
از من میکرد ،اما الودش ان ار سؤالهای مرا هیچ نمیشنید فق کلماتی که جستهگریختـه از دهـانش
میپرید کمکم همه چیز را برایم روشن کرد
مثفً وقتی که اولبار هواپیمای مرا دید (من تصویر هواپیما را نمـیکشـم ،ایـن کـار بـرایم الیلـی
سخت است) پرسید:
 این دی ر چهجور چیزی استاین که چیز نیست این پرواز میکند هواپیماست هواپیمای من است ()44 :4932قاضی :مدتها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده اســت شــازده کوچولــو کــه از مــن
زیـاد چیـز میپرسید ،الودش مثل اینکه هیچوقت پرسشهای مرا نمـیشـنید فقــ از کلمــاتی کــه
جسـتهگریخته از دهانش میپرید ،کمکم همـه چیـز بــر مــن آشــکار شــد بــاری همـین کــه او
اولبـار هواپیمای مرا دید (من اینجا شکل هواپیمای الود را نمیکشم ،چـون کشـیدن آن بــرای مــن
بسیار دشوار است) پرسید:
 این دی ر چهجور چیزی است؟ این چیز نیست ،هواپیما است پرواز میکند هواپیمای من است ()9 :4991شاملو :الیلی طول کشید تا توانستم ب همم از کجا آمده شهریار کوچولو که مـدام مـرا سـؤالپـیچ
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میکرد الودش ان ار هیچوقت سؤالهای مرا نمیشنید فق چیزهـایی کـه جسـتهگریختـه از دهـنش
میپرید کمکم همه چیز را به من آشکار کرد مثفً اولبار که هواپیمای مـرا دیـد (راسـتی مـن هواپیمـا
نقاشی نمیکنم ،سختم است ) ازم پرسید:
این چیز چیه؟این «چیز» نیست :این پرواز میکند هواپیماست هواپیمای من است ()9 :4932در این قسـمت ،نج ـی و قاضـی بـرای « ،who asked me so many questionsسـؤالهـای
بسیار از من میکرد» و «از مـن زیـاد چیـز میپرسید» را انتخاب و تـفش کـردهانـد بـین مـتن مبـدأ و
مقصد تعادل بهوجود آورند و در مقابل هر واژة ان لیسـی یـک واژة فارسـی قـرار دهنـد ،درحـالیکـه
شاملو همین عبارت را «مدام مرا سؤالپیچ میکرد» ترجمه کرده که اصطفحی عامیانهتر اسـت در ایـن
قسمت همچنین شاملو گ ت وی بین شازده کوچولو و اللبان را بهصـورت گ تـاری و عامیانـه ترجمـه
کرده است ،بـهعنـوان مثـال ،عبـارت «? »What is that objectرا «ایـن چیـز چیـه؟» ترجمـه کـرده
درحالیکه دو مترجم دی ر این قسمت را بهصورت رسـمی و نوشـتاری ترجمـه کـردهانـد در واقـع،
شاملو قصد داشته بهصورتی ترجمه کند که متن برای مخاطبین کارآیی داشته باشـد؛ بـه بیـان دی ـر ،او
مخاطبین و هد متن را در نظر گرفته است
قسمت سوم:
I had thus learned a second fact of great importance: this was that the planet
!the little prince came from was scarcely any larger than a house
But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to
the great planets--such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus--to which we have
given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that
one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer
discovers one of these he does not give it a name, but only a number. He might
)call it, for example, "Asteroid 325" (1943, p.11

نجفی :چنین بود که توانستم این اطفع بسیار مهم دی ر را بهدسـت بیـاورم کـه سـیارة مـوطن او
اندکی بزرگتر از یک الانه است!
این نکته مرا چندان متعجب نکرد میدانستم کـه عـفوه بـر سـیارههـای درشـتی ماننـد زمـین و
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مشتری و مریخ و زهره که هر کدام نامی دارنـد ،صـدها سـیارة دی ـر نیـز هسـتند کـه گـاهی از بـس
کوچکاند حتی با دوربین نجومی بهزور دیده میشوند هرگاه منجمـی یکـی از آنهـا را کشـف کنـد
بهجای نام ،شمارهای به آن میدهد مثفً میگوید« :الُردسیارة )49 :4932( »9214
قاضی :من به همین شیوه مطلب دومی را که بسیار مهـم بـود فهمیـدم ،و آن اینکـه سـتارة وطـن
شازده کوچولو از یک الانة معمولی کمی بزرگتر است!
این موضوع چندان مایة تعجب من نشد ،چون الوب میدانستم که غیر از سیارات بزرگـی ماننـد
زمین ،مشتری ،مریخ و زهره که به هر یک از آنها نامی دادهاند ،صدها ستارة دی ر نیـز هسـتند ،و ایـن
ستارهها گاهی آنقدر کوچکانـد کـه بـهزحمـت مـیتـوان آنهـا را حتـی بـا تلسـکود دیـد وقتـی
ستارهشناسی یکی از آنها را کشف میکند بهجای اسم شمارهای به آن میدهد ،مـثفً آن را «الُردسـیارة
 »9214مینامد ()44 :4991
شاملو :به این ترتیب از یک موضوع الیلی مهم دی ر هم سـر در آوردم :اینکـه سـیارة او کمـی از
یک الانة معمولی بزرگتر بود
این نکته آنقدرها به حیرتم نینداالت میدانستم گذشته از سیارههای بزرگی مثـل زمـین و کیـوان
و تیر و ناهید که هر کدام برای الودشان اسمی دارند ،صدها سیارة دی ر هم هست کـه بع ـیشـان از
بس کوچکاند با دوربین نجومی هم به هزار زحمت دیده میشوند و هرگاه االترشناسی یکـیشـان را
کشف کند بهجای اسم شمارهای بهاش میدهد مثفً اسمش را میگذارد «االترک )44 :4932( »9214
در این قسمت از داسـتان ،نج ـی و قاضـی بـرای جملـة I had thus learned a second fact

معادلهای فارسی «این اطفع بسیار مهم دی ر را بهدست بیاورم» و «من به همین شـیوه مطلـب دومـی
را که بسیار مهم بود فهمیدم» را انتخاب کردهاند ،درحالیکه شـاملو همـین جملـه را «از یـک موضـوع
الیلی مهم دی ر هم سر در آوردم» ترجمه و در واقع معادلی مطابق بـا سـلیقة مخاطبـان الـا

