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چکیده
در این پژوهش ،هویت پژوهشگر در چهار مقالة زبـانشناسـی کـاربرد بـا روششناسـی
ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شـود در ایـن مقـاتت ،ابزارهـا زبـانی
خاصی بهکار برده شده است که نشاندهندة هویت پژوهشی نویسندگان باشد یـا خیـر .بـه
این منظور ،الگویی شامل اظهار/حذف ،فعّالساز /منفعلساز  ،فردارجاعی/گروه ارجـاعی،
نظام گذرایی ،ابزارساختار  ،ابزار اهمیتساز ،ابـزار روابـ سـاز ،ابـزار اتصـالسـاز ،ابـزار
بینامتنی ،معناها رمزگونه و خودبیانیها ارائه شده است .هدف از ایـن پـژوهش ،بررسـی
چگونگی نحوة بازنمود هویت پژوهشگر در مقاتت زبانشناسی کاربرد به زبان انگلیسی
است .نتایج نشان میدهد که پژوهشگران مورد بررسـی ،از الگـویی خـا
ابزارها زبانی خا

و متشـکل از

برا نشاندادن هویت خود بهعنوان پـژوهشگـر در مقـاتت خـود،

بهره بردهاند؛ به عبارت دیگر ،میزان فعّالساز و منفعلساز کنشگران اجتمـاعی در کـل،
تقریباً با هم برابر است و نشاندهندة آن است کـه پـژوهشگـران مـذکور در بـهکـارگیر
ساختارمعلوم و مجهول در نوشتار خود محتاط بودهانـد تـا دیـدگاه غیرمتعصـبانها داشـته
باشند .همچنین ،آنها در اغلب موارد از کنشگران اجتماعی به صورت گروه یاد کردهاند تا
فرد .همچنین ،از فرآیندها ذهنی بیش از فرآیندها ماد در مقاتت خود بهره بردهاند تا
به کمک فرآیندها ذهنی به شفافساز موضوعات مورد بحث بپردازند.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان انتقاد  ،زبانشناسـی کـاربرد  ،هویـت پـژوهشگـر ،مقـاتت
پژوهشی با روششناسی ترکیبی
____________________________
تاريخ دريافت 3131/40/31 :تاريخ پذيرش3131/34/06:
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شمارة سوم

 .1مقدمه

ایجاد آگاهی در زبانآموزان نسـبت بـه قواعـد و الگوهـا نوشـتار در متـون از اهمیـت
بسزایی برخوردار است؛ البته مهارت نگارش با سایر مهارتها متفاوت اسـت و نیازمنـد توجّـه
خاصی است؛ بهعبارت دیگر ،همانطور که رزالدو )5391( 5خاطرنشان میکند ،از آنجایی کـه
هویت ،فرهنگ و زبان در هم تنیده هستند و این مفاهیم پیوستگی بسیار بـا یکـدیگر دارنـد،
یادگیر

زبان بهتنهایی و بهدور از عناصر نظیر فرهنگ و هویت امکانپذیر نیسـت .بنـابراین،

توجّه به مقولة هویت در آموزش زبان انگلیسی ،نیاز اجتنابناپذیر است.
هویت میتواند در مهارت نوشتن نمود پیدا کند .از این رو ،پژوهش گران هویت خود را در
مقاتت تحقیقاتی خود نشان میدهند .در سراسر جهان از دانشجویان و استادان دانشگاه انتظـار
میرود که نتایج یافتهها تحقیقاتی خود را در قالب مقـاتت پژوهشـی انتشـار دهنـد .بـهنظـر
نورتون و ارلی )2155( 2ارزیابی مجدد شیوهها گزارش تحقیق در علوم اجتمـاعی و بـه ویـژه
آموزش زبان امر ضرور است.
 .2بیان مسئله

تأثیر هویت حرفها پژوهشگران بـر آینـدة حرفـها آنهـا ،انکارناپـذیر اسـت .بنـابراین،
پژوهش بیشتر و درک درست از این مفهوم ،امر ضرور است ،در حـالی کـه پـژوهشهـا
بسیار در ارتباط با هویت زبانآموزان ،مدرّسان و مربیان در سراسر جهان صورت گرفته است
(جکسون2119 ،9؛ جنکینز211۲ ،1؛ جی5332 ،1؛ کانو2119 ،6؛ نورتون2111 ،۲؛ هال،)5336 ،9
مطالعات اندکی در زمینة هویت پژوهشگر صورت گرفته است (جی 2111 ،؛ جیسل و میجـرز،

1. Rosaldo
2. Norton & Early
3. Jackson
4. Jenkins
5. Gee
6. Kanno
7. Norton
8. Hall
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 .)2111بنابراین ،با توجّه به اهمّیت این مسئله پژوهش حاضر به دنبال آن است که این شـکاف
را در آموزش زبان انگلیسی پر کند.
 .3اهمّیت پژوهش

آشنایی با نثر دانشگاهی از نیازها اساسی بـرا دانشـجویان دانشـگاه اسـت .دانشـجویان
رشتة زبان انگلیسی در طول زندگی علمی خود باید قادر به نوشتن مقاتتی باشند که از ساختار
نگارشی صحیحی برخوردار باشد .برخی معتقدند که در ایران متأسفانه بسیار ازمردم بـه طـور
کلی ،فاقد چنین مهارتی هستند (عبداهللزاده )2155 ،و به نظـر مـیرسـد نوشـتن آنهـا مهـارتی
توسعهنیافته است (میراحمد  .)2155 ،به همین دلیل ،مطالعة حاضر به ما کمک میکنـد تـا در
تحریر دستاوردها پژوهشی خود موفقتر عمل کنیم .مقاتت پژوهشی نشاندهنـدة تـششهـا،
دستاوردها و تواناییها پژوهشگران است؛ زیرا فرصـتهـا شـللی ،طـر هـا پژوهشـی،
کمــکهزینــههــا تحصــیلی و غیــره براســا

میــزان کارهــا پژوهشــی انجــامشــده توسـ

پژوهشگران به آنها تعلق میگیرد .به همین دلیل ،ایجاد بستر مناسب برا پژوهشگران کـه
به وسیلة آن از نحوة نمودپیداکردن هویت خود در مقاتت پژوهشـیشـان آگـاهی یابنـد ،امـر
ضرور است .همچنین ،از آنجایی که الگوها تحلیل گفتمان انتقاد زوایا پنهـان و مـبهم
گفتمانها را آشکار میکنند ،پژوهش حاضر با بهکارگیر این الگوها ،این امکان را به خواننـده
میدهد تا بیشتر و بهتر به نکات پنهان زبـان توجـه کنـد و معنـا و منظـور واقعـی نویسـندگان
مقاتت را دریابد .نتایج این پژوهش میتواند قدرت پرورش تفکر انتقـاد را در زبـانآمـوزان،
آموزگاران و پژوهشگران بات ببرد.
 .4سؤال پژوهش

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به سؤال زیر است:
 از نظرگاه تحلیل گفتمان انتقاد چگونه پژوهشگران زبـانشناسـی کـاربرد هویـت
خود را در مقاتت تحقیقی که از نوع ترکیبی و به زبان انگلیسی است ،آشکار میکنند؟
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 .5پیشینۀ پژوهش
 .1 .5تحلیل گفتمان انتقادی

از نظر تحلیل گفتمان انتقاد  ،زبان دارا رویکرد اجتماعی است (فـرکشف .)5393 ،5بـا
کمک تحلیل گفتمان انتقاد  ،بررسی شیوههایی که از طریق آن زبـان و گفتمـان بـرا اهـداف
اجتماعی بهکار گرفته میشوند ،مورد توجّه بیشتر قرار گرفتهاند (بلور و بلور.)211۲ ،2
طبق نظر فرکشف و وداک ،)533۲( 9هر بخشی از یک متن زبـانی ،خـواه نوشـتار  ،خـواه
محاورها  ،به طور همزمان ،رواب  ،بازنمودها و هویت را تشکیل میدهد؛ به عبارت دیگر ،متون
مختلف دیدگاهها و هویتها خا

نویسندگان خود را در رابطه با هـدف و مخاطبـان متـون

نشان میدهند .با توجه به این واقعیت که متون دانشگاهی و مقاتت پژوهشی میتوانـد هویـت
حرفها نویسندگان خود را نشان دهد ،میتوان از تحلیل گفتمان انتقاد به عنوان یـک روش و
شکل تجزیهوتحلیل برا کشف هویت این پژوهشگران استفاده کرد .دلیل بهکـارگیر تحلیـل
گفتمان انتقاد در این مطالعه این است که زبان ابزار خنثی نیست که از طریق آن پیام انتقـال
داده شود؛ بلکه زبـان شـامل «رویـدادها ارتبـاطی» اسـت (ون دایـک،5339 ،1

 .)211در

نتیجه ،تحلیل گفتمان انتقاد هم به عنوان یک تئور استفاده از زبـان و هـم بـه عنـوان روشـی
برا بررسی زبان مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2 .5هویت

طبق نظر ساویل ترویک )5392( 1زبان بهعنوان ابزار اصلی در شناسایی و هویتبخشـیدن
به خود و دیگران عمل میکند .او میافزاید که رابطة میان زبان و هویت بهقدر پیچیده اسـت
که بررسیها مختلف بایـد انجـام شـود تـا بتـوان الگوهـا مختلـف اسـتفاده از زبـان را در
زمینهها مختلف توضیح داد میزان عشقه برا بررسی مسائل مربوط به هویت به تازگی رو بـه

1. Fairclough
2. Blour & Blour
3. Fairclough & Wodak
4. van Dijk
5. Saville Troike
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افزایش است (بهعنوان مثال ،جیامپاپا وتمـورک 2155 ،5؛ جکسـون2119 ،2؛ نورتـون2159 ،9؛
ژائو.)2151 ،1
جیمز پل جی 1که تعریف او از هویت در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ،هویت
را «روشها مختلف بودن در جهان ،در زمان و مکان متفاوت برا مقاصـد مختلـف» (جـی،
،2151

 )1 .تعریف میکند و چهار دیدگاه هویت را توصـیف مـیکنـد؛ در دیـدگاه اول یـا

دیدگاه طبیعی ،افراد کنترلی بر هویت خود ندارند و این نوع هویت از طبیعت گرفته مـیشـود.
دیدگاه دوم ،دیدگاه سازمانی نامیده میشود که از سو سازمان یا ارگانی خا

به فرد تحمیـل

میشود .دیدگاه بعد دیدگاه گفتمانی است که رواب اجتماعی را مورد توجه قـرار مـیدهـد.
این نوع هویت برگرفته از تعامشت اجتماعی فرد بـا دیگـران اسـت .آخـرین دیـدگاه ،دیـدگاه
وابستگی است که در آن هویت فرد برگرفته از وابستگی ،وفـادار و مشـارکت فـرد در گـروه
خاصی است.
بر این اسا  ،جی استدتل میکند که افراد قادر به ایجاد و انتخاب هویت خـود هسـتند .از
آنجایی که در دیدگاه اول هویت ،افراد کنترلی بر هویت خود ندارند ،مطالعة حاضر ایـن نـوع
دیدگاه را در نظر نمیگیرد و بر سه دیدگاه دیگر تأکید دارد.
 .6شیوۀ پژوهش

این پژوهش به روش کیفی صورت گرفته است و با دو موضوع تحلیـل گفتمـان انتقـاد و
هویت پژوهشگر سروکار دارد.
 .1 .6جامعه و نمونۀ مورد نظر

در این پژوهش ،مقاتت پژوهشی زبانشناسی کاربرد با روششناسی ترکیبی ،جامعة مورد
نظر است که از میان آنها چهار مقاله انتخاب شدهاند .از آنجا که در پـژوهش حاضـر بررسـی
عمیق کیفی صورت گرفته است ،نمونة مورد نظر به چهار مقاله محدود شده اسـت تـا بررسـی
1. Giampapa & Lamoureux
2. Jackson
3. Norton
4. Gao
5. James Paul Gee
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جامع و کاملتر صورت پذیرد .بهمنظور قابلمقایسهبودن مقاتت ،نمونه از میان مقاتتی که در
حوزة تربیت دبیر به رشتة تحریر درآمده بودند ،انتخاب شدهانـد .همچنـین ،نمونـة مـورد نظـر
شامل مقاتت سال  2111به بعد هستند .این مقاتت توس پژوهشگرانی نوشـته شـدهانـد کـه
حدّاقل چهار مقاله در مجلهها معتبر جهان به چاپ رساندهاند.
 .2 .6ابزار

بهمنظور بررسی راههـایی کـه از طریـق آن پـژوهشگـران هویـت خـود را در نوشـتههـا
علمیشان نشان میدهند ،مدلی واحد و در عین حال ،کامل در ادبیـات تحقیـق یافـت نشـد .بـا
توجّه به اینکه جی ( )2151بیان می کند که هیچ نظریها بهتنهایی جهـانشـمول نیسـت و هـر
نظریها ابزارهایی ارائه میدهد که کاربردش برا برخی دادهها بهتر از دادههـا دیگـر اسـت،
سعی شده است در این پژوهش الگویی تازه ارائه شود که اختصاصاً بتوان آن را بـرا بررسـی
هویت پژوهشگر به کار برد .الگو ارائهشده بر پایة نظریهها و الگوها گذشـته بـوده اسـت و
شامل اظهار/حذف ،5فعّالساز /منفعلساز  ،2فردارجاعی/گروه ارجـاعی( 9برگرفتـه از الگـو
ون لییــون ،)2119 ،1نظــام گــذرایی( 1هلیــد و متیســن ،)2111 ،ابــزار ســاختار  ،6ابــزار
اهمیتساز ،۲ابزار رواب ساز ،9ابـزار اتصـالسـاز 3و ابـزار بینـامتنی( 51جـی ،)2151 ،معناهـا
رمزگونه 55و خودبیانیها( 52هایلند )2111 ،میباشد.
ابتدا به بررسی سه بخش اوّل الگو که برگرفته از الگو ون لییون است ،میپردازیم .از نظـر
ون لیوون ( )2119اعمالی که افراد انجـام مـی دهنـد ،کـنش اجتمـاعی بـه حسـاب مـیآیـد و
شرکتکنندگان در کردار اجتماعی کنشگرها اجتماعی محسوب میشـوند .حـذف در مقابـل
1. Inclusion/exclusion
2. Activation/passivation
3. Individualization/assimilation
4. van Leeuwen
5. Transitivity pattern
6. The why this way and not that way tool
7. The Significance Building Tool
8. The Relationships Building Tool
9. The Connections Building Tool
10. The Intertextuality Tool
11. The Code Glosses Tool
12. Self-Mentions Tool
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اظهار است .در حذف ،در هیچ قسمت متن اشارها به کنشگر اجتماعی نمیشـود .حـذف دو
زیرشاخة پنهانساز  5و کمرنگساز  2دارد .در پنهانساز  ،کـنشگـر در مـتن قابـل بازیـابی
نیست .در کمرنگساز  ،کنشگر حذف میشود؛ اما در جا دیگر از متن قابل بازیابی است
و منظور از اظهار ،حضور کنشگرها اجتماعی در گفتمان است.
نقشدهی 9نیز در تحلیل گفتمان انتقـاد بسـیار حـائز اهمیـت اسـت کـه بـه دو صـورت
فعّالساز و منفعلساز است .فعّالساز زمانی رخ میدهد که کنشگـر اجتمـاعی بـه عنـوان
نیرو فعّال و پویا بازنمایی شود .از سو دیگر ،منفعلساز وقتی است که کنشگر اجتمـاعی
به صورت عامل تأثیرپذیر پدیدار میشود .منفعلساز خود به دو نوع تأثیرپـذیر مسـتقیم 1و
تأثیرپذیر غیرمستقیم 1تقسیم میشود؛ در نوع اوّل ،کنشگران اجتماعی به طور مسـتقیم نتیجـة
عمل را دریافت میکنند .در نوع دوّم ،کنشگران اجتماعی به صورت غیرمستقیم دریافتکننـدة
نتیجة عمل هستند.
کنشگر اجتماعی نیز ممکن است فرد ارجاع یـا گـروه ارجـاع باشـد؛ در اوّلـی ،کـنشگـر
اجتماعی به صورت فرد نمایانده میشود و در دوّمی به صورت گـروه .گـروه ارجـاعی بـه دو
زیرمقولة کلی ارجاعی 6و مجموعة ارجاعی ۲تقسیم میشود؛ در نوع اوّل به کنشگران اجتماعی
به صورت کلی اشاره میشود؛ ولی در نوع دوّم ،کنشگران اجتماعی بـه صـورت عـدد و رقـم
نشان داده میشوند.
الگو ارائهشده در این پژوهش بر پایة نظام گذرایی (هلیـد و متیسـن )2111 ،اسـت کـه
براسا

آن ،کنشگرها اجتماعی در شش فرآیند شرکت میکنند .فرآیند ذهنی 9بر درک مـا از

دنیا درونمان دتلت دارد .فرآیند ماد  3به اتفاقات و رویدادها میپردازد .فرآیندها رفتـار

5

1. Suppression
2. Backgrounding
3. Role allocation
4. Subjection
5. Beneficialization
6. Collectivization
7. Aggregation
8. Mental process
9. Material process
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رفتار  5مرز میان فرآیندها ماد و ذهنی هستند که تجلی بیرونی فعّالیـتهـا و عملکردهـا
درونی را نشان میدهند .هدف از فرآیندها رابطها  2توصیف و شناسایی است .در مرز میـان
فرآیندها ذهنی و رابطها  ،فرآیندها بیانی 9هستند که بر فرآیندها مربوط به گفتار و زبـان
دتلت میکنند .آخرین فرآیند ،فرآیندها وجود  1هستند که مرز میان فرآینـدها رابطـها و
ماد هستند و وجود انواع پدیدهها با آنها تعیین میشود .سایر بخشها الگو ارائهشـده در
بخش تحلیل دادهها توضیح داده میشوند.
 .3 .6مراحل انجام کار

در این پژوهش ،چهار مقالة تحقیقی در حوزة زبانشناسی کاربرد بهدقت و بـا اسـتفاده از
الگو جدید ارائهشده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .در ابتدا کنشگرها اجتماعی اصلی
تعیین شدند .از آنجایی که موضوع مقـاتت تربیـت دبیـر بـوده اسـت ،سـه کـنشگـر اصـلی
دانشآموز ،آموزگار و کتاب درسی تعیین شدند.
 .7تحلیل داده ،بحث و نتیجهگیری

در این مرحله ،بخشبند ها مختلف تحلیل داده ارائه می شود.
 .1 .7الگوی اظهار/حذف

بهمنظور بررسی نحوة بازنمود هویت پژوهش گر در مقاتت ،مقـاتت مـورد نظـر از لحـا
چگونگی حذف و یا اظهار کنشگرها اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصـل در
جدولها زیر خشصه شدهاند.
جدول  .1الگوی اظهار/حذف
اظهار /حذف

آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

اظهار

)552(۲1%

)19(19%

)91(11%

حذف

)93(26%

)1۲(12%

)91(16%

مجموع

)515(511 %

)515(511%

)61(511 %
1. Behavioral process
2. Relational process
3. Verbal process
4. Existential process
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برا بهتر نشاندادن زیرشاخهها حذف ،جدول  2ارائه میشود.
جدول  .2زیرشاخههای حذف
آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

حذف

کمرنگساز

)29(13%

)26(11 %

)59(13%

پنهانساز

)56(15%

)25(11 %

)52(15 %

مجموع

)93(511 %

)1۲(511 %

)91(511 %

همانطور که مشاهده میشود ،به تناسب اهداف مختلف نویسندگان ،کنشگرها اجتمـاعی
اصلی ،یعنی آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسی در برخی قسمتها مقاتت حذف شدهانـد و
در برخی قسمتها دیگر اظهار شدهاند؛ اگرچه آموزگار و کتاب درسی بیش از اینکه حـذف
شوند ،اظهار شدهاند .این مسئله در مورد دانشآموز بر عک

است .دلیل این مسـئله مـیتوانـد

این امر باشد که آموزگار و کتاب درسی به عنوان منابع انتقال اطشعات هستند و بر دانـشآمـوز
که عنوان دریافتکنندة این اطشعات است ،ترجیح داده شدهاند .از این رو ،نویسـندگان تمایـل
داشتهاند که نقش دانشآموز را در نوشتار خود کمرنگ کنند .بیشترین اظهار در مـورد آموزگـار
صورت گرفته است و کتاب درسی به عنوان عاملی تأثیرگذار در نظام آموزشی درجایگـاه دوّم و
دانشآموز در جایگاه سوّم قرار دارد؛ عشوه بر این ،هر زمان که این کنشگران اجتماعی حـذف
شدهاند ،آنها به پ زمینه انتقال داده شدهاند و کمرنـگسـاز بـیش از پنهـانسـاز صـورت
گرفته است که این خود میتواند به آن دلیل باشد که نویسـندگان سـعی کـردهانـد مـتن بـرا
خواننده مبهم نباشد و هر زمان که تصمیم به حذف گرفتهاند ،آن را کمرنگ کردهاند تا خواننـده
بتواند آن را از بخشها دیگر متن حد

بزند.

 .2 .7الگوی فعّالسازی/منفعلسازی (نقشدهی)

نقشدهی که عامل مهمی در تحلیل گفتمان انتقاد است ،در پژوهش حاضر به کـار گرفتـه
شد تا نحوة بازنمود هویت پژوهشگران در مقاتت تحقیقیشان بررسی شود .نتایج تحلیل داده
در جدول  9خشصه شده است:
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جدول  .3الگوی فعّالسازی/منفعلسازی
فعّالسازی /منفعلسازی

آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

مجموع

)61(1911 %

)92(1111%

)91(19%

)219(1512 %

تأثیرپذیر مستقیم

)92(21 %

)21(2111%

)56(29%

)31(2919 %

تأثیرپذیر غیرمستقیم

)9۲(2۲11%

)2۲(91 %

)55(53%

)511(21 %

مجموع

)591(511%

)۲3(511%

)1۲(511%

)939(511 %

فعّالساز

همانطور که مشاهده میشود ،در مجموع ،میزان فعّالساز و منفعـلسـاز کـنشگرهـا
اجتماعی با هم برابر است؛ به عبارت دیگر ،نویسندگان در نشاندادن کنشگرها اصلی به عنوان
نیروهایی پویا و یا غیرفعّال توازن ایجاد کردهاند و آنجایی که تزم دانستهاند ،این کنشگران را
فعّال و هر جا که هدف ایجاب میکرده ،آنها را غیرفعّال نشان دادهاند .در مـورد آموزگـار نیـز
میزان فعّالساز و منفعلساز تقریباً با هم برابر است و نشاندهندة آن است که پژوهشگـران
مذکور در بهکارگیر ساختار معلوم و مجهول در نوشتار خود در خصو

کنشگـر اجتمـاعی

آموزگار نیز محتاط بودهاند؛ به عبارت دیگر ،آنها سعی کردند که آموزگار را بـه عنـوان نیرویـی
پویا در برخی بخشها نوشتار خود در خصو

کنشهایی ماننـد اجـراکـردن ،بحـثکـردن،

توصیفکردن و غیره و همچنین ،به عنوان مفعول افعـالی؛ ماننـد کنتـرلکـردن ،مشـاهدهکـردن،
مقایسهکردن و غیره در بخشها دیگر از مـتن نشـان دهنـد تـا دیـدگاه غیرمتعصّـبانها در
نوشتار خود داشته باشند.
الگو بهکاررفته در خصو

دانشآموز و کتاب درسی متفاوت است .در مورد دانشآمـوز

بیش از آنکه فعّالساز صورت گرفته باشد ،منفعلساز انجام شده است ،در حالی که میـزان
فعّالساز کتاب درسی بیش از منفعلسـاز آن بـوده اسـت .در ایـنجـا نیـز هماننـد الگـو
اظهار/حذف ،کتاب درسی به عنوان منبع انتقال اطشعات در نظام آموزشی ،فعّال نشان داده شـده
است؛ امّا دانشآموز بهعنوان کسی که گیرندة اطشعات اسـت ،منفعـل نشـان داده شـده اسـت.
مقایسة فعّالساز آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسی نشاندهنـدة ایـن حقیقـت اسـت کـه در
مقاتت پژوهشی با روششناسی ترکیبـی کـه در ایـن مطالعـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـهانـد،
نویسندگان تمـایلی بـه نوشـتن متـونی کـه در آن آموزگـاران فعّـال و پویـا هسـتند ،ندارنـد و
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نمیخواهند آنها را بهعنوان تنها نیرویی که کنش انجام میدهند ،معرفی کنند؛ بهعبارت دیگـر،
سعی این نویسندگان بر این است که توازنی در نوشتار خود در زمینة نشاندادن کـنشگـرهـا
اجتماعی برقرار کنند.
 .3 .7الگوی فردارجاعی/گروهارجاعی

عامل دیگر که در تحلیل هویت پژوهشگران در مقاتت مورد بررسی از اهمیت بسـزایی
برخوردار است ،الگو فردارجاعی /گروهارجاعی است .جدول  1نشاندهندة میزان اسـتفاده از
این الگو در مقاتت ترکیبی مورد بررسی است.
جدول  .4الگوی فردارجاعی/گروهارجاعی
کلی ارجاعی
مجموعة ارجاعی
فردارجاعی
مجموع

گروه ارجاعی

الگوی فردارجاعی /گروهارجاعی

آموزگار

دانشآموز

)15(9216 %

)99(9۲ %

)16(2311 %

)26(231۲ %

)13(99 %

)91(9219 %

)516(511 %

)93(511 %

همانطور که مشاهده میشود ،دربارة کنشگر آموزگار ،گروهارجـاعی بـیش از فردارجـاعی
بهکار گرفته شده است؛ نظیر این الگو برا کنشگر دانشآموز نیز بهکار رفته است؛ بـهعبـارت
دیگر ،نویسندگان بیشتر تمایل داشتهاند که آموزگاران و دانـشآمـوزان را در قالـب گروهـی از
آموزگاران و دانشآموزان نشان دهند و از آنها به صورت فرد و تکتک نام نبردهاند ،هرچند
بهطور همزمان ،در برخی موارد از آنها به صورت فرد نیز یاد کردهاند .این بـه آن معنـا نیسـت
که در یک مقاله نویسـنده بـهصـورت هـمزمـان کـنشگـر اجتمـاعی را هـم فردارجـاع و هـم
گروهارجاع کرده است؛ بلکه از چهار مقاله مورد بررسی ،تأکید دو مقاله بیشـتر بـر فردارجـاعی
بوده است و دو مقالة دیگر بر گروهارجاعی .دلیلش ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه دیـد برخـی
نویسندگان مقاتت ترکیبی نسبت به آموزگاران اینگونه بوده است که آنها اعضا گـروههـا
بزرگتر و انجمنها بودهاند ،نه افراد مستقل .در مورد دانشآمـوزان هـم ایـن مسـئله صـاد
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است .همچنین ،دید برخی نویسندگان مقاتت ترکیبـی نسـبت بـه آموزگـاران و دانـشآمـوزان
طور بوده است که آنها را افراد

مستقل نشان دادهاند.

 .4 .7الگوی گذرایی

ابزار قدرتمند دیگر که از طریق آن میتوان هویـت پـژوهشگـر را تحلیـل کـرد ،الگـو
گذرایی است .همانطور که قبشً توضیح داده شده است ،در پژوهش حاضـر موضـوع مقـاتت
مورد بررسی تربیت دبیر است بنابراین ،کنشگرها اصلی آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسـی
هستند که الگو گذرایی دربارة این کنشگرها بررسی میشود؛ عشوه بر این ،بـهمنظـور ارائـة
تصویر بهتر از فرآیندهایی که نویسندگان در مقاتتشان بهکار میبرند ،این فرآینـدهـا بـهطـور
کلی و بدون در نظر گرفتن کنشگرهـا اجتماعیشـان مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .جـدول 1
نشاندهندة نتایج است.
جدول  .5الگوی گذرایی
آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

مجموع

الگوی گذرایی

فرآیند ماد

)99(22 %

)51(5112 %

)21(19 %

)69(29 %

فرآیند ذهنی

)12(29 %

)91(96 %

-------

)۲۲(2611 %

فرآیند کشمی

)5۲(55 %

)59(5919 %

------

)91(52 %

فرآیند رابطها

)23(53 %

)1(1 %

)5۲(9311 %

)11(5۲ %

فرآیند رفتار

)91(21 %

)95(9511 %

---------

)65(25 %

فرآیند وجود

)1(%

)1(%

)5(211 %

)5(111 %

)515(511 %

)39(511 %

)19(511 %

)232(511 %

مجموع

نتایج نشان میدهد که در مجموع ،فرآیندها ذهنی و ماد بهترتیـب ،بیشـترین کـاربرد را
داشتهاند .بعد از این دو فرآیند ،میـزان اسـتفاده از فرآینـدها مختلـف بـهترتیـب ،عبارتنـد از
فرآیندها رفتار  ،رابطها  ،کشمی و وجود  .همانطور کـه در مـورد سـه الگـو قبـل هـم
مشاهده کردیم ،نویسندگان این مقاتت ترکیبی ،سعی کردهاند در نوشـتار خـود تعـادل و عـدم
بروز دیدگاه متعصّبانه را حفظ کنند .به این منظور در این بخش از هـر دو فرآینـدها مـاد و
ذهنی بیشترین استفاده را کردهاند تا از یک سو از طریق فرآیند ماد  ،حوادث و اتفاقات مـاد
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و در دنیا بیرون اتفا مـیافتـد ،بـه

نمایش بگذارند و از سـو دیگـر ،بـا بهـرهگـرفتن از فرآینـد ذهنـی ،تجربیـات آموزگـاران و
دانشآموزان از دنیا ذهنی و نظام آگاهی و فکریشان را نشان دهنـد .بـه همـین دلیـل ،میـزان
بهکاربردن فرآیند ذهنی در مورد کنشگر آموزگار و دانشآموز ،بیشترین حد را داشـته و بیشـتر
از سایر فرآیندها بوده است تا به این وسیله نشان داده شود که نظام ذهنی و فکـر آموزگـار و
دانشآموز به عنوان دو نیرو پویا در امر آموزش بسـیار حـائز اهمیـت اسـت .همچنـین ،تنهـا
فرآیندها بهکاررفته دربارة کتاب درسـی بـهترتیـب ،فرآینـدها مـاد  ،رابطـها و وجـود
بودهاند .فرآیند ماد در خصو

کنشگر بیشترین کاربرد را داشته اسـت تـا کتـاب درسـی را

به عنوان وسیلها برا سهولتبخشیدن بـه امـر آمـوزش نشـان دهـد .در ایـن مقـاتت چـون
نویسندگان اشارها به مکالمات درون کش

نکردهاند ،از فرآینـد کشمـی و همچنـین ،فرآینـد

وجود استفادة چندانی نشده است؛ زیرا هدف نویسندگان ثابتکردن وجـود یـا عـدم وجـود
پدیدهها نبوده است.
 .5 .7ابزار ساختاری

بهنظر جی ( )2151ما میتـوانیم تصـمیم بگیـریم کـه در نگـارش خـود از چـه ابـزارهـا و
ساختارهایی استفاده کنیم .در واقع ،ما قدرت انتخاب داریـم و انتخـاب مـیکنـیم کـه چگونـه
ساختار متنمان را شکل دهیم .از آنجایی که در هر متن میتوان بررسی کرد که به چـه منظـور
نویسنده از ساختار خاصی استفاده کرده است ،جی ( )2151معتقد اسـت بـرا یـافتن جـواب،
باید آن دسته از ابزارها زبـانی کـه بـه ارتبـاطبرقرارکـردن بـین عبـارتهـا کمـک مـیکننـد
(عبارت ها ربطی ،)5ابزارهایی که توجّه خواننده را به اهداف گفتمانی نویسنده جلب میکننـد
یا مراحل مختلف یک متن را نشان میدهند و یا نشاندهندة تلییـر بحـث یـا موضـوع هسـتند
(نقش نما ها قالبی )2و نیز ابزارهایی که بر میزان تعهّد نویسنده نسبت به مفاهیم دتلت دارنـد
(طفرهها )9را بررسی کنیم .در این الگو ،عبارت نقش نماها قالبی و طفرهها را از مدل هایلنـد

1. Relative clauses
2. Frame markers
3. Hedges
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( )2111وام گرفتهایم .طبق تعریف مالکمـایر )2111( 5عبـارتهـا ربطـی ایـن امکـان را بـه
نویسنده میدهد تا مفاهیم و ایدهها مختلف را ترکیب کرده و در قالب یک جمله ارائـه دهـد.
نتایج نشان میدهد که نویسندگان بـهترتیـب ،از طفـرههـا (1129درصـد) ،عبـارتهـا ربطـی
(1129درصد) و نقش نماها قالبی (1151درصد) در نوشتن مقاتت خود بهره بـردهانـد .میـزان
استفاده از این ابزارها بیش از میزان نرمال نبوده است؛ زیـرا طبـق نظـر هایلنـد ()2111 ،5336
میزان استفاده از نقش نماها قالبی و طفرهها در متـون آکادمیـک کمتـر از 119درصـد اسـت و
میــزان اســتفاده از عبــارتهــا ربطــی کمتــر از 111درصــد اســت (تسـی و هایلنــد.)2151 ،2
نویسندگان این مقاتت در بخشهایی از متن ،عبارتها ربطی بهکار بردهاند تا خواننده بتوانـد
میان مفاهیم موجود در متن رابطة صحیح بیابد .بنابراین ،برا آنها حائز اهمیت بوده است کـه
عبارت ها و بند ها را طور به هم ارتباط دهند که خواننده به درک صحیحی دست یابـد .آنهـا
همچنین ،در برخی قسمتها از نقش نما ها قالبی ماننـد «در خاتمـه»« ،در ادامـه» و غیـره در
متون خود مدد جستهاند تا مراحل مختلف در گفتمان و نوشتار خود را بـه نمـایش بگذارنـد و
به این وسیله به طور آشکار ،به تلییرات گفتمـانی و یـا مراحـل موجـود در مـتن اشـاره کننـد.
همچنین ،آنها طفره ها؛ مانند «شاید»« ،ممکن است»« ،میتواند به ایـن دلیـل باشـد» و غیـره را
به کار بردهاند که نشاندهندة میزان اطمینان و یا عدم اطمینان نویسنده نسبت بـه بـازگویی یـک
مطلب است .شایان ذکر است که نویسندگان مقاتت مورد بررسی در بهکاربردن ابزار ساختار
محتاط عمل کردهاند ،بهطور که در برخی قسمتها متن سعی کردهاند نشان دهند که بـرا
عقیدة خواننده احترام قائلاند و به خواننده این اجازه را میدهند تا هرجا کـه تزم مـیدانـد بـا
نویسنده مخالفت کند .از سو دیگر ،در قسمتها دیگـر از مـتن سـعی کـردهانـد اعتمـاد
بهنف

خود را حفظ کنند و به خواننده نشان دهند که قدرت و تسـل در مـتن از آن نویسـنده

است؛ به بیان دیگر ،این نویسندگان باز هم جانب احتیاط را رعایت کردهاند و سعی کردهاند در
نوشتار خود توازن ایجاد کنند.

1. Malmakjar
2. Tse & Hyland
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 .6 .7ابزار اهمّیتساز

ابزار دیگر که طبق نظر جی ( )2151میتواند به ما کمک کند تا هویت پـژوهشگـر را در
مقاتت پژوهشی بررسی کنیم ،ابزار اهمیتسـاز اسـت کـه نشـان مـیدهـد چگونـه واژههـا و
ابزارها ساختار برا اهمّیتبخشیدن به مفاهیم خا

و یا کماهمّیتجلوهدادن آنها بـه کـار

میروند.این ابزار در قالب نقش نماها نگرشی( 5وامگرفته از مدل هایلنـد )2111 ،نمـود پیـدا
میکند.
نتایج نشان میدهد با وجود اینکه طبق نظر هایلند ( ،)5339 ،5336میزان استفاده از نقش
نماها نگرشی در نوشتار آکادمیک معموتً کمتر از 119درصد است ،این دسته از نویسندگان از
این ابزار استفادة زیاد کردهاند (5درصد) تا ارزشها احساسی خود را نشان دهند ،رابطـها
نزدیک با خوانندة خود ایجاد کنند و در برخی قسمتها متن ،متکی به عقاید شخصـی خـود
بودهاند تا بر خواننده تأثیرگذار باشند؛ به عبـارت دیگـر ،نویسـندگان مقـاتت بـا روششناسـی
ترکیبی ،نقش نماها نگرشی مانند «متأسفانه»« ،شایان ذکر است» و غیره را بهکـار بـردهانـد تـا
میزان اهمّیت مفاهیم مختلف را در متن نشان دهند و با استفاده از ایـن ابـزار ،نگـرش خـود را
نسبت به مقولهها مختلف در متن آشکار سازند .دلیل استفاده از این ابزار از سو نویسندگان
ممکن است این باشد که آنها تا حدّ زیاد به نظرات و عقاید شخصی خـود اعتمـاد دارنـد و
میخواهند به این وسیله بر خوانندة خود تأثیر بسزایی داشته باشند.

 .7 .7ابزار روابطساز

ابزار دیگر که میتواند نشاندهندة هویت پژوهشگر در متنی که نوشته است ،باشـد ایـن
است که آیا نویسنده رابطها آشکار با خوانندهاش برقرار میکند یا خیـر (جـی .)2151 ،بـرا
اینکه نویسنده بتواند در متن با خوانندة خود رابطه ایجاد کند ،باید از نقش نماهـا رویـارویی

2

(وامگرفته از هایلند )2111 ،نظیر «همانطور که مشحظه میکنید ،به صفحة  21مراجعه کنیـد و
غیره» استفاده کند.

1. Attitude markers
2. Engagement markers
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نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه میزان اسـتفاده از نقـش نماهـا رویـارویی بـهطـور
معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند ،)2111 ،این نویسندگان از این ابزار
استفادة زیاد کردهاند (515درصد) .استفاده کردهاند تا بتوانند هرجا که در مـتن تزم مـیداننـد،
ارتباط صحیحی با خواننده برقرار کنند؛ بهطور مثال ،او را مخاطب قرار دهند و بهطـور مسـتقیم
با او صحبت کنند .این نشاندهندة آن است که این نویسندگان تمایـل دارنـد خواننـدگان را در
نظر بگیرند و حضور آنها را در بخشهایی از متن پررنگ جلوه دهند.
 .8 .7ابزار اتصالساز

ابزار دیگر که به کمک آن میتوان به هویت پژوهشگر در متن پی برد ،ابزار اتصـالسـاز
است (جی )2151 ،که به نویسنده این امکان را میدهد تا بتواند میان بخشهـا مختلـف مـتن
اتصاتت مناسب ایجاد کند .این ابزار شامل موارد اسـت کـه بـه کمـک آن نویسـنده مفـاهیم
مختلف را اضافه میکند و یا آنها را مورد مقایسه قرار میدهد .از آنجایی که جی ابزار زبـانی
مشخصی برا نشاندادن اتصاتت ارائـه نـداده اسـت ،در پـژوهش حاضـر گـذارها( 5هایلنـد،
 ،)2111مانند بهعشوه ،همچنین ،از سو دیگر ،امّا ،بنابراین و غیره وام گرفته شدهانـد .گـذارها
به ایجاد رابطة معنایی میان عبارتها و بخشها مختلف متن کمک میکنند.
تحلیل دادهها نشان داده است که نویسندگان مقاتت مورد بررسی ،ابـزار اتصـالسـاز را در
بخش ها مختلف متن زیاد به کار برده اند (113درصد)؛ زیـرا میـزان اسـتفاده از نقـش نماهـا
رویارویی بهطور معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند .)2111 ،در اینجا
نویسندگان از گذارها استفادة زیاد کردهاند تا به خواننده نشان دهند که چگونـه قسـمتهـا
مختلف متن میتواند به یکدیگر مرتب باشد و سازماندهی متن به چـه صـورت بـوده اسـت.
آنها سعی داشتهاند به کمک گذارها خواننده را در طول متن راهنمایی کنند.

 .9 .7ابزار بینامتنی

ابزار سودمند دیگر در بررسی هویت پژوهشگران در مقاتت پژوهشی ،ابزار بینامتنی اسـت
که به نویسنده کمک میکند تا با مراجعهِ به منابع اطشعاتی سایر پـژوهشگـران و مراجعـه بـه
1. Transitions
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سایر منابع ،اطشعات مفید در اختیار خواننده قرار دهد (جی .)2151 ،به این منظور نویسـنده
میتواند از گواهنماییها( 5وامگرفته از مدل هایلند)2111 ،؛ مانند «بـراون (« ،»)2111طبـق نظـر
جکسون (« ،»)2151همانطور که رابرت ( )2151نشان میدهد» و غیره استفاده کند.

