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فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه
(دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
(علمی ـ پژوهشی)

صاحبامتیاز :دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسؤول :دکتر سید محمد رضا هاشمی
سردبیر :دکتر علی خزاعی فرید
مدیر اجرایی :دکتر محمدرضا فارسیان
اعضای هیئت تحریریّه:
ج

دکتر ابوالقاسم پرتوی ( دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر فریده پورگیو (استاد دانشگاه شیراز)

دکتر مسعود رحیمپور (استاد دانشگاه تبریز)
دکتر عبدالمهدی ریاضی (دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا)

دکتر رضا پیشقدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر رحمان صحراگرد (دانشیار دانشگاه شیراز)

دکتر علیرضا جلیلی فر (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر فیروز صدیقی (استاد دانشگاه شیراز)

دکتر نادر جهانگیری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بهرام طوسی (دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر آذر حسینی فاطمی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر فرزانه فرحزاد (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)

دکتر مجید حیاتی (استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز)

دکتر بهزاد قنسولی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر علی خزاعیفرید (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

ویراستار فارسی  :عبداله نوروزی
ویراستار انگلیسی  :مرکز ویراستاری انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ویراستار این شماره  :مسعود محمودزاده
کارشناس اجرایی  :مرضیه دهقان
حروفنگاری و صاحهآرایی  :الهه تجویدی
شمارگان 03 :نسخه
نشانی :مشهد ،پردیس دانشگاه فـردوسـی ،دانشـکدة ادبیّات و علـوم انسانی دکتـــر علی شریــعتی .کد پستی4888491110 :
نمابر )358( 01849899 :تلفن)358( 01130880 :
بها :داخل کشور 85333 :ریال (تكشماره)
http://jm.um.ac.ir/index.php/lts/index
نشانی اینترنتی:
این نشریه در کتابخانه منطقهای علوم و تکنولوژی شیراز نمایه می شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

(دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
(علمی – پژوهشی)

این مجلّه براساس مجوّز شمارة  204/2874مورّخ 2180/8/21
ادارة کلّ مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
منتشر میشود.

سال چهل و نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی 72
بهار 5931

(تاریخ انتشار این شماره  :پاییز )8045
این مجلّه در پایگاههای زیر نمایه می شود:
-

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )(ISC

-

پایگاه اطّالعات علمی جهاد دانشگاهی )(SID

-

پایگاه بانک اطّالعات نشریّات کشور)(Magiran

راهنمای شرایط فصلنامه برای پذیرش و چاپ مقاله
 -8مقاله به ترتیب و شمارهگذاری زیر ،شامل :عنوان ،چکیده (فارسی و انگلیسی514،تا 744واژه) ،کلید واژگـان (حـدّاکرر
پنج واژه)-5 ،مقدّمه(پرسش تحقیق ،فرضیّه(ها) ،اهداف)-7،پیشینۀ تحقیق-9 ،بحث و بررسی ،و -0نتیجهگیری باشـد .مـتن
کامل مقاله بین  5333تا  1333کلمه باشد .فصلنامه از پذیرش مقاله های بلند (بیشتر از 83صفحة  A4تایپ شـدة  80سـطری)
معذور است.
 -8عنوان مقاله ،مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی ،مرتبة علمی ،نام دانشگاه یا مؤسَسة آموزشـی ،نشـانی،
تلفن و پست الکترونیکی ( )e-mailدر صاحهای جداگانه (اولین صفحه) نوشته شود.
 -0ارسال چکیدة انگلیسی (853تا  833کلمه) در صاحهای جداگانه ،شامل عنـوان مقالـه ،نـام نویسـنده نویسـندگان ،رتبـه
دانشگاهی ،دانشگاه مؤسّسه ،پست الکترونیکی ،به زبان انگلیسی ،الزم است.
 -9منابع مورد استفاده در متن تصریح شود (مرالً ،شفیعی کدکنی ،8014 ،ص  )983و در پایان مقاله براساس سبك  ،APAبـا
ترتیب الفبایی ،نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان ،به شرح زیر (لطفا به شیوة نقطه گذاری عنایت فرمایید):
کتاب :نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .نام کتاب -ایرانیك ایتالیك .-محلّ نشر :نام ناشر.
 مقاله :نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریّه -ایتالیك ایرانیك ،-دوره سال
ایتالیك ایرانیك(-شماره) ،شماره صفحات مقاله. مجموعه مقاالت :نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده نویسندگان( .سال انتشار) .عنـوان مقالـه .در -حـرف اول نـام .نـام
خانوادگی (ویراستار گردآورنده) ،نام مجموعه مقاالت -ایتالیك ایرانیك( -شماره صفحات مقاله) .محلّ نشر :نام ناشر.
 سایتهای اینترنتی :نام خانوادگی ،حرف اول نام(.سال انتشار) .نام اثر (مقاله کتـاب) ،بازیـابی روز -مـاه ،سـال ،از -نشـانی
اینترنتی اثرhttp://www............. -
 -5ارجاعات در متن مقاله در پرانتز (نام نویسنده ،سال انتشار ،ص ،شماره صاحه) نوشته شود .ارجاع بـه منـابع ریرفارسـی،
همانند منابع فارسی است .نقل قولهای مستقیم بیش از 04واژه به صورت جدا از متن ) ،(block quotationبا تورفتگی ( 0تا
 5حرف) از سمت راست (فارسی) یا چپ (انگلیسی) درج می شوند.
 -0معادل التین کلمات در مقابل آنها یا در پایین صفحه ،به صورت پانویس ،نوشته شود.
 -8مقاله نباید برای هیچ یك از مجلّههای داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقالههای همایشها چاپ شده باشد.
 -1این فصلنامه فقط مقالههایی را می پذیرد که در زمینه ی زبان و ادبیّات انگلیسی ،فرانسه و روسی؛ آموزش زبان انگلیسی ،فرانسـه
و روسی ،یا حوزه مطالعات ترجمه و حاصل پژوهش نویسنده نویسندگان باشد.
 -4مقاله باید بر اساس شیوه نامة آیین نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده باشد .در صـورت لـزوم ،نشـریه در
ویراستاری ادبی مقاله ،بدون تغییر محتوای آن ،آزاد است.
 -83نویسندگان گرامی الزم است مقالههای خود را به نشانی الکترونیکی  http://jm.um.ac.irارسال فرمایند.

داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا
جمشید آذری ازغندی (مربی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد )
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تاریخنگاری ترجمه در ایران :بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخنگاری
ترجمه با رویکرد پیم
علی خزاعیفرید (دانشیار مطالعات ترجمه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران ،نویسنده مسؤول)
khazaeefarid@ferdowsi.um.ac.ir
مرضیه ملکشاهی (دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
Sunday_1983@yahoo.com

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

تـاری،ی ،موهـوم

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

تـاری،ی حـرو اول و

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

حاضر بررسی کتاب با چـرا و آینـه در جسـتجوی

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

پی دوری جسته و بر نق

فعال ترجمه و

مترجمان در فرآیند تیییر تأکید میکند ،همچنیح با تأکید بر فرهنگ مبـدأ و زبـانهـایی کـه
____________________________
تاريخ دريافت 1395/2/30 :تاريخ پذيرش1395/5/30 :

1

شمارة اوّل

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

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


پاسخدادن به ی



مبتنیبودن بر شواهد مستند و مستدل



مسئلة خاص ( تحول شعر معاصر فارسی)

توصیف مترجمان بهعنوان عوامل بالقوه تیییر و تحول تاری،ی



تأکید بر فرهنگ مبدأ



توجه به جایگاه بینافرهنگی مترجمان



بهکارگیری فرضیههای روششناختی که قابلیت ابطالپذیری دارند

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

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

تـاری،ی از رویکردهـای م،تلوـی اسـتواده

میشود که اساس همة آنها تالش برای بازیابی و بازنمایی گذشته در زمان حـال اسـتا آلـون
مانسلو ( ،5331بهنقل از باندیا ،1441 ،صا  )01ایح رویکردهـای م،تلـف را زیـر سـه مقولـة
اصلی دستهبندی میکند الف) رویکردهای بازسازی گرایانه 5که بر نظریة تطـاب تجربـهگرایـی
استوار است و ریشه در ایح باور دارد که حقیقت تاری،ی را میتـوان مسـتقیما از منـابع دسـت
اول است،راج کردا در اینجا چنیح استنبا میشود که مورخ میتواند وقایع تـاری،ی را بـهطـور
1. Reconstructionism

سال چهل و نه

تاریخنگاری ترجمه در ایران بررسی موردی کتاب …

9

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

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

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

بحر میشودا
 .2تاریخ و تاریخنگاری در مطالعات ترجمه

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

تـاری،یاسـت و تـاریخنگـاری

مربو به گوتمان تاریخنگار یا مورخ استا جودیر وودور

( )5331ه معتقد به ایح تمـایز

استا بهنظر وی تاریخ شامل روایت حواد

گذشته است در حالیکه تـاریخنگـاری گوتمـانی

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

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

انگاشتح گذشته و همچنیح ضعف پایههای نظری که پژوه

تاری،ی بر آن استوار است باعر

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

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

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

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

به سؤالهای زیر پاسخ داده میشودا

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

اطالعات بهصورت فهرست یا کاتالوگ ارائه میگرددا

1ا نقد تاری،ی مجموعهای از گوتمانهاست که نق

متـون ترجمـهشـده را در ایجـاد

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

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

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

تاری،ی پاسخ دهند که «چرا »ا

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

تحت عنوان «کاستیهـای تـاریخنگـاری ترجمـه» بیـان

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

در دیباچة کتاب مذکور  0اصل را برای انجام پژوه

در حوزة تاریخ ترجمه ضروری میداند:

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

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

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

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

از ایح گوته شد پیشنهادهایی کـه

پی برای نوشتح تاریخ ترجمه مطرح میکند
5ا در مقاله ای دیگر با عنوان "تاریخنگاری ترجمه در ایران" به ایح موضوع پرداخته شده استا
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ریشه در مطالعات تاریخنگاری دارد ،هرچند که پی مستقیما به آنها اشارهای نمیکنـدا اگرچـه یـافتح
ریشههای ایح پیشنهادها در مطالعات تاری،ی بـه در بهتـر آنهـا مـیانجامـد ،در حوصـلة ایـح جسـتار
نمیگنجد و نیازمند بحر جداگانهای استا هدو پژوه
پی از طری بررسی کتاب با چرا و آینه یا سنج

حاضر تأیید یا رد روش تاریخنگاری پیشنهادی

میزان علمی بودن کـار کـدکنی بـر اسـاس معیارهـای

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

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

از او

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

آیا ایح سؤال پی

نمیآید که آنچه به تأخیر افتاده است ،صرفا نامگـذاری ایـح

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

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

پی دوری جسته و بر نق

فعال ترجمه و مترجمان در فرآیند تیییـر

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

مسئلة خاص ( تحول شعر معاصر فارسی)

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

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

ایح موارد بررسی خواهند شد

 .1 .4پاسخدادن به یک مسئلۀ خاص

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

از آن به اهح خطور نکرده استا بنابرایح در

روشی که پی پیشنهاد میکند همچنان اطالعات گذشته مـورد اسـتواده قـرار مـیگیـرد بـا ایـح
تواوت که در ایح روش تاریخنگار مصروکنندة صرو و ساکت ایح اطالعات نیسـتا در ایـح
روش تاریخنگار ترجمة متون گذشـته را دسـتمایـه قـرار مـیدهـد تـا بـرای اکنـون ترجمـه
راهکارهایی ارائه دهدا
کتاب با چرا و آینه در نگاه اول مانند اغلب کتابهایی که دربارة تاریخ ادبیات نوشته شده
است ،پرداخت و طبقهبندی و نقل موضوعاتی است که در بستری خـاص بـر ادبیـات (اعـ از
تألیف و ترجمه) گذشته استا لذا در نگاه اول چنیح بهنظر برسـد کـه کـدکنی در ایـح کتـاب
صرفا به بررسی تحول شعر معاصر فارسی از رهگذر ترجمه در طول صد سـال اخیـر پرداختـه
است ،بدون اینکه ایح واکاوی ها ،به غیر از آگاهیب،شی تاری،ی که کارکرد ابتـدایی هـر مـتح
تاری،یای است ،دردی را از شاعران ،مترجمان و بهطور کلی م،اطبان و فعاالن حـوزة ادبیـات
و باالخص شعر دوا کندا اما بررسی و تأمل بیشتر نشان مـیدهـد کـه کـدکنی عـالوه بـر ایـح
آگاهیب،شی اولیه که بسیار پرفایده ه هست ،م،اطب را به بطح مسئلهای میکشاند که یکـی
از مه تریح مسائل کنونی در حوزه شعر امروز و بهطور کلی در حوزة ترجمة شعر اسـتا اگـر
نگاهی گذرا به تاریخ دیدگاههای مطرح شده دربارة ترجمة شعر بیندازی  ،به مهجوریت ترجمة
شعر در قیاس با دیگر حوزههای ترجمة ادبی پیخواهی برد ،تا به آنجا که برخی ترجمـة شـعر
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را گناه دانستهاندا حتی امروزه در زبان فارسی ه در قیاس با ترجمه ژانرهایی از قبیـل رمـان و
نمای نامه ،ترجمة شعر بسیار در حاشیه و مهجور واقع شده است بهطوری کـه مترجمـان بنـام
ادبی کمتر وارد ایح حوزه شده و ایح حوزة بسیار مه عمال به کسانی واگذار شـده اسـت کـه
آشنایی اندکی با زبانهای خارجی و سب های شعری آن شاعران دارندا همانطور کـه کـدکنی
( ،5934صا  )131بهدرستی خاطر نشان میسازد «از آنجا که اکثریت مترجمان شعر فرنگـی در
ایح ی صد سال کمتر توانستهاند ظرایف اصلی شعر برجسته فرنگی را در ترجمه خوی
کنند ،تصوری که ’شاعران‘ عصر ما از شعر فرنگی دارنـد چیـزی اسـت در حـد یـ
خش

و خالی که غالبا به یاری ی

ارائـه
ترجمـه

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

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

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

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

اصلی هدو و نیز محتویـات

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

آن را در تحوالت شـعر معاصـر نادیـده بگیـرد ،بـیارتبـا

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

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

قرن گذشته ،ردپای ایح تیییرات را در آثار

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

قرن از ه میزیستهاند ،میپردازد و میگوید

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

قرعهکشی برداری و در کنار ی

مصراع از شعر ادیبالممال

بگذاری هرکس اندکی با

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

قرن ایحهمه تواوت در شعر و

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

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

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

و کـ در

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

تأکید بر نق

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

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

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

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

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

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

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

مترجمان در تیییـر و تحـول شـعر

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

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

نظام ادبی در تعییح هنجارهای ترجمه اهمیـت دهـد بـر نقـ

از آنکـه بـه

عوامـل انسـانی از جملـه

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

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

مـروری دیگـر خـواهی

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

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

ترجمهها ارائة دان

یا بیـان روابـط اسـتا در

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

ترجمه قائل نیست و معتقد است که مترجمان برای

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

فعال ترجمهها در عرصة بیحفرهنگی پرداختهاندا البته پی تأکیـد

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

علیـی ترجمـههـا را در

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

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

فرهنـگ

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

فرهنگ واحـد تعلـ ندارنـدا در سراسـر کتـاب

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

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

ااعان میکند که «جملة درخشـانی کـه در

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

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

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

عراقی و اصوهانی ادامه پیدا میکند و بعد از آن سب

خراسـانی

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

رفته که جعور یاحقی در صدد گزین

ب ،های شـعرگونة نثـر تـاریخ بیهقـی و

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

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

مورد یکی از کاستیهای مورد نکوه

اسـتا تنهـا در

پی در تاریخنگاری کدکنی مشاهده شد و آن هـ دورهبنـدی

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

آلتون ،جا را ()5931ا شیوة تاریخ نگاری .ترجمة منصوره اتحادیها تهران تاریخ ایرانا
شویعیکدکنی ،ما ()5934ا با چرا و آینه در جستجوی ریشههای تحول شـعر معاصـر ایـران ا
تهران س،حا
Bandia, P.F. (2006). The Impact of Postmodern Discourse on the History of
Translation. In G.L. Bastin , P.F. Bandia (Eds.). Charting the future of
Translation History. Canada: University of Ottawa Press.
Bastin, G.L, Bandia, (2006). Charting the future of Translation History.
Canada: University of Ottawa Press.
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چکیده
تاکنون رویکردهای متفاوتی به مسئلة تعادل در ترجمه پرداختهاند که در این میان مـیتـوان
به «فرضیة شناختی ترجمه» مندلبلیت و نظریة «تعادل تجربیِ» تاباکوسکا اشارهکرد .مطالعـة
حاضر به بررسی تعادل زیباییشناختی با استفاده از دو نظریة زیباییشناسی دریافت آیـرر و
استعارة شناختی لیکاف و جانسون می پردازد تا بتوان الگویی تلفیقی از نظریات مندلبلیت و
تاباکوسکا را با مؤلفة تعادل زیبایی شناختی ارائه داد .لذا دو رباعی از خیام و ترجمة آن ها از
فیترجرالد به شیوة هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیکهـای
معتبر تشخیص استعارة شناختی ،دادهها استخراج و تحلیل شدند .نتایج نشان مـیدهـد کـه
الگوهای فرهنگی در تولید و فهم استعارات مفهومی نقش اساسی دارند؛ بنابراین مترجم در
ترجمة استعارات شـناختی در برخـورد بـا شـرای نگاشـت متفـاوت ناشـی از تفـاوت در
الگوهای فرهنگی دو زبان ،مفهوم پردازی را در نظام مفهومی خود تغییر داده است تا تعـادل
شناختی را برقرار سازد .همچنین در برخورد با شرای نگاشت یکسان ،مترجم تحـت تـ ثیر
الگوهای فرهنگی یکسان در دو فرهنگ ،سعی کرده است تـا مفهـوم پـردازی مـتن مبـد را
حفظ کند .نتایج همچنین نشان می دهد که با توجـه بـه نظریـات مـذکور مـی تـوان تعـادل
زیبایی شناختی ترجمه را بررسی کرد و مؤلفة زیبایی شناسـی را بـه الگـوی تلفیقـی مـذکور
اضافه کرد.
کلیدواژهها :تعادل ترجمه ،استعارة شناختی ،زیباییشناسی دریافت آیـرر ،فرضـیة شـناختی
ترجمه ،تعادل تجربی
____________________________
تاريخ دريافت 2931/2/12 :تاريخ پذيرش2931/7/12 :
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 .1مقدمه

مفهوم تعادل در ترجمه از دیرباز مورد توجه نظریـهپـردازان ایـن حـوزه و مترجمـان بـوده
است ،اما بهنظر میرسد که این مفهوم در سطوح مختلف و از دیدگاههای مختلف قابل بررسـی
باشد .نظریة دریافت 5نیر که از نیمة دوم قرن بیستم و در تقابل با رویکرد نقد نو 0پا به عرصـة
وجود گذاشت ،به شکلهای متفـاوت سـعی داشـت کـه رابطـة نویسـنده ،خواننـده و مـتن را
بازتعریف کند .اما این نظریه هنگامی که پای ترجمه به میان میآیـد ،مفهـوم تعـادل را نیـر بـه
خودی خود مطرح میکند .برای مثال ،نظریة اسکوپوس 9که از پارادایمهای نظریة دریافت بهره
میگیرد ،تالشی است برای کاربرد این نظریه در ترجمه و بـاز تعریـف مفهـوم تعـادل .تمرکـر
نظریة پیشنهادی هانس ورمیر 4بر ترجمه بهمثابة فعالیتی است که هدفی خاص دارد و بهشـدت
به بر پایههای تولید متن ترجمه با توجه به هدف بافت ،خواننده و شرای مقصد وابسته اسـت.
در سنت ترجمة آلمانی در نیمة دوم قرن بیستم و به دنبال پیشرفتهایی که در هرمنوتیک و بـه
خصوص ایدههای هانس گئورگ گادامر 1و همچنین پدیدارشناسی 6بوجود آمد ،مفاهیم تعـادل
در ترجمه نیر از حالت وفاداری صِرف به متن و نویسنده اصلی خارج شد و به سمت خواننـده
و بافت اجتماعی-فرهنگی متن مقصد حرکت کرد .در سنت آلمـانی نظریـة دریافـت ،تاکیـد از
نویسندة متن برداشته میشود و به خوانندة مـتن ادبـی و فهـم وی براسـاس بافـت تـاریخی و
فرهنگی-اجتماعیاش منتقل میشود .در این میان ،ولفگانگ آیرر 7شاخهای از نظریة دریافت را
در خوانش متون ادبـی تحـت عنـوان مکتـ

زیبـاییشناسـی دریافـت 8مطـرح کـرد .مکتـ

زیباییشناسی دریافت آیرر عمدتاً بر پایة عوامل فرهنگـی و در خـود مـتن بررسـی مـیشـود.
همانطور که آیرر مطرح میکند ،نظریة دریافت وی پاسخی است به آنچه در مطالعات و نظریة
ادبی مطرح میشود؛ از نظر وی در فهم متون ادبی مسئلة عمده این اسـت تـا تـ ثیر ادبیـات بـر
1. Reception Theory
2. New Criticism
3. Skopos Theory
4. Hans Vermeer
5. Hans Georg Gadamer
6. Phenomenology
7. Wolfgang Iser
8. School of Reception Aesthetics
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خواننده و دریافتی که خواننده نسبت به آن دارد ،ارزیابی شود نه معنای خود متن یا مقصـودی
که نویسنده برای آن متصور اسـت ،در واقـ هـدف آیـرر ایـن اسـت تـا تـ ثیر ادبیـات را بـر
خوانندهاش بررسی کند (آیرر ،0222 ،ص.)955 .
از سوی دیگـر ،لیکـاف و جانسـون ( )0229بـا طـرح نظریـة اسـتعارة شـناختی در کتـاب
استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،5باب جدیدی را پیش روی نظریة تعادل در ترجمه باز
کرد و چالش تعادل را در سطح شناختی مطرح ساخت .در ایـن رویکـرد نسـبتاً نـو بـه مفهـوم
استعاره ،منب تولید استعاره ،زبان نیست ،بلکه سطحی بنیـادی تـر اسـت کـه در شـناخت بشـر
جستجو می شود .لیکاف و جانسون معتقد بودند که «بیشتر نظام مفهومی معمول بشر ساختاری
استعاری دارد؛ یعنی اینکه اکثر مفاهیم تا حدودی با مفاهیم دیگری ادراک می شوند» (لیکـاف و
جانسون ،0229 ،ص.)17 .
لیکاف و جانسون ( )0229 ،5333معتقدند که در ادراک مفاهیم انتراعی نظام مفهومی ،بشـر
این قابلیت را دارد تا به شکل ذهنی حوزه های انتراعی را بر حس

حوزه های عینی در رابطه ای

استعاری بازنمایی کند .بهعالوه ،آن ها ادعا می کنند که حوزههایی تجربـی -بنیـادی وجـود دارد
که با گونههای طبیعی تجربه مشخص میشوند (لیکاف و جانسون ،0229 ،ص )557 .کـه ایـن
حوزه ها رواب فضایی بنیادی( 0مثل باال-پایین ،جلو-عق  ،داخل-بیرون ،نردیک-دور ،و غیره)
که بهطور مستقیم از تجربة بی واسطة فضایی نشئت می گیرند ،مفاهیم فیریکـی هسـتی شناسـانه

9

(وجودها ،اشیا) ،و تجارب و اعمال بنیادی (تـنفس کـردن ،خـوردن ،حرکـت کـردن)را شـامل
میشود .بهعالوه ،همانطور که کوکسس ( )0221معتقد است ،به دلیل اینکه استعارات مفهـومی
ریشه در تفکر و شناخت بشر دارند نه زبان آن ها ،و این واقعیت که فرهنگ جرئـی الینفـک از
تفکر و جهان بینی بشری است ،مسئلة فرهنگ و استعاره به شکلی درهـم تنیـده بـا هـم ارتبـا
دارند .این بدان معناست که استعارات عالوه بر اینکه ریشه ای بنیادی و تجسـمیافتـه دارنـد ،در
فرهنگ خاص هر اجتماع گفتمانی هم ریشه دارند و با آن درهـم تنیـده انـد (کوکسـس،0221 ،
ص.)0 .
1. Metaphors we live by
2. Basic spatial relations
3. Ontological
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با استفاده از نظریة استعارة شناختی لیکـاف و جانسـون ،تاباکوسـکا ( )5339نظریـة تعـادل
تجربی 5و مندلبلیت ( )5331فرضیة ترجمة شناختی0را مطرح کردند و در پی بررسـی ترجمـه
بهطور عام و ترجمة استعاره بهطور خاص ،مسئلة ترجمـهپـذیری ،تعـادل در ترجمـه ،و واحـد
ترجمه در سطح مفهومپردازی بودند .افرون بر این ،با طرح مسئلة ترجمهپذیری و تعادل ،ایجاد
تعادل بین مفهومپردازیهای فرهنگهای متفاوت میتواند معضلی عمده در کـار ترجمـه باشـد
چراکه استعارات شناختی بهطور قابل توجهی فرهنگ-ویژه 9هستند؛ ایـن بـدین معناسـت کـه
الگوهای فرهنگی هر جامعة گفتمانی به شکلی عمده در مفهومپردازی مفاهیم به شکل استعاری
نقش دارد (کوکسس .)0221 ،بنابراین ،بر طبق دو رویکرد زیبـاییشناسـی دریافـت و اسـتعارة
شناختی ،و با استفاده از الگوی تلفیقی از آرای تاباکوسکا و مندلبلیت در بررسی ترجمهپـذیری

و تعادل شناختی ،پژوهش حاضر بر آن است تا زیباییشناسـی ترجمـة فیترجرالـد از رباعیـات
خیام را بررسی کند و تعادل در سطح شناختی را از دید رویکردهای زیباییشناسـی دریافـت و
استعارة شناختی بررسی نماید .همچنین ،در این مطالعـه ،رابطـة الگوهـای فرهنگـی و اسـتعارة
شناختی بار دیگر بررسـی مـیشـود .بـهعـالوه ،مطالعـة حاضـردر نظـر دارد تـا بـا توجـه بـه
زیباییشناسی دریافت آیرر ،به بازبینی و ارتقای الگوی تلفیقی مذکور بپردازد.
 .2چهارچوب نظری تحقیق
 .1 .2نظریۀ زیباییشناسی دریافت آیزر

مکت

زیباییشناسی دریافت را که آیرر در کتاب عمل خواندن4مطرح کرد ،نهتنها با تعامـل

بین خواننده و متن سروکار دارد ،بلکه بر توانایی ویژة خواننده برای وارد کردن قوة تخیل خود
به بخشهایی از متن ت کید مینماید که تفسیرپذیرند .این توانـایی هـر خواننـده بـرای تصـور
کردن و تفسیر کردن آن بخش از متن در چهارچوب موقعیتمندی فرهنگیاجتماعی وی صورت
میگیرد:

1. Experiential equivalence
2. Cognitive Translation Hypothesis
3. Culture-specific
4. The Act of Reading
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«توصیف زیباییشناسی دریافت به مثابة مشخصة اصلی نظریة دریافت را میتوان در
تعامل بین متن و خواننده دریافت .من به این دلیل آن را زیبـاییشناسـی دریافـت نـام
نهادم که بر طبق آن متن میتواند تخیل خواننده را تهییج کند و آن بـه نوبـة خـود بـه
ت ثیرات بالقوه جان میدهد» (آیرر ،0222 ،ص.)955 .
بنابراین در مکت

زیباییشناسی دریافت ،افقها و طرحوارههای ذهنی و تخیل خواننـده کـه

ناشی از بافت اجتماعیفرهنگی هستند در خوانش متن بسیار تعیینکننده میباشند و وی از این
طریق قادر خواهد بود به تخیل و شبکة طرحوارهای خود اجازه دهد تا با رسوخ به مـتن ادبـی،
به قسمتهایی از متن جان دهد و با توجه به تخیل خویش و در تعاملی هرمنـوتیکی بـا مـتن،
افقهای خویش را با افقهای متن به هم آمیرد و مـتن را تفسـیر کنـد (آیـرر0222 ،؛ اسـتاکول،
0220؛ گادامر .)0224 ،این رویکرد به متن ،توجـه و ت کیـد را از روی معنـای نویسـندهمحـور
برداشته و روند زیباییشناختی آن را در ذهن و تخیل خواننده مورد توجه قرار مـیدهـد .آیـرر
( )0222دو قط

را در خوانش متون ادبی مد نظر دارد؛ قط

خود نویسنده اشاره دارد ،و دیگری قط
دارد .متن ادبی در میان این دو قط

هنری که به مـتن ادبـی تولیـدی

زیباییشناختی که به تحقق آن بـرای خواننـده اشـاره

قرار دارد که آن را خواننده بـا خـوانش خـود آفریـده یـا

تحقق بخشیده است (آیرر ،5379 ،ص .)074 .آیرر به پیـروی از نظریـة هرمنوتیـک فلسـفی و
ایدة امتراج افقهای 5گادامر ،خوانش و فهم متن ادبی را در گرو تعامل پویا بین افقهای مـتن و
خواننده میبیند و آن را به شکل «ت ثیری که باید تجربه شود» و «شیئی که بایـد تعریـف شـود»
توصیف میکند (آیرر .)5374 ،وی معتقد است که متن ادبی اسکلت «جنبـههـای طـرحوارهای
شده»ای است که تخیل و طرحوارههای ذهنی خواننده به آن گوشت و پوست مـیبخشـد .وی
میافراید خوانندة متن ادبی یک خوانندة ضمنی 0است که بدون اینکه از قبل به ذهن و شناخت
وی به نوعی خ داده باشیم ،معنای بالقوة متن ادبی را محقق میکند (آیرر ،5374 ،ص.)xii .
در واق  ،ایدة اصلی زیباییشناسی دریافت را باید در نظریات اینگاردن دربارة زیباییشناسی
جستجو کرد .اینگاردن معتقد است که متن ادبی به مثابة یک اثر هنـری در رونـدی شـناختی از

1. Fusion of horizons
2. Implicit reader
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سوی خواننده فهمیده میشود .این روند شناختی جان دادن به تخیل و تهیـیج طـرحوارههـای

5

فرهنگی ،زیباییشناختی ،اجتماعی و ادبـی در ذهـن خواننـده اسـت (اینگـاردن5383/5360 ،؛
استاکول .)0220 ،اینگاردن معتقد است هنر به شکل عام و ادبیات به شکل خاص شـکلگیـری
طرحوارهای 0است (اینگاردن ،5383/5360 ،ص .)595 .در روند خوانش مـتن ادبـی ،بـه دلیـل
الگوهای فرهنگی و زیباییشناختی متفاوت ،شکافهـای مفهـومی بسـیاری وجـود دارنـد کـه
خواننده با فرافکنی طرحوارههای خود آن شکافها را پر میکنـد و بـه فهـم جدیـدی از مـتن
دست مییابد .متن ادبی را تنها میتـوان نوشـتهای در نظـر گرفـت کـه حـاوی طـرحوارههـا و
افقهایی خاص است (ورستگن ،0252 ،9ص)952 .؛ در واق متن حاوی «فضاهای عدم تعیّن»

4

است و خواننده باید با رجوع به شبکة طرحوارهای شناختی خود آن خألها را پـر کنـد .مفهـوم
طرحواره با فضاهای عدم تعیّن در متن رابطة مستقیم دارد .فضاهای عدم تعیّن در متن میتوانـد
به شکلهای متفاوتی بروز کند؛ برای نمونـه ،ممکـن اسـت در شخصـیتپـردازی ،طـرح ،1یـا
استعارات شناختی اثری ادبی خألهایی باشد که البته بسته به شبکة طرحوارهای خوانندة آن ایـن
فضاهای عدم تعیّن نیر بهطور متغیر پر میشوند .اینگاردن این روند که خواننـده دسـت بـه پـر
کردن خأل شناختی موجود در متن میزند ،ملموسسازی 6مینامد.
اینگاردن که پیرو سنت پدیدارشناسی است ،معتقد است که موجودیت یک اثر هنری پـیش
از هر چیر به عمل آفرییندة آن یعنی هنرمند وابسته است .بهعالوه ،اثـر هنـری نـه صـرفاً عینـی
است و نه صرفاً ذهنی ،بلکه عینیت قصدمندانة مشتق شدهای 7است که ریشه در تجربـهمنـدی

8

دارد .این ایده درست در مقابل عینیگرایی 3قرار میگیرد کـه موجودیـت اثـر هنـری را صـرفاً
خود اثر هنری به مثابة یک شیء در نظر میگیرد (ورستگن ،0252 ،ص .)9252 .همچنین ،آیرر
بیان میکند که «معنای [متن] دیگر شیئی عینی و قابل مشاهده نیست ،بلکـه تـ ثیری اسـت کـه
1. Schema
2. schematic formation
3. Verstegen
4. Places of indeterminacy
5. plot
6. Concretization
7. derived intentional objectivity
8. Experientialism
9. Objectivism

سال چهل و نهم

تعادل زیباییشناختی در ترجمة رباعیات خیام با استفاده ....

01

خواننده تجربه میکند» (آیرر ،0222 ،ص ،)55 .و این موضوع نشاندهندة این است که یک اثر
ادبی به منرلة یک امر زیبا بهطور عمده از طریق سازوکار شناختی و مفهومی خواننده آفرینش و
معنایش فهمیده میشود .بنابراین ،نظریات پدیدارشناسانة اینگاردن دربارة زیباییشناسی از یـک
سو پایة مکت

زیباییشناسی دریافت آیرر قرار میگیرد و از سوی دیگر ،به نظریات مطـرح در

حوزة شناختی بهویژه استعارة شناختی نردیک میشود؛ چرا کـه بـه عقیـدة لیکـاف و جانسـون
( ،)0229مفهومپردازی و تجربة زیباییشناختی دنیای واق امری عینی نیست بلکه محصول نوع
تجربة زندة ما از جهان واق است.5
 .2 .2نظریۀ استعارۀ مفهومی ،رویکردی به زیربنای مفهومی و حقیقت متن

نظریة استعارة مفهومی را نخستین بار لیکاف و جانسون در کتاب استعارههایی که بـا آنهـا
زندگی میکنیم ( ،)0229/5382معرفی کردند و سپس این نظریه در دیگر آثـار از قبیـل لیکـاف
( )5387لیکاف و جانسون ( ،)5333کوکسس ( 0221؛  ،)0252گیبر ( )5333و غیره بسـ داده
شد .لیکاف و جانسون ( )0229ضمن پذیرش انگارههای علوم شناختی ،بر ایـن باورنـد «نظـام
مفهومی بشر که زیربنای تفکـر و عمـل اوسـت ،اساسـاً اسـتعاری اسـت» (ص .)9 .در نتیجـه،
استعارة شناختی تقریباً در زیربنای تمامی عرصههای زندگی انسان نقش بازی میکند و بـه وی
اجازه میدهد تا به تجربه و تعامل با دنیای بیـرون بپـردازد ،و در نهایـت بـه فهـم و تفسـیر آن
بپردازد .این زیربنای مفهومی در واق آینهای است کـه مـیتوانـد ایـدئولویی ،فرهنـگ ،تفکـر،
زیباییشناسی ،و غیره را در یک جامعه تا حدی بازنمایی کند (لیکاف و جانسون.)0229 ،
 .3 .2الگوی تلفیقی ترجمهپذیری تاباکوسکا ( )1993و مندلبلیت ()1991

تاباکوسکا با پیروی از دبوگراند و درسـلر ،5385( 0ص )056 .کـه معتقدنـد ترجمـه ایجـاد
تعادل در تجربیات طرفین درگیـر در تولیـد و فهـم متـون مبـد و مقصـد اسـت ،ایـدة تعـادل
تجربی9را در ترجمه ارائه میدهد تا ترجمه را در سطح مفهومپردازی بررسـی کنـد .وی معتقـد
است دو متن در صورتی با یکدیگر در تعادل هستند که مشابهتهای قابل مالحظهای در سطح

1. Experientialism
2. de Beaugrande & Dressler
3. Experiential equivalence
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مفهومی داشـته باشـند ( ،5339ص .)508 .وی بـا ارائـة پیوسـتاری ،رابطـة تجربـه ،فرهنـگ،
ترجمهپذیری ،و مفهومپردازی را اینگونه ترسیم میکند :تجارب ویژة یک فـرد در یـک سـوی
پیوستار (پایینترین حد ترجمهپذیری) ،تجاربی که بهگونهای فیریکی-جهانی تجسم شدهاند در
سوی دیگر پیوستار (باالترین حد ترجمهپذیری) ،و تجارب فرهنگ-ویـژه نیـر در وسـ ایـن
پیوستار در نوسان است (تاباکوسکا.)5339 ،

شکل  .1الگوی ترجمهپذیری از منظر نظریۀ تعادل تجربی تاباکوسکا ()1993

مندلبلیت ( )5331نیر رویکردهـای اسـتعارة شـناختی و الگوهـای فرهنگـی را بـه خـدمت
میگیرد تا الگویی برای ترجمهپذیری در ترجمه ارائه دهد .در رویکردهـای شـناختی ،متفـاوت
با رویکردهای سنتی که استعاره صرفاً بخشـی از زبـان بالغـی محسـوب و بـه اسـتعارة زنـده

5

(خالقانه) و مرده( 0متداول) تقسیم میشد ،این مرز صوری از میان برداشـته شـد و در سـطحی
زیربنایی بر شیوة مفهومپردازی (نگاشت )9و نقش شناختی آنها در اسـتدالالت و باورهـای مـا
ت کید دارد .بنابراین ،در ترجمة استعاره که شیوة مفهومپردازی اهمیت ویـژهای دارد ،فرهنـگ و
الگوهای فرهنگی نیر یک سوی قضیه شـناحته مـیشـود و ترجمـه بایـد در سـطحی مفهـومی
ارزیابی شود .وی با ارائة فرضیة ترجمة شناختی 4خود ،سعی در حل مشکل ترجمة اسـتعاره از
نگاه شناختی و مفهومی دارد.
طبق نظر مندلبلیت ( ،)0220نگاشتهای مفهومی بـین حیطـههـای مبـدا و مقصـد 1مشـکل
اصلی ترجمة استعاره است؛ در شرایطی که زبانهای مبـد و مقصـد از نگاشـتهـای مفهـومی
متفاوتی استفاده کنند ،روند یافتن معادل در زبان مقصد نیازمند گشـت مفهـومی آگاهانـهای 6از
1. Live metaphor
2. Dead metaphor
3. Mapping
4. The Cognitive Translation Hypothesis
5. Source and target domain
6. Conscious conceptual switch
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سوی مترجم است (مندلبلیت ،0220 ،ص .)486 .وی همچنین معتقـد اسـت اگـر طبـق نظریـة
استعاره مفهومی ت کید استعارهها بر تفکر است و جایگاه آنها نظامهای مفهومی هستند ،تعـادل
در ترجمة استعاره و در شرای عدم نگاشت یکسان در دو نظام مفهومی ،نهتنها در سـطح زبـان
بلکه در سطح مفهومپردازی متفاوت جهان واق در دو نظام جستجو میشود.
وی معتقد است که در ترجمة استعاره و در سطح مفهومی ،مترجم ممکن است با دو امکـان
مواجهه شود؛ اگر شرای نگاشت بین دو حوزة مبد و مقصد در دو زبان یکسان باشد ،متـرجم
با شرای نگاشت یکسان 5برخورد میکند و اگـر شـرای نگاشـت بـین دو حـوزه در دو زبـان
متفاوت باشد ،با شرای نگاشت متفاوت 0برخورد مـیکنـد (همـان ،ص .)435 .بنـابر مباحـ
مذکور ،شکل زیر را میتوان بهعنوان الگوی تلفیقی تاباکوسکا-مندلبلیت در ترجمة اسـتعاره در
نظر گرفت.

