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  كتاب رب ينقد
  شناسيجستارهايي درباب نظرية روايت و روايت

  
  *هادي ياوري

  چكيده
كـه  ) 1392حـرّي،  ( شناسـي جسـتارهايي دربـاب نظريـة روايـت و روايـت     كتاب 

اي و سه مقاله تأليفي است، با هدف ارائـة منسـجم و   دربردارندة هفت مقالة ترجمه
هـاي روايـي   روايـت و ارائـة تحليـل    ]عمـومي [هاي نظرية ترين جنبههدفمند مهم

مناسبي از متون فارسي براي استفاده هرچه بهتر فارسـي زبانـان عالقمنـد بـه ايـن      
هاي مختلفي از در نوشتار حاضر به ارزيابي جنبه. حوزه ترجمه و تأليف شده است

-ايم و با تكيه بر شواهد فراوان نشان داديم كه اين كتـاب از جنبـه  اين متن پرداخته
ــاني، ابعــاد صــوري،  مختلــف كيفيــت معــادل هــاي گزينــي و ترجمــه؛ مســائل زب

-مستندسازي و همچنين كيفيت مقاالت تأليفي ايراد و خطاهاي زيادي دارد و چنان
چه به لحاظ صوري و محتوايي نظم ونسق و انسجام بيابـد و بـا افـزودن مقـاالت     

مكن است بتوانـد  تر تجديد چاپ شود، ماي ديگر و مقاالت تأليفي سنجيدهترجمه
شناسي را برطرف كنـد و يـا بـه عنـوان منبعـي      برخي نيازهاي مخاطبان عام روايت
 .كمك درسي مورد استفاده قرار گيرد

جستارهايي در باب نظرية روايـت و  شناسي، نقد ترجمه، روايت :اه هژاوديلك
  .شناسيروايت

  
  مقدمه.1

هاي رونقي گرفته است و پژوهش ايراني و مترجمان در ميان پژوهشگران شناسيروايت
اثـر بـااليي و    هـاي داسـتان كوتـاه فارسـي    سرچشمه هفتاد مانندپراكندة دهة شصت و 

كه همـراه  ) در دانشگاه تهران 1362 :اصل پژوهشخاتمة ؛ 1366اپيروس پ(پرس، كويي
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-ريختشناسي قصهو ترجمة  ؛روالن بارت »تحليل ساختاري داستان«معرفي مقاله  بود با
) 1371فردا، (ة احمد اخوت نوشت دستور زبان داستانيا  )1368توس ( پريان پراپهاي 

ها از نظر اين پژوهش .اندهاي نسبتاً چشمگيري دادهها و پژوهشجاي خود را به ترجمه
به  در يك دهة اخير آثار خوبي امااند كمي و كيفي در اين مدت فراز و فرودهايي داشته

از واالس  هاي روايتنظريه آثاري چونترجمة ؛ منتشر شده است ويژه در حوزة ترجمه
، جمـع  گزيدة مقـاالت روايـت   ،)1386(از مايكل توالن  شناسيروايت ،)1382(مارتين 

در ؛ ...و  )1391(از جرالد پـرينس   شناسيروايت، )1388(آوري شدة مارتين مكوئيليان 
بـه ويـژه در قالـب مقـاالت      ،و سـنجش آثـار فارسـي نيـز     هاحوزة كاربست اين نظريه

جستارهايي در باب نظرية روايت كتاب . كارها فراوان است اما عمدتاً ضعيفپژوهشي، 
شـامل هـر   از آثاري است كـه  ) 1392(ترجمه و تأليف ابوالفضل حرّي  شناسيو روايت

. هـا اسـت  هاي روايت و سنجش آثار فارسي با معيار اين نظريـه دو حوزة ترجمة نظريه
هـايي را  مقالـه يـا مقالـه    ]...[يت هاي اصلي روااز جنبه ش كرده زير هر يكتال«حرّي 

ـ «به نحوي كه » بگنجاند -تخواننده بتواند از نزديك شاهد كاربست مباحث نظري رواي
او براي نيل به ايـن مقصـود هفـت     ).9: 1392حرّي، (» شناسي در نمونة آثار ادبي باشد

از ميان مقـاالت ترجمـه، دو   . ها افزوده استبه آنمقاله ترجمه كرده و سه مقاله تأليفي 
هـا  بـدان  كه ويهاي كوتاهي مقدمه به همراهمورد گردآوري و تلفيق چند ترجمه است 

» گربـه در بـاران  «افزون بر اين، در بخش ضمايم ترجمة دو داستان كوتـاه   .افزوده است
آمـده اسـت و    بيهقيتاريخ از » حسنك وزير«جويس؛ و نيز داستان » اولين«همينگوي و 

ين كاري، بسيار نفس چن .در صفحات پاياني منابع كلي مجموعه مقاالت درج شده است
هـا انجـام گرفتـه باشـد و مـواد      به ويژه اگر گزينش خوبي از نظريه ؛تواند مفيد باشدمي

هـاي  باشند و در بخش كاربست نظريات ضمن انتخاب نمونـه  اي منسجمپيكره انتخابي
ه نحوي كـه ضـعف و   اي هدفمند تحليل و بررسي روايي بشوند به گونهمناسب، متون ب

نقد و بررسـي ايـن اثـر بـه      در ادامه .آشكار شود هاي تحليل شدههاي پنهان نمونهقوت
  .شودترتيب اهميت ارائه مي

 

 هاي ترجمهنقل و نقد برخي پاره.2
، پس از آغازيننده اين را از همان صفحات خوان. كيفيت ترجمة مقاالت مطلوب نيست

خطاهـاي  . شـود ترجمة  نامنسجم و گاه مبهم و احياناً مغلوط كتاب متوجه مـي مشاهدة 
هـا، خطاهـاي   ل، ناهمساني معادترجمة اشتباه: موجود در متون ترجمه شده متعدد است
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فهرست كوتاهي از ايـن خطاهـاي    كمدستايم سعي كرده دستوري و مانند آن؛ ازين رو
اما در اين بخش براي نمونـه بـه نقـل و نقـد برخـي      . نوعي، به صورت مجزا ارائه كنيم

پردازيم و با نگاهي به نخستين صفحات رغ از آن خطاهاي نوعي ميهاي ترجمه، فاپاره
  :كنيمشده از سيمور چتمن شروع مي ترجمه ةاولين مقال

This kind of distinction has of course been recognized since the Poetics. For 

Aristotle, the imitation of actions in the real world, praxis, was seen as forming 

an argument, logos, from which were selected (and possibly rearranged) the 

units that formed the plot, mythos. (Chatman, 1975: 295) 

عمـل، كـالم و   : شـمارد چتمن سه جزء روايت را از ديد ارسطو برمـي  باال در پاراگراف
بـا   ؛پـردازد ها از حوزه روايت ميو در پاراگراف بعد به تمايز فرماليست) پيرنگ(افسانه 

؛ "كننـد از دو اصـطالح اسـتفاده مـي    فقـط "گويد آنان در اين تمـايز  اين توضيح كه مي
  :شمردآنگاه آن دو را به اين شكل برمي) است سراسر مقاله از منها در تأكيد(

The Russian formalists, too, made the distinction, but used only two terms: the 

"fable" (fabula), […], the "plot" (sjuzet), […].(ibid) 

فقـط از دو  «قيد  ثانياًتمايز سه گانة ارسطو برجسته نشده است،  اوالً اما در ترجمة حري
كه باعـث درك تفـاوت نظرگـاه ارسـطو و      نيامده؛ يعني همان عبارت كليدي »اصطالح
-مي) فابيوال، سيوژه(ها با تمايز دوگانة فرماليست) عمل، كالم، افسانه(گانة او تمايز سه

: ؛ در ترجمـه حـري آمـده اسـت    اسـت شود و نقطة پيوند و عامل انسجام دو پاراگراف 
 ]...[فـابوال  : هاي روسي همين تمايز را با دو واژة فابوال و سيوژه نشان دادندستفرمالي«

  )22حري، . (»]...[وبالعكس سيوژه 
چتمن تمايز ميان فابيوال و سـيوژه را از ديـد    ،بالفاصله پس از اين، در پاراگراف بعدي 

  : كند كهتوماشفسكي به اين شكل بيان مي
The classic formalist statement is to be found in the work of Tomashevski: fable 

is "the set of events tied together which are communicated to us in the course of 

the work," or "what has in effect happened"; plot is "how the reader becomes 

aware of what happened," that is, basically, the "order of the appearance (of the 

events) in the work itself." (Chatman, 1975: 296) 