بررسی مقاتت نشان میدهد که نویسندگان آنها با مراجعه به منابع اطشعاتی مختلف سعی
بر آن دارند تا بهکارها پژوهشی سایر پژوهشگران نیز اعتبار بخشند؛ بهعبارت دیگر ،با آنکـه
میزان استفاده از گواهنماییها بـهطـور معمـول ،در متـون آکادمیـک کمتـر از 119درصـد اسـت
(هایلنـد ،)2111 ،نویسـندگان مقـاتت مـورد بررسـی اسـتفادة زیـاد از ایـن ابـزار کـردهانـد
(111درصد) .این مسئله میتواند به این دلیل باشد که نویسندگان تشش کرده اند با مراجعـه بـه
سایر پژوهشگران بنام و کارها پژوهشی آنها ،مهر تأیید بر یافتهها خـود بزننـد و بـرا
ادّعاها خود مدرکی موجه داشته باشند؛ عشوه بر این ،ممکن است آنها ترجیح داده باشند که
عقاید خود را چندان آشکار نکنند و مسئولیت ایـدههـا ارائـهشـده را بـر دوش دیگـران نیـز
بگذارند.
 .1 .7ابزار معناهای رمزگونه

این ابزار که برگرفته از مدل هایلند ( )2111اسـت ،اطشعـاتی اضـافی و کمکـی در اختیـار
خواننده قرار میدهد تا به کمک آن ،تفسیر و درک بهتر از متن داشته باشد و بـه ایـن وسـیله
نویسنده مطمئن شود که خواننـده منظـورش را درک کـرده اسـت .ایـن کـار بـا توضـیحدادن،
مقایسهکردن یا بس دادن مطلب انجام میشود .نتایج نشان میدهد که نویسندگان ،ایـن ابـزار را
در نوشتار خود بهندرت (1115درصد) بهکار بردهاند .میزان اسـتفاده از گـواهنمـاییهـا بـهطـور
معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند .)2111 ،این بدان معناست کـه ایـن
نویسندگان از تعاریف مختلف برا واژهها یا عبارتها در نوشتار خود استفادة چنـدانی نکـرده
اند .بنابراین ،بهگمان آنها متن برا خواننـده بـه انـدازة کـافی واضـح و روشـن بـوده اسـت،
بهطور که خواننده متوجّه مقصود مورد نظر نویسنده شده است .بنابراین ،نیـاز بـه توضـیح
اضافهتر نبوده است.

1. Evidentials
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 .11 .7ابزار خودبیانی

آخرین ابزار بهکاررفته در این مطالعه به منظور بررسی هویت پژوهشگرانی که تحقیقاتی به
روش ترکیبی انجام دادهاند ،ابزار خودبیانی (هایلند )2111 ،است .ضمایر نظیر من ،ما و غیـره
نشاندهندة آن است که شخص نویسنده میخواهد حضور خود را در متن پررنگ کند.

تحلیل مقاتت نشان میدهد این نویسندگان از خودبیانیها استفادة نسـبتاً زیـاد کـردهانـد
(512درصد)؛ زیرا میزان کاربرد این ابزار در نوشتار آکادمیک معموتً کمتـر از 119درصـد اسـت
(هایلند .)2115 ،به بیان دیگر ،در برخی بخش ها متن ،نویسندگان سعی کردهاند حضور خود
را بهطور آشکار نشان دهند .نکتة جالب توجه آن است که این پـژوهشگـران سـعی کـردهانـد
توازن ایجاد کنند و در جایی که تزم است بر حضور خود تأکید کنند؛ اما در بخشها دیگر
از متن بهجا استفاده از خودبیانیها از واژههایی نظیر پژوهشگر و غیره استفاده کـردهانـد؛ بـه
بیان دیگر ،بهکارگیر خودبیانیها میتواند به نحوة بازنمود نویسنده در متن مربوط باشـد؛ هـر
جا که آنها احسا

میکنند باید مفهومی را توضیح دهند و نتایج و ادّعاهـایی را بیـان کننـد از

خودبیانیها استفاده میکنند تا حضور خود را نشان دهند ،در غیر این صورت ،این نویسـندگان
ترجیح دادهاند که از این ابزار استفاده نکنند.

بهطور کلی ،یافتهها نشان میدهد که با وجود اینکه این نویسـندگان از تمـامی یـازده ابـزار
مدل ارائهشده و زیرمجموعهها آنها در نوشتار خود بهره بردهاند ،برخی را بـه برخـی دیگـر
ترجیح دادهاند و از بعضی ابزارها بیشتر از سایر ابزارها استفاده کردهاند؛ به بیان دیگر ،آنهـا در
نوشتن مقاتت پژوهشی خود از الگو خاصی پیرو کردهاند که ممکن است ایـن الگـو تنهـا
محدود به روش پژوهشی ترکیبی باشد و پژوهشها آتی روشنگر این مطلب خواهد بود کـه
آیا الگوها خا

دیگر برا مقاتت کمّی و کیفی نیز وجود دارد یا خیـر .از منظـر کلـی،

بیشترین ابزار بهکاررفته اظهار است .سـایر ابزارهـا بـهترتیـب ،عبارتنـد از :مجموعـة ارجـاعی،
فعّالساز  ،منفعلساز  ،کلی ارجاعی ،حذف ،فرآیند ذهنـی ،فرآینـد مـاد  ،فرآینـد رفتـار ،
فرآیند رابطها  ،فرآیند کشمی ،ابزار اتصالساز ،خودبیانیها ،ابزار رواب ساز ،ابزار اهمّیـتسـاز،
ابزار بینامتنی ،طفرهها ،عبارتها ربطی ،نقشنماها قـالبی و ابزارهـا رمزگونـه .از نگـاهی
دیگر ،این نویسندگان الگویی خا

برا سـه بخـش اوّل مـدل (برگرفتـه از مـدل ون لییـون،
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 )2119که دوقطبی هستند ،داشتهانـد و بـه ترتیـب از اظهـار ،مجموعـة ارجـاعی ،فعّـالسـاز ،
منفعلساز  ،کلی ارجاعی و حذف استفاده کردهاند .در میان سایر ابزارها گفتمـانی ،بیشـترین
میزان مربوط به ابزار اتصالساز بوده است و پ

از آن ،خودبیانیهـا ،ابـزار روابـ سـاز ،ابـزار

اهمّیتساز ،ابزار بینامتنی ،طفرهها ،عبارتها ربطی ،نقش نماها قالبی و ابزارهـا رمزگونـه
در جایگاهها بعد قرار دارند .همچنین ،با وجود اینکه این اعتقـاد وجـود دارد کـه معمـوتً
استفاده از ابزارها گفتمانی در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلنـد،5339 ،5336 ،
 ،)2115 ،2111نویسندگان این مقاتت از ابزار اتصالساز ،خودبیانیها ،ابزار روابـ سـاز ،ابـزار
اهمّیتساز و ابزار بینامتنی بیش از 119درصد استفاده کردهاند.
 .8نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که نویسندگان مقاتتی کـه روششناسـی آنهـا ترکیبـی
است ،ابزارها زبانی خاصی را در نوشتن متون خود بهکار میگیرند؛ بـه بیـان دیگـر ،آنهـا از
ابزارها اظهار ،فعّالساز و نقش نماها نگرشی در نوشتار خود بهره بردهاند.
یافتهها پژوهش حاضر با یافتهها سایر پژوهشها انجامشده در زمینة هویت و تحلیـل
گفتمان انتقاد همخوانی دارد؛ بهطور مثال ،نورتـون و ارلـی ( )2155و هایلنـد ( )2111نشـان
دادند که مقولة هویت میتواند در نوشتار افراد آشکار شود .همچنین ،ین )2111( 5به این نتیجه
رسید که نویسندگان کتابهـا درسـی آمـوزش زبـان انگلیسـی ،هویـت خـود را در نوشـتن
اینگونه کتابها آشکار میکنند؛ افزون بر این ،صحراگرد و دواتگـرزاده ( )2111بـا اسـتفاده از
مدل ون لییون نقش تفاوتها جنسیتی و تعصّبها مربوط به جنسیت و راههـایی را کـه از
طریق آنها کنشگرها اجتماعی نشان داده میشوند ،در کتابها درسی مورد بررسـی قـرار
دادند و دریافتند که تعصّبها مربوط به جنسیت در این کتابها مشهود اسـت و نویسـندگان
با استفاده از ابزارها زبانی مختلف سعی در نشاندادن آنها داشتهاند.

1. Yen
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چکیده
هدف از پژوهش حاضــر ارزیابی اناداد نحوة کاربرد صــافی فرهن ی در ترجمة ان لیســی
کریس لیر و ســالیس ســحابی ( )0222از کااب بچهها قالیبافخانة هوشــنم مراد کرمانی
( )5932/5913و بهطور مشـخ ،،داسـاان «رضـو ،اسدو ،جیییه» است .این مداله بهطور
جاص ترجمة «اصـطسحات» را بهعنوان یکی از عناصر زبانی فرهنموابساه مدّ نظر جواهد
داشت .بدین منظور ،ال و «تحلیل اناداد ترجمه» (جانجان )5930 ،5935 ،که در اساس
بر بینان نظر ِ زبانشــناس ـی ســازنانی-ندشنرا (هلید  )0221 ،5331 ،اســاوار میباشــد،
بهعنوان چارچوب تحلیلیِ تحدیق اناخاب نردیده است .ال و مذکور بهطور توأمان تحلیل
عوامـل درونزا (درونمانی) و برونزا (یعنی مؤلفـهها اجاماعی و فرامانی) را مورد توجه
قرار میدهد و در این مسیر ،هم به محصول ترجمه نظر دارد و هم به فرآیند ترجمه .ضمن
مسحظة دو فرض بنیادین «ترجمه بهمثابة بافتآفرینی میدد» و «ترجمه بهمثابة تصــفیه» که
در ال و تحلیل اناداد ترجمه مدّ نظر بودهاند ،پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا نشان دهد
نحوة کاربرد صـافی فرهن ی از سو مارجمان اثر به چه میزان با ویژنیها بافای در نظام
مدصـــد تناســـه داشـــاه اســـت .یافاهها تحدیق مبین آن اســـت که اتخاذ راهکارها
«معادلســـاز

توصـــیفی» (اییاد معادلها

یکســـویه) و «معادلیابی فرهن ی» (یافان

معادلها طبیعی یا دوسـویه) که بهترتیه بیشـارین بسامد وقو را داشاهاند ،عموماً نیل به
تعادل ندشــیِ نســبی را در پی داشــاه اســت هرچند اناخاب رویکرد ســلبی در مواجاله با
اصــطسحاتی که مبین حدّ غایی فرهنم -وابســا ی بودهاند کیفیت نالایی مان مدصــد را از
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حیث بار فرهنم بومی و روسااییِ مورد نظر در مان مبدأ تا حدود تحتالشعا قرار داده
است.
کلیدواژهها :تحلیل اناداد ترجمه ،صــافی فرهن ی ،ترجمة اصــطسحات ،هوشــنم مراد

کرمانی ،بچهها قالیبافخانه
 .1مقدمه

بچهها قالیبافخانة هوشــنم مراد کرمانی ( )5933/5913از حیث تنو مؤلفهها ســیا
ســخن( 5یعنی ارتباط پارامارها بافت موقعیای با پارامارها مانی) و نیز از نظر غنا عناصــر
فرهن ی مربوط به محیط روســـااوی و ســـنای ایرانی و همچنین کاربرد عناصـــر برجاســـاه از
هنیـارهـا مـذهبی و عرفیِ نـارر بر جـامعـة پیش از تیدد ایران اناخاب جوبی برا آزمون
ال وها ندد ترجمه به نظر میرسد .مراد کرمانی از معدود نویسندنان معاصر ایرانی است که
آثارش با اقبال چشــم یر در ســط بینالمللی مواجه شــده اســت و اتفاقاً موا جوایز ریز و
درشـای که در یکی دو دهة اجیر نصیه این نویسندة صاحه قلم و صاحهدرد ایرانی نردیده
اسـت از همین کااب و با ترجمة مورد بررسـی در تحدیق حاضر به راه افااد .از این رو ،طبیعااً
کنیکاو ِ بیایی جواهد بود انر این پرسـش مطر نردد که آیا اسـاساً مارجمانِ اثر توانساهاند
بهطور نسـبی ویژنیها بافای ،بومی و فرهن ی بچهها قالیبافخانه و بهطور مشخ ،،داساان
«رضـو ،اسدو ،جیییه» را در مان مدصد بازآفرینی نمایند یا جیر .آنیایی که پاسخ مثبت است،
طبعاً پرسش دومی نیز مطر جواهد شد که چ ونه (تا پاسخ احامالی چراغ راه مارجمان بعد
و مخصـوصاً مارجمان نوجاساه و جوان ایرانی باشد در مسیر که در پیش نرفاهاند) و آنیایی
که پاســـخ منفی اســـت ،این بار این پرســـش مطر جواهد شـــد که چرا (و این چرا میتواند
روشـن ر کاسـایهایی باشد که عموماً در جریان ترجمة آثار با بار فرهن ی باال بروز میکند).
مدالة حاضر بهطور مشخ ،و به اقاضا رعایت اجاصار مورد اناظار از یک مدالة علمی ،حوزة
بررسـی جود را به ترجمة اصـطسحات محدود میکند؛ مدولها که به دفعات از سو نویسنده
به جدمت نرفاه شـده و در غنا فرهن ی اثر تثثیر نذاشاه است .در معنیشناسی ،اصطس  0بنا
1. Discourse register
2. Idiom
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به تعریف عبارتی اسـت که مفالومش حاصلجمع مفالوم واحدها تشکیلدهندهاش نباشد مثل
«سبیل کسی را چرب کردن» (صفو  ،5931 ،ص.)19 .
«رضـو ،اسـدو ،جیییه» سـرنذشـت کودکانی اسـت که به جاطر اوضا نابسامان جانواده
میبور میشــوند در ســنین بســیار پایین به قالیبافخانهها بروند و در بدترین شــرایط تن به کار
دهند .داســاان به چندین دهة قبل برمینردد و در روســاا دورافاادها در اســاان کرمان رو
میدهد .در قالیبافخانة مورد نظر در داســاان آدمها زیاد مشــلول به کار هســاند اما کودکان
بیشـار به چشـم میآیند و ندش پررنمتر دارند .در این میان ،پسـر پن شــش سالها بهنام
رضو هست که از قبل از آنکه به دنیا آمده باشد ،توسط اوساا ،مالک قالیبافخانه ،جریدار شده
اسـت .اوسـاا مرد بداجس و بیرحم اسـت .ماجرا از آنیایی شرو میشود که رضو پس از
چیدن مخفیانة انار از حیاط قالیبافخانه بهشـدت توسـط اوسـاا تنبیه میشـود .اسدو ،ندشهجوان
جوان کارناه مداجله میکند که به درنیر با اوسـاا مناالی میشـود و اوساا او را از قالیبافخانه
اجراا میکند .اســـدو همســـر آبســـان به نام جیییه دارد .او نیز از زمانی که دجاربچها
سـهچالار سـاله بوده هر روز پا دار قالی نشـسـاه و این کارِ طاقتفرسـا اندام او را در عنفوان
جوانی از تناسـه انداجاه و مشـکست اساخوانی حادّ را برایش به ارملان آورده است .فدر و
بیچارنی عرصـه را بر اسدو سخت میکند و او و همسرش علیرغم میل باطنی وادار میشوند
چندینبار برا برنشــان به ســر کار تسش کنند اما هر بار اوســاا میدداً آنها را از قالیبافخانه
بیرون میاندازد .ســـرانیام ،اســـدو با فروش فرش زیر پایش پول الزم را برا زایمان جیییه
تالیـه میکنـد تـا امیـد بـه جانه بازنردد .در روز زایمان ،ماما تسش زیاد به جرا میدهد اما
جیییه به علت مشـکست اسـاخوانی قادر به وضـع حمل نمیشـود و سر زا از دنیا میرود تا
تراژد داساان به اوا برسد.
 .2پیشینۀ پژوهش

با وجود آنکه آثار هوشــنم مراد کرمانی از ســالها قبل به زبانالا دی ر ترجمه میشــده
اسـت ،اما تا دو سه سال اجیر این ترجمهها مورد بررسی قرار ن رفاه بود .از سال  0255تا سال
جار  ،میموعاً چالار کار پژوهشی با موضو ترجمة آثار مراد کرمانی مناشر نردیده است.
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پیرنیمالدین و رمضــانی ( )0255در چارچوب دیدناهها بیکر ( )5330و ونوتی ()5331
به بررســی ترجمة ان لیســی اصــطسحات در داســاان جمره پرداجاهاند .یافاهها مداله مبین آن
اســت که در ترجمة یادشــده تمامی روشها پیشــنالاد بیکر مشــامل بر ترجمة اصــطسحی،
دنرنویسـی ،5ترجمة لفظنرا و حذف مورد اسـافاده بودهاند و بعضـاً ترکیبی از این روشها نیز
بهکار نرفاه شده است اما ماداولترین روش دنرنویسی بوده است .آنها همچنین به این ناییة
کلی رســـیـدهانـد کـه اناخـاب روشها ترجمة فو در راســـاا راهبرد غاله مارجم یعنی
«بومیســاز » بودهاند .پژوهش پیرنیمالدین و رمضــانی بر مبنا دادهها جارا از بافت بوده
است و از آنیایی که تصور تحلیل عناصر فرهن ی بدون مسحظة عوامل بافای به سالولت میسّر
نیست ،در تحدیق یادشده شاهد ارزیابی دقیدی راجع به میزان تناسه روشها ترجمة مخالف
با ویژنیها بافای اثر نبودهایم.
اطالار

نیکعزم و بلوکات ( )5930ترجمة فرانســـة داســـاان مالمان مامان را از ُبعد انادال

عناصـر فرهن ی بررسـی نمودهاند .این دو در پژوهش جود در چارچوب نظریة «معنیشــناسی
زاویـة دیـد» پیر ایو راکا به مطالعة ترجمهپذیر

نشـــانهها فرهن ی و معنا تلویحی واژهها

پرداجاهاند .مدالة یادشـــده پن موضـــو را مورد توجه قرار میدهد :اســـامی جاص و ملیت
شـــخصـــیتها ،واژنانی که بهطور مســـادیم با فرهنم ایرانی ســـروکار دارند و برا جامعة
فرانســـو زبان ناشـــناجاهاند ،نام غذاها ،اشـــاراتی به آداب و رســـومِ ایرانیان ،و در نالایت،
اصـطسحات و ضربالمثلها .مطابق یافاهها مداله ،مارجم برا رسیدن به «معنیشناسی زاویة
دید» به تناوب از راهبرد اناخاب معادلی نزدیک بالره برده اســـت و در صـــورت فددان چنین
معادلهایی ،حفظ عنصـر واژنانی را در ترجمه مدّ نظر قرار داده اسـت .مارجم بعضاً ماوسل به
توضـی و یا واژة فارسی را با ترجمة فرانسه در پانویس مدابله نموده است .ارزیابی نالایی مداله
این بوده اسـت که مارجم در انادال زاویة دید و معانی ضـمنی چندان موفق نبوده زیرا بیشار از
راهکار توضـــی ِ میانمانی اســـافاده کرده و بهندرت از اراوة توضـــی در پانویس (که بهزعم
نویسـندنان راهبرد مناسهتر است) بالره جساه است .مطابق این ارزیابی ،مارجم در انعکاس
اســـامی جـاص مؤلفـة معنایی «احارام» را از میان برده و در مورد اصـــطسحات نیز برجی را
1. Paraphrase
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بهصــورت لفظنرا ترجمه کرده که این هر دو از ندطهنظر تثثیر مشــابه بر نارســاییها ترجمه
دامن زده است.
علو و زینالی ( )5939نیز با بررسی ترجمة فرانسة داساان مالمان مامان ،چ ون ی برنردان
نفاـار تعارفآمیز را با تثکید بر نظریهها ژرژ مونن مطالعه میکنند و تثثیر شـــناجت عوامل
فرازبانی در ترجمهپذیر اثر ،انادال فرهن یِ ناشـــی از ترجمه و رفاار مارجم با پیچیدنیها
زبانی و معنایی را به بحث مینذارند .یافاهها آنها مبین آن اســت که مارجم نخســت در پی
دسـتیابی به معنا اصلی بوده اما داساان در ضمن سادنی ،پیچیدنی دارد و ناهی معنا مان
در الیهها

درهمتنیدة نفاار تعارفآمیز پنالان و مالار آن برا مارجم غیرممکن میشود .از این

رو ،مارجم به معادلیابی مفالومی رو آورده اسـت اما مااسـفانه بسار زمانی و مکانی را نادیده
ان اشـاه و ناییة کار ترجمها مشـابه ماون دربار سدهها قبل شده است .عسوه بر این ،در
موارد که اجاسف فرهن ی فاحشـی وجود داشـاه ،مارجم عمدتاً به راهبرد «توضـی » ماوسل
شـده است و ناهی نیز به معادلیابی موقعیای رو آورده است تا ابعاد کاربردشناجای مسئله را
منادل سازد.
اشــرا ( )0251نیز در چارچوب دونانیِ بومیســاز و بی انهســاز ونوتی ( )5330با
مسحظة طبدهبند پن نانة نیومار ( )5333از عناصـــر فرهن ی دســـت به تحلیل ترجمة این
عناصـر در داسـاان نخل زده اسـت .از نظر اشرا  ،بعضی از واژهها و عبارتها تنالا جاصِ یک
فرهنمِ بخصوص هساند و ترجمة آنها به زبان دی ر تدریباً غیرممکن مینماید .مؤلف مداله به
دنبال آن اسـت که دریابد ندش مارجم در ترجمة واژنان فرهن ی چیسـت؛ مارجمان داساان از
چه روشهایی بالره بردهاند؛ چه مشــکستی در ترجمة عناصــر فرهنمویژه در ادبیات کودکان
امکان وقو دارند؛ و آیا در ترجمة داســـاان نخل ،مارجمانِ اثر بهصـــورت نظاممند راهبردها
ترجمانی را به جدمت نرفاهاند یا بهصــورت مورد ؟ مطابق یافاهها تحدیق ،از آنیایی که در
داســـاان نخل دامنة وســـیعی از اقسم فرهن ی بهکار رفاه اســـت ،مارجمان اثر نانزیر از اتخاذ
شیوهها ماعدد برا کمنمودن فاصلة فرهن ی بودهاند (از جمله انادال ،5معادلیابی فرهن ی،

1. Transference
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جنثیساز  ،دنرنویسی ،5برنردان واژهبهواژه 0و روش ترکیبی .)9مطابق ناای تحدیق ،مارجمان
اثر عموماً ســعی در اتخاذ راهبرد «بومیســاز » داشــاهاند و همزمان تسش نمودهاند تا فرهنم
ایرانی را همچنان در بدنة داساان حفظ کنند .اشرا در نالایت با این اسادالل که یکی از اهداف
ترجمة ادبیات کود آشـنایی با سـایر فرهنمها است ،روش بومیساز را که عمدتاً از سو
مارجمان مورد نظر بهکار نرفاه شـده اســت ،برا ترجمة ادبیاتی از این دســت چندان مناســه
تلدی نمیکند.
 .3روش پژوهش

مطابق ندشــة هولمز ( ،)0221 ،5333تحدیق حاضــر از حیث نو در شــاجة «کاربرد »
مطالعات ترجمه و در زیرشــاجة «ارزیابی ترجمه» قرار مینیرد .روش تحدیق بنا به ماهیت ندد
ترجمه اسـاسـاً کیفی و نذشـاهن ر بوده و مبانی بر تمامشمار است .ضمناً به شیوة معمول در
ال و

«تحلیـل اناداد

ترجمه» ،برا

تدطیع مان مورد بررســـی از روش «تحلیل رویداد»

پیشنالاد ِ وَندایک ( )5330اسافاده شده است.
 .4چارچوب نظری پژوهش :الگوی «تحلیل انتقادی ترجمه»

ال و «تحلیل اناداد ترجمه»( 1جانجان )5930 ،5935 ،در حدیدت تسشــی اســت در
واکنش به ال و ارزیابی کیفیت ترجمه هاوْس ( )0223 ،5333که ضـــمن حفظ چارچوب
ندشنرا ال و یادشــده ،ابزارها تحلیلی تازها بدان میافزاید تا زمینة تحلیل ایدوولوژ را
در ندد ترجمه فراهم آورد و سطو جُرد تحلیل مانیزبانی را تا سطو کسن تحلیل اجاماعی-
فرهن ی -تاریخی نســارش دهد .این ال و که ترجمه را بر مبنا مفالوم «تصــفیه» بازتعریف
میکند ،در اســاس بر مبنا نظریة زبانشــناس ـی ســازنانی -ندشنرا هلید (،5331 ،5333
 )0221 ،5331اســاوار اســت .در ال و مذکور ،ترجمه بنا به تعریف عبارت اســت از «فرآیند
عبور یک رویداد ارتباطیِ ماعلق به نظام زبانی -فرهن ی مبدأ از صافی زبان و ،در صورت نیاز،

1. Paraphrase
2. Gloss
3. Couplet procedure
)4. Critical Translation Analysis (CTA
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صــافیها فرهنم و ایدوولوژ در نظام زبانی -فرهن ی مدصــد» (جانجان ،5935 ،ص.)02 .
تعریف فو مبانی بر مسحظـة دو فرض بینـادین اســـت :فرض «ترجمـه بـهمثابة بافتآفرینی
میدد» 5و فرض «ترجمه بهمثابة تصــفیه» .0در تحلیل اناداد ترجمه ،معیار «تعادل» ســلباً یا
(نفیاً یا اثباتاً) در کانون توجه تحلیل ر /منادد ترجمه قرار مینیرد اما معیار مکمل «بینامانیت»

9

(کـه مســـالزم مسحظـة پارامار «زمان» و انیام تحلیلها تاریخی اســـت) نیز بهموازات آن
بهجدمت نرفاه میشـود .شرط اساسی برقرار تعادل آن است که ترجمه در نظام مدصد واجد
ندشـی معادل ندش رویداد مبدأ (مشـامل بر معانی سـهنانة اندیش انی ،بینافرد و مانی )1باشد
یعنی همان کار را در نظام مدصد بکند که رویداد زبانیِ مبدأ در نظام مبدأ کرده است.
بهطور کلی ،ال و تحلیل اناداد ترجمه (همچون سایر ال وها مبانی بر تحلیل سیا ) بر
این ایدة بنیادین شکل نرفاه است که «مان» و «بافت موقعیای» را نمیتوان از یکدی ر جدا کرد
بلکه بهنفاة هلید « ،بافای که مان در آن جار میشــود ،از طریق روابط نظاممند بین محیط
اجاماعی و ســازمان ندشــی زبان در مان تیلی پیدا میکند» (هلید  ،5333 ،ص .)55 .بنابراین،
مان را میباید با ارجا به بافت موقعیایِ نارر بر آن تحلیل کرد و این مسالزم آن است که باوان
بافت موقعیای را به مؤلفهها قابلتحلیل تیزیه کرد .برا انیام این کار ،ال و تحلیل اناداد
ترجمه نیز بهمانند سـایر ال وها مبانی بر سیا (از جمله کار هاوْس )5333 ،از روش «تحلیل
سـیا » 1هلید بالره مینیرد .هلید مفالوم سـیا را بهشر زیر به مؤلفهها سهنانة «دامنه»،
«منش» و «شــیوة» نفامان 2تیزیه میکند« :دامنة ســخن» (موضــو نفامان)« ،منش (یا عامسن)
ســخن» (مشــامل بر مشــارکین نفامان و روابط بین آنها) و «ش ـیوة ســخن» (میرا ارتباط)
(هلید  ،مکینااش و اســاریونس 5321 ،بهندل از هلید  ،5333 ،ص20 .و .)501هلید ماعاقباً
در صـورتبند دی ر دامنة نفامان را بهعنوان «نو عمل اجاماعی» ،منش نفامان را مشامل
بر «روابط ندشـیِ مشــارکین رویداد ارتباطی» و شـیوة نفامان را بهعنوان «ســازماندهی نمادینِ»
1. Translation as recontextualisation
2. Translting as filtering
3. Intertextuality
4. Ideational/interpersonal/textual meanings
5. Register Analysis
6. Field, tenor & mode of discourse
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نفامان قلمداد میکند (هلید  ،5333 ،ص91 .و .)20این سـه مفالوم به ترتیه به معانی سهنانة
اندیشـــ انی ،بینافرد

و مانی زبان ارتباط مییابند (هلید  ،5333 ،ص .)501 .در رویکرد

هاوْس« ،دامنة نفامان» اشاره به سوژة نفامان و نو و ماهیت عمل اجاماعی دارد و ویژنیها
جاص عناصــر واژنانی را تحت پوشــش قرار میدهد؛ «منش نفامان» دربرنیرندة «جاســا اه و
پای اه زبانی ،جلرافیایی و اجاماعیِ نوینده و نیز مواضـــع فکر

و عاطفی» (یعنی دیدناه

شــخص ـی) اوســت و در ضــمن ،بازتاب ن رش اجاماعی و کاربرد ســبکها زبانی مافاوت
(رســمی ،غیررســمی و  )...اســت؛ و در نالایت« ،ش ـیوة نفامان» بهطور توأمان هم به «میرا »
ارتباط (نفاار یا نوشــاار ) ارتباط مییابد و هم به میزان مشــارکت بالدوه یا بالفعلِ میاز بین
نوینده و مخاطه (مونولوگ ،دیالوگ و  ) ...مربوط میشــود (هاوْس523 :5333 ،؛ هاوْس،
 ،0223ص.)91 .
سـیا سـخن ،آننونه که در ال و «تحلیل اناداد ترجمه» مورد نظر است ،ضمن اقاباس
موارد فو از هلید و هاوْس ،مسحظات دی ر را نیز شــایان توجه میداند .منش نفامان در
این ال و صــرفاً عوامل مربوط به «کاربرد» زبان را در بر نمینیرد بلکه مالیرها مربوط به
«کاربر» زبان همچون «نونة زبانی فرد » 5و «نویشِ (جلرافیایی ،شــللی و اجاماعی) را نیز
پوشــش میدهد .منش نفامان عسوه بر آنکه طبق نظریة کسســیک ســیا در نظامها «وجه»

0

(جبر  ،پرســشــی ،امر ) و «وجالیت»( 9افعال و قیدها وجهنما 1همچون «باید»« ،شــاید»،
«احاماالً»« ،قطعاً» و  )...تیلی پیدا میکند ،مشـامل بر هر نو «عنصر واژنانی ارزشنذارانه» از
قبیل صـــفات و قیدهایی همچون «زیبا» یا «از رو ناامید » نیز جواهد بود؛ ضـــمن آنکه
«صــورتها جطابی» (با اقاباس از مارکو )0222 ،و «عناوین» و «الداب» نیز میتوانند مبین
منش نفامان باشند.
و اما شـیوة نفامان نوعاً در «نظام مبادا -جبر »« ،سـاجت اطسعاتی» و «عناصـر انسیامی»
تیلی مییابد (ماند  ،0223 ،ص .)35 .همچنین کاربرد «ســاجاارها مواز » 1میتواند مبین
1. Idiolect
2. Mood
3. Modality
4. Modal verbs or adverbs
5. Parallalesim of structures
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شــیوة نفامان باشــد (هاوْس ،5333 ،ص .)11-11 .در ال و تحلیل اناداد ترجمه« ،عناصــر
پیرامانی»( 5همچون تصــاویر ،عکسها ،طر ها نرافیکی ،نو و رنم و اندازة قلم ،شــکلِ
صـفحهآرایی ،عسوم سـیاوند و نظایر آنها) نیز به شـیوة نفامان مناسه نردیده و در تحدق
معنا مانی دجیل دانساه شدهاند.
نفایم که در «تحلیل اناداد ترجمه» ،تحلیلنر ســلباً یا اییاباً با مســئلة تعادل ترجمها
برجورد میکند .این سـخن بدان معنی اسـت که و بدواً بهدنبال پاسخ این پرسش است که آیا
رابطة تعادلی برقرار شـده است یا جیر .پاسخ مثبت ماعاقباً «چ ون ی» برقرار رابطة تعادلی را
به پرســش میکشــد و پاســخ منفی« ،چرایی» عدم تحدق تعادل را مطر جواهد ســاجت .بدین
ترتیه ،ندد ترجمه مسـالزم غور و تفح ،در «چیسای»« ،چ ون ی» و «چرایی» ترجمه است و
این میســر نخواهد بود م ر با افزودن معیار درزمانیِ «بینامانیت» (عامل زمان) به معیار همزمانیِ
«تعادل» .ندد ترجمه ،بدین معنا ،مســالزم تحلیلها مدابلها اســت اما «تحلیل اناداد ترجمه»
مدابله را به مدایســة صــرفاً مانی تدلیل نمیدهد بلکه آن را مشــامل بر مدابلة دو نظام زبانی و
بهطریق اولی ،دو نظام فرهن ی تلدی میکند.
«تحلیل اناداد ترجمه» هدف جود را در وهلة نخست انیام تحلیلها اجاماعی میداند و
تحلیلها زبانی را صــرفاً پیشنیاز نیل به این هدف به شـمار میآورد و در عین حال ،هیچیک
از ایندو را از نظر زمانی بر دی ر مددم نمیداند .بر اســاس این ال و ،تحلیل عوامل درونزا
عمدتاً مســالزم بررســی میزان نیل به تعادل ترجمها اســت اما تحلیل عوامل برونزا (ازجمله
مؤلفـههـا

فرهن ی و ایدوولوژیکی) نیازمند تحلیل ها

بینامانی جواهد بود؛ زیرا فرهنم و

ایدوولوژ پدیدههایی جلقالسـاعه نیسـاند بلکه شکلنیر آنها بهمرور زمان صورت مینیرد.
از این رو« ،تحلیل اناداد ترجمه» در مدام نظر و بهصــورت توأمان جود را «محصــولمدار/
فرآیندمدار» میجواند بیآنکه یکی را بر دی ر مرج بداند و در مدام عمل نیز ندطة عزیمت
تحلیل را محصــول (مان) ترجمه تلدی میکند اما در جا جا تحلیل مانی از فرآیندها دجیل
در تولیـد ،دریـافـت ،تثویل و تثثیر ماون ترجمه شـــده اعم از فرآیندها

روان شـــناجای،

جامعهشناجای ،مردمشناجای ،فرهن ی و  ...غافل نمیماند.
1. Paratextual factors
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«تحلیل اناداد ترجمه» ضــمن ندد برداشــت هاوْس از مفالوم «ندش منحصــربفرد مان» ،5بر
این باور نظر پا میفشــارد که اســاسـاً نمیتوان در همة انوا و همة نمونهها ماون ندشــی
منحصـربفرد ،یکّه و ی انه را شناسایی نمود و بهتبع آن ،اناظارِ تنالا یک نو ترجمه را داشت .از
این رو ،ال و مذکور در عوضِ مدابلة «نماها ندشــی» 0ماون مبدأ و مدصــد از مدابلة نماها
ندشـی «رویدادها ارتباطی»( 9جُردهمانها ) مواز در ماون مبدأ و مدصـد اسافاده میکند .از
این رو« ،ندش مانی منحصربهفرد» در ال و تحلیل اناداد ترجمه جا جود را به «ندش(ها )
رویداد ارتباطی» داده اسـت .این جای زینی قضاوت دربارة ندش را از سط کسن مان به سط
ل «رویداد ارتباطی» انادال داده و در ضــمن نشــان میدهد که در هر بافت
جُرد و قابل تحلی ِ
موقعیای (یا در هر رویداد ارتباطیِ) معین الزاماً تنالا یک ندش کارکرد موضــوعیت ندارد و ا
بسا در یک رویدادِ واحد باوان شاهد بیش از یک ندش (مثسً دو یا چند کنش نفاار ) بود.
با تعدیل واحد تحلیل ترجمه از مان به رویدادها ارتباطی ســازندة مان ،میتوان اناظار
داشـت که در بخشها مخالف مان مدصـد با مصـادیق ترجمة آشـکار یا پنالان مواجه شویم.
ترجمة آشـکار در این ال و یادآور همان اساعارة آشنا است که فسن مان اصطسحاً بو ترجمه
میدهد یعنی معیارها

ســـه نانة «مدبولیت»« ،طبیعیبودن» و «جوانش پذیر » 1در آن محدق

ن ردیده اســت .در عوض ،ترجمة پنالان ترجمها اســت که معیارها فو را برآورده ســازد.
هرناه مارجم نیاز به کاربرد صــافی فرهن ی را احســاس نماید ،میتوان اناظار داشــت که ناییة
کار او بهطور نسبی به سمت ترجمة پنالان میل جواهد کرد اما انر چنین نیاز را احساس نکند
و عناصــر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصــد منادل نماید ،ناییة کار او را نمیتوان الزاماً ترجمة
آشـکار قلمداد کرد .به سـخن دی ر ،تحلیل اناداد ترجمه نیل به تعادل ندشی را الزاماً منوط به
کاربرد صــافی فرهن ی نمیداند؛ در این ال و ،تعادل ندشــی میتواند حســه مورد با یا بدون
کاربرد صافی فرهن ی محدق نردد.