شکل  .2الگوی تلفیقی بر اساس فرضیۀ شناختی ترجمه (مندلبلیت )1991 ،و تعادل تجربی (تاباکوسکا،
 )1993بر حسب نظریۀ استعارۀ شناختی ،الگوهای فرهنگی و ترجمهپذیری

 .3پیشینۀ تحقیق

در رابطه با تعادل در ترجمه به طور عام و تعادل شـناختی و مفهـومی در ترجمـه بـهطـور
خاص مطالعاتی انجام شده است .همچنین ،در ارتبا بـا رابطـة الگوهـای فرهنگـی و اسـتعارة
شناختی نیر مطالعات و مباحثی از سوی پژوهشگران این حوزه مطرح شده اسـت .در زیـر بـه
ذکر چند پژوهش در رابطه با تعادل مفهومی و شناختی در ترجمه ،رابطة الگوهـای فرهنگـی و

)1. Similar mapping condition (SMC
)2. Different mapping condition (DMC
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استعارة شناختی و تعادل زیباییشناختی در ترجمه بـهعنـوان پیشـینههـای مـرتب بـا پـژوهش
میپردازیم:
صفینژاد ،خراعیفر و قربانصباغ ( )5939به ارائة تعریفی از تعادل زیباییشـناختی از منظـر
زیباییشناسی دریافت پرداختند و سپس این مفهوم را در  54ترجمة کتاب پیامبر جبـران خلیـل
جبران بررسی کردند .از نظر آنها تعادل زیباییشناختی عبـارت اسـت از «شـباهت میـان مـتن
اصلی و متن ترجمهشده از حی

درجة تفسیرپذیری مـتن توسـ خواننـده» (ص .)70 .نتیجـة

تحقیق آنها نشان داد که مترجمان بیشتر از آنکه بر ایجاد تعادل زیباییشـناختی تمرکـر داشـته
باشند ،بر تصریح بیشتر متن برای خواننده مقصد ت کید داشتهاند.
معالج ( )0228در مطالعهای توسعهای سعی داشته الگویی شناختی برای ترجمة استعاره بین
زبانها و فرهنگهای انگلیسی و عربی پیشنهاد دهد .وی با تلفیق سه چارچوب نظری «فرضـیة
شناختی ترجمة» 5مندلبلیت ( ،)5331نظریة «فرهنگهـای تطبیقـی »0هیراگـا ( ،)5335و «تنـوع
فرهنگی» 9کوکسس ( )0221سعی کرد تا مبح

فرهنگ-ویژگی 4استعاره را با فرهنگ دیگر در

زبان دیگر منطبق سازد و بتواند مشکل ترجمة استعاره را حل کند .وی بیان داشت که با توجـه
به نظریة استعارة مفهومی ،مترجمان باید سعی کنند که به تعادلی در ترجمه دست یابنـد کـه بـا
تجربة شناختی آن فرهنگ سازگار باشد .در واق  ،وی سه موقعیتِ شناختی را بـرای مترجمـان
متصور است :بازتولید تجربة شناختی در زبان و فرهنگ مبد در نظام زبانی مقصـد در مـواردی
که در فرهنگ زبان مقصد موجود باشد ،بازتولیـد مشـابه تجربـة شـناختی در زبـان مقصـد در
مواردی که دو زبان نظامهای مفهومی مشابهی دارنـد ( )SMCو در نهایـت ،بازتولیـد متفـاوت
تجربة شناختی در مواردی که دو زبان ساختارهای مفهومی متفاوتی دارند (.)DMC
ویسی حصار و توانگر ( )5939در مطالعة خود این ادعا را که رابطة تنگاتنگی بین اسـتعارة
شناختی و الگوهای فرهنگی در روند ترجمه وجود دارد و مترجم باید با در نظـر داشـتن ایـن
رابطه به ترجمه اقدام کند ،بررسی کردند .نتـایج تحقیـق آنهـا نشـان مـیدهـد کـه متـرجمین

1. Cognitive Translation Hypothesis
2. Comparative cultures
3. Cultural variation
4. Culture-specificity
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رباعیــات خیــام (ترجمـة کــردی از شــرفکندی و ترجمـة انگلیســی از فیترجرالــد) در ترجمـة
استعاراتی که با الگوهای فرهنگی مشترک بین زبان مبدا و زبانهـای مقصـد در ارتبـا بودنـد،
موفقتر عمل کردهاند .بهعالوه ،این مترجمان در موارد اختالف در الگوهای فرهنگی بـین زبـان
مبد و مقصد ،به منظور ایجاد تعادل شـناختی و مفهـومی ،اقـدام بـه گشـت در نگاشـتهـای

5

مفهومی بین زبان مبد و زبانهای مقصد کردند .این گشت در نگاشتهـای مفهـومی در نتیجـة
برخورد مترجم با شرای نگاشت متفاوت ( )DMCاست.
 .4روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر کیفی و روش تحقیق آن توصیفیتحلیلی است .برای جمـ آوری دادههـا از
روش کتابخانهای استفاده شده است و دادهها نیر با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوی کیفـی و
تکنیکهای علمی تشخیص استعارة مفهومی استخراج شـدهانـد .حجـم نمونـه در ایـن مطالعـه
شامل دو رباعی خیام و ترجمة انگلیسی آنها از فیترجرالد میباشد که به شیوة هدفمند انتخاب
شدند؛ در واق  ،مالک انتخاب این رباعیها دارا بودن استعارة شناختی به میران کافی بود که بـه
کمک روش پراگلجاز ( )0227و استین( )0223 ،0227شناسایی شـدند .دادههـای ایـن مطالعـه
شامل تمامی استعارات شناختی شناسایی شده با استفاده از شیوههای مذکور در دو ربـاعی هـر
دو متن مبد و مقصد است.
بدین منظور نخست با استفاده از روش پراگلجـاز ( )0227و اسـتین ( ،)0223 ،0227متـون
مبد و مقصد ،تحلیل و سپس استعارات مفهومی آنها به شکل تطبیقی استخراج شد .سـپس بـا
استفاده از روش نگاشت بین حیطهای( 0لیکاف و جانسون )0229 ،این اسـتعارات مفهـومی در
دو متن تحلیل شدند و الگوهای فرهنگی ،مفهومی و زیباییشناختی در دو متن بررسی شـد .در
ادامه ،با استفاده از الگـوی تلفیقـی (شـکل  ،)0نگاشـتهـای اسـتعاری در دو مـتن فارسـی و
انگلیسی رباعیات خیام مقایسه و بررسی شدند تا مشخص شود که آیـا نگاشـتهـای مفهـومی
بین حیطههای مبد و مقصد در دو نظـام مفهـومی بـه شـکل مشـترک ( )SMCمفهـومپـردازی
شدهاند یا به شکل فرهنگ-ویژه ( .)DMCهمچنین این نکتـه بررسـی شـد کـه متـرجم بـرای
1. Switch of mapping
2. the cross-domain mapping method
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برخورد با این دو موقعیت در ترجمة استعاره ،از چه راهکارهـای شـناختی بهـره بـرده اسـت.
افرون بر این ،تجربههای زیباییشناختی و مفهومپردازی دنیای اجتماعی فرهنـگهـای ایرانـی-
خیــامی و غربــی-ویکتوریــایی نیـر براســاس تعــاریف و نظــرات آیــرر در رابطــه بــا دریافــت
زیباییشناسی از متن بررسی شدند.
 .1تحلیل دادهها
رباعی اول

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

از روی حقیقتی نه از روی مجاز

بازیچه همی کنیم بر نط وجود

افتیم به صندوق عدم یک یک باز

در این رباعی ،بهنظر میرسد که خیام جهانبینی خود دربارة سرنوشـت بشـر در رابطـه بـا
یکی از ابعاد مهم جهان هستی یعنی زمان را در قال

استعاراتی مفهومی آشکار میکنـد و ایـدة

جبرانگارانة خود را نشان میدهد .بر این اساس ،وی از استعارات و مجازهای مفهومی اسـتفاده
میکند تا جهان متن و یا رهیافت زیباییشناختی خود نسبت به جهان هستی را بیان کند .خیـام
سعی داشته تا مسئلة جبرگرایی را در قال

استعاراتی مفهومپردازی کند.

بهعالوه ،همانطور که گفته شد ،استعارات مفهومی با الگوهای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی
هر جامعهای ارتباطی تنگاتنگ دارد ،و بر همین اساس بهنظر میرسد که تفکـرات مطـرح شـده
در این رباعی به شکل استعارات و مجازهای مفهـومی بـر اسـاس بافـت فرهنگـیاجتمـاعی و
تاریخی خیام باشد کـه الگوهـای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی وی را در قالـ

طـرحوارههـای

شناختی تشکیل مـی دهنـد .ایـن الگوهـای فرهنگـی و زیبـاییشـناختی کـه در سـطح کلـی و
طرحوارهای هستند با استعارات شناختی این رباعی خیام ارتبا دارند .در این رباعی سه الگوی
فرهنگی و چارچوبهای 5شناختی عروسکگردانی ،ستارهشناسی و نظاام تولاد و مارر در
جهان هستی قابل بررسی هستند (ویسیحصار و توانگر.)5939 ،
عروسک گردانی یا خیمهشببازی از هنرهای نمایشی در ایـران قـدیم محسـوب مـیشـد
(جوینی .)5987 ،این نوع نمایش که با فرهنگ ایرانی عجین است در واق بخشـی از الگوهـای
1. frame
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فرهنگی ایرانی را تشکیل میدهد که خیام از آن برای مفهومپردازی جهان بینی ،تجربة شـناختی
و زیباییشناسی خود استفاده کرده است.
الگوی فرهنگی ستارهشناسی کـه در ایـن ربـاعی از آن اسـتفاده شـده اسـت نیـر در واقـ
چارچوبدهندة تفکر و جهانبینی خیام و شکل دهندة مفهومپردازیهایی است که خیـام بـرای
بیان این جهانبینی از آن استفاده کرده است .در ستارهشناسی ایران قدیم اعتقاد بر این بود که نُه
فلک به دور زمین میگردند و این گردش عامل زمان را بهوجود میآورد .زمان امور مربو بـه
هستی و انسانها را تعیین میکرد و بر سرنوشت آنها حـاکم بـود (الفـاخوری و الجـر،5967 ،
ص .)127-121 .در این رباعی ،خیام با استفاده از یک مجاز شناختی زمان را در قال

چرخش

افالک مفهومپردازی کرده است (تولیدکننده بهجای محصول) (لیکاف و جانسون.)0229 ،
سومین الگوی فرهنگی سازماندهندة استعارات مفهومی در این رباعی نظام تولاد و مارر
در جهان هستی است .این الگوی فرهنگی مفاهیمی همچـون زندگی ،مرر ،تولد ،عامل مرر
و غیره را به شکل استعاری مفهومپردازی میکند؛ چراکه این مفاهیم انتراعی هسـتند و حقیقـت
و نوع نگرش به آنها در هر فرهنگی به شکل مفهومی خاصی بیان میشود .خیام نیر با اسـتفاده
از این الگو فرهنگی خاص به ابراز نگـرش و جهـانبینـی خـود در قالـ

اسـتعارات مفهـومی

پرداخته است.
بر طبق این سه الگوی فرهنگی ،استعارات شناختی بهکار رفته در این رباعی را میتـوان بـه
شکل زیر بیان کرد :افالک عروسکگردان هستند ،زمان عروساکگاردان اسات ،انساانهاا
عروسک هستند ،زندگی صحنۀ عروسکبازی است ،پایان زندگی (مارر) محفظاه اسات،
مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است و مرر ناخوشایند است.
در این رباعی ،استعارههای افالک عروسکگردان هستند و با توجه به اینکه حرکت افـالک
منجر به ایجاد ش

و روز و در نتیجه گذر زمان میگردد ،استعارة سطح کلی زماان ،شای در

حال حرکت است را میتوان بهدست آورد (لیکاف و جانسون .)0229 ،بنابراین ،زمان گردش
افالک است ،زمان شی در حال حرکت است ،شی در حال حرکت عروسکگردان اسات
و زمان عروسکگردان است ،قابل استخراج هستند.
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با این مفهومپردازی ،بهنظر میرسد که خیام که تحت ت ثیر الگوهای فرهنگی آیـین زروانـی
بوده است (قنبری5983 ،؛ حسنلی و حسامپور5984 ،؛ ذکاوتی قراگوزلو ،)5963 ،اعتقاد خـود
مبنی بر وابستهبودن تولد ،زندگی ،و مرگ و همچنین همة امور جهان در دسـتان زمـان را بیـان
میکند .این جهانبینی که جنبههای زیباییشناختی خیام را تشکیل مـیدهـد (آیـرر )0222 ،بـه
شکل عمده در استعارات مفهومی این رباعی نقـش بسـتهانـد .همچنـین ،در مصـرع آخـر ایـن
رباعی ،عروسکها به صندوق عدم که استعاره از مرگ دارد ،انداخته میشـوند .بـر طبـق گفتـة
لیکاف و جانسون ( )0229مفهومپـردازی مرر محفظه است و مرر پاایین اسات (لیکـاف و
جانسون ،0229 ،ص ،)51 .دو نوع مفهومپردازی جهانی محسوب میشوند کـه در ایـن ربـاعی
استفاده شدهاند.
همچنین ،شاعر در این رباعی انسانها را به عروسکهایی مفهومپردازی کرده است که هیچ
اختیاری از خود ندارنـد و تـاب قـوانین شـیء متحـرک قـادر یعنـی زمـان هسـتند .ایـن نـوع
مفهومپردازی بازتابدهندة جهانبینی جبرانگـاری و دهـریگرایانـة خیـام اسـت چـرا کـه وی
انسانها را مقهور عامـل زمـان در همـة ابعـاد زنـدگی مـیدانـد )وینفیلـد ،0259 ،ص.(xxxi .
همچنین در قرآن سورة مبارکة جاثیه آیة  04میفرماید :ما یُهْلِکُنا إِلَّا الدَّهْرُ )چیـری جـر دهـر و
زمان ما را هالک نمیکند( .در واق  ،دهریون معتقد بودند که زمان و همچنین گردش افالک که
بهوجود آورندة زمان است ،فاعل حوادث دنیا و همچنـین تعیـینکننـدة سرنوشـت بشـر اسـت
(مکارم شیرازی ،5987 ،ص .)072 .همچنین زمخشری ( )5338/5458در تفسیر الکشـاف و در
ذیل آیة  04سوره جاثیه اینگونه آورده است که دهریون باور دارند که زمان عامل مرگ اسـت؛
لذا اشعار آنان بیانگر شِکوه و شکایت از زمان است .وی همچنین حدیثی از پیامبر اسـالم(ص)
نقل میکند که فرمودند :به دهر و زمان ناسرا نگویید و از آن شِکوه ننمایید زیرا خداونـد اسـت
که حوادث را به وجود میآورد نه زمان (ص.)488-487 .
خیام همچنین از استعارة زندگی صحنۀ نمایش است استفاده میکند .این استعاره نیر بهنظر
میرسد که در الگوهای فرهنگی اسالمی رایج در فرهنگ زمان خیام ریشه داشته باشـد و خیـام
از آن برای رساتر کردن صدای اعتراض خویش به نظام هستی استفاده کرده است .ایـن الگـوی

سال چهل و نهم

تعادل زیباییشناختی در ترجمة رباعیات خیام با استفاده ....

99

فرهنگی میتواند ریشه در آیة  96سورة مبارکة محمد(ص) داشته باشـد کـه در آن زنـدگی بـه
بازی تشبیه شده است.5
بنابراین ،همـانطـور کـه لیکـاف و جانسـون ( )0229 ،5333معتقدنـد ،بررسـی اسـتعارات
شناختی مطرحشده در این رباعی نشاندهندة ارتبا آنهـا بـا الگوهـا و زیرالگوهـای فرهنگـی
است که بهنظر میرسد بر خیام ت ثیر داشتهاند .بهعالوه ،این استعارات شناختی راهـی بـهسـوی
زیباییشناختی و نوع نگرش وی به حقیقت جهان باز میکند.
حال به بررسی ترجمة فیترجرالد میپردازیم:
‘Tis all a Chequer-board of Nights and Days
Where Destiny with Men of Pieces plays:
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

فیترجرالد در این ترجمه از مجاز «زندگی ش ها و روزها است» استفاده میکند تا ارتبـاطی
استعاری بین گذر زمان و صفحة شطرنج بهوجود بیاورد؛ چرا که شـ هـا بـه شـکل اسـتعاری
خانههای سیاه شطرنج را و روزها خانههای سفید آن را تشکیل میدهند؛ پس میتوان گفت کـه
عمر صفحۀ شطرنج است ،روزها خانههای سفید شطرنج هستند و شبها خاناههاای سایاه
شطرنج هستند؛ در نتیجه زندگی ،بازیِ شطرنج است .با این استعارات میتوان گفت کـه زمان
به شکل مجازی به گذر شبها و روزها مفهـومپـردازی شـده اسـت .فیترجرالـد همچنـین از
استعارة مفهومی تقدیر شطرنج باز است نیر به نوعی بازتابدهندة اندیشة جبرانگارانة خیام بـه
جهان هستی است؛ چرا که به عقیدة آیین زروانی ،زروان هم خدای زمان و هم خـدای تقـدیر
است .استفادة فیترجرالد از وایة  Destinyبه معنای «تقدیر» ،بازتابدهندة اندیشة خیام است که
در قال

مجاز مفهومی جز بهجای کل یا محصول بهجای تولیدکنناده (لیکـاف و جانسـون،

 ،)0229زمان را مفهومپردازی میکند .همچنین ،برخالف خیام که زمان را در چارچوب الگـوی
فرهنگی عروسک گردانی مفهومپردازی میکند ،فیترجرالد از الگـوی فرهنگـی باازیِ شاطرنج
استفاده میکند تا با این تغییر مفهومی بتواند تعادل مفهـومی زیبـاییشـناختی را بـین دو گونـة
 .5إِمَّنَا ا حْلیاةُ ُّ ِ
ب َو ََلحٌو
َ
الدنحیا لَع ٌ
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مفهومپردازی بوجود بیاورد .بر طبـق نظریـة زیبـاییشناسـی دریافـت آیـرر( )0222و اسـتعارة
شناختی لیکاف و جانسون ( ،)0229باید در ترجمه به ایجاد تعادل در سطح زیباییشـناختی یـا
درک متون و مفهومپردازی آنها با توجه به نظام فرهنگی و مفهومپردازی که تخیل را نیر بهکار
میبندد ،توجه شود .همانطور که میبینیم ،فیترجرالد در نظام فرهنگی ،تجربی و مفهومپـردازی
جدید ،سعی در ایجاد تعادل در سطح شناختی و زیباییشناختی دارد و با تغییـر مفهـومپـردازی
استعارات شناختی میخواهد به تعادلی در این سطوح نیر دست یابد .بهعالوه ،بهنظر مـیرسـد
که مترجم در شرای تفاوت شناختی بهدلیل تفاوت در الگوهای فرهنگـی ،بـا شـرای نگاشـت
متفاوت در مفهومپردازی این استعارات و مجازهای شناختی برخورد کرده است و این شـرای
نگاشت متفاوت وی را واداشته است تا تعادل را در سطح مفهومی و زیباییشناختی حفظ کنـد؛
در نتیجه ،وی در چارچوب نظریة آیرر که معتقد است متون بایـد در نظـام فرهنگـیاجتمـاعی
خاص خود و با استفاده از قوة تخیل ،تفسیر و خوانش شوند ،اقدام به تغییر مفهـومپـردازیهـا
کرده است .ذکـر ایـن نکتـه حـائر اهمیـت اسـت کـه اسـتاکوِل )0220( 5بـر نقـش تخیـل در
مفهومپردازی شناختی ت کید دارد.
افرون بر این ،در مفهومپردازی انسانها مهرههای شطرنج هستند ،فیترجرالد با تغییر حیطـة
مبدا (مهرههای شطرنج) که باز هم در چارچوب نظام مفهومپردازی و الگوهای فرهنگـی غربـی
میباشد ،سعی در حفظ تعادل در سطح مفهومی را داشته اسـت .در دیگـر اسـتعارات مفهـومی
همچون عمر صفحۀ شطرنج است ،زندگی بازیِ شطرنج است و مردگان مهرههاای ساوختۀ
شطرنج هستند ،مترجم به همین شیوه عمل کرده اسـت .همچنـین ،وی در چـارچوب الگـوی
فرهنگی بازی شطرنج و با استفاده از کلمة  mateبه معنی «ماتکردن» ،سـعی داشـته اسـت تـا
مرر انسانها را به ماتکردن مفهومپردازی کند و سپس عامل مرگ یعنـی تقـدیر را بـه قاتـل
مفهومپردازی کند .بنابراین ،استعارههای مفهومی کشتن (مرر) ماتکردن است ،تقدیر دشمن
است و تقدیر قاتل است را میتوان در مفهومپردازی فیترجرالد دریافـت .در نتیجـه ،مـیتـوان
گفت فیترجرالد که تحت تـ ثیر الگوهـای فرهنگـی جامعـة گفتمـانی خـود بـه مفهـومپـردازی
جهانبینی خیام و مفاهیم مد نظر وی پرداخته است ،با برخورد به شـرای نگاشـت متفـاوت و
1. Stockwell
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بهمنظور حفظ تعادل تجربی تاباکوسکا ( ،)5339مفهومی منـدلبلیت ( )5331و زیبـاییشـناختی
آیرر ( ،)0222از تکنیک گشت در نگاشت استفاده کرده است.
مسئلة ناخوشایندی مرگ و نیستی که در خیام با استعارههای جهـانی مارر پاایین اسات،
پایین ناخوشایند است ،مرر ناخوشایند است و مرر محفظه است مفهومپردازی شده است،
در ترجمة فیترجرالد نیر به همین شیوه مفهومپردازی شده است .فیترجرالد بـا اسـتفاده از فعـل
 layکه به معنی «افقی قرار دادن چیری روی زمین یا جایی است» بین مرگ انسان و قـرار دادن
مهرههای سوخته در صندوقچه ارتبا استعاری ایجاد میکند .بنابراین ،وی نیر از اسـتعارههـای
جهانی مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است و مرر ناخوشایند است استفاده کرده اسـت
تا جهانبینی شِکوهآمیر خیامی را نسبت به چرخة بیهودة زندگی و مرگ انسانها نشان دهد.
رباعی دوم

جامیست که عقل ،آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

این کوزهگرِ دهر چنین جامِ لطیف

میسازد و باز بر زمین میزندش

خیام در رباعیاتش بسیار از الگوهای فرهنگـی کوزه و کوزهگری اسـتفاده کـرده اسـت .در
واق  ،خیام برای انتقاد از نظام هستی و عامل آن یعنی زمان ،انسـانهـا را بـه ظارو

سافالین

مفهومپردازی میکند .تجربة شناختی و زیباییشناختی خیـام کـه ریشـه در الگوهـای فرهنگـی
(بهطور عمده آیینهای ایران قبل از اسالم مانند آیین زروانی ،فرقة اخوانالصفا ،فرقـة معترلـه و
اسالم) دوران وی دارد (قنبری )5983 ،میتواند عامل این مفهومپردازی باشد؛ زیرا در الگوهای
فرهنگیِ اسالمی اعتقاد بر این است که همة انسانها از گِل ساخته شدهاند .بـرای مثـال در آیـة
«هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجاً و اجل مسمی عنده» ( اوست که شما را از گـل (آب و
خاک) آفرید و سپس مهلتی مقرر کرد و مهلت مقرر پیش اوسـت) (سـورة االنعـام )0 :بـه ایـن
موضوع اشاره شده است .همچنین ،وی با استفاده از استعارة مکنیة «کوزهگرِ دهـر» عامـل نظـام
هستی و نیستی را زمان میداند .همانطور که در بررسی رباعی قبل دیدیم ،در گذشته دهریـون
(زروانیان) کسانی بودند که همة امور جهان را به عامل زمان منسوب میکردند و همانطور کـه
از حدی

پیامبر که در قسمت قبل ذکر شد ،بر میآید ،دهریون زبـان بـه شِـکوه و شـکایت از
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دشمنی و کجمداری زمان میگشودند .بـهعـالوه ،الفـاخوری و الجـر ( )5967در کتـاب تـاری
فلسفه در جهان اسالم بیان میدارند که گردش افـالک زمـان را بـهوجـود مـیآورد و تقـدیر و
سرنوشت جهانیان را تعیین میکند .با توجه به این فرضیات و الگوهای فرهنگی میتوان گفـت
که خیام نیر در این رباعی از استعارة زمان کوزهگر است ،چرخش افاالک چارخش دساتگاه
کوزه گری است ،انسانها ظرو

سفالین هستند و جهانِ هستی کارگاه کاوزهگاری اسات،

استفاده کرده است .در این رباعی تولد و مرگ انسانهـا نیـر بـه سـاخت کـوزه و شکسـتن آن
مفهومپردازی شده است .در مصرع آخر رباعی ،خیام از استعارات آفرینش انساانهاا سااختن
کوزه است و گرفتن جان (مرر) انسانها شکستن کوزه است .بهنظر میرسـد کـه خیـام بـا
استفاده از این استعارات از بیهودگی آفرینش و از بین بردن انسـانهـا در جهـان هسـتی انتقـاد
میکند (برتلس )5313 ،و به جهان بعد از مرگ نیر بیاعتقاد است یا دسـت کـم نسـبت بـه آن
الادری است؛ چرا که اگر اعتقاد راس به جهان بعد از مرگ میداشت جای شکایت و انتقاد در
قال

مفهومپردازی مرر انسان شکستن کوزه است ،نبـود .از سـوی دیگـر ،اسـتعاراتی نظیـر

مرر تخریب است ،تخریب پایین است ،مرر پایین است ،پایین ناخوشایند اسات ،مارر
ناخوشایند است و همچنین آفرینش (تولد) ساختن است ،ساختن باال است ،آفرینش (تولد)
باال است ،باال خوشایند است ،زمان دشمن است ،زمان قاتل است را میتوان از ایـن ربـاعی
استخراج کرد ،که همة این مفهومپردازیها جهـانی محسـوب مـیشـوند (لیکـاف و جانسـون،
 ،0229کوکسس .)0221 ،این استعارات نشاندهندة نگرش انتقادآمیر خیام بـه جهـان هسـتی و
عاملیت زمان در تعیین سرنوشت ،تولد و مرگ اسـت .بـر طبـق نظریـات آیـرر ()0222 ،5374
مجموعة این استعارات ،زیباییشناسی خیام را نسبت به جهان واق تشکیل میدهد و همانطور
که لیکاف و جانسون ( )0229معتقدند ،با بررسـی ایـن اسـتعارات مـیتـوان بـه جهـانبینـی و
زیباییشناسی هر جامعة گفتمانی یا فردی دست یافت.
حال به ترجمة فیترجرالد از این رباعی میپردازیم:
Then said another-‘Surely not in vain
My Substance from the common Earth was ta’en.
That He who subtly wrought me into Shape
’Should stamp me back to common Earth again.
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در این ترجمه ،فیترجرالد از مفهومپردازیهای متفـاوتی بـهمنظـور ایجـاد تعـادل تجربـی و
شناختی استفاده کرده است .نخست ،با استفاده از مجاز شناختی کل به جزأ ،مفهوم خاک را بـه
زمین مفهومپردازی کرده است و سپس ،این مفهومپردازی به استعارة شناختی انسانها ظارو
سفالی هستند ،منتج میشود .این نوع مفهومپـردازی مشـترک در ایـن ربـاعی خیـام و ترجمـة
فیترجرالد نشان میدهد که هر دو از یک الگـوی فرهنگـی ،یعنـی آفارینش انساان از خااک،
استفاده کردهاند؛ این الگوی فرهنگی هم در جامعة اسالمی زمان خیام و هم در جامعة مسـیحی
زمان فیترجرالد وجود داشته است؛ بنابراین هر دو از مفهومپـردازی تجربـی مشـابهای اسـتفاده
کردهاند .وی بر خالف خیام که از مفهومپردازی زمان (دهر) کاوزهگار اسات اسـتفاده کـرده
است ،با استفاده از ضمیر سوم شخص  ،Heآفریننـدة هسـتی یعنـی خداوناد را بـه کاوزهگار
مفهومپردازی میکند .در نتیجه ،بهنظر میرسد که فیترجرالد بهدلیـل خـأل الگـوی فرهنگـی در
بردارندة جهان بینی خیام نسبت به جهان واق  ،در جامعة گفتمانی خـود ،مفهـوم پـردازی را در
حیطة مقصد تغییر داده است .این موضوع نشان میدهد که الگوهای فرهنگی ارتبا تنگـاتنگی
با مفهومپردازی و در نتیجه جهانبینی و زیباییشناسـی دارد .یعنـی همـانطـور کـه آیـرر بیـان
میکند ،فهم ما از متن و در نتیجه مفهومپردازی آن در فرهنگ و بافتی جدید باید بـا الگوهـای
فرهنگی آن هماهنگ باشد و این موج

ایجاد تعـادل در سـطوح مفهـومی و زیبـاییشـناختی

میشود.
همچنین ،با مفهومپردازی خداوند کوزهگر است ،نظام هستی کوزهگری اسات ،آفارینش
انسان ساختن ظر

سفالین است و گرفتن جان انسان شکستن ظر

سافالین اسات ،دیگـر

مفهومپردازیها مثـل ساختن باال است ،باال خوشایند است ،آفرینش خوشایند است ،شکستن
پایین است ،مرر پایین است ،پایین ناخوشایند است ،مرر ناخوشاایند اسات ،کـه همگـی
جهــانی هســتند ،قابــل اســتخراج اســت (ر.ک .لیکــاف و جانســون0229 ،؛ کوکســس.)0221 ،
بنابراین ،این مفهومپردازیها کموبیش در رباعی خیام و ترجمه فیترجرالـد وجـود دارنـد .ایـن
موضوع نیر نشان میدهد که الگوهای فرهنگی در مفهومپردازی و جهانبینی نقش اساسی دارند
چرا که در صورت جهانیبودن آنها ،مفهومپردازیها نیر مشترکند.
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 .6نتیجهگیری

همانطور که در قسمت بح

مشاهده شد ،بهنظر میرسد که در دو ربـاعی تحلیـل شـده و

ترجمههای آنها ،استعارة شناختی به میران قابل تـوجهی در الگوهـای فرهنگـی هـر جامعـهای
ریشه دارد و بنابراین ،تولید و درک این استعارات نیازمند آشنایی با بافت فرهنگـیاجتمـاعی و
تاریخی آن جامعـة گفتمـانی اسـت .در نتیجـه ،در ترجمـة ایـن اسـتعارات شـناختی بـه نظـام
فرهنگیشناختی دیگر ،الگوهای فرهنگـی نظـام مقصـد بـه میـران قابـل تـوجهی تعیـینکننـدة
مفهومپردازی در نظام شناختی مقصد هستند .بهعالوه ،در این مطالعه بح

تعادل که از مفـاهیم

مهم ترجمه است ،در سطح شناختی و تحت ت ثیر الگوهـای فرهنگـی قـرار گرفـت و نظریـات
مندلبلیت ( ،)5331کوکسس ( ،)0221تاباکوسـکا ( ،)5339معـالج ( ،)0228و ویسـیحصـار و
توانگر ( )5939ت یید شد .الگوی تلفیقی قابل ارائه براساس نتایج این مطالعه شکل  9مـیباشـد.
این الگـو بـر پایـة نظریـة زیبـاییشناسـی دریافـت آیـرر کـه بـر الگوهـای فرهنگـی و بافـت
اجتماعیتاریخی و همچنین تخیل خواننده برای فهم متن ت کید دارد و زیباییشناسـی دریافـت
حقایق از اینگاردن بازبینی شد تا مؤلفة زیباییشناسی دریافت به مـدل تلفیقـی اضـافه گـردد و
ارتقا یابد.