در [؛ ]...[اي از حـوادث اسـت   مجموعـه  ]فابيوال[داستان  ]...[«: كه چنين مفهومي دارد
درصـورتي  » ؛]...[چگونگي دريافت خواننده است از رخـدادها   ]سيوژه[پيرنگ  ]مقابل
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انـد و  اين دو يكي فرض شـده  به غلط كه در ترجمه حري خبري از اين تمايز نيست و
شوند در درنظر گرفته مي Plotرنگ كه در زبان فارسي عمدتاً معادل دو واژة طرح و پي

  :انداين دو موضع به كار رفته
پيوسته است كـه از اثـر دريافـت     مجموعة رخدادهاي به هم«ها، طرح اوليه، از نظر فرماليست«

» )دهـد يا آنچه به عنوان معلول اين حوادث رخ مي(كنيم، يا آنچه در حقيقت رخ داده است مي
  )23-22حري، ( ».در خود اثر است) رخدادها(نظم و نسق ظاهر «رنگ در اصل، يعني پي

  : آمده استدر موضعي ديگر از همين مقاله 
And at the level of discourse, too, no statement of an event can be made in any 

medium which does not include a subject. (Chatman, 1975: 313) 

توان از رخدادي بدون سوبژه ذكر در سطح گفتمان نيز نمي«: خوانيمترجمة آن ميو در 
پـيش و  بخش مهمي از جمله كه عبـارت را بـا جمـالت     ،؛ در اين ترجمه»به ميان آورد

كـه  »هـا رسـانه «، يعنـي  شـود كند و موجب انسجام متني مـي پاراگراف مرتبط مي پس از
 »ذكر به ميـان آوردن « تعبير غريبضمن اين كه . حذف شده استموضوع سخن است 

أ اساساً مشخص نيست معادل كـدام فعـل يـا عبـارت در مـتن مبـد      » ياد شدن«در معني 
توانـد از  در سطح گفتمـان نيـز نمـي   «شود كه آن چنين مي ةرسد ترجمبه نظر مي. است

  . »اي نباشدبياني ارائه شود كه دربردارندة سوژه ايدر هيچ رسانهيك رويداد 
  :خوانيمهمان مقاله مي ادامةدر 

If we are told (or shown) absolutely nothing more about someone than that he 

loves a woman, we have been at least presented with the implicit description 

"He's a lover". (ibid) 

  :و در ترجمه آمده است
كه شخصي، فقط دل در گرو عشق يـك زن گذاشـته   ) يا نشان دهند(اگر به ما بگويند «

در ايـن  ؛ »يم، روبـروا »او عاشـق اسـت  «است و نه بيشتر، دست كم، با توصيف ضـمني  
مربـوط  ) absolutely nothing more… than(در ترجمـة  » نه بيشتر... فقط « قيدعبارت، 
اما مترجم آن را مربوط به جملـه بعـد دانسـته و پيداسـت كـه       است )are told(به فعل 

اگـر بـه مـا فقـط در     «: گويدكه ميتفاوت دارد با منظور نويسنده مفهوم سخن چه مايه 
-به زني عشق مـي / آن مرد، عاشق زني است/ دربارة شخصي بگويند كه اوهمين مقدار 

  . »آن مرد يك عاشق است روبروييم/ او ورزد، حداقل با توصيف ضمنيِ
  :آمده است) 314-313(چتمن  همين مقالةديگري از در صفحاتباز 
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Neither the thing represented (the signifié), if the art is figurative, nor the 

representation (the signifiant) has a fixed temporal order. 

اگـر هنـر   ) دال(امـر بازنمـا شـده    «: آمده اسـت ) 52-53حري، (در ترجمه اين عبارت 
؛ بخـش نخسـت جملـة    »، سامان زماني ثـابتي ندارنـد  )مدلول(مجازي باشد و بازنمايي 

كند بخشـي از جملـه   فارسي تصور ميمتن و خوانندة  استو ناتمام ق ترجمه شده معلّ
ايراد در اين است كه در متن اصلي جملة شرط هم  .افتاده است) پس از واژة بازنمايي(

اما مترجم در اين موضع و برخي مواضـع مشـابه    ،»مدلول«مربوط است هم به » دال«به 
رعايـت  در ترجمـه  ) تحت تأثير ساختار زبان مبدأ(پايه و معطوف را هاي همجاي سازه
سـروكار   تمثيلي/ هنر تجسمي اگر با«: عبارت فوق بايد چنين ترجمه شود. نكرده است
نظـم  كـدام  هـيچ ، )دال(و نه بازنمـايي آن  ) مدلول(د شومي مجسم، نه آنچه داشته باشيم

  .»زماني ثابتي ندارند
-ماتيس مـي  بازآكروباتضمن اشاره به تابلوي  چتمن، وقتي )314(در همان صفحه باز 

  :گويد
When I look at Matisse's Acrobat, bent over backwards so that the fingers touch 

the ground, my eye does follow a certain path. But the direction of the 

perceptual path is not controlled as it would be in literature or music: I can begin 

either with the toes or with the fingers. 

  :مترجم آورده است
آنقدر از پشت خم شـده   كنم كه در آن بندبازاثر ماتيس را نگاه مي» بندباز«هنگامي كه تابلوي «

ايـن   در[. گيـرد كه انگشتانش به زمين رسيده است، چشمان من مسـيري مشـخص را پـي مـي    
قسمت مترجم تابلوي مورد اشاره را آورده است و در ادامه در صفحة بعد از ابتداي پـاراگراف  

اما در ادبيـات و موسـيقي   . مسير ادراك در يد اختيار مخاطب نيست ]اينگونه شروع كرده است
ع كـنم  توانم ديدن تابلو را از انگشتان پاي بندباز شـرو من در مقام بينندة تابلو مي: اينگونه است

  ».يا از انگشتان دست او
اوالً اين عبارت را از ميانه به دو پاراگراف تقسـيم  : مترجم دچار چندين خطا شده است

 But the(جملة  ةثانياً در ترجم ؛كرده است كه خود موجب گسست مفهومي شده است

direction… ( ا«واژةرا نياورده است و ثالثاً آن را به جاي عبـارت  » ام)as it would be (
به ؛ در نتيجه آورددر جملة بعد آورده است كه بايد معادل آن قيد مناسب خودش را مي

به شكلي كه به متن ترجمه و مخصوصاً عالمت  ؛يكباره خواننده را سردرگم كرده است
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ادبيات و موسيقي  در شأنموهم اين معناست كه مثال عبارت پاياني » :«نگارشي دونقطه 
ترجمـه  . گـردد و مجدداً به هنر بصـري برمـي   حال آنكه اينگونه نيست ؛استگفته شده 

كه در  نگرم ميماتيس را باز آكروباتهنگامي كه تابلوي «: عبارات باال بايد اينگونه باشد
رسـد، چشـمان   باز چنان به طرف پشت خم شده كه انگشتانش به زمين ميآن آكروبات

اما آنچنان كه در ادبيات و موسيقي مسـير  . گيرندمن به ناچار مسيري مشخص را پي مي
تـوانم هـم از انگشـتان پـا     من مي: ادراكي كنترل شده است، در اينجا كنترل شده نيست

  ».شروع كنم هم از انگشتان دست
چتمن به ايـن شـرح رخ    ةديگر در صفحات پاياني همين مقال مغلوطيك مورد ترجمة 

  :گفته است) 317-316(داده كه چتمن 
Readers may wonder why I have not included causality as an essential 

component of plot. Such a view is, of course, Aristotelian. 