الـود

یعنی کودکان و نوجوانان انتخاب کرده است همچنین نج ی و قاضی بـرای عبـارت the planet the

 little prince came fromمعادل «سـیارة مـوطن او» و «سـتارة وطـن شـازده کوچولـو» را انتخـاب
کردهاند؛ در واقع ،این دو مترجم الواستهاند متن مبدأ و مقصـد از لحـاظ نقشـی کـه دارنـد در حالـت
تعادل قرار گیرند ،ولی شاملو همین عبارت را بهصورت «سیارة او» ترجمه کرده و تعادلی ایجـاد نکـرده

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

931

شمارة سوم

است در واقع ،او با حداقل کلمات حداکثر معنا را رسـانده و از زیـادهگـویی و ثقیـل صـحبت کـردن
پرهیز کرده است (ممکن است واژة موطن برای مخاطبین الا

این کتاب ثقیل و غیرقابلفهـم باشـد)

همچنین نج ی و قاضی بـرای واژة  Asteroidمعـادل «الُردسـیاره» را بکـار بـردهانـد کـه نـام علمـی
سیارههای کوچک است ،اما شاملو معادل «االترک» را برای این واژه انتخاب کرده تا بین معـادل علمـی
و غیرعلمی آن تمایز ایجاد و آن را برای مخاطبین قابلفهمتر کند عفوه بر این ،بهنظر مـیرسـد شـاملو
با انتخاب واژههایی مانند «کیوان»« ،تیر»« ،ناهید»« ،االترک» ،و «االترشنا ،».مخاطبین فارسیزبـان را در
نظر گرفته و کوشیده تا جایی که امکان دارد از معادلهای فارسی و غیرعربی است اده کند
قسمت چهارم:
I soon learned to know this flower better. On the little prince's planet the
flowers had always been very simple. They had only one ring of petals; they took
up no room at all; they were a trouble to nobody. One morning they would
appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one
day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up; and
the little prince had watched very closely over this small sprout which was not
like any other small sprouts on his planet. It might, you see, have been a new
)kind of baobab (1943, p.19

نجفی :الیلی زود توانستم آن گل را بهتر بشناسم در سیارة شازده کوچولو همیشه گلهـای بسـیار
سادهای بودند ،فق با یک ردیف گلبرگ ،کـه نـه جـای چنـدانی مـیگرفتـهانـد و نـه مـزاحم کسـی
میشدهاند صب یک روز در میان علفها پدید میآمدهاند و شب همان روز میپژمـردهانـد ولـی ایـن
گل یک روز ،از دانهای که معلوم نبود از کجا آمده است ،جوانه زده بود و شازده کوچولو از نهـالی کـه
به هیچ نهال دی ر شباهت نداشت با دلسوزی مراقبـت کـرده بـود بعیـد نبـود کـه آن نـوع تـازهای از
باهوباب باشد ()21 :4932
قاضی :الیلی زود راهش را پیدا کردم کـه آن گـل را بهتـر بشناسـم در سـیارة شـازده کوچولــو
همیشـه گلهای الیلی سادهای بودند که تنها یـک صـف گلبـرگ داشــته ،جــایی را نمــیگرفتــه و
مـزاحم کسی نبودهاند این گلها صب الی علفها سبز میشده و شبهن ام میپژمردهانـد امــا گــل
او یک روز از دانهای روییده بود که معلوم نشـد از کجـا آورده بودنـد ،و شـازده کوچولـو از آن نهـال
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لطیف که به هیچیک از نهالهای دی ر شبیه نبود ،با دلسـوزی تمـام مواظبـت کـرده بود بعید نبـود کـه
آن نهال نـوع جدیـدی از باهوبـاب باشـد ()29 :4991
شاملو :راه شناالتن آن گل را الیلی زود پیدا کردم:
تو االترک شهریار کوچولو همیشه یک مشت گلهای الیلی ساده در میآمده گـلهـایی بـا یـک
ردیف گلبرگ که جای چندانی نمیگرفته ،دستوپاگیر نمیشده صبحی سروکلهشـان میـان علـفهـا
پیدا میشده شب از میان میرفتهاند؛ اما این یکی یک روز از دانهای جوانه زده بود که الدا مـیدانسـت
از کجا آمده بود و شهریار کوچولو با جان و دل از این شاالک نازکی که به هیچکـدام از شـاالکهـای
دی ر نمیرفت مواظبت کرده بود بعید نبود که این هم نوع تازهای از باهوباب باشد ()29 :4932
نج ی و قاضـی بـرای دو جملـة they took up no room at all; they were a trouble to

 nobodyمعادلهای «که نه جای چندانی میگرفتهاند و نه مـزاحم کسـی مـیشـدهانـد» و «جــایی را
نمـیگرفتـه و مـزاحم کسی نبودهاند» را انتخـاب کـردهانـد ،امـا شـاملو بـا در نظـر گـرفتن مخـاطبین
تازهباسوادشدة الود معادل «جای چندانی نمیگرفته ،دستوپاگیر نمیشده» را انتخاب کـرده اسـت کـه
در مقایسه با دی ر ترجمهها به زبـان گ تـار و عامیانـه نزدیکـی بیشـتری دارد و ازآنجاکـه رمزگشـایی
پیامهای ش اهی برای این قشر مخاطب آسانتر است ،این ترجمـه برایشـان بیشـتر قابـل درک الواهـد
بود همچنین در این قسـمت ،نج ـی و قاضـی بـرای one morning they would appear in the

 grassمعادلهای «صب یک روز در میان علفها پدید میآمدهاند» و «این گلهـا صـب الی علـفهـا
سبز میشده» را انتخاب کردهاند اما شاملو معادل «صبحی سروکلهشان میان علفهـا پیـدا مـیشـده» را
انتخاب کرده است در این قسمت نیز شاملو با انتخاب این معادل سعی کرده است مخاطبین کـودک و
نوجوان داستان را در نظر ب یرد و به زبان آنها و زبان گ تار سخن ب وید تا برای مخاطبین کـه تـازه بـا
سواد شدهاند رمزگشایی پیام متن آسانتر باشد
قسمت پنجم:
I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of
wild birds. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. He
;carefully cleaned out his active volcanoes. He possessed two active volcanoes
and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. He also
had one volcano that was extinct. But, as he said, "One never knows!" So he
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cleaned out the extinct volcano, too. If they are well cleaned out, volcanoes burn
slowly and steadily, without any eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a
)chimney (1943, p.22