شکل  .3الگوی تلفیقی بر اساس فرضیۀ شناختی ترجمه (مندلبلیت )1991 ،و تعادل تجربی (تاباکوسکا،
 )1993بر حسب نظریۀ استعارۀ شناختی ،الگوهای فرهنگی ،ترجمهپذیری و زیباییشناسی دریافت
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بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیر بومی در حفظ هویت ملی
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چکیده
مقالة حاضر به بررسی نقش مترجمانِ بومی در ترجمة عناصر فرهنگمحور پرداخته اسـ.
مترجمان در شناساندن فرهنگ مبدأ به مخاطبانِ خود نقش کلیدی دارند با توجه بـه اننکـه
فرهنگ از جوانب مهم هوّن .نک مل .اس ،.وظیفة خطیرِ مترجمـان در ارا ـة ترجمـهای
صحیح جلب توجه میکند در انن مقاله مقصود از مترجم بومی ،مترجمی اس .که از زبان
مادریِ خود به زبان خارجی ترجمه میکند و مقصود از مترجم خارجی ،مترجمی اس .کـه
از زبان خارجی به زبان مادری خود ترجمه مـیکنـد حـال انـن موضـوه کـه کـدامیک از
مترجمان ،بومی نا خارجی ،در ترجمـة عناصـر فرهنیـی و بـه تبـ نن شناسـاندن صـحیح
فرهنگ نک مل .موفقتر عمل میکنند ،موضوعی مورد پژوهشاس .ترجمة داسـتانهـای
کوتاه و بلند ،رمانها ،انواه شعرها و غیره را میتوان جزو ترجمة نثـار فرهنیـی محسـو
کرد مقالة حاضر دو ترجمه از «بوف کور» را بررسی مـیکنـد نکـی از مترجمـان بـومی و
دنیری خارجی اس .در خالل مقاله به پارهای از سؤاالت در با

جانیاه ترجمـة متـرجم

خارجی و بومی در تعامل و ارتباط با ارزشهای فرهنیی و هونـ .ملـی پاسـا داده شـده
اس .طبق نتانج پژوهش ،مترجم بومی تالش بیشتری برای ترجمة دقیقتر عناصر فرهنیی
کرده و در حفظ هون .ملی نقش پررنگتری داشته اس.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقی ،مترجم بومی ،مترجم خارجی ،واژگان فرهنـگمحـور ،هونـ.
ملی
 .1مقدمه

هون .نک مل .رنشه در فرهنگ نن مل .دارد نکی از موارد تجلّی فرهنگ ،نحوة کـاربرد
زبان توسط افراد جامعه مذکور اس .پس شاند بتوان گف .که هون .در فرهنگ و فرهنگ نیز
در زبان قابلیّ .پدندار شدن دارد
____________________________
تاريخ دريافت 5932/5/52 :تاريخ پذيرش5932/7/52 :
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زبان خود به دو شکل متجلّی میشود :زبان گفتاری و نوشتاری زبـان گفتـاری ،مانـدگاریِ
اندکی دارد و لحظاتی بیش نخواهد پانید زبان نوشتاری گاهی تا هزاران سال قابلی .ماندگاری
دارد بسته به اهمی .متون نوشتاری ،مترجمان بومی ممکن اسـ .در تـالش بـرای شناسـاندن
فرهنگ خود به دنیر ملل ،به ترجمه نثار فرهنیی کشورشان بپردازند
گاهی اهمی .برخی متون چنان زناد اس .که حتی پیش از ننکه نـک ملـ .خـود بـه فکـر
ترجمه نثار و انتقال نن به زبان دنیر بیفتند ،مترجمان خـارجی زودتـر اقـدام کـرده و بـرای در
دسترس قرار دادن هر چه بیشتر نن نثار ارزشمند ،فرص .را از دس .نمیدهنـد و منتظـر ارا ـه
ترجمه توسط مترجمان بومی نمیمانند
مترجمان فارسی زبان برای شناساندن فرهنگ غنی انران زمین تاکنون نثار بسـیار زنـادی را
به انیلیسی برگرداندهاند پارهای از انن نثار برای نخستین بار توسط انشان به مخاطبـان عرضـه
شده و پارهای دنیر ،جزو ترجمههای مکرر به شمار میروند
طبیعتاً انتظار میرود ترجمههای مکرر نسب .به ترجمههـای پیشـینِ خـود کیفیـ .بـاالتری
داشته باشند ،به ونژه زمانی که مترجم نا مترجمانِ پیشین ،نسب .به مترجمانِ بعدیِ همان نثـار،
از مزانای کمتری برخوردار باشند نکی از مهمترنن مزانای نک متـرجم ،نشـنانیِ عمیـقِ او بـا
فرهنگ زبان مبدأ اس .انن نشنانی قابلیّ .نن را دارد که به مترجم در ارا ه ترجمـهای دقیـق و
گونا ناری رساند
طبیعی اس .که از مترجمان بومی بیش از دنیران توق ِ نن میرود کـه بـا ظرانـ

فرهنـگ

سرزمین خود نشنانی داشته باشند اما ننا چنین سطحِ نشنانی با فرهنگ زبان مبدأ ،منجر به ارا ه
ترجمه دقیقتری از عناصر فرهنگ محور خواهد شد؟ ننا مترجمانِ بومی بهتر از دنیـران قـادر
به حفظ ارزشهای فرهنیی و شناساندن بهتر هون .ملـی در ترجمـههـای خـود هسـتند؟ ننـا
ترجمه واژگان فرهنگ محور توسط ننها فارغ از خطا خواهد بود؟ ننا ممکـن اسـ .حتـی در
ترجمة مکرری که توسط ننها انجام گرفته ،واژگانِ فرهنییِ ترجمه نشده نافـ .شـود؟ سـطح
اشتباهات و نوه خطاهای احتمالی در ترجمه عناصر فرهنگ محور توسط ننها چیونه اس.؟
پرسشهانی که در باال مطرح شد به عالوه سوالت متعدد دنیر ،انییزهای بود که نیارنده را
بر نن داش .تا در انن زمینه تحقیقی انجام دهد تا بلکه برای تمامی نا دس .کم پـارهای از انـن
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مسا ل پاسخی مناسب بیابد برای تحقّق انن امر ،تحقیقِ حاضر به بررسی تطبیقی دو ترجمـه از
کتا

«بوف کور» صادق هدان .اختصاص نافته اس .ترجمة نخس .متعلق به «کاستلو» بـوده

وتنها در برخی کتابخانهها ناف .میشود در انن تحقیق از نسخه مکتو

نن استفاده شده اس.

ترجمه بعدی به قلم «انرج بشیری» اس .الزم به ذکر اس .که نخستین نسخه ترجمـه بشـیری
در سال  5392ارا ه و سپس دوبار طی سالهای  5392و  4159ونرانش و تکمیـل شـده اسـ.
در انن مقاله از جدندترنن ترجمة وی ( )4159استفاده شده اس.
 .2فرهنگ ،زبان و ترجمه

به عقیدة پارسون ( ،5311ص  ،)9فرهنگ شامل الیوهای رفتـاری و عملکردهـای بشـری
بوده و وراث.پذنر اس .و میتواند جدایِ از ژنهای بیولوژنکی از نسلی به نسل دنیـر منتقـل
شود از سوی دنیر گودننـاف ( ،5319ص  )569فرهنـگ را بـهطـور کلـی در مفهـومِ دانـش
خالصه میکند بنابرانن وی معتقد اس .که فرهنگ نـک ملـ .قابـل نـادگیری و نمـوزش بـه
دنیران اس .اما مسئله اننجاس .که او از اننکه تا چه حـد انـن نـادگیری امکـان پـذنر اسـ.
سخنی به میان نمینورَد به نظر نیومارک ( )5399فرهنگ به شیوة زندگی و مظـاهر نن مربـوط
بوده و مختصّ جامعهای اس .که به نک زبانِ واحد سـخن مـیگوننـد بـا توجـه بـه تعرنـ
مذکور ،نیومارک بر وجود عناصر فرهنگمحور که خاص سخن گونان نک زبان بوده و ممکـن
اس .در زبانهای دنیر به همان صورت ناف .نشود تاکید میکند همـان طـور کـه مـیدانـیم،
هرگاه از ترجمه سخن میگونیم ،صـحب .از دو زبـان در میـان اسـ .بنـابرانن لزومـی بـرای
توضیح راج به رابطة ترجمه و زبان وجود ندارد
اما درباره رابطه زبان و فرهنگ ،مالینوفسکی ( ،5399ص  )911معتقد اس .که رنشـههـای
زبان را باند در فرهنگ جستجو کرد عمقِ رابطة انن دو به گونهانسـ .کـه ورف ( ،5316ص
 )221مطالعة نکی را بدونِ توجه به دنیری محال میداند و بسن ،5391( .ص  )51از زبان به
عنوان قلبی در کالبد فرهنگ نام میبرَد
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تقرنباً میتـوان گفـ .کـه سـاختا ِر هـی دو زبـانی نکسـان نیسـ .و همـین امـر نکـی از
دشواریهای ترجمه به شمار میرود از سوی دنیر میتـوان بـهصـراح .گفـ .کـه هـی دو
فرهنیی نکسان نیس .و همین موضوه ،مشکالتی را برای مترجمان بهوجود نورده اس.
در اننجا سؤالی مطرح میشود و نن اننکه کدامیک از انن تفاوتها (تفاوت در ساختار زبان
و تفاوت در فرهنگ) امرِ ترجمه کردن را برای مترجمان دشوار ساخته اس .ناندا ( ،5362ص
 )591تفاوتهای فرهنیی را برای مترجمان چالشبرانییزتر قلمداد میکند
با توجه به ننچه تاکنون مطرح شد ،امید اس .مسئلة اهمی .فرهنگ و رابطـة نن بـا ترجمـه
بیش از پیش نشکار شده باشد هاروی ( ،4111ص  )416به راهکارهای زنر در ترجمة مفاهیم
فرهنگ محور اشاره میکند:
 5معادل کاربردی :استفاده از واژهای در فرهنگ زبان مقصد که نقشـی مشـابه واژة زبـان
مبدأ داشته باشد
 4معادل زبانشناختی :همان ترجمة واژه به واژه اس.
 9معادل قرضی :انن راهکار را میتوان راهکاری دانس .که بیشترنن گرانش را بـه زبـان
مبدأ دارد
 2معادل توصیفی :در انن راهکار از مجموعة واژگان عام (و نه فرهنگمحور) برای انتقال
معنا استفاده میشود
در انن تحقیق ،از چارچو

نظری نیومارک ( )5399در ترجمة عناصر فرهنگمحور استفاده

شده اس .جز یات مربوط ،در بخش نتانج به تفصیل بیان شده اس.
 .3روش تحقیق

بوف کور را میتوان رمان نا ناوال (رمان کوتاه) قلمداد کرد انن کتا

کـه از نثـار مانـدگار

صادق هدان )5319( .اس ،.تاکنون توسط چند مترجم از فارسی به انیلیسـی ترجمـه شـده و
مملو از عناصر فرهنگمحور اس .از جمله مترجمان انن رمان مـیتـوان بـه کاسـتلو (،)5319
هنری ال و انرج بشیری ( )4159اشاره کرد

بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی
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از ننجا که اوالً دسترسی به ترجمة هنری ال و دنیران میسّر نشـد و ثانیـاً مقانسـة اثـر نـک
مترجم بومی با نک مترجم خارجی مدّ نظر پژوهنده بود ،تنها به بررسی دو ترجمـة موجـود از
کاستلو و بشیری اکتفا شد
شیوة بررسی به انن شکل اس .که نخس .واژگان و مفاهیم فرهنگمحـور در مـتن اصـلی
«بوف کور» شناسانی و طبق دستهبندی نیومارک ( )5399طبقهبندی شده و سپس معـادل ننهـا
در ترجمههای کاستلو و بشیری مشخص میشود پس از نن ،راهکارهای هر نک از متـرجمین
در چارچو

مدل نیومارک تحلیـل مـیشـود در مرحلـة بعـد ،تعـداد واژگـان فرهنـگمحـورِ

ترجمهنشده نا چالشبرانییز بررسی خواهد شد پر واضح اس .که با توجه به اهمیـ .ترجمـة
عناصر فرهنگمحور ،عدم معادلنابی را میتوان ناشی از چند عامل دانس:.
 5غفل .نا نادنده انیاشتنِ سهوی؛
 4بیاهمیّ .دانستنِ واژة مذکور و به تب حذف نن از متن؛
 9دانشِ ناکافیِ مترجم در معادلنابیِ مناسب برای واژگان فرهنگمحور
هرچند ،تعیینِ اننکه مترجم دقیقاً به چه دلیل از ترجمة عناصر فرهنگمحـور سـرباز زده نـا
غافل مانده ،کارِ بسیار دشواری اس .نا شاند بتوان نن را امری تقرنباً محال دانس.
با توجه به اننکه عناصر فرهنگمحور را نمیتوان جزو مفاهیم کم اهمی .تلقی و بـهراحتـی
از معادلنابی برای ننها صرف نظر کرد ،باند نادنور شد که دلیل مترجم هر چه باشد ،انـن امـر
از نقاط ضع

بسیار چشمییر در ترجمه او بهشمار خواهد نمد

مرحلة دوم ،بررسی دقیقتر فهرس .واژگان فرهنـگمحـور و معـادلهانشـان بـرای نـافتن
خطاهای احتمالی در فرننند معادلنابی مترجمان اس .معادلنابیِ نادرس .ممکن اسـ .ناشـی
از ( )5بیدقّتی مترجم ،خطای دند و دنیر موارد سهوی باشـد نـا ( )4احتمـاالً رنشـه در عـدم
تسلط کافی مترجم بر زبان و فرهنگ مبدأ نا مقصد داشته باشد اما مسئلة حا ز اهمی .نن اس.
که دلیل هر چه باشد ،نتیجة نن ارا ة ترجمهای نادرس .خواهد بود کـه مخاطبـان ترجمـه را از
درک صحیح متن محروم کرده و به تب نن ،در موارد حاد ،میتواند نشنانی نادرس .با فرهنـگ
مبدأ را در پی داشته باشد در خاللِ دو مرحلة مذکور ،پس از ارا ة مثالهای محسـوس و قابـل
ذکر ،راهکارهانی برای ترجمة مفاهیم فرهنگمحور ارا ه میشود
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 .4نتایج

نیومارک ( ،5399ص  )554عناصر فرهنگمحور را در دستههانی طبقهبندی میکنـد :دنـن،
زندگی اجتماعی ،روابط خانوادگی ،بازیهـا ،اکولـوژی (گیاهـان) ،مکـان ،لبـاس ،غـذا ،واحـد
و رسوم و عقاند

سنجش ،کاالها ،ندا

جدول  .1دستهبندی عناصر فرهنگمحور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
دستهبندی
دین

عناصر فرهنگمحور

ن

ترب ،.نماز ،وضو ،اذان ،الهمّ  ،الاله االاهلل ،وسواس ،تازه تکلی

شده ،ازل ،ابد

زندگی اجتماعی

کله پز ،مقنّی ،فقیه ،جیرکی ،سیرابی فروش ،جام زن ،فالییر ،پیر ،چاروادار ،داروغه ،گزمه

روابط خانوادگی

خواهر شیری ،هوو

مکان

شاه عبدالعظیم ،کوشک ،ن

لباس

عبا ،شالمه ،جبّه ،شب کاله ،پیراهن قیام ،.قبا ،ستره

واحد سنجش
کاالها
آداب و رسوم و
عقاید
غذا
بازیها
اکولوژی (گیاهان)

انبار ،اوروسی ،میدان ،شوشتر ،نیشاپور ،بلا ،ری

قران ،عباسی ،درهم ،پشیز
دنیدان ،کرنا ،سنج ،تنبور ،سهتار ،تنبک ،ساری ،کرسی ،غلیان ،نعلین ،گزلیک ،تسبیح
اذان بیموق گفتن ،فالیوش رفتن ،سر کتا

باز کردن ،سر خش .رفتن ،صبر نمدن ،سیزده

به در
نش ،نان تافتون ،نان لواش ،ترپلو جوجه ،نش جو
سرمامک بازی
خاک شیر ،پر سیاوشان ،پرزوفا

در جدول  ،4معادلهای انتخا شده توسط دو مترجم ارا ه شده اس:.
جدول  .2عناصر فرهنگمحور و معادل آنها
مترجم
اصطالح

اذان بیموق
گفتن
کلهپز
قبا

کاستلو
Not the time
for the call
to prayer
The man
who sells
boiled
sheep's head
Caftan

بشیری

مترجم
اصطالح

An untimely
call to prayer

فقیه

The man who
sells boiled
sheep's head

سیزده به در

Shirt

نش

کاستلو
An
interpreter of
the law
The
thirteenth
day of
Nouruz
Soup

بشیری
A jurist
The
thirteenth day
of Farvardin
Soup
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ادامه جدول 2

مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

اگر صبر
نیامده بود

…had not
given me
pause

if Providence
had not
willed that I
wait

سرمامک بازی

Playing hide
and seek

Playing hide
and seek

اصطالح

اصطالح

بشیری

کاستلو
Water of
Karbala

Water
containing the
holly dust of
Mecca

Ø

To go to the
augur

نیشابور

Nishapur

Nishapur

قران

kran

qeran

نخوند

Mulla

mullah

عباسی

abbasi

abbasi

کرسی

Korsi

korsi

سهتار

Setar

sitars

نوروز

Nouruz

Farvardin

بلا

Balkh

Balkh

ترب.

ن

سر کتا
کردن

باز

نیومارک ( ،5399ص  )559در مواجهه با مفاهیم فرهنـگمحـور راهکارهـای زنـر را مـؤثر
میداند :معادل فرهنیی ،تحلیل جزء به جزء عناصر معنانی ،معادل توصـیفی ،معـادل کـاربردی،
پانونس ،تغییر ،مترادف و انتقال در جدول زنر ،جز یّات مربوطه ذکر شده اس:.
جدول  .3راهکارهای استفاده شده توسط مترجمان طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

توصیفی

توصیفی

فقیه

کلهپز

توصیفی

توصیفی

سیزده به در

پانونس+توصیفی

قبا

فرهنیی

کاربردی

نش

مترادف

مترادف

صبر نمدن

کاربردی

توصیفی

پانونس+توصیفی

توصیفی

سرمامکبازی

کاربردی

کاربردی

نیشابور

انتقال

انتقال+پانونس

قران

Ø
انتقال

تغییر
انتقال+پانونس

نخوند

کاربردی

پانونس+کاربردی

عباسی

انتقال

انتقال+پانونس

کرسی

انتقال

انتقال+پانونس

سه تار

انتقال

انتقال+پانونس

نوروز

انتقال

کاربردی +پانونس

بلا

انتقال

انتقال+پانونس

اصطالح

اذان بیموق
گفتن

اصطالح

ترب.

ن
سر کتا

باز کردن

کاستلو

بشیری

توصیفی

مترادف
پانونس+توصیفی
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عالوه بر انن ،بشیری واژگان فرهنیی زنر را غالباً با راهکار تلفیقی «انتقال+پانونس» ترجمه
کرده و اطالعات بسیار جامعی برای خواننده خود فـراهم کـرده اسـ :.درهـم ،پشـیز ،الّهـم ،
غلیان ،میدان ،شوشتر ،جبّه ،مدرسه ،کاروانسرا ،شاه عبدالعظیم ،ری ،شالمه و جوکی
در جدول زنر ،بسامد راهکارها به تفکیک ارا ه شده اس:.
جدول  .4بسامد راهکارهای ترجمه عناصر فرهنگ محور طبق چارچوب پیشنهادی نیومارک ()1811
مترجم

مترجم

کاستلو

بشیری

معادل کاربردی

51

51

معادل توصیفی

مترادف

52

51

معادل فرهنیی

55

ترجمة قرضی

5

5

تغییر

1

5

طبیعیسازی

4

4

پانونس (نکات)

51

45

تحلیل جزء به جزء

4

6

انتقال

9

59

اصطالح

اصطالح

کاستلو

بشیری

52

51
9

 .5مبحث اصلی

بهطور کلی بیس .واژه نا اصطالح در بوف کور ناف .شد که دس .کـم نکـی از مترجمـان
با استفاده از راهکار حذف ( )omission or deletionبرای نن معادلنابی نکرده بودنـد از انـن
میان دو واژة «زنبیل» که جزو واژگان فرهنگمحور اس .و واژة «منگ» که معانی مختلفـی دارد
و مجازاً به معنی «گیج و مدهوش» اس ،.توسط هـی نـک از مترجمـان ترجمـه نشـده اسـ.
هش .واژه از بیس .واژة مذکور را نمیتوان دقیقاً جزو واژگان فرهنگمحور محسو

کرد در

انن خصوص ،سهم هر نک از مترجمان چهار کلمة ترجمه نشده بود از دوازده واژة باقیمانـده،
کاستلو و بشیری هر نک بهترتیب در ترجمة نازده و نک واژه با چالش مواجـه شـده و ظـاهراً
موفّقی .کامل را در ارا ة معادلی دقیق حاصل نکردهاند از جمله حذفیات کاستلو مـیتـوان بـه
موارد زنر اشاره کرد :چاروادار ،نذری ،سر کتا

باز کردن ،جام زن ،مات و منگ ،و غیره

همچنین ،واژگانِ «ازل» و «ابد» توسط کاستلو ترجمه نشده و بشیری بهترتیـب معـادلهـای
« »the beginning of eternityو « »the end of eternityرا برگزنده اس .البتـه بـا رجـوه بـه
فرهنگ نکسفورد و نافتن واژة « »eternityمتوجه میشونم که برای « »eternityهی بـدان .نـا
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نهانتی وجود ندارد ،بنابرانن ،اننکه ننا معادل انتخابی توسط بشیری دقیق اس .نـا خیـر ،جـای
سؤال اس.؛ ولی چنانچه ما « »eternityرا فارغ از نغاز و پانان بدانیم ،شاند بتوان به انن شـکل
تصور کرد که هر ننچه پیش از « »eternityبوده اسـ .را «ازل» نـا « »pre-eternityو هـر ننچـه
پس از نن خواهد بود را «ابد» نا « »post-eternityدانس .هرچند معادلهـای مـذکور بـهظـاهر
بهتر از معادلهای بشیری اس ،.اما شاند هنوز نتوان ننها را دقیقترنن معادل توصی

کرد

کاستلو برای واژة «تنبور» از « »luteکه سازی شبیه «عود» اس .استفاده کرده ،اما تنبور «سـاز
سیمی قدنمی اس ،.شبیه به سه تار که دستة بلند و راس .دارد و مانند تار پردهبندی میشـود،
ولی تعداد پردههای نن کمتر اس .کاسة تنبور چوبی و دهانة نن بدون پوس .و دارای دو سیم
و کاسهاش از سهتار بزرگتر اس( » .فرهنگ رازی ،ص )569
هرچند بشیری نیز معادل « »luteرا استفاده کرده اس ،.در «پیام بـوف کـور» در توضـیحات
پانونس برای واژة سهتار چنین توضیح میدهد که «سهتار نلتی موسیقی شـبیه « »luteاسـ .کـه
دستهای بلند و گردنی پردهدار دارد و

 »5همین توضیحات نگاهیدهنده اس .که مخاطب را

تا حدّی از سردرگمی بیرون نورده و باعث میشود او تکلی

خود را با انن واژة فرهنگمحور

بداند و متوجه باشدکه « »luteدقیقاً همان «تنبور» نیس .بلکه چیزی شبیه به نن اس.
نکی دنیر از انن دس .ابزارنالت «کُرنا» نا «کَرنا» اس .که بشیری و کاستلو معـادل «»horn
را انتخا

کردهاند اگر واژة «کرنا» را رنشهنابی کنیم ،درمینابیم که شـامل «کَـر» نـا «خـر» بـه

معنی «بزرگ» و «نا» نا «نی» اس .و بهعبارت دنیر کالً به معنی «نی بزرگ» نا «شـیپور بـزرگ»
اس .البته خود واژة «نی» نیز کامالً فرهنگمحور بوده و با فلوت متفاوت اس .بهنظر مـیننـد
بهتر بود مترجمان واژة « »bigو نا « »largeرا نیز به معادل انتخابی خـود اضـافه مـیکردنـد تـا
معادل دقیقتری ارا ه داده باشند
کاستلو برای سه واژة «سهتار»« ،تنبک» و «سـنج» بـهترتیـب معـادلهـای « »drum« ،»sitarو
« »cymbalsرا برگزندهاند با انن حال ،شاند راهکار کارنمدتر نن باشد که مترجم ابتـدا واژگـان
مترادفی در فرهنگ مقصد برای نالت مذکور بیابد و سپس در پانونس نا در فصلی جداگانه بـه
1. Setar or sitar is a lute-like instrument with a long, fretted neck, a resonating gourd or
gourds, and usually six playing strings and a number of strings that vibrate sympathetically.

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

11

شمارة اوّل

تفاوتهای معادل انتخابی با واژة اصلی توضیحاتی ارا ـه دهـد ،نـا حتـی تصـونر کـوچکی از
کاالهای مذکور ارا ه دهد تا خواننده ،هرچند از شنیدن صدای انن نالت موسیقی محـروم بـوده
اس ،.اما دس .کم با شکل ظاهری نن نشنا شود و تفاوت نن را با نالت موسیقی فرهنگ خـود
بداند هرچند ممکن اس .انن کار ظاهراً بسیار اند الگرانانه بهنظر ننـد ولـی بـرای شناسـاندن
دقیق فرهنگ نک مل .به دنیران و احترام به هون .ملی و نشـان دادن غنـای فرهنیـی ،شـاند
چارهای جز نن نباشد
به هر حال ننچه حداقل از مثالهای بـاال مـیتـوان برداشـ .کـرد انـن اسـ .کـه کاسـتلو
کوچکترنن تالشی برای نشان دادن تفاوتهای کاالهای فرهنگ انرانی با ابـزار نالت فرهنیـی
موجود در غر

نکرده اس.

معادلهای ارا هشده توسط هی نک از دو مترجم بـرای واژگـان «پـیشسـینه»« ،خاشـاک»،
«سوس»« ،خوره» و «خش ».نیز چندان دقیق نیس .بهعنوان مثال واژة «خوره» توسط بشیری و
کاستلو بهترتیب « »consumptionو « »gangreneترجمه شده اسـ .در انـن رمـان در ترجمـة
واژة مذکور ،مترجمان ثبات معادلنابی ( )consistencyنداشتهاند انـن واژه نـک بـار دنیـر در
جملة نغازنن بوف کور نیز بهکار رفته اسـ .کـه در ننجـا هـر دو متـرجم از معـادل «»canker
استفاده کردهاند ،ولی بشیری دومینمرتبـهای کـه بـا انـن واژه روبـهرو شـده ،بـه اشـتباه نن را
« »consumptionنا همان بیماری دستیاه تنفسـی «سـل» ترجمـه کـرده اسـ .کاسـتلو نیـز در
مواجهة دوم خود معادل قانقارنا را برگزنده اس .الزم به ذکر اس .که بیماری قانقارنا بیمـاری
اس .که طی نن عضوی از بدن به سبب نرسیدن خون ،فاسد میشود انن بیماری را نمـیتـوان
دقیقا با بیماری «خوره» نا جذام نکی دانسـ .معـادلِ « »leprosyدر اننجـا مناسـبتـر بـهنظـر
میرسد
واژة دنیر« ،سوس» ،نام درختی با رنشههای شیرنن و شاخههـانی تلـا اسـ .رنشـة انـن
درخ .همان شیرننبیان اس .معادلی که دو مترجم برای «سوس» برگزندهاند « »licoriceطبـق
فرهنگ نکسفورد ،به مادهای اطالق میشود که از شیرننبیان تهیه شده و در تولید شیرننیهـای
مختل

کاربرد دارد
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واژة «خش ».به معنای گلی اس .که در قالبهای نجر زنر نور خورشید خشک مـیشـود
کاستلو از معادل « »brickبه معنای نجری که با حرارت نتش پخته شـده اسـتفاده کـرده اسـ.
بشیری با الحاق واژة « »mudبه « »brickسعی کرده اس .معادل دقیقتـری ارا ـه دهـد جالـب
اس .بدانیم که واژه « »adobeدر زبان انیلیسی دقیقاً به معنی «خش ».اس.
در پارهای از موارد ،همچون مورد اخیر ،واژة مترادف و دقیق در زبان مقصد موجود اسـ،.
ولی بهدالنلی مترجم از استعمال نن غفل .کرده نا سـرباز مـیزنـد و خواننـده را از ترجمـهای
دقیق محروم میکند نکی از انن دالنل ممکن اس .بیاطالعی مترجم از وجود چنـین واژگـان
مترادف در دو زبان باشد در برخی موارد مترجم به روان بودن ترجمه رمان اهمیّ .میدهـد و
انن روانی در خوانشِ ترجمـه ( )fluencyرا بـه معیـار دقّـ )accuracy( .در ترجمـه تـرجیح
میدهد
زمانی که مترجم از معادلهای دقیق که گاهی کمکاربرد نا حتی قدنمی ( )archaicو نانشـنا
برای مخاطبان امروزی اس .استفاده میکند ،مجبور خواهد شد برای خواننده خود پـانونس نـا
نکاتی الحاقی در پرانتز نا انتهای کتا

فراهم کند در اننجا مترجم تصمیمگیرندة اصـلی اسـ.

اگر او دغدغة فراهمنوردن ترجمهای دقیق برای خواننده داشته باشـد و مـتن اصـلی و فرهنـگ
مبدأ و هون .گونشورانِ متن مبدأ برای او اهمی .قابل توجهی داشته باشد ،او تمام تالش خود
را بهکار خواهد گرف .که با کمک راهکارهای مناسب ترجمهای دقیق ارا ه دهد ولـی چنانچـه
تنها به خوانندة مقصد اهمی .دهد و روانیِ خـوانشِ ترجمـهاش بـرای او مهـم باشـد ،رعانـ.
موارد مذکور را برای ترجمه خود الزم نمیداند و با کاربرد واژگان امـروزی و عـام و خنثـی و
کمترنن کاربرد نکات الحاقی و پانونس ،ترجمهای خوانندهمحور ارا ه دهد
در برخی موارد مترجم تنها بهدلیل خطای دند ممکن اسـ .معـادلی نادرسـ .ارا ـه دهـد
اصطالح «شرار کشـنده» را کاسـتلو « »fatal radianceو بشـیری « »attractive maliceترجمـه
کرده اس .احتماالً مترجم اول واژه «شرار» را با «شراره» و «کشنده» را با «کُشنده» اشتباه گرفتـه
اس .اصطالح «کجسلیقه» را بشیری « »ill-disposedمعادلنابی کرده اس .که ،البته با توجه بـه
فرهنگ نکسفورد به معنای «سرد و غیر دوستانه رفتار کردن» اس.
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اصطالح «نننه دق» توسط بشیری به « »magic mirrorنا «نننه جـادونی» ترجمـه شـده کـه
دقیقتر از معادلی اس .که کاستلو برگزنده (نعنی  )distorting mirrorزنرا در انن رمـان «نننـه
دق» به معنای نننهای اس .که صورت را الغر و بیمار نشان میدهـد و انـن نشـان از نـک اثـرِ
جادونی دارد ،ولی معادل کاستلو تنها به نننهای اشاره دارد که بهدلیل ناصاف بـودن تصـاونر را
کج و معوج نشان میدهد
کاستلو در ترجمة واژة «بیلچه» معادل « »spadeرا برگزنده که به معنی «بیل بزرگ» اسـ .و
بشیری معادل دقیقتر « »trowelرا انتخا

کرده اس .دق .بشیری در ترجمة «گاز انبر» نیز بـه

چشم میخورَد؛ زنرا او واژة « »a pair of pliersو کاستلو « »a pair of tongsاستفاده کـرده کـه
به معنای پنس نا انبر اس.
کاستلو برای واژة «جوکی» معادل « »fakirرا برگزنده که به معنـای مـرد روحـانیِ مسـلمانی
اس .که برای امرار معاش از دنیران گدانی میکند بشیری از معادل دقیقتر « »yogyنـا همـان
مرتاض هندی استفاده کرده اس.
کاســتلو حتــی در ترجمــه واژه «(کالســکه) اســقاط» نیــز دقــ .کــافی را نداشــته و واژه
« »dilapidatedرا که تنها برای لوازم خانییِ از کار افتاده و نا سـاختمان مخروبـه کـاربرد دارد،
استفاده کرده اس .بشیری در انن مورد نیز دق .عمل باالنی داشته و معـادل « »ramshackleرا
که برای وسانل نقلیة اسقاط بهکار میرود ،برگزنده اس.
واژة «تسبیح» جزو واژگان فرهنگمحور اس .فارغ از اننکـه ننـا تسـبیح و « »rosaryنقـش
کامالً نکسانی در دو فرهنگ دارند نا خیر ،برای عبارت «دانههای تسبیح بزرگ» ،که ظاهراً ابهام
ساختاری دارد ولی با توجه به متن ،صف« .بزرگ» به «دانه» برمیگـردد (نـه تسـبیح) ،کاسـتلو
معادل « »the beads of a large rosaryرا انتخا

و کاستلو « »the large beads of a rosaryرا

برگزنده اس.
کاستلو در ترجمة واژة «مجری» نیز معیار دق .را نادنده انیاشته و تنها به معادل بسیار عـام
و خنثی « »boxنا جعبه اکتفا کرده ،ولی بشیری معادل دقیقتر « »tin canرا برگزنده اس.
واژه «فقیه» نیز که عنصری کامالً فرهنگمحور در حوزة دنن اس ،.توسط کاستلو و بشـیری
بهترتیب « »An interpreter of the lawو « »A juristترجمه شده که متأسفانه هی نک عناصـر
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معنانی نهفته در انن لغ( .مرد بودن ،عادل بودن و ) را منتقل نمیکند وجود پانونسی حاوی
نکات نگاهیدهنده میتوانس .کارگشا باشد
عبارات «اذان بیموق گفتن» و «سر خش .رفتن» نیز جزو عناصر فرهنیی اسـ .بـه گفتـة
شمیسا ( ،5999ص  )919قُدما معتقد بودند زمانی که موق زانمان زنی باردار فرامیرسید ،اگـر
او روی خش .مینشس .و مردی باالی بام میرف .و (بی موق ) اذان مـیگفـ ،.زانمـان زن
راح.تر انجام میشد
اصطالح «پیراهن قیام ».نیز از عناصر فرهنیی اس .طبق گفتة شمیسا ( ،5999ص ،)919
پس از تولّد نک کودک ،والدننش تکّهای از پارچهای را میبرندند و با نن لباسی مـیدوختنـد و
کودک را نک شبانه روز در نن میپیچیدند به انن تکه پارچه «پیراهن قیام ».مـیگفتنـد هـی
نک از مترجمان به انن نکته اشاره ننموده و به ارا ة ترجمهای تح.الفظی بسنده کردهاند بـرای
مثال ،وقتی معادل « »a resurrection garmentرا نک انیلیسی زبان میشـنود ،ننـا چیـزی جـز
گیجی عاند او خواهد شد؟
در نهان ،.هرچند با رجوه به فرهنگ نکسفورد مشخص میشود که « »dinnerوعدة غذانی
اس .که در میان روز نا عصر صرف میشود ،ولی همین دوگانیی در زمانِ صرف ،باعث شـده
اس .که بهترنن معادل برای واژة «نهار» در زبان فارسی را معـادل « »lunchبـدانیم کـه توسـط
بشیری بهکار رفته اس »lunch« .وعدة غذانی اس .که ظهر مصرف میشود و خوانندة ترجمه
دچار سردرگمی نشده و از زمان وقوه حوادث داستان نیز نگاه خواهد شد هرچند شـاند انـن
مثال در نیاه نخس .زناد بحث برانییز نباشد ،اما ننا در برخـی داسـتانهـا کـه عنصـر «زمـان»
فوقالعاده مهم اس ،.اشارة مبهم به نن در ترجمه ،در درک مخاطب اثر منفی نمیگـذارد؟ پـس
در مواردی که معادلِ بسیار دقیقی همچـون « »lunchبـرای «نهـار» وجـود دارد ،احتمـاالً هـی
توجیه قابل قبولی وجود ندارد که کاستلو از واژة « »dinnerبرای اشاره به نن استفاده کند
 .6نتیجهگیری

همانطور که گفته شد ،از مجموه واژگان فرهنگمحـور در انـن اثـر ،کاسـتلو و بشـیری در
ترجمة برخی از واژگان فرهنگمحور موفقیّ .مطلو

را کسب نکردهانـد بـه هـر حـال ننچـه
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دس .کم از مثالهای مذکور در انن مطالعة تطبیقی برمینند انن اس .که کاستلو کوچکتـرنن
تالشی برای نشان دادن تفاوتهای کاالهای فرهنیی زبان مبدأ با ابـزار نالت فرهنیـی موجـود
در زبان مقصد نکرده اس.
مسلّماً برای او در انن زمینه دغدغهای به نام حفظ هون .ملی وجـود نداشـته و از انـن رو
سعی کرده اس .تا با انتخا

معادلهای مترادف در زبان مقصد و بدون اضافه کردن هی نکتـه

نا توضیح بیشتری به خواننده انیلیسی زبان چنین القا کند که هی تفاوتی میان کاالهانی کـه در
داستان ذکر شده با کاالهای موجود در سرزمین شما (خوانندگان) وجود ندارد و چه بسـا شـما
سر منشأ وجود انن کاالها بودهاند و ننها را به کشـورهای دنیـر صـادر کـردهانـد و نونسـندة
اصلی و هموطنان او از خود هی پیشینة قابل توجهی نداشته و هون .مستقلی ندارند
هرچند ممکن اس .ننچه گفته شد ،کمی اغراقنمیـز تلقـی شـود ،ولـی همـینجاسـ .کـه
اهمیّ .کار بشیری و مترجمان بومی که نا به ترجمة مجدد دس .میزنند نا برای نخسـتین بـار
اثری را ترجمه میکنند ،مشـخص مـیشـود ننهـا مـیتواننـد بـه کمـک راهکارهـای تلفیقـی
(انتقال+پانونس) و معادلهای توصیفی به خوانندگان ترجمه راجـ بـه فرهنـگ غنـی خـود و
ظران