ت را      «: ترجمه كرده است) 59(حري  خوانندگان ممكن اسـت تعجـب كننـد چـرا عليـ
؛ »دانـد اصلي پيرنگ ميارسطوست كه عليت را مؤلفة . امذكر نكرده پيرنگ مؤلفة اصلي

امـا حـري آن   يكي از اجزاي ضروري پيرنگ گويد چتمن مي: اشكال البته واضح است
،  6سـطر  همـين اشـتباه در   . كنـد ترجمه مي) ترين مؤلفهاساسي يعني( »مؤلفة اصلي«را 

بـه   »روايـت ... ويژگي اصلي و ضـروري «شود و از نيز تكرار ميمتن ترجمه  60صفحه 
  .رودسخن مي »هاي اصلي و ضروري روايتژگييكي از وي«جاي 

نسـبت بـه   ) 235تا  217صفحات (ترجمة مقالة مانفرد يان اي، در بخش مقاالت ترجمه
مـثالً  . نيسـت  انگـاري خـالي از سـهل   البتـه اما  ،ترجمة مقاالت ديگر مجموعاً بهتر است

به عنوان يـك اصـطالح بـه     »اوريگو«چندين بار واژة  224تا  221 اتخواننده در صفح
 :كار رفته اما نه معادل التين آن ذكر شده و نه هيچ توضيحي در خصوص آن آمده است

سازي چه با گفتن يا انديشيدن، چه با گفتمان و ادراك مـرتبط باشـد يـا نباشـد،     مفهوم«
» گـردد ه اُريگو نيـز بـاز مـي   شاخص ذهني كارآمدي است كه بردار آن از اُريگوست و ب

استانزل با عنايـت بـه متنـي    «: خوانيمدر بخش ديگري از ترجمة همين مقاله مي ).224(
روايي كه به موجودات حجمي و روابط ميان آنها پرداخته است، دو پـارادايم را از هـم   

متون داراي تجسم فضايي مختلف پرسپكتيو و متون داراي تجسم فضـايي  : شناسدبازمي
ايـن  . يابـد مـي فارسي زبـان از ايـن عبـارت چـه     روشن نيست خوانندة . »غيرپرسپكتيو

استانزل با توجه بـه نحـوة برخـورد يـك مـتن روايـي بـا        «: عبارت، چنين مفهومي دارد
شود، دو الگو را از هم متمـايز  مند و ارتباطاتي كه به طور خاص القا ميموجودات مكان
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كـه فاقـد ايـن نـوع     كنند و متوني پرسپكتيو روشني ارائه مي ،متوني كه از مكان: كندمي
  :، عين عبارت متن مبدأ چنين است»اندپرسپكتيو از مكان

Taking a narrative text's treatment of spatial existents and relations to be 

particularly indicative, Stanzel distinguishes two main paradigms: "texts with 

distinctly perspectival spatial presentation and texts with aperspectival spatial 

presentation. (Jahn, 1999: 96) 

هـاي اساسـي   تواند موجب برخي بـدفهمي گاهي مترجم اشتباهات كوچكي دارد كه مي
اش ديويد الج ذيل دومـين عنـوان در مقالـه   : بينيمشود، يك مورد را به عنوان نمونه مي

من تمام اقدامات صـورت گرفتـه در توصـيف و    «: گويدصراحتاً مي) متن اصلي 7ص (
بوطيقـاي ادبيـات   [بندي شگردهاي بازنمايي ادبيات داستاني را زير اين عنوان كلي دسته

به عنوان نهاد، نه » من«اما در ترجمه، اين حكم، با حذف ضمير  ؛»دهمقرار مي ]داستاني
عقيدة رايج و بـه صـورت   از طرف الج و به عنوان يك باور شخصي، كه به عنوان يك 

تمـام اقـدامات صـورت گرفتـه در     «: شـود بيـان مـي   و مورد اتفاق منتقدان واقعيتي كلي
بوطيقاي [بندي شگردهاي بازنمايي ادبيات داستاني زير اين عنوان كلي توصيف و دسته
  1).93: 1392حري، ( ».گيرندقرارمي ]ادبيات داستاني

  
  مترجم/ واقع مؤلف توضيحات خالف.3

در آغاز اكثر مقاالت، چه ترجمه و چه تـأليف، بـا يادداشـتي     مورد بحث خوانندة كتاب
شود كه در خصوص تماميت آن ترجمه يـا  مؤلف مواجه مي/ توضيحي از جانب مترجم

آنچـه در  . شـود تغييرات مقاله نسبت به صورت پيشين و مواردي از اين قبيل ارائـه مـي  
هاي توضيحي است كه برخي از اين يادداشت آيد نتيجه بررسي صحت و سقمادامه مي

  .شودمي  خواننده يعتمادا موجب بي
مانفرد يان  ةقالدر خصوص ترجمة م 209ترين اين موارد، يادداشت صفحه يكي از مهم 

هـاي آن بـه داليلـي حـذف شـده      اين مقاله تقريباً كامل است و فقط برخي پاره«: است
حـال آن   ؛اي نخورده اسـت ت مقاله لطمهبه كلي آيد كهاز اين سخن چنين بر مي» .است

بينيم كه جز برخـي دخـل و تصـرفات در ميانـة مـتن      كه با مالحظة متن اصلي مقاله مي
 بندي مقالـه از جملـه  ، حجم زيادي از پايانچكيده و بخش كوتاهي از مقدمه مقاله، كلّ

مانده ابتر مقاله و عمالً  )مجموعاً حدود يك سوم از حجم مقاله( شدهحذف  گيرينتيجه
مربوط منابع  صرفاً )235-234صفحات (جز اين، آنچه به عنوان منابع آمده است . است
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توضيحات مقدماتي مترجم است و اساساً مشخصات منابع ادبي و تحقيقي مانفرد يان به 
  .بدون هيچ گونه توضيحي، به همراه يادداشتهاي توضيحي او حذف شده است

كتاب كه حرّي در مقام نويسندة مقاله  263است يادداشت توضيحي ص  از همين مقوله
به چـاپ  ) 1387(بار در نشريه زبان و ادبيات تبريز اين مقاله اول«: متذكر شده است كه

امـا بـر اسـاس اطالعـات     » .شـود رسيده است و در اينجا با تغييراتي دوباره چـاپ مـي  
در  1379، تيـر و مـرداد   1، شـماره  بيـدار  كتابخانة ملّي، صورتي از آن، پيشتر در نشريه

البته . منتشر شده است» هاي دردار، رمان كاشي و معرقآينه«: با عنوان 62-56صفحات 
اي كـه قصـد   شايد توقع زيادي باشد اگر خوانندة كتـاب انتظـار داشـته باشـد نويسـنده     

داشته باشد، به صورت  90چاپ شده است، در دهة  80اي را كه در دهة انتشار مقالهباز
تصريح نويسنده بر چاپ  از سوي ديگر. منتشر شده، اشاره كند 70اولية آن كه در  دهة 

حتمـاً ايـن تغييـرات در    «كنـد كـه   خواننده را اندكي متوقع مي» همراه با تغييرات«مقاله 
حذف و گاه انتقال صورت التين اصـطالحات  است، حال آنكه جز » راستاي غناي مقاله
 10، تغيير عمده حذف چكيدة مقاله و در بخش درآمد، حذف حـدود  از متن به پاورقي

سـطر از ابتـداي    40شناسي و حـذف حـدود   ي در خصوص روايتسطر توضيحات كلّ
  . است) كتاب 285ص (» شدگيكانوني/ زاوية ديد 2-7«بخش 

رسـد در مـورد برخـي    آيد كه بـه نظـر مـي   به چشم مي نكتة ديگري نيز در همين مقاله
مقاالت تأليفي ديگر نيز صادق باشد، و آن اشتراك در نقل دقيق برخي توضيحات عام و 

مـثالً دقيقـاً بخشـي از مطـالبي كـه در      : شناسـي اسـت  نسبتاً مفصل در خصوص روايت
  .است تكرار شدهنيز  237-238آمده است، در صفحات  288-289صفحات 

  
  مقاالت تأليفي كيفي يابيارز.4

اند و هرسـه پـيش از ايـن در    از مجموع ده مقالة موجود در كتاب، سه مورد آخر تأليفي
رود مطالب و مواد ايـن  از اين رو انتظار مي. اندنشريات پژوهشي دانشگاهي منتشر شده

-تهاند، كيفيت قابل قبولي داشـ مقاالت كه فرايند داوري علمي و ويراستاري را طي كرده
  .كنيمدر اين بخش كم و كيف اين مقاالت را مرور مي. باشند

» درآمدي بر گفتمان غيرمستقيم آزاد«از ميان سه مقالة تأليفي، در بادي امر، مقالة نخست 
اي نظري است و دو مقالـة ديگـر در حـوزة نقـد     رسد، چون مقالهتر به نظر ميبرجسته
تـوان يـك   رسد آن را در بهترين حالت مينظر مياما با تأمل در اين مقاله، به . اندعملي

اي دانست چرا كه همت نويسنده عمدتاً به ترجمه محدود و مقصـور شـده   مقاله ترجمه
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كه مقاله، درآمدي بر ايـن گونـة كـالم    » كالم غيرمستقيم آزاد«است؛ حال آنكه موضوع 
شـده و از آن  شناسي به زبان فارسـي ذكـر   است، در بسياري از آثار ترجمه شده روايت

كنـان   -هاي تـوالن و ريمـون  ، كتاب)255: 1392حرّي، (ميان به اعتراف خود نويسنده 
هـا را  اند كه از قضا خود وي پيشـتر آن »تر سخن غيرمستقيم آزاد را بررسي كردهجزئي«