1. Individual textual function
2. Functional profiles
3. Communicative events/episodes
4. Acceptability/naturalness/readability
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در ال و تحلیل اناداد ترجمه ،معنا مانی زبان عمدتاً و بخصــوص زمانی که زبان با
اهداف زیباییشــناجای برا ارجا به جود بهکار میرود (مثسً در شــعر) یا زمانی که بهمنظور
تثکید بر عنصــر از عناصــر زبانی ،از راهبردهایی همچون مباداســاز اســافاده میشــود ،حاوز
اهمیت بوده و حای ممکن است بیش از سایر بخشها معنایی زبان (یعنی معانی اندیش انی و
بینافرد ) ایفا ندش نماید.
مؤلفة دی ر که در ال و تحلیل اناداد ترجمه مورد نظر بوده اســت ،مؤلفة «نو مان»
اسـت .در ال و هاوْس نو مان صرفاً مشامل بر «ژانر» است (مثسً ر به هاوْس ،0223 ،ص.
 )91از قبیل ژانر دسـاورالعمل آشــیز یا نامة ادار اما در ال و تحلیل اناداد ترجمه با الالام
از مفالوم بینامانیت و با تثسـّی به هایم و میسـون ( ،5333ص ،)53 .نو محصول زبانی منحصر
به مدولة نونه نیسـت ،بلکه مشـامل بر سـه مفالوم «نو مان» (شامل جدلی ،روایی ،تشریحی و
نظایر آنها)« ،نو نفامان» (نفامان فمینیســای ،دینی ،فلســفی و امثالالم) و «نو ژانر» جواهد
بود .هر ســـه زیرمیموعة «نو محصـــول زبانی» در ال و اجیر به بینامانیت عمود (بُعد
اجاماعیمانیِ ارتباط بینامانی) مربوط میشــوند که بهتعبیر فرکسف نارر بر «شــیوة بیان» اســت
(فرکسف5333 ،؛ همچنین ر

به هایم و ماند  ،0221 ،ص .)33-32 .در عین حال ،نو

دی ر از بینامانیت نیز تحت عنوان بینامانیت افدی (یعنی بُعد اجاماعیتاریخیِ ارتباط بینامانی)
در ال و تحلیل اناداد ترجمه لحاظ نردیده است که در دیدناه فرکسف مشامل بر ارجا به
ماون دی ر یا ندل قول از آنهاســت .نو اجیر بینامانیت که «تولید و تثویل معنا وابس ـاه به آن
اسـت و بر سـیا سـخن (یعنی ارتباط مان با بافت موقعیای بسفصل) تثثیر مینذارد» (هایم و
میســـون ،5333 ،ص ،)53 .بر نحوة عملکرد دو صـــافی فرهن ی و ایدوولوژیکی مؤثر واقع
میشود.
مســئلة مالم دی ر که در ال و تحلیل اناداد ترجمه مدّ نظر قرار نرفاه ،مسحظة ســه
صافی مخالف در فرآیند ترجمه است .نخساینِ آنها «صافی زبانی» است که نارر بر جای زینی
واژهها و عناصـر دسـاور زبان مبدأ با واژهها و عناصـر دسـاور زبان مدصد است و در همة
ال وها تحلیل و ندد ترجمه بهطور ضــمنی مفروض اســت .منادد یا تحلیلنر ترجمه برا
تحلیل نحوة عمکرد صــافی زبانی میتواند به اقاضــا تخصــ ،و ســلیدة علمی جود از
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رویکردها تحلیلی مخالف (اعم از دسـاورها سـنای و یا دسـاورها زبانشـناجای) اسافاده
نماید .سازوکار تحلیل عملکرد صافی زبانی در ال و تحلیل اناداد ترجمه مشامل بر فالرست
باز از رهیافتها تحلیلیِ مخالف است.
یکی از موارد افارا ال و

تحلیل اناداد

ترجمه با ال و

جانم هاوْس نحوة عملکرد

صافی فرهن ی است که در سطور باال بدان اشاره شد .عسوه بر صافیها زبانی و فرهن ی ،در
«تحلیل اناداد ترجمه» صـافی دی ر نیز تحت عنوان «صافی ایدوولوژیکی» پیشبینی شده که
ممکن اســت آناهانه یا ناجودآناه به کار نرفاه شــود .ســازوکار که در ال و تحلیل اناداد
ترجمه عملکرد صـــافی ایدوولوژیکی را رقم میزند ،ال و

«مربع ایدوولوژیکی» 5وَن دایک

( )5333میباشـد که نارر بر قطبیسـاز ویژنیها «ما» در مدابل «آنها» است .در هر مرحله
از فرآیند ترجمه ،مارجم یا ســایر عوامل دجیل در تولید مان مدصــد با توجه به همســویی یا
عدمهمســویی با محاوا ایدوولوژیکیِ مان مبدأ در مورد عبور یا عدم عبور آن از صـــافی
ایدوولوژیکی تصــمیمنیر جواهند نمود .پیامد عبور (یا عدم عبور هدفمند) ترجمه از صــافی
ایدوولوژیکی شــکلنیر مربع ایدوولوژیکی اســت که  )5تثکید بر اَعمال و ویژنیها مثبت
«ما» )0 ،تثکید بر اَعمال و ویژنیها منفی «آنها» )9 ،رفع تثکید از اَعمال و ویژنیها منفی
«ما» و « )1رفع تثکید از اَعمال و ویژنیها مثبت «آنها» را در پی جواهد داشــت .در عین
حال ،صافی ایدوولوژیکی میتواند بهطور بالدوه فالرست باز از سازوکارها تحلیلی نونانون
را در بر ب یرد کما اینکه جان جان ( )5935عسوه بر ال و

مربع ایدوولوژیکی بهتناوب از

ال و «بازنمایی کارنزاران اجاماعی» وَنلیووِن ( )0223نیز برا تبیین کنشها ایدوولوژیکی
تولیدکنندنان ماون مدصـد اسـافاده نموده اسـت .بهطور کلی ،اهمیت این صافیها سهنانه و
عملکرد آنها در «تحلیل اناداد ترجمه» در حد اســت که ال و یادشــده بر مبنا مفالوم
«صــافی» تعریف جدید از ترجمه اراده نموده اســت .با عنایت به آنچه نفاه شــد ،نما کلی
ال و تحلیل اناداد ترجمه بهصورت طر وارة زیر (شکل  )5نمایش داده شده است:

1. Ideological Square Model
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شکل  .1طرحوارۀ پیشنهادی الگوی تحلیل انتقادی ترجمه (برگرفته از خانجان)1311 ،

 .5تحلیل دادهها

پیش از اراوة مصـــادیدی از نحوة کاربرد صـــافی فرهن ی در ترجمة حاضـــر ،الزم اســـت
جاطرنشان نردد که در ال و «تحلیل اناداد ترجمه» ،در میان سه صافی «زبانی»« ،فرهن ی» و
«ایدوولوژیکی» ،کاربرد صـافی اول قطعی و کاربرد صافیها دوم و سوم اجایار است؛ ضمن
اینکه کاربرد صــافیها فرهن ی و ایدوولوژیکی در نالایت جود از طریق کاربرد میدد صــافی
زبـانی تحدق مییـابد  .بدین ترتیه ،در هر مرحله از کنش ترجمه ،پس از کاربرد اولیة صـــافی
زبانی ،مارجم در مورد کاربرد یا عدم کاربرد دو صـــافی دی ر تصـــمیم جواهد نرفت .هرناه
مارجم نیاز به کاربرد صــافی فرهن ی را احســاس کند ،میتوان اناظار داشــت که ناییة کارش
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بهطور نســـبی بهســـمت ترجمة مدبول ،طبیعی و جوانشپذیر میل جواهد کرد؛ اما انر مارجم
نیاز به کاربرد صـافی فرهن ی احسـاس نکند و عناصـر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصد منادل
نماید ،ناییة کار را نمیتوان الزاماً ترجمة بیکیفیای قلمداد کرد که از تعادل ندشی فاصله نرفاه
اسـت .بهسخن دی ر ،اییاد تعادل ندشی میتواند حسه مورد با یا بدون کاربرد صافی فرهن ی
محدق نردد .فرض کنید که مارجم در حین ترجمه از زبان ان لیسی به تشبیه as brave as lion

برجورد کند .از آنیایی که در زبان و فرهنم فارسی نیز شیر نماد شیاعت است ،مارجم نیاز
به کاربرد صــافی فرهن ی نخواهد داشــت و طبیعااً ترجمة لفظنرا تشــبیه فو بهصــورت «به
شــیاعت شــیر» به اییاد ندشــی معادل مناالی جواهد شــد .بهعبارت دی ر ،با آنکه در این مثال
ویژنیها فرهن ی مان مبدأ به نظام مدصـد منادل شده است ،نمیتوان آن را ترجمة بیکیفیای
ارزیابی کرد چون بههمان اندازة تشـبیه مبدأ در زبان فارسی مدبول ،جوانشپذیر و طبیعی است.
اکنون فرض کنید که همان مارجم در ادامة ترجمة همان مان با ضـربالمثل ان لیسی there is

 no smoke without fireمواجه نردد .چنانچه مارجم قادر به تشخی ،ضربالمثل مبدأ نشود،
طبعاً ترجمة لفظنرا جملة ان لیسی فو بهصورتی همچون «بدون آتش دود نیست» یا «انر
آتش نباشـــد ،دود هم نخواهد بود» عدول از تعادل ندشـــی را در پی جواهد داشـــت و در آن
صـــورت باید نفت که ترجمة لفظنرا

ضـــربالمثل ان لیســـی فو در فارســـی مدبول و

جوانشپذیر نیســت و نمیتوان آن را ترجمة باکیفیای به شــمار آورد .نیل به تعادل ندشــی در
مورد اجیر منوط بـه کـاربرد صـــافی فرهن ی (از ره ـذر یک تحلیل بینامانی) و رســـیدن به
ضربالمثل معادلِ «تا نباشد چیزکی مردم ن ویند چیزها» است.
بررسـی رویداد به رویداد ماون مبدأ و مدصد مبین آن بوده است که سحابی و لیر ،مارجمان
بچهها قالیبافخانه ،چالار راهبرد کلی را در ترجمة اصطسحات داساان مدّ نظر قرار دادهاند)5 :
رویکرد سلبی مشامل بر «حذف» عبارت اصطسحی )0 ،کاربرد صافی فرهن ی از طریق راهکار
«معادلیابی» )9 ،5کاربرد صــافی فرهن ی از طریق راهکار «معادلســاز » 0و  )1انادال لفظنرا
اصطس مبدأ به نظام مدصد.
1. Equivalent Finding
2. Equivalent Making
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 .1 .5رویکرد سلبی

در موارد که مارجمین حاضر قادر به معادلیابی (نزینش معادل طبیعی از فالرست واژنان
زبان مدصــد )5و یا معادلســاز نبودهاند مکرراً از ترجمة اصــطسحات طفره رفاهاند و با اتخاذ
رویکرد ســلبی ،اقدام به «حذف» آنها نمودهاند .بهعنوان مثال ،به پارهکسمی توجه کنید که در
آن ،نویسـنده ضـمن اراوة توصـیفی از کاراکار «اوساا» که همراساا با ن رش راو نسبت به آن
شـخصیت منفی است ،صحنها را به تصویر میکشد که و در نالایتِ بیرحمی شس را با سر
و صورت اسدو آشنا میسازد:
« )5اوساا ،دراز ،دیس  ،سیاه و جشک بود .صورت پر چرو و چشمها ریز
و قیکرده داشـت و پشاش جم شده بود .یکالو جوشی شد ،شمر جلودارش نبود.
شس را زد به شانه و نردن اسدو ( »...مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)39 .
… Mr. Foreman who was strong, humorless, lanky, thin and black! His
face was heavily wrinkled and his shoulders stooped. The inside corners of
his beady eyes held discharged yellow mass. He would suddenly and
unnecessarily blow up. He took the whip to Asadou and hit him on the
shoulder and neck… (Moradi Kermani, 2000, p. 120).

اصـطس «شمر جلودار کسی نبودن /نشدن» در فرهنم فارسی کنایه از «سخت جودکامه و
مسـابدالرأ بودن و از احد فرمان نبردن» است (شاملو5932 ،ب ،ص .)5521 .در اینیا ،مراد
نویســنده از کاربرد این اصــطس انعکاس شــخصــیت مطلقالعنان کاراکار اوســاا اســت که در
موقعیت مورد بررســی بخوبی نمایان اســت بهنونها که وســاطت هیچیک از شــخص ـیتها
داســاان در او اثر نمینذارد و او با جودکام یِ مطلق تنبیه پســربچه را ادامه میدهد .در اینیا،
اغماض از ترجمة این اصـطس بهشـدت فرهنموابسـاه دیدناه راو را نسـبت به شــخصیت
اوسـاا (یعنی مالیر «منش» نفامان را در سـیا سخن) ماثثر ساجاه و معنا بینافرد ِ مانارر با
آن را در نظام معنایی زبان از میان برده اســت .اصــطس مورد نظر تلمیحی تاریخی اســت به
شـخصـیت «شـمر» در فرهنم شـیعی که در زبان فارسـی بهعنوان مظالر سبوعیت ،بیرحمی و

 .5شایان ذکر آنکه در زبانشناسی ،اصطسحات و سایر صورتها کلیشها را در کنار تکواژها و واژهها در واژنان زبان
فالرست میکنند (کاتامبا و اساونالام.)31 :0222 ،
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شداوت واژنانی 5شده است و با حذف آن در واقع ،حلدها از زنییرة بینامانی تداعی معانی از
میان میرود .در اینیا ،ندش کارکرد رویداد مورد بررســی (اراوة تصــویر جشــن ،بیرحم و
جودرأ از کاراکار اوســاا که احســاســات جواننده را بر میان یزد) تحتالشــعا قرار نرفاه و
عدول نسـبی از تعادل ندشـی را در پی داشـاه است .با حذف عناصر از این قبیل که بهشدت
فرهنمویژه هسـاند ،در واقع داساان میتواند در هر جامعة دی ر نیز اتفا افااده باشد و حال
آنکـه بچهها قالیبافخانه به هر صـــورت نوعی واقعهن ار تاریخی در بافت فرهن یِ جاص
جوامع روساایی ایران نیز هست ولو با اندکی بزرگنماییِ جسقانه.0
در موارد معدود  ،الباه ،حذف اصـطس به دلیل وجود عناصـر با کارکرد مشابه در بافت
زبـانیِ بسفصـــل ،اثر شـــدیـد بر ندش مانی رویـداد ارتباطی و بر میزان تناســـه ترجمه با
ویژنیها بافایِ مدصـد باقی ن ذاشـاه و قابل اغماض بوده اســت .بهعنوان نمونه ،در موقعیت
دی ر که به مراسم «رجتبُرون» جیییه مربوط میشود ،مادر زنِ اسدو غُرزنان و مالکنویان
مینوید:
( )0واهلل جیالت داره .آدم اینددر بیجیال؟ آدم اینددر مُل پشـــمالدین! ور نمیجیزه
بره دنبال یه کار  ،کاســـبی .همین جور مینیره یه کُنیی میشـــینه .فکر نمیکنه،
چشـم ور هم بزنه ،سر و کله بچهش پیدا میشیه .هزار جور جرا و مخارا داره .اون
که چیزیش کم نمیشه ،دجار من بدبختیش گل کرده که میبا بسوزه و بسازه (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)552 .
“Really somone should be proud of being fancy free!” she said with a
double edge. “A person being so frivolous doesn’t go after a job or some sort
of trade. You just go and sit in the corner, not giving a damn. Your baby’s
arraival is only just around the corner! You don’t think that after the delivery
there will be a thousand sorts of expense. Nothing will happen to you. It’s
my daughter who will have to face all the suffering and misfortune” (Moradi
Kermani, 2000: 151).

1. Lexicalized
 .0نویسنده جود در مددمة کااب نزارش داده است که برا ن ارش داساان به مناطق روساایی دورافاادة اساان کرمان سفر
کرده و ضمن مصاحبه با بسیار از کارنران کود و بزرنسال کارناهها قالیبافی از نزدیک با درد دلها و جاطرات پررن
و عذابشان آشنا شده است.
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در اینیا ،اصــطس «بدبخایِ کســی نل کردن» ندشــی کموبیش همراســاا با ندش اصــطس
مابعد یعنی «سـاجان و سـوجان» دارد و کاربرد آن از زبان کاراکارِ مادرزن صرفاً نمک قضیه را
در بافت موقعیای بیشار کرده است .با آنکه این اصطس بازتاب ن رش و قضاوت نوینده است
و بر مؤلفة «منش» در ســـیا ســـخن و مانارر با آن ،بر مؤلفة «بینافرد » معنا تثثیر مینذارد،
وجود اصطسحی با مؤلفهها مشابه ،جأل آن را تا حدود جبران نموده و از تخطی معنیدار از
رابطة تعادل ندشی جلونیر کرده است.
عسوه بر نمونهها فو  ،مارجمان حاضر در موارد ماعدد دی ر نیز (میموعاً  92مورد) با
اصـطسحات مان مبدأ برجورد سـلبی داشاه و از ترجمة آنها صرف نظر نمودهاند؛ اصطسحاتی
همچون «دل کسـی آشـوب شدن»« ،درد دل کسی باز شدن»« ،مثل توپ در جایی پیچیدن»« ،یه
پایی برداشـان» (به معنا «رقصیدن»)« ،اُلِلُو چکوندن» (کنایه از «نریة بیجا کردن»)« ،پا جود
را تو یه کفش کردن»« ،کار و بار کسی جوب بودن» و «جدا را جوش نیامدن».
 .2 .5معادلیابی فرهنگی

در برجی موارد ،مارجمانِ اثر ضـمن شـناسـاسـی عناصـر فرهنم -ویژه ،آنها را از صافی
فرهن ی زبان ان لیســی عبور دادهاند .این کار بعضـاً از طریق «معادلیابی» در نظام مدصــد یعنی
جسایو معادلها طبیعیِ موجود در ننیینة اصطسحات زبان ان لیسی صورت نرفاه است.
منظور از تعادل طبیعی یافان معادلها دوسویها  5است که در ترجمة معکوس از یک زبان به
زبانی دی ر نزینة دی ر را برا مارجم باقی نمینذارد .مثسً ،عبارت  April lieدر فرهنم
ان لیسـی بهطور طبیعی با عبارت «دروغ روز سیزده» در فرهنم و زبان فارسی معادل یا همارز
بوده و عکس این رابطه نیز الزاماً صاد است .بهسخن دی ر ،منظور از معادل طبیعی (یا «معادل
فرهن ی») معادلی است که بهلحاظ فرهن ی در جامعة مدصد پذیرفاه شده و در ننیینة واژنانی
زبان مدصد فالرست نردیده است.
در دادة ( ،)9در اوایل داساان ،نویسنده شر نرسن ی کارنران کم سنّ و سال قالیبافخانه را
توصـــیف میکنـد  .یکی از این کـارنران پســـر کوچکی اســـت بنام رضـــو .و که از اثر
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نرســن یها همیشـ ی مباس به بیمار جو نردیده اســت ،در موقعیت مورد نظر مخفیانه به
طویلـه میرود تا شـــاید باواند چیز برا جوردن پیدا کند .در همین حال اســـت که نانالان
صدا اوساا را میشنود:
« )9پس پس رفت ،پشـــاش را به دیوار طویله تکیه داد .کن طویله ،تو تاریکی
قایم شـد .موش شدد .صـدا اوسـاا را که داشـت با حسینو حرف میزد ،شنید».
(مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)31 .
He retreated and ended with his back pressed to the rear wall of the
stable. He hid himself in the darkness. He was as quiet as a mouse. He
could hear the foremen’s voice as he talked to Hoesseinou (Moradi
Kermani, 2000, p. 109).

در زبان و فرهنم فارسی« ،موش شدن» اصوالً کنایه از ترسیدن و حدیر شدن است اما عامة
مردم در معنـا «از ترس جـاموش مـانـدن و دم برنیاوردن» نیز از آن اســـافاده میکنند .لیر و
سـحابی ،مارجمان داسـاان ،دقیداً به معنا اجیر توجه داشـاهاند و ضمن عبور اصطس مبدأ از
صـافی فرهن ی نظام مدصد تشبیه معروف  as quiet as a mouseرا که در فرهنم ان لیسی در
بـافت موقعیای مشـــابه بهکار میرود ،بهدســـت دادهاند .راهکار مورد اســـافادة آنها در واقع
معادلیابی اســت که مشــامل بر پیدا کردن «معادل طبیعیِ» اصــطس مبدأ در فرهنم مدصــد
میباشد .در این موردِ بخصوص ،در برابر «اصطس » مبدأ از یک «تشبیه» در نظام مدصد اسافاده
شــده اســت« .موش شــدن» در بافت موقعیای مبدأ در تلفیق با الفاظ دی ر همچون «پس پس
رفان» و «قایمشــدن» میموعاً در انادال ندش کارکرد ِ «از ســر ترس مخفی شــدن و جاموش
ماندن» سـالیم نردیده اسـت و به نظر میرسد تشبیه ان لیسی فو نیز در اییاد ندشی مشابه در
رویداد مدصـد سـالیم نردیده است و لذا میتوان نفت که هر دو رویداد مبدأ و مدصد در دادة
( )9نیل به تعادل ندشـی را میسـر ساجاهاند؛ نه تنالا نو موضو و ماهیت عمل اجاماعیِ مورد
نظر (دامنة نفامان در سـیا سخن و معنا اندیش انی ماناررِ آن) بلکه احساس هول و هراس
ناشی از اجاسف قدرت اوساا و رضو (مالیر منش در سیا سخن و معنا بینافرد ماناررِ آن)
در رویداد مدصد بهصورتی مشابه به جواننده منادل نردیدهاند.
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در موقعیـت دی ر  ،اســـدو و همســـر بـاردارش در حال درد و دل کردن و همفکر با
یکدی رند تا راهی برا برونرفت از وضـعیت اقاصاد بلرنیی که در آن نرفاار آمدهاند ،پیدا
کنند:
 ) 1اسـدو دسـت نذاشت رو شکم جیییه ،بچه زیر دساش میجنبید ،نریهاش
نرفت .انر زیر لحاف تاریک نبود ،جیییه میتوانسـت اشکها اسدو را که نُر
و نُر میریخت ببیند.
ور جاطر اینم که شـــده خودمه ور آب و آتش میزنم ...هی بچه ،جود تو بچه
دارم حرف میزنم ،یه جرده تکون بخور ببینم ...ا بابا ،انر تو پیشددونی دوشددتی
بابات من نبودم (مراد کرمانی ،5932/5913 ،ص.)522 .
Asadou put his hand back on Khajijeh’s stomach. The baby squirmed
under his hand. He cried! Had it not have been for the blanket over them
!Khajijeh would have seen the flood of tears
“For the sake of our child I must swallow my pride … hey my baby,
I’m talking to you, just move a little let me know … If you were to be
fortunate you would not have had a father like me!” (Moradi Kermani,
2000, p. 136).

در پارهکسم فو  ،اصـطس «جود را ور آب و آتش زدن» بهصورت اصطس

to swallow

 one’s prideدر مان مدصــد معادلنزینی شــده اســت .این اناخاب الباه چندان دقیق نیســت.
اصـطس اجیر معادل طبیعیِ اصـطس فارسـی «غرور جود را زیر پا نذاشـان» است .مارجمان
میتوانسـاند با دقت بیشار در عبور اصطس مبدأ از صافی فرهن یِ نظام مدصد مثسً با توسل
به راهکار معادلسـاز  ،نوعی معادل توصـیفیِ دقیقتر همچون trying everything possible

) (to achieve a goalبهدســـت دهند .در عین حال ،با مراجعه به بافت زبانیِ ماقبل در کلیت
رویداد ،مشـاهده میکنیم که نویسـنده از زبان اسدو ندل میکند که و به هر کس و ناکسی رو
انداجاه و دو بار این و آن را پیش کرده تا وساطت او را پیش اوساا بکنند و حای جود مسادیماً
برا منتکشـی پا پیش نذاشاه است و این همه ،بهطور ضمنی ،به معنا «غرور جود را زیر پا
نذاشان» است .بهعبارت دی ر ،با آنکه اناخاب مارجمان داساان از تعادل صور در سط جرد
فاصــله نرفاه اســت ،اما این اناخاب در ســط کسنِ رویداد جار در بافت موقعیای از معیار
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تعادل ندشــی چندان فاصــله نمینیرد .موضــو رویداد (دامنة نفامان) تلییر اســاســی نکرده
اســت؛ منش ســیا نیز ماناســه با نو رابطة بین مشــارکین نفامان (اســدو و جیییه) و در
تناسـه با موضـو نفا و («به هر در زدنِ» اسـدو برا برنشان به سرِ کار) بوده است و در
نالایت ،اصطس بهکار رفاه در مان مدصد با شیوة نفامان (نفاونو جودمانی و محاورها دو
کاراکار) همخوانی دارد .بدین ترتیه ،مؤلفهها ســهنانة معنی و تعادل ندشــی بهطور نســبی
محدق نردیدهاند و میتوان اناخابها مارجمان اثر را بهاقاضــا بافت زبانیِ بسفصــل ،بافت
موقعیای و بافت فرهن ی اناخابها کموبیش موفدی تلدی کرد.
عسوه بر نمونهها فو  ،مارجمان داســـاان در موارد ماعدد دی ر نیز (میموعاً  31مورد)
از راهکار معادلیابی (اناخاب معادلها طبیعی در نظام مدصـد) اسافاده کردهاند که میتوان از
جمله به کاربرد اصـطس  to be fed up with somebodyدر مدابل اصـطس «از دست [کسی]
دل پر جون داشـان» ،اصـطس  climb off one’s high horseدر برابر اصطس «از جر شیطان
پیاده شـدن» و ضـربالمثل  whatever I touch turns to ashesدر برابر اصطس «دست کسی
نمک نداشان» نام برد.
 .3 .5معادلسازی توصیفی

عسوه بر معادلیابی فرهن ی ،مارجمان داســاان از راهکار بدیل «معادلســاز » نیز بهکرّات
بالره جساهاند که بهموجه آن ،جنبهها معنایی و کاربردشناجای اصطس مبدأ با نوعی «معادل
توصیفی» جای زین مینردد .مثسً در دادة شمارة  ،1در مدابل اصطس فارسی «پیشونی دوشان»
از معادل توصـیفی آن ( )to be fortunateدر نظام مدصـد اسـافاده شده است .این اناخاب الباه
ماضـمن کاربرد صـافی فرهن ی بوده است اما الزاماً بهمعنا آن نیست که به اییاد معادل ندشیِ
کامل مناالی نردیده باشد .بهسخن دی ر ،با آنکه این معادل توصیفی در سط معنا اندیش انی
(و مؤلفة مانارر آن در ســیا ســخن ،یعنی دامنة نفامان) با اصــطس مبدأ همخوانی دارد ،در
ســـط معنا بینافرد (یعنی در ســـط منش نفامان) ،جاســـا اه اجاماعی منبعث از بافت
روسـاایی داسـاان تحتالشـعا قرار نرفاه اسـت .اصـطس «پیشـونیدوشـان» معموالً توسط
فارسیزبانان روسااییِ کمدرآمد بهکار نرفاه میشود که عادت به نلهنذار و شکوه از زمانه
دارند؛ از این رو ،مبین قشـر اجاماعی بخصـوصـی اسـت که در معادل توصیفی فو الذکر این

سال چالل و نالم

کاربرد صافی فرهن ی در ترجمة اصطسحات....

19

تعلق طبداتی جنثی نردیده اســت .از ســو دی ر ،اصــطس یادشــده ،چنانکه از امس آن بر
میآید ،ماعلق به نفا و محاورها مشــارکین رویداد اســت در حالی که معادل توصــیفی آن
ماعلق به نونة معیار فارسـی اسـت و از این رو ،مؤلفة شیوة نفامان و معنا مانی مانارر با آن
نیز جنثی نردیده اسـت و این همه ،بهطور نسبی تعادل ندشی را اندکی تحتالشعا قرار داده و
در تناسه با بافت موقعیای مبدأ و بافت فرهن ی مدصد نیست.
به نمونة دی ر از کاربرد راهکار معادلساز توجه بفرمایید .نفایم که پس از اجراا اسدو
توســط اوســاا ،و چندینبار برا عذرجواهی نزد او میرود اما اوســاا هر بار اســدو را بیرون
میاندازد .یک بار جیییه ،همسـر اسدو ،بههمراه مادرش نزد اوساا میروند که این بار هم کار
به دعوا و کاککار میان او و همسر اوساا میکشد .نویسنده مینویسد:
« )1جیییه نمیجواســت اســدو بفالمد که او و مادرش رفاهاند پیش اوســاا به
الامـاس .ولی جراشها رو نونه و نردن پتهاش را روی آب انداخت» (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)509 .
Khajijeh didn’t want Asadou to know that they had been to Mr.
Foreman to plead. The scratches on her cheek and neck made the attack
obvious (Moradi Kermani, 2000, p. 158).

«پاة کســـی را رو آب اندجان» در زبان و فرهنم فارســـی کنایه از «جود یا دی ر را به
عمد یا از رو اشـاباه لو دادن» است (شاملو5932 ،الف ،ص .)055 .در این پارهکسم ،مارجمان
قادر به معادلیابیِ اصــطس مبدأ در زبان و فرهنم ان لیســی نشــدهاند و برا عبور صــافی
فرهن ی نانزیر از «معادلسـاز » بودهاند به این معنا که بار مفالومی و کاربردشـناجای اصطس
مبدأ را در قاله معادل توصـیفیِ  make something obviousبه زبان ان لیسی منادل نمودهاند.
زناوساا به
در واقع ،با مراجعه به بافت زبانی ماقبل مشـخ ،میشـود چیز که لو رفاه حملۀ ْ
جیییه بوده اســت .مارجمان مســادیماً بافت زبانی را بهنونها که معادل توصــیفیِ پیشــنالاد
آنها را تکمیل نماید ،بازســاز کردهاند و این عمسً مصــدا «بافتآفرینی میدد» اســت که در
ال و تحلیل اناداد ترجمه مفروض اسـت .با اندکی مسـامحة کاربردشناجای ،میتوان معادل
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توصیفی پیشنالاد را «معادلِ ندشی کمینه» 5یا بهقول اقاصاددانها« ،نزینة بالینة دوم» 0تلدی کرد
که در شـرایط فددان «معادل طبیعی» یا عدم دسـایابی مارجم به آن ،چارها جز توسل به چنین
معادلساز هایی نخواهد بود.
مارجمان حاضـر مکرراً از راهکار معادلسـاز اسافاده کردهاند که میتوان ترجمة اصطس
«دسـت از جان شسان» بهصورت « ،the peril be nothing for someoneج ر کسی سوجان»
بهصـورت « ،to feel as though one is on fireدل کسی قرص بودن» بهصورت one should
« ،not have bad thoughtدنده به دنده شدن» بهصورت turning over and over tossing and

 turningو «جود را ســر به نیســت کردن» بهصــورت  to finish the damned lifeرا بهعنوان
نمونههایی از مصـــادیق این راهکار ترجمانی معرفی نمود .بهطور کلی ،در  593مورد (یعنی در
بیش از  %13از موارد) ،مارجمان اثر نانزیر از ســاجان معادلها توصــیفی شــدهاند که به از
دســت رفان زبان اصــطسحی بســیار غنیِ اثر و جنثیشــدن معنا بینافرد و و معنا مانی
(آنیـایی کـه بـا اصـــطسحات رای در نویش محلی روبروییم که در امس جمست منعکس
نردیده) انیامیده است.
 .4 .5انتقال

آجرین راهکار مورد اســافادة مارجمان داســاان «انادال» 9بوده اســت که در این مداله عبارت
اسـت از ترجمة لفظنرا اصطس مبدأ در مان مدصد .این راهکار کمار از سه راهکار دی ر به
کار نرفاه شـده و احاماالً در موارد موضـوعیت یافاه است که ترجمة لفظنرا به اییاد ندشی
کموبیش مشـابه میانیامیده است .بهعنوان مثال ،به موقعیای توجه کنید که در آن ،مادر جیییه
غُر میزند و جطاب به دجار و دامادش ،بیعار و بیکار اسدو را به باد اناداد مینیرد:
 )2مرد میبا جودش غیرت داشــاه باشــه .جه این کار نشــد یه کار دی ه .جیال
میکنی غیر از قالیبافی دی ه تو دنیا شـلل نیسـت؟ همین قدر که من و پدرت پشت
کار رفایم برا هفت پشدتمون بسه ...اینا همه حرفه ،جیالش راحاه .حاال جودت ب و
1. Minimal functional equivalent
2. Second optimal choice
3. Transference
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من بدبختِ پیرزال ،شـــل و کور و پا شـــکســـاه ،میبا جرا مخارا بکنم؟ (مراد
کرمانی ،5932/5913 ،ص.)553 .
“A man must be strong enough to take care of himself no matter! This
job fails, so take another job! You think that other than carpet weaving
there is no other job in the world? In just the same way that your father and
!I went after this job should be enough for our next seven generations
… All of this is only talk! His problem is that his conscience is
comfortable! Now you tell me, in my deformed and weak condition, should
I be the one to provide the bread for your lives?” (Moradi Kermani, 2000,
p. 152).

در این پارهکسم ،اصطس «برا هفت پشت کسی بس بودن» مبیّن نوعی «غلوِ» (توأم با کنایه)
اســـت و میتوان احامـال داد کـه این کارکرد غلوّآمیز از طریق ترجمة لفظنرا به جوانندة مان
مدصــد نیز انادال یافاه اســت ولو با از دســت رفتِ بار کنایی اصــطس  .در رویداد مبدأ ،مادر
جیییه با کاربرد اصطس مورد نظر به جود کنایه و نالیه میزند (و در همان حال ،به جیییه
و اسـدو هشـدار میدهد) که از کار قالیبافی به جایی نخواهند رسـید؛ پس بالار است اسدو به
دنبال کار دی ر

باشد .در واقع ،میتوان احامال داد که این کنشها نفاار ِ ضمنی («به جود

کنایه زدن» و «به دی ر هشـدار دادن») و معانی بینافرد ِ برجاساه از آنها در رویداد مدصد از
میان رفاه باشــند اما معنا اصــلی (معنا اندیشــ انی) اصــطس یعنی «کفایت کردن» احاماالً
منادل شـده اسـت و این انادال ماثثر از بافت زبانیِ ماقبل است که در آن از پدر و مادرِ جیییه
(نســـل ماقبل) ســـخن رفاه اســـت و اینکه قالیبافی تنالا کارِ تو دنیا نیســـت و لزومی ندارد
نسـلها بعد هم در این آتش بسـوزند .نکاة شایان ذکر در اینیا آن است که قابلیت پیشبینیِ
معانی عبارتها اصطسحی بر رو یک پیوساار نسبی مالیر است .در یک سو این پیوساار،
اصطسحاتی قرار دارند که میزان تیرنی معنایی 5آنها در حد نالاییِ آن است مثل «سبیل کسی را
چرب کردن» و در مدابل ،در آن ســو پیوســاار اصــطسحاتی قرار مینیرند که میزان تیرنی
معنایی آنها چندان زیاد نیسـت مثل همین اصـطس «برا هفت جدّ کسی کافی بودن» .در هر
صـــورت ،در نمونة شـــمارة ( ،)2بخش بینافرد معنا (و مؤلفة ماناررِ آن یعنی منش نفامان)
تحتالشـــعا قرار نرفاهاند؛ به همین دلیل ،میتوان پیشبینی کرد که تعادل ندشـــی در ترجمة
1. Semantic Opacity
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رویداد در سـط کاربردشناجای محدق ن ردیده است .بهنظر میرسد اغله موارد که از طریق
راهکـار «انادال از طریق ترجمة لفظنرا» ترجمه شـــدهاند در نروهی قرار مینیرند که تیرنی
معنایی چندانی ندارند .برنردان «سـر و کلة بچه پیدا شـدن» بهصورت the head of the child

« ،is to be revealedنون ندایی جوردن» بهصورت « ،to eat bread from beggingغلط کردن»
بهصــورت  to be a big mistakeو «جلو

دوســت و دشــمن ذلیل شــدن» بهصــورت to be

 shown up in front of one’s friends and enemiesنمونهها دی ر از اتخاذ این راهکارند.
 .6بحث و نتیجهگیری

مرور بر عملکرد لیر و سحابی در ترجمة اصطسحات داساان «رضو ،اسدو ،جیییه» مبین
آن اسـت که از میان چالار راهکار «معادلسـاز ِ (توصیفی)»« ،معادلیابیِ (فرهن ی)»« ،رویکرد
سـلبی» (حذف) و «انادال» ،مارجمان داسـاان بیشـار به راهکار معادلساز

توسل جساهاند؛ از

میمو  032مورد کاربرد اصـطسحات در مان مبدأ ،شاهد  593مورد ( )%13/03کاربرد راهکار
«معـادلســـاز » بودهایم؛ در حـالی کـه راهکار «معادلیابی» در  31مورد (« ،)%92/92حذف
اصـــطس » در  92مورد ( )%52/35و «انادال (از طریق ترجمة لفظنرا) در  03مورد ()%3/21
بـهکـار رفاـهانـد .این یافاه ،در وهلة نخســـت ،همراســـاا با ناای پژوهشها بیکر (،)5330
پیرنیمالدین ( )0255و علو و زینالی ( )5939اسـت و در عین حال ،مؤید اساداللی است که
پیشتر در تفسـیر آرا آناونی پیم ( )0251در باب تعادل اراوه نردیده است (جانجان،5939 ،
ص .)553-553 .جانجان ضــمن صــحهنذاردن بر دیدناه پیم که تعادل را به دو دســاة «تعادل
طبیعی (یا دوســویه)» و «تعادل یکســویه» 5تدســیم میکند ،کار مارجم را در برنردان عناصــر
دارا معادل طبیعی« ،معادلیابی» و در نیل به تعادل «یکسویه»« ،0معادلساز » قلمداد میکند.
همچنین انر نشــاندار را با موضــو بســامد وقو مرتبط بدانیم ،یافاة فو مؤید دی ر ادعا
مطر شــده در مدالة اجیرالذکر نیز جواهد بود (جانجان ،5939 ،ص )500 .که با وامنیر از
ادبیات زبانشناسی تعادل یکسویه را نو بینشان (معمول) تعادل تلدی میکند و تعادل طبیعی
1. Natural (directional) equivalence vs. bidirectional equivalence
 .0از نظر پیم ،چنانچه «الف» در ترجمه به زبان دی ر «ب» را بهدست دهد اما ترجمة معکوس «ب» به زبان مبدأ الزاماً به
«الف» مناالی ن ردد ،با تعادل یکسویه سر و کار مییابیم (پیم ،0251 ،ص.)01 .

سال چالل و نالم

کاربرد صافی فرهن ی در ترجمة اصطسحات....

13

را نو نشـاندار (و نامعمول) آن به شمار میآورد .از سو دی ر ،مدایسة دو مان مبدأ و مدصدِ
مورد بررسی نشان میدهد که مان مدصد به شکل قابلتوجالی طوالنیتر از مان مبدأ است (22
در مدابل  13صــفحه) .این نکاه مؤید یکی از هم انیها ترجمه اســت مبنی بر اینکه «ترجمه
بهطور عام نرایش به اطناب دارد» (پیم ،0251 ،ص .)31 .شـــاید باوان نفت که یکی از دالیل
این وضــعیت در ترجمة مورد بررســی ،فزونیِ بســامد وقو راهکار معادلســاز اســت که با
توصـیف محاوا معنایی و کاربردشـناجایِ اصطس مبدأ در مان مدصد سر و کار مییابد و در
مدایســـه با کاربرد عبارتها اصـــطسحی که نارر بر اییاز و نزیدهنویی هســـاند ،به اطناب
میانیـامـد .بـدین ترتیـه ،میتوان پیشبینی کرد کـه کاربرد صـــافی فرهن ی ،بهطور عام ،و
معادلیابی فرهن یِ عبارتها اصـــطسحی ،بهطور جاص ،به اییاز و اجاصـــار در مان یار
میرساند.
جدول  .1میزان کاربرد راهکارهای ترجمهای چهارگانه در برگردان اصطالحات
نوع راهبرد

بسامد

درصد

ردیف

5

معادلساز

593

13/03

0

معادلیابی

31

92/92

9

حذف

92

52/35

1

انادال

03

3/21

نمودار  .1میزان کاربرد راهبردهای ترجمهای چهارگانه در برگردان اصطالحات

نکاة قابل توجالی که شـاید باوان در توجیه وجود موارد قابل توجه حذف اصــطس مبدأ از
مان مدصــد مطر ســاجت آن اســت که اصــطسحات بســاه به ماهیت مفالومیِ ســازهها
تشــکیلدهندة آنها در دامنها نســبی از «کامسً فرهنمویژه» تا «کامسً جالانشــمول» مالیرند.
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بدیالی اسـت برنردان اصطسحات فرهنمویژها همچون «شمر جلودار (کسی) نبودن» بهدلیل
فدـدان رابطـة بینامانی با مفالوم «شـــمر» و معانیِ ماداعی با آن برا فرهنمها غیراســـسمی
چالشبران یزتر از اصـــطسحاتِ مربوط به افعال و کنشها انســـانی همچون «باال آوردن» یا
«سـینه صـاف کردن» اسـت که بهاقاضا جنبة هم انی آنها در همة زبانها واژنانی شدهاند و
عمومـاً امکان معادلیابی فرهن ی آنها وجود دارد .بدین ترتیه ،انر این تحلیل را با موضـــو
نســبی بودن میزان تیرنی معنایی عبارتها اصــطسحی تلفیق کنیم ،میتوان به این ناییهنیر
کلی رســـید که اصـــطسحات فرهنمویژهتر تیرنی معنایی بیشـــار دارند و از این رو ،امکان
معـادلیـابی فرهن یِ آنهـا کمار اســـت و در مدـابـل ،اصـــطسحـاتی که به امور یا کنشها
جالانشــمول ارجا میدهند ،تیرنی معنایی کمار داشــاه و امکان معادلیابی در برنردان آنها
بیشار جواهد بود.
مارجمانِ داســاان عموماً در مواجاله با اصــطسحاتِ بهشــدت فرهنمویژه نانزیر از اتخاذ
رویکرد ســلبی بودهاند اما بعض ـاً تسش داشــاهاند این کاســای را بهنوعی جبران نمایند .بهعنوان
نمونه ،با عنایت به اینکه شــیوهها مصــرف مواد مخدر (مثسً تریا ) در جوامع و فرهنمها
مخالف مافاوت اسـت ،لذا اصـطس «بسـت زدن» که اشـاره به ابزار جاصـی بنام وافور دارد و
احاماالً برا جوانندة ان لیسـی زبان امروز نامثنوس اسـت از مان مدصد حذف نردیده و در
عوض مارجمان با افزودن اصــطس ( pull yourself togetherبهمعنی «جودت را جمع و جور
کن») در همان حال و هوا و ماناسه با بافت زبانی بسفصل ،آن جأل واژنانی را جبران نمودهاند
(بسفاصـله در جملة بعد صـحبت از محل ابزار مصـرف تریا به میان میآید و جوانندة مدصد
ماوجه میشـــود که منظور کاراکار اوســـاا از «جودت را جمع و جور کن» همان به اصـــطس
«بَســتزدن» در فرهنم روســاایی مورد نظر بوده اســت) .در عین حال ،نمیتوان از نظر دور
داشـت که حذف عناصـر از این دست ،رنم و لعاب فرهنم بومی و روساایی مان مبدأ را تا
حدود از میان برده است.
بهطور کلی ،بهنظر میرسـد ناییة کار مارجمان داساان «رضو ،اسدو ،جیییه» دست کم در
رابطه با ترجمة اصــطسحات با توفیدی نســبی همراه بوده و عموماً نیل به «نزینة بالینة دوم» را
محدق ساجاه است .نمونههایی را که در مان مداله تحلیل نردیدند و عمدتاً مبین دسایابی نسبی
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به تعادل ندشــی بودند ،میتوان مصــدا مشــت نمونة جروار تلدی کرد .این واقعیت که کااب
بچهها قالیبافخانه با اتکا به همین ترجمة ان لیسـی جایزة جالانی هانس کریسـاین اندرسون
را برا نویسـنده به ارملان آورده اســت ،جود مبین واکنش مثبت مخاطه و داوران ســختنیر
آن جشـنوارة سط باال و رابطة مناسبی است که آنها با ترجمة ان لیسی داساان برقرار کردهاند.
با این حال ،شاید ارزیابی میزان موفدیت و سط کیفی ترجمه صرفاً به اساناد عملکرد مارجمان
در برنردان اصطسحات کمی شاابزده باشد و بدیالی است انیام تحدیدات مکمل در زمینة نحوة
ترجمة سایر عناصر فرهنموابساه امکان پاسخ دقیقتر را در این زمینه مالیا جواهد ساجت.
کتابنامه
اطالار نیکعزم ،م ،.و بلوکات ،م .)5930( .تحلیل وبررســی ترجمة نشــانهها فرهن ی در داســاان
مالمان مامان اثر هوشنم مراد کرمانی .فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه.513-599 ،)5(12 ،
جانجان .)5935( . ،ایدوولوژ در ترجمة ماون جبر  :رویکرد تحلیل اناداد نفامان( .رسالة دکار
زبانشناسی هم انی) .دانش اه اصفالان ،اصفالان.

جانجان .)5930( . ،پیشــنالاد ال ویی برا تحلیل اناداد ترجمه .فصــلنامة مطالعات زبان و ترجمه،
.503-39 ،)0(11
جانجان .)5939( . ،ندد بر کااب کندوکاو در نظریهها ترجمه .فصــلنامة مارجم-553 ،)11(09 ،
.509
شاملو ،ا5932( .الف) .کااب کوچه .ا .5تالران :مازیار.
شاملو ،احمد5932( .ب) .کااب کوچه .ا .55تالران :مازیار.
صفو  .)5931( . ،فرهنم توصیفی معنیشناسی .تالران :فرهنم معاصر.
علو  ،ف ،.و زینالی ،س .)5939( .بررســی چ ون ی تدابل فرهنمها در ترجمة نفاار تعارفآمیز با

تثکید بر ترجمة فرانســو داســاان مالمان مامان ،اثر هوشــنم مراد کرمانی .فصــلنامة زبانپژوهی،
.520-591 ،)55(2
مراد کرمانی ،هوشنم .)5932/5913( .بچهها قالیبافخانه .چاپ دهم /تالران :معین.
Baker, Mona. (1992). In other words: A course book on translation. London & New
York: Routledge.