نجفی :گمان میکنم که شازده کوچولو ،برای گریختن از آنجـا ،از مهـاجرت دسـتهای از پرنـدگان
صحرایی است اده کرد صب روز حرکت ،سیارهاش را الوب تمیز کرد تنورة آتش شـانهـای روشـن را
بهدقت پاکیزه کرد دو آتش شان شعلهور داشت که صبحانهاش را بهآسانی با آنها گـرم مـیکـرد یـک
آتش شان الاموش هم داشت ،ولی بهقول الودش« :آدم از کجا بداندکه همیشه این جور میمانـد » پـس
تنورة آتش شان الاموش را هم پاکیزه کرد آتش شانها اگر الوب پاک بشوند آرام و مرتـب مـیسـوزند
و گر نمیگیرند شعلة آتش شان هم مثل شعلة آتش بخاری است ()23 :4932
قاضی :به گمانم شازده کوچولو برای فرارش ،از مهاجرت پرنـدگان کـوهی اسـت اده کـرد صـب
روز حرکت ،سیارهاش را الوب مرتـب کـرد آتـش شـانهای روشــنش را بــهدقــت پـاک کـرد دو
آتش شان روشن داشت که اسـت اده از آنهـا بـرای گـرم کـردن صـبحانهاش بسیار راحـت بـود یـک
آتش شان الاموش هم داشت ولـی بـهقــول الــودش« :کســی چــه مـیدانـد؟» بـه همـین جهـت
آتش شان الاموشش را هم پاک کرد آتـش شـانها اگــر الــوب پــاک شــوند ،مفیــم و مرتــب و
بـدون فـوران مــیسـوزند فورانهـای آتـش شـانی مثـل گُرگرفتن آتش بخاری است ()29 :4991
شاملو :گمان کنم شهریار کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرندههای وحشی است اده کـرد صـب
روز حرکت ،االترکش را آنجور کـه بایـد مرتـب کـرد ،آتش شـانهـای فعـالش را بـا دقـت پـاک و
دودهگیری کرد دو تا آتش فشان فعال داشت که برای گـرم کـردن ناشـتایی الیلـی الـوب بـود یـک
آتش شان الاموش هم داشت منتها بهقول الودش «آدم کف دسـتش را کـه بـو نکـرده!» ایـن بـود کـه
آتش شان الاموش را هم پاک کرد آتش شان که پاک باشد مرتـب و یـکهـوا مـیسـوزد و یکهـو گـر
نمیزند آتش شان هم عینهو بخاری یکه الو میزند ()23 :4932
در این قسمت از داستان ،نج ی و قاضی عبارت  one never knowsرا به «آدم از کجـا بداندکـه
همیشه این جور میماند» و «کسـی چـه میداند؟» برگرداندهاند ،اما شاملو معـادل «آدم کـف دسـتش را
که بو نکرده» را برگزیده است در ترجمة این قسمت نیز شاملو سعی کرده با ترجمه بـهصـورت زبـان
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گ تار ،فهم متن را برای مخاطب الا

الود یعنی کودکان آسانتـر کنـد و الـود را ملـزم بـه رعایـت

تعادل بین متن مبدأ و مقصد نکرده است و تنها مخاطب الود را در نظر گرفته است در قسمت دی ـر،
نج ی و قاضی برای جملة volcanic eruptions are like fires in a chimneyمعـادلهـای «شـعلة
آتش شان هم مثل شعلة آتش بخاری است» و «فورانهـای آتـش شـانی مثـل گُرگـرفتن آتـش بخـاری
است» را انتخاب کردهاند اما ترجمة شاملو یعنی «آتش شان هم عینهو بخاری یکه الو میزنـد» بـه زبـان
گ تار و عامیانه نزدیکتر و در نتیجه برای مخاطبین الا

این داستان بیشتر قابل فهم است

با توجه به تحلیل سه ترجمة باال از داستان شازده کوچولو ،میتوان به این نتیجه رسید که ترجمـة
ادبیات کودک و میزان موفقیتآمیز بودن آن تا حد زیادی به مخاطبین الا

آن یعنی کودکـان وابسـته

است این زبان باید ساده و قابلفهم و عاری از هرگونه پیچیدگی باشد در همین راسـتا ،نایـدا بـر ایـن
باور است که ت اوتهای میان ترجمهها را معموالً میتوان به سه عامل اساسی نسبت داد:
 )4ماهیت پیام
 )2هد یا اهدا نویسنده و نمایندهاش ،یعنی مترجم
 )9نوع مخاطب (هتیم و ماندی)411 :2111 ،
در ادبیات کودک ماهیت پیام ،هد نویسنده (مترجم) و مخاطـب کـامفً مشـخص اسـت نـوع
مخاطب در ادبیات کودک نقش کلیدی دارد و ترجمههایی که در این نـوع الـا
میپذیرند باید توجه ویژهای نسبت به مخاطب الا