  . ترجمه كرده است
؛ و 251-210: 1386توالن، (با مطالعة مبحث بازنمايي گفتار و انديشه در دو كتاب فوق 

شـود كـه هـيچ    و مقايسة آن با مقاله حاضر روشن مـي ) 147-145: 1387كنان، -ريمون
، افـزون بـر مـواد ايـن دو     »كـالم غيرمسـتقيم آزاد  «و راهگشايي در خصوص  نكتة تازه

گانة مقاله نيامده است اال جسـتجو  كتاب، چه در مقدمات، چه متن و چه در نتايج يازده
ها كه از آن ميان نمونة سوم، وع كالم از متون ادبي و تحليل آنو ارائة سه نمونه از اين ن

نقـل شـده اسـت و در خصـوص     ) 203-201: 1978(طبق تصريح نويسنده، از چـتمن  
هاي مربوط به دو متن نخست، از آنجـا كـه هـيچ تلـويح يـا      انتخاب متن و ارائة تحليل

جـود نـدارد، طبيعتـاً    هـا و هـا و تحليـل  تصريحي در معني استناد، پيش و پس از نمونـه 
  .شماردها را از نويسندة مقاله ميخواننده، گزينش و تحليل آن

ص . نـك (كنـد  نقل مـي » كالم غيرمستقيم آزاد«اما اولين متني كه نويسنده براي بررسي 
حـري  . اسـت  )Woolf, 2004: 102(ولف  به سوي فانوس درياييبخشي از رمان ) 245

سطر نخست  20ز متن پرداخته است كه از آن ميان سطر به توضيح اين پاره ا 30حدود 
ـ     رف وضـعيت  آن، گزارش دوبارة ترجمة آن پاره از رمان است بـه همـراه توصـيف ص

سطر بعدي وضعيت خاص اين پاره از متن  10اما حدوداً . دستوري برخي جمالت متن
بخـش را   كند كه اتفاقاً بررسي دقيقاً همـين ولف را از منظر مورد بحث مقاله تحليل مي

) Bosseaux, 2007: 119(اند؛ مـثالً بوسـو   ادهشناسان پيش از حرّي انجام دبرخي روايت
  .حرّي را دارد 247پس از نقل دقيقاً همان بخش از رمان ولف، نظير تحليل صفحه 

ولـف نقـل شـده، بـاز     ) 101-102صفحات ( خانم دالوييا در پارة ديگري كه از رمان 
استفاده از كالم غيرمستقيم در اين پاره از متن اينگونـه اشـاره   حرّي به كاربرد و اهميت 

» كنـد درواقع، راوي در چهرة شخصيت و از زبـان او مـاجرا را روايـت مـي    «كند كه مي
ها پيشتر از نگارش مقالة حرّي دقيقاً به همين پاره از متن و كيفيت كالم در ؛ سال)251(

نويسنده ضمن نقل  )Cohn, 1978: 102( هاي شفافذهندر كتاب : آن اشاره شده است
هايي از دو اثر از كافكا و جويس، بـه  به اضافة نقل پاره خانم دالوويهمين بخش رمان 
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ظـاهر   ]...[اي نقـاب  زبان روايت در اين آثار مانند گونـه «همين موضوع اشاره دارد كه 
  . »شودمي

ارائـة   به تأليف ارتقا دهد رجمهت اين مقاله را از حالت تتوانساما آنچه كه به راستي مي
-هايي از كالم غيرمستقيم آزاد در آثار فارسي و تحليل كيفيت اين نوع كالم در آننمونه

بنـابر مقتضـيات نحـوي و معنـايي زبـان      «: كه نويسنده با اين تمهيد كـه ها بود؛ حال آن
مستقيم آزاد اگـر نـه نـاممكن امـا سـخت      هاي سخن غيريفارسي، شناسايي تمام ويژگ

  .زنداز اين كار نيز تن مي) 244حري،(» استديرياب 
اش كه فاقد هرگونه گيريا به گواهي عنوان و مشخصاً بخش نتيجهدومين مقالة تأليفي ام

، اساسـاً مـاهيتي آموزشـي دارد و تمرينـي در حـوزة      )292ص (استنتاج پژوهشي است 
. هوشـنگ گلشـيري   هـاي دردار آينهبه رمان  نگاهياست با شناخت برخي فنون روايت 

مسائل نظري دارد و رفع دخل مقـدرِ نويسـنده   طرح آوري در تكرارهاي مالل اين مقاله
ها استقالل نسبي دارند، گريـز و گزيـري از ايـن تكـرار     چون مقاله«: كتاب كه ةدر مقدم
مـثالً نويسـنده   . تكرار نيستاي براي اين حجم عذر پذيرفته) 18: 1392حري، (» نيست

سـطر را از صـورت پيشـين مقالـه      10حدود » شدگيكانوني/ زاوية ديد«در آغاز بخش 
حذف كرده است و در بارة آن مقدمات خواننده را به بخش ديگـري از  ) 1387حري، (

هاي ديگري كه به همين ميزان و حتي بيشتر ضرورت همين كتاب ارجاع داده، اما بخش
تا ميانة  288از ميانة صفحه (نمونة آن دقيقاً دو صفحه مطلبي  .شده استن حذف ،داشت

هاي بازنمايي گفتار و انديشه آمده كه مشخصاً در است كه در تشريح شيوه) 290صفحة 
ضمناً با توجه به ماهيت آموزشي مقالـه،   .به تفصيل ذكر شده است 237-261صفحات 

هـا  ترين نوع اين بازنمـايي و انديشه، براي فنيدر بخش انواع بازنمايي گفتار  بودانتظار 
و  نـه ارائـه   اساساً سته و ارائه شود؛ چرا كهاي جنيز نمونه» سخن غيرمستقيم آزاد«يعني 

ماننـد خالصـة داسـتاني، گفتـار     (هاي بازنمايي انديشه و گفتـار  معرفي اكثر ديگر نمونه
ار اسـت و نـه درك و تميـز    ، چندان دشو)غيرمستقيم، گفتار مستقيم، سخن مستقيم آزاد

  .ها از يكديگر دشواري چنداني داردآن
ت ارائـة    و » تحليلـي بـراي تبيـين    -الگـويي توصـيفي  «سومين مقالة تأليفي ظاهراً به نيـ

. نوشـته شـده اسـت   » بردار كردن حسنك وزيـر «داستان ) 296: 1392حري، (» تحسين«
كنـد كـه   ائلي را مطرح مـي در پي تبيين مقدمات نظري، مسنويسنده در بخش مقدمات، 

ابتدا چندين صـفحه مطالـب مكـرر در تعريـف و تمـايز      به عنوان مثال . اندعمدتاً مبهم
» سطوح داسـتان و مـتن  «البته با اندكي تأمل در آنچه ذيل عنوان . آوردداستان و متن مي
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خواننده  به عنوان تعريف اصطالحات كليدي مقاله آمده است، 300تا  298در صفحات 
ذكر بـردار كـردن حسـنك    «تعريف و تمايز اين دو اصطالح در مواجهه با  يابد كهدرمي
كـه در بخـش    –كنـان   -حرّي در ابتـدا بـا نقـل قـولي از ريمـون     : روشن نيست» وزير

هـر آنچـه   «: گويـد دارد، مـي  نادرستكه اساساً آدرسي  خواهيم گفت» هاي كورارجاع«
مـراد از داسـتان روايـي نيـز،      ]...[ش دهد، روايت نام دارد داستاني را بازگو كند يا نماي

آنگـاه در تعريـف   ). 298: 1392حـري،  (» عمل روايت متوالي رويدادهاي روايي اسـت 
نـاميم، درواقـع   آنچـه داسـتانش مـي   «: گويـد مـي ) كنان -موافق تعريف ريمون(داستان 

ـ  -دن آن بـه دسـت مـي   برساختة خود ماست؛ داستان را با استنباطي كه از خواندن يا دي
 چند سطر بعد، در نشـان دادن مصـداق   بالفاصلهاما  ؛)299همان، . (»سازيمآوريم، برمي

سـطح  "ذكـر بـردار كـردن حسـنك    "در «: گويـد كند و مي، خالف اين حكم ميداستان
گونـه كـه در   داستان عبارت است از شرح زندگاني و اعمال و رفتار حسنك وزير بـدان 

بـاألخره  » سـطح داسـتان  «اينجا منظور نويسنده روشن نيست كـه  ؛ در »تاريخ آمده است
چيست؟ آيا چنان كه پيشتر گفت، آن بازسازي كلي ما از متن اسـت كـه حالـت ذهنـي     