نن توضیحاتی جام داده و بهنوعی هون .مستقل مل .خود را نادنوری کنند
کتابنامه
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چکیده
از سدههای نخست هجری که داستانهای هزار و یک شـ

بـه عربـی برگردانـده شـد تـا

دوران معاصر که با خیل عظیمی از مترجمان به زبانهای مختلف جهـان روبـهرو گردیـده،
شاهد ورود سالیق گوناگون در ترجمة این کتاب بودهایم که نتیجة آن از میان رفـتن اصـل،
تعدد نسخهها و اختالفات عمده میان ترجمهها است .یکسانبـودن نسـخة اسـار ترجمـة
طسوجی و اقلیدی و مرعشیپور (چاپ بوالق مصر) زمینة مناسبی را بـرای بررسـی نحـوة
تعامل این سه مترجم با متن اصلی فراهم میکند .حذف یکی از مؤلفههای مهم نقد ترجمـه
بر اسار نطریة ژان رنه الدمیرال نظریهپرداز مقصدگرای فرانسوی بهشمار میرود .او معتقد
است که مترجم گاه میتواند به حذف گزارهای متنـی روی آورد .ایـن فرآینـد در عملیـات
ترجمه بنابر الزامات فراوانی نظیر الزامات فرهنگـی ،زبـانی ،سـبکی و غیـره رخ مـیدهـد.
مبحث پیشرو میکوشد مؤلفه حذف را در سه مقولة بیان حاالت عشقی ،برگردان اشعار و
نشانههای عربی-اسالمی در ترجمههای فارسی ألف لیلة و لیلة همورد ارزیـابی و سـنجش
قرار دهد.
کلید واژهها :هزار و یک ش  ،ژان رنه الدمیرال ،ترجمههای فارسی ،حذف یا آنتروپی
 .1پیشگفتار

مطالعات ترجمه عمدتاً بر دو رویکرد مبدأگرا و مقصدگرا استوار است .رویکرد نخسـت از
بیگانهگرایی نشئت میگیرد؛ یعنی زمانی که مترجم متن را به عنـوان متنـی بیگانـه مـیپـذیرد و
سعی میکند به انتقال دقیق سبک ،گفتار و سـاختار آن مبـادرت ورزد و از نفـو و تهـاجم ا ـر
بیگانه در ادبیات زبان مقصد نهراسد اما مقصدگرایان یا بومیگرایان بیشتر بـه زبـان و ادبیـات
____________________________
تاريخ دريافت 5931/2/6 :تاريخ پذيرش5931/7/59 :

15

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

شمارة اوّل

مقصد توجه دارند و میکوشند ترجمه را با بافت زبانی و فرهنگی زبان مقصـد همسـو سـازند.
شایان کر است که ترجمه فرایندی پویا و زنده است که نمیتـوان آن را تمامـاً برابـر بـا مـتن
اصلی قلمداد کرد و ساختمان ،زبان ،اندیشه و فرهنگی متناس

با زبان مقصد را میطلبـد و بـه

صورت ناخواسته عوامل تأ یرگذار فکری ،زبانی و فرهنگی مترجم در متن ترجمه رسـوخ پیـدا
میکند و باعث ناهمگونی و نابرابری متن مقصد با متن مبدأ میگردد که یکی از حوزههای مهم
این نابرابری مربوط به قضیة حذف یا آنتروپی میباشد.
این مؤلفه به گفتة ژان رنه الدمیرال ،5نظریهپرداز مقصدگرا ،به معنای «به هدر رفتن تدریجی
اطالعات در سطح دال و مدلول است؛ بدین معنا که گاه در متن مبدأ مواردی وجود دارد که در
زبان مقصد بار معنایی ندارند و بیشتر مربوط به ساختار 2آن زبان مـیباشـند ،در ایـن صـورت
ترجمه نکردن این واحدهای معنایی به ایجاد معنا لطمهای وارد نمیکنـد ،بلکـه ترجمـة آنهـا
متن را از قابل فهم بودن و خوانایی خارج میسـازد» (مهـدیپـور ،5935 ،ص .)15 .بیکـر نیـز
حذف واژه یا عبارتی خاص را که به متن ترجمه آسیبی نمیرساند راهکاری خوب برای انتقال
مفهوم مورد نظر متن پیشنهاد میکند (بیکـر ،5332 ،ص .)19-93 .مـواردی کـه نظریـهپـردازان
مقصدگرا با حذف و آنتروپی آن موافقند مربوط به مفاهیم خاص فرهنگـی یـا اصـطالحات یـا
بهطور کلی آن گزارههایی است که در زبان مقصد بار معنایی نـدارد و بـه بافـت کـالم آسـیبی
نمیرساند و انتقال آن به زبان مقصد ضرورتی ندارد.
در ترجمههای هزار و یک ش

گاه درگاشـت بـه حـذف کامـل یـک قصـه منجـر شـده و

درگاشتهای زیاد و متنوعی در ترجمههای کتاب دیده میشود .طبیعت چندملیتی و افسـانهای
کتاب اقتضا میکند که مترجمان با تسـامح و تسـاهل بـه برگـردان آن بپردازنـد و بـه تغییـرات
ساختاری و حذفهای مختلف و گسترده و افزودهسازیها و تفسیرهای زیادی مبادرت ورزند.
درگاشت در این ترجمهها بیشتر مربوط به تصاویر حاالت عشقی و داستانهای جنسی و اشعار
1. Jean-Rene Ladmyral
 .2میان ساختار و فرم تفاوت است ،فرم خود را بیگانه و در تقابل با موضـو تعریـف مـیکنـد؛ در صـورتی کـه سـاختار،
محتوای متفاوتی از خود ندارد و عین محتوا است که در سازمانی منطقی قـرار مـیگیـرد و ایـن سـازمان بـهعنـوان ویژگـی
واقعیت تلقی میگردد (مختاریان ،5951 ،ص .)525 .بنابراین با توجه به معنی دقیق ساختار نظر الدمیرال را میتـوان توسـعه
داد و صرفاً به ویژگیهای روساخت متن بسنده نکرد.
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و استشهادات و زوایدی اسـت کـه از اصـالت شـفاهی کتـاب نشـئت مـیگیـرد و نیـز برخـی
ویژگیهای فرهنگی که رنگ و بوی غیر بومی دارد .حذف هر کدام از موارد یاد شده به ادبیات
و فرهنگ زبان مقصد ،زمان ترجمه ،و شخصیت و رویکرد مترجم بسـتگی دارد .یعنـی ممکـن
است تصاویر حاالت عشقی در برخی زبانها دقیق انتقـال داده شـود و در برخـی دیگـر بنـابر
مالحظات فرهنگی و دینی حذف گردد .تالش میشود این موارد در ترجمههای فارسـی ألـف
لیلة ولیلة ،مورد بررسی مقابلهای قرار گیرد تا از این رهگذر کارکرد آن را در ایـن سـه ترجمـه
تبیین و تحلیل نماید.
در این بخش با تکیه بر موردکاوی ،حوزههایی را که حذف در ترجمههای هزار و یک ش
رخ داده است ،با کر نمونههایی از نسخة عربی و ترجمههای فارسی تحلیل می نمائیم .در نقد
نمونهها سعی میشود با رویکردی گفتمانی به صحت و سقم ترجمهها بپردازیم و نمونـههـا را
در دایرة وسیع روایت به چالش بکشانیم ،زیـرا «پـرداختن بـه بحـثهـای کـمارزش لغـوی و
برداشتی سطحی و تحتاللفظی از ترجمه نشان از ناآشنایی با مباحث مربوط به گفتمـان اسـت
که این روزها در دنیای زبانشناسی حضوری قوی دارد» (صلحجو ،5935 ،ص .)3 .بنابراین بـا
توجه به این رویکرد سعی میشود ترجمه را در بستری کلی در قیار بـا کـل مـتن بـه نقـد و
داوری بکشانیم.
در زمینة نقد ترجمههای هزار و یک ش

جز مطالبی پراکنده پژوهش درخـوری در دسـت

نیست .از جمله این موارد مقاله («)5951دربارة ترجمه تازه هزار و یک ش » نوشـتة آ رتـاش
آ رنوش است که نویسنده در آن در چهار بخش به بررسی کلی ترجمة اقلیدی پرداختـه اسـت
که عبارتاند از :پیرامون مقدمة مترجم ،پیرامون متن یا متنهای عربی ،پیرامون اشعار و ترجمـة
فارسی و پیرامون ترجمه از عربی به فارسی .نویسنده در بخش سـوم و چهـارم نمونـههـایی از
ترجمة اقلیدی را مورد نقد و بررسی قرار داده است .مقاله ( )5939با عنوان «هزار و یک شـ
و ترجمههای فارسی آن» نوشتة حمیده قدرتی که نویسنده در آن گزارشی مختصر از تاریخچـة
ترجمة طسوجی و اقلیدی ارائه نموده و با تکیه بر نمونههـایی از داسـتان عالءالـدین برخـی از
اختالفهای این دو ترجمه را مورد نقد و تحلیل قرار داده است .محمد جعفر محجوب نیـز در
کتاب «ادبیات عامیانه ایران» مقالهای دربارة هزار و یک ش

تحریر نموده که در آن بـه تفصـیل
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از زندگینامة طسوجی سخن گفته و در ضمن آن به برخی مختصات سـبکی ترجمـة او اشـاره
نموده است .همچنین مقالة «نقد و تحلیل تعدیالت ساختاری در ترجمة طسوجی و اقلیـدی از
هزار و یک ش » نشریافته در مجلة زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد .این پـژوهش تنهـا
با بررسی قضیة حذف در سه محور مختلف به بررسی مقابلة ترجمههای فارسـی هـزار و یـک
ش

میپردازد.

 .2ترجمههای فارسی هزار و یک شب

تا به امروز سه ترجمة فارسی از متن عربی «ألف لیله و لیله» به عمل آمده که در مقایسه بـا
دیگر زبانها اندک است .ترجمة اول را عبداللطیف طسوجی در دوران قاجار به دسـتور بهمـن
میرزا انجام داد و ترجمة دوم را ابراهیم اقلیدی به درخواست نشر مرکز انجـام داد و ترجمـة او
در سال  5951انتشار یافت .ترجمة سوم نیز از محمدرضا مرعشیپـور اسـت کـه نشـر نیلـوفر
منتشر است .البته مازولف اولریش بر این باور است که نسخة قـدیمیتـری از ترجمـة فارسـی
هزار و یک ش

در کتابخانة برلین موجود است که کامل نیست و آن را میتوان اولین تالشها

برای ترجمة فارسی کتاب هـزار و یـک شـ

قلمـداد کـرد (ر.ک .مـازولف ،5953 ،ص.)31 .

نگارشها و بازنویسیهای مختلفی نیز از هزار و یک ش

صورت گرفتـه کـه براسـار نسـخة

عربی نبوده و بهاصطالح نمیتوان آنها را ترجمه بهشمار آورد که مهمترین آنها نگارش حمید
عاملی است.
نکتة مشترک در ترجمة طسوجی و اقلیدی و مرعشیپور نسخة عربـی مـورد تکیـة ایـن دو
مترجم است که هر دو مبتنی بر نسخة چاپ بوالق مصر است که بیشتر چاپهای عربی کتـاب
نیز از آن گرفته شده و یکی از مطمئنترین نسخهها در ردیف نسخة برسالو و لیدن است .البته
اقلیدی معتقد است که «ترجمة هزار و یک ش

را عالوه بر نسخة عربی با اتکا به ترجمههـای

انگلیسی و فرانسه نیز انجام داده است» (اقلیـدی ،5951 ،ص .)1 .نکتـة دیگـر پیرامـون اشـعار
نسخه عربی است .کتاب الف لیله و لیله عـالوه بـر ن ـر از اشـعار زیـادی بهـرهمنـد اسـت کـه
طسوجی وظیفة برگردانـدن ایـن اشـعار را بـه سـروش اصـفهانی واگـذار کـرده و ایـن شـاعر
چیرهدست جز در برخی موارد اشعار شاعران فارسی را با لحاظ اشـتراک مضـمونی جـایگزین
نمونههای عربی کرده است ،اما اقلیدی بیشتر این اشعار را خود بـه نظـم ترجمـه کـرده اسـت.
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مرعشیپور نیز همانند سروش به جایگزینی اشعار فارسی پرداخته است ،اما ترجمة او از اشعار
نیمایی و سپید بهره گرفته است.
در باب روش و اهمیت این سه ترجمه باید گفت کـه هـر سـه ترجمـه از اهمیـت بـاالیی
برخوردارند .اقلیدی ،ترجمة طسوجی را بهترین نمونة ترجمه به زبان فارسی میداند که ناشران
ایرانــی بارهــا آن را چــاپ کــردهانــد (اقلیــدی ،5951 ،ص .یــازده) .ملــکالشــعرای بهــار در
سبکشناسی یا تاریخ تطور ن ر فارسی ن ر طسوجی را زیرمجموعة ن ر قائممقامی مـیآورد و از
این دوره بهعنوان رستاخیز ادبی یاد میکند و معتقد است که ن ر این دوره دارای ویژگـیهـایی
نظیر کوتاهی جملهها ،دقت در حسن تلفیق سجعهای زیبا ،حذف زواید و القاب و تعریفهای
خستهکننده ،ترک استشهادات مکرّر از تازی و پارسی ،صراحت لهجه و استفادة ظریـف از ن ـر
آهنگدار است (بهار .)935/9 :5955 ،البتـه مینـی ( ،5913ص )515 .ن ـر طسـوجی را ن ـری
دوگانه قلمداد میکند و معتقد است «آنجا که پای توصیفها در میان اسـت ،زبـان بـا سـجع و
تکنیکهای کالمی می آمیزد و آنجا که هدف پیشبرد داستان است ،ن ر ساده و روان مینماید ».با
این همه خالصهبودن و فشردگی ترجمة طسوجی ،زبان نسبتاً کهن این ترجمـه ،ترجمـهنشـدن
نُهدهم از اشعار عربی ،خطاهای فراوان ترجمة فارسی و وجود غلطها و دگرخوانیها در نسخة
عربی مورد استفادة او از موارد نقص و کاستی ترجمـة طسـوجی اسـت (اقلیـدی ،5951 ،ص.
یازده) .در مجمو ترجمة طسوجی را میتوان ترجمهای آزاد و مقصدگرا بهشمار آورد .ترجمـة
اقلیدی دارای ن ری آهنگین است که به دو گونة موضوعی و شـبانهای نشـر یافتـه اسـت« .ا ـر
اقلیدی ،که بر پایة اصول علمی بو ده و بـه اصـل نسـخه وفـادار مانـده اسـت ،زیبـایی ترجمـة
ط سوجی را ندارد .او توانسته چارچوب زبانی ا ر را در انتقال بـه زبـان مقصـد ،روزآمـد کنـد.
ترجمة او روان و البته در بعضی موارد سجعدار میشود» (قـدرتی ،5935 ،ص .)52 .آ رنـوش
نیز در اینباره میگوید:
«ن ر ایشان زیباست و برای داستانهای هزار و یـک شـ  ،ن ـری نسـبتاً شایسـته
است .کاری این چنین گسترده که مدت یازده سال این سو آن سـو سـرگردان بـود،
الجرم از برخی کاستیها در امان نیست .تردیدی نـدارم کـه ن ـر اقلیـدی مـیتوانـد
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سالیان دراز ،بهعنوان تنها ن ر شایستة این داستانهای دلانگیز در میان ایرانیـان بـاقی
بماند» (آ رنوش ،5951 ،ص.)53 .
الزم به کر است که رویکرد لفظ به لفظ اقلیـدی و اسـیر قیـد و بنـدهای لفظـی شـدن از
ارزش ترجمة او کاسته و جذابیت و سالست ترجمة طسوجی را ندارد .ترجمة مرعشی ترجمة
دقیق از هزار و یک ش

بوده و بر خالف ترجمة طسـوجی از حـذفیات و تلخیصـات بـه دور

است اما وفاداری و دقت ترجمة اقلیدی را ندارد.
 .3بررسی و تحلیل
اول :ترجمۀ حاالت عشقی

بیشتر حذفها در ترجمههای هزار و یک ش

مربوط به تصویر حـاالت عشـقی در کتـاب

است ،حتی در برخی نسخههای عربی نیز موارد منافی عفت به دلیل مخالفتهای عمـدهای کـه
از جان

فقیهان و روحانیان صورت گرفته ،حذف شده است .با نگاهی بـه عملکـرد مترجمـان

اروپایی کتاب میبینیم که برخی آن را حذف نموده برخی جادة افراط پیمودهاند ،ماننـد ترجمـه
ریچارد برتن 5که «توجه شدید برتن به عبارات و بندهای هزلی و مستهجن هـزار و یـک شـ
بیش از حد افراطی بود و به آنجا رسیده بود که بینـیاش را تمامـاً بـه هرزگـی فـرو مـیکنـد»
(ایروین ،5959 ،ص .)21 .در این میان مارادور 2نیز با برتن همداستان است .از نظر او هزار و
یک ش

به حد کافی مستهجن نیست .او فکر میکـرد کـه اگـر بـر عنصـر عشـق جسـمانی و

شهوانی آن بیفزاید داستانها بهتر خواهند شد (همان ،ص .)35 .بهتر آن اسـت کـه ایـن مـوارد
عشقی در هزار و یک ش

را مطابق با جایگاه آن در متن داستان بسنجیم تا دربارة درگاشـت و

عدم آن نظر بدهیم؛ زیرا حذف تا آنجا که به بافت کالم آسیبی نرساند مشکلی ایجاد نمـیکنـد.
همچنین توجه به نو مخاط
ترجمههای هزار و یک ش

نیز اهمیت دارد .مؤید این معنا سـخن هنـری ریـو 9در مقایسـة
است که میگویـد «ترجمـة گـاالن بـرای کودکسـتان ،لـین بـرای

کتابخانه ،پاین برای خواندن و برتن برای فاضالب خوب است» (ریو ،5551 ،ص.)513 .
1. Richard Burton.
2. Maradvs
3. Henry Rio
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مترجمان فارسی هر کدام راهی مستقل اما نزدیک بـه هـم برگزیـدهانـد .متـرجم اول یعنـی
طسوجی در برگردان عبارات عشقی معنا و مفهوم را سر بسته بیان کـرده و از انتقـال جزئیـات
پرهیز نموده است .با این وجود علی رمضانی صاح
خود بر اولین چاپ هزار و یک ش

انتشارات کُاللة خاور در دیباچـة مـوجز

میگوید« :متن کتاب موافق ترجمة عبـداللطیف طسـوجی

است مگر در برخی مواقع که با مقابلة نسخ عربی اصالحاتی الزم شد ،خاصه در مورد عبـاراتی
که خالی از رکاکت نبود و تغییر آنها بهطوری که لطمه به اسار حکایات نزند الزم مـینمـود»
(رمضانی ،5951 ،ص .الف) .از ایـن رو رمضـانی «لطمـه وارد نکـردن بـه حکایـات» را شـرط
اصالحات و تغییرات خود دانسته است .با توجه به نسخة اسـار طسـوجی کـه همـان چـاپ
سنگی کتاب است و در این مقاله نیز مورد استناد قرار گرفته منظور رمضانی از عبـارات رکیـک
مشخص نیست؛ زیرا روش ترجمة طسوجی جز در اندک مواردی بر پیراسـتن مـتن از رکاکـت
مبتنی است؛ اما اقلیدی بنا بر رویکرد ترجمة مبدأگرایی که برای هـزار و یـک شـ

برگزیـده

است به انتقال جزئیات این صحنهها مبادرت ورزیده است .همچنین مرعشیپور این حـاالت را
به حفظ امانت داری انتقال داده است و موارد حذف اینگونه موارد در ترجمه او انـدک اسـت.
در مجمو نقد این موضو صرفنظر از فاصلة زمانی میان دو ترجمه خـالی از انصـاف اسـت.
ترجمة طسوجی اگر دارای درگاشتهای بیمورد و مخلّ معنا و فضا اسـت مربـوط بـه زمـانی
است که شنیدن و خواندن این حاالت جرم بهشمار میآمد ،اما با تغییر شرایط فرهنگی جامعـه،
ترجمة اقلیدی و پس از آن مرعشیپور روانه بازار شد و بهدلیل تغییر فضـا آنهـا جـرأت بیـان
صریح این موارد را پیدا کردند و در چاپ و نشر کتاب خود از این بابت دچار مشکل نشـدند.
با این حال زمانی که سخن از نقد به میان میآید رویکـرد ،زمانـه ،اخـالق و مخاطبـان ترجمـه
گرچه لحاظ میگردند اما دلیلی موجّه محسوب نمیشـود و هـر درگاشـتی کـه عیبنـاک باشـد
منسوخ قلمداد میگردد.
در داستان بنیادین هزار و یک ش

چند مورد از حاالت عشقی دیـده مـیشـود .مـورد اول

ِ
أسود
قصرهُ َ
فوجد زوجتَهُ راقد ًة فی فراشه معانقةً عبداً َ
آمیزش غالم سیاه با زن شاه زمان استَ « :
خل َ
ود َ
من العبی ِند» (ألف لیله و لیله ،2555 ،ص)3 .؛ «به درون قصر رفت و در نهایـت شـگفتی متوجـه
خیانت همسرش گردید» (طسوجی ،5935 ،ص« .)22 .و در آنجا دید که همسرش در بستر بـا
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غالمی سیاه تنگ در آغوش هم خفتهاند» (اقلیدی ،5951 ،ص)2 .؛ «پس بازگشـت و چـون بـه
قصر درآمد ،همسرش را دید که با غالمی سیاه به بور و کنـار سـرگرم اسـت» (مرعشـیپـور،
 ،5935ص .)93 .مورد دوم آمیزشسرای قصـر شـهریار اسـت« :إ ا بـممرأة الملـک ،قالـت :یـا
مسعودُ ،فجاءَها عبدٌ أسودُ ،فعانقَها وعانقَته ،وکذلک باقی العبیدِ فعلوا بالجواری ،ولم یزالـوا فـی
بورٍ وعناقٍ ونحو لک حتی ولّی النهارُ» (ألف لیلة)3 ،؛ «سپس منظرهای دید کـه صـدها بـار و
صدها بار از منظرهای که در قصر خود دیده بود ننگینتر و ناراحت کنندهتر بـود» (طسـوجی،
 ،5935ص)22 .؛ «زن شهریار صدا زد :مسعود ،غالمی سیاه پیش آمد و غالم با او درآویخـت و
درآمیخت و غالمان و کنیزان به همین سان در آویزش و آمیزش بودند تـا روز بـه سـر رسـید»
(اقلیدی5951 ،الف ،ص« .)9 .صدای ملکه را شنید که بانـگ زد :مسـعود  ،وهمـان دم غالمـی
سیاه اجابتاش کرد ،وبا وی به مغازله مشغول شد و کنیزان و دیگر غالمان نیز چنین کردنـد و
تمام روز در آویزش و آمیزش گذرانیدند» (مرعشیپور ،5935 ،ص .)29 .بهعنوان نمونـههـایی
دیگر میتوان به آمیزش دختر اسیر شده در چنگال عفریت با شاه زمـان و شـهریار یـا آمیـزش
شهریار با شهرزاد اشاره نمود که در اینجا فقط به تحلیل همین دو مورد پرداخته میشود.
همانگونه که در نمونههای فوق دیده میشود ترجمـة اقلیـدی و مرعشـیپـور بـر خـالف
ترجمة طسوجی مقیّد به متن مبدأ است و بـه کـر جزئیـات حـاالت جنسـی پرداختـه اسـت.
وفاداری ترجمة اقلیدی و مرعشیپور در بیان حالت عشقی ،همنظر بـا مـارادور ،بـا شـناخت
سبک و رویة کتاب مطلوب و روشمندتر است .آشکار است که هزار و یک شـ

جـدا از هـر

گونه مالحظة اخالقی ،کتاب داستان و افسانههای شبانه است؛ یعنی در وهلة اول داستان اسـت
و در این نو ادبی بیان علتها که معلولها در پی آن میآیند اهمیت فروانی دارد و این داستان
بنیادین به عنوان عصارة اصلی داستانهای کتاب در صدد پیریـزی حکایـاتی اسـت کـه کـنش
اصلی آن از خیانت جنس زن ناشی میشود .بدیهی است روایت نتـای و معلـولهـایی کـه در
داستان کر میشود نظیر کشتن هر شبانة دوشیزگان شهر توسـط سـلطان و قصـههـای متـوالی
دیگر که توسط شهرزاد روایت میگردد ،اگر توسط علت محکمی پشـتیبانی نشـود خواننـده را
گی و مبهوت میسازد و چراهای بیپاسخی برای او ایجاد میشود .با خواندن ترجمـة اقلیـدی
و مرعشیپور این نهایت خیانت و آمیزشها با به تصویر کشیدن دقیـق بـه گونـهای اسـت کـه
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خواننده روند منطقی رویدادها را هضم میکند؛ اما در ترجمة طسوجی با حذف حاالت عشـقی
که پایة اصلی داستان و رویدادها بر آن استوار است خواننده رابطـهای منطقـی میـان رویـدادها
نمیبیند .به عبارت دیگر ترجمة طسوجی این حاالت را به صورت سربسته بیان نمـوده و ایـن
رویکرد در تبیین و انتقال شدت خیانت و شـناعت رخ داده ناکـام مانـده اسـت .در وهلـة دوم
افسانه است؛ این نو از روایت ماننـد اسـاطیر رابطـة تنگـاتنگی بـا طبیعـت دارد و در افسـانه،
واقعیت آن گونه که هست بیان می گردد بدون هیچ مالحظهای؛ در واقع افسانه طبیعـت محـ
است با خلوص و بیپیرایگیاش .ترجمة اقلیدی و مرعشیپور با حفظ ایـن حـاالت خاصـیت
بیپیرایگی زبان افسانهای را به درستی به زبان مقصد منتقل کرده است .بدینسان متـرجم بایـد
بداند که بیان حاالت عشقی در هزار و یک ش

جزو سبک اتی آن به شمار میرود و نادیـده

انگاشتن و درگاشت این حاالت در یک ترجمة علمی و تحقیقی قابل قبول نیست.
در حکایت «حسن بصری و نورالنّساء» که با همـة بـدگویی از عجـم ،بـهویـژه مجـور ،و
آتشپرستی او سرشار از مایههای اسطورهای هند و ایرانی است؛ بهویژه در درآمیختن آن با جن
و پری که همواره در بلندیهایی کـه یـادآور کـوه مِـرو (جایگـاه آپسـارها وگنـدروها) اسـت
(بیضایی ،5932 ،ص .)219 .در این حکایت نو دیگری از حالت عشقی دیده میشود و آن در
عنصر وصف تجلی مییابد .وصف دختری پریزاد که در زیبایی بینظیر است .در نسـخههـای
عربی بهویژه نسخة بوالق این وصف به اطناب بیان شده است:
«کانننأ أَن َنل مننا َخُن َ ا ُ فننی وقأهننا وقنند فاقَننأ ُِانِ ا َین َ البشن ِرهل ننا فن هنّ کانُننه خننا ُ سننُینا َ هل
وشننعر أسننود ِمن الُین ِنل ُّ ِ
ِ
الو ننا ِ هل ورُن ُنرةه ک ن ِ عین ِد رمضننا َ هل وعیننو ه ُُتنناکی عیننو َ
ه ُ
الصنندود عُننی الکئین َ
ِ
ِ ِ
وشننمتا ِ کاشنننا مرجننا ه هل وأس ن ا ه
وخنندَّا ِ کاشنننا شننقاع ُ الُّعنننا ِ هل َ
الغنننِ هل وأن ن ه أق ننی کث ن ُ الَُّنعننا هل َ
نبیکة فضنة فنوا قامنة کغصن ِ البنا ِ هل ویّن وی ٌ
کاشا لؤلؤ م ظوم فی ق عد العقبا ِ هل وع کا ِ
نان وأرکنا ه
ه
ُ ُ
ِ
ِ
الو ننا ُ هل وسننرةُ أان أوقیننة ماننا وین ااردا هل وأفانناکه رن هم ُننا ه کاشننا عوامین ُند
یبت ننل فی ننا العاشن ُ َ
شوأا ِ ِم ری ِ ِ
ر ٌ
نوذ ا کا هل
خامهل أو خمدَّأا ِ ََم َّ
نِ الُعنام ییَ ننا شنی ه کاننه أعظ ُنّ العقبنا هل أو أرنن ه مقّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سّوح وأرکا ُ هذه الصبیة فاقنأ ُِان ا وقندها عُنی رُصنو البنا وعُنی قضنی اخلیننرا »( .الن
ولهُ
ه
لیُه ولیُههل 151هل ص)999 .
« پس از آن چشـم بـه محاسـن دختـرک دوختـه کـه او در حسـن و نیکـویی و دلربـایی و
خوبرویی بینظیر است» (طسوجی ،5935 ،ص« .)393 .او همچان به خوبرویی آن دختر خیـره
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شده بود و میدید که زیباترین آفریدة خداوند در آن زمانه بود و از نظر زیبایی از همـه آدمیـان
برتر بود و ابرویی چون هالل ماه رمضان و چشمانی چـون دیـده غـزاالن و بینـیای نـورانی و
تابان و گونههایی بهسان شقایق نعمان ،و ل ها به سرخی ارغوان ،و دنـدانهـا بـه سـفیدی در
غلتان که در گردنبندی از طالی درخشان به رشته کشیده باشـند و گردنـی داشـت بـه سـپیدی
شاخهای نقرهگون بر سرو پریشان به گاه نیایش به درگاه یزدان ،و نافش نه م قال مشـک و آرام
دل و جان بود ،باری روی زیبا و قد و باالی دلآرایش سـرو بسـتان و نهـال خیـزران از جلـوه
افکنده بود» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)515 .در نگاه وی زیبـاترین آفـرینش مـینمـود .دهـانی
چون انگشتر سلیمان داشت و موههای شبقگوناش به سان شـ

عاشـقان بـیدل سـیاه بـود و

بلند ،گردی صورتاش به ماه تمام ،چشماناش به چشم آهوان ،گونههایاش به شقایق نعمـان،
ل هایاش به مرجان و بینی درخشندهاش به بینی عقاب میمانسـت ،ودنـدانهـایش بـه رشـته
مروارید شباهت داشتند ،و چون جامة سبز را بر اندام بلوریناش پوشـانید ،بـه شـاخه نورسـی
پهلو زد که گردن نقره فاماش بر آن روییده باشد» (مرعشیپور ،5935 ،ص.)2995 .
این قطعه که حاوی مجموعهای از توصیفات ظـاهری و جسـمی از یـک زن پـریزاد زیبـا
است با همة دقت و مبالغت و بیان مسجّع آن ،در ترجمة طسوجی دیده نمیشود؛ در حالی کـه
ترجمة اقلیدی از هر نظر مقیّد به آن است .مرعشیپور مانند اقلیدی کامالً به آن مقیـد نیسـت و
برخی از گزارههای وصفی خواه جنسی و خواه غیر آن را حذف نموده است .اما دربارة حـذف
صورت گرفته در این داستان باید گفت که داستان بلند حسن بصری که ش های زیـادی را در
بر میگیرد یک گره عظیم دارد و آن حضور زنی پریزاد در داستان اسـت .خـواهران ناخوانـدة
حسن بصری او را در قصر رها میکنند و به دیدار پدر میروند و او را از رفتن بر بام قصـر بـر
حذر میدارند .بعد از اینکه حوصلة حسن سر میرود در را باز میکنـد و در بـاالی قصـر بـه
تفرّج میپردازد .ناگهان با پریزادگانی زیبا روبهرو میشود که یکی از آنهـا در نهایـت زیبـایی
است که وصفش در نمونة یاد شده آمده است .ایـن شخصـیت تـازه نقـش زیـادی در پیشـبرد
روایت دارد ،حسن به واسطة او دیوانه میشود و خـواهران حسـن بـرای بـه چنـگ آوردنـش
ریسک بزرگی میکنند و به حسن پیشـنهاد مـیکننـد پـر جامـة او را بدزدنـد کـه در صـورت
شکست ،به بهای جان خواهران پریزاد و از بین رفتن کشورداری پدرشان میانجامد .زمانی که
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حسن او را به بغداد میآورد در غیاب حسن به حمام میرود و شگفتی اهالی را برمیانگیزد که
زن هارونالرشید زبیده نیز در کار او در حیرت میماند و نقشة او برای فرار از بغـداد بـه وطـن
یعنی جزیرة واق عملی میشود و سرانجام حسـن بـه خـاطر او از جزایـر هفـتگانـه بـا همـة
خطراتش میگذرد تا به او دست یابد .این نقش دختر پریزاد باعث شده که پردازندة الف لیلـه
و لیله هر جا سخن از آن میشود آن را با توصیفات زیادی همراه سازد و مقدّمترین وصـف او
وصف جسمانی و زیباییهای اوست که آغازگر گرههای پرتنش داسـتان اسـت .و همـواره بـه
خواننده و شنونده گوشزد کند که عامل تـنش و کـنش شخصـیتهـا و حـواد

نمونـه واالی

زیبایی و جمال است .بنابراین این وصفهای دراز و بهظاهر قابل حذف راهنمـای خواننـده در
فهم روایت است و جذابیت آن است و حذف و تلخیص آن به هیچ وجه جایز نیست.
طسوجی با بیتوجهی به ایـن کـارکرد اطنـابآور توصـیفات جسـمانی کـه در پـی القـای
تدریجی مضمونی خاص به خواننده است ،وصف دختر پریزاد را با عباراتی کلیشهای ترجمـه
نموده است؛ روش طسوجی یادآور روش بنداری در ترجمـة شـاهنامه اسـت .روش طسـوجی
اینگونه است که شاخ و برگها را میزداید و به اصل داستان میپـردازد ،ایـن روش گرچـه از
نظر بسیاری درست است که وصفها و صـحنهپـردازیهـا را دارای اهمیتـی سـازنده در بدنـه
روایت قلمداد نمیکنند و آن را همانند حشو قابل حذف میداند ،باید دانست که نقش وصـف
گرچه جز بخشهای فرعی داستان بهشمار میآید و حذف آن لطمـهای بـه طـرح داسـتان وارد
نمیکند ،اما همانند روایت در داستان مهم است و اصوالً یکی از اهداف وصف کارکرد روایتـی
است و لطمهنزدن حذف به طرح داستان عدم لطمه به کلیـت و سـاختار داسـتان نیسـت .زیـرا
روایت فقط کر زمانی حواد

نیست بلکه «یک شیوة استدالل و هم یک شیوة بازنمایی در پی

تبیین روابط میان رخدادهاست» (طلوعی وخـالقیپنـاه ،5951 ،ص .)31 .و ایـن تبیـین توسـط
وصفها و صحنهپردازیها عملی میشود .کما آنکـه دیـدیم کـارکردی مـؤ ر در شـکلگیـری
روایت هم بهشمار میآید .روش مرعشیپور بـه روشـی وفـادار در مقابـل وصـفهـا هسـت.
همانطور که مدام کر میکنیم مرعشیپور حد وسط میان ترجمـة طسـوجی و اقلیـدی اسـت؛
اینکه نه غیر وفاداری مفرط و اعمال حـذفهـای فـراوان طسـوجی را دارد و نـه اینکـه ماننـد
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اقلیدی دقت و تالش زیادی در انتقال جزئیات وصفها و صحنهها مـیکنـد .بنـابراین ترجمـة
روان مرعشیپور از آنجایی که با تلخیص همراه است از اهمیت آن کاسته است.
اما اقلیدی با ارائة ترجمهای زیبا از آن و چه بسا زیباتر از متن اصلی ،خواننده را علیرغـم
اینکه در دقایقی هرچند کوتاه محو وصفهای بینظیر و زیبا میکند ،منتظـر وقـو یـک اتفـاق
عجی

میکند .خوانندة متن اقلیدی هنگام رسیدن به این نقطه از داستان احسار میکند که در

روایت مسیر دیگـری گشـوده مـیشـود امـا خواننـدة مـتن طسـوجی و تـا حـدودی ترجمـة
مرعشیپور ،به این گمان نمیرسد و حواد

بعدی برای او بیمنطق و بیارتباط جلوه میکنـد؛

زیرا خواننده که اوصاف زیبای آن پریزاد را در متن نمییابـد عبـور حسـن بصـری از جزایـر
هفتگانه و تندادن به خطرات بیشـمار بـرای رسـیدن بـه جزیـرة واق نـزد پـریزاد را پیـرو
حکایتهای ساختارمند افسانهای می داند که حواد

خود به خـود بـهسـوی مسـیر مشخصـی

حرکت میکنند و در جریان است؛ در حالی که پردازدة الف لیله این اوصاف را هدفمنـد آورده
و بهواسطة آن بر جذابیت داستان افزوده و فرآیند شخصیتپردازی پریزاد را تکمیـل نمـوده و
کوشیده تا از این رهگذر عملکرد حسن بصری را تبیین و روشن نماید .وصف در هزار و یـک
ش

یکی از ارکان مهم کتاب است که انتقال آن از در ترجمه ضروری است دارد «اگر توصیف

نباشد تا یکسری توضحیاتی دربار سؤاالت هنی خواننده در مورد اشیاء بدهد روایـت بـر بـاد
میرود» (مرتاض ،بیتا ،ص.)295 .
در پارهای از موراد مترجمان در برگردان حاالت عشقی ،رویکردی متفاوت از سبک اصـلی
خود در پیش میگیرند؛ بهگونهای که طسوجی آن صحنهها را به تفصیل بیان میکند و اقلیـدی
آنها را نادیده میگیرد .در حکایت «بدر باسم و جوهره» در برخورد ملک شـهرمان بـا کنیـزک

ِ
زیبارو میخوانیم« :جُس جبانبِ ا وض َّن ا إلی صدرهِ وأجُا ا عُی ِ
فاذهِ َّ
َ
ناَ صنغرها فوجندهُ
ومص ُرض َ
َ
َ َ
ٌ
ا وأزا َ
أحُننی من الشن ِد ....نظن َنر إلننی ینند ها فننرُهُ کاننُنه سننبیکةُ فضننة فاحبُ ننا َمبنةً عظیننةًهل مث قننام اکُن ُ
یکارنها» (ألف لیلة و لیلة ،2555 ،ص« .)211 .در پهلوی کنیزک بنشست و او را به سینة خـود
برکشید و لبان او بمکید؛  ....دید که چون نفرة خام است ،محبتش بر وی افزون شد و شهوتش
بجنبید ،برخاسته پردة بکارت از او برداشت» (طسوجی ،5935 ،ص)551 .؛ «در کنار او بنشست
و او را در برگرفته به سینه خویش چسباند و بر زانوی خود نشـاند ...آنگـاه دیـد تـن او چـون
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ستونی از نقرة خام است و سـخت شـیفته و دلباختـة او گردیـد ،و بـا وی درآمیخـت ،و او را
دختری ،مرد به خود ندیده یافـت» (اقلیـدی5951 ،ب ،ص« .)3 .جامـه از تـن برگرفـت و بـه
انداماش نگریست که انگار از نقرة خام بود .میلی شدید چون آتشی سـوزان در جـاناش پدیـد
آمد و با کنیزک جفت شد و چون باکرهاش یافت با خـود گفـت( »...مرعشـیپـور ،5935 ،ص.
)2515
در این نمونه ترجمة اقلیدی و مرعشیپور بـرخالف رویکـرد غالـ

آنهـا تـا حـدودی از

رکاکت متن اصلی کاسته اما تعامل طسوجی در انتقال دقیق جزئیات حاد ه جال

توجه است.