از ادبیـات صـورت

الود داشته باشند

یوجین نایدا همچنین معتقد است در هر زبـانی ،قـدرت رمزگشـایی شـامل چهـار سـط کلـی
میشود:
 )4توانایی کودکان ،که واژگان و تجربة فرهن ی محدودی دارند
 )2توانایی استثناءپذیر افرادی که تازه باسواد شدهاند این افـراد مـیتواننـد پیـامهـای شـ اهی را
بهراحتی رمزگشایی کنند ،اما توانایی آنها در رمزگشایی پیامهای کتبی محدود است
 )9توانایی بزرگساالنی که سواد متوسـ دارنـد و مـیتواننـد نسـبتاً بـهراحتـی از عهـدة درک
پیامهای ش اهی و نیز کتبی برآیند
 )1توانایی بسیار و نامعمول متخصصان (پزشکان ،فقیهان ،فیلسوفان ،دانشمندان ،و از ایـن قبیـل)
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در رمزگشایی پیامهایی که به حوزة تخصصیشان مربوط میشود مسلماً ترجمهای کـه بـرای کودکـان
منظور میشود نمیتواند با ترجمهای که برای متخصصان یا بزرگساالن نوسـواد در نظـر گرفتـه شـده
یکسان باشد (هتیم و ماندی)411 :2111 ،
کودکان ،به عقیدة نایدا کمترین توانایی را در رمزگشایی پیام نسـبت بـه سـه گـروه دی ـر دارنـد؛
بنابراین در ترجمه برای کودکان باید به این نکتة اساسی توجـه کـرد در سـه ترجمـة بررسـیشـده در
پژوهش حاضر مشاهده شد که ترجمة احمد شاملو بیش از دو مترجم دی ر مخاطـب کـودک الـود را
مورد توجه قرار داده است وی با است اده از واژگان ساده ،زبانی پویـا و روان ،ترجمـهای بـیتکلـف و
عاری از پیچیدگی اراهه داده که فهم آن برای کودکان راحتتر است؛ امـا دو ترجمـة دی ـر از نج ـی و
قاضی رویکردی مت اوت اتخاذ کرده و در مقایسه بـا ترجمـة شـاملو زبـانی دشـوارتر دارنـد و گـاهی
واژگانی بکار بردهاند که فهم آن برای کودکان دشوار مینماید با توجه به آنچه گ ته شد ترجمـة شـاملو
را میتوان ذیل پارادایم اسکوپو .در نظر گرفت ،درحالیکه دو ترجمة دی ر رویکردی تعـادل-محـور
دارند و در پارادایم تعادل دستهبندی میشوند
نتیجه

در مطالعة حاضر به بررسی سـه ترجمـه از داسـتان شـازده کوچولـو ذیـل پـارایمهـای تعـادل و
اسکوپو .پرداالته شد بدین منظور قسمتهایی از مـتن اصـلی کتـاب انتخـاب و سـه ترجمـة آن از
ابوالحسن نج ی ،محمدقاضی و احمد شاملو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت در پایـان روشـن شـد
که ترجمة شاملو ،ترجمهای سلیستر و مخاطب -مدار است وی با است اده از کلماتی ماننـد «االتـرک»،
کویرصحرا و غیره برای مخاطبین الا

الود یعنی کودکان و نوجوانان که واژگـان و تجربـة فرهن ـی

محدودی دارند ترجمهای قابلفهمتر اراهه کرده اسـت وی همچنـین کوشـیده تـا مـتن را بـهصـورت
عامیانه و گ تاری ترجمه کند،زیرا رمزگشایی پیامهای محاورهای برای کودکان دارای سط سـواد پـایین
ساده است پس شاملو با در نظر گرفتن مخـاطبین الـا

الـود،یعنی کودکـان کـه واژگـان و تجربـة

فرهن ی کمی دارند و ذیل پارادایم اسکوپو .در مقابل پارادایم تعادل ،ترجمـة روانتـر و سـلیستـری
اراهه کرده است دو مترجم دی ر رویکـردی مـتن-مـدار در ترجمـههـای الـود اراهـه داده و گـاهی از
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واژگان و عباراتی است اده کردهاند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت ترجمـة ایـن دو متـرجم را
باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت
پارادایم تعادل بهدنبال این است تا تعادلی متعار ایجاد کنـد یااینکـه بـا ایجـاد تعـادلی سـویدار
توجه بیشتری به متن مبدأ داشته باشد از سوی دی ر ،پارادایم اسکوپو .بیـان مـیدارد کـه متـرجم در
هن ام ترجمة متن تنها نیسـت و او هـم ماننـد دی ـر افـراد مثـل مشـتری ،مخاطـب و غیـره یکـی از
طر های درگیر است نظریة اسکوپو .هد را بهصورت مشخص تعیین نمیکند و میگویدکه هـر
متنی مشتریای دارد و هر مشتری هدفی ،و هد ها یکسان نیست و متـرجم بایـد بـه هـد مشـتری
توجه کند این پارادایم بیان میکند که قبل از شروع ترجمه بایدروشن شود کـه مـتن مـورد نظـر بـرای
چه کسی ،چه منظوری و کجا قرار است مورد است اده قرار گیرد و بیشترین توجـه آن بـهسـمت مـتن
مقصد و مخاطب است در واقع ،مترجم تفش مـیکنـد تـا مـتن را بـهگونـهای ترجمـه کندکـه بـرای
موقعیت و افرادی که قرار است مورد است اده قرار گیرد کاربرد داشته باشد مترجم باید تـفش کنـد تـا
به غایت ترجمه ،یعنی هد تعاملی آن دست یابد و با الوانندگان مـتن ارتبـاط برقـرار کنـد؛ بنـابراین
نظریة اسکوپو .امکان ترجمة یک متن به روشهای مختلف بسته به هد و نوع مخاطـب را فـراهم
کرده است پس در ترجمةادبیات کودک ،پارادایم اسکوپو .نسبت به پارادایم تعادل جامعتر بـهشـمار
میرود ،زیرا ادبیات کودک نوعی از ادبیات است که بهطور الا

بـرای کودکـان ن اشـته مـیشـود و

مخاطبین اصلی آن کودکانند ترجمة ادبیات کودکان نیز از اهمیت الاصی برالـوردار اسـت ،زیـرا اگـر
مترجم متن را با معیارهای الوانندگان متن مقصد وفق ندهـد و بـر اسـا .پـارادایم اسـکوپو .عمـل
نکند ،مخاطبان آنکه همان کودکان هستند از درک آن باز میمانند و یا از الواندن متن لـذت نمـیبرنـد؛
عفوه بر این ،برالی از اهدا ادبیات کودکان با افزایش آگاهی مخاطبان بـهدسـت نمـیآیـد؛ بنـابراین،
ترجمهای که بر پایة تعادل برای کودکان صورت گیرد نمیتواند مناسـب باشـد همـانطـور کـه اسـنل
هورنبی ( )22 :4399تعادل را رد میکند و متذکر میشودکه «تعادل تصویر مبهمی از تقارن بین زبـانهـا
اراهه میدهد که بهندرت فراتر از سط شباهتهای مبهم وجود دارد»
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Extended abstract
1. Introduction
The translation of literary works in Iran has always been subject to social and
political conditions, intellectual tendencies, and dominant ideologies of the related
historical period. Hence, in each period the translators were inclined to translate
specific literary works according to the beliefs and viewpoint of a distinguished
political and social group. Thus, the translated literary works of each period have
general characteristics originating from the cultural and social-political conditions
and the dominant intellectual beliefs (Mirabedini, 1987, vol. 1, pp. 13-14). One of
the most important and famous periods whose social and political events have
influenced cultural and intellectual changes is the period between 1941 and 1953
(i.e. during Tudeh Party and the leftist ideology dominance). From the beginning of
its dominance in 1941, Tudeh Party paid so much attention to translation and it
trained the best Iranian intellectuals such as translators; therefore, from 1941
onwards most of the translators of literary works were from political intellectuals
and the leftists played an effective role in translation (Amir faryar, 2001, p. 70).
Therefore, in the present research an attempt has been made to investigate the
influences of Tudeh Party and the leftist ideology on the selection of literary works
for translation without any prejudice. To this end, the translated literary works
published from 1941 to 1953 were analyzed. The results showed that more than
half of the works selected for translation could be placed in one of the following
three categories: socialist realistic works, the leftist writers' works, and realistic
works.