بـدان گونـه كـه در    «افراد و در اينجا حسـنك وزيـر،   » شرح زندگي و اعمال«دارد، و يا 
ست بيان نكرده باشـد و  ؟ البته ممكن است نويسنده منظور خود را در»تاريخ آمده است

گونه كه در تاريخ شرح زندگاني و اعمال و رفتار حسنك وزير بدان«از عبارت  وي مراد
اي كه در همة تواريخ از او ترسـيم  ؛ حسنك تاريخي باشد يعني كليت چهره»آمده است

اما باز در آن صورت نيز بدفهمي آشكاري از  ؛شده است، نه آنچه كه ما برداشت كرديم
گويـد، طبيعتـاً   كنان از داستان سـخن مـي   -وقتي ريمون: رخ داده است» داستان«م مفهو

شود، مرادش بازسازي كلي خواننده است از همان متني كه در پيوند با داستان مطرح مي
پس از تبيين اصطالح داسـتان و تعيـين مصـداق آن در روايـت حسـنك      . نه متون ديگر

اين نوع روايـت  «: شود كه البته آشكار استته ميپرداخ »متن« اصطالحِ تعريف وزير، به
همـان،  (» بيهقي يا متن روايي، همان است كه در پيش چشمان خواننده قرار گرفته است

300.(  
گـراي هاليـدي   هاي دستور نقـش به طرح ديدگاه پس از تعريف اين دو اصطالح، حرّي
شـمارد  بـراي زبـان برمـي    وياي كـه  گانـه كند بين كاركردهاي سهپردازد و سعي ميمي

شناسي پيونـدي  و سطوح داستان و متن در حوزة روايت ،)انديشگاني، بينافردي و متني(
از » همبستگي ميان سطوح روايت و فراكاركردهـاي هاليـدي  «موضوع  طرح. برقرار كند

ندارد، ظاهراً ايدة ابداعي نويسـنده   آن اي به الگوي پيشينيِهيچ اشاره نويسنده جا كهآن
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اما آنچه مشخص است، وي در تبيين اين الگو يـا شـايد رسـيدن بـه اهـداف آن       ؛است
-دهد كه اگر فـي نشان مي) 317ص (گانة مقاله نگاهي به نتايج شش. موفق نبوده است

شناسـي  المثل روايت حسنك وزير بدون طرح نظرية هاليدي و تنها با ابزارهاي روايـت 
تصويري واقعـي  «يعني فهم اين كه بيهقي . آمدشد نيز همين نتايج بدست ميبررسي مي

با انتخاب درسـت زاويـة   «، يا »و عيني از جهان داستاني و تاريخي خود ارائه داده است
، و اين كه با دقـت  »ايستددر حدفاصل ميان خواننده و جهان داستاني خود مي ]...[ديد 
، و يـا  »سـازد يي را برمـي انسجام متن روا ]...[توالي و نظم و ترتيب ارائة رخدادها «در 

هيچ نيـازي بـه كاربسـت نظريـة     به واقع دارد، » وارگيداستان«فهم اين كه تاريخ بيهقي 
بـا انتخـاب   «دارد بيهقي اساساً اين نتايج شش گانه، جز آن كه اعالم ميو هاليدي ندارد 

» ايسـتد ده و جهـان داسـتاني خـود مـي    در حدفاصل ميان خوانن ]...[درست زاوية ديد 
از  نيـز  تاريخ بيهقي الحال متوسط خوانندگانهمه جزو بديهياتي است كه عموم  )همان(

هـايي درك  زمـاني كـه چنـين نظريـه     از خود بپرسـيم  كه حال جا دارد. آن اطالع دارند
گشايند دهند و منظري تازه از متن بر ما نميتري از متن به ما ارائه نميمتفاوت يا عميق

  ها وجود دارد؟آن تركيب و كاربرد چه نيازي به
  
  ها و تصاويرها، نمودارجدول ارزيابي.5

 ها، نمودارها و تصاوير جدولايرادهاي متعددي در نحوة درج و ترسيم و يا ترجمه مفاد 
نسـبت  . شـود مياست كه در اكثر موارد موجب بدفهمي يا سردرگمي خواننده  رخ داده
ها نسبت رسد مترجم به آنچندان است كه به نظر ميها هاي ايراددار به كل نمونهنمونه

  .پردازيمترين ايرادهاي اين حوزه ميدر ادامه به مهم. به متن، اولويت كمتري داده است
ها نقل شده اند به اين شكل كه هم صورت التينِ آنها و نمودارها تكراريبرخي جدول

رسـد بـا متنـي دوزبانـه     يدر چنين مواردي بـه نظـر مـ   است و هم صورت فارسي آنها؛ 
-هاي التين در بخش پاياني گنجانده ميرسد اگر فهرست برابرنهادهبه نظر مي. مواجهيم

، دو جـدول  29دو جدول ( و نمودارها  ها نيازي به درج هر دو صورت اين جدولشد، 
) 196و نمـودار صـفحة    220، توضيحات مربوط به شـكل صـفحة   57-56در صفحات 

  . بودنمي
موجـب  عمـدتاً  همراه بـا اشـكاالت خـرد و بـزرگ و     عمدتاً  ها ترسيم جدول ترجمه و

 رخداد) 295: 1975چتمن، : قياس كنيد با( 22در نمودار ص : استسردرگمي خواننده 
هستند و در مقاله چـتمن   داستانمشخصاً زيرمجموعة  موجوداتو ) در اصل رخدادها(
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حتي با خط ممتدي اين ارتباط و پيوستگي نشان داده شده است اما در نمـودار ترجمـه   
 رخـداد بندد كه مـثالً  ؛ ثانياً اين توهم صورت ميمشخّص نشدهشده اوالً اين پيوستگي 

در نمودار فارسي صـفحه  . است گفتمانزيرمجموعة  موجودات، و داستانزيرمجموعة 
ديگـر   هـاي ، به اضافة آكالدهايي كه ارتباط آنها را با بخشيك چهارم محتواحدود  29

ضمن ايـن كـه زيرمجموعـة بـه تعبيـر متـرجم       . دهد از قلم افتاده استنمودار نشان مي
به جاي اين كه در مقابل عنوان طبقة كلي خـودش درج  » جوهرة محتوا از جهان واقعي«

  .قرار گرفته است» رواييساختار بيان «شود، به اشتباه ذيلِ طبقة 
) 90-89: 1999(مانندي است كه مانفرد يـان  انگاري در ترجمة جدولنمونة ديگر سهل

) 223(در ترجمة حري . آورده است» شدگيمعيار در كانونيهاي جنبه«بندي براي مقوله
بـا  نيـز  ) 4مـتن  ( 232مـتن نمايشـي صـفحه    ترجمـة  . است تغيير كردهبندي اين مقوله
  .يكسان است و نه كيفيتاًآوايي متن انگليسي نه كميتاً  هايصورت

ضمناً با توجه به ماهيت كتاب كه گردآوري و ترجمه و تأليف است، آنگونه كه متـرجم  
به ناچار تكرار برخي مطالب، چنان كه پيشتر هم اشاره كرديم، ) 18مقدمه، (تذكر شده م

، مثالً حرّي در مقـام  نيز راه يافته استها  به نمودارها و شكل اند، اما گاه اين تكرارشده
: 1978(نمودار الگوي ارتبـاط روايـي چـتمن    ) 279و  197، 189(موضع  3نويسنده در 

هـا و  مؤلفـه (كند و عجيب آن كه دو بار آن مربوط به يك مقالة واحـد  را نقل مي) 151
ه آن كه اين نمودار واحد در سـه موضـع، بـه سـ     تراست و شگفت) سطوح متن روايي

است كه مشخصاً نخستين و سومين صورت مغلوط  شكل مختلف ترجمه و ترسيم شده
شود و سه شكل ترجمـه حـرّي   درج مي) 151: 1978چتمن، (ذيالً نمودار اصلي . است
  :شودپس از آن نقل مي) البته با حذف شكل مستطيل نمودار مبدأ(نيز 

  
  
  

  )189ص (خوانندة واقعي   ←]كذا[مستتر  ←راوي مؤلف  ←شنو روايت ←خوانندة مستتر  ←مؤلف واقعي 
  )197ص (خوانندة واقعي  ←خوانندة مستتر  ←) شنوروايت( ←) راوي( ←مؤلف مستتر  ←مؤلف واقعي 
  )279ص (خوانندة واقعي  ←مؤلف مستتر  ←) راوي( ←) شنوروايت( ←خوانندة مستتر  ←مؤلف واقعي 