دوم :ترجمۀ اشعار

ترجمة اشعار یکی دیگر از مهمترین مواردی است که از سوی بیشتر مترجمان هزار و یـک
ش

با درگاشت روبهرو شده است .اگر بخواهیم تمامی مترجمان هزار و یـک شـ

را از ایـن

حیث مقایسه کنیم بیشترین کوشش ازآن اقلیدی بوده است که ترجمة منظوم و نسبتاً مـوفّقی از
آن ارائه نموده داد« .از میان مترجمان غربی ریچارد برتن چنـین کـرد و حاصـلش آن شـد کـه
بسیاری از بندهای ترجمهاش زشت و نادلچس

از کار درآمد» (ایروین ،5959 ،ص.)59 .

آ رنوش در مقالهای ضمن بیان موفقیّت اقلیدی در ترجمة اشـعار ،کـار او را مـردود و غیـر
ضروری دانسته است .او این کار را با طرح سؤاالتی از این قبیل انجام داداه« :آیا در ترجمههای
دیگر به زبانهای مختلف جهان نیز این کار را کردهاند؟ چرا طسوجی چنین نکرد؟ چـرا شـاعر
زبر دستی چون سروش که به ترجمة اشعار از عربی به شعر فارسی مکلّف شده بود به ترجمـة
تعداد اندکی بسنده کرد؟» (آ رنوش ،5951 ،ص .)1 .گرچه دالیل آ رنوش تاحدودی غیرعلمی
است و در مطالعات ترجمه مورد قبول واقع نمیشود ،اما قابل تأمل اسـت .در مجمـو قیـد و
بندهای عاطفی و استعاری شعر باعث شده پژوهشگران بـه ترجمـة اشـعار هـزار و یـک شـ
بهصورت لفظ به لفظ روی خوش نشان ندهند و به آن با دیدة تردید بنگرند و همـان کـاری را
که طسوجی با همکاری سروش یـا مرعشـیپـور انجـام داد برگزیننـد یـا اینکـه از ترجمـة آن
درگذرند و به درگاشت روی آورند .سختی ترجمة شعر آن هم بهصورت منظـوم و بـه تکلّـف
کشیده شدن ترجمه ،عدم تأ یر اشعار در نظم روایت ن ری کتاب و دالیل دیگر باعث مـیشـود
که ترجمه نکردن را بر ترجمه کردن ترجیح دهند .در یک کالم «همة ترجمهشناسان قبول دارند
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که ترجمة شعر مشکلترین ترجمههاست .علت اصلی آن اسـتعاری و عـاطفی و بـهطـور کلـی
مجازی بودن زبان شعر است» (صلحجو ،5935 ،ص.)91 .
کارکرد شعر در نثر

دربارة نقد ترجمة اشعار ألف لیله ولیله باید گفت از آنجا که اشـعار هـزار و یـک شـ

در

مجمو عنصری فعال در پیشبرد روایت و پیرنگ داستان بهشمار نمیآید ،حذف آن مشکلی در
فرآیند ترجمه ایجاد نمیکند .اما این نظر بر کل کتـاب قابـل تطبیـق و تعمـیم نیسـت؛ زیـرا در
پارهای از اوقات شعر کارکردی مهم و مؤ ر در تکوین روایت دارد .کما آنکه پینالت 5در کتـاب

شیوههای داستانپردازی در هزار و یک ش

نمونههایی از شعرهای هزار و یک ش

آورده کـه

در پیشبرد داستان مؤ رند و حذف آنها مخلّ مفهوم و معنای کالم اسـت (پینالـت ،5959 ،ص.
 .)515اقلیدی ضمن رعایت نظر پینالت از حذف شعر سرباز زده است .اما باید توجه کـرد کـه
منظور پینالت همة اشعار کتاب نیست بلکه تعداد اندکی از آنهاست .همچنـین اقلیـدی معتقـد
است که حذف شعر بهدلیل لطمهزدن به ساختار کتاب و شـیوایی آن درسـت نیسـت (اقلیـدی،
 ،5935ص .)93 .طسوجی شعرها را بهکلی وانهاده و آنچه از شعر در ترجمة او دیده مـیشـود
از آن سروش اصفهانی همکار شاعر در ترجمه بوده است .شایان کر است که سروش شـعرها
را جز در موارد اندکی ،خود ترجمه نکرده بلکه شعرهایی از شاعران پارسی با رعایـت اشـتراک
مضمونی جایگزین اشعار عربی نموده است .اما اقلیدی جز در چند مورد کـه از ترجمـة دیگـر
شاعران بهره جسته حدود نود درصد از شعرهای موجود را با ترجمهای منظوم و لفظبهلفظ بـه
فارسی برگردانده است .مرعشیپور کاری همانند طسوجی اما دشوارتر از او انجـام داده اسـت.
در حالی که طسوجی کار ترجمه و جایگزین کردن اشـعار را بـه عهـدة سـروش نهـاده اسـت،
مرعشیپور خود به این کار دست یازیده است .ناگفته نماند که عملکرد مرعشیپـور در قیـار
با سروش ظرافت و دقت او را ندارد و بسیاری از اشعار او متناس

با روایت نیست.

در مجمو روش درست دربارة ترجمة اشعار ،درگاشت یا تقلیل شعرهای موجود در کتاب
است جز شعرهایی که در پیشبرد روایت تأ یر دارند .هر سه ترجمة فارسی این کتاب به ترجمه
1. Pynalt

سال چهل و نهم
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یا جایگزینی اشعار مقیّد بودهاند و درگاشتهای عمدهای در ایـن خصـوص رخ نـداده اسـت،
فقط تقلیلهایی جزئی آن هم در ترجمة طسوجی مشاهده میشود .در حکایت «حسن بصری و
نورالنّسا» هنگامی که حسن با کمک خواهرانش موافقت پریزاد را جل

مـیکنـد و بـه ازدواج

هم در میآیند ،غرق در شادی میشود و به سرایش اشعاری مبادرت مـیورزد .در مـتن چـاپ
بوالق مصر تعداد این اشعار شش بیت است که در ترجمة اقلیدی ایـن تعـداد رعایـت شـده و
چیزی حذف نشده است (اقلیدی5951 ،ب ،ص ،)511 .امـا در ترجمـة طسـوجی نصـف ایـن
ابیات حذف شده است (طسوجی ،5951 ،ج  ،1ص .)91 .مرعشـیپـور بـا باجـایگزینی غزلـی
هشتبیتی از سعدی مضمون را به اتمام رسانده است (مرعشیپـور ،5935 ،ص .)2931 .یـا در
همین حکایت در ش

هفتصـد و نـود و هفـتم (ألـف لیلـة ،2555 ،ج ،2ص .)933-935 .کـه

خواهران حسن و او به شعرخوانی میپردازند اشعار زیادی فضای روایت را در برگرفتـه اسـت
که به  22بیت میرسد .علیرغم اینکه این اشعار عنصری ساختارمند در بدنة روایت بـه شـمار
نمیآیند هیچیک از مترجمان آنها را حذف نکرده است .با این حال سـروش اشـعار را تقلیـل
داده بهطوری که تعداد اشعار در ترجمة او به هفده بیت میرسد امـا اقلیـدی بـه همـان نسـبت
ترجمة فارسی اشعار را در ترجمة خود گنجانده است .ترجمة مرعشیپور نیز تنها یک بیـت از
کمیت ابیات کاسته است و  25بیت در خود جای داده است( .مرعشیپور ،5935 ،ص.)2911 .
یا اینکه در داستان «سیفالملوک و بدیعالجمال» صـفحات آغـازین بـه شـکلی ن رگونـه ادامـه
مییابد تا اینکه شخصیت عاشق داستان سیفالملوک دیدهاش به بدیعالجمال روشن میشود و
از این حالت واله و حیران میگردد و اشعاری چند پی در پی بـازگو مـیکنـد کـه در هـر سـه
ترجمه با تفاوتهای اندکی آمده است .یا در داستان بنیادین هزار و یک ش

هنگامی که دختر

ربوده شده از دستان عفریت سر از صندوق بر میآورد مـتن بـوالق چهـار بیـت در وصـف آن
دخترک زیبارو دارد:
أشرقـــت فی الــــدُّجی فـالح النـــهارُ

واستــارت به نورها األشـــــــجارُ

مــن سنـــاها الشـمُـــــــور تشـــــرق

لمّا تتـدی و تنجلی األقمـــــــــارُ

تسجد الکائنــــــــــات بیـن یـدی هـا

حین تبدو و تهتــــــک األستـــارُ

وإ ا أومضــــت بــــــروق حـــــماها

هطلت بالمـــــدامع األمطــــــارُ
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شمارة اوّل

در ترجمة طسوجی در مقابل این ابیات فقط یک بیت از سروش گنجانده شده است:
ای پـــــری روی و آدمــــی پیـــــــکر

رنـــ نقـــــــاش و آفـــــــت بتگـــر
(طسوجی ،5951 ،ص)3 .

در ترجمة اقلیدی این ابیات با یک بیت بیشتر به فارسی برگردانده شده است:
تاریـــــک بامدادان شــــــــد

روی بنمـــود و ســـــرزد از ظلمت

شــــ

پرتــــو روی او به بـــــاغ افتــــاد

شـــــاخه در شاخه نـــــــور باران شـد

از فــروغ رخش دو صــــد خورشید

سر زد و مهر و ماه پنهـــــــان شــــــد

جمله هســـتی به دیـــدن رویـــش

سرنهادند و عـــرش خنـــــدان شـــــد

چون فروچیـــد پرتـــــو رویــــش

دیده شان زین غیــــــــــاب گریان شـد
(اقلیدی5951 ،الف ،ص)1 .

و یا در ترجمة مرعشیپور در مقابل این ابیات سه بیت از سعدی گنجانده شده است:
زلف او بر رخ چـــــو جوالن می کند

مشـــــــک را در شــهر ارزان مــیکنــد

آفتاب حسن او تا شعــــــــــــله زد

مــاه رخ در پـــــــــرده پنهــان مــیکنــد

تیر مژگان و کمـــــــــان ابـروی اش

عاشــقان را عیـــــــــد قربــان مــیکنــد
(مرعشیپور ،5935 ،ص.)91 .

با توجه به نمونههای مزبور میتوان سهم هر سه ترجمه از درگاشت را ناچیز شمرد .کاربرد
کلیشهای و قراردادی اشعار در هزار و یک ش

که هرگاه پـای توصـیفی مـیآیـد ،بـروز پیـدا

میکند ،درگاشتهای بیشتری را میطلبد و میتواند خوانایی روایتهای بلنـد کتـاب را افـزون
سازد؛ اما مترجمان به این قضیه وقعی ننهادهاند و کتابی مزیّن به ن ـر و شـعر هماننـد اصـل آن
پدید آوردهاند .از این رو عملکرد هر سه مترجم در باب ترجمة اشعار چندان مطلـوب نیسـت.
این گرایش در ترجمه و انتقال اشعار از متن اصلی به ترجمه از عدم شناخت ماهیـت کتـاب و
وفاداری به آن نشأت میگیرد .شعر در ن ر کارکردهای ها زیاد و مهمی دارد ،بهعنـوان م ـال در
کتابی نظیر گلستان و تاریخ بیهقی.

بررسی مقابلهای فرآیند حذف یا آنتروپی ....
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از ا ری شفاهی به ا ر مکتوب در آمده است و ویژگـی

و خصیصة یک ا ر شفاهی بهکار بردن اشعار زیاد است تا مخاطبان را به وجـد آورد و آنهـا را
به شنیدن مستمر ترغی

کند .در انتقال کتاب از شفاهی به مکتـوب ایـن خصیصـه وارد کتـاب

شده و بهنظر میرسد اشعار زیادی از آن حذف گردیده است؛ بهگونهای که برخی پژوهشـگران
معتقدند که شعرهای هزار و یک ش

بیش از آن بود که اکنون در دست است« .شـمار شـعرها

به گفتة برتون ،یکی از مترجمان انگلیسی آن ،در نسخههای معتبر بـه ده هـزار بیـت مـیرسـد»
(اقلیدی ،5951 ،ص .)55 .با این حال یک کتـاب روایـی و داسـتانی کـه از حالـت شـفاهی و
روایت به شکل سنتی در آمده بایستی از شعرهای زاید و ضعیف پیراسته شود .بنابراین متـرجم
هزار و یک ش

بایستی طبق مؤلفة درگاشت بـا مـتن ایـن کتـاب روبـهرو شـود ماننـد بیشـتر

مترجمان اروپایی .اما مترجمان فارسی از ایـن نظـر از قاعـدة منطقـی روایـت مکتـوب پیـروی
نکردهاند و با وارد کردن بیرویة اشعار مطابق با متن اصلی از جذابیت ن ر کتاب کاستهاند .اگـر
نسخهپردازادن چاپ بوالق شعرهای زیادی را حذف نمودهانـد و نسـخة تصـحیح شـده آنهـا
بسیاری از اشعار را فروگذاشته است ،مترجمان فارسیزبان نیـز بایسـتی بـه ایـن سـیر تکـاملی
حذف و زدودن اشعار کمک میکردند .خوانندگان معموالً هنگام رسیدن به این اشـعار آنهـا را
وا میگذراند و پاراگراف بعدی را از سر میگیرند؛ زیرا آمیختهشدن ن ـر بـا شـعر در یـک ا ـر
روایی به این اندازه که در هزار و یک ش

دیده میشـود بایسـته نیسـت و کتـابهـایی نظیـر

گلستان و برخی کتابها که از امتزاج میان شعر و ن ر خلق شدهاند ن ر روایـی ماننـد الـف لیلـه
نیستند بلکه حکایتهایی هستند که شعر جزء الینفک و ضروری آن است که در بیشـتر مـوارد
مضمون و دورنمایة اصلی آن حکایتهای کوتاه در دل شعر و م لی آورده میشـود آن هـم در
پایان حکایت .یعنی شعر در آن بیشتر کارکدی استنادی و استداللی دارد اما در باب هزار و یک
ش

چنین نیست و شعر در آن جدا از یک عادت شفاهی کارکرد زیباشناسیک و صرفاً آرایهای

دارد و در بسیاری از موارد جزء حشو و زواید بهشـمار مـیآیـد و حـذف آنهـا نـه از جهـت
محتوایی و نه ساختاری ،لطمهای به متن وارد نمیکند.
این کاربرد کلیشهای و قراردادی اشعار در کتاب گاه جنبة روایی به خود میگیرد و نبـود آن
باعث خالی شـدن فضـا در روایـت مـیشـود .الزم بـه کـر اسـت کـه شـعر در 35درصـد از
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حکایتهای هزار و یک ش

نقشی فعال دارد و حـواد

شمارة اوّل

داسـتانی را بـه پـیش مـیبـرد و در

13درصد از حکایتها ،در خطّ سیر روایی داستان نقشی ندارد و صرفاً جهت آرایـش و زینـت
کالم بهکار رفته است» (دهقانیان و دیگران ،5935 ،ص )95 .و شعر در بسیاری از موارد «ابـزار
مهارت فرد در هنر نویسندگی و نشان دادن وسعت دایراه معلومات و قـدرت حافظـه و پرمایـه
ساختن سخن و تأکید موضو و معنـی اسـت» (خطیبـی ،5911 ،ص .)15 .بـهعنـوان م ـال در
داستان حسن بصری هنگامی که خواهران حسن او را در حال نـزاری مـییابنـد علـت را از او
جویا میشوند او در پاسخ دو بیت شعر میخواند که درگاشت این اشعار باعث ایجاد خلـل در

تکمیل معنا مـیشـود.أخربننی ینا أخنی حتنی أُتینل لنا فنی کشن ضنرو و أکنو فندا و فبکنی یکنا ً
شدیداً وأنشد یقو :
محــــ ٌ إ ا مــــا بـه ان عنـه حبیبـه

فلیــــــس له إال الکـــــــــآبه والضرـ

فباطنه سقــــم وظاهــــره جــــوی

وأوّله کــــــرٌ و آخـــــرُهُ فکـــــرُ
(الف لیله ولیله ،2555 ،ص.)991 .

« ای برادر خبر خود با من بگو تا از بهر تو چاره کنم و اندوه از تو بردارم و خـود را فـدای
تو کنم ،در حال حسن بگریست و این دو بیت بخواند:
همی زنـــــم نفس سرد بر امید کسـی

که یـــــاد نیــــاورد از من سالها بسی

بچشم رحــــم برویم نظر همی نکند

بدسـت جور و جفا گوشمال داده بسی»
(طسوجی ،5951 ،ج ،1ص.)21 .

«برادر جان بگو درد تو چیست تا چاره و درمانی پیدا کنم و حتی از ن ار جـان خـود دریـ
ندارم ،حسن زار گریست و در پاسخ این شعرها بخواند:
چون فتــــــد عاشق ز یار خود جـدا

نیســـت او را جـــــــز غم و رن و بال

در درون ریش است ودر بیرون پریش

اولش نقــــــل است و آخر ماجـــــرا»
(اقلیدی5951 ،ب ،ص.)513 .

«ای برادر از دردت آگاهم کن تا خود را فـدایات کـنم و چـارهای بسـازم و از ایـن رنـ
برهانمات .و حسن زار زار گریست و نالهکنان این دو بیت خواند:
تنم ضعیف ودلم تنگ وجان غمیـن باشد

سزای آنکه دهد دل به عشــق همین باشد

سال چهل و نهم
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از این چه سود که اشکام در آستیـن باشد
(مرعشیپور ،5935 ،ص.)2991 .

در این نمونه حذف شعر بهدلیل لطمه زدن به پیوستگی و انسجام متن شایسته نیست؛ زیـرا
عالوه بر ارتباط مضمونی این ابیات با ن ر پیش از خود این دو بیت ارتباطی روایی و سـاختاری
با متن دارند و بهگونهای در هم تنیدهاند .خواهر حسن دلیل نزاری را از او مـیپرسـد و حسـن
پاسخ را در شعری بیان میدارد؛ در واقع رابطة سببی که در این فقره از روایت است از پیوند و
ارتباط شعر و ن ر بهدست آمده و حذف هیچیک از آنها جایز نیست .در این نمونه گرچـه هـر
سه مترجم به درگاشت روی نیاوردند اما ترجمة اقلیدی برخالف علمکرد جایگزینی دو مترجم
دیگر سب

شده تا علت از زبان حسن به وضوح مشـخص شـود .در مـتن اصـلی حسـن بـه

وضوح بیان میدارد که علت نزاری و جدایی از یار است در حـالی کـه در دو ترجمـه تفسـیر
حالت حسن به روشنی مشخص نیست.
سوم :نشانههای عربی -اسالمی

معروف است زمانی که نظامی به نظـم یـا برگردانـدن روایـتهـای عربـی لیلـی و مجنـون
پرداخت بسیاری از مواردی که رنگ و بوی محیط عربی میداد و برای خواننده ایرانی نامأنور
بود حذف نمود .اگر به ترجمة بنداری اصفهانی از شاهنامه نظر افکنیم خواهیم دید که بنـداری
بسیاری از حواد

و ابیات را حذف نموده و متنی کوتاهتر از مـتن اصـلی پدیـد آورده اسـت.

عمده دلیل این گونه درگاشتها به تفـاوت ویژگـیهـای فرهنگـی بـین زبـان مبـدأ و مقصـد
برمیگردد .در دوران معاصر بسیاری از ترجمهشناسان با عَلمکردن مقولـة وفـاداری ایـن گونـه
حذفها را مردود دانسته و مترجمانی را که به چنین کاری دست میزنند خائن به متن بهشـمار
میآورند .در این میان نظریهپردازان مقصدگرا که الدمیرال یکی از آنهاست با اندکی تسـامح بـا
این قضیه یعنی حذف ناشی از اختالفات فرهنگی برخورد کردهاند .مترجمـان مقصـدگرا بـرای
جلوگیری از استعمار فرهنگی ،متن مبدأ را با همان شکل و محتـوا انتقـال نمـیدادنـد و سـعی
میکردند با ایجاد تغییراتی از طریق افزودهسازی و اضافهکردن گزارههای معنایی جدید بر مـتن
اصلی یا حـذفکـردن و درگذشـتن از ترجمـة برخـی واحـدهای معنـایی از تهـاجم فرهنگـی
جلوگیری کنند.
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«در چنین ترجمهای مترجم با حفظ جایگاه متن اصلی ،متنی میآفریند کـه خـالقش متـرجم
است نه نویسندة زبان مبدأ ،مترجم این متن دیگر برده و اسیر نویسنده نیست ،بلکـه آزاد اسـت
تا متنی را از بافتی به بافت فرهنگی دیگری منتقل کند و از آن خود سازد» (انوشیروانی،5935 ،
ص.)25 .
مؤید این رویکرد ترجمة عربها از هزار افسان و یا حتی برخی ترجمههای اروپـایی هـزار
و یک ش

است که شاید برجستهترین آنها همان ترجمة گاالن 5باشد .امـا بررسـی مقابلـهای

ترجمةهای فارسی از این حیث ما را به نتیجهای خوشایند نمیرساند؛ زیـرا وفـاداری بـیمـورد
این مترجمان باعث شده تا خلفای عباسی که در هزار افسان بهجای شاهان ساسـانی و اشـکانی
و هخامنشی نشستهاند بر جای خود باقی بمانند .زرتشتیان که در هزار افسـان اصـلی مسـلماً از
جایگاه واالیی برخوردار بودند در هزار و یک ش

امروزی به صفاتی زشـت و نـاروا متصـف

گردیدند و همچنان با کارکرد مبدلّ خود حفظ شوند .شاید از این حیث نیاز به ترجمة دیگر از
ألف لیلة و لیلة ضروری نماید تا ا ری با لباسی ایرانی پدید آید .جستار حاضر نشان میدهد که
طسوجی بیش از اقلیدی و مرعشیپور و مرعشیپور بیش از اقلیـدی بـه درگاشـتهـایی روی
آورده که ناشی از ویژگیهای فرهنگی بوده و او در برخی موارد کوشیده غلبة عنصـر محـیط و
آداب عربی را که همچون وصلهای بر کتاب افزوده شده کاهش دهد .مهمترین این درگاشتهـا
مربوط به ناسزاهایی است که علیه ایرانیها در کتاب گنجانده شـده اسـت .در حکایـت حسـن
بصری که بدگویی از عجم به اوج خود میرسد و فقرههای بسیاری از روایت را در بر میگیرد
طسوجی با حذف برخی از این صفات که در پی زشتنمـایی هرچـه بیشـتر ایرانیـان اسـت از
شدت وصف کاسته است:

ندو اکانُننهل ینا کُن ُ هل ینا رن ُد ُارهل ینا
ندو ا وع َّ
«مث أق ُد َم إلینه وقنا لنه :إمانا ی َندو ینا مُعنو ُ هل ینا ع َّ
ا ورین ِ ال ُم َّجننا ِر أ أعبن ُند الَّننار والُّننور وأُ ِ
نأ اکجوسن ُّنی و»...
قان ُنّ یالظننل واتننروِر فالتمن
عاین َند ال ننار یننا سننال َ
َ
ُ
َ َ
َ
(الف لیله ولیله ،2555 ،ص« .)995 .حسن بانگ بر مجور زد و گفت ای پلیدک ،دسـت نگـه

دار ،مجور روی به او کرده ( »...طسوجی« .)5955 :5935 ،بهسوی او رفت و گفت :دست باز
دار ،ای نابکار ،ای دشمن خدا و مسلمانان ،ای سگ ،ای جادوگر پست ،ای آتشپرست و پیـرو
1. Galland
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ناپاکان آلودهدست ،آیا آتش و روشنا را بندگی میکنی و به سایه و گرما سوگند یـاد مـیکنـی؟
بهرام گبر روی برگرداند» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)519 .پیش رفت و بر سرش فریـاد کشـید:
ای نفرین شده ،ای دشمن خدا و دشمن مسلمانان ،ای سگ نیرنگباز ،ای آتشپرست ،ای پیـرو
بدکاران روشنایی و آتش را میپرستی و به سایه و آفتاب سوگند یاد مـیکنـی» (مرعشـیپـور،
 ،5935ص.)2921 .
ترجمة اقلیدی و مرعشیپور با بافت روایت که همانا تقویت عنصر ضد ایرانی است همسو
است .در این داستان خواننده این ضدیت را آشـکارا در کـالم شخصـیتهـای داسـتان ،نقـش
منفیای که به ایرانیها واگذرا شده و همچنین در لحن داستان در مییابد از این جهت ترجمـة
این دو وفادار و متناس

با فضای کتاب است .لیکن در اینجا بایـد مخاطـ

نظر بگیریم .هزار و یک ش

ایرانـی را هـم در

کتاب تاریخی مستند یا ا ر باستانی نیست که از دقـت و سـندیت

برخوردار باشد پس در اینجا باید پرسید وفاداری به چه؟ بـه دروغ و بهتـان؟ ایـن مطالـ

تـا

حدودی از سالیق شخصی نسخهپردازان و مترجمان اولیة آن نشئت میگیرد و کتاب را آنطور
که عدهای آیینة تمامنمای شرق در دوران میانه مـیداننـد نمـیتـوان قلمـداد کـرد بلکـه کتـابی
چندملیتی بوده است که دستخوش جرح و تعدیل فراوانی شده اسـت .از جملـه اینکـه برخـی
اعراب قصههای ضد ایرانی را بدان افزودهاند و مترجمان اولیه آن شاید داستانی افسانهای را کـه
از دو عنصر اصلی خیر و شر تشکیل شده بود ،انتخاب کرده و با تغییر اسم و رسمها ،ایرانیهـا
را جای اهریمنان (عنصر شر) نشاندهاند؛ حال آنکه ایرانیها در تاریخ به جادوگری و کیمیاگری
و سایر زشتیهایی که در داستان حسن بصری نمایان میشوند شهره نیستند .حال یـک متـرجم

مقصدگرا و پیرو فرآیند فرهنگی و پیشگیری از پیشروی استعمار فرهنگی موجود در ألف لیلـة
و لیلة امروزی که خوبیها را از آن اعراب دانسته و ایرانیها را نیرنگباز و دغل جلوه داده باید
ترجمهای متفاوت از آن ارائه دهد و از تغییر شخصیتها و تم داستان نهراسد و شخصیتهـای
اهریمنصفت چه افسانهای و چه تاریخی دیگری را جای ایرانیهـای مبـدل در کتـاب بنشـاند.
روش اقلیدی در اضافهکردن برخـی پـانویسهـا و یادداشـتهـا سـتودنی اسـت؛ دقیقـاً همـان
رویکردی که مترجمان پسااستعماری انجام میدهند؛ اما بهدلیل وفاداری بیش از حدی کـه دارد
تمامی صفات بدی که به ایرانیها نسبت داده شده به زبان مقصد انتقال داده حتی کلمه «غـدار»
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را به جادوگر پست ترجمه کرده که نهتنها حذف نکرده بلکه در افزودن صفات بد بـا عـربهـا
همدستی کرده است .درست است شخصیت ایرانـی در کـنش روایـی ،شخصـیتی منفـی تلقـی
میشود مانند بیشتر داستانهای افسانهای که از دو عنصر خیـر و شـر تشـکیل شـدهانـد ،لـیکن
نسبت دادن برخی صفات مانند آتشپرست و سوگند خوردن به سرما و گرما از ایرانـیسـتیزی
پردازندة داستان حکایت دارد و ربطی به بافت روایی داستان ندارد و درگاشت و تعـدیل آنهـا
روایت را وارونه جلوه نمیدهد .طسوجی در پیروی از درگاشت این تعابیر را حـذف نمـوده و
تنها صفت «نابکار» را آورده که به بافت کالم آسیبی هم نرسیده؛ زیرا در ترجمة طسـوجی هـم
همچنان جای شخصیتهای خوب و بد عوض نشده است .اما اقلیدی و مرعشیپور تمـام ایـن
صفات بد منتس

به ایرانیها را چه صفاتی که برای شناسـاندن شخصـیت منفـی داسـتان الزم

است و چه صفاتی که الزم نیست ،عیناً آورده است.
در «حکایت سیفالملوک و بدیعالجمال» این حکایـت بـا توجـه بـه نقـش پریـان و دیگـر
نشانههای موجود در آن ،اصلی هندیایرانی دارد ،اما نشانههای عربیاسـالمی در آن بـهوضـوح
دیده میشود:

ُّ
القنرهل َرزقَ ا ا ُ أعالی اإلمینا َ وأنقن َذنا ِمن الظُُننان إلنی الُّنوِر
َّنس و َ
«فقا ّ أنُا وأنتّ کُ ا نعبُ ُد الش َ
وهندانا ا ُ سنبنانَه وأعنالی إلننی دین اإلسن م» (الــف لیلــه و لیلــه ،2555 ،ص« .)231 .مــن و شــما
همگی پرستش آتش میکردیم ،خـدای تعـالی ایمـان را روی مـا گردانیـد و مـا را از تـاریکی
ضاللت به روشنی هدایت برسانید» (طسوجی ،5935 ،ص« .)353 .من و همه شما آفتاب و ماه
را میپرستیدیم و خداوند بزرگ ما را از ایمان بهرهمند کرد و ما را از تـاریکیهـا بـه روشـنایی
رهایی داد و خدای پاکیزه و واال به دین اسالم ما را ره نمود» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)15 .من
و شما ماه و خورشید را میپرستیدیم اما خداوند ایمان را به ما ارزانی داشـت و از تـاریکی بـه
نور و روشنایی رهنمونمان شد .و از اسالم بهرمندمان کرد» (مرعشیپور ،5935 ،ص.)2231 .
عاصمشاه در حکایت مزبور توسط حضرت سلیمان از آتشپرستی و مـاهپرسـتی بـه اسـالم
دعوت میشود .وجود نشانههای متناق

در روایت ما را به این نکته رهنمود میکنـد کـه ایـن

قصه مولود محیط اسالمی نیست بلکه عربها به آن صبغة اسالمی بخشیدهاند .اگر عاصمشاه را
شاه ایرانی آتشپرست بگیریم ،ماهپرستبودن او قابل توجیه نیست .اگر ایرانیها به آتشپرستی
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متهم بودهاند پس ماهپرستی چیست؟ در واقع راوی عاصمشاه را عنصری بیدیـن و مـاهپرسـت
میداند و برای تطبیق با محیط عربی که در نظر آنها بیدینـی در آتـشپرسـتی جلـوه مـیکنـد
صفت آتشپرست را افزوده تا ایرانیها را که همواره با آنها در نزا بودهاند در هـن مخاطـ
مجسّم نماید و سعی دارد این داستان کهن را با حواد

آن به حاد ههای پـس از اسـالم تشـبیه

نماید و بهجای تعبیر یکتاپرستی از اسالم استفاده میکند؛ پر واضح اسـت کـه سـلیمان ،پیـامبر
اسالم نیسـت؛ در ایـن قصـه حضـرت سـلیمان در جایگـاه افسـانهای خـود بـاقی مـیمانـد و
داستانسرای عرب از خوف فقها جای آن را به پیامبر اسالم(ص) نمـیدهـد؛ زیـرا کارکردهـای
حضرت سلیمان اسالمی نیست .این دستکاریهای ناشیانه در تحلیلی که گذشت کـامالً آشـکار
است .حال طسوجی میآید و نشانههای عربی قصه یعنـی همـان دعـوت بـه اسـالم را حـذف
میکند و حکایت را با همان بال بلند افسانهای برمیگرداند و خواننده با شخصیتهـایی کـه در
دل هیچ تاریخ معیّنی نمیگنجد روبهرو میشود؛ اما اقلیدی و مرعشیپور ایـن عنصـر فرهنگـی
عربی و اسالمی را حذف نکـرده و بـا ابقـای آن بـه بافـت و گسـترة افسـانهای کتـاب آسـی
رساندهاند.
«بی گمان نخستین نسخهبرداران و رونویسکنندگان هزار و یک ش

بـرای نیـازردن خـاطر

مسلمانان کوشیدهاند با کنار زدن خدایان و دخالتشان در رویدادها ا رات معتقدات چند خـدایی
را از کتاب بزدایند اما نیمهخدایان و دیوان و پریان را نگاه داشتهاند؛ زیرا کار و کوشـش ایشـان
سرچشمة سحر و افسون و مایة غرابت کتاب است ،پس اقتبار کننـدگان عـرب داسـتانهـای
اصلی را با معتقدات خود تطبیق داده ،نام کسان و جاهای ناشناخته را به جای نامهـای شـناخته
نهادهاند» (ستاری ،5915 ،ص.)53 .
از این رو این کار توسط مترجمان فارسی صورت نگرفت جز در اندک مواردی که آن هـم
به حذف برخی استشهادات و ضربالم لهای عربی و واژههایی که رنگ قومیت عربی داشـت
محدود ماند .در مجمو همانگونه که پیشتر کر شـد فرهنـگزدایـی عربـی از الـف لیلـه در
ترجمههای فارسی آن هم از طریق درگاشت بهندرت رخ داده است .مکانها و نـامهـا و سـایر
نشانههای عربی از قبیل عناصر فرهنگی ،نحوة معیشت و آداب و رسـوم در جـای خـود بـاقی
مانده است.
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 .4نتیجهگیری

پژوهش حاضر رهیافتی بود برای برشمردن محورهایی که حـذف در ترجمـههـای فارسـی

هزار و یک ش

رخ داده است .این محورها بههمراه نمونهها صرفاً ساختاری و زبانی نبودهانـد

بلکه گاهی ماهیّت محتوایی و فرهنگی دارند که کمتر در مطالعـات ترجمـه مـورد توجـه قـرار
میگیرند .بنابراین پژوهش حاضر نشان داد که فرآیند حـذف و آنتروپـی در ترجمـه صـرفاً بـه
تفاوتهای ساختاری میان زبان مبدأ و مقصد محدود نمیشود بلکه بافت معنایی و فرهنگی نیز
در پدید آمدن درگاشت در ترجمه دخیل است.
این پژوهش به مباحث کمارزش حذفها و درگاشتهـای لغـوی و زبـانی جزئـی ،توجـه
نداشت و بیشتر محورهایی را مورد بحث قرار داد که جنبة معنایی و فرهنگـی داشـت ،از قبیـل
درگاشت مربوط به تصویر حاالت عشقی ،نشانههـای فرهنگـی و در کنـار آن از ویژگـیهـای
سبکی کتاب همچون اشعار نیز غافل نماند.
یافتة دیگر پژوهش مربوط به رویکرد آزاد و مقصدگرای طسوجی و مرعشیپور در ترجمـه
است ،برخالف اقلیدی که به متن اصلی مقیّد بوده و کمتر دچار درگاشت شده است .طسـوجی
توانسته است با پیشکشیدن حذف در ترجمه ،از زواید ،استشـهادات و تکرارهـای مـاللآور و
خسته کننده بکاهد و متنی فشردهتر از متن اصلی ارائـه دهـد و همـین مسـئله باعـث جـذابیّت
ترجمة او شده است .همچنین تقلیل و کاستن از حجم اشعار باعث شـده کـه کتـاب از اشـعار
زیادی که باعث کند شدن عنصر روایت میگردد و خستگی و دور شـدن خواننـدگان از اصـل
داستان را در پی دارد پیراسته شود .البته گاه عدم شناخت درست زواید در ترجمة طسوجی بـه
شیوة داستانپردازی کتاب و سبک آن لطمه زده اسـت .اقلیـدی بـا وفـاداری بـه مـتن اصـلی،
تکرارها و زوایدی که از اغالط نسخهنویسان و سـبک شـفاهی کتـاب نشـئت مـیگیـرد ،وارد
ترجمة خود کرده و در مسیر آراستهسازی متن برنیامده اسـت .همچنـین انتقـال صـد درصـدی
اشعار به زبان مقصد و عدم حذف یا حتی تقلیل آنها توسط اقلیدی باعث شده که ایـن اشـعار
که گاه سخیف و آزار دهنده است از زیبایی و خوانایی ترجمة او بکاهد .مرعشیپور با انتخـاب
زبانی روا ن و سلیس چندان در بند انتقال دقیق عبارات و واژگان نبوده است گرچه جـذابیت و
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زیبایی زبان طسوجی را ندارد ،همچنین او در حذف حد وسط طسوجی و اقلیـدی اسـت و در
حذف موارد سبکی و تأ یرگذار بسان طسوجی جاده افراط را نبپیموده است.
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چکیده
این مقاله به بررسی درونمایة «نگاه خیره» 2مـیپـردازد .درونمایـة «نگـاه خیـره» از جملـه
مباحثی است که هم در آثار ادبی و فلسفی سارتر و هم در فلسفة فوکو مـورد توجـه اـرار
گرفته است .در این مقاله ،باور این دو فیلسوف دربارة ادرت «نگاه خیـره» در نمـای نامـة
تمثیلگونة در بسته اثر ژان پل سارتر بررسی میشود .با واکاوی در تار و پـود اجـیای ایـن
نمای نامه و با بهکارگیری ابیارهایی که «نگاه خیره» در اختیار دارد و از آن طریق به هستی
دیگری عینیت میبخشد ،در این مقاله سعی بر آن است که چگـونگی سـلآ آزادی سـوژه
[فاعل شناسا] و بیگانهشدگی فرد نسبت بـه وجـود وااعـی خـود نشـان داده شـود .اثـرات
دائمی ،محونشدنی و نابودکنندهای که زیر سایة سنگین «نگاه خیره» دیگـری در شخصـیت
سوژه [فاعل شناسا] جاری میشود ،آزادی افراد را تحتالشعاع خـود اـرار مـیدهـد و در
چنگال رابطة ادرت ،اسیر و گرفتار میکند همچنان که شخصیتهای نمای  ،اینه ،9اسـتل

4

و گارسین 1در هیارتوی روابط ادرت گرفتار میشوند و از آنجا که در برابر هجـوم «نگـاه
خیره» دیگری ،به شیء بیدفاعی تبدیل میشوند ،راه گریی برای فرار از چشمی که به آنها
خیره شده است ،نمییابند.
کلیدواژهها :نگاه خیره ،آزادی ،بیگانهشدگی ،وجود ،شیءشدگی ،رابطة ادرت ،در بسته.