1 Corresponding Author: khazaeefar@yahoo.com
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2. Methodology
The research framework for analyzing the data is the visible and invisible concepts
of the leftist ideology according to which the translated literary works published
from 1941 to 1953 were analyzed. According to the list of the printed translated
books from the beginning to 1991collected by Islamic Researches Foundation of
Astan Quds, these works are 260 literary works from the literatures of considered
countries during this period. Therefore, first, the literary works corresponding to
the visible and invisible concepts of the leftist ideology are categorized by the
investigation of the translators' introductions and the theories of literary researchers
who introduce the writers' background and the subject and content of their works.
Then, further evidence would be found about the works corresponding to the leftist
ideology by selecting the most important literary works from each categories and
applying Leo lowenthal's theory of sociology of literature (1948) to it.
3. Discussion
The investigation of the list of printed translated books from the beginning to 1991
showed that during the period between 1941 and 1953, the translation of literary
works from Russia, France, Germany, England, and finally America along with the
literature of South America and Eastern Europe was respectively taken into
consideration by the translators of that period. By studying the translators'
introductions and the theories of literary researchers who introduce the writers'
background and the content of their works, common obvious and unobvious points
between different writers and their works are understood, and this is due to the
specific political conditions of that period. In this way, the writers and the works
that correspond to the leftist ideology are classified.
Since the visible concepts of the leftist thinking are found in socialist realistic
works in an ideological, propagandistic and biased way, this doctrine was taken
into a great consideration by the members of Tudeh Party and the translators were
naturally inclined to translate some works from this doctrine under the influence of
Tudeh Party. Therefore, 37 works from Gorky, Sholokhov, Ostrovsky, and
Chernyshevsky were translated, which formed 14 percent of the whole translated
literary works during that period.
In addition, during the period between 1941 and 1953 the translation of the other
leftist writers' literary works in which the visible concepts of the leftist thinking
could be found was developed by Tudeh Party's members and translators
(Mirabedini, 2013, p. 93). Therefore, 46 works from France, London, Ehrenburg,
Shaw, Barbusse, Aragon, Laffitte, Fuchik, Tressell, Amado, Saghers, Steinbeck,
and Voynich were translated, which formed 17 percent of the whole translated
literary works during that period.
The translation of realistic works was also impressively developed during these
years. These works are not necessarily considered as leftist works, but they were
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taken into consideration by the translators of that period, because they have
common characteristics with the leftist thinking according to their social criticism
about the current condition and also the negation and change of it. Therefore, 67
works from Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Twain, Balzac, Stendhal,
Flaubert, Dickens, Hemingway, Gogol, and Lermontov were translated, which
formed 25 percent of the whole translated literary works during that period.
4. Conclusion
During the period between 1941 and 1953, the translators, who were influenced by
Tudeh Party and the leftist ideology in different ways, became active in the process
of the translation of books, and they were inclined to translate the literary works
corresponding to the leftist thinking. Therefore, the investigation of the translated
literary works during this period showed that from 260 translated literary works,
150 works (i.e. more than half of the translated literary works [57%]) were
somehow in the realm of leftist thinking or had common characteristics with it.
It is found that the translators and the selection of literary works for translation
were influenced by Tudeh Party and the leftist ideology in one of the most
important historical periods. This is an important issue, because it showed that the
selection of an important part of the literary works for translation was influenced
by the dominant leftist thinking. Therefore, in addition to the widespread and
impressive influence of Tudeh Party on Iranian intellectuals and translators, the
direct influence of the leftist ideology on the selection of literary works for
translation can be confirmed.
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Extended Abstract
1. Introduction
Gustave Flaubert, the leader of realism and the modern novel, is an influential
French novelist. It should be noted that the careful attention in choosing the words
distinguishes his style from other writers. His biggest concern in life is social
problems. His masterpiece Madame Bovary is a novel which influences many
famous romans. Although some of his works have been translated into Persian,
these works have been translated again and again which means his works have the
important place in Persian literature. This article will attempt to examine the
position of the author, his work, and his influence on Persian writers and their
styles.
2. Theoretical Framework
Gustave Flaubert is are a list, social and political writer. Flaubert loved literature
when he was a young boy. He started writing and created some books that became
masterpieces. These were often fanciful stories with the theme of autobiography
(autobiography) (i.e. Asmar[Smarh]). His interest in writing history was influenced
by his teacher in high school. He went to Paris to study legal rights after
completing high school at the age of 18. Death of his father, sister, and his
passionate love of Mrs. Eliza Schlesinger (Elisa Schlésinger) influenced his esprit
because he did not forget it. That is why his novels are the mirror of his life. Elisa
Schlesinger inspired works such as Diary of a madman (Mémoires d'un Fou)
(which depicts mystical love), November (Novembre) (which tells the love of land
and physical love), and Sentimental Education (L'Éducation sentimentale). He
always detested the bourgeois class. He attacked bourgeois type with the character
of Homais (Homais) in Madame Bovary (Madame Bovary).The collection of his
works can be divided into three categories: the first category is anti quityi son
which Salammbô (Salammbô) and Hrvdya (Hérodias) reflect. The second category
of works of art such as the legend of St. Julian (La légende de Saint Julienl'
1 Corresponding Author: farsian@um.ac.ir
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Hospitalier) and third category is fictional works such as the Temptation of Saint
Antoine (La Tentation de Saint Antoine). At first glance, a kind of contradiction is
evident in Flaubert’s work; however ,there is one thing in common behind these
different works, and that is the beauty of art.
Realistic styles, literary arrays, the structure of rich sentences and deep
psychological analyzes illustrate the features of his writing. Deep Flaubert’s
thoughts influenced the worldview of the other great writers and writing styles .In
writing Madame Bovary, Flaubert opens new windows to realism. Throughout this
book, Madame Bovary, the blame against romanticism is evident. Despite the fact
that Flaubert inherited his writing style, words, and songs from Romantics, finally
he concluded that he should harness the power of his imagination. This article
describes the researches on translations of his works too.
3. Methodology
In this article ,first we intend to introduce Flaubert and realism school and we
consider their impact on Persian literature. In doing so, the East impact on Flaubert
and his writing techniques are examined. Then, the history of translation, its
evolution, and the factors involved in translations are exhibited. This article