رسـد بـراي جلـب اعتمـاد خواننـده درج      با توجه به اين شدت ناهمساني، به نظـر مـي  
صورت اصلي چنين جداول و نمودارها كه پيشتر به عنوان ايراد طرح كرديم، الزم باشد 

  .كنددهد و او را سردرگم نميمجال مقايسه به خواننده ميچرا كه الاقل 
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  هاي التينمعادل.6
مؤلـف  / رود متـرجم اي چون اثر مورد بحث ما انتظار ميشدههاي ترجمهنوعاً در كتاب

هاي فارسي بـراي واژگـان بيگانـه دقتـي داشـته باشـد و يكـي از        در به كارگيري معادل
ين گونـه  ارائة ا. هاي اين واژگان استگونه آثار فهرست برابرنهادههاي معمول اينبخش

بحث ما  اما در كتاب مورد. ستها فوايد آشكار و متعددي دارد و شيوة مرسوم افهرست
ظاهراً به اين علت كه فرايند ترجمه و تأليف مقاالت از نظر زماني پراكنده بوده اسـت و  

هاي ضروري نهايي غفلت كرده اسـت، روش ديگـري   مؤلف از برخي ويرايش/ مترجم
 آمـده هاي التين به صورت پانوشت، و در بسياري مـوارد تكـراري   اتخاذ شده و معادل

مؤلف به مترجمان / آن چه كه مترجم ، ضمناً عليرغمافزوده است به حجم كتاب و است
-مترجمان مختلف، اين واژگان را به طرق گوناگون معـادل «: ديگر نسبت داده است كه

-براي فارسـي «و » مناسب«اي با واژگان و تلويحاً داعية ترجمه) 18ص (» انديابي كرده
  .ه، خود گاه راه خطا رفته است، داشت)همان(» زبانان نيز پذيرفتني

كند، ناهماهنگي در يكي از مكررترين خطاهاي مترجم كه خوانندة ناآشنا را سردرگم مي
دانيم اين واژه بر معاني و كه مي چنان. است» discourse«هاي فارسي واژة انتخاب معادل

هـاي مختلفـي   كند و از اين رو مترجمان فارسي زبـان معـادل  مفاهيم متفاوتي داللت مي
مهـاجر و  . نك(اند چون سخن، گفتمان، گفتار، كالم، مقال و بيان را براي آن به كار برده

شيوة بـه هـم   «در آن موضع كه به مفهوم  عمدتاً ، و)1387شناس، ؛ نيز حق1381نبوي، 
اسـت  » پيوستن عناصر زباني براي ايجاد يك ساختار معنايي بزرگتر از مجمـوع عناصـر  

شـود؛ بـا وجـود ايـن،     خوانـده مـي   »گفتمان«، در زبان فارسي )222: 1387ويك، سج(
 آنرا برابر » گفتمان«در عمدة مواضع كتاب، معادل  فارغ از اين تمازات مفهومي، مترجم

اتاق چندان اثاثيه نداشت، مبلي زير «خواندن اين گفتمان توصيفي كه «: نهاده است؛ مثالً
دلزل متن روايي را تركيبي از گفتمـان  «يا ) 54 ص(» ...پنجره، صندلي راحتي در گوشه، 

تر از گفتمان متعارف افراد، خردمندانه«، يا )240ص (» داندراوي و گفتمان شخصيت مي
انـد بـه   آمـده » discourse«هاي گفتمان كه برابـر  ؛ واژه)168ص (» كندها جلوه ميكتاب

بـود و پيوسـته در ازاي   ر مـي البته اگر مترجم به عهد خود وفادا. اندمفهوم كالم و سخن
آورد، خواننـدة فارسـي زبـان    معاني و مفاهيم مختلف واژة التين، فقط يك معـادل مـي  

توانست با توجه به بافت متن، مفهوم را دريابد اما حتي اين وحدت رويه نيز احتماالً مي
رآمدي بر د«ترين حالت قابل تصور، در مواجهه با مقالة كنندهوجود ندارد و مثالً در گيج

 :مانـد بـه يكبـاره خواننـده درمـي    ) 237عنوان يادشده در ص (» گفتمان غيرمستقيم آزاد
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در همـة  » discourse«هاي متفاوت اين مقاله كه طبيعتاً معادل واژة نگاهي گذرا به عنوان
مترجم نتوانسته است در / ها بايد باشد، گواه روشني بر آن است كه نويسندهاين تركيب
ص (عنوان اين مقاله در فهرست كتاب : صطالح، موضعي مشخّص اتّخاذ كندقبال اين ا

درآمـدي  «) 237ص (است و در آغاز متن مقاله » درآمدي بر سخن غيرمستقيم آزاد«) 5
...) ، 241، 239صـفحات  (هـاي كتـاب   ؛ بـاز در سرصـفحه  »بر گفتمان غيرمسـتقيم آزاد 

ست؛ در خالل متن نيز عمـدتاً در  ثبت شده ا» غيرمستقيم ]![درآمدي بر گفتمان سخن «
: روايت داستانيدر ترجمة اولية كتاب » سخن«ظاهراً همسان با گزينش واژة  -سرتيترها

كه پيشتر توسط نويسندة مقاله ترجمه شده و ) 1387( كنان –بوطيقاي معاصر از ريمون
  .تآمده اس» سخن«هاي مفصلي از اين مقاله از ترجمة آن كتاب أخذ شده، معادل بخش

  :آيدگزيني ذيالً ميهاي معادلبرخي ناهمساني
  

 اصطالح/واژه هاي فارسيمعادل
 setting  )154(آرايي ، صحنه)29،36جدول ص(، زمان و مكان)17(پردازيصحنه

 form )27(صورت/، شكل)24(صورت 

 sequence )54(رفت، پي)44(توالي 

 rhetorical  )96(، تحليل بالغي )96ص (تحليل رتوريكي 

analysis 

كاري خويشتن/ ، كاركرد)144(نقش / ، عملكرد)29و  24(خويشكاري / كاركرد
)147(  

function 

 fabula ...)،22،148(، طرح اوليه)22(، فابيوال)22(فابوال 

 imaginary  )225(، ادراك خيالي )223(ادراك تصويري 

perception 

 focalizer )222((!)، افوكااليزر)216(گر كانوني

  )298(، روايت داستاني )10(، داستان روايي )10(ادبيات داستاني 
كه خود در موضعي » داستان روايي«نويسنده در اين مورد اخير، در رد معادل 

ديگر پيشنهاد داده است، اساساً بين روايت داستاني و داستان روايي تمايز قائل 
 .شده است

narrative 

fiction 

 motive )147(، انگيزه)147(انگيزه/ مايهبن

 motif )273(، موتيف)148(مايه بن
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  ها نقل و نقد ديگر ترجمه.7
گـاه وي  هايي كه بر مترجم وارد است، مربوط به اظهار نظرهاي گاه و بـي يكي از خرده

در ضـمن آن تأكيـد وي بـر     انـد و است در خصوص آثاري كه ديگـران ترجمـه كـرده   
در اكثر مـواردي  . هاي فارسي منقول از ديگر مترجمان داده استترجمهتغييراتي كه در 

شـود كـه تغييراتـي در    كند، متذكّر مـي كه وي از ترجمة فارسي آثار انتقادي استفاده مي
ت      . ترجمه ايجاد كرده كه ضروري بوده است گاهي تـذكّر ايـن تغييـرات بـدون وجهيـ

محترمانه است؛ و گاه اگر نگوييم ، گاه )101مانند پاورقي توضيحي  ص (خاصي است 
كـه   108صـفحة   1مغرضانه، توأم با ايرادهايي مبهم و مجمل است مانند پاورقي شماره 

دهـد كـه   كند و هيچ گونه سر نخي نمـي مترجم به ترجمة اثري به اجمال تمام اشاره مي
د گونه اظهار نظرها مـوهم وجـو  به هرحال تكرار اين. ي دارد»بحث«ترجمة يادشده چه 

  2.نوعي حس تفرعن است

  

  هاي كورارجاع.8
ها و اسـتنادهايي اسـت   اي ارجاعهاي كتاب، وجود پارهانگارينمونة يكي ديگر از سهل

كه مرجع و مستند آن در مـتن همـين كتـاب يـا در خـارج از آن مشـخص نيسـت كـه         
ي هـا ذيـالً يـادآور   برخي از آن. اصطالحاً در چنين مواردي با ارجاع كور مواجه هستيم

هـاي شـمايلي   گونه مفاهيم در راستاي ويژگـي اين«: آمده است 225در صفحه : شودمي
اما در متن ترجمـة مقالـه تصـويرها و نمودارهـا شـماره بنـدي       . »نمودار يك قرار دارند