شمارة سوم

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

12

Eshragh, Bahar. (2014). “Translation of culturally-specific items in Hooshang
Moradi’s The Palm”, Bookbird: A Journal of International Children's Literature.
52(4): 23-29.
Fairclough, Norman. (1989b). Language and Power. London and Harlow: Longman.
Halliday, M.A.K. & McIntosh, Angus & Strevense, Peter. (1964). the Linguistic
Sciences and Language Teaching. London: Longman.
Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic; the Social Interpretation of
Language and Meaning, London: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. New York:
Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1994). An Introduction to Functional Grammar. 2nd ed. New
York: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (2004). An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed., revised
by Christian M.I.M. Matthiessen, London and New York: Arnold.
Hatim, Basil & Mason, Ian. (1997). the Translator as Communicator. London and
New York: Routledge.
House, Juliane. (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisited.
Tübingen: Niemeyer.
House, Juliane. (2009). Translation. Oxford and New York: Oxford University
Press.
Katamba, Francis & Stonham, John. (2006). Morphology. 2nd ed., New York:
Palgrave Macmillan.
Marco, Josep. (2000). “Register analysis in literary translation: a functional
approach”. Babel, 46 (1): 1-19.
Moradi Kermani, Hooshang. (2000). Carpet Weaving Factpry Children. Translated
into English by Chris Lear & Soheila Sahabi. Tehran: Moin Publishers.
Munday, Jeremy. (2008). Introducing Translation Studies: Theories and
Applications. 2nd ed/London and New York: Routledge.
Newmark, Peter. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.
Pirnajmuddin, Hossein & Ramezani, Zahra. (2011). “Idioms in translation of
children's literature: The Big Clay Jar by Moradi Kermani. Theory and Practice
in Language Studies. 1(12):1861-1864.
Pym, Anthony. (2014). Exploring Translation Theories. 2nd ed./ London & New
York: Routledge.
Van Dijk, Teun. (1982). “Episodes as units of discourse analysis”. in D. Tannen
(ed.). 177-195, Analyzing Discourse: Text and Talk, Washington D.C.:
Grorgetwon U.P.
Van Dijk, Teun. (1998). “Opinions and ideologies in the press”. in Allen Bell and
Peter Garrett (eds.), 1-63, Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

15

....کاربرد صافی فرهن ی در ترجمة اصطسحات

سال چالل و نالم

Van Leeuwen, Theo. (2008). “Representing social actors”. in Theo van Leeuwen.
23-74, Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis.
Oxford & New York: Oxford University Press.
Venuti, Lawrence. (1995). The Translator's Invisibility: a History of Translation.
London: Routledge.

موضوعات و مضامین شرقی درادبیات نمایشی کالسیک فرانسه
علیمحمد مهردادیان (مربی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

DOI: 10.22067/32172

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة سوم ،پاییز 5931

mehrdadian@ferdowsi.um.ac.ir

چکیده
یکی از مهمترین بخشهای تاریخ ادبیات فرانسه به دورة ادبیات نمایشی کالسیک در قرون
شـــانزده و هفده و هجده میالدی مربوط میشـــود که در جریان آن آثار نمایشـــی
برجسـتهای توسط نمایشنامهنویسان بزرگ فرانسوی ،چه بهصورت تراژدی و چه به شکل
کمدی ،با اسـتفاد از اصـو و قواعد مکتب ادبی کالسیسی و موضوعات اصیل عهد یونان
و روم باسـتان خلق شد اند؛ اما این نویسندگان عالو برآن از مضامین گوناگون حکایات و
داســتانها و افســانههای شــرقی برگرفته از منابع غنی و پربار فرهنگ و ادب تمدنهای کهن
شـــر بهویژ ایران (پارس) ،عثمانی (ترک) ،هند و چین نیز برای خلق آثار بدیع و تازة
نمایشـی خود بهر گرفتهاند .در این مقاله بهاختصـار به بررسـی این موضوعات و مضامین
گوناگون شرقی در ادبیات نمایشی کالسیک فرانسه پرداخته میشود.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقی ،ادبیات فرانســـه ،نمایشنامههای کالســـیک ،تاریخ و فرهنگ
شر  ،مضامین شرقی
 .1مقدمه

اقتباس موضــوعات و مضــامین گوناگون از تمدن ،فرهنگ و ادب شــر از چه زمانی آغاز
گردید؟ و تأثیر آن در آثار ادبی اروپاییان بهویژ ادبیات نمایشی فرانسه چگونه بود است؟
بررسـی در این خصـو

در فرانسـه تقریبا پس از تأسیس مدرسة زبانهای شرقی در قرن

هیجده از طرف خاورشـناسـان و تاریخنویسـان ادبی متعددی آغاز گردید است که هریک از
آنان بخشهایی از تحقیقات ادبی خود را به این امر اختصــا

داد اند .در تحقیق کنونی تأثیر

موضـوعات و مضـامین شـرقی در آثار نمایشـی کالسیک فرانسه بهاختصار در سه بخش مورد
بررســی قرار گرفتهاند .در بخش او  ،اشــارة کوتاهی میشــود به منازعات مذهبی فرانســه و
____________________________
تاريخ دريافت 2311/22/12 :تاريخ پذيرش2313/22/10 :
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استفادة نمایشنامهنویسان فرانسوی از مضامین داستان استر ) (Estherدر دوران هخامنشی برای
نکوهش تعصــبات دینی وفرقهگرائیها و انتقاد از خشــونت و نیز ترویج تســاهل وهمزیســتی
مذهبی .در بخش دوم ،مختصـرا به بهر جوئی برخی از تراژدینویسـان فرانسوی از سرگذشت
شـخصـیتهای تاریخی ایران باستان و سایر ملل شرقی بهمنظور بیان مضامین گوناگون در باب
مسـائل اخالقی ،مذهبی ،سـیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیر اشار میگردد .سرانجام در بخش
ســوم ،به بررســی کوتا بهر گیری تعدادی از کمدینویس ـان فرانســوی از مضــامین افســانهها،
قصـهها ،حکایات ،آداب و رسوم و ماجراهای درباری ملل شرقی برای سرگرمی و الگوسازی و
انتقاد و اصالح جامعة فرانسه پرداخته میشود.
 .2تاریخچۀ آشنائی اروپائیان با فرهنگ و تمدن شرقیان

آشـنایی اروپائیان با فرهنگ و تمدن شـر یعنی قارة کهن آسیا و امپراطوریهای بزرگ آن
همانند ایران (پارس) ،عثمانی ،هند ،چین و ژاپن تقریبا بهطور تدریجی پس از وقوع جنگهای
صـلیبی در دورة قرون وسـطی آغاز گردید .سپس ک ک گسترش روابط سیاسی و تجاری میان
دربارهای اروپایی و آســیایی و همچنین بعد از دورة رنســانس و در طو ســه قرن پس از آن
ســـفرهـای جهـانگردان متعدد اروپایی به ســـرزمینهای قارة کهن و نیز انتشـــار خاطرات و
ســفرنامههایشــان در اروپا ،بهتدریج موجبات آشــنایی اروپائیان را با منابع غنی و تاز و متنوع
شـرقیان فراه سـاختند .ادبیات نمایشـی اروپا که از دیرباز ریشـههایش براسـاس مضامین آثار
نمایشـی کالسیک یونان وروم عهد باستان بود ،ک ک اقدام به بهر گیری از این منابع نو و پربار
شرقی نمود .بهخصو

در فرانسه که نمایشنامهنویسان بزرگ و معروف دورة کالسیک آن در

قرون هفده و هجده میالدی ،مانند کرنی) ،(Corneilleراسین) ،(Racineمولیر )(Molièreو
ولتر ) ،(Voltaireبا بهر جویی از موضــوعات و مضــامین بکر و تازة شــرقی ،آثار نمایشــی
پرشکو و بدیع و برجستهای ،چه بهصورت تراژدی و چه به شکل کمدی ،به نمایش در آوردند
(صمصامی،5391 ،5

.)02 .

1. Samsami
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بخش اول :شرق و آثار نمایشی فرانسه در دورۀ رنسانس

در قرون پانزده و شــانزده میالدی ،مردم اروپا از جمله فرانســه ،پس از آنکه تحت تأثیر
فرهنگ روم و یونان باسـتان ،نهضـت رنسانس را پدید آوردند گرفتار جنگهای داخلی شدند؛
امـا همین جنـگهـا که زاییدة فرقهگرایی و تعصـــبات مذهبی بود ،موجب شـــد که برخی از
نویســـنـدگـان این دور از آنچه در کتابهای تاریخ روم و یونان یا در تورات و انجیل دربارة
ایران باســتان خواند بودند ،بهر گرفته و نمایشنامههایی با نامهای ایرانی در تبلیغ و تشــویق
ه میهنان خود به بردباری و گذشـت وتسـاهل مذهبی بپردازند .داسـتان استر ( )Estherاز این
دیدگا بر دیگر روایات تورات برتری داشـت ،زیرا علت جنگهای مذهبی فرانســه ســختگیری
کاتولیکها علیه پروتسـتانها بود و آنچه در این دور در فرانسـه میگذشت با آنچه در داستان
استرآمد شباهت بسیار داشت (مارتینو،5321 ،5

.)02 .

از این رو ،نخســـت آنـدر ریودو)(André Rivaudeauدر نمایشـــنامة خود به نام هامان
( )Amanبـه رهبران کـاتولیـک هشـــدار داد که فرجامی اندوهبار همچون فرجام هامان وزیر
خشـایارشا ( )Assuérusدر انتظار آنان است .وقوع فاجعة قتلعام پروتستانها در روز 05اوت
ســا  ،5150معروف به واقعة ســن بارتلمی ( ،)Saint-Barthélémyنمایشنامهنویســان دیگری
همچون پیّر ماتیو ( ،)Pierre Mathieuآنتوان دو مونکرتیّن ( )Montchrestien Antoine deو
ویل–توسـتان ( )Ville-Toustainرا ه برانگیخت تا با بهر گیری از همین داستان استر ،آثاری
در نکوهش بیدادگری و تعصـبات بیجای دینی و انتقاد از سیاست اعما خشونت و نیز ترویج
تساهل و ه زیستی مذهبی پدید آورند (همان،

.)92 .

بخش دوم :شرق و تراژدیهای کالسیک

بعد از دورة رنسـانس ،عصر نمایشنامههای کالسیک آغاز میگردد که تمامی اصو وقواعد
و مضـامین آنها برگرفته از آثار تراژدی و کمدی و میراث دوران یونان و روم باستان است .اما
از اواســط قرن هفده  ،بهدنبا انتشــار برخی از ســفرنامههای مربوط به ســرزمینهای شــر و
تعدادی رمان ماجراجویی دربارة ســرگذشــت امپراطوران شــرقی بهخصــو

پادشــاهان ایران
1. Martino
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باســتان ،برخی از نویســندگان بزرگ فرانســوی درصــدد برآمدند با بهر جویی از این منابع
نمایشنامههایی به شـیوة تراژدیهای کالسـیک و تابع همان اصـو و قواعد آن ولی با موضوع
شـرقی به نگارش درآورند .نخستین آنها پیّر کرنی بود که در سا  5155نمایشنامة رودوگون
یا شـاهزاد خان پارت ( )Rodoguneرا به روی صحنه آورد .همچنین گابریل ژیلبر( Gabriel

 ،)Gilbertیکی از نویسـندگان معاصـر کرنی نیز نمایشنامهای با همین نام نوشت .کرنی در این
نمایشنامه که ماجرای آن مربوط به دربار پارتیان وسلوکیان میشود ،فرمانروایان و سردارانی را
به قهرمانی اثرخود بر میگزیند که دلیر و بلندنظر و با اراد و درستکردارند و در هیچ حالی به
خواری و پسـتی خود تن در نمیدهند .از این رو کرنی ،در سراسر داستان مهرداد و فرهاد را به
دلیری و خردمندی و ایرانیان را به راستی و پاکی و جوانمردی ستود است (همان،

.)92 .

کرنی همچنین در آخرین نمایشنامة خود به نام ســورنا یا ســردار پارت ( )Surénaبه بیان
سـرگذشـت سـورنا از بزرگترین سرداران اشکانی و فاتح بر سردار رومی کراسوس ()Crasus
میپردازد و او را دلیرترین ،شـری ترین ،شـایستهترین و در عین حا خوشخلقترین سردار
پارت میداند (همان،

.)91 .

ژان راسـین ،نمایشنامهنویس بزرگ کالسـیک دیگر قرن هفده نیز از داستانهای شرقی و
ایرانی برای خلق آثـار نمـایشـــی بهر میجویـد .نمونـة برجســـتـة این نمـایشنامههای وی،
مصیبتنامة مهرداد ( )Mithridateاست که داستان آن مربوط به سرگذشت مهرداد او یا مهرداد
کبیر پادشا اشکانی میشود (همان،

.)52 .

این داسـتان پیش از راسین نیز توسط نویسندة دیگری به نام الکالپروند ( )Lacalprenèdeبا
عنوان مرگ مهرداد در ســا 5191به صــحنة نمایش درآمد بود .در ســا  ،5165راســین در
نمایشنامة دیگری با عنوان استر دوبار سرگذشت او و هامان را به نمایش میگذارد تا همچون
نویسـندگان قرن شانزده با نمایش مجدد آن درس تهذیب اخال و ارشاد و گذشت و تساهل
را به ه میهنان خود بدهد .پیش از او نیز پیّر دوریه ( )Pierre Duryerو بوآوا ( )Boisvalاز
همین داســتان بهر گرفته و نمایشنامهای در ترویج ه زیســتی مذهبی نوشــته بودند .نوشــتن
نمایشنامههایی براسـاس تاریخ ایران باسـتان ،رفتهرفته خود به صورت سنت ادبی جلو گر شد
و پس از کرنی و راسـین ،گروهی دیگر از نویسـندگان فرانسـوی را بهسـوی خود کشاند؛ پس
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نخست آنتوان دانشه ( )Antoine Danchetبه سرگذشت «کوروش» ( )Cyrusپرداخت و سپس
فیلیپ کینو ( )Quinault Philippeسـرگذشـت افسانهای او را در مرگ کوروش باز گفت .این
داسـتان ،موضوع نمایشنامة کوروش اثر فرانسوا هانری تورپن ( )Turpin Henri Françoisنیز
قرار گرفت که نام فاتح بابل را دوبار بر سر زبانها انداخت (همان،

.)55 .

اینک پس از کوروش ،نوبت خشــایارشــا ( )Xercésبود که ســرگذشــتش نمایشنامههای
متعددی را به برخی از نویســندگان فرانســوی الهام بخشــد ،از جمله :پروســپه ژولیو کربیّون
( ،)Prosper Jolyot Crébillonژرژویونه ( )George Vionnetو شـــار دومنتنوی پالیســـو
( )Charles de Montenoy Palissotمنبع اصلی همة آنان نیز روایات هرودوت ( )Herodotteو
کنزیاس ( ،Kensiasseپزشــک کوروش صـ یر و اردشــیر دوم) بود .ســرگذشــت خســروپرویز
( )Cosroèsاز پادشـاهان معروف سـاسـانی و سـوگلیاش شیرین و فرزندش شیرویه ه مورد
اســتفادة چند نمایشنامهنویس فرانســوی از قبیل روتر ( ،)Rotrouکربیّون ( ،)Crébillonفلوری
( )Fleuryو لوفبور ( )Le Febvreقرار گرفت .برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی ازجمله دو
ال سر و دو ال گالد ( )De la Serre et De la Gladeو بورسای ( )Bursayاز سرگذشت اردشیر
درازدست ( ،)Artaxercésپادشا دیگر ساسانی الهام گرفتند (همان،

.)62 .

در همة این نمایشنامهها ،پیوسـته از مجد و عظمت ایران باسـتان سخن رفته است به غیر
از نمایشنامة اســکندر و داریوش ( )Alexandre & Dariusاثر گولتیه ( )Gaultierکه داســتان
تیر روزی ایرانیان را در اواخر دورة هخامنشی باز میگوید (همان،

.)552 .

بیشــتر نمایشنامههای کالســیک که در نیمة دوم قرن هفده یا در نیمة او قرن هجده ،
دربارة ایران نوشــته شــد بود ،جذبة ادبی و تاریخی داشــت و به مســائل فلســفی و اجتماعی
نمیپرداخت ،برای آنکه نمایشنامه از قلمرو تاریخ بیرون آمد و با اوضــاع روز ســازگار گردد،
نویسـندگان میبایسـت تا انداز ای ضـوابط مکتب کالسیک را که کلیشهای و کهنه شد بودند،
نادید میگرفتند و به نوآوری و ابتکارات جدید میپرداختند .موضــوعاتی تاز با مضــامینی نو
الزم بود تا در هنر نمایشنامهنویســی تحولی پدید آید .بدین ترتیب ،ک ک دورة ادبیات «شــبه
کالسـیک» شـکل گرفت .نخسـتین کوشـشها در این را به همت نویسند و فیلسوف معروف
ولتر صـورت گرفت .او نخست نمایشنامة سکاها ( )Les Scythesرا منتشر کرد که اثری است
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تخیلی با ظاهری آراسـته به ضـوابط مکتب کالسیک و مضامینی برگرفته از سفرنامههای شاردن
( ،)Chardinتاورنیه ( ،)Tavernierدولیّه ( )Daulierو تاریخ آیین پارسیان ،وقایع و حوادث و
صــحنههای آن نیز بهگونهای یادآور زندگی خود ولتر اســت .داســتان آن مربوط به زندگی در
تبعید هرمزان یکی از سـرداران اردشـیر ،پادشـا ساسانی در میان قوم سکاها ساکن در کو های
قفقاز اســت که ولتراز خال آن به وصــ

مهربانی و گشــاد رویی و گذشــت و بردباری و

بشــردوســتی و روحیة تســاهل مذهبی ایرانیان و حمله به کشــیشــان متعصــب میپردازد (ولتر،
،5313

.)505 .

ولتر نمایشنامة دیگری با موضــوع شــرقی با عنوان گبرها یا همزیســتی مذهبی ()Guèbres
نوشـت که داستان آن ه ساختة ذهن خود ولتر بود و به وقایع جنگ میان رومیان و ایرانیان در
زمان شــاپوراو (ͤ  )Sapor 1مربوط میشــد .ولتر باز ه در این نمایشنامه که دارای انتقادات
تند و شدید نسبت به کلیسا و کشیشان بود ،به تبلیغ خداشناسی و انسان دوستی و رواج تساهل
از زبان ایرانیان میپردازد (همان،

.)022 .

نمایشنامهنویسـان کالسـیک ،عالو بر اسـتفاد از تاریخ ایران باسـتان ،از تاریخ همسایگان
ایران مـاننـد تاریخ ترکان و اعراب نیز بهر گرفتند .وقایع درباریان ســـالطین عثمانی و عرب
موضــوعاتی در زمینة بســیار پیچید مانند روابط و تعصــبات شــدید خانوادگی ،ماجراها و
رقابتهای عظی عشــقی در اختیار آنان قرار میداد و آنان خالصــه می توانســتند ببینند که در
تاریخ عثمانی عشق چنان با سیاست در میآمیزد که راهبر سیاست میشود (همان،

.)055 .

ژان راسین با بهر گیری از خاطرات سفرای فرانسه در قسطنطنیه و کتابهای تاریخی دربارة
عثمانی ،تراژدی بایزید ( )Bajazetرا مینویســـد .این نمایشنامه از لحاظ اخالقی ،عاطفی و
عقالنی با خصــوصــیات روایی از دربار عثمانی ،بدانگونه که مردم آنها را در عصــر راســین
میشناختند یا می پنداشتند ،مطابقت دارد (همان،

.)052 .

پس از بایزید ،تراژدیهای شــرقی بســیاری به ســبک آن پدید آمد .ولتردر نمایشنامة خود
زائیر ( )Zaïreکوشــید به چنین تجربهای دســت زند .او در مکاتبات ( )Correspondanceخود
بهطورصـــریح اقرار میکند که قصـــدش از انتخاب موضـــوع ترکی برای این تراژدی ،معرفی
احسـاسـات و عواط

گسـتاخانهتر و عشـقهای آتشینتر بود است .ازسوی دیگر ،از دیدگا
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ولتر ،نوشـتن تراژدی شـرقی ،فقط وسـیلهای مانند هر وسیلة دیگر برای اظهارنظر و ابراز عقاید
مسـتدلش به شـکلی عامهپسـند بود و از اینروسـت که وصـ

عرف وآداب و رسوم ترکان یا

شـناسـاندن واقعی یکی از تمدنهای کهن شـرقی موردنظرش نیست .ولتر در تمام تراژدیهای
شــرقی خود ،فقط جنبههایی خا
بررسی قرار داد است (همان،

از شــر را آنه بیشــتر از دیدگا فلســفی مورد مطالعه و
.)055 .

برای مثا  ،ولتر در نمایشنامة محمد ( )Mahometبا پیشداوریهای غلط ذهنی و سیاسی،
صــفات و ارزشهای ناروا و ناشــایســتی را به پیامبر اســالم نســبت میدهد .بهراســتی چرا ولتر
گسـتاخانه ماهیت واقعی پیامبر اسالم را قلب کرد است ،حا آنکه بررسیها و تحقیقات دورة
معاصـر او به وی امکان میداد که نقش و تصویر معقولی را از پیامبرترسی نماید؟ (همان،

.

.)000
چون ولتر میخواسـت از پیامبر برای بیان محتاطانة بعضی نظرات آزاداندیشان ،آنچنانکه از
گزند مفتشــان دولت و کلیســا مصــون ماند ،ســود برد .پس در واقع ولتر در تراژدی محمد ،با
تعصـبات و خرافات مذهبی به مبارز برمیخیزد .در نتیجه ،ولتر در همة نمایشنامههای شـرقی
خود ،مفهوم وتصــور فلســفیاش از شــر را جلو گر میســازد و از این رو غرض اصــلی که
نوشــتن نمایشنامه با موضــوع شــرقی اســت ،نقض میشــود .به همین علت در تراژدیهایش،
نوعی روحیة تبلیغ (فکری ،نظری و فلســفی) غلبه دارد و واقعگرایی از لحاظ اخالقی و دادن
رنگ و بوی خا

شــرقی ،به هیچ وجه مد نظر ولتر نیســت؛ بهویژ که غالبا د مش ـ ولیهای

خـدعهآمیز و حیلهگرانه و نقشـــههایی را که برای گیر انداختن و مجاب کردن مخاطب دارد،
پنهان نمیکند .این خصــوصــیات ،بهخصــو

در نمایشنامة زائیر او نمایان اســت .اما تراژدی

محمـد کمتر از زائیر رنگ و نگار محلی شـــرقی دارد .محمد در تراژدی ولتر با حضـــرت
محمد(

) ،پیامبر اســالم ،کوچکترین شــباهتی ندارد .ولتر از محمد ،جانپناهی برای اظهار

بعضـی عقاید فلسفی و مبارز با تعصبات مذهبی و بی و هراسی از بازرسان و کشیشان ساخته
اسـت .غرض وی ،نوشـتن نمایشنامهای فلسـفی و دقیقتر از آن ،دعوت به تساهل و تسامح و
پیکار با تعصـبات و خرافاتپروری بود نه خلق تراژدی شرقی بیگانه .از این رو ،آنچه را که به
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) نوشـته ،به حساب مسیحیت باید گذاشت و این خود اشتبا بزرگتریست که او

مرتکب میشود و پیکار او با تعصبات را زیر سؤا میبرد.
به اسـتثنای تراژدیهای شرقی دروغین که در نیمة دوم قرن هجده نوشته شد است مانند
نمـایشنـامـههای خســـرو که همه بیاهمیت و مال آور بودند .نتیجه اینکه ،تراژدی بیگانه با
موضـوع شـرقی ،سبک و روالی ادبی بود که در نطفه خفه شد .در نهایت میتوان گفت که این
تراژدیهای دروغین (بهجز بایزید و تراژدیهای ولتر) زمینه را برای ظهور و توســعة تراژدی با
موضـــوع مربوط به تاریخ جدید که یکی از عوامل تجدید و احیای تئاتر درآیند بود ،فراه
آورد .علـت خشـــکی و بیروحی همـة این تراژدیها ،جز بایزید راســـین ،این اســـت که
نمایشنامهنویسان ،سرسختانه کوشیدند تا قالبی کهنه و خشک را بر اندام موضوعهایی که دقیقا
قالبی تروتاز ونرم میخواسـت ،راسـت کنند و چون محتوا نتوانست قالب تنگی را که درآن به
سختی نفس میکشید ،بترکاند ،خود پژمرد و خفه شد (همان،

.)019 .

بخش سوم :شرق و کمدیهای کالسیک

در نیمة او قرن هفده  ،به جهت وجود اطالعات ک و نادری از شـــر  ،کمدیهایی که
نمایشـگر راسـتین شـر باشـند ،وجود نداشـت .نخستین نمایشنامة معروف کمدی که در آن
شـر بهراسـتی نمودار شـد ،کمدی سوداگر اشرافزادة مرفه ( )Bourgeois gentilhommeاثر
مولیر بود .لویی چهارده  ،پادشـا فرانسـه ،در پی ناخشـنودیاش از سـفیر عثمانی ،سلیمانآقا
( ،)Muto Ferracaبه مولیر فرمان نوشـتن نمایشنامهای کمدی برای تمسـخر و استهزای ترکان
میدهد او ه با اســـتفاد از مدارک و اطالعات مســـتند برخی از جهانگردان فرانســـوی در
خصـو

آداب و رسوم و طرز خوراک و پوشاک ترکان ،در کمدی خود با ارائة آیین و مراس

و تشـریفات ترکی مفرح و سـرگرمکنند و پوشـاندن جامههای مضـحک بر تن شـخصیتهای
کمدیش ،سـفیر مورد نظر را به تمسـخر میگیرد .نویسـندگان دیگر ،از این تجربه درسی بزرگ
گرفتند؛ یعنی آموختند که اگر بخواهند شر را بهصورتی شاد و مفرح بنمایانند ،باید برونیترین
اشــکا زندگی شــرقیان را به ســبکی ســطحی و ناهنجار نمایش دهند .بهعنوان مثا  ،زمانیکه
سـفرنامههای تاورنیه و شـاردن ،ایران را بر سـر زبانها انداخت ،دلوم دو مونشه ( Delorme de

 )Monchenayشـخصـیتی نظیر «سـوداگر اشـرافزادة مرفه» را اما به شکل و هیئت ایرانی ،در
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نمایشنامة خود با عنوان «صوفی بزرگ پارس» ( )Grand Sophy de Perseبه نمایش میگذارد
که در آن ایرانیان به شیوة مولیر ریشخند میشوند (دوفرنی،5351 ،5

.)555 .

با انتشـار ترجمههای فرانسوی از کتابهای داستانهای شرقی نظیر هزار و یک شب و هزار
و یک روز نقش و تصـویری واقعگرایانه از شـر بهدست آمد .بهعالو خیا بافیهای شگرف
قصـهنویسـان مانند ظهور اجنه و پریان و کاخهای سـحرآمیز مورد پسـند افتاد و تصویر مألوف
آســیا در عین حالیکه صــراحت و دقت بیشــتر یافت ،در هالهای از خیا پروری و تصــورات
افســـانـهآمیز و رؤیـاگونـه فرو رفت آنچنانکه روزگاری دراز جدا کردنش از این هالة خیا ،
غیرممکن بود .این خیـا پردازی و واقعگرایی بـه خودی خود مفیـد بـه حـا کمدی بود و
کمدینویســان را بهکار میآمد ،اما عالو برآن ،مجموعهای از رویدادهای مطلوب نیز مزید به
علت شد و زمینة کمدینویسی با موضوع شرقی را فراه آورد (همان،

.)592 .

آلن رنه لوساژ ( ،)Alain René Lesageبا استفاد از موضوعات شرقی ،قصههای خیا انگیز
و افســانهآمیز ایرانی و حکایات و افســانههای ســحرآمیز شــرقی هزار و یک شــب و یک روز،
نمایشهایی به ســبک کمدیهای ایتالیایی برای مجموعة تئاترهای هفته بازار ( Théâtre de la

 )Foireخود نوشــت .این کمدیها ســرشــار از خیا بافی و لطیفهگویی و طنز بودند و در آنها
آداب چینی با ســـنن و رســـوم ایران و عثمانی ،با آیینهای اعراب یا هندو ،با شـــوخیهای
ایتالیاییگونه یا با عرف و آداب و رسـوم فرانسوی به آمیختهاند و معجونی ساختهاند که خالی
از لط

و گیرایی نیســت .در این گونه کمدیها ،لوســاژ حرمســرا و زنان حرم ،مراسـ ازدواج

شــرقیان ،مکر و حیلة زنان حرم را توصــی

می کند و برای خوشــایند مســیحیان ،به دســت

انداختن اعما و فرایض مذهبی شــرقیان و زهد و پارســایی مشــکوک برخی از دراویش و
مرتاضها و جوکیها و شــوخیکردن دربارة حرمســراهای ترکان و اعراب میپردازد (همان،
.)051 .
تعداد تئاترهای دارای موضوع شرقی که در دو ثلث آخر قرن هفده بر صحنه آمدند ،بسیار
زیاد است و در بیشتر آنها «ترکیبازی» غلبه دارد و این امر کامالّ طبیعی است ،زیرا در نخستین
کمدیها ،شــر با هیئت ترکی نمایان شــد اســت و بعدها نیز ترک عثمانی در قرن هجده
1. Dufrenay
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همیشــه با صــورت و ظاهری خند آور نمایان میشــد .اما در اواخر قرن هفده  ،نوعی کمدی
شـرقی دقیقتر و روشنتر رشد و حتی تا انداز ای پیشرفت کرد ،بدین معنی که تقلید محض از
قصـههای شـرقی منسـوش شد و در نتیجه نمایشنامهها را با اصالت و واقعنمایی بیشتر نوشتند.
کمدینویســان از فرط نمودارســاختن موقعیتهای همانند ،در تجس ـ آنها صــاحب ســبک و
شـیو ای روان و مشـحون به ظرافت شـدند و به لط
جزئیات عجیب و غریب و بیگانه و وصــ

پیشـرفت کلی شـر شناسی ،امکان ذکر

عرف و آداب شــرقیان افزایش یافت و ســرانجام

مهمتر از همه اینکه اشکا نوینی برای کمدی شرقی آفرید شد (همان،

.)512 .

از میان انبو موضوعات شرقی ،سه جهت عمد را میتوان تشخیص داد:
نمایشنامههایی که جنبة نمایشـی محض دارند ،یعنی فقط به عرضـة اشخا

و اشیای شرقی

میپردازند که ممکن اســـت عامة مردم را مشـ ـ و کند و بخنداند ،کمدیهای عرف و آداب و
رسـوم آسـیائی را بهطریق مضـحک بازسازی می کنند و در واقع تقلیدهای مسخر از آنها نمایش
میدهند و کمدیهایی که فرانسویان و مردمان شر را درتضادی مطبوع و دلنشین مینمایانند.
برخی از کمدینویسـان میکوشیدند در نمایشنامههایشان ثابت کنند که شرقیان تحت تأثیر
افکار و تمدن غربی ،به علت تماس با غربیان یا اقامت در اروپا ،آداب و رســومشــان را ت ییر
میدهند و با زنان ،بســان فرانســویان رفتار میکنند .در وهلة او  ،نویســندگان این نمایشنامهها
میتوانسـتند ادعا کنند که آسـیا میتواند از اروپا سـرمشـق بگیرد و احساسات ظری

و لطیفی

بپروراند .شــامفور ( )Chamfortدر نمایشنامة تاجر ازمیری ( )Marchand de Smyereترکانی
را به نمایش گذاشـت که روحی سرشار از ظرافت و لطافت داشتند .البته از یاد نباید برد که این
ترکان به فرانسه سفر کرد بودند .نمایشنامهنویسان دیگری مانند فاگان ( )Faganدر نمایشنامة
مســـلمان ( )Le musulmanو فاوار ( )Favartدر نمایشنامة ســـلیمان دوم یا دو مســـلمان
( )Soliman IIشـــخصـــیتهای فرانســـوی زیرک وآزاد و بیپروا در رفتار و گفتار را وارد
محیطهای شــرقی مانند حرمســراها مینمایند تا آنها را با بهر گیری از قدرت نفوذ وســلطه و
ایجاد آتش عشق در د شرقیان ،آداب و رسوم و قوانین و مقررات و اخالقیات مردم را اصالح
کنند (هاونلین،5366 ،5

.)11 .
1. Haunelin
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با شــکلگیری و رواج نمایشنامههای اپرا کمیک یا تئاتر غنایی در نخســتین ســا های قرن
هجده  ،مایه و مضـمون وه انگیز قصـهها،حوادث غیرمترقبه داستانها ،غنا و پرمایگی زمینه و
غرابت جاها در حکایات شـرقی بهعالوة آداب و رسـوم و مراس جشنهای مجلل ،احساسات
پرشـور و آتشـین و عشـقهای به غایت سوزناک شرقیان ،نویسندگان آنها را برآن داشت که از
این خصــوصــیات برای آرایش و تزیین نمایشــی که خاصــه باید خیا انگیز و شــگفتانگیز،
خیر کنند و چشمگیر باشد و همة حواس تماشاگر را به خود جلب نماید ،سود ببرند .در واقع
شاید غریبترین و بیگانهگراترین تصویر از شر در قرن هجده در صحنة اپرای برخوردار از
جذبة رنگآمیزی و جلوة موســیقی نمودار شــد .از آن جمله اســت نمایشهای ملکة پریان
( )Reine de Périsو زردتشت ( )Zoroastreاثر کااوزاک و رامو ( )Cahusac & Rameauو ابن
ســعید ،امپراطور م والن ( )Aben Saïd,l’empereur des Mongolsاثر لوبالن (.)Le Blanc
خالصـه آنکه اگر شـناسـایی شر به پیشرفت اپرا کمیک کمک کرد و این امر در دیگر اشکا
هنر دراماتیک اثر گذاشـــت ،باید گفت که ذو غرابتجویی در تئاتر انعکاس دور و درازتری
داشت و این امر در درام رمانتیک در قرن نوزده بهنحوی قاطع و تعیینکنند مؤثرافتاد (همان،
.)30 .
 .3نتیجهگیری

بررســی مختصــر برخی از آثار نمایشــی نویســندگان کالســیک فرانســه نشــان داد که آنها
بهمنظور نوآوری و تنوعبخشــی به نمایشنامههای خود با اقتباس و بهر گیری از موضــوعات و
مضامین گوناگون شرقی توانستند عالو بر ارائة تصاویری نو و بکر و حتی رؤیایی و خیا انگیز
از جنبههای مختل

فرهنگ و ادبیات شـر بر روی صـحنة نمایش برای سـرگرمی تماشاگران

خود به آگاهی و آموزش و الگوسـازی و انتقاد و اصـالح جامعة معاصر خویش در باب مسائل
اجتماعی ،فرهنگی ،ســیاســی ،مذهبی و غیر بپردازند و مســلما الهام و اقتباس از مضــامین
گوناگون شرقی توسط نویسندگان مکاتب مختل

فرانسوی پس از دورة کالسیک چه در زمینة

نمایشنامهنویسـی و چه در حوز های رمان و داسـتاننویسـی و شـعرادامه یافته است .درعصر
حاضر نیز به جهت نشر روزافزون کتب و مطبوعات و گسترش رسانههای گروهی و شبکههای
ارتباطاتی جهانی همانند اینترنت امکان تبادالت فرهنگی زیادی میان شـر و غرب فراه شـد
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است که بر این اساس میتوان تحقیقات گسترد ای در باب تأثیرو تأثرات متقابل میان ملل شر
و غرب در حوزة فرهنگ و ادبیات تطبیقی انجام داد و به بررسی موضوعات وم ضامین مشترک
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چکیده
ادبیات عرفانی (ادب صـوفیه) از یی

تنو و ننا در فارسی و عربی اهمی

اا

دارد و

همواره ترجمة آن مورد توجه بســیارا از مترجمان نربی بوده اســ  .این نو ادبی وجوه
متعدد و مهمی دارد که شامل نظم ،نثر ،فلسفه ،ااالق ،تاریخ ،تفسیر ،دعا ،مناجات ،یدی
و موسـییی اسـ  .لاا ترجمة آن نسب

به سایر متون سخ تر و داراا ریزشهاا بیشترا

اســ  .آنچه در این میاله مورد بررســی ارار فرفته اســ  ،مشــکالت پدید آمده به هنمام
ترجمة متون عرفانی در بررســی کتاب «عبهرالعاشــیین» اثر روزبهان بیلیشــیرازا اســ .
درسـ

اس

ترجمه برفردان متنی از زبان مبدأ به زبان میصد بدون کوچکترین

که تعری

افزایش یا کاهشـی در صورت و معنی آن متن می باشد ،لیکن این تعری

فیط جنبة نظرا

دارد؛ زیرا هیچ پیامی را بدون تغییر در صــورت و معنی آن نمیتوان از زبانی به زبان دیمر
منتیل کرد بهاصو

آثار عرفانی روزبهان بیلی که دربردارندة جهانی پر رمز و راز اس

ایالانمیز .آنچه تأثیر بســیار عمییی بر اوانندة آثار روزبهان می فاارد ،ســبا اوســ

و
که

برای موااع ترجمة آن به اندازه ترجمة آثار امام محمد نزالی دشـوار اس  ،از آن روا که
آرایش و جملهبنداِ اواتر و ژرفترا دارد.
کلیددواژههدا مشـــکالت ترجمـه ،ترجمة متون عرفانی ،ادبیات عرفانی ،روزبهان البیلی
شیرازا ،عبهرالعاشیین.

____________________________
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 .1مقدّمه

آسیبها و کاسـتیهایی که در فرآیند ترجمة متون عرفانی پدیدار میشوند نسب
سـایر متون بیشـتر اس

چرا که ااستماه متون عرفانی نوعی شناا

اس

به ترجمة

که بر اساس کش

و شـهود باننی متللی میشود و در این هنمام فرد با ارتباط بیواسطه با وجود مطلق به رؤی
ییایق و معنی میپردازد و نوعی صــور معانی رم مینماید .از آن رو متون عرفانی در بردارندة
پیچیدفیهایی ماهوا هســـتند که در آنها ،مفهوم از دایرة مفاهیم عینی دور میشـــود .در این
پژوهش با نرح ترجمههایی از آثار بیلی شـیرازا عارف و دانشـمند سدة ششم و هفتم هلرا
امرا به پیچیدفیهاا موجود در این فونه آثار میپردازیم.
پردااتن به مســـ لة عالم مثال در این آثار بههمراه اود مفاهیمی فراوااعی را یمل کرده که
میولة ترجمه را سخ یاب میکند .جدا از مس لة واژهفزینیهاا درس
عرفانی ،الزم اســ

و مرتبط به یوزة متون

بیآنکه به فضــاا عرفانی متن آســیبی وارد آید ،مفاهیم بهدرســتی براا

مخانبِ ویژة این فونه متون ،در زبان میصد نظام یابد.
پاسخ به پرسشهاا زیر ،میاله را در سم

و سوا هدف پژوهش به پیش میبرد:

 .5ویژفیهاا متون عرفانی چیس ؟
 .2مشکالت ترجمة متون عرفانی و عوامل مؤثر بر ایلاد آسیبها کدام اس ؟
 .9مترجم متخصص در متون عرفانی داراا چه مهارتهایی اس ؟
فرضیهها

 .5متون عرفانی دربردارندة صورا اس

که کالم تا یدا در بیان آن ااصر اس

و براا به

تصویر کشیدن آن بهناچار باید از استعارات و تشبیهات و دیمر آرایههاا ادبی بهره برد.

 .2در فرآیند ترجمة متون عرفانی آن مفاهیمی که وابســته به تصــاویر متخیل اس ـ
برازنده در کالم اود دارد که واجد فضـایی عرفانی اس
جامهاا دیمر بپوشـد ،ممکن اس
چرا که ماهی

فضا را از دس

و االبی

و یال که باید در زبان میصد االب و

بدهد ،ایتمال دارد مفاهیم هم رنگ ببازند؛

این فونه متون بسیار وابسته به فضاا دربرفیرندة مفهوم واژفان آن اس .

سال چهل و نهم

 .9بدیهی اســ

مطالعة مشکالت ترجمة متون عرفانی با تأکید بر ترجمة ....

که مترجم متخصــص در متون عرفانی الزم اســ

83

چون دیمر مترجمان

متخصـص ،از تخصـص ،مهارت و آشنایی کافی در این زمینه براوردار باشد؛ زمینههایی چون
مفاهیم واژفانی ،اسـتعارات ،تشبیهات ،مرایل کش

و شهود باننی ،انوا صور معانی در عالم

مثال و کالم و مهمتر اینکه بتوان روییة ااصـی براا برارارا انس و الفتی اوداواسته با متن
در ایشان سراغ فرف .
 .2عرفان و پیشینۀ ادبیات عرفانی در ایران

کلمة عرفان در نرب از ریشـة «میســتیا» یا «میســتیســیزم» اسـ

که «پنهانی ،مخفی» معنا

میشــود و در زبان فارســی آن را «عرفان» ترجمه کردهاند .این واژة عربی که بهدرســتی انتخاب
شـده ،در بردارندة مفهوم کاملترا نسب

به واژة نربی آن اس

و در فرهنگ دهخدا این فونه

معنی شـده اس  :عرفان ( ]ِ [ .مص) شنااتن و دانستن بعد از نادانی( .منتهی االرب) (ناظم
االنباء) .شـنااتن( .زوزنی) (آنندراج) (نیاث اللغات) .شـنااتن .بازشنااتن .معرف ( .فرهنگ
فارسی معین) .شناا  .شناسائی .آفاهی .درای .
و در زبان عرب ،معنی عرفان «شــنااتن و دانســتن بعد از نادانی» میباشــد و در اصــالح
عرفانی اسالمی ،بهنور االصه ،نام علمی اس

از علوم الهی که موضو آن شناا

یضــرت یق و صــفات آفریدفار جهان میباشــد و نرییه و روشــی اســ
شناسایی و معرف

آفریدفار برفزیدهاند (کیانینژاد،5911 ،

و معرف

که اهلاهلل براا

.)22 .