 .5در بسته ترجمه عنوان نمایشنامه  NO Exitبه فارسی است که از ناصر غیاثی گرفته شده است.
 .2نگاه ""gaze
3. Inez
4. Estelle
5. Garcin

____________________________
تاريخ دريافت 5931/2/51 :تاريخ پذيرش5931/5/29 :
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 .1مقدمه

جملة معروف سارتر در نمای نامـة در بسـته «جهـنم ،یعنـی [حضـور] دیگـران» (غیـاثی ،
ص )95دلیل ااطع و روشنی بر وجود ادرت «شخصیت دیگـر» اسـت .در وااـع« ،درک مـا در
عرصه حضور شخصیت دیگر همواره نبردی با نگاه خیره [دیگری] خواهد بـود .مبـارزه مـا بـا
محدودیتهای ساختاری خواهد بود که برای ما ساخته و پرداخته شدهاند» (گروتنبـوئر،2152 ،
ص .)591 .آنگونه که برت میگوید درست از همان آغاز بهنظر میرسد تمامی مفـاهیم مـورد
بحث بهگونهای با هم ارتباط معنایی برارار کنند« :زمانی که سرچشمه اعتبـار و هویـت از بـاور
دیگران خواهد بود ،حضور دیگری برای انسان جهنم خواهد بود ،در مواعیتی که شکنجه ،نه از
طریق شیاطین بلکه به دست خود فرد اعمال مـیشـود و از ایـنرو غیـر اابـل اجتنـا

اسـت»

( ،2114ص .)455 .از اینرو ،زیر سـایة نگـاه خیـره دیگـری ،هویـتهـای وااعـی در صـدف
وجودی خود پنهان میشوند و اجازة شکوفایی نمییابند .دیگر خود ما نیستیم که حضور داریم
بلکه حیات وجودی ما در شبکة هیارتوی وجود دیگران اسیر و گرفتار میآید .از این بابت ،در
چهارچو

اوانین فلسفی« ،نگاه از دیدگاه سارتر ،دایقاً به معنای نگـاه از طـرف چشـمان فـرد

دیگر با اندامهای فیییولوژیکی نخواهد بود . . . ،معنای [فلسفی] آن وجود فرد دیگری بهعنوان
یک سوژه [فاعل شناسا] ،یک خودآگاهی انسانی خواهد بود» (ونگ ،2152 ،ص.)541 .
بهموجآ ادرت نگاه خیره ،زندگی افراد محدود خواهد شد« .این نگـاه خیـره بهنجارسـاز،
نظارتی است که میتوان افراد را از طریق آن طبقهبندی کرد ،تنبیه کـرد و مـورد اضـاوت اـرار
داد .این نگاه خیره ،افراد را اابل رویت میکند ،از طریق آن افراد اضاوت میشوند و بین آنهـا
تمایی اائل مـیشـوند» (فوکـو ،5331 ،ص .)541-544 .همچنـین از دیـدگاه فوکـو انسـانهـا
بهواسطة ارار گرفتن در درون شبکهای از روابط ادرت ،بـهعنـوان سـوژه و ابـژه تقسـیمبنـدی
میشوند :ابژههایی که حد مشخص دارند و سوژههایی که وجود خـود را در تعامـل بـا روابـط
ادرت و سلطه شکل میدهند .در حالی که ادرت اعمال میشود و روشهای اجـرای انضـباط
بهکار برده میشوند« ،انقیاد کسانی که ابژه دانسته میشوند و ابـژه شـدن کسـانی کـه بـه انقیـاد
کشیده شدهاند» به نمای

گذاشته میشود (همان).
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تنها یک راه نجات در فلسفة پیشگامانة ژان پل سـارتر وعـده داده شـده اسـت« :شـما آزاد
هستید ،بنابراین انتخا

کنیـد -بـهعبـارت دیگـر ،نـوآوری کنیـد» (پریسـت ،2115 ،ص-94 .

.)91این نگاه فلسفی سارتر به آزادی که بهوضوح در رسـالة فلسـفی مانـدگار او تحـت عنـوان
«هستی و نیستی :مقالهای در هسـتی شناسـی پدیدارشناسـی» )5349( 5متجلـی شـده اسـت در
نمای نامة دربسته نیی احساس میشود .شخصیتهای نمای نامه در تلهای افتادهاند کـه اـاهرا
راه خروجی ندارد« .اما سارتر معتقد است که همیشه میتوان راه خروجی ابداع کـرد ،و از ایـن
رهگذر ،خود را نوآوری کرد (میرعالئی و نجفی ،5911 ،ص .)44 .با وجود اینکه این افـراد در
دوزخی ابدی گرفتار آمدهاند و با کردههای خود در تاریخ هستی تنها حکم شـیء بـیمقـداری
دارند ،دنبال مفری میگردند تا در نگاه شخصیت دیگر ،تولد و اهوری دوباره یابنـد پـ
بررسی این مسائل میپردازند :آیا میتوانستند انتخا

«بـه

دیگری داشته باشند؟ آیا مسئولیت اعمال

خود را میپذیرند؟» (برودرسن ،2155 ،ص.)91 .
گفته شده است که« ،تفکر اگییستانسیالیستی سارتر در طول خدمت

در ارتـ

فرانسـه در

جنگ جهانی دوم بارور شده است» (همان ،ص .)93 .زمانی که شـیوور جنـگ جهـانی دوم در
سال  5393به صدا درآمد ،سارتر بهعنوان متخصص هواشناسی به خدمت نظـامی احضـار شـد.
اما با سقوط فرانسه ،سارتر به مدت نُه ماه توسط آلمانها دستگیر و زندانی شد .با بازگشت بـه
پاری

در پاییی سال  ،5345به جبهه مقاومت ملحق شد و روزنامـهنگـاری را بـهعنـوان حرفـة

اصلیاش در پی

گرفت.

چون سارتر از ارزشهای بورژوازی حـاکم بـر دوران خـود بیـیاری مـیجسـت ،دوسـتی
طوالنیمدت و صمیمانة او با سیمون دوبووار درست از زمانی که هر دوی آنهـا دانشـجویانی
در مدرسه اکول بودند به پیوند زناشویی ختم نشد ،و این در حالی است که آنها تا پایان عمـر
همچون زوجی جداناپذیر در کنار یکدیگر زندگی کردند.
بین سارتر و پل نییان رابطه دوستانه مانـدگاری شـکل گرفـت تـا واتـی کـه پـل نیـیان در
سال 5341با ترک

نخستین گلولههای توپها در جنگ جهانی دوم کشته شـد .بعـدها ،سـارتر

عنوان میکند که عالیق او برای مفاهیمی همچون «آزادی و حتمیت یا جبربه صحبتهای او بـا
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پل نییان در حیاط مدرسه در شهر الرچل برمیگردد زمانی که پل نییان مبحث دفاع از اختیار و
آزادی اراده را مواعیتی مأیوسکننده توصیف کرده بود» (دابسن ،5339 ،ص.)54 .
از آنجا که اندیشههای فلسفی سـارتر مبنـای اومانیسـتی الحـادی و مارکسیسـتی دارنـد ،او
مشتااانه برای تحقق اهداف چپگرا در کشور فرانسه و سراسـر دنیـا فعالیـت مـیکـرده اسـت
(اونیل ،2114 ،ص .)5999 .در سال  5314زمانی که جاییة نوبل ادبیات به سارتر تعلق گرفـت،
از پذیرفتن آن اجتنا

کرد.

سارتر بهعنوان نمای نامـهنویسـی مطـرح ،سـهمی چشـمگیردر شـکلگیـری هویـت هنـر
نمای نامهنویسی ایفا کرده است .درست از همان زمان اسارت خـود در اردوگـاه نـازیهـا ،بـا
نوشتن ،کارگردانی و بازیگری در نمای نامة بارینا یا پسر رعـد5در دنیـای نمـای نامـهنویسـی
حضور داشته است .اگر تنها به تعداد انگشتشماری از نمای نامههای سارتر اشاره کنیم که در
آنها به مفهوم آزادی و مقاومت آمده اسـت ،مـیتـوان مگـ هـا ،)5349( 2در بسـته (،)5344
روسوی بیرگوار )5341( 9و دستهای آلوده )5344( 4را نام برد.
از زمان فرار سارتر از اردوگاههای نازی در مارس  ،5345دوستداران پرشور و شوق ادبیات
منتظر شنیدن خبرهای حیرتانگییی از دستاوردهای ادبـی اریـآالواـوع ایـن هنرمنـد بودنـد.
اگرچه به مدد جنگ ،سارتر شخصیتی اجتماعی و سیاسی پیدا کـرد (پریسـت ،2115 ،ص،)1 .
باالخره دنیا آن خبر حیرتآور را نیی دریافت کرد« :دو هفته پ

از نخستین اجرای نمایشـنامه

Huis closدر پاری  ،متفقین به نرماندی رسیدند .دو ماه بعد آنهـا در پـاری

بودنـد .اشـ ال

فرانسه به روزهای آخر خود رسیده بود و «سالهای [شکوفایی] سارتر» در حال شروع بودنـد»
(لیک ،2111 ،ص.)14 .
نمای نامة در بسته داستان سه شخصیت نا آشـنا و غریبـه گرفتـار در صـحنهای اسـت کـه
شباهت به اتاق بستة هتلی در جهنم دارد که به سبک دوران اموراطوری روم تییین شـده اسـت.
شخصیتهای نمای

گارسین ،استله و اینه هستند؛ انسـانهـای گناهکـار و ریاکـاری کـه وارد
1. Bariona, or The Son of Thunder
2. The Flies
3. The Respectable Prostitute
4. Dirty Hands

رابطه ادرت و خشونت نگاه در نمای نامه در بسته
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بر هریـک از آنـان بـهدرسـتی

آشکار میگردد که دیگر فرصتی برای رهایی وجود نـدارد ،چـون آنـان دیگـر زنـده نیسـتند و
هویت ابدی خود را در کورة حوادث زندگی دنیوی شکل دادهانـد و آنگـاه کـه در اتـاق را بـه
روی خود میبندند ،تلخی این وااعیت را درک کردهاند که این اتاق دری برای خـرو وااعـی
ندارد ،چون در وااع هیچ خروجی در کار نیست .بنابراین ،آنها تا ابد مجبورند در دوزخ «نگـاه
خیره دیگران» شکنجه داوری وجدان خود و دیگران را بر جسم و روح خـود تحمـل کننـد.در
پایان ،واتی با پوچی آینده سرد و غمانگیی خود مواجه میشوند ،صدای خندهشان گوش فلـک
را کر میکند و در کاناپههای خود به یکباره فرو میافتند.
پ

«اگرچه سارتر با شیطنتی که از او انتظار میرود ،صـحنه در بسـته را در جهـنم ترتیـآ

میدهد (بهخاطر آن که سارتر به زندگی پ

از مرگ اعتقادی ندارد) ،اما نسبت به خود مسـئله

مرگ کامال جدی است» (سولومون ،2111 ،ص .)534 .شخصیتهـای داسـتان کـه خـود را در
زندگی بیپایان پ

از مرگ آزاد و رها از مرزهای زمینی مییابنـد ،در اـاهر اضـایا بـه آزادی

دلخواه برای معنا کردن فردیت خود رسیدهاند .اما آنچنان که داستان پـی

مـیرود ،بـهواسـطة

ادرت «حضور دیگران» در اتاق ،اادر به حفظ آزادی خود نیستند .در وااع این دیگران هسـتند
که از طریق آنچه بیرحمانه تحمیل و وضـع مـیکننـد فردیـت سـوژه [فاعـل شناسـا] را معنـا
میکنند .آنگاه که بدون داشتن هیچ تمایلی تحـت فشـار «دیگـران» و بـهمنظـور کاسـتن از بـار
گناهان خود زبان به اعتراف میگشایند ،عریانی خوی
این اعتراف ،وجدان در عذا
خوی

را بیشتر آشکار میسـازند بـدون آنکـه

آنها را تسکین دهد .بدان سبآ که آنهـا تصـویر عریـان شـده

را یک بار و برای همیشه در تاریخ حک کردهاند .این سه شخصیت تـا ابـد بایسـتی در

دوزخ باای بمانند آن هم در کنار افرادی که از آنها بییارند .همة اینها داستان را بهسوی یکـی
از بنیادیترین عقاید سارتر« ،جهنم ،یعنی [حضور] دیگران» هدایت میکند (غیاثی ،ص.)95 .
 .2بحث و بررسی

بهلحاظ نظری ،تبلور چشمانداز جدید سارتر بر روی ادرت نگاه خیره که بایستی با گفتمان

دیگر شخصیتها یکی دانسته شود ،در جوهره آثار سارتر ارار دارند .این آثار عبارتاند از «در
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بسته ،زندگینامه ژان ژنت ،تا شاهکار ادبی او هستی و نیسـتی ،همـه ایـن آثـار حکایـت از آن
دارند که هویت انسانی در نگاه دیگران عینیت میبخشد و اهور مـییابـد» (ولـف و کتربـرگ،
 ،2114ص.)513 .
نمای نامة در بسته در ابتدا بـا عنـوان دیگـران 5بـه دوسـتداران ادبیـات عرضـه شـد .ایـن
نمای نامه از اعتقاد ااطع سارتر حکایت دارد کـه گارسـین در انتهـای نمـای نامـه آن را بیـان
میکند و دیگر شخصیتها را دوزخ میخواند .بنابراین دایقاً عنوان نشان میدهـد کـه دوزخ و
دیگر شخصیتها با همان مشخصههایی که پیرامون آنها را شکل دادهاند همسو هستند .لـوی
گوردن اهمیت عنوانی را که اولین بار سـارتر بـرای نمـای نامـه در نظرگرفتـه بـود را روشـن
میکند« :بهراستی برای آنهائی که زندگی خود را در راستای برآوردن نیازهایی دیگـران جهـت
میدهند یا وابسته به دنیای دیگران هستند ،دوزخ همان ’،دیگر مردمان‘ است بـا تأکیـدی کـه،
’دیگران‘ این دوزخ را شکل میدهند» ( ،2111ص .)511 .آنچنان که مثـل روز روشـن اسـت،
نمای نامه در بسته سارتر «نهتنها زنـدگی در انتهـای آن (یعنـی مـرگ) را مـورد بررسـی اـرار
میدهد همچنین جهنم مطلق روابط انسانی را نیی مطرح میکند» (سولومون ،2111 ،ص.)4 .
عنوان اصالحشدة نمای نامة در بسته اطعیت زندگی کسانی را نشـانه مـیرود آنچنـان کـه
لوی

گوردن مورد تأکیـد اـرار مـیدهـد بـا دری کـه در انتهـای نمـای نامـه بـاز مـیشـود،

شخصیتهایی که مقید به وجود دیگری برای اثبات وجود خود هستند در اتاق بسته هتل بـاای
میمانند ( ،2111ص« .)511 .آنها در

جهنم را آزادانه به روی خودشان میبندنـد [تنهـا نـور

امید را] ،با علم به این که بههیچوجه احتمال آن نمیرود کـه هرکـدام از سـاکنین اتـاق رهـایی
خود را تضمین کند .پ

سارتر اینگونه میخواهد اثبات کند ،شکنجهای را که هرکدام از ایـن

سه نفر ارار بود به دیگری اعمال کند هرگی متواف نخواهد شد» (اونیل ،2114 ،ص.)5915 .
داستان نمای نامة در بسته حول سه شخصیت میگردد« ،هرکدام از آنها سعی بر ایـن دارد
که بهنوبت کنترل مواعیت را از طریق نگاههای خود بهدست آورد» (برونـر ،5331 ،ص.)214 .
شخصیتهای داستان خودشان را زیر سایة نظارت «نگـاه خیـرة دیگـران» همچـون موجـودات
ضعیفی میبیند که سرنوشتشان از طریق ادرت «نگاه دیگران» کنترل و هدایت میشود همچنان
1. The Others
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میکند« ،هرکدام از ما شکنجهگر آن دو نفر دیگر اسـت»

(غیاثی ،ص .)54 .در وااع آنچه دو شخصیت دیگر از آنها میسازد هویت وجودی خود آنـان
را شکنجه خواهد داد (سولومون ،2111 ،ص.)531 .
با توجه به اینکه دیگر شخصیتهای نمای  ،همچون شخصیتهایی که در باالدسـت اـرار
گرفتهاند ،در پی آن هستند تا مسئوالنه فردیت و هویـت افـراد دیگـر را تعریـف کننـد ،حـدود
اختیارات نگاه ،با روابط ادرت در هم میآمیید و آنچنان که فوکو این مطلـآ را بیـان مـیکنـد
«روابط ادرت تسلط بیواسطهای بر انسان دارد ،ادرت روی افراد سرمایهگذاری میکند ،افـراد
را عالمتگذاری میکنند ،آموزش میدهند ،شکنجه میکنند و مجبور به انجام یکسری واـایف
میکنند تا مراسمی را برگیار کند و نشانههایی را صادر کند» (فوکو ،5331 ،ص.)21 .
انسانی که برده نگاه و اضاوت دیگر افراد است ،وجـدان

سرسـختانه زیـر سـایة نظـارت

دیگری است تا نظام اخالای خود را شکل بدهد .بـا شـکل دادن فردیـت در ابضـة یـک نگـاه
اضاوتکننده ،سه شخصیت نمای نامه در هیارتوی شیءشدگی راه میپویند .این وضـعیت در
حالی اتفاق میافتد که آرام

و تنهـایی آنهـا کـامالً از هـم فـرو مـیپاشـد و در نتیجـه ایـن

شخصیتها هریک به نوعی با تن

آزادی دست و پنجه نرم میکنند.

شخصیتها خودشان را در معرض نگاه دیگران مییابند .همچنان که از حضور دیگـران یـا
خودآگاهی دیگران آگاهند که آنها را نظاره و نظارت میکنـد ،فردیـت آنهـا بـا آنچـه سـارتر

وجود برای دیگری 5میخواند ،دستکاری و دلربایی میشـود .آنچنـان کـه سـارتر در هسـتی و
نیستی ادعا میکند «دیگری بهعنوان یک نگاه» سوژهها را اجبار میکند «تا وجود بـرای دیگـران
را که غیر اابل درک است ،در شکل یک مالکیت تجربه کننـد .نگـاه دیگـری بـدن آنهـا را در
حالت عریانی خود شکل میدهد ،موجآ اهور و تولد آن میشود ،آن را پیکرهتراشی میکنـد،
آن را آنچنان که هست تولید میکند ،و آنگونه آن را میبیند که هرگـی آن را نمـیدیـده اسـت»
(ص .)914 .کلمات اینه بر ادرت نگاه دیگری صحه میگذارد که میتواند فردیت سـوژه را در
رگباری از خشونتها مهار کند« :خآ چه کسی مانع میشود که مـرا رام کنـی؟» (غیـاثی ،ص.
.)25
1. Being-for-others
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این وااعیت ناگییر به حد کافی عنانگسیخته خواهد بود تا بـدن سـوژههـا را کـه کنتـرل و
نظارت روی آن صورت میگیرد از طریق شیوة تربیت دیگر افراد جهتدهـی کنـد« ،بـدنی کـه
کنترل میشود ،شکل میگیرد ،آموزش داده میشود ،اطاعت میکند ،پاسخ میدهد ،مهارت پیـدا
میکند و تواناییهای خودش را افیای

میدهد  . . .بدنی که مطیع و سـربهراه اسـت و ممکـن

است تحت کنترل ،استفاده ،ت ییر و بهبودی اـرار گیـرد» (فوکـو ،5331 ،ص .)591 .ایـنگونـه
است که استل رضایت خود را اعالم میکند و خود را همچون شیئ بیدفاع در اختیـار چنگـال
نگاههای عاشقانة گارسین ارار دهد:
استل ( :محکم به او میچسبد) نروید .به شما هم میگویند مرد؟ به من نگـاه
کنید ،رو بر نگردانید :یعنی اینقدر بدایافهام؟ موهای من طالیی است و ناسالمتی
یکی خودش را بهخاطر من کشت .تمنا میکنم ،تمنا میکنم ،باالخره باید به یک
چییی نگاه بکنید .و در اینجا چییی به جی مجسمه برنیی ،میی یا مبل نیست کـه
به آنها نگاه کنید .هر چه باشد ،نگاه کردن به من هنوز هم دلوذیر اسـت .گـوش
کن! من مثل پرنده کوچکی که از النهاش بیافتد ،دیگـر در البشـان نیسـتم .بگیـر
مرا ،مرا در البت بگیر ،خواهی دید که چقدر مهربانم (غیاثی ،ص.)24 .
فرض بر آن است که ساختار سراسربین 5بهعنوان وااعیت غیر اابل اجتنا

که چشم یا نگاه

ناار را در بر میگیرد ،اادر به اعمال رابطة ادرت است ،افرادی که تحت نظارت ارار میگیرند
به این مطلآ واافند که ادرتی آنها را به نظاره و نظارت نشسته است .براسـاس اصـول فوکـو
در ادرت/دان  :مصاحبههای برگییده و دیگر نوشتهها 2312-5311 :بدنی که در معرض نگـاه
دیگر افراد است ،از طریق نیروهای ادرت هدایت میشود تا رفتار خود را به حالـت عـادی در
آورد .بنابراین نیازی به شکنجة جسمانی نیست« :نگاهی که هر فردی زیر سنگینی آن این بـاور
را درونیسازی میکند که خود ناار خوی

است ،بنابراین هر فردی این نظارت را بـر روی و

در برابر خودش اعمال میکند» (ص.)511 .

1. Panopticon
2. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings: 1972-1977
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این وااعیت بهتنهایی کافی است که در جهنم سارتر نیازی به «ستونهای شـکنجه ،آتـ

و

گوگرد و خرمن هییم نیست .چه میخرفاتی! اصالً نیازی به سیخ بخاری گداخته نیست .جهـنم،
یعنی دیگران» (غیاثی ،ص .)95 .از ااهر اضایا معلوم میشود که مأمور شکنجه دیگری هرگـی
نخواهد رسید ،آنها بهزودی به این وااعیت پی خواهند برد که حضور دیگران تهدیـدی بـرای
موجودیت آنهاست.
پ

جای تعجآ ندارد که شخصیتها در جهنمی ارار دارند که آینهای ندارد «یا هرچیـیی

را که میتوانست شبیه آینه باشد» (همان ،ص .)4 .آنها محکوم هستند تا تصویر خود را بـرای
همیشه در چشمان فرد دیگری خلق و تصور کنند .شاهبیت این مواعیت تـا حـدودی شـبیه بـه
سارتر در سوتامبر  5393است؛ آن هنگام که به ارت

فرانسه در طول جنـگ جهـانی دوم اعـیام

شد .محروم از نگاه معناکننده حلقه دوستان وفادار خود ،او در جمع افرادی ارار گرفته بود کـه
حتی کوچکترین تصوری از سارتر نداشتند برای اینکه مشخصههـای او را وصـف و تحسـین
کنند .بنابراین در میان آنها ،دیده شدن خود [وااعی] او و وجـودش ،در معـرض تهدیـد اـرار
گرفته بود (لیک ،2111 ،ص.)41 .
بهزودی استل تصویری اجمالی از آن تراژدی ترسـناکی را کـه بـا آن روبـهرو هسـتند درک
میکند .استل زمانی که نمیتواند خودش را ببیند ،به این مسئله میاندیشد کـه آیـا بـهراسـتی و
حقیقتاً وجود دارد یا وجود ندارد .او ناامیدانه به دنبال آینهای است تا هویت وااعی خـود را در
آن جستجو کند .زمانی که خود را داخل اتاای بدون آینه گرفتار و اسیر مییابد ،بـا ااطعیـت در
تألم این مصیبت فریاد میزند« :من که نمیتوانم تا ابد بدون آینه بمانم .من بهسادگی نمیتوانم»
(غیاثی ،ص .)51 .در جستجوی یک جایگیین ،او بازتا

ااهر خود را در نگاه بیرحمانه اینـه

میبیند« :لبخند میزنم .لبخند من تا مردمک چشمان شما رسوخ میکند و خدا میداند بعد چـه
بالیی سرش میآید» (همان ،ص.)51 .
نمای نامة در بسته با تمامی انگییة شخصیتهای داستان آن رو به جلو پی

میرود .انگییة

آنها با «ایمان بد» 5تقویت شده تا شخصیتهای دیگر را تبدیل به شیء کنند و از وجود آنهـا
یک شئ سنگی بیشتر باای نگذارند تا جایی که فرد یا افراد مقابل نیی سوژه بودن آزاد خـود را
1. Bad faith
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انکار کنند (لینینبارد ،2151 ،ص .)19-12 .آنها با تحقیر نگاه دیگران نسبت بـه خودشـان نیـی
همراه میشوند .بنابراین برای فرار از این شرایط ،زیـر نگـاه «تثبیـتکننـده» 5شخصـیت دیگـر،
خودشان را همانطور که میخواهند بازمییابند .از آنجا که اینه میخواهـد وجـود اسـتل را بـه
چییی شبیه کند ،خودش را بهعنوان یک آینه در خدمت استل ارار میدهد و سعی مـیکنـد تـا
در نبود آینه ،تصویری از وااعیت استل را به نمای

بگذارد.

اینه :آنجا! آنجا! من آینهای هستم که تصـویرت را مـیگیـرم ،کبـوتر کـوچکم،
گرفتمت .آنجا ارمی نیست .حتی اثری هم نیست .خآ ،حاال اگر آینه شـروع کنـد
به دروغ گفتن؟ یا اینکه چشمهایم را ببندم ،از دیدن تو امتناع کـنم ،بـا ایـن همـه
زیبایی چه میکنی؟ نترس ،من باید به تو نگاه کنم .چشمهایم حسابی باز میمانـد.
و من مهربان خواهم بود ،خیلی خیلی مهربان .اما تو باید به مـن بگـویی( .غیـاثی،
ص)51 .
اینه با آگاهی به آنکه میتواند از طریق نگاه خود جلوی آزادی استل را بگیرد و در برابـر او
اد علم کند ،سعی میکند تا یک شیء بدن مطیع و فرمانبردار از اسـتل بسـازد تـا سـوژه بـودن
اصیل و خود ایجاد شده او را به اهقرای نابودی بکشاند.
اینه :بیا ،هرچه دلت میخواهد باش ،آ

چشـمه ،آ

آلـوده ،در عمـق چشـمانم ،خـود را

همانطور پیدا خواهی کرد ،که میخواهی باشی( .همان ،ص)24 .
در پ

این اتفاقها ،بهراستی توطئة میورانه اینـه بـرای شکسـت دادن اسـتل و کشـاندن او

بهسمت «عدم اصالت» 2است ،میخواهد او را مثلـه کنـد و هویـت او را بـه تنهـا یـک شـیء
جنسیتی ت ییر دهد .پ

به بهترین نحو میکوشد تا ذات اسـتل را از روی هـوس خـود شـکل

دهد و زیبایی او را تا نهایت و حد اعال ستای

و تمجید کند .این دایقاً شبیه کـاری اسـت کـه

استل با گارسین انجام میدهد و با چاپلوسی ستای آمیی تصویر دروغینی را در برابـر چشـمان
گارسین به نمای

میگذارد:

1. Freezing gaze
2. Inauthenticity

سال چهل و نهم

رابطه ادرت و خشونت نگاه در نمای نامه در بسته

39

استل :مسخره ات کردم .من عاشق مردهـا هسـتم ،گارسـین! مـردان درسـت و
حسابی ،مردانی با پوست زبر و دستانی اوی .چانهی تو چانـهی ترسـوها نیسـت،
دهان تو دهان ترسوها نیست ،صدای تو صدای ترسوها نیست .موهای تو موهـای
یک ترسو نیست .و بهخاطر دهانت ،صدایت ،مویت عاشق توام.
گارسین :راست میگویی؟ وااعن راست میگویی؟
استل :اسم بخورم؟
گارسین :پ

من در برابر همه روئـینتـنم ،چـه در برابـر آنهـا کـه آن پـایین

هستند ،و چه در برابر اینها که اینجایند .استله ،ما از جهنم خـار خـواهیم شـد.
(غیاثی ،ص)24-21 .
اما اینه درستی تصور از گارسین را بهعنوان یک اهرمان تأیید نمیکند اما استل ایـن کـار را
انجام میدهد تا شاید محبت گارسین را به خود جلآ نماید:
اینه :خآ ،خآ .شجاعتت را از دست نده .مگر ارار نبود ،که متقاعدکردن مـن برایـت

آسان باشد؟ بگرد دنبال استدالل .کمـی بـه خـودت زحمـت بـده .گارسـین شـانه بـاال
میاندازد .ها؟ چی شد؟ به تو گفته بودم که زخم پذیری .آه ،حاال چه مکافـاتی خـواهی
کشید! تو یک ترسو هستی گارسین ،یک ترسـو ،چـون مـن اینطـور مـیخـواهم .مـن،
میشنوی؟ من می خواهم .و با این وجود ببین من چه ضعیفم ،یـک نسـیم .مـن چیـیی
نیستم ،مگر این نگاهی که به تو دوخته شده ،مگر این فکر بیرنگی ،که ترا فکر میکند.
گارسین با دستهای باز به طرف او میرود ها! دارنـد خودشـان را بـاز مـیکننـد ،ایـن
دستهای بیرگ مردانه .اما به چه امید بستی؟ افکار را نمیشود با دست گرفت .یـا ا،،
چارهای نداری ،باید مرا اانع کنی .تو اسیر منی( .همان ،ص)91 .
در ابتدا هریک از آنها به ترفندی خاص مثل فرار ،تجاهل ،دروغگفتن ،ااهرسـازی ،اذیـت
و آزار ،تیویر و دورویی و خشونت ،در تالش برای فرار از شکنجة دیگری هسـتند .نیـازی بـه
یادآوری نیست که «به هر ذره آخری از ’کرامت انسانی‘5دروغین و بـه سـرعت در حـال محـو
شدن آوییان میشوند» (لوئآ ،2119 ،ص )249 .تا خـود را نجـات دهنـد .ترفنـدهایی کـه در
1. Respectability
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طول حیات خود در دنیا به آنها متوسل میشدند و جیء انکارناپذیری از طبیعت انسـانی آنهـا
شده بود .اما این روش بینتیجه میماند و هنـوز دریچـهای رو بـه آزادی بـرای آنهـا گشـوده
نمیشود .بنابراین ،همانطور که با بدایمانی یا رفتار نادرست خود محکوم میشوند ،در مییابیم
جهنمی هم که در آن گرفتار شدهاند ساختة ذهنهای آلوده خود آنهاست.
از طرف دیگر ،گارسین برای دورماندن از نگاه دیگر شخصیتها ،در ابتدا میکوشد خودش
را از سایه ادرت دیگران کنار بکشد و همچون سرباز آمادهباشی در پست خود توجهی به آنها
نداشته باشد .دلیل این امر را لوی

گوردن اینگونه بیان میکند« :گارسین آن دو زن را بهعنوان

شخصیت دیگری که بایستی برای اثبات وجودش به آنها متوسل بشود ،ابـول نـدارد» (،2111
ص.)513 .
گارسین :من شکنجهگر شما نخواهم بود .بدخواه شما نیستم و کاری به کار شما
ندارم .هیچ کاری .به همین سادگی .پ

هرک

برود سرجای خـودش ،پاتـک ایـن

است .شما اینجا ،شما اینجا ،من هم اینجا .و سکوت .بدون کلمهای .این که مشـکل
نیست ،مگر نه؟ هرکدام از ما به اندازهی کافی گرفتار خودش اسـت .فکـر مـیکـنم،
میتوانم صد هیار سال اینجا بنشینم ،بدون اینکه یک کلمه حرف بینم( .غیـاثی ،ص
)54
اما واتی گارسین به میان زمینیها بر میگردد و صدای دوستان خود را میشنود ،ایـن نکتـه
را در مییابد که جایگاه او در تاریخ ،برای همیشه در نگاه جامعه نق

بسته است .جامعهای که

دربارة هویت گارسین تصمیم خواهد گرفـت .تصـویرهای وحشـتناکی از او در ذهـن سـاکنین
زمین برای همیشه تاریخ نق

خواهد بست .گارسین مردی بسیار بیدل است که از جنگ فـرار

کرده است .همچنین این مطلآ درباره دو زنی که هماتاای او هستند نیی صدق میکند؛ اینه زنی
همجن باز و استل کودککشی است که برای همیشه کارهایشان در ذهن تـاریخ بـاای خواهـد
ماند.
اما در دوزخ راهی برای نجات مانده است ،هرکدام از آنها بایستی نظـر مسـاعد دیگـری را
جلآ کند که او را همانطور که خود او آرزو دارد ببیند ،گویی که بـاور همـان شـخص راهـی
برای رهایی از نفرین ابدی است:
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گوش کن ،تو میتوانی لطفی در حق من بکنی .نه ،وحشت