attempts to survey all of the Flaubert’s translations as far as possible.
4. Results& Discussion
There is no doubt that a lot of research on Gustave Flaubert and his work has be
end one. We sometimes encounter more than 10 different translations of his novels.
Despite the fact that Flaubert is one of the world's great authors, his books were
translated into Farsi very late; however, this issue can also be very beneficial. It is
important that the translators have their own styles.
5. Conclusions& Suggestions
Gustave Flaubert is one of the greatest novelists. Flaubert's careful choice of words
and figure of speech is unique and clearly shows the excessive obsession of
Flaubert in the creation of a literary work. Translations of western writers altered
the writing style and fiction in Iran so that the role of other writers out shines that
of Flaubert. However, Flaubert’s work could not be successful (in Iran). Like
Balzac the folk did not pay attention to his masterpieces; however, Madame
Bovary gained big success among Iranians, and his books were translated into Farsi
one after another.
Key Words:Comparative Literature, Gustave Flaubert, roman, realism, translation.
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Extended abstract
1. Introduction
According to the source language and target language differences in the nature and
structure and other cultural and style factors, the translator sometimes has no way
other than making changes in the source text; therefore, some target-oriented
scholars such as Ladmiral calls translators for exerting changes and modifications
in carious structural areas for the fluency and legibility of the translated text to be
enhanced, which can set the grounds for the feature of recreation to be taken place
in the rendered text. The current study is an attempt to criticize and analyze the
structural modifications carried out by Tesuji and Eghlidi in the translation of one
thousand and a night from the four perspectives of adjustment in the verbal
syntactic constructs, in addressing the style, in eloquence, and in phonetics. The
results of the study indicate that Tesuji and Eghlidi have adopted a target-oriented
approach to the translocation and adjustment of the sentence structure.
In rendering by Tesuji, there can be found numerous specimens in which
appropriate structural adjustments and modifications have taken place; however, in
the majority of the cases the book style has also suffered from such adaptations,
where as Eghlidi has tackled the structural adjustments to a smaller extent. In
addition, it is worth mentioning that his translation enjoys less legibility.
Theoretical framework
If we are wishing to handle the Ladmiral theory through making use of a simple
scientific language, we have to declare that Ladmiral believes that the semantic
should be conveyed at any cost and the solutions to such a problem can only be
actualized in practice. The title chosen by him for his book is clearly reflective of
such an idea, “translation, theorems for translation (practice, solution, theory).In
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this way, in his book and in other articles he presents issues and components for
translations which are so diverse.
The first issue posited by Ladmiral deals with the structural differences. Such an
issue is related to the language structure or grammar, the structure of every
language, which is different according to the spirits, and to the attitudes intrinsic in
every nation. In this sense ,Ladmiral believes that the translator should not only be
necessarily bound to the source language sentence structure, but also to the
processes such as rationalization that the translator arranges for the verbal
constructs in a manner that they look proportionate to the target language context
while they are found fluent and legible by the target language users.
Structural adjustments in translation are among the most important components of
the Ladmiral theory. The recognition and the survey of such components cannot be
fulfilled regardless of the other indicators and issues common to a translation text,
because legibility is created subsequent to the structural modifications and it is one
of the other components of the theories proposed by Ladmiral. Another component
which has been dealt with in the present study is the subject of translational
epistemology. That is, paying attention to the stylistic features of books and trying
to keep them as intact as possible because by means of such features the author has
a point and probably intends to convey a certain idea. Generally speaking, what is
of the greatest importance in translating narrative books such as the fiction of one
thousand and one nights is to increase the legibility and the attractiveness of the
book and also not to damage the book’s narrative stylistic features. Undoubtedly,
such a thematic point can only be accomplished through the adoption of
opportunities and systematic structural adjustments.
2 . Methodology
The current study is based on a descriptive-analytical method and the authors are
seeking to deal with the structural adjustments in the translations by Tesuji and
Eghlidi in four different areas (syntax, speech, eloquency, and phonetic). The
current study has been laid upon the foundations of Ladmiral theory. He believes
that structural modifications can contribute to the recreation and legibility of the
translation while the translator should also try to avoid using the items that disturb
the book's stylistic features according to the translational epistemologies.
3. Results and Discussions
A great fraction of the structural adjustments pertains to the verbal syntactic
constructs. One thousand and one nights, which has been written in Arabic,
employs the Arabic language constructs in transferring the stories contents and
incidents while the Persian language translators are compelled to cast them into
Persian language format.
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The second part is related to the adjustments in addressing which indicates that the
translator is to modify the sentence addressing styles or the author’s point of view in
order for the rendered context to be fluent and eloquent. As it is observed in the context
of one thousand and one nights, the speech in a narrative work is connected to the way
the narrator narrates the contents of the story and that what mechanisms are used by the
narrator to advance the events and create coherence among them.
The third part which deals with the eloquence adjustments concerns with the efforts
paid to loyally recreate the main text in the target language through the use of
various literary devices to be able to create the same effects on readers of the
translated works as the original text. In this way, when it comes to the eloquence
structural adjustments in one thousand and one nights in Persian translations by
Tesuji and Eghlidi, we mean the very few cases that the storywriter has favorably
and unboundedly used.
The last part of the modifications pertains to the phonetic structures of the one
thousand and one nights context; it is found to have a slow and flowing rhyme
except in some few cases. One of the other factors causing a rhythmic structure to
be appeared in a text is related to the methods of storytelling, which is influenced
by the oral originality of the book. One such method is the presence of the poems
in the original context of the book and both of the translations have been found to
convey this phonetic style; however, the translation rendered by Eghlidi seems to
be more loyal to the type of the phonology, its quality and quantity.
4. Conclusion
One thousand and one nights includes two different aspects. Occasionally, a cliché
structure, disproportionate, and arrhythmic rules are seen in the book while some
times it is of a consistent and stable style. Being loyal to the source text, Eghlidi
has created a book structurally more similar to the original book; however ,Tesuji
has ended in a structure different from the original book through disloyal and
unduly interactions he has made. Tesuji, who has adopted an unduly free approach