در ارن چهارم و همچنین اوایل ارن پنلم نثر فارسـی بهتازفی مسیر اود را آناز کرد و در
نیمة دوم ارن پنلم تیریباً به دورة بلوغ اود میرسد و در ارن ششم و اوایل ارن هفتم به اوج
اود و کمال میرســد .عرفان و جســتلوا عشــق الهی همواره از موضــوعات جالب توجه
نویسـندفان و شـاعران بوده اس  .پیشینة عرفان و ادبیات عرفانی در ایران با یضور بسیارا از
بزرفان یوزة عرفان هم چون یالج و بایزید و اراانی و نزالی و عطار و روزبهان البیلی
شیرازا و شمس تبریزا و مولوا به بیش از هزار سال پیش باز میفردد .ایران در نول تاریخ،
همواره از مراکز معنوی

و عرفان بوده اســ

مختلفی چون ادبیات ،موسییی ،نیاشی و نیره اس
و تصوف پیشرف

دوچندانی داشته اس .

و این نتیلة ارنها پیشــرف

در یوزههاا

و بعد از ورود اسالم به این سرزمین عرفان
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عرفان مسیرا اس
در نهای

متشکل از مرایل مختل

شمارة سوم

به اویش

که پس از اودشناسی و بازفش

از نریق آنچه بهاصــطالح «شــهود» و «تلربة بانن» و «یال» مینامند ،به ارتباط

مسـتییم و شـخصـی انسـان با اداوند و فنا در این ذات ازلی اتم میشود .عارفان یا صوفیان
افرادا بودند که به درویشــی و ترک ظواهر دنیوا روا آورده بودند و مریدانی از آنها تبعی
میکردند .آنها در مکانهایی به نام اانیاه زندفی میکردند و ســعی در تاهیب نفس اود
مینمودند .اولین چیزا که در بین آنان مطرح شــد ،مام

دنیا و اواهشهاا نفســانی بود و

سـپس عشـق به ادا و نلب او که مرکز اواستهها و هدف نهایی اعمالشان ارار داش  .از این
روا تعلیمات و ســخنان آنها دو دســته میشــود :دســتهاا به وعظ و اندرز (ادب تعلیمی) و
دسـتهاا به جابه و عشـق (ادب عاشیانه) میپردازند .بعدها میراث عظیمی تح

عنوان ادبیات

عرفانی از آنان بهجاا ماند که از این مشــرب فکرا تغایه مینمود .عرفان مرایل مختلفی دارد
که نامهاا متفاوتی بر آن نهادهاند .شــیخ فریدالدین محمد عطار نیشــابورا آن را اینچنین
توصی
فــفــ

کرده اس :
مــــا را هــفــ

وادا در ره اســ

 /چون فــاشـتـی هـف

وا نــیــامــد در جــهـان زیــن راه کــــس  /نـیـسـ

وادا ،درفه اس

از فـرسـنـگ آن آفــــاه کــــس

چون نــیـامــد بــاز کــس زیــن راه دور  /چـون دهـنـدت آفـــهـــی اا نــــاصــبــور
چــون شدنــد آنــلـایـمـه فـم سـر بسر  /کــی اــبــر بــازت دهــد از بــی اــــبــر
هــســ

وادا نــــلــــب آنــــــاز کــــــار  /وادا عـشق اسـ

پــس ســیــم وادیــســ
هــســ

آن مــعــــرفــ

از آن پـس ،بی کنار

 /پــس چـهـارم وادا اسـتـغـنـی صــفــ

پــنــلــم وادا تــویـیـد پــاک  /پـس شـشـم وادا یـیــرت صـعـب نـاک

هــفــتــمــیـن ،وادا فـیـرس

و فـنـا  /بــعــد از ایــن روا روش نــــبـــود تـــــرا

در کشش افــتــی ،روش فــم فرددت  /فـــــر بــود یــا اــطــره اــلــزم فــــرددت
(نفورا،5966 ،
عرفان در منطقالطیر عطار هف

)522 .

وادا دارد که عبارتند از :نلب ،عشــق ،معرف  ،اســتغناء،

تویید ،ییرت ،فنا .روزبهان ابومحمدبن ابی نصـر بن روزبهان به الی فسایی شیرازا ،معروف
به «شـیخ شطّاح» و «شطّاح فارس» عارف و صوفی اهل فارس ،یکی از بزرگترین شخصیهاا
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سال چهل و نهم

15

تصـوف ایران در سدة ششم هلرا اس  .و از همان آناز کودکی شوق عبادت و الوت در او
جوشـیدن فرف  .نیل اسـ
انزوا و ریاضـ

که او چند بار با اضـر نبی دیدار کرد و پس از شـش سال و نیم

در بیابانهاا انراف فسـا به آرامش و سـکون دس

فام نهاد (زرینکوب،5961 ،

 )227 .پیروان او در نریی

یاف

و انماه در نریی

عبارتند از :شـــیخ جمالالدین

الیل فسـایی ،جافیر کردا ،شـیخ سراجالدین ایمدبنشال به و شیخ ابوبکر بنعمد بنمحمد،
معروف به برکر (میر،5913 ،

27 .؛ ندیمی ،بیتا،

3 .؛ کربن،

 )28 .آثار روزبهان دامنة

وســیعی از دانشهاا اســالمی و علوم صــوفیانه ،از تفســیر ارآن تا فیه ،فلســفه ،مابعدالطبیعه و
صـرف و نحو را در بر میفیرد .بهعالوه ،او را سر سلسلة نرییتی موسوم به روزبهانیه میدانند
که آثار بسـیارا به عربی و فارسـی نماشـته اسـ
دربارة مکاشــفات اولیا و میامات اهل معرف

از جمله االنوار فی کش االسرار ،به فارسی

و اســرار صــوفیان ،ســیراالرواح ،به عربی دربارة

ایوال روح و تصـرف آن در نفس ،عبهرالعاشـیین در  92فصـل در عشـق و ااسـام آن انسانی،
عیلی ،رویانی ،الهی و جمال پرسـتی .عبهرالعاشـیین با تصحیح و میدمة فارسی و فرانسوا و
ترجمة فصـل اول به فرانسـه به الم هانرا کربن ،چاپشـده اس  .این کتاب هم چنین توسط
دکتر جواد نوربخش در ایران منتشر شده اس .

روزبهان نی ســالها ضــمن نمارش کتابهاا بســیار ،به شــیراز ،کرمان ،عراق ،مکه و
اسـکندریه سـفر کرد .مدت  17سـال در جامع عتیق شیراز به وعظ پرداا
دیده از جهان فرو بسـ

و در سال  876ق

و در رباط اویش به ااک سـپرده شـد (معصومعلیشاه ،5993 ،ج ،2

.)825 .
 .3ترجمه و اقبال متون عرفانی-ایرانی در فرانسه

در آناز بح

ضـرورا اس

به تعری

ترجمه ،اوانین کلی ترجمه و ذکر تواناییهاا الزم

براا مترجم بپردازیم .عمالً ترجمه نیز بهاندازة ففتار و نوشــتار ادم

دارد و در تمامی ادوار

بهعنوان راه ارتبانی میان مردمانی با زبان ها و فرهنگ هاا متفاوت جاا فرفته و فرآیندا
بینازبانی و بینافرهنمی اس .
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کم بهنور موا

«فرآیندا که هدف آن دسـ

شمارة سوم

یاف سـد مرزهاا زبانشنااتی و فرهنمی

اســ  .ترجمه باید به فســترش انتشــار محصــوالت ،مفاهیم ،ایدهها و در صــوت امکان به
جهانیکردن این انتشار بپردازد» (فوادک،5337 ،5
ژان-رنه لدمیرال (،5313

.)9 .

 )26 .ترجمه را چنین تعری

میکند «عملی انســانی و جهانی

که در کل ادوار و در تمام اسم هاا کرة زمین ضرورا شده اس »
بدین ترتیب ترجمه همانند راه ارتبانی نمایان میشـــود ،ارتبانی که افراد براا زندفی
روزمره و براا تبادالت بینافرهنمی به آن نیاز دارند .ترجمه نهتنها یا رویداد زبانشــنااتی،
بلکه یا رویداد فرهنمی نیز اسـ  .هماننور که امبرتو اکو معتید اسـ

کلمات جهانهایی را

بنا مینهند و مترجم باید جهانهاا برســااته را همانفونه که نویســنده بنا نهاده ،برپا دارد؛
هرچند با کلمات متفاوت .مترجمان ،یامالن کلمات نیســتند بلکه یامالن روح کلماتند ( Dire

.)presque la même chose
بهتر اسـ

از روح عبارات سـخن فف

مفاهیم عبارات را در برفرفته اسـ

و تعبیر روح عبارات آن چیزا اس

که همانا سویههاا فرهنمی عبارات اس

که فراتر از

که مفاهیم اا

فرهنگ زبان مبدأ را به دنبال دارد و بســیار ســخ یاب در ترجمه .این ســویههاا فرهنمی در
بســیارا موااع جلوة بیانی روشــمند را در اود دارند .مونن با اعتیاد بر این امر که ترجمه یا
انتیال زبانشــنااتی ســاده نیسـ  ،اضــافه میکند که ترجمه «شــامل تولید معادلی نبیعی کامالً
نزدیا به پیام زبان مبدأ در زبان میصــد اسـ  ،در ابتدا در مورد معنا ،ســپس در مورد ســبا».
(نایدا،5389 ،

)216 .

آثار عارفان ایرانی همواره مورد توجه بســیارا از مترجمان بوده تا با ترجمة آن به زبانهاا
فونافون ســـرزمینهاا دیمر نیز از این فنلینههاا ادب پارســـی بهرهمند فردند .ااصـــه
پژوهشــمران و مترجمان فرانســوا که عالاة زیادا به شــناا

هنرهاا ایرانی و ترجمة متون

ادبی فراوانی را به زبان اود داشــتهاند .هانرا کربن ،فیلســوف ،شــیعهشــناس و ایرانشــناس
فرانســوا که به مدت بیس ـ

ســال در ایران ســاکن بود و روا آثار ابنعربی و روزبهان بیلی

شــیرازا کار کرده اســ  .اما از میان ترجمههاا آثار عطار ،ترجمة لیلی انور ،دکتراا ادبیات،
1. Gouadec

سال چهل و نهم

19

مطالعة مشکالت ترجمة متون عرفانی با تأکید بر ترجمة ....

دانشـیار زبان و ادبیات فارسـی در ملموعة ملی زبانها و تمدنهاا شرای (اینالکو) ،ترجمهاا
دراشــان و ارزنده اس ـ  .وا بر روا اثر «منطقالطیر» کار کرده اس ـ

و در ترجمة آن ،تپش

نبوغ شـاعر را میتوان ایساس کرد و نعم توانمند اندیشهاش را چشید .ترجمة شعر لیلی انور،
ابعاد شاعرانة متن اصلی را بازسازا میکند و ادرت نمادین آن را آشکار میکند.

که ترجمة شعر یا چالش بزرگ اس  ،به این شیوه که باید تالش کرد تا

انور معتید اسـ

زبان را فهمید؛ آن هم زبان شــاعرانه و یییی هاا معنوا آن را .میاواســتم بهواســطة این
ترجمه ،موســییی پنهان عطار نیشــابورا را به فوش برســانم ،چیزا از رایحة اثر و یســرت
فاشـتهاا که در آن سـاکن اسـ  ،ایسـاس شود ،سیمرغ تصور شود و میل به فاراندن هف
شهر ایلاد شود.

5

مؤلفههاا موجود در آثار عرفانی بهمانند موانعی میمانند که موجبات چالشهایی جدا را
در فرآیند ترجمه ســبب میشــوند .مؤلفههایی چون :عالم مثال ،ضــرباهنگ ،اســتعارات و میوله
تکرار.
عالم مثال

رویانیون شــرای بر روا ویدت جهان و وابســتمی متیابل تمام پدیدهها تأکید میکنند.
روشـنمرا مبتنی بر آفاهی از این ویدت و این همبسـتمی اشـیا اسـ  .براا درک این عشق،
صــوفی به دنیاا میانی دیمرا ،میان دنیاا ایســاس و دنیاا عیل ســفر میکند که کربن آن را
دنیاا ایال مینامد.

این عالم که نزد یکیمان مسـلمان عالم ملکوت نامیده میشـود وجودش ضـرورا اس

و

بهلحاظ جایماه وجودا واســطة دو عالم جبروت (یا عیل) و عالم ملا (یا نبیع ) اســ
(کربن،5983 ،

529-522 .؛ شـاهلوئی،5962 ،

االیم از ااالیم وجود اســ
عالم اثرا از مادی

(کربن،5916 ،

و محســوســات نیســ

 .)213 .این عالم مرکز عوالم و هشتمین

 51-56 .و 575 ،21؛ ،5983
(کربن،5962 ،

 .)556 .در این

 .)559 .افزون بر این بهلحاظ

 .5براا انالعات بیشتر مراجعه شود به:
http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-dinattar/#_laTraduction
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معرف شنااتی نیز جهان مثالی عالمی اس

که از ییطة یواس و ابزارهاا تلربی اارج اس

و ویژفیهاا آن تنها از نریق ادراک اس ـ
شاهلوئی،5962 ،

شمارة سوم

(کربن،5916 ،

21 ،56-58 .؛ ،5983

556 .؛

.)217-212 ،286-281 ،213 .

دنیاا ایالی متشـکل از سمبلهاس

و از سویی اود را با شکلهاا محسوس و از سویی

دیمر با شــکلهایی اابل درک معرفی میکند .اولین ترجمه در دنیاا ذهن عارف انلام شــده
اس ـ

و در همین جاس ـ

که اولین ریزشها رم مینمایند زیرا او میاواهد تلربة اویش را

که در دنیاا سـمبلها دیده اسـ  ،در دنیاا دیمر به الم بکشد .در این صورت ،نوشتن دوبارة
آنچه دیده دشـوار اواهد شـد و الجرم از آرایههاا سـبا ،ملاز ،استعاره ،ایاس ،تصاویر و یا
توصــیفات براا به تصــویر کشــیدن تلربههاا عرفانیاش بهره میجوید .بنابراین بیان متون
و اینلاسـ

عرفانی بهواســطة تصــاویر اسـ

که مشــکالت فراوان ،ترجمه را ســخ

یاب تر

میکند.

اســاس ـاً انســان موجودا اس ـ

که اادر به تخیل یییی هایی اس ـ

که میبیند و آنچه که

میبیند وابسـته به پیشروا منحصر بهفرد اوس  .بزرگترین مس لة ترجمة عرفانی ،پرسشهایی
را در رابطه با ســفر معنوا و تصــاویرا را که شــخص عارف در دنیاا ایال میبیند ،مطرح
میکند که الزمة پاســخ درسـ

به این پرســشها مهارت مترجم در شــناا

عرفانی یا وجود روییهاا عارفمآبانه در ایشــان اســ

مســائل و مفاهیم

که اود میتواند بر کیف

ترجمه

تأثیرفاار باشد.
ضرباهنگ

که

مســ لة دیمرا که مشــکل اصــلی ترجمة عرفانی را دوچندان میکند ،هنمامی اســ
بهصـورت شـعر یا سـلع نماشته میشود .از آناز ،شعر همواره به همراه موسییی بوده اس

و

براا ترجمة شــعر یا ســلع باید موســییی و ضــرباهنگ آن را یفظ کرد .در عبهرالعاشــیین،
ضرباهنگ ،تصاویر و در کل زبان شاعرانه بسیار با ارزش اس

و اواندن آن فضایی فراهم می

آورد تا آدمی در دام رایحة عشـق فم فردد .ترجمة عبهرالعاشیین با رعای
بسـیار دشـوار اس  ،اما کربن تا ید ممکن یال
فارسـی را در زبان فرانسـه رعای

ضرباهنگ آن کارا

استعارهاا تصاویر ،ضرباهنگ و آهنگ زبان

کرده اسـ  .یال سؤالی که مطرح میشود این اس

که آیا

سال چهل و نهم
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مترجم موفق به انتیال همان ضـرباهنگ شده اس ؟ در االب شعر ،ریتم بهرایتی اابل تشخیص
اس ؛ چرا که مستییماً با تعداد فامها در ابیات یا تعداد بخشها در کلمات ،در ارتباط اس  .اما
تشخیص ضرباهنگ در نثر میتواند شکلهاا مختلفی در بر داشته باشد.
«در نثر ،اوشآهنمی بر روا عروض ،اافیه شــعر تکیه نمیکند بلکه بر روا ســازماندهی
نحوا و تأثیرات ضرباهنمی که از آن ناشی میشود ،تکیه دارد» (فرین2779 ،5ف

.) 2 .

و لیکن ترجمة ریتم از فارسـی به فرانسـه بهرایتی امکانپایر نیس  .به مثالهاا زیر توجه
کنید:
« -1در بحر معرف

به یق توانمر فشــتم و از لله آن به ســفینه یکم

امواج اهریات و

لطفیات ببریدم و به سـوایل صفات فعل رسیدم ،به مدارج و معارف تویید و تفرید و تلرید ،
ســوا عالم ازل رفتم و لباس ادم یافتم ،اطاب عظم

و کبریاء و انبســاط و یســن و ارب

بشـنیدم ،فناء تویید عزت اود به من نمود و مرا در عین ادم از رســم یدوثی

فانی کرد و به

بیا باای کرد» )(Baqlî, 1991: 4
7-Je devins assez fort pour voguer sur l’océan de la gnose mystique ; en traversant
l’abîme, monté sur la nef de la sagesse, je fendis les flots des réalités soumises à la
violence des éléments (qahrîyât) et ceux de réalités du monde subtil où règne la
; douceur (totfîyât) ; j’abordai aux rivages des attributs de l’opération divine
graduellement, par les hautes connaissances initiant à l’unification (towhîd), à
l’individuation (tofrîd), à l’immatérialisation (tajrîd), je me dirigeai vers l’univers
de la prééternité. Je reçus la vêture de l’exultation, de la beauté, de la proximité. Mon
anéantissement partit à la loi de la condition créaturelle, me fit tel que je suis dans le
)regard de l’incréé ; il fit de moi un surexistant de la surexistence. (Ibid: 112

« -3چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را یاصــل آمد ،در من درد عشــق پیدا شــد ،و
اود را در امتحان عشــق دیدم متوارا ،و چون از آن عالم باز آمدم در این شــرایط امتحان ،از
یاف

و نایاف

رنلور شدم  .پس در جهان جمال بنشستم ،روا از سهام عشق در سراا امتحان

بِخَسـت  ،نفس یالوت میجسـ  ،عیل در یسن صنایع ،صانع ادیم نلب میکرد ،تا ناآفاه از
سـوز آن سـوداا عشـق جمال یقّ ،در عالم یدثان سـیر میکردم .از اضا به سوا بازار نیکان

1. Gérin
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، و در هر صدفی درّ لطیفی می جستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات،برآمدم
(ibid: 5)».جمال آن صفات دیدم
9-Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent
révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais
secrètement livré à l’épreuve de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que
j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la
désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment
de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le
monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri
par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que
mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde,
brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au
monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux
êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que
brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât)
de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid: 114)

 و اال اریش ان محمدا اد عشق. کان یسمّى عشیق اللّه- علیه السالم-«و روى ان داود-22
اا ســبب عشــق ربانیان واا ســرمایه عشــق- ادله جواز العشــق علی اهلل عز و جل
، و صادر شد از معدن معرف

ربهاینسـ

رویانیان واا تحفه یق نزد آدمیان که وارد شـد از بحار ریم

 صــلوات اهلل، عشــیق اهلل و محبه و صــفیه محمد المصــطفی،جان جان آدم و نرض عالم و آدم
(ibid: 10) ».علیه
24-on rapporte que David fut surnommé « l’amant passionné de Dieu » (‘ashîq
Allâh) et certains Qorayshites déclaraient : « en vérité Mohammad est devenu
amoureux de son Dieu. » voilà les arguments pouvant qu’il est licite d’employer le
mon amour à l’égard de Dieu, -arguments donnés en sa personne à lui, le médiateur
de l’amour éprouvé par les maitres en sagesse, le trésor de l’amour gouté par les
spirituels, le présent fait par Dieu aux humains, qui nous est venu de la haute mer de
la compatissance et qui émana de la Source primordiale de la sagesse mystique, âme
de l’âme d’Adam, centre du monde et de l’homme, amant passionné de Dieu, son
amoureux et son intime, Mohammad l’Elu, les prières de Dieu soient sur lui ! (ibid :
122).
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متن مبدأ

کلمات سجع

ترجمۀ فرانسه

فشتم  /رفتم  /یافتم
مدال هفتم

devins / me dirigeai / reçus

رسیدم  /ببریدم  /بشنیدم
تفرید  /تلرید

Fendis / abordai
l’individuation / l’immatérialisation

ملکوت  /جبروت
مدال نهم
مدال بیس
چهارم

monde angélique / Jabarût

باز آمدم  /شدم

Etant revenu / éprouvé

 /میجس

fut meurtri / aspirait

بخَست
و

11

عشق ربانیان  /عشق رویانیان

l’amour éprouvé par les maitres en sagesse
/ l’amour gouté par les spirituels

هماننور که در آنالیز معادل فزینی جدول باال نمایان اسـ  ،معادل هاا برفزیده شــده در
زبان فرانسـه ضرباهنمی در متن ترجمه ایلاد نکرده اس  ،لاا مترجم از شیوههاا دیمرا براا
جبران آن اسـتفاده نموده و آن واجآرایی اس  .مثالً در ترجمة مدال هفتم واج  /s/تکرار شده
اس .
استعارات

بهنور کلی عرفان به تلربة مســتییم و آنی از ماهب یا شــناا هاا برفرفته از این تلربه،
مربوط میشـــود .در کل ،عرفان با تأمل ،عبادت ،اوانین زهد ،همراه شـــده اســـ

و همچنین

میتواند با تلربیات نیرمعمول الســه ،....،شــهود و ادرت اواندن ذهنهاا انســانی ،ادرت
درمان و انلام دیمر کارهاا نیرمعمول ،همراه باشـد .براا توضیح آن باید ابزارا مانند استعاره
در زبان داشـ

و مشـکل زمانی پیش میآید که مترجم دسـ

به ترجمة این استعارهها میزند.

تصـاویر همیشـه در االب اسـتعارهها توضـیح داده میشوند .استعاره میتواند معلزه کند؛ زیرا
اسم هاا مبهم را براا فهم آسان میکند و متن مفهومتر میشود.
بنابراین مترجم باید باف

و بار معنایی استعاره را به زبان دیمرا ترجمه کند .دو نظریهپرداز

به نامهاا الکوف و جانســون عییده دارند که تمام کاربردهاا یا زبان اســتعارا اسـ  .آنها
اظهار میکنند که اسـتعاره در همه جا یتی در تفکر و اعمال انسانها نیز وجود دارد و این فیط
زبان نیسـ

که یامل اســتعاره اسـ  .این نشــان میدهد که آدمی جهان انراف اود را بر پایة
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سـااتار استعارا میشناسد؛ سااتارا که پایه و اساس اصلی آن تناسب و شباه هاس  .آنها
بر این عییدهاند که ما نســب

به نظام ذهنی اود آفاهی کافی نداریم و مشــاهدة دایق زبان این

امکان را میدهد که متوجه شــویم اســتعارهها تصــور کلی ما را ایلاد میکنند .از نظر این دو
نظریهپرداز اســتعاره ابزارا اس ـ

که میتوان با آن یییی

را درک کرد .براا ترجمة اســتعاره

نظریهپردازهاا متعددا راهکارهاا مختلفی ارائه دادهاند .راهکارهاا نیومارک در این رابطه به
شرح زیر اس :
 .5بازآفرینی همان تصویر؛
 .2جایمزینی مفهوم اصلی با تصویرا استاندارد در زبان میصد؛
 .9جایمزینی مفهوم اصلی با میایسهاا که بازتابدهندة آن اس ؛
 .2جایمزینی مفهوم اصلی با میایسهاا دو به دو همراه با توضیحات؛
 .1تغییر استعاره و توضیحی در رابطه با مفهوم آن؛
 .8یاف؛
 .1بازآفرینی استعارة اصلی همراه با توضیحات مکمل.
عبهرالعاشیین اثرا استعارهپرداز اس
در این اسم

که روند الی

را شریی دیمر میدهد.

به چند مثال از کتاب عبهرالعاشیین و ترجمة هانرا کربن اشاره میکنیم.

« .8چون بعد از ســیر عبودی  ،به عالم ربوبی

رســیدم و جمال ملکوت به چشــم ملکوتی

بدیدم ،در منازل مکاشـفات سیر کردم و از اوان رویانیات مائده میامات و کرامات بخوردم .با
مرنان عرشـی در هواء علیین پریدم و صـرف تللی مشـاهده یق -عز اسمه -به چشم یکتاش
بنمریدم و شـراب محب

ذو اللاللی از ادح جمال صرف به مااق جانم رسید .یالوت عشق

ادم دلم را کسوت معارف و کواش

اصلی درپوشید» )(4 : 1991,Baqlî

6- «Maintenant comprends, ô mon frère, - puisse Dieu favoriser ta
compréhension et le temps de ton amour - que lorsque en ayant fini avec la condition
humaine du servage ('obûdîyat), j'accédai au monde de la condition divine
)seigneuriale (robûbîyat) et que j'eus contemplé la beauté du monde céleste (malakût
avec un regard célestiel (malakûtî), voici que je commençai le voyage dont les étapes
sont marquées par les révélations intérieures (mokâshafât). Au banquet des purs êtres
spirituels (rûhâniyân), je goûtai les mets des stations mystiques (maqâmat) et des
charismes (karâmât). En compagnie des oiseaux du Trône, je pris mon envol dans la
haute sphère de 'Illîyûn. Je contemplai la théophanie pure, laquelle est vision de l'Être
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divin - exalté soit son Nom - avec le regard même de son Unité indivise. L'amour
pour l'auguste Majesté s'éveilla au goût intime de mon âme, comme un breuvage
puisé à la coupe de la Beauté pure. La douceur de l'amour incréé enveloppa mon
cœur dans la robe des hautes connaissances et des intuitions primordiales.»
(ibid :112)

 در تبختر آهوا عشـیش شـیران شـکار کردا و برعنائی زاهدان را از صومعه ملکوت-52
 و از روا زهد پردة شـــرم برفرفتم و بزبان الل او را،بیزار کردا؛ از راه تبختر درو نمـاه کردم
:می ففتم
جمله کاینات را نرضی
آفرینش ترا چو کارفهس

برتر از فوهرا و از عرضی
سراا بارفهس

 و در عیل و علم،  در نیر یق نماه کردن کفرس،که در تصوف

عرش و فرش

به شوای این چه نظرس

(ibid : 6) . ضایع کردن عمرس
12- au passage de sa grâce altière, voici que le lion devenait les gibiers de son
amour, cette gazelle, tandis que sa tendre beauté inspirait aux pieux dévots l’aversion
de l’oratoire céleste. Je la guettai de par le chemin qu’elle suivait avec gracieuse
fierté, et rejetant du visage de ma dévotion le voile de la pudeur, je m’adressai
mentalement à elle en improvisant ces vers :
Par-delà l’essentiel, par-delà l’accidentel
Tu es le propos de tous les êtres.
Trône et Tapis sont ta cour royale,
Toute la création est comme un atelier à ton dessein.
Mais qu’ai-je à m’attarder en cette vision plaisante ? Car faire attention à
quelqu’un d’autre que Dieu, n’est-ce pas là, selon le soufisme, péché d’impiété ? A
poursuivre intellection et connaissance, ne gaspille-t-on pas son temps ? (ibid :115)

 که از لب لعلش نور ازل، سـر جمال در جالل یسن فطرت نیش فل آن عروس دیدم-58
 ضحا بود که در لب روح الیدس پیدا. ارواح ادسی را در عین فناء عشق در کمند اجل داش
اجل شیدا

 و همرهان جان چون عیل کل و نفس کل در آن جلن جان جانشــان در دسـ،بود
:  بی.بود
مانده در دندان

سر انمش

آن لب اندان

اجل از دس

(ibid : 7)
16- je perçus le mystère de la Beauté dans l’image humaine que m’en offrait cette
fiancée, dans la majesté qui rendait si importante la grâce de sa nature innée. Par ses
lèvres, c’était la lumière rougeoyante de la prééternité qui prenait les Esprits-saints
au piège fatidique, où ils se voient anéantis dans l’amour. C’était du contentement
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qui dans un sourire se manifestait chez des Esprit-saint, tandis que les compagnons
d’escorte du cœur, comme l’intellect et l’âme du microcosme, se voyaient, devant
cette Ame de l’Ame, frappés eux-mêmes de folie, au pouvoir du destin. Ce distique :
Soumis par leur destin au pouvoir de ses lèvres souriantes,
)Restant de stupeur la pointe du doigt figée entre les dents (ibid : 118

مترجم براا ترجمة استعارات از شیوة ترجمه لفظبهلفظ استفاده کرده و این کلمات در زبان
فرانسـه اسـتعاره از چیزا نیسـ  .بنابراین ترجمة استعارات با ریزشهاا عیان رو بروس

که

چارهاا جز ارائة ترجمهاا لفظ به لفظ براا مترجم باای نمیفاارد.
مقولۀ تکرار

البته که در هر زبانی وجوهی رسمی در آیین نمارش ،مستیل از نو آن وجود دارد .در زبان
فرانسـه تکرار در کلمات نااوشـایند اسـ

و ملاز اسـ

که از هممعنیهاا یا کلمه استفاده

شــود ،اما امرا رایج و متداول نیســ  .در زبان فارســی اما اســتفاده از تکرار کلمات ،کلمات
کلیدا یا هممعنیهاا یا کلمه در کنار هم براا روشنکردن مفهوم اصلی متن بسیار اوشایند
اسـ  .با این یال استفاده از چنین روشی،بهویژه هنمام ترجمه ،اطر از بین رفتن مفهوم اصلی
متن یا تغییر اثر سبا مورد نظر نویسنده را افزایش میدهد؛ بنابراین اولین وظیفة اساسی مترجم
شناسایی تمام نکات زبانی موضو  ،پیش از انتیال مفهوم آن به دیمر زبان اس .
مدال نهم مثال اوبی از بهکار بردن کلماتی اسـ
هانرا کربن تالش کرده اس

که ســهبار در متن مبدأ تکرار شدهاند و

تا سبا نویسنده را یفظ کند:

« -3چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را یاصـل آمد ،در من درد پیدا شد ،و اود را
در امتحان عشـــق دیدم متوارا ،و چون از آن عالم باز آمدم ،درین شـــرایط امتحان ،از یاف
نایاف

و

رنلور شدم .پس در جهان جمال بنشستم ،روا از سهام عشق در سراا امتحان بِخَست ،

نفس یالوت میجسـ  ،عیل در یسـن صـانع ادم نلب میکرد ،تا ناآفاه از سوز آن سوداا
عشـق جمال یقّ ،در عالم یدثان سـیر میکردم .از اضـا به سوا بازار نیکان برآمدم ،و در هر
صدفی درّ لطیفی میجستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات ،جمال آن صفات
دیدم(ibid: 5) ».
9- Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent
révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais

سال چهل و نهم
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secrètement livré à l’épreuve de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que
j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la
désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment
de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le
monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri
par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que
mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde,
brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au
monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux
êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que
)brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât
)de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid : 114

 .4نتیجهگیری

ترجمة متون عرفانی امرا محال و با انماض بســیار ســخ یاب اســ  .از این روا الزم
میآید پیش از هر چیز ،مترجم دلبســـتة این متون باشـــد و در هواا آن تنفس کند که به تعبیر
عارفان نلب و عشــق اســ

و پس از آنکه از مفاهیم اثر مبدأ دچار اســتغنا شــود و با هدف

اســتحالة زبان میصــد ،در زبان مبدأ کار را آناز کند .بیتردید مترجم ،ااصــه در این متون ،در
بیشــتر موااع دسـ

به تطویل کالم براا تفهیم میزنند که به روح و ســااتار اثر آســیبرســان

اسـ  .اما افر وااعبین باشـیم چنین تمهیدا در بیشـتر موااع از سوا مترجمان براا رهایی از
بنبســـ

صـــورت میپـایرد .آن فروه از ترجمههاا متون عرفانی اابل اعتنا می باشـــند که

پیچیـدفیهـاا اا
اسـتعارات و تکرار اس
نمایند .پر واضح اس

متون عرفانی را که دربردارندة مؤلفههایی چون عالم مثال ،ضـــرباهنگ،
را با االای هاا یاصل از تلربه و عشق به این فونه متون بر نرف
که آن برفردانی که یاصل کار اس

کاســتیها براوردار ،اما برفردانی اابل اعتناســ

بهراستی ترجمهاا بیش نیس

و از

که کاســتیهایش به فضــاا موجود در متن

آسـیبی جدا وارد نیاورده باشد .واژهسازا ،آوردن عین واژهها در زبان میصد به زبان میصد و
توضـیحاتی در پانوش

تمهیدات آشنایی براا میابله با موانع اس ؛ اما باید فف

آن راهکارا

اســ

و آن اثرا را

از ســوا مترجمِ این فونه متون انتظار میرود که نزدیا به میولة االای
میتوان یاصـل نزدیا به یییی
مترجم باشد و او مترجمی اس

متن مبدأ در نظر آورد که متأثر از شـور برااسته از متن در
که اثرا دیمر ،در زبانی دیمر ،در فرآیندا االاه میآفریند.
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چکیده
مقطــت تــارییی بــی  5931تــا  5931بــهلحــاا افــخ و ایزهــای سیاســی و

ــور

گرایش های فکـری مننـود در تـاریع معااـر ایـران بسـیار ـاﺋز اهمیـخ اسـخ در ایـ
مسیر ،منرجمان نیـز بـهمثابـة عـامنن اجنمـاعی هـه بـا بافـخ اجنمـاعی ایـ دورد پیونـد
محکمی داشـنهانـد ،از ایـ افـخ و ایزهـا و گـرایشهـای فکـری تـر یر پفیرفنـه یـا بـر
آنهــا تر یرگفاشــنهانــد پــژوهش ارــر بــر آن اســخ تــا رابطـة بــی رفنــار منرجمــان و
ســاانارهای اجنمــاعی فرهن ــی ــاهب بــر آنــان را در ظالــ

ن ریــة جامعــهشناســی

تولیــدات فرهن ــی بررســی نمایــد بــه ایــ من ــور ،بــا اســن ادد از دو م ــوم ااــلی
عادتوارد و میدان در ایـ ن ریـه ،سـیر تحـون نشـر هنـا

در ایـران و نقـش منرجمـان

در ایـ ســیر مــورد مطالعــه ظـرار مــیگیــرد و بــهفرااـور مطالـ

گــردآوری شــدد تــر یر

اــنعخ نشــر بــر شــک گیــری عــادتوارة منرجمــان نیــز بررســی مــیشــود در ن ایــخ،
چنی بهن ـر مـیرسـد هـه هرچـه میـدان ظـدرت و بـهتبـت آن میـدان تولیـدات فرهن ـی
زمینه را برای

ـور میـدان نشـر بـه شـک یـی میـدان مسـنق و سلسـلهمراتبـی بیشـنر

فراهب هنند ،تر یرگفاری ای میدان بر عادتوارة منرجمان بیشنر میشود
هلیــدواژدهــا :میــدان نشــر ،میــدان ظــدرت ،میــدان تولیــدات فرهن ــی ،عــادتوارة
منرجمان ،پییر بوردیو
 .0بوردیو و نظریۀ جامعه شناسی تولیدات فرهنگی

ااسن اد ن ریة جامعه شناسی بوردیو را بای سنی در فضای فکریِ فرانسه طی دو دهة چ
و پنجاد میندی ج سخ؛ ف ضایی هه جدنهای بی

ساانارگرایان و پدیدار شنا سان به آن رنگ

وبوی اااــی بیشــیدد بود (یاووس و نو  ،در ســیمون و ترنر ،3155 ،ص  )5در آن مقطت
____________________________
تاريخ دريافت 5901/90/90 :تاريخ پذيرش5901/59/62 :
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زمانی ،به فتة بوردیو ( ،5333ص  )9نحلة اصـــالت وجود در پدیدارشـــناســـی از مقبولیت
خاصـی برخوردار بود در نتیجه ،او نیز برای مطالعة نسبتهای خویشاوندی و مناسبات مربوط
به ازدواج در منطقة قبایل الجزایر بر پایة سـاختار رایی به انسـانشـناسی لوی استروس متوسل
شـــد (یــاووس و نوا ،در ســـیمون و ترنر ،3155 ،ص  )1امــا ،تلقی لوی اســـتروس و
ســـاختار رایانی نظیر آلتوســـر از انســـان بهعنوان «فاعلینِ در بند ســـاختار» او را نســـبت به
ساختار رایی به تردید انداخت (بوردیو ،5333 ،ص  )3زیرا به فتة یاووس و نوا (سیمون و
ترنر ،3155 ،ص  ،)1مطالعات بوردیو به نتایجی ختم شـد که در تقابل با مبانی انســانشـناسی
ساختار را یعنی دو انة عینیت رایی در برابر ذهنیت رایی و تسلط قوانین ثابت بر رفتار بشری
قرار رفت به فتة فِرر (در سیمون و ترنر ،3155 ،ص  )334بوردیو در این مقطع پارادایمی را
در ذهن پروراند که تقابل میان این دو انه را مورد بازاندیشی قرار دهد ،تقابلی که جامعهشناسی
قرن بیستم را بهنوعی تعریف مینمود در این راستا ،او با اراﺋة مفاهیم «میدان»« ،5عادتواره» 3و
«سـرمایه» 9درصـدد ناﺋنشـدن بر کاستیهای ساختار رایی برآمد و به این منظور «ساختار رایی
تکوینی» را که در سـه جنبه از ساختار رایی سنتی پیشی می رفت ،معرفی نمود این سه جنبه،
بهنقل از رنفل ( ،5333ص  )335عبارتند از :تمرکز بر اصــون ســازماندهنده بهجای ال وهای
جاانشمون ،در نظر رفتن ساختارهای عینی و ذهنی در رابطة جدلی با یکدی ر ،پویایی اصل
از تغییرات مداوم در ســاختارها و روابط بر مبنای این اصــون ،بوردیو با مدد جســتن از نظریة
اندیشمندانی مانند مارکس ،وبر و دورکیم تولیدات اجتماعی و فرهن ی را از یوغ ساختار رایی
رهایی بخشید و به فتة ولف( ،3159ص  )111بر مواردی نظیر رابطة بین کن های فرهن ی و
بـافـت اجتمـاعی ،جای اه اجتماعی متفکران و پیوند بین زمینههای فکری ،ناادهای اجتماعی و
شکلهای متفاوت قدرت نظیر قدرت مادی و نمادین پرداخت
بوردیو ( ،5331ص  )14در چارچوا سـاختار رایی تکوینی برای از میان برداشتن دو انة
عینیـت رایی در مقـابل ذهنیت رایی تالشکرد زیرا از نظر او هردوی اینها از «عینیت ذهنی»
غافل مانده بودند ذهنیت رایی از درک بافتهای اجتماعی شـــکلدهندة آ اهی درمانده بود و
1. Field
2. Habitus
3. Capital
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عینیت رایی نیز از این نکته که ادراک افراد از عالم اجتماع تا دی واقعیت اجتماعی را شـــکل
می دهد ،غافل بود بنابراین ،بوردیو به مفاوم فضــای اجتماعی فارغ از علیت جبری موجود در
ساختارهای عینی اندیشید (جانسن در بوردیو ،5339 ،ص  )51و برای فرار از آن مفاوم میدان
را بهعنوان فضـــایی در نظر رفت که هر ســـاخت اجتماعی را در بر رفته و از ی

ســـاختار

سلسهمراتبی و سازمانیافته برخوردار است بدین تعبیر ،میدانهای متفاوت بهمثابة عوالم خردی
هستند که بهواسطة قوانین کارکردی خود عوالم فکری یا منطقی را تنظیم مینمایند بر این مبنا،
میدان نظامی است برساختة مناسبات قدرت بین عامالن یا ناادهایی که با یکدی ر در کشمکشی
مداوم برای بهدسـت آوردن سرمایه بهسر میبرند ( بوردیو ،در تامسن ،5339 ،ص  )39از این
منظر ،میدان محل توزیع سـرمایههای خاصی است که طی کشمک های پیشین ردآوری شده
و اســـتراتژیهـای بعـدی را جاـت میدهد عالوه بر این ،ســـاختار میدان همواره در معر
استراتژیهایی است که د ر ونی آن را هدف رفتهاند
ا رچه تنازع بین ناادها و عامالن برای کســب ســرمایه از خصــیصــههای ثابت هر میدانی
اســـت ،هر میدان ســـرمایة مختص بهخود را در بر می یرد (بوردیو ،5331 ،ص  44و )541
بوردیو در تقـابـل با مارکس مفاوم ســـرمایه را به اقالم اقتصـــادی فرو نمیکاهد ،بلکه ،منافع
غیرمادی اصل از برخی کن های اجتماعی را نیز نوعی سرمایة اجتماعی ،فرهن ی و نمادین
تعریف مینماید بهطور خالصــه ،ســرمایة فرهن ی در کنار عناوین متفاوت و تخصــصهای
متنوع ،اقالمی نظیر آثـار هنری ،کتااها و غیره را نیز شـــامل میشـــود ،در الیکه ســـرمایة
اجتماعی از ارتباط فرد با ناادها و روههای خاص اصــل میآید و ناایتأ ســرمایة نمادین در
قالب اعتبار و جای اه اجتماعی از برهمکن