نکن ،میدانم به نظرت مسخره است که کسی از تو تقاضای کمـک بکنـد؛ عـادت
نداری .اما اگر بخواهی ،اگر به خودت زحمت بدهی ،شاید بتوانیم وااعن بـه هـم
عشق بورزیم .ببین! هیاران نفر تکرار میکنند ،که من یک ترسو هستم .اما هیار تـا
اطمینـان بدهـد،

آدم چیه؟ اگر فقط یک نفر باشد ،فقط یک نفر که با تمام نیروی

که فرار نکرده ام ،که نمیتوانم فرار کرده باشم ،که شجاعت دارم ،کـه آدم درسـتی
هستم ،من  . . .من مطمئن هستم ،که نجات یافتهام .مـیخـواهی بـاورم کنـی؟ در
اینصورت برایم از جانم شیرینتر خواهی بود (همان ،ص .)21
سرتاسر نمای نامه ،گارسین و استل سعی میکنند در برابر اینه همپیمان شوند و اـدرت او
را سرکو

کنند .این اتحاد موجآ میشود تـا اینـه آنطـور کـه گـوردن مـیگویـد «بـهسـبآ

عشقبازی بیحاصل استل با گارسین شکنجه شـود ،زیـرا بـیمحلـی اسـتل بـه او ،هـم تحقیـر
شخصیت اوست و هم در کل توهینی به روش زندگی اوست» ( ،2111ص .)513 .از بین رفتن
ادرت یک شخصیت در صدف فراموشی ،آشنا بهنظر میرسد .ضربان آن همان ریتم کوبنـدهای
دارد که در کتا

مقررات و تنبیه 5فوکو نفوذ پیدا کرده اسـت؛ «اـدرتی کـه روی بـدن اعمـال

میشود بهعنوان یک مالکیت متصور نمیشود اما بهعنوان یک استراتژی المـداد مـیشـود ،کـه
تأثیرات سلطه آن نه به تصرف ،بلکه بـه نظـارت ،تمهیـدات و شـگردها ،روشهـا و کاربردهـا
نسبت داده میشود» ( ،5331ص.)21 .
همانطور که پی تر گفته شد روابط ادرت بیثبات ،به آزادی فرد پر و بال میدهد و سوژه
میتواند روابط ادرت را نادیده بگیرد یا مستقل از همین روابط ادرت عمل کند .البته« ،روابـط
ادرت جایی که هیچ انتخابی در دسترس نیست معادل تحدید فیییکی نیسـت» (بویلـو،2114 ،
ص .)41افراد در محدوده روابط ادرت یا وارد بازی ادرت میشوند یـا بـه سـادگی از روابـط
ادرت کنارهگیری میکنند« .به محض این که افراد وارد روابط ادرت میشوند ،باز هم احتمـال
انتخا

منطقی و رد آن را دارند» (بویلو ،2114 ،ص .)41 .همانطور که گفته میشـود ،روابـط

ادرت نمیتواند با حضور مشارکتکنندگان ناراضی از پذیرش شرایط ،بـه حیـات خـود ادامـه
1. Discipline and Punish
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دهد .اما دورة محوشدن مواتی ادرت بهزودی پایان مییابـد ،همـانطـور کـه اینـه صـریحاً در
صحبتهای خود به تصویر میکشد« :من هم اینجا هسـتم و شـما را زیـر نظـر دارم .چشـم از
شماها بر نمیدارم ،گارسین؛ باید جلوی چشمان من او را ببوسید» (غیـاثی ،ص .)21 .بنـابراین
در برابر نگاه او یا دیگر تماشاگران ،آزادی به معنای وااعی کلمه ،وجود نـدارد« .مـیبیـنمتـان.
میبینمتان .من خودم بهتنهایی خیلی هستم گارسین» (همان ،ص.)21 .
استل که میخواهد موانع رسیدن به عشق دوزخی خود را بردارد ،کارد نامـهبـازکنی را بـر
میدارد که در بدن اینه فرو کند و او را از نگاهکردن برای همیشه باز دارد .امـا گذشـته از همـة
اینها ،اینجا جهنم است .هرچیـیی اـبالً آن اـدر تصـلآ پیـدا کـرده اسـت تـا همـه چیـی را
تسلیمناپذیر جلوه کند « .مرده! مرده! مرده! نه چااو ،نـه سـم ،نـه خفگـی .اتفـاق افتـاده اسـت.
میفهمی؟ و ما برای همیشه با هم هستیم» (غیاثی ،ص.)95 .
 .3نتیجهگیری

با بررسی نمای نامة در بسته «که تمثیلی پرادرت در جهت مجسـمکـردن مفـاهیم بنیـادی
اگییستانسیالیسم است» (برت ،2114 ،ص ،)413 .خواننده به ایـن نتیجـه مـیرسـد کـه سـارتر
تمامی سعی خود را بر آن داشته است تا پرده از درونمایة «نگاه خیـره» بـردارد کـه بـا روابـط
ادرت و سلطه در هم آمیخته است .میتوان بازگویی این نظریه متعهدانه را در پایاننامـة بویلـو
نیی دنبال کرد .بویلو نیی این نظریه را تأیید کرده است که «نگاه و شیوه دیگری ،افراد را به تار و
پود روابط ادرت متصل میکند» ( ،5334ص .)59 .همچنان که این ادعا در جایجای ااهارات
او اابل مشاهده است .همچنین این ادعا بهوضوح تبیین میکند که در سایه نظارت نگـاه خیـره
دیگران که در ساختار نمای نامه نفوذ پیدا میکند سوژههـا [فاعـل شناسـا] بـه روابـط اـدرت
متعهد میشوند .این نکته در حالی است که ادرت عمل آزادانه در جایگاه سوژه از آنها سـلآ
میشود.
سارتر ادعا میکند افراد به دو صورت به خود و به یکدیگر مرتبطند :یا آنها به کسـی نگـاه
میکنند یا کسی به آنها نگاه میکند .زمانی که تصاویر نادرستی از خود ارائه مـیدهنـد ،مسـلم
است که آنها چییی بیشتر از اشیائی نیستند که از نگاه خود برآمدهاند .یـا ایـن کـه خـود را در
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سوژه بودن خود محدود میکنند .در تعامالت اجتماعی ،از طریق نگاه دیگران به از دست دادن
آزادی محکوم میشوند .گاهی اواات پی

میآید که آنها جایگاه خود را به سوژههـای مطلـق

ارتقا میدهند و با نگاه خود ،آزادی دیگران را محدود میکنند .بنابراین ،این از جمله شیوههـای
کار «نگاه» المداد میشود که «نظریه متخاصمانه نگاه آن است که نگاه در حقیقت و در نهایـت
سوژه بودن خود فرد یا دیگری را از بین میبرد» (هاولی ،2111 ،ص.)44 .
برای فوکو و سارتر محو شدن شخصیت بـه عـدم اصـالت در نگـاه شخصـیت دیگـر روی
میدهد .براون موارد اشتراک فوکو با سارتر را روی موضوع «نگاه» ایـنگونـه مطـرح مـیکنـد:
«نگاه شیءشدگی را بههمراه دارد [ . . .و] نبود رابطه متقابل» ( ،2114ص.)511 .
بهنظر میرسد که این وااعیت آشکار «شـکلگیـری روابـط اجتمـاعی سـازنده و مثبـت ،از
مواعیتی که سوژهها سعی در راستای شیء کردن دیگران دارند بهدست نخواهد آمد ،جایی کـه
پیشامدهای ممکن یا منحط میشوند یا از خود بیگانه» (بویلو ،5334 ،ص212 .؛ بویلـو،2114 ،
ص.)11 .
ادرتی که نگاه بر روی بدن اعمال میکند ،از طریق شیوة خاصی که بدن آدمـی در معـرض
آن ارار میگیرد و از این پ

به آن سمت متمایل میشود ،حتی به چشم غیرمسلح نیـی آشـکار

بهنظر میرسد .از طریق متناسآکردن کاربرد مشخصی از بدن برای یک فضـای خـاص ،نگـاه،
تور ادرت خود را بر روی فردیت ،آزادی و اضاوت افراد مـیگسـترد و آنهـا را مطـابق میـل
خود تثبیت و معنا میکند.
از اینرو شخصیتهای داستان ،گارسین ،استله و اینه که هرکدام بهعنـوان افـرادی از خـود
بیگانه شده ااهر میشوند و سعی در «نابودی طرف مقابـل از طریـق نگـاههـای خـود دارنـد»
(بویلو ،5334 ،ص 253؛ بویلو ،2114 ،ص  ،)14نمیتواننـد اصـول اخالاـی زنـدگی اصـیل و
وااعی را دنبال کنند .از این رو بین آنها رابطة متقابل ساختگی وجود دارد.
در نتیجه ،بهعنوان سندی انکار ناپذیر برای اثبات ادرت نگاه ،ایـن مطلـآ کفایـت خواهـد
کرد که هیچ کسی را یارای آن نیست و نخواهد بـود کـه از زیـر سـایه نگـاه دیگـری بگریـید،
نگاهی که با انواع داوریها و اضاوتها همراه است و فردیت سوژه را به مخـاطره مـیانـدازد.
در بنبست این نگاه تظاهر و نق بازی راه به جایی نمیبرد و شخصیتها عریـانی خـوی

را
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آشکار میکنند .نمای
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ادرت «نگاه خیره دیگری» خـود از طریـق اعمـال شـیءشـدگی ،عـدم

اصالت ،انقیاد و تهدید آزادی سوژه خواهد بود .در عین اینکه بایستی پذیرفت در شبکة روابـط
ادرت ،مقاومت نیی هست و افراد میتوانند از میان گیینههای مختلف دست به انتخا

بینند.

یادداشتها

 .5نمای نامة در بسته ژان پل سارتر به دوزخ ،خلوتگاه و خـرو ممنـوع نیـی ترجمـه شـده
است.
 .2نمای نامة در بسته با عنوان «دوزخ» با ترجمه مصـطفی فرزانـه در انتشـارات معرفـت در
سال  5921چاپ شده است.
 .9ترجمة صدیق آذر از نمای نامة سـارتر بـا عنـوان خلوتگـاه در سـال  5993در انتشـارات
سخن چاپ شده است.
 .4عنوان خرو ممنوع در سایت  Wikipediaبهکار رفته است.
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چکیده
ادبیات تطبیقی شـاهه ا اتـا از نقد ادبی ه به بررتی روابف فرهن ی و ادبی میان ملا
ها می پردازد .از این رو بررتـی شـباها ها
برهاتــاه از فرهنه ها

مواوایی و تـاهاار میان ر ار نویسند ان

ونا ون شــاهه ا از پژوهی ها تطبیقی اتــا ،ه همواره

مورد توجه پژوهشــ ران بوده اتـــا .در این راار بررنیا تا به پژوهشـــی در این زمینه با

ن اهی به ر ار ویکاور هو و و شــاپور یریب بدردازیا .هو و ،در رمان مرد

ه می هندد

می وشـد تا به روایا تـرنوشـا تیاه پسر ی زشا رو ه همواره هنده

مو شی بر

چهره دارد ،بدردازد .یریب ،نویسنده

معاصر ایرانی ،نیز در داتاان عذرا لندو ه به کایا

تیره روز دهار ی زشـا رو می پردازد .دو داتاان تصویر اتا از زند ی انسان هایی
ه صــورتی زشــا اما تــیرتی زیبا دارند .میان این دو ا ر  ،از نظر مضــامین ،ره هورد ی
وادث و شـصصـیا ها مشـابها هایی وجود دارد .در این جسـاار بررنیا تا با اتاراده از
ابزار ها تطبیق و مقایسـه به تولی تطبیقی مواوا و تـاهاار در دو ا ر و نیز به مشصص
ردن میزان و علا همانند ها در دو جامعه ماراوت شریی و غربی بدردازیا .

کلید واژه ها :ادبیات تطبیقی ،ویکاور هو و ،مرد

ه می هندد،شاپور یریب ،عذرا لندو ه

 .1مقدمه

ادبیات تطبیقی ،شـــاهه ا از علوم انســـانی و اجاماعی و یکی از وزه ها مها نقد ادبی
تــا .این علا ه ریشــه و زاد اهی فرانســو دارد ،در اوای یرن نوزدها شــک

رفا و در

اوای یرن بیســا هویای مســاق یافا .ادبیات تطبیقی از روابف مل و زبان ها مصالف و از
تعام میان ادبیات یک ملا با ملا ها
____________________________
تاريخ دريافت 1931/1/8 :تاريخ پذيرش1931/1/11 :

دی ر تصن می وید .این وزه از ادبیات به بررتی
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و تجزیه و تولی ارتباطات و شـــباها ها بین ادبیات و فرهنه ملا ها مصالف می پردازد.
(شــورل )5933،83،به زبان تــاده تر می توان را ه ادبیات تطبیقی نوعی دادوتــاد فرهن ی
میان ملا ها مصالف اتـا .در مطالعات تطبیقی هدف شناها اتا.شناها هر رنچه ملیا
هـا مصالف از ها رموهاـه اند وها چنین ر اهی از چ ون ی به ار یر مراهیا بر رفاه از
یکدی ر در راتاا رشد و غنا ادبیات و فرهنه هود.
با توجه به رنچه ه پیرامون ادبیات تطبیقی ،اهداف و رویکردها رن راه شــد ،بررتــی و
مطالعه

شــباها ها و تراوت ها دو ا ر ادبی ،از دو نویســنده ه برهاتــاه از دو فرهنه و

ملـا ونـا وننـد می توانـد در وزه

مطـالعـات و پژوهی ها تطبیقی یرار یرد .در این

پژوهی تــعی بر رن اتــا تا به هوانی تطبیقی میان ا ر از ویکاور هو و و شــاپور یریب
بدردازیا .در این جسـاار ،مســاله این اتــا ه این دو ا ر ادبی از نظر تــاهاار ها مواوایی و
روایی تا چه اندازه به یکدی ر نزدیک هسـاند .در وایع با بررتـی و مقایسه این دو ا ر هواهیا
دید ه ریا در دو جامعه امال ماراوت شـریی و غربی ،روال داتـاان و وادث رن امال مشابه
اتـا؟ ریا هن اهی ه شصصیا ها دو داتاان در شرایطی یکسان یرار می یرند ،همانند ها
می اندیشند و عم می نند؟ برا پاتخ به این توال ،الزم اتا ه دو ا ر را از لواظ شباها
ها مواوایی و تاهاار بررتی و مراهیا مشارک را مشصص نیا.
ویکاورهو و )5301-5331( 1بزر ارین شــاعر ،داتــاان نوید و درام نوید تــده نوزدها
فرانسـه و نیز بنیان ذار مکاب رومانایسـا اتا .از برجساه ترین ر ار او می توان به بینوایان، 2

وژپشا ناردام ،3مرد
مرد

ه می هندد و شمار زیاد مجموعه

شعر و نمایی نامه اشاره رد.

ه می هندد ، 4ه شـاید پد از بینوایان ،شـاهص ترین رمان ویکاور هو و باشد ،در

تـال  5383مناشـر شـد.این رمان بازتاد دغدغه ها اجاماعی نویسنده اتا .انعکاش شور و
شـویی اتـا ه ها تـاده اتـا و ها پر رارت .این رمان تصـویر اتا دییق و روشن از
ان لساان اوای یرن هجدها.
1. Victor Hugo
2. Les misérables
3. Notre-Dame de Paris
4. L’homme qui rit

بررتی تطبیقی تاهاار و مواوا در رمان ویکاور هو و ....

تال چه و نها
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شـاپور یریب ،نویسـنده و ار ردان ایرانی ،در تال  5955در تمنان به دنیا رمد .او فعالیا
هنر هود را در زمینه

تئاتر رغاز رد .او با دتــایار جالل مقدم در فیلا تــه دیوانه رفه

هود را ادامه داد ،و پد از بیســا و اند تــال ار در عرصــه

تئاتر و تــینما اولین فیلا

تینمایی هود را تاها .یریب تاها فیلا هایی چون مالیات ،تو ند ،ری ها جیرجیرک
دار ،اشک و لبصند ،ب ذار زند ی نا و  ...را در ارنامه

هود دارد .و عالوه بر ار ردانی

و بازی ر نویســنده ا چیره دتــا بود ،و مجموعه داتــاانی به نام ها
پاییز را به رشاه

نبد لبی و عصــر

توریر در رورده اتا.

 .2پیشینه ی پژوهش

مجموعه داتاان نبد لبی در تال  5935نوشاه شده اتا ه شام  1داتاان اتا  :نبد
لبی ،تله طالیی ،راز ،یهوه هانه نار جاده ،عذرا لندو ه.این داتــاان ها در وایع بازتابی همه
جانبه از دغدغه ها عاطری ،اجاماعی و درونی نویســـنده اتـــا.الزم به ت ر اتـــا ه این
نویسـنده ،علی رغا داتـاان ها در هور توجهی ،درعرصـه ادبیات ایرانی نویسنده ا تقریبا
ناشناهاه اتا ،و ا ر توقیقی در هور و شایساه ا درباره

او تابه ال در ایران نوشاه نشده

اتــــا.از ایــن رو پــژوهــی پــیــی رو مــی تــوانــد

ــــمــن شــــودن راه بــرا

نویسند ان،مارجمان،مناقدان،اتاتید و دانشجویان ،زمینه تاز و مشوق پژوهی ها دی ر باشد.

از لواظ مواوا و تـاهاار یرابا هایی میان رمان مرد

ه می هندد و داتاان عذرا لندو ه

به چشا می هورد ه با توجه به مرهوم ادبیات تطبیقی ،بررتی و مطالعه

شباها ها و تراوت

ها مواوایی و تــاهاار این دو ا ر می تواند در زمره پژوهی ها تطبیقی یرار یرد.هدف
از این بررتـی و مقایسـه ،پاتخ دادن به این پرتی اتا ه همانند دو ا ر در چه زمینه و به
چه میزان اتا.
لذا بررنیا تا با اتا راده از ابزار تطبیق و مقایسه ،عالوه بر توجه به شباها و همانند دو ا ر
ادبی ،به مســاله تا یر و تا ر و ارتبام میان دو ا ر نیز توجه شــود .همان طور ه راه شــد ،میان
این دو ا ر شــباها هایی از نظر تــاهاار روایی و ره هورد ی وادث و شــصصــیا ها با
یکدی ر وجود دارد .اما برا مشصص ردن میزان و علا شباها ،نیاز اتا با اتاراده از ابزار
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مقایسـه و تطبیق ،شاهص ترین عناصر داتاان را در دو داتاان تنجید و تدد لقه

ارتبام

میان دو ا ر را مشـصص رد .از این رو ،در این راار ابادا به تولی مواوایی و تدد به تولی
تاهاار دو ا ر و بررتی شباها ها و تراوت ها در این وزه هواهیا پرداها.
 .3بحث و بررسی
 .1 .3تحلیل محتوایی دو داستان

هر دو داتـاان به روایا داتـاان انسان هایی می پردازند ه از زیبایی چهره بی نصیب اند.
انســان هایی ه تــال ها به هاطر عیب یاهر هود مورد تمســصر و توقیر دی ران یرار می
یرند ،ال رنکه وجودشــان لبریز از صــدایا ،پا ی ،یک رن ی و عشــق اتــا .رنان صــورتی
زشـا اما تـیرتی زیبا دارند .مرد

ه می هندد روایا روز ار پردرد و رنک ود ی اتا ه

توتـف ومبراچیکوها یا همان هریداران بچه،معلول شـده اتا و با زهمی ه بر صورت دارد
ویی همیشـه می هندد.پسرک عض و یک روه معر ه یر می شود و به دهار ی نابینا به نام
دئا دل می بندد.دهارک نیز به دلی نقص یاهر هود مورد توقیر و تمســصر دی ران یرار می
یرد .پسرک و دهارک به یکدی ر دل می بازند .در این بین پسرک هانواده

هود را می یابد

و به دنبال تــرنوشــا هود می رود ،اما دهارک همچنان به او عشــق می ورزد .پد از مدتی
پسرک ه همچنان به دلی زشای صورتی مورد تمسصر یرار می یرد به تو دهارک باز می
ردد ،ال رنکه دهارک در فقدان پسـرک جان باهاه اتا .پسرک نیز ه دی ر ای ورتو
امید در زند ی هود نمی یابد در اوج یاش و ناامید هود را به امواج دریا می تدارد.
داتاان عذرا لندو ه نیز روایا زند ی دردناک و غا بار دهار ی زشا روتا .دهارک به
دلیـ زشـــای چهره اظ لوظـه ا از توقیر و تمســـصر دی ران در امان نمی ماند.با این ال
وجودظ را صــدایا و پا ی پر رده اتــا و در قیقا انســانیا در وجود او تجلی پیدا می
ند.

دراین میان دهارک به یکی از شا ردان نانوایی دل می بندد و از صمیا یلب او را می پرتاد
اما پد از اندک مدتی شــا رد نانوایی عشــق او را از یاد برده ،او را فراموظ می ند ،ال رنکه
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او هر ز ا ـر به فراموشی عشق پاک هود نیسا .او در رتی عشق می توزد و در اوج غا،
فقر و ناامید جان می تدارد.
در قیقا شـصصـیا ها اصـلی هر دو داتـاان انسـان هایی هساند ه علی رغا زیبایی
تـیرت ،یربانی زشای صورت و چهره هود می شوند و از مواهب زند ی ا ررام و بی دغدغه
بی نصیب می ماندند.
 .4تحلیل ساختاری دو داستان
 .1 .4شخصیت 1و شخصیت

پردازی2

یکی از عناصـر مها داتـاان بعد از پیرنه ،شـصصـیا و شـصصـیا پرداز اتا .مارتین
ترن  ،3مناقد و مؤلف ان لیسـی ،معاقد اتا هر شصصیای یک تاهامان المی اتا ه بیرون
از مودوده

ااد هیچ موجودیای ندارد .در وایع اشصاص تاهاه شده ا را ه در داتاان یا

نمایی نامه ضور می یابد ،شصصیا می نامند (هردمندان) 5935،50،
میرصادیی در تعریف شصصیا و شصصیا پرداز می نویسد « :شصصیا ،فرد اتا ه
یریا روانی و اهالیی او در عم او و رن چه می وید و می ند ،وجود داشــاه باشــد .هلق
چنین شصصیا هایی توتف نویسنده ،ه برا هواننده در وزه داتاان مث افراد وایعی جلوه
می نند ،شصصیا پرداز می هوانند( ».میرصادیی) 5980،539 ،
میان شـصصـیا ها هر دو داتـاان شباها هایی وجود دارد :ویندلین ،4دئا 5و عذرا .الباه

الزم به ت ر اتــا ه مرد

ه می هندد در یالب رمان نوشــاه شــده اتــا ،ال رنکه عذرا

لندو ه یک داتاان وتاه اتا و شصصیا پرداز در یک داتاان وتاه نسبا به رمان تاده تر

و مودودتر اتــا .در مرد

ه می هندد شــصصــیا ها ماعدد وجود دارد ،ال رنکه در

عذرا لندو ه تنها شـصصیا داتاان عذرا اتا و تنها در بصی ها

وتاهی هواننده با صا ب

هانه و فرزندانی برهورد می ند .ضور شصصیا ها فرعی در این داتاان تا رنجا ا رنه
1. Character
2. characterization
3. Martin Ternel
4. Gwynplaine
5. Dea
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اتـا ه ای هواننده در طول داتـاان نام شصصیا ها فرعی را نمی داند .در مرد

ه می

هندد ،ویندلین و در عذرا لندو ه ،همان طور ه از نامی پیداتا ،عذرا ،شصصیا ها اصلی

دو داتـاان هسـاند .با رنکه شصصیا پرداز در مرد

ه می هندد یو تر و موکا تر اتا

امادر داتـاان عذرا لندو ه نیز نویسنده موفق به ارائه تصویر روشن از شرایف زند ی فرد و
االت رو ی و روانی و هصــوصــیات اهالیی عذرا به هواننده می شــودو به ونه ا

ه از

توصـیف االت و رفاارها دی ر شـصصـیا ها چشـا می پوشد و تعی می ند تنها از میان
را وها

وتاه و مصاصر ه میان عذرا و دی ر افراد هانه رد و بدل می شود ،تصویر

وتاه

و ذرا به هواننده ارائه دهد.
ویندلین و عذرا افراد هساند ه از زیبایی چهره بی بهره اند .رن ها انسان هایی زشا رو
هســـاند ه لوظه ا از توقیر و تمســـصر دی ران در امان نمی مانند .با این ال وجودشـــان
تـرشـار از پا ی ،زیبایی و عشـق اتا .ویندلین و عذرا در راه عشق دل می بازنند و شیراه و
دل باهاه

معشوق می شوند.

ویندلین عاشـق دهار ی به نام دئا می شود ه دهارک نیز به او دل می بازد و لوظه ا او
را ترک نمی ند .این ویندلین اتــا ه برا توقق ررمان ها و ررزوها هود مجبور به ترک
دئا می شـود و در پایان هن امی ه دوباره به تـو او باز می ردد با مرم معشوق مواجه می
شـود و در نهایا ناامید و درد هود را نیز به رغوظ مرم می تدارد .ال رنکه عشق عذرا به
علی همیر یر ،عشـقی یک طرفه اتا .علی،عذرارارها می ند،اما عذرا همچنان به عشق هود
وفادار می ماند.او روزها و شـــب ها در رتی عشـــق می تـــوزد و در پایان در اوج ناامید و
تاریکی جان می دهد .در طول داتـــاان عذرا اهی نقشـــی از ویندلین را به هود می یرد و
اهی به دئا شـباها می دهد .او نیز مانند دئا تا رهرین لوظه به عشق هود وفادار می ماند .دئا
و عذرا هر دو در دور معشــوق می تــوزند و در نهایا درد ،بیقرار  ،بیمار و فقر جان می
بازنند.

هو و و یریب هر دو به شــیوه ا غیرمســاقیا ،به شــصصــیا پرداز پرداهاه اند .رنان
وشـــیده اند تا از طریق راار ،رفاار شـــصصـــیا ها با هود ،با طبیعا و با دی ران ،رنها را به
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هواننده معرفی نند .به عنوان نمونه یســـما هایی از توصـــیرات را در لوظات مشـــارک دو
داتاان مقایسه می نیا.
در این دو مثـال هو و و یریـب بـه توصـــیف یـاهر ویندلین و عذرا پرداهاه اند .هر دو
ن ویسـنده با اتـاراده از لمات و عبارتی با بار معنایی منری تعی رده اند تا تصویر از زشای
چهره شصصیا ها

اصلی به هواننده دهند.

 دهان تابیخ وظ ،وظ هایی تا وشـه چشا ،دماغی بد شک و تلوتلو هور ،هر ه
به او می ن ریسا ،بی اهایار از هنده روده بر می شد( .هو و) 98 ،5938،
 دهانی شـــاد و بی یواره بود و من هیچ ویا هنده

او را ندیده بودم و اهی ه

دی ر مجبور می شــد بصندد فوراچ چادرظ را جلو دهانی می شــید .ابروهایی وتاه و
ا پشــا بود و چشــا هایی ها تعریری نداشــا .درش مث چشــمان یورباغه ا

ه با

و شا تر از رد در رورده باشد ،تو صورت پر از ربله اظ وق زده بود( .یریب،5935،
)513
 .2 .4موضوع 1و درونمایه( 2مضمون)

مو ــوه هر داتــاان مرهومی اتــا ه داتــاان درباره

رن نوشــاه می شــود .مو ــوه را

نویسـنده در پیرنه نمایان می تازد و هواننده با هواندن داتاان به رن پی می برد( .میرصادیی،
]...[)5983،39دروایع «مو ــوه» مجموعه وادث و پدیده هایی اتــا ه داتــاان را هلق می
ند( .همان)31،
در بصی تولی مواوایی دو داتـاان ،شـرم مصاصـر و وتاهی از هر دو داتاان راه شد.

همان طور ه تو یح داده شد ،مو وه اصلی رمان مرد

ه می هندد پیرامون زند ی پسر بچه

ا اتــا ه توتــف دزدان بچه ربوده شــده اتــا و به دتــا رنان دچار نقصــی عجیب و
و شـاناک در نا یه صـورت می شـود.همین اد ه اورا دچار فراز و نشــیب ها بسیار می
ند ،تا رنجا ه در اوج درد ،غا و نا امید هود را به امواج دریا می تدارد.
1. Topic
2. Theme
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مو ـوه اصلی داتاان عذرا لندو ه نیز ول زند ی دهار ی زشا رو و فقیر می ردد ه
هدماکار هانواده ا

روتمند و اشـرافی اتـا .دهارک به هاطر زشای چهره اظ لوظه ا از

تمســصر و توقیر دی ران در امان نمی ماند.او در مســیر زند ی اظ دچار وادث و مشــکالت
بسیار می شود و ترانجام در اوج درد ،غا و نا امید می میرد.
«درونمایه فکر اصـلی در هر ا ر اتا ،هف یا رشاه ا

ه در هالل ا ر شیده می شود و

مویعیا ها داتاان را به ها پیوند می دهد .به بیانی دی ر ،درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه
ا می تعریف رده اند ه نویســنده در داتــاان اعمال می ند .به همین جها اتــا ه می
ویند درونمایه هر ا ر جها فکر و ادار ی نویســنده اظ را نشــان می دهد( ».همان)535،
الباه درونمایه را نباید با «مو ـوه» یکی دانسا و این دو را به جا یکدی ر به ار برد .چنین
اشاباهی موجب عدم فها هواننده می شود و او را دچار تردر می و رشرا ی می ند .مو وه
هر داتاان مرهومی اتا ه داتاان درباره

رن نوشاه می شود .مو وه را نویسنده در پیرنه

نمایان می تــازد و هواننده با هواندن داتــاان به رن پی می برد( .همان)39،با توجه به رنچه از
مو وه دو داتاان بر می رید  ،می توان ادعا رد،زشای صورت ،زیبایی تیرت ،انسانیا ،عشق
جـاویـد ،نیکی ،فقر و ندار  ،بیچار ی طبقه

موروم جامعه،ناامید  ،ســـرت ،درد ،رنک و

عذاد و مرم .از مضامین مشارک دو داتاان اند .در وایع  ،مراهیا و مضامین مشارک در دو ا ر
مراهیمی جهان شمول اند ه در میان همه

ردمیان مشارک هساند.

پیرنگ1

«پیرنه (طرم ،نقشـه ،چهارچود ،ال و) شبکه

اتاداللی وادث در داتاان اتا

و چون و چرایی وادث را در داتاان نشان می دهد .به عبارت دی ر ،پیرنه وادث
را چنـان تنظیا و تر یـب می نـد ـه در نظر هواننـده منطقی جلوه ند .از این نظر
پیرنه تنها ترتیب و توالی وادث نیسا ،بلکه مجموعه
در قیقا نق

تازمان یافاه ویایع اتا.

وادث اتا ،با تکیه بر روابف علی و معلولی» (همان)510،
1. Plot
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اد ه ،1ره افکنی ،2شـمکی ،3هول و وال ،4بوران ،5نقطه اوج 6و ره شــایی 7از اصلی
ترین عناصـر یک پیرنه منسـجا به شـمار می رود.همان طور ه مال ظه می شود دو داتاان
دای در چهار اد ه

اصلی ،زشای صورت و یاهر ویندلین  ،عذرا و دئا ،تمسصر و توقیر

رنها از تـو دی ران ،اتیر شدن رنها در دام عشق ،ترک معشوق ( ویندلین دئا را ترک می ند
و علی همیر یر عذرا را ) و مرم ( ویندلین  ،دئا و عذرا) مشارک اند.
شـمکی در داتاان بین دو نیرو ناهمسو یا ماضاد صورت می یرد  :نیروها بیرونی و
درونی ورغـاز شـــمکی از همان مانع ه موجب عدم تعادل شـــده تـــرچشـــمه می یرد.
(هردمندان )5935،55،در شـمکی ها بیرونی ،وادث پیر امون افراد انسانی و غیرانسانی به
صـورت فیزیکی رو می دهد و شام در یر میان انسان با همنوه هود و غیرهود اتا
(شمعی)31، 5933،
در یر ها تــیاتــی و اجاماعی ویندلین برا باز پد رفان قوق و هویا از دتــا
رفاه

هود و نیز هصـوما ها تیاتامداران با او ،از مها ترین مشکی ها بیرونی رمان

مرد

ه می هندد اتــا .جدال و در یر همیشـ ی فرزندان صــا ب هانه و همســایه ها با

عذرا نیز از مها ترین شمکی ها بیرونی داتاان عذرا لندو ه اتا.
در شــمکی ها درونی ،وادث در درون فرد می ذرد و جدال و در یر بر تــر هود
اتـا(همان) .شـمکی ها درونی ویندلین ،شک و تردید او برا ترک دئا و رفان به تو
ررمـان هـا و ررزوهـا هوددر رمـان هو و ،و شـــمکی ها روانی و درونی عذرا با هود،
هن امی ه علی همیر یر او را ترک رده اتـا ،از مها ترین شمکی ها درونی دو داتاان
اند.بوران هر داتـاان زمانی اتا ه نیروها ماقاب برا رهرین بار با ها تالیی می نند و با
شــاندن علمی داتــاانی به نقطه

اوج ،موجب د ر ونی زند ی و شــرایف شــصصــیا یا
1. incident
2. Complication
3. Conflit
4. Suspence
5. Crasis
6. Climax
7. Reversal
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شـــصصـــیا ها داتـــاان می شـــوند و ترییر یطعی در هف داتـــاانی به وجود می رورد.
(میرصادیی)581 ،5983،
بوران مشـارک در هر دو داتاان،اتیر شدن شصصیا ها داتاان در دام عشق اتا .نقطه

اوج در داتـــاان مرد

ه می هندد ترک دئا از تـــو

ناامید او از باز شـا عشق هود اتا .نقطه

ویندلین با درد ،رنک و عذاد دئا و

اوج در داتاان عذرا لندو ه نیز ترک عذرا از

تـو علی همیر یر اتـا .عذرا در دور عشق هود ماوم چنان درد و عذابی می شود ه
او را تا مرز بیمار و جنون می شاند.
در نهایا ،ره شـایی هر دو داتـاان تو م با نامید  ،تاریکی ،ترد و مرم اتا .دئا در
دور

ویندلین جان می بازد .ویندلین نیز در نهایا ناامید هود را به رغوظ تــرد مرم می

تــدارد .عذرا نیز از درد عشــق و جنون ،در اتایک موقر ار ر هود جان می دهد .مرد

ه

می هندد با ت ر این جمالت به پایان می رتد:
به لبه شای رتید و را :
 دئا ببین رمدم.یدم پیی ذاشا شای فاید دیواره بود .پا بر هال نهاد و واژ ون شد.
شب تاریک و ررام و رودهانه بسیار عمیقی بود .در رد غوطه ور و به ررامی ناپدید ردید.
سی چیز ندید و صدایی نشنید( .هو و) 130 ،5938 ،
و عذرا لندو ه نیز با ت ر این جمالت به پایان می رتد :
لرزشـی تراپایی را فرا رفا و بی اهایار ترظ رو بالی افااد زیر لب با یک دنیا اندوه
را :
« ا ه یه ویا چشاون به چشی افااد ،بشی ب ین ه بازم»....
از شـرم رفی را هورد و همانطور ه لبهایی می هندید چشا ها را ها ذاشا و دی ر
رنها را باز نکرد( » .یریب )598 ،5935،
همان طور ه مثال ها بر رفاه شــده از بصی ها پایانی دو داتــاان نشــان می دهد ،دو
داتاان پایانی مشابه دارند .هر دو داتاان با مرم شصصیا ها اصلی به پایان می رتند.

تال چه و نها
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 .3 .4زاویه دید ،1زاویه روایت

زوایه دید از عناصـر یاتی هر داتـاان به شمار می رود« .زاویه دید نمایی دهنده

شیوه

ا اتـا ه نویسـنده به وتیله رن مصالح و مواد داتاان هود را به هواننده ارائه می ند و در
وایع رابطه

در مرد

نویسنده را با داتاان نشان می دهد»( .میرصادیی)193 ،5983،
ه می هندد بنا داتاان به زوایه

دید عق

لی یا دانا

لی یرار رفاه اتا.