دهد كه در ارجاع مي» 1تصوير «شود كه نويسنده به با مراجعه به متن روشن مي. ندارند
شود كه اشاره مي» نمودار يك«نيز دو بار به  229صفحه  در. صفحات پيشين آمده است

در همان صفحه . متن مبدأ آمده است 88مراد است كه در صفحه  1ظاهراً همان تصوير 
) John, 1999: 97(شود كه بـا توجـه بـه مـتن اصـلي      استناد مي» 9نمودار «بار ديگر به 
همان مقالـه مـانفرد    باز در بخش درآمد. ترجمه است 228شود نمودار ص مشخص مي

بنـدي ژنـت از   نويسنده پس از ذكر مقولـه ) 211ص (يان كه به قلم مترجم كتاب است 
امـا در هـيچ   » .ها در قصص قرآنـي اشـاره كـرديم   تر به اين مقولهپيش«: افزايدزمان، مي

هاي متقدم و متأخر اين كتـاب، سـخني از قصـص    موضعي از اين درآمد مقاله يا بخش
است و احتماالً به پژوهش ديگري از مترجم اشاره دارد كه در ايـن كتـاب   قرآني نيامده 

  .نيست
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) 1383كنـان،   -ريمـون (بـه   298مثالً در صفحة : در برخي استنادها نيز اين ايراد هست
شود كه مشخصات چنين اثري در منابع مورد بحث و منابع پاياني كتـاب  ارجاع داده مي

از صفحة  299باز در صفحه . است) 1387كنان  -مونري(وجود ندارد و احتماالً مقصود 
كتـاب مـذكور    4نقل قولي شده است؛ اما اساساً صـفحة  ) 1387كنان،  -ريمون(منبع  4

، ارجاعي به اين صورت 5، سطر 299باز در همان صفحه . صفحة شناسنامه كتاب است
اوالً منبـع پـيش گفتـه    امـا  . گفته اشاره داردآمده است كه طبيعتاً به منبع پيش) 2همان، (
-ريمـون (با اين مشخصات وجود خارجي ندارد اگر هـم آن را  ) 1383كنان،  -ريمون(

آن كتـاب اساسـاً پـيش از     2بدانيم، كه ظاهراً بايد اينگونه باشـد، صـفحة   ) 1387كنان، 
  .صفحة شناسنامة كتاب و سفيد است

  
  هاي آنسوداي ادبيت زباني و آفت.9

حفظ سبك متن مبدأ يك اولويت و ارزش تالش براي در ترجمه، به ويژه ترجمة ادبي، 
هاي زبان ترجمه يكي از ويژگي. است، اما در ترجمة نوشتار علمي، حكايت ديگر است

هـاي زبـاني كهـن از    كاربرد برخي صـورت  بهكتاب مورد بحث ما، تمايل مترجم است 
هـاي  ص و مجموعاً به كاربردن نوعي سازهخا ةقبيل افعال، صفات و حتي حروف اضاف

اند به حدي كـه گـاه برخـي از ايـن واژگـان و      كهن زباني كه متمايل به گونة زبان ادبي
كتـاب مصـدرهاي    75مـثالً در صـفحه   . كنـد ها در انتقال معني اخالل ايجاد مـي تركيب

ه خـود از  آمده است ك» opening«و » closing«معادل به ترتيب » بربستن«و » برگشودن«
امـا همـين تعبيـر     ؛انـد اند و عنوان يكـي از بخشـهاي آن آمـده   اصطالحات كليدي مقاله

در صفحة پيشين كتاب به تصريح مترجم، معادلي بـراي مفهـوم تخصصـي    » برگشودن«
بود به جاي آن افشـا يـا   رسد بهتر ميآمده است كه به نظر مي) disclosure(ديگر يعني 

مقاله ديويـد   7ترجمه و صفحه  90ص (در موضعي ديگر  رفت؛آشكارسازي به كار مي
در همـين  . بـه كـار رفتـه اسـت    » بسـتار «و » گشايش«بجاي اين دو مفهوم، تعابير ) الج

كـه دوبـار   ) enormous gulf(متن اصلي، مترجم در برابـر تعبيـر    44كتاب و  74صفحة 
و بار » فضايي بيكران«تعبير شود، يك بار تعبير » شكافي عميق«تواند به آمده است و مي

بكار برده است كه اوالً اغراق در بيان فاصله است و ثانياً با بافت » فضاي اليتناهي«ديگر 
  :كالم هماهنگ نيست

، بـراي آنكـه روايـت    )كه به كاربرد سوم در باال تعلق دارد(تصميم اميلي برونته دربارة پيرنگ «
برگردد اما » تصميم«نهاد دستوري جمله يعني تواند به چون ضمير خود، مي» او«به جاي [خود 
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گشـايد  آغاز كند، فضايي بيكران را در برابر او مي ]...[را  ].يعني برونته است» او«روايت از آن 
اي دارد كه داستان را از ميان اين فضاي اليتنـاهي عبـور   غرابت رفتار آنان حاجت به راوي ]...[

  » .دهد
) a partial recovery(ن اصلي و ترجمه، در برابر تعبير باز مرتبط با همان صفحات از مت

جبـران مافـاتي   «است، تعبير » پوششي جزئي«كه با توجه به بافت كالم قريب به مفهوم 
ها، صرفاً و بـه نـاگزير،   اما روايتگري نلي دين مانند همة روايتگري«: آورده است» اندك

  ).75حري، (» .جبران مافاتي اندك است
يسنده بر كاربردهاي خاص زباني، تعبيرهاي نادلپسندي ايجاد كرده است و گاه اصرار نو

ضعف نظرية روايـت را   ]...[طلوع رمان « :مترجم را به بيراهه كشانده است، براي نمونه
رمان رئاليستي آن چنان كه . ]به جاي آشكار كرد exposeدر ترجمة [بر آفتاب كرد  ]...[

، بـراي  »چنـان كـه سـزد   «كـه تعبيـر   ) 86حـري،  (» .دهدسزد، به نقد فرماليستي تن نمي
در متن مبدأ وجود نـدارد و  افزوده شده و پردازي سجع قصدفخامت زبان و احتماالً به 

» اي را به پيش كشيدمسائل ويژه«به معني ) set peculiar problems(در ازاي آن عبارت 
  :حذف شده است

The rise of the novel […] exposed the poverty of neoclassical narrative theory 

[…]. The realistic novel set peculiar problems for any formalist criticism 

(Lodge, 5). 

مترجم در برابر عبارت ) مقالة ديويد الج 6ترجمه و ص  87-86ص (در موضعي ديگر 
)a minor knowledge explosion (در صـورتي كـه   . »زغليان دانـش نـاچي  « :آورده است

ماحصـل ايـن   «: متن ترجمـه اينگونـه اسـت    ؛است» از دانش كوچكيانفجار «سخن از 
به نظـر  » .به بار آورده است ]...[ناچيزي براي حوزة نظرية روايت » غليان دانش«تقابل، 

) نـاچيز (رسد در ترجمة ارائه شده، دانش حاصل شده در حوزة روايت بسيار انـدك  مي
ضـمناً متـرجم در پـاورقي نقـل     . نيست مراد نويسنده اينال آنكه شمرده شده است، ح

  3.را آورده است) explosion of knowledge(به اشتباه » غليان دانش«صورت انگليسي 
  

  اشكاالت دستوري.10
در كتاب مورد بحث ما، به ويژه در مقـاالت ترجمـه شـده، ايرادهـاي دسـتوري نسـبتاً       

. ها، نوعاً از مقولة كاربردهاي نادرست فعل اسـت گيري وجود دارد كه بيشترين آنچشم
  :شوددر ادامه به برخي از اين موارد همراه با توضيحي كوتاه در هر مورد اشاره مي
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سـازي  ؛ تركيـب »مفيـد فايـده اسـت    ]...[با واژگاني ماننـد   آشنايانكمبراي «: 25صفحة 
  .نامناسب
هاي سنتي بـر اسـاس   نمونه، روايتهاي روايت براي اين ويژگي، زيرگروه«: 60صفحة 

  .؛ نقص جمله و ضعف تأليف»شوندهاي مدرن بازشناخته ميهمين ويژگي از روايت
  .فعل نامشخص ؛ وضعيت»كندابداع نشده نمياي كه نويسنده آن را حادثه«: 61صفحة  
مطالعـة جملـه    ]»بـا «به جـاي  [در بررسي روايت كار به«: 2، پاورقي شماره 108صفحة 