این دو سرمایه اصل میشود (یاووس و نوا در

سیمون و ترنر ،3155 ،ص )53
عادتواره مفاوم سومی است که بوردیو در ساختار رایی تکوینی برای تبیین کن

عامالن

اجتمـاعی اراﺋه کرد بـه عقیـدة بوردیو ( ،5331ص  )37این مفاوم بـهطور خـاص در تقابل با
تمایل سـاختار رایان برای فروکاهیدن کن
عرضـه شده است تا خاست اه کن

عمل ران به ی

سری رفتارهای خش

قانونمند

عامالن اجتماعی را فراتر از هنجارهای موجود و محاسبات

منطقی تعریف نماید ه ل ،دورکیم و غیره نیز این مفاوم را مدنظر داشـــتهاند ،اما بوردیو آن را
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برضـد رویکرد ماشـینی سـاختار رایی سوسوری و برای توضی من هایی بهکار رفت که فرد
آنها را طی روند اجتماعیشــدن اخذ کرده است و از زمانی اه زمان دیگر یا از مکانی
بـه مکان دی ر تغییر میکنند (بوردیو )5331 ،از نظر او ،این مفاوم جنبة خالق و فعان عامالن
اجتماعی را که در انسـانشـناسـی ساختار را نادیده رفته شده است ،ا یا خواهد کرد تعریف
ناایی که بوردیو ( )5333از این مفاوم بهدســـت میدهد ،عبارت اســـت از نظامی از من های
قابلانتقان و مانا که در قالب سـاختارهایی برسـاخته و در عین ان سازنده به کن هایی منجر
میشـــوند که اصـــل اطاعت محو از قوانین نیســـتند چنین من هایی از آن جات که در
میدانهای متفاوت کن های مقتضـی را شکل میدهند ،قابلانتقان دانسته میشوند و از آنجا که
ممکن اســـت در طون زند یِ کن

ر اجتماعی همچنان ثابت بمانند ،مانا نامیده شـــدهاند در

رابطه با ساختار برساخته و سازندة 5عادتواره ،بوردیو ( ،5331ص  )93چنین توضی میدهد
که عاداتواره بهمثابة من هایی که طی تجربیات فرد در سیر اجتماعی شدن اکتساا میشوند،
ررفیت دو انهای دارد که عبارت اســـت از ررفیت تولید کن ها و تولیدات قابل طبقهبندی از
ی

سو و ررفیت تمایز و بازشناسی این کن ها و تولیدات در جامعه ،از سوی دی ر
از نظر بوردیو و وککونـت ( ،5333ص  )533رابطـة متقابل بین میدان و عادتواره از دو

شــیوة مشــروطکردن و ســاختاربندی محقم میشــود ،بدینصــورت که میدان قیدوبندهایی بر
عادتواره اعمان مینماید و عادتواره نیز در ســـاختاربندی میدان بهمثابة جاانی دارای معنا و
ارزش دخیل میشود
 .3کاربرد نظریۀ بوردیو در مطالعات ترجمه

نظریة بوردیو در قالب جامعهشــناســی ترجمه برای پرداختن به مســاﺋلی که در رویکردهای
سـیستمی

به ترجمه ماجور مانده بود ،بهکار برده میشود از جمله مامترین این مساﺋن ،ولف

( ،3113ص  )3به اینکه چ ونه هنجارهای ترجمه تولید شده ،توسط مترجمان درونی میشوند
و به رفتارهای مترجم منتج می ردند ،اشــاره میکند اولینبار ،ســیمونی ( ،5334ص  )53برای
بســـط مفاوم هنجارهای ترجمه از مفاوم عادتوارة بوردیو اســـتفاده نمود و با قید اینکه برای

1. Structured and structuring structure
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ترجمه تحت شـــرایطی خاص میتوان شـــبهمیدانی 5قاﺋن شـــد ،مفاوم عادتواره مترجمان را
معرفی کرد بدبینی سـیمونی در رابطه با وجود ی

میدان مستقل برای ترجمه بر این پایه شکل

رفتهبود که ترجمه بر خالف ادبیات از نظام ســاختاری ســلســلهمراتبی که بتوان موقعیتهای
مسـلط و تحت سـلطه را در آن مشـخصکرد ،برخوردار نیست در همین راستا ،ولف (،3113
ص  )551نیز به فقدان چاار اصــل یا مکانیزم کارکردی مفاوم میدان در نظریة بوردیو اشـــاره
میکنـد کـه عبارتند از :ســـاختاربندی میدان در کم وزهای کامالً مســـتقل مبتنی بر قوانین
کارکردی مشـخص ،ساختار سلسهمراتبی بر مبنای موقعیتهای مسلط و تحت سلطه ،تنازع بین
کن

ران که ضــامن پویایی میدان اســت و ناایتاً بازتولید میدان بهعنوان شــرطی برای پایداری

اجتماعی آن عالوه بر مفاوم میدان ،تعبیر بوردیویی عادتواره نیز برای «تشری ابعاد اجتماعی
ترجمـه و محـدودیتهـای اجتمـاعی اکم بر روند آن» و همچنین «تأکید بر مترجمان بهعنوان
عامالنی فرهن ی و اســتدالن ضــد نظریة هنجارهای ترجمه» ولف ( ،3159ص  113و بوزلین،
در سـالشفی ،3153 ،ص  ،)33بهکاربرده شده است زیرا ،ا رچه هنجارهای ترجمه در جای اه
ابزارهایی تحلیلی منجر به تمرکز بر رفتار افراد بهجای متون و ال وها شـــدند ،در تبیین عاملیت
مترجمان باز میماندند در نتیجه مفاوم عادتواره برای پاسخ به پرس هایی نظیر اینکه چ ونه
و تحـت چه شـــرایطی مترجمان هنجارهای ترجمه را درونی مینمایند یا تا چه دی میتوان
آنهـا را تولیدکنندة هنجارهای جدید یا بازتولیدکنندة هنجارهای موجود دانســـت ،بهکار رفت
(هـانـا در وردربرمیر ،3153 ،ص  )79به این تعبیر ،عادتواره در جای اه ی
بین سـاختارهای اجتماعی و کن

مکانیزم تبدیلی

یا ادراک فردی رابطه برقرار میکند (سـالشــفی ،3111 ،ص

 )3هانا (در وردربرمیر ،3153 ،ص  )79بر این اعتقاد اســت که به مدد مفاوم عادتواره نهتناا
بر فقدان عاملیت مترجمان در دید اههای سـیسـتمی

نسبت به ترجمه میتوان فاﺋق آمد ،بلکه

میتوان از مفاومســـازی ذهن رایانة عاملیت در برخی رویکردهای فرهن ی به ترجمه نیز رها
شد
اولین بار ســـیمونی ( ،5334ص  )3مفاوم عادتواره را برای تشـــری چ ون ی کســـب
ماـارتهـای متفاوت ترجمه از جانب ترجمهآموزان مطرح کرد از نظر او ،آناا با درونیکردن
1. Pseudo-field
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رفتاری هنجاربنیاد به ماارتهای الزم دسـت مییابند ،بهصـورتی که عملکرد آنها نه برخاسته
از «ابداعی» ناا بلکه بر پایة تبعیت از هنجارهای متناقو شــکل می یرد بر همین اســاس ،او
بدین نتیجه میرسد که مترجمان همواره در میان رفههای فرهن ی جای اهی تابع یا رویکردی
نوکرمآبانه داشـتهاند به فتة ولف ( ،3159ص  )113سیمونی «برای رهایی از پیچید ی مفاوم
عادتواره در زمینة ترجمه» ،دو نوع عادتوارة عمومی و تخصـصـی برای مترجمان قاﺋن شد و
اذعان داشـــت که مترجمشـــدن یعنی اصـــالح عادتوارة اجتماعی و تبدیل آن به عادتوارة
مخصـــوص ترجمه از نظر ولف این تعریف مبین نوعی تکامل خطی عادتوارة مترجمان طی
آموزشهای رفهای و جریان زند ی فردی است
تأکید بی

از د ســیمونی بر نوکرمآبی عادتوارة مترجمان انتقادهای شــدیدی بران یخته

اسـت در این رابطه ،میتوان به انتقاد سـالشـفی ( ،3111ص  )53اشـاره نمود که معتقد است
«رفتار مترجم برخاســته از روند اجتماعیشــدنی اســت که لزوما وی به آن آ اهی ندارد پس
نمیتوان آن را صــرفاً در ســط مســاﺋن ســیســتمی
ترجیحات و عادتهای زبانشـناختی مترجم (سـب

شــرح داد» طی روند اجتماعی شــدن،
نوشتاری او ،ماارت زبانیاش ،تسلط وی

بر ســـیاقهای متفاوت و غیره) دید اه وی دربارة «ماهیت» فرهن یاش را شـــکل میدهند بر
همین اســاس ،مترجمان به درکی منطقی و مشــترک دربارة اینکه «چه عملکردی با ماهیت آناا
مطابقت دارد» میرســند در ناایت ســالشــفی ( ،3111ص  )53تمایز ســیمونی بین عادتوارة
عمومی و تخصــصــی را میپذیرد و چنین اســتدالن میکند که تی برای یطة ترجمه که از
لحاظ ســازمانی چندان ســاختار محکمی ندارد ،میتوان عادتوارة تخصــصــی قاﺋن بود ،زیرا
عـادتوارة عمومی کـه طی زنـد ی شـــکـل رفته اســـت ،در زمینة ترجمه تعدیل مییابد و
عادتوارة تخصصی را شکل میدهد
 .2وضعیت «میدان» نشر بین سالهای  0231تا 0223

در ابتدا ،برای بررسـی شرایط اکم بر فعالیت ناشران و سیر تحون میدان نشر به تعریفی از
این فعالیت فرهن ی اقتصادی از نظر آذرن

( )5944میپردازیم:

«نشر به فعالیتی سازمانیافته فته میشود که به پشتوانة سرمایة مادی و معنوی ،و
دان

فنّی ،با استفاده از ونهای فنآوری تکثیر ،به قصد برقراری ارتباطی سترده
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در محیطی اجتمـاعی ،محیطی کـه مردم بارهمند از ســـواد خواندن در آن زند ی
میکننـد ،برای انتقـان پیام پدیدآورند ان (در معنای ســـترده کلمه :نویســـنده،
مصــنف ،مؤلف ،شــاعر ،مترجم ،مولدان آثار دیداری و شــنیداری) به مخاطبان و
تأثیر ذاری ایجاد میشود »
بـا توجـه به اینکه بوردیو میدان را فضـــایی اجتماعی ،دارای ســـاختاری ســـازمانیافته و
سـلسـلهمراتبی ،برخوردار از سرمایههای خاص و محل تنازع بین کن

ران معرفی مینماید و

بر اســـاس تعریف فوق ،چنین بهنظر میرســـد که بتوان نشـــر را در قالب آنچه بوردیو میدان
مینامد ،مورد بررســی قرار داد ا رچه این مســئله که نشــر تا چه اندازه و تحت چه شــرایطی
موفم به ا راز میدانی مسـتقل شـده اسـت ،محل پرس

بوده و در مورد پژوه

اضر نیز از

اهمیت اساسی برخوردار است شایان ذکر است که به تعبیر بوردیو ،یکی از شرایط استقالن در
هر میدانی این اســت که کن

ران فعان در آن شــخصــاً اختیار تنظیم و ارزیابی آن را داشــته

باشند ،هرچند ممکن است مدام در قالب میدان بزر تر یا تحت تأثیر میدانی قویتر بهسر ببرند
بنابراین ،نشــر به منزلة یکی از ارکان اصــلی تولیدات فرهن ی در قالب یکی از زیرمیدانهای

5

موجود در میدان تولیدات فرهن ی 3جای می یرد میدان تولیدات فرهن ی که محل ردهمآیی
تولید ران فرهن ی مختلف از اصـــناف متفاوت مانند نویســـند ان ،ناشـــران ،موســـیقیدانان،
هنرمندان و غیره اسـت ،به تعبیر بوردیو ( ،5339ص  )51در جای اهی وابسـته و تحت تســلط
میــدان قــدرت قرار دارد میــدانِ قــدرت بزر ترین میــدان در نظریــه بوردیو و در بر یرنــدة
ســاختارهای کومتی و ســرمایههای کالن اقتصــادی میباشــد و به همین ســبب بر میدانهای
زیرمجموعـة خود تأثیر شـــ رفی دارد به فتة تامســـون (در رنفل ،3114 ،ص  )35همواره
رونـدی متقـابـل از تـأثیر ـذاری بین میـدان قـدرت و هر میدان اجتماعی دی ری وجود دارد
بهعبارتی ،هرآنچه در میدان قدرت رخ میدهد ،آنچه را که در ی
شـکل میدهد و بهطور همزمان آنچه که در ی

میدان اجتماعی پدید میآید،

میدان اجتماعی در جریان اسـت ،میدان قدرت

1. Subfield
2. Field of Cultural Productions
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را شــکل میدهد بر همین مبنا ،اولین مر له از هر ونه تحلیل بوردیویی از ی

میدان ،در نظر

رفتن آن در رابطه با میدان قدرت است ( رنفل ،3114 ،ص )333
در رابطه با سـاختار میدان قدرت در ابتدای دهة بیسـت شـمسی برکناری رضاشاه بیشترین
بازتاا را داشــت ،زیرا با رویکارآمدن پالوی دوم مناســبات قدرت و بهتبع آن فضــای میدان
قدرت و میدانهای دی ر از جمله میدان تولیدات فرهن ی بهشــدت دســتخوش تغییر شــد به
فتة میرعابدینی ( ،5943ص  ،)535با آغاز سلطنت شاه جوان آزادیهای ستردهای در فضای
اجتماعی رواج یافت ،بدینصـــورت که نظام پارلمانی مشـــروطه ا یا شـــد ،بازماند ان فعاالن
سـیاسـی در جنب

مشروطه از بند تبعید رها شدند ،فعاالن سیاسی جوان از زندان آزاد شدند و

عصــر ســیاســی جدیدی رقم خورد عصــری که بهلحاظ تکثر ا زاا و تشــکلهای ســیاســی،
کمنظیر اســت آزادی اکم بر فضـــای ســیاســیِ میدان قدرت در میدان تولیدات فرهن ی و
زیرمجموعههای آن نیز بازتااهای ســتردهای داشــت ،به ونهای که «انتشــار روزنامههای آزاد
بدون نظارتها و رفتو یرهای پیشـین بهسـرعت آغاز شد و موجهای دی ری از مدرنیته چه
مدرنیته به روایت ان لیسـی-آمریکایی و چه به روایت روسـی به ایران سرازیر شت» ،آذرن
( ،5933ص  )313در این مسـیر ،میدان نشر نیز بیتأثیر نماند و بهتبع شکل یری میدان قدرت
جدید دسـتخوش تحوالتی شـد که مامترین آنها عبارتند از :برداشـتهشـدن سانسور و نظارت
پلیســـی بهعنوان بزرگترین مانع بازدارندة نشـــر ،پیشـــرفت در عرصـــة فناوریهای چاپ و
شــیوههای نشــر ،پدیدآمدن جاتگیریهای جدید اهدنبان راهرشــدن رای های جدید
سـیاسـی ،سترده شدن بازار تقاضا در پی تحون نظام آموزشی و افزای

شمار باسوادان ،تغییر

زبان ترجمه در نتیجة تغییر زبان دوم کشـور از فرانسه به ان لیسی و در یری فعاالن وزة نشر
در عرصـة سـیاسـی (آذرن  ،5933 ،ص  )35در رابطه با رای های سـیاسی و نق
نشــر پس از  ،5931آذرن

آن در

به رای های چپ ،ملی را ،اســالم را ،مدرن را ،کســروی را و

رای هـای متأثر از جنب های خارجی اشـــاره میکند که بهنوبة خود در چند زمینه از جمله
تأســیس بن اههای انتشــاراتی جدید ،انتشــار انواع آثار تازه و بیســابقه و راور نویســند ان و
مترجمان جدید بعضاً با شیوههای زبانی و بیانی جدید ،فضای نشر را تحت تأثیر قرار دادند

سان چال و نام
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علیرغم تمامی این تحوالت نمیتوان ادعا کرد که میدان از هم ســیختة نشــر بعد از 5931
به میدانی منســجم ،مســتقل و نظاممند تبدیل شــد و دلیل این امر را بایســتی در پیشــینة این
زیرمیدان و همچنین شـــرایط اکم بر ســـایر زیرمیدانهای موجود در میدان تولیدات فرهن ی
جسـت تأثیر سـیاسـتهای میدان قدرت در وضـعیت میدان نشـر طی دورة کومت رضاشاه
کامالً مشـاود اسـت زیرا علیرغم رشـد اقتصـادی مطلوا و رشد طبقة متوسط باسواد شاری
سـیاسـتهای اکم در میدان قدرت راه را بر شکوفایی میدان نشر سد میکرد به فتة آذرن
( ،5933ص  ،)313اواخر کومت رضــاشــاه درآمد نفت در مقایســه با ســان  5911به بی
دوبرابر افزای

یافته بود ،اما این درآمد در زمینة نظامی سـرمایه ذاری شد و زمینههای فرهن ی

از جمله نشـر از آن بارة خاصـی نبردند از سوی دی ر« ،طبقة متوسط باسواد شاری که نشر به
رشـد ،نیازها ،ان یزهها و رایشـهای آنان وابسـته اسـت ،تا اندازهای سترش یافت و از درآمد
باالتری برخوردار شـده بود» ،اما این پیشـرفتها در فضـای سـیاسی پراختناق دورة رضاشاه به
رشـد اقتصـاد نشر نینجامید زیرا آزادی عمل بهعنوان یکی از بنیانهای نشر موفم در این دوره
فراهم نشـد پس از شاریور  5931نیز بهرغم آزادیهای ستردة سیاسی میدان نشر نتوانست به
میدانی خوشســاخت از لحاظ پویایی و ســاختار ســلســلهمراتبی برســد ،زیرا به عقیدة آذرن
( ،5933ص « )315شـــکــل رفتن طیف ســـتردهای از رای های فکری و تماینات
سیاسی به رونم و شکوفایی روزنامهها و نشریات انجامید» ،طوری که میدان نشر چندان رشدی
نســبت به دورة پالوی اون نکرد در توضــی بیشــتر دلیل این امر آذرن

چنین میافزاید که

«دورههای تحون سیاسی و اجتماعی معموالً عصر رونم نشریههاست ،نه عصر کتاا» در نتیجه،
میدان روزنامهن اری دورانی طالیی را از سـر می ذراند زیرا ،مردمی که در پی اشغان کشور
توســط نیروهای روســی ،ان لیســی و آمریکایی با اوضــاع وخیم اقتصــادی دســت و پنجه نرم
میکردند ،به روزنامه و مجالت بهعنوان تولیدات فرهن ی ارزانتر نسبت به کتاا اقبان بیشتری
نشــان میدادند و از طرفی روزنامهن اران در تمامی یطهها جز جن

جاانی و ســیاســتهای

مربوط به آن آزادی عمل داشـتند و با اسـتفاده از این فرصت به زیرمیدانی تأثیر ذار و منسجم
در میدان تولیدات فرهن ی تبدیل شـدند ا ر به این شرایط از دید هیلبورن و سپیرو (در ولف
و فکوری ،3113 ،ص  )34بن ریم ،پس از سقوط رضاشاه موانع سیاسی نشر رفع شد و نشری
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که بهواسطة سانسورهای کومتی بهشدت سیاستزده بود به وزه ای تجاری تغییر ماهیت داد
که در آن منفعت مالی بی
کشور پس از جن

از هر مؤلفه دی ری تعیینکننده بود ،اما شــرایط اقتصــادی نامســاعد

جاانی مانع جدیدی برای رشد آن بود

موارد باال بر عملکرد مترجمان بهمنزلة تولید ران فرهن ی که با میدان نشــر در تعامل بســیار
بودند نیز تأثیر ذار بود ،به ونهای که باعث شـــد بسـ ـیاری از جمله عبداهلل توکل ( ،5931ص
 )44به عنوان یکی از پرکارترین مترجمان دهة بیسـت و سی معتقد باشد که ا رچه ترجمه پس
از شـاریور  5931خیزش قابلتوجای داشـت و ناشرینی مانند سپار ،ابنسینا ،چمنآرا و کانون
معرفت ،دســت به ترجمة آثاری از نویســند ان اروپایی و آمریکایی زدند و فعالیتهای زا
توده نیز باعث رونم ترجمة آثار نویسـند ان روس شـده بود« ،ناشری بهمعنای درست کلمه در
آن دوره وجود نداشـت و این ناشـران نیز در قیاس با ناشــران هم عصر خود در اروپا و آمریکا
ناشــر نبودند» در همین راســتا ،میرعابدینی ( 5933ص  33و )33بهنقل از کریم امامی ،یکی از
شـناختهشدهترین فعاالن وزه نشر و ترجمه ،بیان میکند که «ناشران توانایی سمت و سو دادن
به ســیر ترجمه های ادبی را نداشــتند و در درجة اون این مترجمان بودند که در کار بر رداندن
آثار مام ادبی دی ران به زبان فارسـی پیشـقدم شدند و آنها را به ناشران سپردند»

زا توده

نیز بهعنوان منســجمترین زا وقت در روند ترجمة آثار ادبی تعیینکنندهتر از ناشـــران عمل
کرد و بـه ابتکـار آن ادبیـات چـپ بـه جامعة ایرانی معرفی شـــد دلیل این امر را میتوان در
طبقهبندی آذرن

از ناشران فعان در دورة پالوی اون و دوم جست طبم این طبقهبندی ،ناشران

فعان در دهه بیسـت عمدتاً همان ناشـران نسـل اون بودند که از دورة رضــاشاه به فعالیت نشر
میپرداختند این ناشـران علیرغم اینکه عالقة وافری به نشـر و کتاا داشتند ،از قشر فرهیخته
جامعه محســوا نمیشــدند و کار نشــر را بهطور موروثی از پدر و یا برادر به ارث برده بودند
این وضـعیت بهتعبیر بوردیو ( )5339مانع از تعیین قوانین کارکردی میدان نشــر توسط شخص
ناشـــران بهعنوان عامالن اصـــلی این میدان میشـــد و به مترجمان مجان نق آفرینی موثرتری
میداد به فتة ســـید ســـینی ( ،)5941از مترجمان نامی آن دوره« ،ما ناشـــری نداشـــتیم که
کتااشـناس باشـد ،بهجز چند استثنا ،و به همین دلیل ناشران نمیتوانستند سفارش کتاا دهند
و بهمعنای امروزی فعان باشـند مترجمان بودند که کتاا پیشـنااد میدادند و نشر و ناشر فعان
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از دهة بیســـت ادبیات جاان برای غالب ناشـــران چندان

شـناختهشـده نبود و تلقی ناشران از آن به دیوان شعرا و نوشتههای افرادی مانند نفیسی خالصه
میشـد (سـید سینی )5941 ،بهنظر میرسد که این مطلب برای ناشران دهة بیست نیز مصداق
داشــته باشــد ،زیرا هی ی

ســیاســت مدون و مشــخصــی برای معرفی ادبیات خارجی به

فارسـیزبانان نداشـتند و تی کانون معرفت نیز که در قالب صـد کتاا از صد نویسندة بزرگ
دنیا کوشید تا سیاست انتشاراتی محدودی اعمان کند (میرعابدینی ،5933 ،ص  )33هم این کار
را به پیشـنااد مترجمانی نظیر سـید سـینی و توکل به پی
کشور از ی

برد اوضـاع نامسـاعد اقتصادی در

طرف و عوامل باال از طرف دی ر میدان نشر این دوره را به بازار و خواننده بسیار

وابسـته کرده بود ،طوری که ترجمة آثار فاخر ادبی تی از ســوی معدود ناشرانی که اطالعات
اندکی از ادبیات جاان داشـتند ،با اکراه منتشـر میشد بهعنوان نمونه ،میتوان به ترجمة جزیره

پن وﺋنها از محمد قاضـی اشاره نمود که علیرغم موفقیت این مترجم بعد از انتشار سپیددندان
اثر ج

لندن به باانة بازار نداشــتن با مقاومت ناشــر اهل قلمی مانند مشــفم در انتشــارات

صـقیعلیشـاه مواجه میشـد و ناایتاً بهشـرط نجاندن مقدمهای از یکی از اسـاتید دانش اه به
چاپ رسید (قاضی ،5939 ،ص )33
از آنجـا کـه عادتواره در ارتباط با میدان نمود مییابد (بوردیو ،5331 ،ص  )553میتوان
تأثیر فضـای میدان نشر را در عادتوارة مترجمان این دوره نیز دید بهعبارتی ،مترجمانی که بنا
بر شـــرایط اکم بر میدان تولیدات فرهن ی در دورة پالوی اون برای معرفی فرهن

غرا به

ترجمة آثار عمدتاً فرانســوی دســت میزدند و برای در امان ماندن از ســانســور دولتی به آثار
رمانتی

فرانسـوی بی

از سـایر آثار توجه نشـان میدادند ،با آغاز دورة پالوی دوم عادتوارة

متفاوتی از خود بروز دادند بدینصـورت که در پی از رونمافتادن میدان نشر در برابر شکوفایی
میـدان مطبوعـات ،مترجمـان بی

از پی

بـه ترجمـة آثـار در مجالت متفاوت روی آوردند،

به ونهای که دســتهای از آنان به ترجمة ادبیات روســی در مجلههای تحت مایت زا توده
یعنی پیـام نو و نامة مردم پرداختند و بنا بر منویات دایرة تعلیمات عمومی زا بر ترجمة آثار
نویسند ان چپ از جمله پوشکین ،ورکی ،لرمانتوف ،داستایوسکی ،شولوخوف و غیره متمرکز
شـدند این رای

منجر به پدیدآمدن دسـته ای از مترجمان زبی مانند رضــا آذرخشی ،کارم

33

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

شمارة سوم

انصـاری ،کریم کشـاورز و غیره شـد که در نوع خود بیسابقه بود رسالت این مترجمان بنا بر
آنچه که در نشریة «نامة مردم» در سان  5931آمده است «مطالعة اوضاع کنونی کشور و انتخاا
آثـاری بود کـه مفید به ان جامعه ایرانی بوده و مردم ایران را در مبارزه خود هدایت کند» در
برابر این مترجمان زبی ،دستهای دی ر به مجلة نو رای سخن روی آورده و «با هدف شودن
درهای تازه بر ذهن و اندیشـة نویسند ان ایرانی به ترجمة آثار برجسته ادبیات غرا پرداختند»
(خـانلری )5933 ،این دو رای

مبین تغییر عـادتوارة مترجمـان این دوره در قیاس با دورة

پالوی اون اسـت ،زیرا در آن دوره مترجمان با هدف معرفی دنیای نو ،سر رمی خوانند ان و
عرضـــة ال وهای زند ی غربی ،به ترجمه میپرداختند (میرعابدینی ،5933 ،ص  )41از دی ر
ثمرههای تغییر میدان قدرت آزادی عملی اسـت که به ناشران و سایر تولیدکنند ان فرهن ی در
دورة جدید داده شـد در الیکه در دورة پالوی اون ممیزان کومتی نهتناا بر عقاید سیاسی،
بلکه بر واژههای بهکاررفته در کتااها نظارت میکردند ( روهی از نویســـند ان ،5949 ،ص
 ،)37مترجمان در دورة پالوی دوم آزادی عملی بیشـــتری در انتخاا متون داشـــتند طوری که
ادبیات آلمان ،آمریکا ،ان لستان و تی آثاری از نویسند ان اروپای شرقی در این دوران به زبان
فارسـی ترجمه شـد تغییر در عادتوارة مترجمان در شـمار آثار ترجمهشــده نیز کامالً مشاود
اسـت در طی دورة پالوی اون ادبیات روسـی سـام بسیار اندکی در آثار ترجمهشده داشت و
تناا هشـت اثر از تولستوی طی این بیست سان به فارسی ترجمه شد اما مترجمان دورة پالوی
دوم در پی اقبان عمومی به رﺋالیسم روسیِ مورد تبلیغ زا توده و توجه ناشرین به این وزه
بی

از  33اثر از نویســـند ان چپ رای روس را به فارســـی ترجمه کردند از دی ر تغییرات

قابلذکر در این راســتا میتوان به آزادی مترجم در انتخاا اثر اشــاره نمود همان ونه که قبالً
توضـی داده شـد ،فقدان مدیریت ناشـران توسـط افراد کتااشـناس و آشنا با جریانهای ادبی
ناشـــران را در انتخاا آثار محدود ســـاخته بود و مترجمان بنا با آشـــنایی خود آثاری را برای
ترجمه و نشـر انتخاا میکردند و ناشـر صرفاً برمبنای سودبخشی نشر اثر ی

نویسنده انتشار

آن را بر عاده می رفت چنین مدیریتی روند ترجمه را از هر ونه نظارتی به دور داشــت و به
افزای

تعداد ترجمههای نازن در بازار نشـر دامن زد در چنین شـرایطی ،بازار کتاا انباشته از

«ترجمههای سـسـت و نامفاوم از شاهکارهای ادبی شد ،زیرا نه مترجم در بند زیبایی و اصالت
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اســت و نه ناشــر در فکر درســتی و زیبایی چاپ کتاا» (میرعابدینی ،5933 ،ص

 )33غفلت ناشـران از روند ترجمه و تمرکز آنان بر سودآوری و تصرف بازار تا به دی است
که آهی (در میرعابدینی ،5933 ،ص  )34معتقد اسـت که برخی ناشـران برای نشر سریعتر ی
اثر در بازار به مترجم پیشنااد ذف بخ هایی از کتاا را میدهند در ناایت ،ساختار ضعیف
میدان نشـر در جنبههای ونا ونی مانند مدیریت و شـرایط اقتصادی اکم بر آن مجالی فراهم
نیـاورد تـا مترجمـان بتواننـد به شـــکل رفهای از تولیدات خود در این میدان ارتزاق کنند و
معموالً مالز مة مشـخصـی به آنها پرداخت نمیشد آذرن

( ،5931ص  )333در توضی

این مطلب مینویسـد تا سان […]5991که نشر در ایران رمقی رفت ،جز شماری از کتااهای
درسی]… [ و اشیه سود ناشر به قدر کافی افزای

مییافت تا از محل آن بتواند م تألیف و

ترجمه بپردازد ،نشـر نمیتوانسـت محل اصـلی درآمد نویسند ان و مترجمان باشد از این رو،
نویســنده و مترجم رفهای پرورش نمییافت» بدیای اســت که این مســئله در شــکلدهی به
«عادتوارة تخصصی» مترجم به تعبیر سیمونی بسیار مؤثر بوده است
یکی از بارزترین نمونههای این دسـته از ناشـران کانون معرفت اسـت که سـن معرفت از
پدر به ارث برده بود و سیاست اصلی نشر در آن «کتاا را ارزان تمام کن و ران بفروش» بود
همین سیاست باعث میشد که بسیاری از امور از همان آغاز کار نشر توسط شخص ناشر انجام
شـود تا افراد متخصـص در آن زمینه (مرادی ،5933 ،ص  )5733-5735سودآوری و تقاضای
بازار آنچنان بر رویکرد این ناشـر تأثیر ذار بود که علیرغم جذابیت سیاست نشر صد کتاا از
صـد نویسـنده بزرگ جاان در فضـای ادبی آن زمان ،این برنامه بهعلت شـمار ان نداشتن این
کتااها پس از مدتی تعطیل شــد( ،ســید ســینی )5941 ،در زمینة مترجمه و م تألیف
کتـااها نیز این ناشـــر برنامة مدون و قرارداد مشـــخصـــی را دنبان نمیکرد ،بهطوریکه اکثر
نویسـند ان و مترجمان همکار با آن از جمله جمانزاده و افشـار از این مسـئله ابراز نارضایتی
میکردند (مرادی ، 5933،ص )5731
علیرغم آنکه سـازماندهی نشـر از اهداف ناشران قدیمی در دورة پالوی اون بود و بهمدد
تالش همین ناشران از جمله محمد رمضانی اتحادیة ناشران و کتاافروشان و تشکیالت صنفی
برای نشـر و کتاا ایجاد شـد ،رمضـانی ( )345 ،5933اما فضـای اقتصادی و سیاسی اکم بر
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شمارة سوم

میدان نشـــر در دورة پالوی اون همراه با عواملی مثل نحوة مدیریت نشـــر در آن دوره ،میدان
نشــر را از ســاختاری کامالً پویا وســلســلهمراتبی محروم ســاخت و بهتبع آن نوعی بیقیدی در
عادتواره مترجمان آن دوره پدید آورد بهرغم این مطالب ،تحوالت اســاســی که در نشــر این
دوره پـدیـد آمـد ،زمینه را برای شـــکل یری میدانی پویاتر در دهههای ســـی و چال فراهم
آورد،آ(ذرن  ،5933 ،ص )315
وضعیت میدان نشر پس از کوتای 0223

پیشـرفتهای اصـل در میدان نشر ایران در دهة سی را بایستی در تحوالت دهة بیست و
همچنین د ر ونیهای شایان توجه در دهة سی جست به عبارت دقیمتر ،انحالن و غیرقانونی
اعالمشـدن زا توده در سان 5933پس از سوء قصد به جان محمدرضا شاه و همچنین وقایع
آذربایجان از تفوق این زا بر فضــای میدان ســیاســت و میدان تولیدات فرهن ی بهشــدت
کاسـت ،بهصـورتی که نشـریة «نامة مردم» منحلشد و چاپ مجلة «پیام نو» نیز تا مدتی متوقف
شــد از ســوی دی ر ،وقایع جداییطلبانه آذربایجان در دید اه روشــنفکران چنان تأثیری نااد و
منجر به جدایی بسـیاری از آنان از این زا شد بدینترتیب  ،زا توده و رای
آن یعنی چپ رایی که طی دهة بیست «بی

مربوط به

از سایر روهها توانایی استفاده از امکانات نشر را

داشــته و نیروهای کاربلدتری را به همکاری جذا میکردند» (آذرن  ،5939 ،ص  )531و بر
فضـای میدان تولیدات فرهن ی تسلط خاصی داشتند ،جای اه خود را در دهة سی از دست داد
عالوه بر این« ،تحوالت عرصــة فناوری که در دهة بیســت پس از روی کار آمدن پالوی دوم و
در پی جن

جاانی دوم در میدان نشر پدیدآمده بود ،در دهة سی با بابود وضعیت اقتصادی به

بار نشـسـت» (آذرن  ،5933 ،ص  )33و «نشـر کشـور را از تسلط نشر تکثیری به سمت نشر
تولیدی پی برد» (آذرن  ،5933 ،ص  )339بهتدریج «نشــر بینام و نشــان» (آذرن ،5933 ،
ص  )339دهة بیسـت ،در میدان تولیدات فرهن ی جای اه مسلطی یافت بهعبارتی ،ناشرانی که
نامشـان در آثار چاپشده عموماً ذکر نمیشد ،در دهة سی بهواسطة د ر ونیهای میدان قدرت
به عامالن جریانساز در میدان تولیدات فرهن ی تبدیل شدند
بدون شـ  ،مامترین رخداد در میدان قدرت دهة سی که بازتاا ستردهای در میدان نشر
داشــت ،کودتای  34مرداد اســت که از طرفی روشــنفکر ایرانی را از هر ونه فعالیت ســیاســی
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دنزده و سرخورده کرد و از طرف دی ر فتمان روسی اکم بر میدان تولیدات فرهن ی کشور
را با تأسیس ناشران دولتی بهشدت زمین یر نمود به فتة مرادی ( ،5933ص « )3537پیروزی
شــاه و دربار بر علیه ناضــت ملی و نیروهای ســیاســی مخالف با کوتای  34مرداد میطلبید که
رژیم پالوی دست به ی

نوع فرهن زدایی و جای زینی فرهن ی در ایران بزند» در این راستا،

اندیشــة چپ که بر فضــای تولیدات فرهن ی ایران پس از جن

جاانی دوم ســایه افکنده بود،

دشـمن اصلی رژیم پس از تحوالت مرداد  5993محسوا میشد در نتیجه ،رژیم «برای ذف
یا کمرن کردن این اندیشــه دســت به تأســیس ناادهایی زد که در تقابل با فرهن

روســی به

اشـاعه فرهن ی متفاوت دسـت بزنند» مرادی ( ،5933ص  )3537تأ سیس بن اه ترجمه و نشر
کتاا دو سان پس از کودتا و با سرمایة بنیاد پالوی و با مدیریت ی

استاد سنتی دانش اه یعنی

ا سـان یارشـاطر در همین راسـتا صورت رفت از سوی دی ر« ،غون سرمایهداری آمریکا که
سـرشار از نیرو از جن

جاانی دوم سربرآورده بود د ر پی کشف و دستیابی به بازارهای جاان

میدانســت که بدون نفوذ فرهن ی هر ز نمیتواند جای پای محکمی برای خود بیابد» (مرادی،
 ،5933ص  )3537بنابراین ،هیئتی متشــکل از رﺋیس هیئتمدیرة وقت مؤســســه فرانکلین در
نیویورک همراه با دو نفر از اعضـ ـا هیئت مدیره در ســـان  5993به تاران وارد شـــدند و برای
سـترش یطة نفوذ خود در کشور شعبهای به ریاست همایون صنعتیزاده در سان  5999بنیاد
ناادند (یاد ار ،5914 ،ص  )7این شــعبه بنا بر منویات میدان قدرت بدون هی ونه نظارت یا
سـانسـور دولتی از جانب کومت فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه سـاز تحوالت بسیاری در
یطة نشـر شـد از سوی دی ر ،بابود وضعیت اقتصادی زمینه را برای تأسیس و فعالیت بیشتر
ناشــران خصــوصــی از جمله نیل و امیرکبیر فراهم آورد انتشــارات نیل که «در ســان  5993با
مشـارکت ابوا سـن نجفی ،عبدالحسـین آنرسون و عظیمی پایه ذاری شد به عنوان ی

ناشر

خصوصی در میان ناشران آثار ادبی و نیز جامعه روشنفکری ایران در دهة سی جای اه کممانندی
یافت» (آذرن  ،بیتا) انتشـارات امیرکبیر نیز که به فتة مؤسس آن ،عبدالر یم جعفری (،5933
ص « ،)331سـنت را نبوه ،بلکه در طی کار اهی مجبور به انتشـار کتااهای قدیمی میشـده
است» ،از ناشران خصوصی مطرح در این دوره محسوا میشود
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از نسـل دوم ناشران ایران محسوا

میشــوند ،تحون عظیمی در میدان نشــر و عادتوارة مترجمان بهدنبان داشــت بهتعبیر بوردیو
( ،)5331راور این مؤسـسات انتشاراتی به رقا بت در میدان نشر دامن زده و باعث پویای و در
ناایت ساختاری منسجم و سلسلهمراتبی در این میدان شد ،طوری که با رفع نسبی تسلط زا
توده بر میدان تولیدات فرهن ی و بر فضـای روشنفکری ایران و همچنین چرخ
به ســمت آمریکا بهعنوان قدرت بالمنازع پس از جن

میدان قدرت

جاانی دوم ،طیفی از ناشــران دولتی و

خصوصی به میدان نشر پیوست تفاوت این ناشران در سرمایة خود و همچنین میل بر تسلط بر
جای اه مسلط میدان نشر به رقابت بین آنها دامن زد و میدان نشر را از رکود اصل از فعالیت
ناشران نسل اون خارج کرد در این فضا ،انتشارات نیل در جای اه ناشری خصوصی به مصاف
ناشران خصوصی مانند امیرکبیر از ناشران نسل اون از ی

سو و به جدان با ناشران دولتی نظیر

مؤسـسـه فرانکلین و «بن اه ترجمه و نشـر کتاا» از سـوی دی ر رفت این انتشارات علیرغم
ســرمایة اقتصــادی که در برابر ســرمایة اقتصــادی ناشــران دولتی ناچیز میبود ،بهلحاظ سـرمایة
فرهن ی باالتر که از دان

و اعتبار یکی از مؤسـسـان آن یعنی ابوالحسن نجفی مایه می رفت،

جای اهی ممتاز در میدان نشـر آن زمان بهدست آورد به صورتی که آذرن

(بیتا) معتقد است

که ا رچه «نیل» از امکانات فرانکلین و بن اه ترجمه و نشر کتاا محروم بود ،مقایسة کتااهای
چاپ شــده در این مؤســســات مبین موفقیت و نوآوری نیل در انتخاا مترجم ،موضــوع و تی
صـورت و راهر کتاا میباشـد در همین راستا ،غبطهخوردن عبدالر یم جعفری ( ،5933ص
 )371بهعنوان ناشـری خصوصی با سرمایة اقتصادی باالتر در آن دوره به انتشارات نیل بهخاطر
وجود ابوالحســـن نجفی و نق