به عبارت دی ر فکر برتر ،از هارج ،شــصصــیا ها داتــاان را رهبر می ند ،از نزدیک
شـاهد اعمال و افکار رن هاتـا و از افکار و ا ساتات پنهان همه شصصیا ها هود باهبر
اتــا .وظ هایی می تواند صــدا شــصصــیا ها را بشــنود پیی از رن ه رن ها شــروه به
صوبا نند و چشا هایی می تواند از میان درها بساه و پرده تاریکی بیند.
در عذرا لندو ه داتـاان از زبان شـصصـیا غیر اصلی و ا اهمیای نق می شود( .یکی از
فرزندان صـا ب هانه).راو داتاان به شصصیا داتاان از هارج ن اه می ند و در عین ال
همراه شـصصـیا داتاان ر ا می ند .در وایع فرزند صا ب هانه ،شصصیا اصلی داتاان
نیسا ،بلکه غیرمساقیا در جریان ماجرا شصصیا اصلی یعنی عذرا یرار می یرد و تها ا
اهمیای در داتاان دارد .در قیقا اناصاد این زاویه دید از تو نویسنده به ما اجازه می دهد
ه شـصصـیا اصـلی داتـاان را نه به وتیله

هود او ،بلکه از طریق شصصیا دی ر داتاان

بشناتیا .بنا بر رنچه ه راه شد شیوه روایی دو داتاان امالچ ماراوت اتا.
گفتگو2

را و به معنا مکالمه و تصن را ن با ها رد و بدل ردن عقاید و افکار اتا و درشعر،
داتـاان و نمایی نامه به ار برده می شـود(.میرصـادیی )5983،911،را و به داتاان نیرو می
دهد و زند ی می بصشد .ما اغلب از نووه

در رمان مرد

رف زدن افراد پی به شصصیا رنها می بریا.

ه می هندد را وها وتاه و زبان نویسـنده ،زبان ا ا و غالب بر داتــاان

اتـا .زبان و بیانی ه ماعلق به ادبیات یرن نوزده فرانسه اتا .زبانی رتمی به همراه واژ انی
1. Point of view
2. Dialogue
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ه مربوم به طبقه

روشنرکر جامعه اتا .در عذرا لندو ه همچنان را وها

شمارة اوّل

وتاه به چشا

می هوردو ال رنکه این را وها بازتاد عقاید و اندیشه ها شصصیا هایی هساند ه زبانی
عامیانه دارند .را وها این داتـاان ،در نقطه مقاب
وچه و بازار مردم ایران دهه

را وها رتــمی داتاان هو و ،به زبان

تی بیان شده اتا.

در مثال ها زیر ،نوه زبان و واژ ان به ار رفاه شده در
همان طور ه مال ظه می شود،در مرد

داتاان نشان داده شده اتا.

ه میصندد ،نویسنده از زبان و واژ انی رتمی اتاراده

رده اتا ،ال رنکه در داتاان عذرا  ،نویسنده از زبان و واژ ان عامیانه اتاراده رده اتا.
 ا زند ی من ! ا رتــمان من ! دئا من تــرمســاا .ب ذار بوتــه به پایا زنا( .هو و) 133 ،5938،
«عـذرا ،هبـه ،ترو هـدا ،ان ار ه اال دنیا ن فیکون شـــده ،چاه ] ، [....بلند شـــو ،ب و،
بصند[...]».

«هانوم جون ،دش هودم نید]( ».[....یریب) 551 ،5935 ،
 .5 .4زمان،

در مرد

فضا1

ه می هندد ،زمان و فضــا مشــصص اتــا .داتــاان در اوای یرن هجدها در

ان لساان و در دوران تلطه

اشرافیا رو می دهد و تصویر اتا از زند ی مردمانی تهی

دتــا ه در مقاب تــلطنا بی دفاه مانده اند و راهی جز تســلیا در برابر جامعه

بی ر ا

هود ندارند.

مرد

ه می هندد تــال ها به طول می انجامد .دوران ود ی ،نوجوانی و جوانی ویندلین

مر له به مر له از مقاب چشــمان هواننده ذرانده می شــود .از تــو دی ر ،داتــاان عذرا
لندو ه زمان و مکان مشـصصـی ندارد .فضـا

ا ا بر داتـاان همان هانه

اشرافی تا ه

عذرا هدماکار رن اتـا .ال رنکه ،پد ازهوانی داتاان این فر یه ه داتاان در همان دوره
و عصـرنویسـنده ،همان ایران دهه

تی یا چه  ،اتراق می افاد ،چندان دور از تهن نیسا .با

این ال صونه پرداز ها مشار ی از یبی توصیف زند ی و تمایالت تر ود شده طبقه
1. atmosphere

تال چه و نها
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ار ر و تهی دتا ،توصیف لوظات عشق ،جدایی و جنون نزد ویندلین ،عذرا و دئا مشاهده
می شود.
 .6نتیجه گیری

رمان مرد

ه می هندد و داتــاان عذرا لندو ه از منظرها مصالف مواوایی و تــاهاار

مانند شـصصیا پرداز  ،مضمون ،مو وه و پیرنه شباها هایی با یکدی ر دارند .هر چند ه
زاویه

دید و روایا ،زمان ،فضــا و نوه را وها در دو داتــاان بازتاد دهنده تراوت هایی

می باشـند .در وایع رنچه بیی از پیی دو داتـاان را به یکدی ر مشابه می تازد،مضمون زشای
صـورت و زیبایی تـیرت اتا.شصصیا ها اصلی دو داتاان انسان ها هساند ه از زیبا
چهره بی نصیب اند اما وجودشان تراترزیبا و عشق اتا.
از لواظ تـبک نوشـاار نیز هر دو نویسـنده نثر

یرا و منسجا دارند اما نباید زیبایی بی

نظیر نثر نویســـنـده ا همچون هو و را ـه یـدرت المی در رمان بینوایان در تهن هم ان
جاودانه اتــا ،نادیده رفا.او در رمان زبانی تــرشــار از اتــاعارات و ررایه ها ادبی ،زبانی
فاهر و شعر ونه و دارا پیچد ی ها زیبایی شناهای را به ار رفاه اتا.

در مرد

ه می هندد ،زمان و فضــا (ان لســاان یرن هجدها) ،نقی بســزایی در پیی برد

داتــاان دارد و بر عملکرد شــصصــیا ها و ویوه وادث تی یر می ذارد ،ال رنکه در عذرا
لندو ه فضــا و زمان عنصــر مها و تــازنده نیســا .از رنجا ه مرد

ه می هندد یک رمان

چهارچود دار اتــا ،دارا پیرن ی منســجا و منطقی اتــاو داتــاان عذرا لندو ه نیزعین در
تـاد ی ،امالمنسجا و منطقی به نظر می رتد .هو و و یریب هر دو ها از لواظ مواوا و ها
از لواظ تـاهاار داتـاان موفق عم

رده اند ،اما همان طور ه راه شــد نمی توان زیبایی نثر

مسوور ننده و تزیین نوشاار هو و را نادیده رفا.
ما در این جســاار ،شــباها ها مواوایی وتــاهاار ماعدد میان این دو ا ر مشــاهده
ردیا.به ار بردن ابزارها یکســان توتــف دو نویســنده برا بازتاد وایعیای تلخ در زند ی
انسـانی ،از ویژ ی ها بارز و مشابه این دو ا ر اتا .انسان هایی از دو ترزمین ماراوت ،یکی
این تـو

ره ها ی و دی ر رن تو ،یکی از ایران و دی ر در ان لساان ،ترش ها  ،ن رانی
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شمارة اوّل

ها و دغدغه ها یکسـانی دارند ،با مسائ  ،بوران ها و رشرا ی ها مشابهی در زند ی مواجه
می شوند ،و دردها و مرارت ها مشابهی را تجربه می نند .در توجیه شباها ها دو داتاان
باید را ،هر چند هیچ اطاله دییقی از ارتبام یریب با زبان و ادبیات فرانســـه و نویســـند ان
فرانسو در دتا نیسا ،اما شباها ها دو داتاان تا جایی تا ه این فر یه ه یریب نیز
مانند بیشـار نویسـند ان ایرانی ها عصر هود،ماا ر از جریان ها ادبی و نویسند ان غربی ،به
هصوص هو و ،بوده باشد ،چندان دور از تهن نیسا.
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Extended Abstract
1. Introduction
Modern historiography is based on theory, methodology, and research epistemology.
This discussion has recently entered the field of Translation Studies and many
Translation Studies researchers have since focused on the concepts of history,
historiography, and methodology in translation historiography, enriching the field
by offering and promoting different approaches to translation history. Though over
the last three decades the focus has turned to translation history and numerous
research studies have been conducted in the field, research on translation history
cannot be compared to other types of research in Translation Studies in terms of
quality and quantity. However, the progress that has been made over the last few
decades has been so huge that today many scholars propose to consider translation
history as an independent research area.
2. Theoretical Framework
Anthony Pym’s ideas are important in this respect. He sees translation historiography
as having three levels: archeology, criticism, and interpretation. Archeology
addresses such questions as "who has translated a text?", "where the translation has
taken place?", "when the translation has been done?" and "which text has been
translated?" and provides the necessary data to be used in the next levels. The
provided data can also be used to defend or attack historical hypotheses. In this level,
the information is presented as lists or catalogues. Historical criticism explores
intertextual relations in order to address the question "how?" and to project the values
which are necessary for an ethical or aesthetic appreciation of historical hypotheses.
According to Pym (1992), archeological research may reveal some motives pertinent
to such questions and criticism may provide further theoretical insights, but neither
can become properly historical until they address such questions as "why this text",
1 Corresponding Author: khazaeefar@yahoo.com
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"why in this way? " and "with what actual effect?", questions which fall within the
realm of interpretation which is the objective of true historiography. Pym (1992)
believes that most of what we commonly accept as texts on the history of translation
belong to the field of archeology or criticism, and not to historiography as such;
neither archeology nor criticism is able to formulate hypotheses pertinent to the
dynamics of change, both failing to capture and explain change – a feature which
must be placed above all other things in historiography.
Pym (1992) argues that this complication stems from the fact that few
researchers know exactly what they aspire to find and how they wish to find it.
According to Pym (1992), therefore, the historiography of translation remains mostly
impressionistic, with little attention given to a scientific basis that might be gained
through the testing of falsifiable hypotheses. In his article shortcomings in the
historiography of translation, Pym (1992) complains about a situation that
translation history has been stuck in and attribute this situation to seven
shortcomings: “(1) archeological accumulation of data that respond to no explicitly
formulated problematic, (2) dependence on anecdotal evidence, (3) indiscriminate
periodization, (4) visions of translations as expressions rather than potential agents
of historical change, (5) axiomatic privileging of target cultures, (6) the use of
unfalsifiable methodological hypotheses, and (7) failure to appreciate the
interculturality of the translator's position” (Pym, 1992, p. 15).
3. Methodology
The present study is a case study which is qualitative in nature. Drawing on Pym’s
approach to translation history, this article aims to study Bā Cherāgh o Āʾeene: Dar
Jostojūye Taḥavvole Sheʿre Moāṣere Fārsī (With Lamp and Mirror: In Search of the
Roots of Modem Persian Poetry) written by Mohammad Reza Shafiee Kadkani.
4. Discussion
Through the analysis of the book, it was found that Kadkani has avoided the common
shortcomings in translation historiographies by using documents, avoiding anecdotal
narrative, and stressing the active role of translation and translators in the process of
change. By focusing on the source culture, Kadkani has also overcome the objections
raised by Pym to system theory which mostly focuses on the receiving end in the
translation process.
5. Conclusion
Given these points, it can be said that Kadkani’s methodology in historiography is
very similar to Pym’s in the following respects:
 Responding to an explicitly formulated problem (the evolution of modern
Persian Poetry);
 Dependence on the documents and avoiding anecdotal evidence;
 Seeing translations as the potential agents of historical change;
 Privileging source cultures;
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 Appreciating the interculturality of the translator’s position;
 Applying falsifiable methodological hypotheses.
Keywords: Archeology, Historical criticism, Interpretation, Historiography and
translation history.
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Extended Abstract
1. Introduction
The issue of translation equivalence has received increasing attention from
translation theorists and translators, but it seems that this issue can be investigated at
different levels and from different perspectives. Reception Theory which appeared
from the second half of the 20th century as an opposition to New Criticism, was to
re-define the author-reader-text relation in different forms. In this theory, the author
is de-centralized and unfocused and the reader and his perception based on his
historical and sociocultural contexts are at focus. In this regard, Wolfgang Iser
developed a branch of Reception Theory, i.e. School of Reception Aesthetics, which
per se represents the issue of equivalence in case of translation. Moreover, by
presenting Conceptual Metaphor Theory (CMT), Lakoff and Johnson (1980) opened
a new window towards equivalence theory and dealt with the problem of equivalence
at the conceptual level. Following this theory, diverse cognitive approaches such as
Tabakowska’s experiential equivalence (1993) and Mandelblit’s Cognitive
Translation Hypothesis (1995) were concerned about translation equivalence.
Therefore, the main objective of the present study is to investigate aesthetic
equivalence using the two theories of Iser’s Reception Aesthetics (1974) and
Conceptual Metaphor Theory of Lakoff and Johnson (1980) in order to promote an
integrated model out of Mandelblit (1995) and Tabakowska (1993) with aesthetic
equivalence.
2. Methodology
The study uses a qualitative approach and the research method is descriptiveanalytical. Library research techniques, qualitative content analysis methods, and
1 Corresponding Author: epanahbar@yahoo.com
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scientific conceptual metaphor identification methods were employed for collecting
data. The sample size includes two quatrains selected in a purposive method from
Rubayyat of Khayyam and their English translations by Fitzgerald. The inclusion
criterion for selecting these two quatrains was their enrichment in terms of
conceptual metaphors which were identified using methods of Pragglejaz Group
(2007) and Steen (2007, 2009).
3. Discussion
After extracting conceptual metaphors, they were analyzed using cross-domain
mapping methods in the source text and target text and then, cultural, cognitive, and
aesthetic models were analyzed and compared in the two texts. After that, employing
the integrated model presented in the study, metaphorical mappings were
investigated and compared in the Persian quatrains and their English translations in
order to identify that cross-domain mappings in the two conceptual systems were
similar (in case of Similar Mapping Conditions or SMC) or culture-specific (in case
of Different Mapping Conditions or DMC). In addition, this issue was investigated
that the translator employed which cognitive strategies in case of facing these two
situations in translating metaphors. Moreover, aesthetics experiences and
conceptualization of sociocultural worlds of Iranian-Khayyamic and WesternVictorian cultures were investigated based on Iser’s definitions and the ideas in
relation with aesthetic reception of texts.
In investigating quatrains, it seems that Khayyam reveals his ideologies and
worldviews regarding the Universe, human destiny, determinism, creation (birth)
and death, criticism of the Existence System, etc. in the form of conceptual
metaphors. Therefore, he uses conceptual metaphors and metonymies to express his
text-world and aesthetics towards humanity and the Universe. It seems that thoughts
in these quatrains in the form of conceptual metaphors and metonymies can be based
on Khayyam’s sociocultural and historical contexts constructing his cultural and
aesthetic models in the form of cognitive schemas. Fitzgerald uses different cultural
models such as “chess” instead of “puppetry” to create conceptual-aesthetic
equivalence between the two conceptual systems. According to Iser’s reception
aesthetics, and Lakoffian CMT, equivalence should be considered at the aesthetic
level or the level of understanding texts as well as the conceptual level with regard
to cultural and conceptual systems which apply imagination as well. As observed, in
the new cultural, experiential, and conceptual system, Fitzgerald tries to create
equivalence at the mentioned levels by switching in conceptualizations (conceptual
metaphors). In addition, it seems that the translator faces different mapping
conditions in conceptualization of these metaphors and metonymies due to
differences in cultural models; therefore, these different mapping conditions make
him keep equivalence at conceptual and aesthetic levels. As a result, in the
framework of Iser’s theory according to which texts should be read in their specific
sociocultural systems and via readers’ imagination, Fitzgerald uses the technique of
switch of mapping to change conceptualizations.
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4. Conclusion
According to the results of the study, it can be concluded that in the two analyzed
quatrains and their translations, conceptual metaphors have significant roots in
cultural models of communities; therefore, production and perception of these
metaphors need familiarity with their sociocultural and historical contexts in each
discourse community. As a result, the translator changes conceptualization in his
conceptual system in case of the DMC caused by differences in cultural models of
the two systems to keep conceptual equivalence. Moreover, in case of the SMC, the
translator, influenced by similar cultural models in the two cultures, tried to keep
original conceptualizations. The results also indicated that aesthetic equivalence in
translation can be investigated and aesthetics as a component can be added to the
integrated model in the present study.
Key words: translation equivalence, conceptual metaphor, Iser’s Reception
Aesthetics, aesthetic equivalence, Cognitive translation Hypothesis, Experiential
Equivalence.
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Extended abstract
1. Introduction
Identity has its roots in a nation’s culture. Persian translators have strived to render
a lot of Persian literary works into English in order to introduce Persian culture to
the world. However, not all Persian works are rendered for the first time by Persian
translators.
Normally, native translators are expected to have full familiarity with their own
culture. But, the question is whether their acquaintance would result in a more
accurate rendition of culture-specific terms or not? Can it be claimed that native
translators are more capable than non-natives as far as the preservation of cultural
values is concerned?
In order to answer the aforementioned questions, the present paper have studied
and compared two English translations of Sadeq Hedayat’s “The Blind Owl”, one
by the native English D. P. Costello (1957) and the other by the native Persian Iraj
Bashiri (2013).
2. Methodology
The present study is descriptive in nature. Newmark’s (1988) model has been
employed as the method of analysis of the data gathered from the comparison of
the two English translations of “The Blind Owl”, one by a native and the other by a
non-native.
The following are the different translation procedures offered by Newmark (1988):
Transference, Naturalization, Cultural equivalent, Functional equivalent,
Descriptive equivalent, Componential analysis, Synonymy, Through-translation,
Shifts or transpositions, Recognized translation, Compensation, Modulation,
Paraphrase, Couplets, and Notes.
The study was carried out through several steps:
 Persian culture-specific concepts in The Blind Owl and their English
equivalents were identified and classified into different cultural categories.
 The mistranslated and untranslated CSCs were identified.
1 Corresponding Author: m.afrouz@fgn.ui.ac.ir
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 Procedures employed in the translation of each CSC were specified according
to the classification of procedures proposed by Newmark (1988a).
 Finally, a number of untranslated or challenging cultural terms were
meticulously investigated.
3. Discussion
The biggest barrier in the way of translation seems to be the problem of finding
congruent equivalents for source language culture-specific concepts in the target
language.
Scrutinizing the two translations of The Blind Owl revealed that about 20 terms
were left untranslated. The words “azal” and “abad” were omitted by Costello, but
rendered by Bashiri as “the beginning of eternity” and “the end of eternity”,
respectively. It is noteworthy to mention that according to the Oxford Dictionary
'eternity' has no beginning and no end. Although Bashiri's equivalent does not seem
to be an accurate one, his attempt to find an equivalent, instead of omitting it, as
Costello did, should be appreciated. 'Pre-eternity' and 'post-eternity' may also be
considered as better equivalents for azal and abad.
The term “tanbur” is rendered by the two translators as “lute”. However, Bashiri
resorts to the following supplementary information in footnote to offer a more
accurate rendition: “Setar or sitar is a lute-like instrument with a long, fretted neck,
a resonating gourd or gourds, and usually six playing strings and a number of
strings that vibrate sympathetically”. Via the procedure of “note”, Bashiri explains
the differences between the two cultural terms and reminds the TT reader that
“tanbur” is not the same as “lute”; it has its own specifications, and it has its own
independent identity, it is just “like” a lute in English culture. Moreover, Costello,
not making much effort to show the differences between the ST and TT culturespecific terms, rendered the three terms related to Persian musical instruments
“setar”, “tonbak”, and “sanj”, respectively as “sitar”, “drum”, and “cymbals”.
The term juki, being rendered by Costello as 'fakir', refers to the word jugi, which
is derived from yuga. Remember that juki is an Indian ascetic, not a beggar.
The word faghih is translated as 'a jurist' and 'an interpreter of the law' by Bashiri
and Costello, respectively. In Islamic culture, a person who becomes faghih has
certain characteristics (e.g. being a man, and being just and righteous, etc.). The
term faghih is a CSC. It is categorized in the realm of religion and is fully
understood in Islamic culture, but “lawyer” or “jurist” is a relatively neutral word
and is not categorized in the same realm.
4. Conclusion
By analyzing the data presented in this study, it was found that the procedures
‘functional equivalent’ and ‘notes’ would have a higher potential for conveying the
concepts underlying the CSCs embedded in The Blind Owl. Moreover, it can be
claimed that the combination of these procedures would result in a more accurate
understanding of the CSCs than other procedures.
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Costello, comparing to Bashiri, seemed to have been less concerned with cultural
issues and preservation of national identity. He had majorly selected English
cultural goods as an equivalent for the original Persian cultural goods as if there is
actually no difference between them. When an English audience reads his
translation, he may think with himself that the goods in the source culture (SC) are
exactly like the ones in the target culture (TC), or worse, the SC has no
independent identity and the superior TC has exported the goods to the SC.
Although it seems a little bit exaggerated, through such an analysis, the work of
Bahiri, in particular, and any native translator, in general, becomes conspicuous.
All in all, native translators are likely to attempt more than non-natives to
demonstrate their national identities and preserve their own cultural values.
Key words: comparative-interpretative literature; culture-specific terms; national
identity; native translator; non-native.
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Extended Abstract
1. Introduction
since the early hegira centuries up to the contemporary era “One Thousand and One
Nights” stories have been translated into Arabic. During this period we have been
confronted with a great many of the translators doing translation jobs from various
source languages into different target languages, thus we are bearing witness to the
imposition of variegated tastes and styles into the translations presented of the book.
This has resulted in full eradication of the original version, the numerosity of the
copies and the substanital discrepancies in the equivalents offered of the story book.
The similarity between the basic foundation of the translations put forth by Tesuji
and Eghlidi and Mar’ashipur (published by Bulaq institution in Egypt) provides an
appropriate and suitable grouding for the research into the way these three translators
have made a connection with the original text. Ommission is considered as one of
the important indices by means of which one can deal with the criticism of a
translation work based on the theory proposed by Jean Rene Ladmiral, the French
target language-oriented theorist. Such a process in the translation operation happens
due to cultural, linguistic, stylistic, etc requirements. The current research paper is
trying to evaluate the ommission process in three subject matters of “the expressions
of love”, “the translation of the poems” and “the translation of the Arabic-Islamic
signs”in the Persian translations presented for the story book “ ”ألف ليلة وليلةmeaning
“One Thousand and One Nights”.
2. Theoretical Framework
One of the most important issues discussed by Jean Rene Ladmiral, target languageoriented theorist, which is the second most significant topic dealt with in the book
written by Ladmiral, is “entropy” meaning “loss of information or compaction” and
it is suggested to the translator as opposing redundancy by Ladmiral. Quite contrary
1 Corresponding Author: sh.delshad@ymail.com
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to redundancy, there are cases in which the semantic implied via the use of source
wording is seen as less important or even unessential. Therefore, a translator can
ignore or should ignore translating them in some of the cases. Not only redundancy
but also entropy, defined as unavailable parts in a system, basically mean gradual
loss of information which can also be traced in the signified level. In the signifier
level, it is sometimes allowed to lighten the text which is recognized as being
redundant and verbiage, if such a redundancy can be realized as unified with
nonverbal language habits and gestures and it will be better if it can be made
incongruent therewith (Mohseni, 2009: 244). Such an issue stems from the
translator’s target language-centeredness and it is noteworthy to say that the source
language-oriented theorists disagree by all means with the entropy.
3. Study Methodology
The study methodolgy adopted by the curent research paper is a descriptiveanalytical one and the authors try to deal with the process of entropy (ommissions)
in the persian translation of “One Thousand and One Nights” (translated by Tesuji,
Eghlidi and Mar’ashipur) in three different areas (expressions of love, poem
translation, Islamic and Arabic signs). The present study has been laid upon the
formulations posited in Ladmiral’s theory.
4. Study Findings and Discussion
Most of the omissions in “One Thousand and One Nights” translations pertain to the
depiction of the expressions of love. Even there are cases in some of the Arabic
versions which are found as being inconsistent with the nobility and decency and
hence omitted due to substantial oppositions demonstrated by the jurisprudents and
the clergymen. Persian translators each have chosen to take on an independent route
but very close to one another. The first translator, Tesuji, tries to express the
meanings and semantics of the love expressions somehow in an ambiguous and
unveiled manner and avoids transfering the details. Eghlidi as a result of choosing to
adopt a source language-oriented translation in rendering of the story “One Thousand
and One Nights” advances further inside the realm of transfering the details and
providing in-depth descriptions of the original version. Mar’ashipur transfers such
expressions of love out of staying loyal to the source language text and there are a
few omissions observable in his rendering of the story.
Regarding the criticism of the translations presented for the poems recited in “ ألف ليله
”وليله, an Arabic rendering of the title of the book “One Thousand and One Nights”,

it is worth mentioning that since the poems presented therein are not enumerated in
general as active elements of advancing the narration and the plot of the story
omitting them from the context does not expose the translation work to any suffering.
But holding such a view regarding the poems cannot be generalized and applied to
the entire book; since, occasionally, poems play a critical and effective part in the
narration’s evolution. Tesuji generally falls short of providing equivalent translations
for the poems and whatever is left of the translation of the poems in his rendering of
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the story book belongs to the literary works performed by his poet colleague, Sorush
Isfahani. It is noteworthy that Sorush has not translated the poems, except for a few
cases; rather poems from the Persian poets have been substituted for the Arabic
poems of the story book through adhering to the contextual contents’ commonalities.
But Eghlidi, except for a few cases of taking advantage of the translations made by
the other poets, has done about ninety percent of the extant poems’ translations
through offering a poetic and literal word-for-word Persian equivalent. Mar’ashipur
has carried out a similar but a lot more difficult work the same as Tesuji has
performed. While the task of translating and replacing the poems has been assigned
to Sorush in Tesuji’s rendering of the story book, Mar’ashipur himself has achived
this goal. It has to be stated that Mar’ashipur’s performance in contrast to what has
been carried out by Sorush lacks elegance and accuracy and many of the translations
of the poems are found disproportionate to the narration.
Tesuji more than Eghlidi and Mar’ashipur more than Eghlidi has resorted to some
entropies which are figured out as being resulted from cultural features and in some
of the cases he has tried to mitigate the domination of elements such as Arabic
environment and rituals which are inset as patches on the book.
5. Conclusion
A great many of the omissions in persian translations are related to Tesuji’s and
Mar’ashipur’s unduly free and target-oriented approach in their renderings, unlike
Eghlidi who has been bound to the main text and has less resorted to omissions.
Through takig advantage of the omission process in the translation, Tesuji has been
able to reduce the redundancies and boring and weary repetitions and provide the
reader with a text more compact than the main text and this is why his translations
seems more attractive. Also, reducing and decreasing the mass of the poems have
made the book pruned of the numerous poems which cause a slackness in the
narration of the story and therefore would otherwise result in tiredness and
distantness of the readers of the main course of the story. Of course, occassionally,
the lack of correct understanding of the redundancies in the translation presented by
Tesuji appears damaging the method of story-telling and style of the book. Being
loyal to the main text, Eghlidi has imported repetitions and redundants which seem
to have been derived out of the prescribers’ false understanding of the main text and
the oral style of the book and he is found falling short of dealing with garnishing the
text. Also, the one hundred percent transfer of the poems to the target language
without taking advantage of ommission and even reducing the poems by Eghlidi has
made such poems to every now and then appear weak and annoying and this has
caused his translation to look less legible and coherently less beautiful.
Keywords: planting a thousand and one nights, Tasouji translation, translation
Eghlid.
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Extended Abstract
1. Introduction

Sartre’s famous line in No Exit “Hell is other people” (p. 45) stands as a direct
confirmation of the power of Others. In fact, “[o]ur perception within the field
of the Other is therefore always a battle with the Gaze: we struggle with the
limitations of the structure that is laid out for us” (Grootenboer, 2012. p.45).
To spin a piece of common thread intertwining all entities together right at
the outset, Burt (2008) asserts that: “When validation and identity derives
from others, others become hell, a state where torture is not meted out by
devils but self-inflicted and inescapable” (p. 411). Therefore, under the gaze
of the other person, our identities withdraw into the shell of reduction. We no
more exist by ourselves, but our lives seem to be entangled in the labyrinthine
network of others’ existences.
The story of No Exit turns around three people trapped in a setting resembling
a hotel room in Hell. Finding themselves situated in the endless life after death
free of earthly boundaries, they are seemingly given the desired liberty to
define who they may be. But as it happens they are unable to do so because
of the power of the Others in the room.
2. Methodology

This paper adopts Sartre’s theories about gaze and individuality in the light
of Foucault's insights (1997) about power relations. We can follow the
reiteration of this commitment in Boileau’s thesis (2004) as well. He has
acknowledged the vote in favor of “[t]he gaze and discipline of the Other
actively weave individuals into the relations of power,” as interspersed among
his observations (1998, p. 13).
1 Corresponding Author: asgar@um.ac.ir
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3. Discussion

Sartre’s famous play No Exit, as it was initially entitled les autres (The
Others), betokens the sweeping declaration of Sartre that Garcin yields to near
the end of the play that “Hell is other people”( p.30). So the very title shows
Hell and Others are aligned with the very same attributes that frame their
perimeters. Lois Gordon brings to light the significance of the original title:
“For those who have spent their lives catering to or dependent on the world
of Others, hell is indeed, and appropriately, other people, with an emphasis
on ‘other’” (Fahy & King, 2005, p. 170). And as it is obvious Sartre’s No Exit,
treats “not only with life at its limit (namely, death) but also with the utter
Hell of human relationships” (Solomon, 2006. p.51).
The story of No Exit pivots on a very few characters, “each take turns
attempting to gain control of the situation through their looks” (Brunner,
1997. p.60). The characters of Garcin, Estelle and Inez see themselves
helpless at the surveillance of the Other’s mutual gaze, their destiny becomes
directed by their power, as Inez’s words reverberates and epitomizes this
state, “each of us will act as torturer of the two others” (Sartre, 1989.p. 49).
And what the Others make of them in fact, will torture their self-identity
(Solomon, 2006).
In the light of the Other’s habit of superintendently defining one’s body, it
conglomerates the jurisdiction of gaze with power relations. And as it does
not escape Foucault’s notice “power relations have an immediate hold upon
it; they invest it, mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, to
perform ceremonies, to emit signs” (Foucault, 1997.p.63).
The body that is enslaved to the gaze and judgment of other individuals, its
conscience is stubbornly under their surveillance to shape its own morality.
Carving out their beings in the grips of a judging look ushers the three of
characters in the labyrinths of objectifications. This happens while the
comfort of their solitude is totally shattered and in consequence they grapple
with conflict of freedom.
The characters find themselves subject to the look of the Other. As they are
conscious of the presence of someone else, another consciousness, who is
watching and scrutinizing them, their individuality is tampered and flirted
with what Sartre calls being-for-others. As he claims in Being and
Nothingness “the Other as a look”, enforces the subjects to experience their
“inapprehensible being-for-others in the form of a possession. . . . the Other's
look fashions [their] body in its nakedness, causes it to be born, sculptures it,
produces it as it is, sees it as [they] shall never see it” (p. 364). INEZ’s words
give credit to the Other’s look that can harness the subject’s individuality in
a volley of abuse: “And why shouldn't you ‘tame’ me?” (Sartre, 1989.p.55)
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As pointed out earlier, the unstable power relations have given rise to
individual’s freedom where he can defy or act on his own from the power
relation. Naturally, “power relations are not equivalent to a physical
determination where there is no choice available” (Boileau, 2004.p.81).
Individuals within the realm of power relations settle upon enlisting the game,
or withdrawing from it. “Once within the relation, individuals continue to
have the possibility of reasoned choice and refusal” (Boileau, 2004.p.82).As
it goes, the power relations cannot subsist on reluctant participants.
4. Conclusion

Sartre claims that people relate to themselves and to one another through
either looking or being looked at. When they give false images of themselves,
they assume to be no more than the objects of their own look or confine
themselves up in their own subjectivity.
The power that Look exerts on the body becomes visible to the naked eye
through the particular discipline to which the body is exposed and henceforth
inclined. By tailoring a particular use of the body for a certain atmosphere,
the gaze casts its net of power over one’s individuality, freedom and judgment
to fix and define them on its whim.
A final recapitulation binds all the above-mentioned claims together.
Accordingly appearing as atomized and alienated individuals “annihilating
each other through their Look” (Boileau, 1998, p. 219; Boileau, 2004, p. 78);
Garcin, Estelle and Inez can’t follow an ethics of authentic existence lending
credence to the idea of false reciprocity.
Key Words: Gaze, Freedom, Alienation, Self, Objectifying, Relations of
power, Others.
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Extended Abstract
1. Introduction
Comparative literature is an essentially French science that has formed in the early
nineteenth century. This science is a branch of literary criticism that compares and
peruses the cultural and literary relations between the nations. This field of literature
reviews and analyses the correlation and similarities between different nation’s
literature and culture. Comparative literature explains the comparative studying and
perusing on works which resulted from the different cultural backgrounds. In fact,
this science is a means of scrutinizing the worlds’ literature, and it is a hatch to see
and hear the people thoughts from every color, race, language and nationality.
Consequently, perusing contently and structural similarities between writer’s literary
works driving from different cultures and nations is a branch of comparative
researches that has been constantly at the center of researchers ‘attention. In this
article, we intend to study on a research in this field by having a glance on Victor
Hugo and Shapur Gharib’s works. The reason for this choice is that they are too
much similar in narrative structure. Actually, we will find out there are similar events
in two stories in two western and eastern societies.
2. Discussion
Victor Hugo, the greatest poet and novelist of France in the nineteenth century. Hugo
tries to narrate the story and the black fate of an ugly boy who always have a hideous
laughter on his face in the novel “The Man Who Laughs”. This novel is narrating
the painful and distressful life of a child that is handicapped by the kids trader and
seems always laughing by a wound on his face. Shapur Gharib, contemporary
Iranian writer and director, recounting the story of an ugly girl's misery in the novel
Ozra Landuke”. Both stories are narrating the story of humans who are not good
looking, those who has been humiliated and teased by others due to their flaws in the
appearance while they are repleted with honesty, purity, humanity and love . They
1 Corresponding Author: farsian@ferdowsi.um.ac.ir
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are unattractive in appearance but beautiful inside. It should be noted that, in
addition to substantive similarity between the two stories, there can be seen
relationship and similarities in the narrative structure. Narrative structure of the two
stories has also been perused in this article. Character and characterization, subject
and theme, plot, narrative angle, the type of conversations, time, space and colors
are of the items that have been scrutinized in two stories structures. There are
resemblance among the characters in the novels “The Man Who Laughs” and Azra
Landuke. Goinplein, Dia and Ozra. Sometimes Ozra takes the role of Goinplein and
sometimes resembles to Dia during the story. It should be mentioned that “The Man
Who Laughs” is written in novel structure while “Azra Landuke” is in short story
structure and characterization in short stories is easier and more limited. In addition
to the common theme, there can also be seen similar purporst in both stories. Face
inelegance, the beauty of soul, humanity, eternal love, kindness, poverty, misery
disadvantaged class, disappointment, regret, pain, suffering and death are the
common themes of the story. But the narrative and attitude of the two stories are
different. In “The Man Who Laughs” the story is based on the intellect or omniscient
point of view, while in Gharib’s story, it is quoted by an extraneous and unimportant
character. In the novel “The Man Who Laughs”, short conversation and authors’
language is the predominant language, Language and expression that belong to the
France nineteenth-century literature. There are short talks in” Ozra landuke” as well
but they reflect the opinions and thoughts of characters who has slangy language.
Time and space are obvious in “The Man Who Laughs”. The story occurs in the
early eighteenth century during the aristocracy dominion in England. While the place
and time is not specified in “Ozra landuke”. It is the same patrician mansion that
Ozra is its maid.
3. Conclusion
The novel “The Man Who Laughs” and Ozra Landuke are similar in different aspects
such as characterization and structure, theme, subject and plot. However, attitude,
narrative and dialogue type are differences in the two stories. In this paper, we have
observed several structural and substantive similarities between the two works. In
fact, the two authors utilized the same means to reflect the bitter reality in human
life. People from two different territories have equal fears, concerns and issues, and
are facing similar crises and turmoil. Though there is no exact information about
Gharibs’ relation with French language, literature and writers, the similarity between
two stories is insofar as that the thought that Gharib was effected by the western
writers and literary events just like his contemporary Iranian authors is not too farfetched.
Key words: comparative literature, Victor Hugo, The Man Who Laughs, Shapur
Gharib, Ozra Landuke.
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