toward translating the book, has made use of structural adjustment insofar as it can
be helpful in completing and legibility of the book; thus, his rendering of the book
displays more beauty and attraction and it has a more fluent and more legible
structure and arrangements. Of course, his structural modifications have been
exaggerated in some parts as he has ignored the book’s stylistic features such as
eloquence and phonetic functions of the descriptions.
Key words:Tesuji, Eghlidi, structural modifications, one thousand and one nights.
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Extended abstract
1. Introduction
According to Toury (1995), translation is a norm-based behavior. In the course of
their direct and indirect trainings, translators familiarize themselves with the
linguistic, cultural and social norms which are used by the contemporary translators
and later, as professional translators, use them consciously or unconsciously in
their translations. In other words, translations are written under the influence of the
linguistic, cultural and social norms of the target culture. However, Toury believes
that translators are free to follow or reject a norm even though they prefer to follow
the norms to avoid punishment. The present paper is based on the hypothesis that
there has been a change in the style of the Quran translations after the Islamic
Revolution. This new style is literary as opposed to the word-for-word translations
published before the Revolution. The translation of Elahi Qomsheie was a turning
point in that it was neither literary nor word-for-word. The great number of literary
translations that followed it showed a strong tendency toward a literary style. It is
hypothesized that these translations provide a clear example of the influence of
norms on translation. While each new translation is expected to present a new
linguistic and stylistic style, the study shows that the translations not only differ in
style, but also in their interpretation of the meaning of the Quran.
2. Methodology
The research hypothesis states that most of the contemporary Persian translations
of the Quran show a literary style.In other words, it is hypothesized that the
translators of these texts have had literary backgrounds and considered the Quran
as a literary text. It is further hypothesized that the trend toward literary translation
has gradually established a norm for the new translations to follow. To prove the
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research hypothesis, three different translations of the surah Al-Shams has been
selected and compared with each other.
3. Discussion
What are literary features? And how is the literary style defined? The term style
has been given various definitions. A literary style has also been described based
on various features .To meet the goals of the study ,style is defined as comprising
three sets of elements: words, figurative language, and syntax. These three
elements can be combined in different ways to form different styles. Words
provide the most important feature. To a great extent, the translator can change the
text style through their choice of words. For example, the high frequency of
colloquial words used in a text gives the text a colloquial style. The same is true
about literary words. Syntax is probably the second most important element of
determining the style of a text. Each language has its own syntactic rules while
each language has also syntactic rules marking a certain period. Some of these
rules are used in all types of texts while others are used exclusively in literary texts.
Finally, figurative expressions are often used with a high frequency in literary
texts. To verify the hypotheses of the study, a surah of the Quran was selected, and
three contemporary translations of the surah were compared with each other. The
basis of the comparison was the literary elements mentioned above. As for the
procedure used, first a translation was made of the surah in a stylistically neutral
style, and then the translations were compared with this neutral translation.
4. Conclusion
In light of great books such as the Quran, each new translation is expected to be
different to justify itself. The difference could be justified in terms of hermeneutics,
style or audience. However, both in the past and the present the translations of the
Quran have followed suit. The translations appearing before the one done by Elahi
Qomshei were word-for-word; they were not meant to be beautiful. In fact, the
main goal was to achieve accuracy; by accuracy they meant word-for-word
translation ,nor were such translations addressed to a particular audience. On the
contrary, the contemporary translations do have a particular audience; one that is
educated and intellectual appreciating the aesthetic and literary aspects of the
translations. The contemporary translators also defined accuracy not in terms of the
source, but also the target language. The research hypothesis was that in each
period translators may prefer to follow the accepted and established norms rather
than present new experiences in translation. This is particularly true in cases where
following the norms is politically or economically encouraged. A change of the
audience required a new type of the Quran translation; one that happened to be
received warmly by the political system. It was no coincidence that almost all the
translators who were engaged in the translations of the Quran were literary men,
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neither religious scholars nor linguists and translation scholars. The great tendency
of these translators towards using a literary language is shown in the analysis of the
three translations of the same surah.
Key words: Norm, Literary Style, The literal translation, Contemporary
translation.
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Extended abstract
1. Introduction
By borrowing the motifs of the German 18th-century philosophical theories and
applying it to the areas such as linguistics and translation ,José Ortega y Gasset, a
Spanish philosopher ,founded his philosophy called "vital reason" or
"ratiovitalism". His theory was mainly focused on the decline of Spain and the
broader context of the cultural issues in Europe as well as its tangible historical
issues. The prominent aspect of this thinking system is relying on justification and
life, defined in contrast with the thoughts of Gasset’s contemporaries (Graham,
1994).
2. General Theories and Viewpoints
Following long discussion and contemplation on the nature of the existence and
comparing his opinions with those of the contemporaries, he put aside the
theological concerns and focused more on culture; Gasset, through researching in
Simmel’s theories, found that there was a difference between life as a process and
life as a cultural fact, whereas culture is the representation of the mixing both
approaches (Dust, 1989). He employs Cohen’s logical system to come to an
understanding of life not as a quest for identity but as a scientific rationale. In his
influential book entitled “Historia como sistema", Gasset proposes a disbelief in
scientific research due to the flaw in their definition of human being (Mann, 1999).
Through a reductive existentialism, he challenges the historical prejudices that man
possesses a nature known to science and suggests a "radical reality" based on
which the individual’s life has three main features: having the conscious
challenging quality, making decision from among possibilities and limiting the
possibilities.
3. A Critical Reading of Translational Viewpoints
As for his pragmatic background ,for Gasset, stability is far beyond human’s reach.
Therefore, all of the human activities including translating are impossible, yet
unavoidable, since they reflect an easy-yet-difficult situation, falling far out of
1 Corresponding Author: m.lorzadeh@gmail.com
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human’s reach, thus any effort in human affairs are in strive for utopia (Graham,
2001). Consequently, Gasset portrays the easy-yet-difficult position of language:
on the one hand, it makes possible and eases humans’ communication. On the other
hand, it does not lend itself to function analysis. Translators always try to
appropriate foreign topics and concepts to their own culture and language in order
to make it included/mixed with their mother tongues while the form of presenting
meaning would be different with totally/semi different effects in the target
language (Gasset,1992; White, 2003), which is just the beginning of utopian
season for translation.In addition, while making a translation closer to the original
text, retaining and transmitting new literary genres don not cause mistakes in
understanding the original text and in mediating between languages (Gasset, 1992;
Schulte and Biguenet, 1992). In his description of this choice, Gasset
depictsvarious aspects reflected in the various translations of a text (of course,
compared to the original text), in each of which there is an aspect of meaning.
Therefore, a fluent and beautiful translation is undoubtedly a barrier to some
aspects of meaning (Chang, 2006), as it destroys the text’sabnormalities.
4. Conclusion
Gasset places the translator in an atmosphere resembling the inter-lingual fuzzy
space, which is in complete accordance with the reality. However, where it comes
to mediation, seemingly the translator acts in an atmosphere devoid of the two
languages in which he interacts with the original language and writer, and then
transmits this interaction in the form of translation which is not factual .Although
the space for understanding and interacting is the source/original language, the
space for reconstruction and creation is the target language and all of those
understandings would not benefit the audiences before writing. The utopian
position of the translator is closely related to the joy of understanding and the
sorrow caused by inability in its full transmission in the form of translation while
the conversation with the writer makes it joyful .Being indebted and unable to
transmit, it leaves the translator e with sorrow. In addition, when Gasset talks about
the stylistic features as the criteria for this joy and sorrow; in fact, he targets
literary texts in which stylistic features and the reflection of writer’s self are of a
greater importance rather than the mere transmission of meaning. Generally
speaking ,it can be claimed that Gasset’s theory of translating/translationis close to
those of functional theorists, as he considers translation a representation of an
interaction rather than a representation of the original text, which can be exactly
compared to the function and profile of the original text.
Key words: Ortegay Gasset, Joys and Sorrows, Silence, Mediation, Interlingual
relation.
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Extended abstract
1. Introduction
The present study aims to investigate the potentials of two significant translation
paradigms in children’s literature: 1) Skopos paradigm; and 2) equivalence
paradigm. The former seeks equivalence in the source text while the latter seeks it
in the target text. To this end, three translations of “The Little Prince” by
Mohammad Ghazi, Ahmad Shamlou, and Abolhassan Najafi were analyzed. The
results showed that the translation by Shamloo, unlike the two other translators,
was target-oriented and is based on the Skopos paradigm which fully considersthe
children as its specific audience. The two other translators adopted a text-based
approach in their translations and sometimes used words and phrases that were
complex for children to understand. These two translations might conveniently fall
under the equivalence paradigm. The findings indicate that Skopos is a more
exhaustive paradigm when dealing with children’s literature as compared with the
equivalence paradigm.
2. Methodology
Adopting a qualitative approach, this study analyses three translations of the Little
Prince's story. to do so, the excerpts of the original text and three of its translations
(i.e Abolhassan Najafi, Mohammad Ghazi, and Ahmad Shamlou) were analyzed.
The theoretical frameworks used in this study are two important paradigms in
translation studies, namely the equivalence and Skopos paradigms. In fact, the
selected translations were analyzed from the perspective of these two paradigms.
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3. Discussion
Based on the analysis of the three mentioned translations of the story, it can be
concluded that the extent to which a chlidlren literature story might be successful is
highly related to its particular audience, namely the children. The language should
be simple and understandable and avoid any kinds of complexities. In this regard,
Nida (1969) believes that “the differences between the translations can usually be
attributed to three main factors: 1) the nature of the message; 2) the aim(s) of the
author and by proxy, the translator; 3) thetype of audience” (as cited in Hatim
&Munday, 2004, p. 164)
In children's literature, the nature of the message, the purpose of the author
(translator), and the audience is very clear. Nida (1969) also believes that the
decoding ability in any language includes four following levels
“1)the capacity of children, whose vocabulary and cultural experience are limited;
2) the double-standard capacity of new literates, who can decode oral messages
with facility but whose ability to decode written messages is limited ;
3)the capacity of the average literate adult, who can handle both oral and written
messages with relative ease ;
4) the unusually high capacity of specialists (doctors, theologians, philosophers,
scientists, etc.), when they are decoding messages within their own area of
specialization. Obviously a translation designed for children cannot be the same as
one prepared for specialists, nor can a translation for children be the same as one
for a newly literate adult” (as cited in Hatim &Munday, 2004, p. 166).
According to Nida , children have the least ability to decode the message than the
other three groups. Thus, in translations for children this essential point should be
taken into account. The three analyzed translations revealed that the translation by
Shamlou paid more attention to the children as compared with the two others
translations. Using simple words, dynamic, and fluent language, he provides a
fluent translation which is devoid of complexity and easier to understand for
children. But the two other translations by Najafi and Ghazi have taken a different
approach as compared with Shamloo and have more complex words and a
language that makes it difficult for children to understand. Based on the analysis,
Shamlou’ stranslation can be considered under Skopos paradigm, whereas the two
other translations have an equivalence-based approach and are classified under the
equivalence paradigm.
4. Conclusion
The present study analyzed three translations of “the Little Prince” story under the
equivalence and Skopos paradigms. In the end, it was revealed that the translation
by Shamlou is more fluent and reader-oriented. Using words such as “Akhtarak”,
“Kavir”, “Sahra”, and so forth, Shamlou has provided a more understandable
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translation for his specific audience (i.e. children) and adolescents who have
limited vocabulary and cultural experience.
Shamlou has also attempted to translate the text in a colloquial style; therefore,
decoding the messages is simpler for children with low literacy levels. Thus,
Shamloo, categorized under the Skopos paradigm while taking into account his
specific audience (i.e. the children who have little cultural experience), has
provided a more fluent translation. The other two translators adopted a text-based
approach in their translations and sometimes used words and phrases which
complicated the text for children to understand and follow. The translations
provided by these two translators should be considered under the equivalence
paradigm.
Key words: Children’s literature, The little prince, Translation, Skopos paradigm,
Equivalence paradigm.
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