؛ صـورت  »مورد لحاظ قـرار گيـرد  گفتمان / شناسي متنشود و الزم است زباننميتمام 
  4.فعل متكلف
بيشتر، مساوي يا از از دانش شخصيت  ]راوي[آيا دانش و شناخت رواي «: 218صفحة 

و ) با آن مساوي است(الزم دارد » با«حرف اضافة » مساوي«؛ متمم مسند »آن كمتر است
  .است بدون قرينه حذف شده و غلط

-سـاده نمـي  دهـد؛  بندي چندان كه نشان مـي اين تقسيم آيدبه نظر مياما «: 240صفحة 
  . درست نيست» نماياندساده نمي«و » آيدبه نظر مي«دو فعل  توأمان ؛ كاربرد».نماياند

  
  هاي ساختاري زبان مبدأنشانه.11

برخـي   هـاي آن ديـديم كـه متـرجم از سـر ذوق،     بخشي به زبان و آفتدر بخش ادبيت
كه عمدتاً معادل خوبي در مقابل سازة زبـاني مـتن    –هاي زباني ادبي يا كهن را صورت

برد و بسامد قابـل توجـه ايـن    به كار مي -معنا است مبدأ نيست و در زبان فارسي مخلّ
اي كه چندان مقيد به زبان مبدأ نيست و حتي اي است از سبك ترجمهنوع كاربرد نشانه

هـاي ذكـر   چنان كه در نمونه(برخي اجزاي جمله و به ويژه قيدها  افزايشيا  كاهشدر 
بـا   دهـد؛ گير نيست و ساختار جمالت را از اين وجه تغيير مـي سخت) شده آمده است

وجود اين، در بسياري مواضع، به ويژه در مواجهه با جمالت طوالني و تركيبي، تـالش  
ها هاي مركب و تغيير آنجمله چنداني براي تغيير چينش اجزاي كالم، يا شكستن برخي

 9و  8به عنوان نمونه نگاه كنيد به سطرهاي  .به مقتضاي روح زبان فارسي نداشته است
نقـل و نقـد برخـي    «كتاب كه در بخش  75 فحةص 12تا  10كتاب يا سطور  54 فحةص

  :شودآمده است؛ و نيز برخي از اين موارد كه ذيالً ارائه مي» هاي ترجمهپاره
شناسي، عوامل دخيل در قرائـت روايـت را كـه خـود     روايت«: آمده است 90 در صفحه

شود، به معاينة بسيار با اهميت است اما از جهتي به قدري آشكار است كه گاه ديده نمي
-تواند با تغيير و شكستن، تأويل و ادغام برخي سازهكه مي. »آورددقيق ناقد ادبي در مي
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شناسي آن عوامل دخيل در قرائـت روايـت   روايت«: دگونه ترجمه شوهاي متن مبدأ اين
شود، به معاينة دقيـق منتقـد   را كه با وجود اهميت بسيار، گاه از فرط آشكاري ديده نمي

   ».آوردادبي درمي
هايي كـه  ديدگاه رواني، ناظر است به شيوه«: خوانيممي 216در بخشي ديگر، در صفحة 

كنيم، رخـدادهاي روايـي داسـتان را    گر ياد ميكانونيذهنيت گويندة داستان كه از آن به 
: گونـه ارائـه شـود   توانـد مـثالً ايـن   ؛كه اين عبارت در زبان فارسي مـي »دهدانعكاس مي

هاي انعكاس رخـدادهاي روايـي بـه وسـيلة ذهنيـت      ديدگاه روايي ناظر است به شيوه«
  ».كنيمگر ياد ميگويندة داستان كه از آن به كانوني

از ايـن نظـر    ]...[برانگيزنـد  اين دو پيشنهاد عيناً پرسـش «: 225ارت در صفحة يا اين عب
» .استوار است ]...[» واقعي«دهندة حسي غالباً ناممكن است بتوان گفت ادراك بر اساس

اين دو پيشنهاد به يك ميزان محـل  «: تواند چنين صورتي داشته باشدكه مي). 225ص (
» واقعـي «توان گفت كه ادراك بر اساس دهندة حسي نمي از اين نظر غالباً ]...[اند بحث

  ».استوار است ]...[
  

  بررسي ابعاد صوري كتاب.12
هايي از كيفيت اثر بود كـه نوعـاً ناشـي از    آنچه تا اينجا مطرح شد، عمدتاً ناظر آن جنبه

 ؛گـردد نيز از وجهي كماكان به همو برمي اشارات اين بخش. مؤلف است/ اهمال مترجم
بـاري ايـن كتـاب از    ؛ توانند دخيل بوده باشـند ها عوامل نشر نيز ميآمدن آناما در پيش

لة بسياري دارد كه به اجمـال  منظر مسائل صوري و فني چاپ نيز از شكل مطلوب فاص
مـثالً  (تصاوير بسياري از نمودارهاي التين كتاب : شود وار به آنها اشاره مي تمام فهرست

 و يـا تكـراري   رنـگ و كـم  زياده از حد كوچك يا محـو ) 251و 196، 57، 29صفحات 
تنظيم و پيكربندي متن، مخصوصاً در اكثر صفحاتي كه منابع مقاالت درج شده، ؛ هستند

 مشخصـات منـابع اسـت   سـطرهاي   هـاي متعـدد در  به هم ريخته و توأم بـا شكسـتگي  
ــفحات ( ــت  )60-356و 293، 61-259، 5-234، 140ص ــراوان اس ــايپي ف ــالط ت  ؛؛ اغ

فاقد وحدت رويه است؛ برخي مقاالت فاقـد فهرسـت مسـتقل     ارجاعات و تنظيم منابع
  5.هاي ديگر منابع است و برخي پريشاني
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  يريگ هجيتن.13
هـاي   بخـش كه در  توان گفت ميبا در نظر گرفتن آنچه مطرح شد، در مقام ارزيابي كلي 

بـا اثـري ضـعيف    الت تـأليفي  با كتابي ضـعيف و نسـبتاً پـرغلط و در مقـا     شده ترجمه
اي و تأليفي ديگر اين حوزة موضـوعي كـه در مقدمـه بـه      مواجهيم و برخي آثار ترجمه

شناسي، به طرح و ترسيم مند روايتضمن ارائة منظم و منسجم و تاريخ ها اشاره شد، آن
هاي عملي تحليل روايي خوبي نمونه داراي واند  هاي روايت پرداختهف انواع نظريهشفا
رسد نتيجـة  ر ميهايي كه كتاب مورد بحث ما فاقد آن است و به نظاخصهش. هستندهم 

شناسـي  براي انتشار است و براي اين كه براي خواننـدگان عالقمنـد بـه روايـت    شتاب 
هـم از نظـر كميـت مقـاالت و موضـوعات      : دارد سودمند بيفتد به بازبيني اساسـي نيـاز  

ر كيفيت مقاالت؛ البته با اين مقدار اي و تأليفي تحت پوشش، و هم به ويژه از نظترجمه
شناسي را بـا ترجمـة   هاي روايتترين حوزهحجم كتاب، شايد امكان اين نباشد كه مهم

مقاله پوشش داد و به نظر مي رسد راه حل ارائة اثر تأليفي در اين حـوزه اسـت، چنـان    
 .ه اسـت واالس مارتين بـدان آيـين ترتيـب يافتـ     هاي روايتنظريهكتاب مثالً روشي كه 

شناسي در جهت كشف و استفاده از ابزارهاي روايت ضمناً توجه به آثار شاخص ايراني
هـا بـه كمـك ايـن     هاي موجه و جديـدي از آن يا ارائة قرائت هاي پنهان آن آثارويژگي

  .نظريات، نياز و ضرورت اصلي مقاالت تأليفي است
  
  تشون يپ
هـاي كـامالً   در مواجهـه بـا صـورت   منحصـراً  متن فارسـي و   مرورهاي اين بخش طي نمونه.1

  . ناموجه مفهومي براي تطبيق انتخاب شد
، 184، 101، 44: صفحات ديگري كه حاوي چنين اظهارنظرهـايي اسـت از ايـن قـرار اسـت     .2

  .327و  293، 197
رهـاي اديبانـه   هايي كه دقت در انتقال معنا قرباني شـوق بـه تعبي  يابياز اين گونه موارد معادل.3

  .هاي فراواني بود كه به سبب محدوديت در نگارش نهايي مقاله حذف شد شده، نمونه
  .موارد پرشمار ديگري وجود دارد كه به سبب تنگي مجال در بازبيني نهايي مقاله حذف شد.4
  .فهرست اين اغالط در بازبيني نهايي مقاله به سبب تنگي مجال حذف شد.5
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