او در انتخاا آثار و مترجمان نشـــاندهندة رقابت موجود در

میدان نشر آن زمان و وجود سرمایههای نمادین و فرهن ی در کنار سرمایة اقتصادی است
نشـر دهة سـی بهواسـطة آغاز بهکار چنین مؤسـسـاتی از لحاظ مدیریت ،ساختار سازمانی،
سـیاسـتهای نشـر و سـرمایه با نشـر دورههای پیشـین تفاوت فا شـی داشت و بهتبع آن در
عادتوارة مترجمان نیز تأثیر ذاری بیشـتری داشـت در این مؤسسات مدیریت بهعادة افرادی
سـپرده شد که از سرمایة فرهن ی یا اجتماعی باالیی برخوردار بودند و به پشتوانة این سرمایهها
به عادتوارة مترجمان سمت و سوی مشخصی میدادند بهعنوان نمونه ،در بن اه ترجمه و نشر
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کتاا ا ســان یارشــاطر از اســاتید دانشـ اه عادهدار مدیریت بن اه شــد او که همواره بر لزوم
تأســیس هیئت مســتقلی توســط دولت برای ترجمة کتااهای ســودمند و درمان فقر فرهن ی
کشـــور تـأکیـد میکرد (یارشـــاطر ،5993 ،ص  )53برنامهای مدون برای ترجمة آثار در ذهن
داشــت او معتقد بود بعد از تأســیس چنین هیئتی توســط دولت ،ی

هیئت دو یا چاار نفره

بایســتی مســؤن انتخاا آثار شــده و آنان را با پرداخت مالز مه مشــخص به مترجمان الیم
بسـپرند از طرفی ،همین هیأت بایسـتی ناررینی را برای تطابم ترجمه با اصل تعیین مینمود تا
از درسـتی و فصـا ت عبارات قبل از چاپ اطمینان اصـل کند (یارشاطر )5993 ،با پیشنااد
بنیاد پالوی ،یارشاطر فرصت عملیکردن این ایدهها را غنیمت شمرد و به واه اسماعیل سعادت
به ت ت

این برنامهها جامة عمل پوشاند سعادت ( روه اطالعرسانی دیداریشنیداری سازمان

اسـناد و کتابخانه ملی ایران )5941 ،بهعنوان مترجم و ویراسـتاری که به مدت هفت سان با این
مؤسسه همکاری داشت ،در شرح برنامة کاری آن می وید:
«برنامة کاری آن بود که اهم آثار کالســـی

جاان را به فارســـی ترجمه کنند

خوا به باترین مترجمان و اســتادان ســفارش میدادند یعنی کســانی که هم
زبان خوا میدانســتند و هم با ادبیات جاان آشــنایی داشــتند به دعوت آقای
یارشـاطر برای ویرای

به بن اه رفتم و در آنجا کتااهای ترجمهشده که اکثرا

از زبان فارســی بودند با اصــل مقابله میشــدند آن زمان هنوز عنوان ویرای
معمون نشـــده بود و بـه آن اصـــطالح مرور و مقابله می فتند در واقع متن
ترجمهشده را با متن اصلی مقابله میکردیم و بعد مرور میکردیم»
بر این اساس ،سعادت ( )5941معتقد است که «ویرای

در ایران اولین بار از بن اه ترجمه و

نشــر شــروعشــد» اما ،افرادی که با مؤســس ـة فرانکلین همکاری داشــتند ،معتقدند که پایه ذار
ویرای

در ایران انتشــارات فرانکلین بودهاســت مدیریت این مؤســســه انتشــاراتی از طرف

نمایند انی از دفتر نیویورک به همایون صــنعتیزاده به عنوان یکی از تاجران خوشنام آن دوره
سـپردهشد صنعتیزاده که در مقایسه با یارشاطر از سرمایه فرهن ی پایینتری برخوردار بود ،به
تعبیر مرادی ( ،5933ص  ،)3573فردی صـا باندیشـه ،دارای ارتباطات خوا و بســیار فعان
بود و این ویژ یها به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی کالنی که از طرف دفتر
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عامل تعیینکننده در میدان نشر

دهههای ســی و چال تبدیلکرد در تأیید این ادعا میتوان به آذرن

( ،5931ص  )91اســتناد

نمود که معتقد اسـت «صـنعتیزاده در صـنعت نشر کتاا در ایران ،مامترین جای اه را دارد او
دنیـای کوچـ

کتاافروشـــیهایی را که اهی کتااهایی هم چاپ میکردند به جاان بزرگ

صـنعت نشـر با ابعادی که شـایسـته جامعه آن روز ایران بود تبدیل کرد نشر کتاا درایران به
دسـت او از نو سـاختهشـد» تحت مدیریت صـنعتیزاده« ،انتشــارات فرانکلین که در سانهای
نخسـت کامال به مؤسـسـه فرانکلین در آمریکا وابسته بود ،طبم فارست پیشناادی این مؤسسه
آثار را برای ترجمه و چاپ به دســـت می رفت» ،کریم امامی ( )5941:44اما ،مرادی (،5933
ص )3574درباره روند انتخاا آثار مینویســد «کتااها برای ترجمه از طرف شــعبه اصـــلی
فرانکلین از آمریکا به ایران فرسـتاده میشد و اینجا همایون صنعتیزاده تالش میکرد که آثاری
مناسـبتر را برای ترجمه بر زیند ،این کتااها به ناشران مختلف عرضه میشد و پس از جلب
موافقت ناشــر ،کتااها برای ترجمه در اختیار مترجمان ممتاز قرار می رفت» به هر صــورت،
در مؤســـســـه فرانکلین نیز بـه مانند بن اه ترجمه و نشـــر کتاا انتخاا اثر از اختیار مترجم
خـارجبود و بـه مـدیریت مؤســـســـه محون شـــده بود میتوان این رویکرد را منشـــأ تغییر
قابلمال ظهای در عادتواره مترجمان همکار با این مؤســســات تلقی کرد روند کار مترجمان
نیز در این مؤسـسـه بهمانند بن اه ترجمه و نشر کتاا تحت نظارت بخ

ویرای

قرار داشت،

بـدین صـــورت کـه طبم فتـة نجف دریـابندری (در یاد ار ،5914 ،ص  )53آخرین معاون
فرهن ی مؤســســه که مدتی ســرپرســتی بخ

ویرای

را نیز بر عاده داشــت« ،بخ

ویرای

عالوه بر انتخاا مترجم در جریان کار بر روند ترجمه نظارت کامل داشــت ،تا ا ر مســاﺋلی یا
مشـکلی پی آید ،لکنند کار ویرای

در ایران برای نخسـتین بار بوســیله مؤســسه فرانکلین

انجام شد و ررف بیست و اندی سان بخ

ویرای

چنان سترش یافت که دودا دارای سی

کارمند و بودجه سـه میلیون تومنی شد» یاد ار ( ،5941ص  )51دربارة یطة کاری این بخ
مینویسـد« :بخ

ویرای

ابتدا تناا با اصـالح متن سروکار داشت ،اما رفتهرفته به شکل کتاا

هم پرداخت در مورد رسـمالخط نیز فرانکلین سـعیکرد شــیوهای یکسان بکار ببرد و جزواتی
دربارة نقطه ذاری در اختیار مترجمان قرار داد» با توجه به اینکه «ویراســـتاران بخ

ویرای
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تمـام تالش خود را برای بابود کیفیـت ترجمـهها میکردند و مترجمان را راهنمایی میکردند
تی معادنهای فارســی نیز ســعی میشــد در برابر کلمات ان لیســی یکســان انتخاا شــود»
(یـاد ـار ،5941 ،ص  )57بـهنظر می رســـدکـه مترجمان در تعیین قواعد ترجمه نســـبت به
ویراسـتاران و صـا بان نشـر در مرتبة پایینتر قرار رفته بودند و این به شکل یری عادتوارة
تابعتری در آنها منجر شد در انتشارات نیل هم روند کار کموبی

مشابه بود به فتة هوشن

لشــیری ( روه اطالعرســانی دیداریشــنیداری ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران،)5931 ،
ابوالحسـین نجفی که در انتشارات نیل بیشترین نق

را داشت و درخشانترین آثار را در دورة

خود ترجمه و چاپ کرد ،کتااها را ن اه کرده و ادیت هم میکرد» شایان ذکر است که در آن
دوره واژة ویرای

مرســـوم نبود و بن ـاه ترجمه و نشـــر کتاا عبارت مرور و مقابله را بهکار

میبرد بدون آنکه در چاپ اثر ذکر شود ،اما در مؤسسه فرانکلین نام ویراستار با قید عبارت زیر
نظر پس از عنوان کتـاا به چاپ میرســـید (پرهام ،در مرادی ،5933 ،ص  )3531از دی ر
اقدامات مؤسـسـة انتشارات فرانکلین و نیل در سمتوسو دادن به عادتوارة مترجمان میتوان
به انتشـار ضـمیمههایی مانند «کتاا امروز» و «انتقاد کتاا» اشارهکرد کتاا امروز که اولین بار
در ســان پنجاه به چاپ رســید با انتنشــار مصــا بههایی با مترجمان به معرفی آنان و آثارشــان
میپرداخت که بهلحاظ زمانی در یطة این بحث قرار نمی یرد اما ،انتشارات نیل در این زمینه
پی قدم بود و با چاپ «انتقاد کتاا» دریچة جدیدی به روی مترجمان شــود این مجله که از
سان  5993تا پایان کار انتشارات نیل در سان  5939هر ماه به چاپ میرسید ،به نقد ترجمههای
عرضـهشده در بازار و معرفی آخرین ترجمههای چاپشده میپرداخت در خالن این نقدها که
غالباً توسـط مترجمان یا نویسند ان بزر ی مانند زرینکوا ،میترا ،بهآذین ،توکل و غیره فراهم
می شـد ،به اصولی مانند دقت در ترجمه ،ف سب

نویسنده ،انتخاا صحی تعابیر و کلمات

در فارسی ،مطابقت ترجمه با متن اصلی تأکید میشد ،به ونهای که بهنظر میرسد از این طریم
معیارهایی برای ترجمة درسـت پی

روی مترجمان قرار می رفت در همین رابطه ،در شــمارة

تیر و مرداد  5939ایرج نوبخـت بخشـــی از کتـاا نظریه ترجمه اثر فدروف را ترجمه کرده و
مبا ثی مانند ترجمة شــعر ،ترجمة اســامی خاص ،ف ســب  ،ترجمة جناس و اقتباس را به
اجمان مطرح میکند این ونه ابتکارات از جانب ناشــر صــا بنفوذی مانند نیل که از لحاظ
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سرمایة فرهن ی در صدر ناشران خصوصی آن دوره و در جای اه مسلط میدان نشر قرار داشت،
بدون تردید در دید اه مترجمان نسبت به رفة خود تأثیر ذار بوده و عادتوارة این تولید ران
فرهن ی را متحون میسـاخت بهواسـطة جای اه مسلط این ناشران در میدان نشر بهتدریج عقد
قرارداد با مترجم و پرداخت مالز مه در میان ناشـــران رواج یافت و ترجمه به ی

رفه که

فرد از طریم آن بتواند ارتزاق نماید ،تبدیل شـــد این تغییر عادتواره را در مورد افرادی مانند
کریم کشـاورز ( )5915که مدتها به شـکل انحصاری به ترجمه آثار روسی به فارسی مشغون
بودند ،مشـاود اسـت وی در مصا بهای که با جمعی از مصا به کنند ان از مجله کتاا امروز
انجام داد ،صــرا تاً تناا ممر معاش خود را ترجمه عنوان کرد این امر نشــاندهندة رابطة مقابل
بین تکوین میدان نشر و بروز عادتوارة رفهای در مترجمان میباشد
نتیجهگیری

از مبا ث باال چنین بهنظر میرســد که بهکار یری مفاهیم میدان و عادتواره برای بررســی
روند تکوینســاز وکارهای اجتماعی فرهن ی مانند صــنعت نشــر از ی

ســو و مطالعة عملکرد

عامالن اجتماعی مانند مترجمان از ســوی دی ر کارآمد باشــند زیرا با در نظر رفتن پیوند این
دو و بـا تمرکز بر بـافت تاریخی میتوان ســـیر تحون آن ها و برهم کن

یکی بر دی ری را با

دقت مشخص نمود در مورد مقطع تاریخی مورد نظر ،بهنظر میرسد که میدان نشر با وابست ی
کامل به میدان قدرت روند تکاملی خاصـــی را طی دورة 33ســاله بین  5931و  5931طیکرده
اســت و بنا بر میزان اســتقالن این میدان ،عادتواره مترجمان را تحت تأثیر قرار داده اســـت،
بدینصـورت که در میدان نشـرِ وابسـته و تمایزنیافتة بین سانهای  5931تا  5993مترجمان از
عادتوارة آزادتری برخوردار بودند و بهتبع آن جنبة سازماندهی آنها فعانتر بود ،بهطوری که
انتخاا اثر و شـیوة ترجمه تماماً در اختیار مترجم بود و مترجمان به نشر سمتو سو میدادند
اما با سـر و سامان رفتن میدان نشر در پی تغییرات اصل در میدان قدرت جنبة ساطمانیافتة
عادتواره مترجمان شـکل رفت ،باصـورتی که مترجمان نهتناا در تعیین خطمشــی نشر نق
کمرن تری یافتند بلکه با قواعد و معیارهای جدیدی در روند کار خود با ناشـران مواجه شدند
و از این منظر علیرغم رفهایشدن عادتوارهای تابعتر پیدا کردند
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در ســـا های اخیر ،اقتباس بهعنوان شـــاخهای جدید در نقد ادبی مورد توجه منتقدین
قرارگرفته است .در ایران نیز اقتباسهای مختلفی از آثار ادبی ایرانی و خارجی در چند دهة
اخیر انجامگرفته اســت .پلّه آخر ( )5931به کارگردانی علی مصــفا یکی از جدیدترین آثار
اقتباســی و برگرفته از داســتان معروف «مردگان» ( )5351اثر جیمز جویس ()5315-5881
است .در این مطالعه ،با استفاده از تئوری کانون دید ژرار ژِنِت ،بهدنبا بررسی تغییر روایت
از متن نوشـتاری به فیلم و پیامدهای آن خواهیم بود .تئوری کانون دید ژِنِت ،با معرفی سه
نوع کانون دید بیرونی ،درونی و صـــفر و همننین چ ار نوع روایت با توجه به ســـط و
رابطة راوی با داســـتان ،ابزار مناســـبی برای مقایســـة اثر ادبی و فیلم اقتباســـی در قالبی
روایتشـناسـانه اسـت .بنابراین ،مطالعة حاضر سعی دارد با بررسی این تغییرات در روایت
«مردگان» و پلّه آخر و با تکیه بر تئوری کانون دید ،دربارة علل و نتایج آنها به بحث و
نتیجـهگیری بپردازد .یـافتـههـای این مطـالعه نشـــان میدهد که تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه
اقتباسکننده مذکر بر نوع روایت ،باعث کمرنگشـــدن نقی لیلی و همذاتپنداری بیشـ ـتر
مخاطبان با ق رمان منفعل این فیلم ،یعنی خسرو شده است .علیرغم روایت پینیدة داستان
فیلم ،قضـاوت در مورد شخصیتهای فیلم برای مخاطب توسط این تغییر در روایت آسان
شده است.
کلیدواژهها :اقتباس ،تحلیل روایت ،کانون دید ،پلّه آخر« ،مردگان»

____________________________
تاريخ دريافت 7931/80/71 :تاريخ پذيرش7931/77/70 :
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 .1مقدمه

با اینکه طی سـا های اخیر ،تعداد فیلمهای اقتباسی ایرانی از آثار ادبی داخلی و خارجی رو
به رشـد بوده ،برداشـت منفی نسبت به اقتباس همننان در بین کارگردانان ایرانی وجود دارد .با
این حا  ،برخی از کارگردانان ایرانی حتی دســت به اقتباس آثار ادبی مش ـ ور خارجی زدهاند،
بهطوریکه در ســا  ،5931یک کارگردان جوان ایرانی ،دومین فیلم خود را به اقتباس دو اثر

کانونی غربی یعنی مردگان )5351( 5اثر جیمز جویس ( )5315-5881و مرگ ایوان ایلیچ
( )5881اثر لئو تولســتوی ( )5350-5818اختصــا

1

میدهد .با این حا  ،پیرنگ در فیلم پلة

آخر ،بیشـتر بر داسـتان کوتاه جویس تمرکز دارد و «مرگ ایوان ایلیچ» نقشـی حاشیهای در این
اقتباس ایفا میکند .بنابراین ،مقالة حاضـــر به بررســـی تغییر روایت در این فیلم در مقایســـه با
داسـتان جویس میپردازد .پلّه آخر سـاخته علی مصـفا داستان زندگی زناشویی سرد و بیروح
یک زوج جوان به نامهای خسـرو و لیلی را روایت میکند .لیلی بازیگر و خسـرو معمار است.
این فیلم با خندههای غیر معمو لیلی سـر صـحنه فیلمبرداری شـروع شده و بهتدریج بیینده از
دلیل رفتار نامتعاد لیلی و رابطة سرد این زوج آگاه میشود.
رابطة نابسـامان این زوج نهتن ا در عدم توانایی آنها در گفتگو و حرفههای ناهمسان آنها،
بلکه در شـیوة روایتگری داستان فیلم نیز ،ن ادینه شده است .مصفا بهجای استفاده از دیالوگ،
تکنیکِ بازگشت به گذشته 9و ج ی روایت 1را بهعنوان شیوة روایتگری اثر خود برمیگزیند.

1

فیلم زمانی روایت میشـود که خسـرو مرده اسـت زیرا لیلی با ضـربهای ناخواسـته به سـر او،
موجب مرگی میشــود .نکتة قابلتوجه در اقتباس اثر جویس ،وجود شــخصــیت دکتر امین یا
همان معشـوقة پیشـین زن داستان است .روایت داستان بهگونهای است که عالقة شخصیت زن
اصلی به معشوقهای غیر از همسر خود ،تقریباً در اواخر فیلم ،برای بیننده آشکار میشود.

1. The Dead
2. Death of Ivan Ilych
3. Flashback
4. Flashforward

 .1تمامی اصطالحات ادبی و نظریهای این مطالعه بر اساس کتاب فرهنگ نظریه و نقد ادبی (واژگان ادبیات و حوزه های
وابسته) تألیف سبزیان و کزازی معاد یابی شدهاند.

سا چ ل و ن م
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«مردگان» داســتان زندگی مرد جوانی به نام گابریل 5اســت که در مجلس رقصــی به میزبانی
خالههای خود دعوت شـده است .او پس از پایان جشن به عدم عالقة همسرش گِرِتا 1نسبت به
خود و حضــور مَرد دیگری در ذهن و قلب او پی میبرد .در انت ای داســتان ،گابریل در یک
تکگویی درونی ،9به حضور پررنگ مردگان در زندگی خود و پوچی عشق او نسبت به همسر،
اشــاره میکند .این داســتان کوتاه ،یکی از مش ـ ورترین بخیهای موجود در مجموعة داســتان
کوتاه جیمز جویس یعنی دوبلینیها )5351( 1محســوب میشــود .خواندن این داســتان بهمثابة
خوانـدن تمـامی داســـتـانهـای کوتاه در مجموعة دوبلینیها اســـت و بنابراین« ،مردگان»،
منعکسکنندة بنمایههای اصلی این مجموعه است (اتریج،1001 ،

.)19 .

دو شـخصیت اصلی این فیلم و داستان جویس شباهت زیادی به هم دارند همانند گِرِتا در
داســتان «مردگان» ،لیلی نیز به مردی غیر از همســر خود عالقه دارد اما تفاوت اصــلی بین
شـخصیتهای این دو اثر به سومین شخصیت بر میگردد .درحالیکه مایکل فوری دلدادة گِرِتا
در هفدهسالگی و بهخاطر عشق به گِرِتا مرده است ،معشوق لیلی یعنی امین ،همننان زنده بوده
و در تمامی این سـا ها در کنار زنی دیگر زندگی میکرده اسـت .در عوض ،خسـرو میمیرد و
روح او بهتدریج به شــرح ماجرا و چگونگی دخالت غیرمســتقیم همســرش در مرگ خود
میپردازد .شخصیت مثبت مایکل فوری در داستان جویس به شخصیت نسبتاً منفی امین در این
فیلم اقتباسـی تبدیل شده تا حدی که یکی از شخصیتها او را فردی ناخوشایند مینامد که تن ا
برای گرفتن ارثیة خود به نزد مادر پیر خود در ایران برگشته است.
بنا به گفتة بسـیاری از منتقدین ،آثار مددرن (مثل آثار جویس) بهدلیل استفاده از تکنیکهایی
مانند جریان سـیا ذهن 1که بر ابعاد درونی انسانها تأکید دارند« ،قابلیت تبدیل به فیلم اقتباسی
را ندارند» (گرونسـتاد،1001 ،

 .)11 .اما مصـفا این داستان کوتاه را بیست و چ ار سا پس

از پخی تن ا اقتباس آمریکایی آن به کارگردانی جان هیوسـتون )5381-5301( 1بهصورت فیلم
1. Gabriel
2. Gretta
3. Internal Monologue
4. Dubliners
5. Stream of Consciousness
6. John Huston
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اقتباسـی در آورد .عالوه بر پیرنگ اصلی این فیلم که اقتباسی آزاد از داستان جویس محسوب
میشـود ،این اثر اقتباسی ،پیرنگهایی فرعی نیز دارد که هریک به شناخت ب تر شخصیتهای
اصـلی و پییبدرد درونمایة اصـلی داستان کمک میکند .داستان مادر امین و تایپکردن داستان
«مردگان» در لپتاپ توسـط او برای فرار از ابتال به آلزایمر و داسـتان فیلمی که لیلی بازیگر آن
اســت جزو پیرنگهای فرعی این فیلم محســوب میشــوند .داســتان فیلمی که لیلی نقی
شـخصـیت اصلی آن را ایفا میکند با داستان زندگی خود لیلی قرابت دارد ،بهگونهای که او نیز
زن جوانی اسـت که همسـر خود را از دست داده است اما روح همسرش به سراغ او میآید .با
اینکه این پیرنگهای فرعی چندان از نظر شــخصــیتها و حکایتهایشــان به داســتان جویس
نزدیک نیسـتند ،درونمایة آنها در خدمت مضمونهای اصلی داستان «مردگان» یعنی فناپذیری،
مرگ ،بیگانگی ،تن ایی و گذر زمان اسـت .این مطالعه با اسـتفاده از تقسـیمبندی سهگانة کانون
دید و سـط روایت ژرار ژِنِت ،به بررسـی چگونگی و چرایی تغییر روایت در این اثر اقتباسی
میپردازد .بنا به گفتة بسیاری از منتقدین ،ایدههای ژِنِت راهکارهای مناسبی برای تحلیل فیلم و
اقتباس در اختیار محققین قرار میدهد (اس ـت،م،1000 ،
 .)10بخی بعدی به معرفی این چارچوب نظری اختصا

 11 .فولتون و همکاران،1001 ،

.

دارد.

 .1 .1روش پژوهش
 .1 .1 .1کانون دید

زاویة دید را میتوان بهعنوان «زاویة بازگویی یک روایت یا چشــماندازی که از طریق آن،
وقایع و/یا افکارِ شــخصــیتها بازگو میشــوند» تعریف کرد (نیِری،1051 ،

 .)511 .یکی از

صـاحبنظران در زمینة روایتشــناســی ،ژرار ژِنِت ،نظریهپرداز ادبی و نشـانهشــناس فرانســوی
اسـت .اصطالح کانون دید بهجای زاویة دید اولینبار توسط ژِنِت در کتاب آرایهها ( 5)1مطرح
شـد (هورسـتکات و پِدری،1055 ،

 )83 .و بعدها توسـط بسیاری از محققین مورد پذیرش

قرار گرفت .با این حا  ،ژِنِت با بســیاری از تغییرات و اصــالحات پیشــن ادی منتقدین و
نظریهپردازان مختلف تئوری خود مخالف بوده اســت (هورســتکات و پِدری،1055 ،

.)11 .

)1. Figures (II
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در بحث زاویة دید ،ابتدا او بین «کســی که ســخن میگوید» و «کســی که میبیند» تمایز قائل
میشود (هورستکات و پِدری،1055 ،

.)511 .

این نظریهپرداز فرانســوی ،دو مف وم روایت همگوی و دیگرگوی 5را تعریف میکند .در
روایت همگوی ،راوی یکی از شـخصـیتهای حاضر در داستان است و در روایت دیگرگوی،
راوی نقشــی در داســتان ندارد (نیِری،1051 ،

 .)518 .ســپس او این نوع روایت را به ســه

مف وم مختلف توســـعه داده و در بحث زاویه دید آن را اینگونه مطرح میکند :کانون دید
بیرونی ،درونی و صـــفر .1کـانون دیـد بیرونی زمـانی رخ می دهد که راوی «تن ا ا،عما و
صحبتهای شخصیتها را روایت میکند» در حالیکه کانون دید درونی مربوط به زمانی است
که راوی اطالعات و دانسـتههای یکی از شـخصیتها را میداند زیرا او یکی از شخصیتهای
داستان است که از طریق ذهن خود به روایت داستان میپردازد (ژِنِت،5380 ،

 .)55-50 .اما

اصطالح کانون دید صفر (یا روایت فاقد کانون دید) زمانی استفاده میشود که «راوی اطالعات
بیشتری نسبت به کل شخصیتهای داستان دارد» (وایت،5335 ،

.)13 .

کانون دید صـفر بیشـتر در روایتهای کالسیک دیده میشود که راوی آنها همنون دانای
کُل ،اطالعات بیشـتری نسـبت به تمامی شخصیتها دارد (نیِری،1051 ،

 .)518 .کانون دید

درونی نیز میتواند سـه نوع مختلف داشـته باشد :ثابت (یا محدود به دانستههای یک شخصیت
از داسـتان) ،متغیر (تغییر روایت بین زاویة دید دو یا چند شخصیت) و چندگانه (توصیف چند
دیدگاه مختلف دربارة یک اتفاق توسط راوی) (نیِری .)513 -518 ،1051 ،با این حا  ،در گذر
زمان ،منتقدان این تئوری را تغییر داده و سعی در حل کاستیهای آن داشتهاند.
ژِنِت سـطوح مختلف روایت را به دو نوع برونداسـتان یا درونداستان 9تقسیم کرده و دلیل
این تقسـیمبندی را به فاصـله هر روایت از اتفاقی که در آن شـرح داده میشود نسبت میدهد.
بدینترتیب ،اولین و برجسـتهترین روایت ،برونداستان و دومین روایت ،درونداستان محسوب
میشـود (ژِنِت،5380 ،

 .)113-118 .یعنی ،راوی او  ،داسـتانی را روایت میکند که در آن،

یک راوی دیگر ممکن اســت داســتان دیگری را نیز روایت کند .در این صــورت اولین راوی،
1. Homodiegetic and Heterodiegetic Narratives
2. External, Internal, and Zero Focalization
3. Extradiegetic or Intradiegetic
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 .)81 .اگر بخواهیم

جایگاه راوی هر اثر را بهوسیلة سط روایت (درونداستان یا برونداستان) و رابطة آن با داستان
(همگوی یــا دیگرگوی) تعریف کنیم ،می توانیم چ ــار نوع جــایگــاه راوی را مطرح کنیم.5 :
الگوی برونداسـتان دیگرگوی :وقتی راوی درجهاو  ،داستانی را روایت میکند که خود در آن
نقشــی ندارد  .1الگوی برونداســتان همگوی :وقتی راوی درجهاو  ،داســتان زندگی خود را
روایت میکند  .9الگوی درونداستان دیگرگوی :راوی درجهدوم که داستان شخصیتهایی غیر
از خود را روایت میکند  .1الگوی درونداســتان همگوی :راوی درجهدوم که داســتان زندگی
خود را روایـت میکند (ژِنِت،5380 ،

 .)118 .بر اســـاس آننه از دیدگاههای ژِنِت پیرامون

کانون دید و روایت گفته شـد ،در بخی بعدی به بررسی تغییرات ایجاد شده در روایت این اثر
اقتباسی میپردازیم.
 .2بحث و بررسی
 .1 .2بررسی شیوههای متفاوت بازنمایی

مصفا شیوهای از روایتگری را در پلّه آخر بر میگزیند که بیننده بهتدریج بهعلت بیتفاوتی
لیلی نسـبت به همسرش و مرگ او ،پی ببرد .اینجاست که ماهیت رابطة لیلی با شخصیت سوم،
یعنی امین روشـن میشـود .در یک صحنه ،لیلی همانند گِرِتا ،به عالقه نسبت به معشوق جوان
خود اعتراف میکند این صـحنه تقریباً همانند زمانی است که گِرِتا در اتاق هتل ،راز اشکهای
خود را برای همسرش گابریل بازگو میکند.
مباحث پیرامون تغییر در شـیوههای بازنمایی اثر اقتباسـی ،گریزناپذیر است .به طور معمو ،
انتظار میرود که وقتی اثری نوشـتاری به فیلم تبدیل میشود ،بدعد تصویری آن افزایی یابد .اما
بر خالف آننه انتظار میرود ،در فیلم اقتباســی مصــفا ،دو راوی با گفتارهای خارج از قاب 5به
شـرح وقایع ،احسـاسـات و عالیق شـخصـیتها میپردازند .روایت خارج از قاب نشاندهنده
تأکید کارگردان بر بدعد شــنیداری اســت .نکتة قابل توجه دیگر این اســت که چنین گفتارهای
خارج از قابی در داستان جیمز جویس وجود نداشته و راویِ دانای کل 1با کانون دید صفر ،این
1. Voice-over
2. Omniscient Narrator
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اطالعات را در اختیار خواننده قرار میدهد .با این حا  ،در پلّه آخر ،خســـرو و لیلی (دو
شخصیت اصلی داستان) با گفتار خارج از قاب به شرح داستان و عواطف یکدیگر میپردازند.
برای مثا  ،در ابتدای فیلم ،صـدای خارج از قاب خسـرو ،شرح مختصری از داستان فیلم را
ارائه داده و با بیان این مسئله که همواره با توالی رویدادها مشکل داشته است ،بهنوعی بیننده را
از یک روایت پینیده و فاقد ترتیب زمانی آگاه میکند (دقیقة  )1:10که با شــیوة روایتگری
جویس قرابت زیادی دارد .البته در داســتان «مردگان» ،گابریل زنده اســت و نقشــی کلیدی ایفا
میکند اما در پلّه آخر ،خسرو مرده است .اینجاست که کارگردان با استفاده از شیوة روایتگری،
قدرت و اهمیت شـخصیت خسرو را به بیننده ثابت میکند .قدرت چیرة راوی داستان که همان
صــدای خارج از قاب خســرو اســت ،بر فیلم ســیطره دارد .روایت لیلی نیز بیشــتر مربوط به
شـخصـیت خسرو میشود تا خواستهها و آرزوهای خودش .تقریباً در اواسط فیلم ،لیلی نیز در
روایت داسـتان شرکت میکند .معموالً ،صدای خارج از قاب خسرو ،بر صدای لیلی چیره شده
و خود به شــرح ماجرا میپردازد .لیلی نیز بهطور غیرمســتقیم در مقابل صــدای خارج از قاب
خسرو واکنی نشان میدهد .مثالً در صحنة فیلمبرداری ،وقتی لیلی بهدلیل خندههای ناگ انی از
ایفای نقی خود باز میماند ،صـدای خارج از قاب خسرو از او میخواهد با امین تماس گرفته
تا مطمئن شـود در مرگ همسـرش ،خسـرو ،تقصـیری نداشـته است (دقیقة  .)1:10حتی وقتی
خسرو در بستر مرگ افتاده ،صدای خارج از قاب او ،امین را در ابراز تأسف و همدردی با لیلی
راهنمایی میکند (دقیقة  .)51:18لحن طعنهآمیز خســرو در این صــحنه ،خواننده را برای درک
نقی احتمالی امین در پایان داستان آماده میکند.
بنابراین ،میتوان گفت در فیلم اقتباسـی مصفا ،بدعد کالمی در کنار بدعد تصویری افزایی می
یابد .در نگاه او  ،ممکن اســت وجود این گفتارهای خارج از قاب را به عدم توانایی مصــفا در
رساندن مف وم اثر به شیوة تصویری و درک آسانتر پیرنگ غیرخطی فیلم نسبت دهیم .علیرضا
آقاخانی ،بازیگر نقی امین ،در مصاحبههای خود اذعان داشته این صداهای خارج از قاب بهنظر
تداعیکنندة عدم توانایی مصــفا در نمایی بدعد تصــویری فیلم بوده اســت البته پس از خواندن
فیلمنامه ،او به نقی م م صداهای خارج از قاب در پیشبرد تدریجی پیرنگ داستان ،پی میبرد
(شیربانی.)5935 ،
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گرچه زندگی زناشویی خسرو و لیلی همواره پر از تنی بوده ،بیننده تن ا از طریق گفتارهای
خارج از قاب به این مســـئله پی میبرد .همننین ،یکی از م مترین درونمایههای داســـتان
«مردگان» نیز از طریق صـدای خارج از قاب خسرو بیان میشود« :من یه آدم ناجوریام یعنی با
لیلی که جور نیسـتم اصالً به دردش نمیخورم .چند شب دیگه تو مجلس سا مامانجون تازه
میف مم که خیلی وقته از فکرش پاک شدم» (دقیقة  .)19:55این مراسم سالگرد ،بهمثابة مجلس
رقص داستان «مردگان» است که در آن ،گابریل از فاصلة روحی و عاطفی بین خود و همسرش
آگاه میشـود .خسـرو نیز همانند گابریل ،لحظاتی به همسـر خود خیره میشود که به یک آواز
قدیمی گوش ســپرده و اشــک میریزد (جویس،1000 ،

 110 .دقیقة  .)11:11همانطور که

مســئلة گذر زمان ،مرگ و زندگی ،فکر گابریل را در پایان داســتان ،بهخود مشــغو میکند
(جویس،1000 ،

 ،)111 -111 .خبر مرگ زودهنگام خســرو نیز او را به آرامی رســانده و

پس از آن ،خســرو با مصــائب و مشــکالت خود کنار میآید .بنابراین ،صــدای خارج از قاب
خسـرو نشـان میدهد که چگونه او با خبر مرگ خود به آرامی رسیده و سعی میکند با توسل
به سرگرمیها و عالیق کودکی ،به تعاد روحی دست یابد (دقیقة .)91
اسـتفاده از صـداهای خارج از قاب ،نشاندهندة دو نکتة م م است :نخست ،مصفا با آوردن
صـداهای خارج از قابِ شـخصـیتها ،بهجای نشـاندادن گفتگوهای صـمیمانة آنها ،مضمون
بیگانگی و تن ایی را بهطور غیرمســتقیم القا میکند .ثانیاً ،پلّه آخر که عمدتاً از طریقِ صــداهای
خارج از قاب روایت میشـود ،ریتم کُند و منفعلی دارد .این امر نشان میدهد که احتماالً مصفا
با آگاهی از فضــا و ریتم اثر اصــلی ،ســعی کرده اســت تا حا و هوای فیلم خود را به داســتان
«مردگان» نزدیکتر کند.
« .2 .2مردگان» و پلّه آخر :تحلیل یک روایت در دو اثر

ابتدا این دو اثر را بر اسـاس تقسـیمبندی اولیة روایت توسط ژِنِت ،یعنی روایت همگوی و
دیگرگوی ،بررســی میکنیم .راوی جویس دخالتی در جریان داســتان نداشــته زیرا او خارج از
داسـتان به روایت آن میپردازد .اطالعات او بیشـتر از تمامی شـخصیتها بوده و این اطالعات
منحصــر به شــخصــیت خاصــی نیســت .بنابراین ،روایت این داســتان کوتاه به نوع دیگرگوی
نزدیکتر اسـت .اما در اثر اقتباسـی مصفا دو شخصیت اصلی به روایت داستان میپردازند .این
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دو راوی عمدتاً دربارة عالیق ،احساسات ،گذشته و تمایالت خسرو سخن میگویند و در مورد
درونیات سایر شخصیتها اطالعاتی نمیدهند .به همین دلیل بیننده از احساسات لیلی و امین و
دالیل جدایی آنها بیخبر میماند .بنابراین میتوان گفت این فیلم دارای یک روایت همگوی
است.
اکنون به تقســیمبندی ســهگانة ژِنِت از کانون دید بر میگردیم و به تحلیل دقیقتر این دو
روایت میپردازیم .با توجه به نظریة ژِنِت ،بهنظر میرســد که روایت داســتان جویس ،به کانون
دید صـفر نزدیک باشـد چراکه از همان ابتدای داسـتان ،راوی دربارة تجربیات گذشتة خانواده
گابریل در رابطه با مراسم سالیانة رقص سخن میگوید:
رقص سـاالنه دوشیزگان مورکان ،همواره امر م می بود .هر کس آن دو را
میشــناخت به این رقص میآمد .افراد خانواده ،دوســتان قدیم خانواده،
اعضای دسته سرودخوانان جولیا ،هر یک از شاگردان کیت که به حد کافی
بزرگ شــده بودند ،و حتی بعضــی از شــاگردان ماری جین هم میآمدند.
حتی یک بار هم نشــده بود که این مجلس رقص برگزار نشــود .ســا های
سـا  .همه به یاد داشـتند از وقتی که جولیا و کیت بعد از مرگ برادرشــان
پات ،خانهای را که در اســـتونی باتر داشـــتند رها کرده و ماری جین ،تن ا
دختر برادرشـــان را به فرزندی پذیرفتند ،به خانة تاریک و رفیع واقع در
آسـترزآیلند آمده و این مجلس را برگزار کردند . . . .این مجلس ،هر سا ،
با شــکوه و جال خاصــی تکرار شــده بود( .جویس،1000/5915 ،
)151 -151

.

5

در جایی دیگر از این داسـتان ،راوی احساسات خالههای گابریل را دربارة یکی از می مانان
اینگونه شــرح میدهد« :آن ها وحشــت داشــتند که فِرِدی مالینز عصــبانی شــود» (

.)151 .

همننین در اوج داستان ،صحنة م م راهپلّه ،که در آن گِرِتا اشکریزان به موسیقی سنتی ایرلندی

 .1این مطالعه از ترجمه پرویز داریوش برای قسمتهای مربوط به داستان جویس استفاده کرده است .اما بنا به تشخیص نویسندگان
اصالحاتی در ترجمه نیز ایجاد شده است.
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که یادآور د دادة قدیمی او اســت گوش میدهد ،راوی احســاســات گابریل را شــرح داده و
تضادهای درونی او را با دیدن چنین صحنهای ،توصیف میکند:
زنی نزدیک طبقه او ایسـتاده بود .در آرامی سـایه اشک میریخت .گابریل
صـورتی را نمی دید اما رنگ خاکی و نقی صورتی دامن او را که در سایه،
سیاه مینمود ،میدید  . . .در هوای حزنانگیز دهلیز ایستاد ،و کوشید آهنگی
را کـه آن مرد میخوانـد درک کنـد  . . .در حالت زنی ،حقیقتی مرموز و
بااب ت ن فته بود ،مثل اینکه گِرِتا نماد و دلیل چیزی باشــد .گابریل از خود
پرسـید یک زن که روی پلّه در تاریکی بایستد و گوش به موسیقی دوردست
بدهد ،نشــانه چیســت اگر گابریل نقاش میبود ،تصــویر زنی در آن حا
میکشید( .جویس،1000/5915 ،

)538 .

بهطور کلی ،در تمام متن این اثر ادبی ،نمونههای زیادی از آگاهی راوی نسبت به احساسات
درونی شــخصــیتها دیده میشــود .بنابراین ،ایدة کانون دید صــفر برای راوی داســتان کوتاه
«مردگان» تأیید میشود .البته ،مصفا از این شیوة روایتگری استفاده نمیکند .همانطور که پیی
از این نیز گفته شــد ،تفاوتها و ویژگیهای منحصــربهفرد هر شــیوة بازنمایی ،باعث میشــود
اقتباسکننده از روشهای مختلفی برای نشــان دادن یک اثر در قالبی دیگر اســتفاده کند تا
مشـکالت و نقصهای قالب اقتباسـی را رفع کرده یا کاهی دهد .بهنظر میرسـد مصفا با شیوة
روایتگری خود ،عالوه بر حل مشکالت ناشی از تغییر رسانه نوشتاری به فیلم ،احساس بیننده
نسـبت به شـخصیت های اصلی داستان را نیز دگرگون کرده و خوانی متفاوتی از جویس ارائه
میدهد.
در نگاه او  ،ممکن است تصور کنیم انتقا متن از نوع نوشتاری به نوع فیلم ،مصفا را وادار
کرده تا با افزودن گفتار خارج از قاب ،مشــکل کاهی بدعد کالمی در فیلم را پوشــی دهد .اما
روایت این اثر اقتباسـی ،همان روایت کانون دید صـفر موجود در داستان جویس نیست .راوی
دانای کل «مردگان» ،در پلّه آخر دیده نمیشود .در عوض ،کارگردان از گفتار خارج از قاب دو
تن از شـخصـیتهای اصلی فیلم ،برای روایت داستان ب ره میبرد تا نقی بیننده را در قضاوت
راجع به شـخصـیتها پررنگتر کند .خسـرو و لیلی به توصیف احساسات ،تمایالت و زندگی
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گذشتة خود یا دیگری میپردازند .اما بهطور عمده ،این فیلم بهصورت گفتارهای خارج از قاب
خســرو ،یعنی یک راوی مرده ،روایت میشــود .لیلی و امین به این گفتارهای خارج از قاب
خسـرو ،واکنی نشان میدهند ،مثل زمانی که خسرو به امین پیشن اد میدهد چگونه برای مرگ
او عزاداری کند (دقیقة .)50:53
گفتار خارج از قاب خسرو ،به شرح وقایع مختلف زندگی گذشته میپردازد .او تجربیات و
خاطرات مشترک کودکیاش را با لیلی و امین در تفرش شرح میدهد:
خسرررو :غصــه نخور الزم نیســت چیزی بگی .لیلی که غریبه نیســت
میتونی هینی نگی .همینطوری سـرتو بنداز پایین ،میشه همون تاسف
و همدردی .میخوای به بنگیامون فکر کن .اون وقتا که تو تفرش با
هم االغ سواری میکردیم .یه وقت دیدی یه اشکی هم تو چشات جمع
شــد .میخوای به ســوزش دســتت فکر کن .تازه قراره یه بار دیگه هم
بسوزی .اصال همینطور وایسا بروبر منو نگاه کن از همه ب تره .اولی یه
چند ثانیه دلت میریزه پایین اما بعد حالت جا میاد( .دقیقة )51:11
تقریباً در اواســط فیلم ،لیلی نیز در روایت داســتان شــرکت کرده و برای چند ثانیه ،صـدای
خارج از قاب خسـرو را میشـنویم« :دلی میخواست بره توی بغل مادرش سرشو تو لباسی
فشـار بده و بهجای درس و مشـق[ ،خسرو ادامه می دهد] تن ا تکلیفم مطالعه پیچ و خم لباس
مادرم باشـه یا جزئیات در و دیوار و پنجرهها» (دقیقة  .)91:91اما صدای خارج از قاب لیلی در
این صــحنه متوقف شــده و با صــدای خســرو ادامه مییابد .بنابراین ،اولین گفتار خارج از قاب
لیلی ،توسـط گفتار خارج از قاب خســرو متوقف و با صــدای خسـرو ادامه داده میشـود .لیلی
مجالی برای ادامه سخنهای خود نمییابد.
صـدای خارج از قاب لیلی ،باز هم راوی داسـتان مصـفا میشود و در دیالوگی همانند گِرِتا
توضــی میدهد که چگونه دلدادة جوان او در هفدهســالگی برای او جان داده اســت (دقیقة
 .)11:19این تن ا زمانی است که در آن صدای خارج از قاب لیلی ،دربارة موضوعی که مستقیماً
به خود او مربوط میشــود حرف میزند .اما بیننده در انت ای داســتان متوجه میشــود که این
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صـحنه یک دروغ بوده و دلدادة لیلی همان دکتر امین است که در تمام این سا ها در کنار زنی
دیگر زندگی میکرده است.
از این صـحنه به بَعد ،صـدای خارج از قاب لیلی ،باز هم روایتگر داسـتان میشـود ،اما او
همانند قبل ،تن ا در مورد خسـرو و احسـاسـات و عالیق او سـخن میگوید .این شیوه نشانگر
قدرت و سـیطرة شـخصـیت خسـرو در روند داسـتان است .بنابراین ،تن ا صحنهای که در آن،
صــدای روایتگر لیلی در مورد زندگی خودش صــحبت میکند ،همان صــحنهای اســت که از
کتاب جویس گرفته شـده است .جالب اینجاست که تن ا دروغی که لیلی میگوید نیز در همین
صحنه ن فته است (دقیقة .)11:11
گِرِتا نیز همنون لیلی ،اما با صراحتی بیشتر ،به عالقة خود اعتراف میکند:
گابریل با طعنه پرسید« :پس تو قبالً عاشق کسی بودی »
گِرِتـا جواب داد« :پســـر جوانی بود بـه اســـم مـایکل فوری .همدیگر را
می شـــنــاختیم .او نیز همین آواز دخترک اوگریمی را می خوانــد .خیلی
زودرنج بود».
گـابریل ســـاکت بود .نمیخواســـت گِرِتا خیا کند که او توج ی به این
جوانک زودرنج دارد( ».جویس،1000/5915 ،

)108 .

صحنة اعتراف گِرِتا بهصورت یک مکالمة دو نفره بین او و همسرش رخ میدهد ،اما صحنة
اعتراف لیلی بهصورت گفتار خارج از قاب روایت میشود و خسرو چندان نقشی در این صحنه
ندارد .تن ا نقی خسرو در زمان این اعتراف ،ز زدن به بیرون از پنجرة اتاق است صحنهای که
برای گابریل در انت ای داســتان و در لحظة کشــف و ش ـ ود 5رخ میدهد .یک دلیل این مســئله
ممکن اسـت تابو بودن پرداختن به موضوع عالقة زن به مرد دیگری غیر از همسر قانونی خود
در ســینمای ایران باشــد .بنابراین دلیل دیگر اســتفاده از چنین روایتی ،پرداختن غیرمســتقیم به
موضــوع ممنوعة داســتان اســت .به همین دلیل ،مصــفا از گفتار خارج از قاب بهجای مکالمات
شـخصـیتها اسـتفاده میکند .بهعالوه ،این شیوة روایتگری ،بر بیاهمیت بودن نقی لیلی نیز
صحه میگذارد .او هیچ وقت داستان خود را روایت نمیکند و تن ا از خسرو سخن میگوید.
1. Epiphany
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بهطور کلی ،میتوان گفت روایت پلّه آخر ،به کانون دید درونی نزدیک اســـت چرا که
اغلب صـداهای خارج از قاب به شــرح عواطف و امیا یک شـخصــیت داسـتان یعنی خســرو
میپردازنـد .نوع این کانون دید درونی نیز بنا به آننه از تئوری ژِنِت در قســـمتهای قبل این
مقاله گفته شـد ،متغیر اسـت .یعنی روایت از زاویة دید یک شـخصـیت (خسـرو) به زاویة دید
شـــخصـــیتی دیگر (لیلی) تغییر میکند و بالعکس .گاهی اوقات ،حتی صـــدای خارج از قاب
خسرو ،صدای خارج از قاب لیلی را متوقف کرده و خود به بیان ادامة سخن میپردازد.
روایت کانون دید صــفر در داســتان جویس باعث میشــود مخاطب به ضــعف و ناتوانی
گابریل پی برده و تا حدی احساس عصبانیت و سرخوردگی داشته باشد اما مخاطب فیلم مصفا
بیشــتر با خســرو احســاس همذاتپنداری کرده و به او ترحم میکند .این احســاس ضــعف و
سستی بهویژه پس از اعتراف گِرِتا آشکار میشود:
هشــیاری شــرمآوری به درون گابریل رخنه کرده بود .خود را موجودی
مســـخره میدید که برای خالههایی پادویی میکرد .آدم احســـاســـی
خوشنیت ولی عصـبی که برای عوام نطق میکرد و احسـاسات دلقکوار
خود را م م تصور میکرد ( . . .جویس،1000/5915 ،

)103 .

جویس با اســتفاده از تکنیک روایت کانون دید صــفر که در آن معموالً راوی بهطور تقریباً
یکسـانی به بررسـی افکار و احساسات تمامی شخصیتها میپردازد با نشان دادن ناتوانی او در
برقراری ارتباط مؤثر با دوستان و حتی همسر خود ،بیننده را از ضعف شخصیتی او آگاه میکند.
این در حالی اسـت که مصفا با استفاده از کانون دید درونی و بهکارگیری دو راوی که عمدتاً به
شــرح عواطف ،افکار و احســاســات خســرو میپردازند ،او را در مرکز توجه بیننده قرار داده و
امین و لیلی را به حاشیه میراند .هر گفتار خارج از قاب لیلی نیز ،با گفتار خارج از قاب خسرو
متوقف شـده و ادامه مییابد و قدرت این شخصیت را بهطور غیرمستقیم بازتاب میدهد .عالوه
بر این ،در داستان جویس ،گابریل تن ا دربارة مرگ اطرافیان خود و بشر در معنای عام تأمل می
کند اما در فیلم مصفا ،خسرو خود میمیرد و این مسئله به همذاتپنداری بیننده با این شخصیت
کمک میکند.
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بهنظر میرسـد که قدرت خسـرو در تظاهر به نداشتن قدرت ،ن فته است و این نوع روایت
به قدرت گرفتن او دامن می زند .امین نیز هیچ صدای خارج از قابی ندارد و بیننده از شخصیت
او بهویژه احســاســاتی مربوط به لیلی آگاه نیســت .بدین ترتیب ،خوانندگان جویس با مایکل
فوری همذاتپنداری میکنند ،اما بینندگان فیلم مصـفا علیه امین و لیلی موضع میگیرند .برخی
منتقدان تا آنجا پیی میروند که از رابطة لیلی و امین با نام «آخرین پلّه روشنفکری» یاد میکنند
(گروه فرهنگی مشـرق .)5935 ،همننین شخصیت گِرِتا شرایط ب تری نسبت به لیلی دارد .او با
یـاد و خاطرة مایکل زندگی می کند ،اما امین و لیلی در تمام این ســـا ها در کنار افراد دیگری
زندگی میکردهاند.
در بحث پیرامون ســطوح مختلف روایت (برونداســتان یا درونداســتان) ،صــدای خارج از
قاب خســرو پس از مرگ که راوی او این فیلم محســوب میشــود ،در همان ابتدای داســتان
اعالم می کند که قرار اسـت داسـتان زندگی و مرگ خود را به سمع و نظر بیننده برساند (دقیقة
 .)1:51در جریان این داســتان ،راوی مرده به توصــیف داســتانی میپردازد که صــدای خارج از
قاب لیلی نیز بعضـاً راوی آن میشود .یک نمونه از چنین لحظهای را میتوان در داستان خسرو
و زمانی یافت که صدای خارج از قاب لیلی به روایت عشق د دادة خود برای خسرو میپردازد:
آخرای تعطیالت بود خونـه مـامـان جون تو تفرش .داشـــتم چمـدونامو
میبسـتم برگردم ت رون .پسرک ناخوش بود از سرما میلرزید .ب ی گفتم
از سرما میمیری برو خونهتون .گفت دیگه نمی خواد زنده بمونه .منم زدم
زیر خنده .دلشـــو شـــکســـتم .دوباره که از پنجره نگاه کردم دیدم هنوز
اونجـاســـت  . . .یـه هفته بعد از اینکه اومدیم ت ران گفتن مرده .همونجا
خاکی کردن( .دقیقة )11:11
بنابراین میتوان چنین ادعا کرد که ســط روایت خســرو باالتر از ســط روایت لیلی قرار
گرفته اسـت .چون خسـرو داستان زندگی خود را روایت میکند ،الگوی روایت او برونداستان
همگوی اســت .راوی ســط دوم پلّه آخر ،یعنی لیلی نیز بهجز صــحنة اعتراف به د دادة خود،
بهطور عمده به شرح احساسات ،عواطف و خاطرات خسرو میپردازد .پس الگوی روایت او را
میتوان درونداسـتان دیگرگوی دانسـت .بنابراین ،گرچه بهنظر میرسد دو شخصیت مرد و زن
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اصلی داستان دارای صدایی روایی هستند ،خسرو با سط روایت او و همگوی ،نقی محوری
و پررنگتری در داستان دارد .او علی رغم ضعف و انفعا شخصیتی ،با در دست داشتن موضع
برتر روایی ،بیننده را به همذاتپنداری وا میدارد.
 .3نتیجهگیری

بر اسـاس آننه در مقاله گفته شـد و علیرغم انتظار بینندگان ،علی مصفا همزمان با افزایی
بدعد تصــویری این اثر ،بر بدعد کالمی آن نیز افزوده اســت اما روایت این فیلم با روایت منبع
اقتباسـی آن متفاوت اسـت .راوی داسـتان «مردگان» از زندگی و عواطف شـخصیتها ،آگاهی
نسبتاً کاملی داشته و در جایجای داستان به شرح احساسات و تمایالت آنها میپردازد اما دو
صـدای خارج از قاب در فیلم مصفا عمدتاً به شرح و توصیف احساسات و تمایالت شخصیت
مذکر اصــلی داســتان یعنی خســرو میپردازند .بر اســاس تقســیمبندی کانون دید ژِنِت ،روایت
کانون دید صفر داستان جویس در پلّه آخر ،تبدیل به روایت کانون دید درونی شخصیت خسرو
میشـود ،اما تن ا متنی که صـدای خارج از قاب لیلی در آن به توصیف موضوعی درمورد خود
میپردازد ،دیالوگی اسـت که مسـتقیماً از داستان جویس گرفته شده است .بعدها بیننده از عدم
صــحت این گفته مطلع میشــود .همننین ،در بحث الگوی روایت ،خســرو راوی او داســتان
زندگی خود و لیلی محســوب شــده و در داســتانی که روایت آن را بر ع ده دارد ،لیلی نیز به
روایت احساسات و عواطف وی میپردازد .بدین ترتیب ،روایت برونداستان همگوی خسرو و
روایت درونداسـتان دیگرگوی لیلی بهطور غیرمسـتقیم ،خسرو را در موضع قدرت قرار داده و
خواننده را به همذاتپنداری با این شــخصــیت وا میدارد .با این حا  ،لیلی در هیچ زمانی،
مجا بروز احســاســات واقعی خود را از طریق این صــداهای خارج از قاب نمییابد و بدین
ترتیب ،احســاســات واقعی و حرفهای نگفتة لیلی همننان از بیننده پن ان میمانند .این امر
طبیعتاً منجر به همذاتپنداری بیننده با خســرو و مت مکردن لیلی به خیانت ،دروغ و ناراســتی
میشـود .بنابراین ،تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه اقتباسکنندة مذکر ،بر نوع روایت باعث شده است
تا بینندهها و حتی برخی از منتقدان مختلف ایرانی بدون در اختیار داشــتن صــحبتهای هر دو
شــخصــیت ،لیلی را مورد نقد و هجمه قرار دهند .در نتیجه ،این امر ،برداشــت بینندگان از
شــخصــیتهای داســتان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .با این حا  ،تغییر کانون دید به مخاطب

شمارة سوم

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

510

 مصفا با این، بنابراین.ایرانی کمک میکند تا قضـاوت آسانتری دربارة شخصیتها داشته باشد
 هماهنگکردن فیلم با ذائقة، ســعی در آســانتر کردن شــناخت شــخصــیتها و در نتیجه،تغییر
 با این تغییر در، گرچه روایت داســتان فیلم پینیده اســت، رویهمرفته.مخاطب ایرانی دارد
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Extended Abstract
1. Introduction
It is believed that we can provide our learners with the appropriate language devices
in writing through which they can increase their knowledge of linguistic and
structural pattern in written texts. Besides, concepts such as identity and culture are
included in written texts. Therefore, it is essential to focus on identity in education.
In other words, writers show their identities in their writings. Consequently, when
researchers write their research articles they manifest their professional identities in
their academic writings. However, there has been little focus on this essential
concept. Thus, the current study seeks to address this gap in the language education
domain, and investigates how mixed methods researchers project their identities into
research articles written in English from the point of view of Critical Discourse
Analysis.
2. Methodology
Four mixed methods research articles written in English were selected among
different research articles published in leading applied linguistics journals
including and to be analyzed. In order to have a framework to analyze the data, we
devised a model of researcher identity from previous taxonomies in CDA including
the patterns of inclusion / exclusion, activation / passivation, and individualization/
assimilation (van Leeuwen, 2008), transitivity pattern (Halliday & Matthiessen,
2004), the why this way and not that way tool, the significance building tool, the
relationships building tool, the connections building tool, the intertextuality tool
(Gee, 2014), the code glosses tool, and the self-mentions tool (Hyland, 2004).
Afterwards, based on the devised model, we analyzed the corpus critically to see
whether mixed methods researchers have a particular pattern to project their
identities into their writings. To do so, the main social actors were identified. In
other words, teacher, learner, and textbook were identified as denominators.
1 Corresponding Author: esotoude@alzahra.ac.ir
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3. Discussion
The theme of these four mixed methods research articles was “teacher education”.
Data analysis showed that the mixed methods researchers tried to follow the predetermined format of article writing; however, they added few sections related to
their own article. In other words, they tried to have the pre-determined sections such
as introduction, methodology, results, and discussion. They added few sections
which were specifically related to the topic of their article. Furthermore, considering
the employment of social actors it was found that “teacher”, and “textbook” were
included more than being excluded but this is not the case regarding “learner”. This
can be due to the fact that the mixed methods researchers intended to deemphasize
the role of learners in their writings. Moreover, “teacher” was the most included
social actor with the “textbook” in the second position and the “learner” in the third
position. This shows the fact that since the theme of the articles was teacher
education, the authors tried to include “teachers” more than “leaners” and
“textbooks” to show the important role of the teacher in any educational system.
Furthermore, they focused on “textbook” as a non-human social actor in their writing
and they included it more than excluded.
In addition, the activation/passivation pattern indicates that the occurrence of
activation regarding “teacher” is nearly similar to the occurrence of passivation
which shows that the mixed methods researchers were conservative in employing
active and passive voice in their writing regarding “teacher” and tried to show the
teacher as a dynamic force in some parts of their writing regarding actions such as
complimenting, performing, arguing, etc. and as the object of the verb regarding
actions such as controlling, observing, comparing, etc. in other parts of the texts to
have an unbiased viewpoint.
It is worth mentioning that the writers employed different ways in representing the
pattern of individualization/assimilation. “Teacher” was assimilated more than being
individualized. Concerning learners, similar pattern could be seen.
Concerning transitivity, we can see that authors employed mental, material,
behavioral, and relational processes more than the verbal process. Also, the writers
used relative clauses to help the readers grasp the concepts in the texts better. They,
similarly, used frame markers to refer to discourse acts and stages in the argument;
it means that they explicitly refer to discourse shifts or text stages. The authors also
employed hedges which indicate the author’s doubt. Moreover, the writers used
attitude markers to show the importance of the different concepts and their attitude
to the textual information. The reason for using attitude markers can be that mixed
methods researchers might use this tool when they are relying greatly on their
personal convictions and ideas in order to influence their readers.
Additionally, they used engagement markers to have a relationship with their
readers, and they employed transitions almost frequently in their research articles.
The writers employed these devices in their writings so that they can show their
readers how different parts of texts were connected to one another.
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These researchers also used evidentials to document their claims, and to give credit
to the people whose ideas were used in texts. On the other hand, they tried not to use
evidentials very frequently since they might feel that using frequent citations indicate
lack of originality. In addition, they did not use code glosses very frequently in their
writings. Therefore, they thought that the reader could realize the intended meaning
of the elements in text; so, there was no need to elaborate on it more by using these
devices.
Besides, they used self-mention devices showing that although they did not try to
show their presence explicitly in most parts of their writings, they had a balance in
that regard and whenever they found it necessary they used self-mentions rather than
other terms such as “the researcher” to show their powerful authorial presence.
4. Conclusion
This study tried to examine how mixed methods applied linguistics researcher’s
project their identities into their research articles. The results seem to imply that they
followed certain patterns in their articles by using specific linguistic devices. They
employed all subdivisions of the devised model. We couldn’t find any study on
researcher identity; however, we found different studies in the field of identity in
general, and this study was in line with these previous studies. The findings of the
current study would be beneficial for language teachers, learners, and educators to
help them become more self-conscious about representing their identities in the
content of the textbooks and research articles. One of the strengths of this study,
therefore, is that it gives hints to the writers that their readers learn beyond their
words; and in research articles they not only present informational content, but also
they represent their identities.
Keywords: Critical Discourse Analysis, Applied linguistics, Researcher identity,
mixed methods research articles.
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Extended Abstract
1. Introduction
The present paper aims to provide a critical analysis of how cultural filter has been
applied in Chris Lear’s and Soheila Sahabi’s (2000) English translation of Houshang
Moradi Kermani’s Bacheha-ye Qalibafkhaneh [Carpet-Weaving Factory Children]
(1980/2011) with a particular view to the short story “Razou, Asadou and Khajijeh”.
The paper focuses more specifically on the rendering of “idioms” as a typical
example of culture-specificity in translation.
Houshang Moradi Kermani’s Bacheha-ye Qalibafkhaneh [Carpet-Weaving Factory
Children] seems to be the best candidate for testing translation criticism models due
to the variety of discourse registers employed in it and the cultural diversity of the
Iranian rural and traditional environments reflected in the book as well as frequent
uses of elements derived from pre-modern Iranian religious and traditional norms.
Moradi Kermani is among a limited number of Iranian writers whose works have
internationally been received and welcomed. He was first introduced to the global
literary world through the English translation of Bacheha-ye Qalibafkhaneh and ever
since, he managed to receive a large variety of international awards for different
works including the above-mentioned book. Therefore, it will be an appropriate
question to ask whether or not the involved translators have relatively managed to
recreate in the target text, the contextual, native and cultural characteristics of
Bacheha-ye Qalibafkhaneh, and more specifically, the short story “Razou, Asadou,
Khajijeh”. If yes, how; if not, why. The paper, however, confines itself to the
translation of only one particular type of cultural-specificity, namely, idioms, since
the style employed by the author has been highly “idiomatic” in nature.
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2. Methodology
Khanjan’s Critical Translation Analysis (CTA) Model (2012, 2013), which draws,
on its own right, on Michael Halliday’s Systemic-Functional Linguistics (SFL)
(1994, 2004), has been adopted as the research analytical framework. CTA addresses
both endogenous (intra-textual) and exogenous (social and extra-textual) parameters
involved in translation and, in so doing, it takes heel, at the same time, of both the
product and the process of translation. Given the two CTA underlying assumptions
of “translation as re-contextualization” and “translating as filtering”, the present
paper aims to show how appropriate have been the translators’ applications of
cultural filter to target contextual requirements.
3. Discussion
An episode by episode analysis of the source and target texts in question indicates
that Lear and Sahabi have resorted to some four general strategies in rendering the
source idiomatic expressions, including: 1) omission, 2) cultural filtering through
equivalent finding, 3) cultural filtering through equivalent making, and 4) literal
transference of the source idioms to the target system. The first strategy has been
employed in cases where the translators have not been able to adopt the second or
the third strategies; the second strategy has been used in cases where there have been
natural (or bidirectional) target equivalent counterparts available to the translators;
the third strategy, however, has been employed in the absence of such natural
equivalents where the translators have been obliged to replace the semantic and
pragmatic aspects of the source idioms by some descriptive (directional) equivalents;
and finally, the last strategy used by the translators has been the transference of the
idioms in which a literal translation of the source idiom has been provided wherever
the translators have thought that a literal reproduction of idioms with less semantic
opacity could possibly result in a more or less similar function.
A statistic description of the results obtained shows that in some 50 percent of cases
(i.e., 49.29%), the strategy of equivalent making has been used whereas equivalent
finding (with 30.36%), omission (with 10.71%) and transference (with 9.64%) have
respectively ranked lower. This finding is consistent with the findings already
reported by Baker (1992), Zeinali (2011), and Alavi and Zeinali (2014) among the
most relevant research works.
A brief comparison of the source and target texts under discussion will immediately
show that the target text is significantly longer than the source. This finding that is
consistent with one of the well-known translation universals indicating that
translation tends to be longer than the original (see, for example, Pym, 2014) may
probably be attributed to the higher frequency of the strategy of equivalent making
dealing with some (typically longer) descriptions of the semantic/pragmatic content
of the idioms. The implication of such a finding is that it can be assumed that cultural
equivalent finding may contribute to the briefness of translation whereas equivalent
making may result in the length of the text.
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Another point worth mentioning is that idioms move on a relative continuum from
“totally culture-specific” to “totally universal” cases in terms of their conceptual
building constituents. Our findings show that the more culture-specific an idiom is,
the less opaque it will be where the translator will accordingly be less likely to adopt
an equivalent finding strategy.
4. Conclusion
All in all, the paper findings indicate that “making descriptive (or directional)
equivalents” and “finding cultural (i.e., natural or bidirectional) equivalents”, with
the highest frequencies of occurrence among the translation strategies adopted by the
translators, have generally led to some relative functional equivalence relations.
When confronted with radically culture-specific idioms, however, the translators
have mostly ignored the idioms in question all together and have, accordingly,
resulted in a relative loss of domestic rural culture intended by the author.
But, in spite of neutralization of such rural and traditional aspects of the source, it
seems to us, in general, that the translation of idioms in the short story “Razou,
Asadou, Khajijeh” has relatively been successful where, in most cases, the
translators have managed to make at least some appropriate “second optimal
choices”. That is possibly why the English translation of Bacheha-ye Qalibafkhaneh,
could finally provide the ground for Moradi Kermani to win the Hans Christian
Andersen Award which is the highest international recognition given to an author
and an illustrator of children's books.
Keywords: Critical Translation Analysis (CTA), Cultural filter, Translation of
idioms, Houshang Moradi Kermani, Carpet-Weaving Factory Children.
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Extended Abstract
1. Introduction
One of the most important periods in French literature is the classical dramatic
literature movement in the 16th, 17th, and 18th centuries in which outstanding dramatic
works (either comedy or tragedy) were produced by great French play writers using
the principles and rules of the ancient Greek and Roman classicism literary schools.
In this study, the authors take into consideration the different themes, anecdotes,
stories, and legends of the East which have been extracted from several cultural and
literatary sources and ancient civilizations of the East in order to create a new
concept, especially Persia (Iran), Ottoman (Turkish), India, and China. In this paper,
we briefly investigate the Eastern themes in classical French drama.
2. Research Methodology
In each section, we briefly review a number of classic dramatic works by famous
French play writers. These literary works would be analyzed in terms of their
political, social, and cultural representations and themes of contemporary society as
well as the way they have expressed their thoughts and ideas.
Section I - The East and Renaissance Drama
Due to the conflicts and religious clashes between Catholics and Protestants during
the pre-mentioned time period, the majority of the plays written by French writers
have used the Eastern themes of the books of Bible, especially Esther and Aman
stories, to denounce injustice and prejudice in religion, criticize the existing political
conditions and promote religious coexistence.
Section II – The East and the Classical Tragedies
Classical tragedy French writers have used the latest dramatic works of ancient
Greek, ancient Roman times, and new eastern themes in the following ways:
1. Historical accounts of the kings, princes, and famous captains of the Eastern
Empires, especially ancient Iranian history and tragedies such as Rodogune, Suréna,
Corneil, Mithridate, and Racine. The life story and glories of Iranian kings such as
Cyrus, Darius, Xercès, Artaxercès, Cosroès, and Sapor have been presented in
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various on-the-scene tragedies. In these tragedies, several themes such as Iranian
glory, courage, valor, truth, purity, and generosity have been exhibited.
2. Stories and legends of Turkish and Arab figures such as Bajazet tragedy, Racine
and Sadegh dramas (Zaire), Mahomet, and Voltaire. The themes of such tragedies
are derived from the traditions, customs, and adventures of the courtiers’ of the
Umayyad, Abbasid, and Ottoman empires which implicitly reflect their
philosophical ideas for combatting prejudice and superstitions, as well as promoting
religious tolerance.
Section III – The East and Classical Comedies
With the publication of French travelers’ writings about the East as well as the
translation of popular Eastern books and stories (e.g. the translation of Thousand and
One Nights into French), classical comedy writers found access to an abundance of
pristine classic themes in order to create new comedies such as Bourgeois
gentilhomme, Molière, Théâtre de la Foire, and Le Sage.
In such comedies, Eastern anecdotes and legends, as well as funny scenes were
exhibited by presenting the customs, rituals, and ceremonies of the East and
introducing ridiculous characters, buffoons, and clowns in well-written stories.
These comedies were full of daydreaming, jokes, humor, irony, and criticism, and
the Chinese traditions were mixed with Persian culture, Ottoman customs, Arab or
Hindu religions, Italian humor, and French customs. In this way, the drama was made
much more graceful and attractive. Along with the formation and spread of operacomic plays or lyrical theater early in the 18th century, themes and the subject of eerie
tales, disaster stories, richness of place in Eastern anecdotes as well as customs and
sumptuous ceremonies, passionate and fiery and love of the extremely pathetic Asia
led the play writers to use such characteristics for their cosmetic specification which
had to be imaginative, surprising, stunning, and impressive to attract the spectators’
attention. Such plays include Reine de péris, Zorodstre, Cahusac and Ramea, Aben
Saîd, l’empereur des Mongol, and Le Blanc.
3. Conclusion
A brief investigation of some of the works of classical French authors indicates that
they have adopted and utilized various topics and contents from Eastern sources, as
well as providing new and even imaginative visuals and different aspects of
civilization to entertain their audience. They also managed to increase the awareness
of society members regarding the existing social, cultural, political, and religious
challenges which had to undergo significant reforms.
Keywords: the topics and themes of the east, the culture and literature of the east,
French classic dramaturgy, French.
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Extended Abstract
1. Introduction
In this paper, the problems underlying the translation of mystical texts will be
discussed. More specifically, the book ‘Abhar al- ‘ashiqin (Loyal Lovers’ Jasmines)
written by Ruzbehan Baqli Shirazi (1128-1209), an important mystique sufi poet and
a famous Persian philosopher, and its translated version by Henri Corbin (19031978), a French philosopher, translator and orientalist, are selected as our sources of
investigation. Abhar al- ‘ashiqin (Loyal Lovers’ Jasmines) is a poetic text that not
only leads us to a better comprehension of Iranian soul and studies, in particular,
sufism, but also offers a good source for examining problems concerning translation
of mystical documents because this book has been translated in various languages
including French.
1. In general, Mysticism is full of images. In order to explain them we need a
large quantity of language features, including style figures, allegories,
metaphors, comparison, images, or descriptions which make abstract meanings
clearer to understand.
2. Mystical text is a type of imaginative text and the translator has to translate this
imaginative text to another language, and that is exactly the difficult point.
3. A professional translator of mystical texts should be familir with mystical
texts’ particularities, mystical terminology, the metaphors, the comparisons, the
special conventions of mystical texts, different models of mystic imaginational
world and surely a personality in harmony with these texts.
The main goal of this text is to analyze the problems a translator face while
translating mystical texts or poems; the rhetoric, lexical, sociocultural, stylistic skills
which are necessary in his work. So in this text as we read translation of Baqli’s
work, we will analyze the difficulties of this type of texts.
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2. Methodology
For better understanding the subject, first, we are going to give a description and a
definition of mysticism and anything necessary for well understanding the mystical
atmosphere.
Then we will present the author of the source book, Ruzbehan Baqli Shirazi and the
translator Henry Corbin, This work is considered as a descriptive, comparative and
analytic research. After that, we present the mystical texts’ particularities and the
translator’s necessary skills, and then we will analyze the corpus.
3. Discussion
If we compare mystical texts’ translations and other types of translations, we
understand that the loss of words and definition and the complexity of this genre of
text is more than all other types. This is because of the origins of mystical texts which
come from a direct and immediate experience with endless spiritual principles.
Sometimes the origins are from unusual experiences of ecstasy, levitations or
visions. The most difficult problem that we faced during this research was finding
proper equivalents for specialized words which exist in this field. Finding the explicit
and implicit sense of words, phrases and metaphors is a time consuming activity for
the translator and this difficulty can sometimes make the text untranslatable; no need
to say the translator has used elongation in many parts for translating a word or a
phrase.
4. Conclusion
After studying the translation of "Abhar-al-asheghin" we find that translating
mystical texts is a very difficult work to do, which requires deep empathy of the
translator with this type of text.
The translator of mystical texts should gain different skills like all other professional
translators. These skills contain sufficient proficiency in cognitive language sources
used by today specialists, specific conventions which exist in mystical texts as well
as terminology to be able to adapt the translation with subjects mentioned by author.
But there is no doubt that there are always obstacles such as translation loss,
respecting the rhythm of the text, word prolongation, metaphors' translation,
repetition and fidelity to the text that the translator faces. The point which has been
studied in this article is the study of mystical texts especially rhythmic texts of "
Baqli Shirazi 's textes" to see how translatable they are in another language like
French. It seems that the mystique translation needs more cognitive try and a
complete stock of vocabulary for both languages: The target language and the source
language.
Keywords: problems of translation, the translation of the mystical texts, mystical
literature, Ruzbehan Baqli Shirazi, Abhar-al-asheghin.
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Extended Abstract
1. Introduction
The time period between 1320S.H. /1941A.D. and 1345S.H. /1966A.D. has been
considered as a momentous time span characterized by political upheavals and the
appearance of diverse political tendencies in the contemporary history of Iran. In this
regard, translators as social agents who were strongly interconnected with social
contexts drew influences from these political upheavals and tendencies, on the one
hand, and affected them, on the other hand. Deposition of Reza Shah in the beginning
of 1320sS.H./ 1940sA.D. And also coup d’état in 1332S.H./ 1953A.D. Had
tremendous repercussions in both social space and cultural productions in a way that
different fields of activity like publication were transformed and profoundly
impacted upon practices of translators as cultural producers who were situated within
such a field.
2. Theoretical Framework
To investigate translators’ behavior as situated in the publication field during a
twenty-five-year time span between 1320S.H. /1941A.D. and 1345S.H. /1966A.D.
the present study heavily relied on the theory of sociology of cultural productions as
formulated by Pierre Bourdieu in 1979. In this regard, habitus and field as two key
concepts of this theory had been adopted to shed light on the influences drawn from
developments in the field of publication by translators. In other words, publication
field was remolded as a field endowed with hierarchical order, autonomy, social
reproduction, and constant struggle in accordance with how Bourdieu conceptualizes
formation of a given field. Meanwhile, translators’ behavior was reframed based on
the concept of habitus as being subordinate to the field of publication, on the one
hand, and contributory to the field of cultural production, on the other hand.
Consequently, structured and structuring aspects of habitus, as emphasized by
Bourdieu, were brought to the fore. It merits attention that political events like the
oust of Reza Shah, establishment and dissolution of Toode party, and coup d’état in
1 Corresponding Author: maazallahie@vru.ac.ir
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1332S.H. /1953A.D. were formulated with respect to the concept of the field of
power which dominated any other fields of practice as publication and cultural
productions.
3. Metodology
This study falls into the category of conceptual studies, because it focuses on better
understanding of the concept of translatorial habitus in relation to the field of
publication. Furthermore, documentary analysis as a research method which is
widely applied in sociological studies has been concentrated on to analyze the
research data. Concerning this, archival data like interviews done with eminent
translators and editors pursuing translation and editing career during the specified
time period as well as documents and historical evidence have been consulted with.
Meanwhile, bibliography of translated books presented in the specified time period
was specially taken into account. Apart from these, different historical information
concerning sociohistorical ambience of the time period under study was taken up to
elaborate on the field of power as the first level of a Bourdieu Sian analysis. Then,
the influences of the field of power upon the field of cultural production were brought
to the fore. Afterwards, the subfield of book publication as situated within the field
of cultural production subordinate to the field of power was analyzed with respect to
four functioning mechanisms underlying the formation of a given field. As the last
level, the ever-changing structure of the subfield of book publication was related to
the translators’ behavior from the lens of translatorial professional habitus.
4. Results and Discussion
The reign of Pahlavi II culminated with development of the field of cultural
production due to the freedom provided for journalists, publishers, and other cultural
producers as translators. With respect to the field of publication, the change of the
foreign language recognized as the state’s second language from French to English,
technological improvements on printing, removal of censorship and surveillance on
published materials, increase of literate individuals, etc. contributed to some changes
in the field of publication. However, unfavorable economic conditions as well as
ascendancy of journals and newspapers hindered the progress of book publication
subfield from an ill-formed field of practice to an autonomous one. Consequently,
translatorial habitus drawn meager influences from this field, rather, dominated it in
terms of what cultural productions were offered to the marketplace as well as how
they were produced. However, coup d’état in 1332S.H./1953A.D. brought up
dramatic changes in the field of power which focused on the alteration of the field
of cultural production in accordance with an acculturation policy based on which
Russian socialist culture was to be substituted with American culture. Such an
acculturation policy which was strictly pursued by the regime ended in establishment
of state run publication institutes like Incorporation of Translation and Publication
of Books and Franklin Institute during 1330s S.H./1950s A.D. It merits attention that
the former was patronized by Pahlavi Foundation and the latter was financially
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supported by the American government. Due to the initiatives made by such
institutes, the subfield of book publication was codified and transformed to an
autonomous well-structured subfield. Consequently, translators lost their dominant
position in this subfield and their habitus turned to a more regulated one.
5. Conclusions and Suggestions
This study has pointed to the conclusion that translation practice is subordinate to
the ambience of the field of power, in the first place, and to the field in which
translators are situated, in the second place. Hence, as the field of power provides
opportunities for the formation of well-structured fields, translatorial habitus orients
towards further submission to the given fields. However, in ill-formed fields of
practice which are devoid of codification processes as conceptualized by Bourdieu,
translators are endowed with a dominant translatorial habitus. In the case of
publication field under study, it appears that development of publication field from
an ill-formed field of practice to a well-structured one brought about considerable
changes in translatorial habitus, because translators’ behavior was regulated based
on new requirements, and translators were placed in a dominated position as
compared with publishers. In line with this, eminent publishers enjoyed the privilege
of choosing works to translate and also controlling the quality of translation products.
Meanwhile, developments of the field of publication heavily relied on the
improvements made in the field of cultural production.
Keywords: Field of publication, Field of power, Field of cultural productions,
Translatorial habitus, Pierre Bourdieu.
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Extended Abstract
1. Introduction
Adaptation studies, as a new branch in comparative studies, has been subject to
various reviews and criticisms. Although the negative attitude of Iranian directors
towards adaptations as a secondary profession has been ameliorated nowadays, there
are still many directors who try to avoid adaptations. As one of the most recent
Iranian adaptations of western literary works, Mosaffa’s “The Last Step” [Pelle-ye
Akhar, 2012] is based on Joyce’s (1882-1941) “The Dead” (1992) and Tolstoy’s
(1828-1910) “Death of Ivan Ilych” (1886). However, this film adaptation is mostly
based on Joyce’s short story, rather than Tolstoy’s novella. Thus, this paper will
explore the changes in the narration of the short story and Mosaffa’s adaptation. “The
Last Step” is concerned with the life of a high-conflict couple, Khosro and Leyli.
The movie starts with Leyli’s incessant laughter after the death of her husband and
the audience will gradually find out the cause of this laughter her and emotional
detachment. “The Dead” also narrates the story of the conflict and emotional
detachment of a couple. Nonetheless, the linear, third person, omniscient narration
of the short story turns into the nonlinear narration of Mosaffa’s adaptation. The
movie is narrated through the narrative voice-overs of the two main characters (Leyli
and Khosro) though Khosro is more authoritative in his narration. The findings of
this study show that the (un) conscious effects of a male adapter on narration has
resulted in the changes in narration.
2. Methodology
The current study is qualitative in nature. Benefitting from Gerard Genette’s ideas
about focalization, this paper investigates the changes applied to narration in the shift
1 Corresponding Author: ghandeharioon@um.ac.ir
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from the written text to the movie. The signifimnace of these shifs and modifications
are also discusseded and analaized. Introducing the three types of focalization (i.e.,
external, internal, and zero) as well as the four different types of narrative, based on
the narrator’s level and relation to the story (i.e., extradiegetic-heterodiegetic,
extradiegetic- homodiegetic, intradiegetic-heterodiegetic, and intradiegetichomodiegetic), Genette’s theory of focalization provides us with an appropriate tool
to compare the literary work with its adaptation through a narratological viewpoint.
The aim of this comparison is to reveal the significance, causes, and consequences
of these narratological changes in “The Dead” and “The Last Step”.
3. Discussion
Usually, in the move from a novel to a film, the increase in the visual dimension and
the decrease in the aural dimension are expected. However, the two narrative voices
express the emotions, decisions, past experiences, and intentions of the characters in
Mosaffa’s “The Last Step”. The narrator is not an omniscient one and each
character’s feelings are expressed through another character’s narrative voice, while
the narrator of “The Dead” is a third person omniscient narrator, who is aware of all
characters’ emotions, feelings, and past experiences. The narrator does not interfere
with the storyline and he is aware of all characters’ feelings and experiences almost
equally; also, he is not a character in the story, thus one can call this narrator
heterodiegetic. On the other hand, the film adaptation is narrated through the voiceovers of its two main characters. The male character is privileged over the female
one. Even the female narrator mainly describes the male character’s feelings, rather
than her own. Therefore, one can call the narrative of this movie as homodiegetic.
Furthermore, based on Genette’s focalization types, the omniscient narrator of “The
Dead” is close to zero focalization and that of “The Last Step” is close to internal
focalization, in which one or two of the characters narrate the story.
Besides, based on Genette’s discussion over the different levels of narration,
Khosro’s narrative voice recounts the story of his alienation from his wife and his
death, in which the narrative voice of Leyli plays the role of a narrator. Thus, his
narrative is one level higher than that of Leyli and is considered as extradiegetichomodiegetic. Yet, Leyli’s narrative, who mostly recounts Khosro’s story except in
the scene of her confession, is called intradiegetic-heterodiegetic.
4. Conclusion
The findings of this study show that the third person omniscient narrator of “The
Dead” turns into the first person narrative voices of the two main characters in the
movie. Thus, the extradiegetic-homodiegetic narrative voice of Khosro, which
narrates his own story, is one level higher than Leyli’s intradiegetic-heterodiegetic
narrative voice. Therefore, while it seems that both these male and female characters
have narrative voices, it is Khosro, who plays the main role in attracting the
audience’s attention, winning their sympathy, and having the higher level of
narrative voice. One can conclude that the (un)conscious effects of a male adapter
on narration has resulted in the marginalization of female role and brought
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audience’s sympathy with the passive male protagonist of this movie, Khosro.
Despite the complex narration of the movie, the change in narration has made the
characters’ recognition easier for the audience.
Keywords: Adaptation, Narratology, Focalization, The Last Step, The Dead.
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