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Abstract 

The book Sociological Research in Modern Persian Fiction is the translation of the 

book A Study of Recent Persian Prose Fiction with Special Reference to the Social 

Background written by Reza Navabpour, which is one of the most accurate books on 

the analysis of contemporary Iranian fiction. By the dialectic examination of 

literature and history, from the Constitution revolution to the 1979 revolution, the 

author has studied not only major historical events, but also micro-political events 

with a deep critical looking, and how they have Influenced fiction. Despite the 

socio-historical approach to contemporary fiction, relying on no sociological theory, 

but in the method of new historicism critics, it examines contemporary fiction in 

relation to heterogeneous and conflicting discourses and shows the implicit positions 

of the text in relation to those discourses. But the characteristics of the translation of 

the book by Abolghasem Serri; Including the inconsistency of the type of translation 

with the text and subject of the book, linguistic, structural and content nonchalance, 

misleading and unpleasant purism, which may inadvertently involve the reader in 

the language of the text, has led to an inaccurate translation.  
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  بررسي كتاب 
   شناختي در نثر داستاني جديد فارسي پژوهشي جامعه

  آن ةشناسي ترجم و آسيب

  *قدسيه رضوانيان

  چكيده
يكي از  1،پور اثر رضا نواب شناختي در نثر داستاني جديد فارسي، پژوهشي جامعهكتاب 
بررسـي  هاي تحليل ادبيـات داسـتاني معاصـر ايـران اسـت. نويسـنده بـا         ترين كتاب دقيق

تنهــا رخــدادهاي كــالن  ، نــه1357ديالكتيــك ادبيــات و تــاريخ، از مشــروطه تــا انقــالب 
ساز، بلكه وقايع ريز سياسي و چگونگي اثرگذاري آن بر ادبيات داستاني را بـا نگـاه    تاريخ

اجتماعي به داسـتان   و رويكرد تاريخي اوجودژرف انتقادي بررسيده است. اين پژوهش ب
گـراي   روش منتقـدان تـاريخ   خاص اما بـه  شناختي جامعه ةهيچ نظري معاصر، بدون اتكا بر

كنـد و   هاي ناهمگون و متعـارض بررسـي مـي    نوين، داستان معاصر را در پيوند با گفتمان
 ، امـا اي را اتخاذ كرده اسـت  ها چه مواضع ضمني دهد كه متن درقبال آن گفتمان نشان مي

نـوع ترجمـه بـا مـتن و موضـوع كتـاب،        نداشـتن  سـنخيت بـا  ابوالقاسـم سـرّي    ةترجم
آينـد   نـاخوش انـداز و   نويسـي غلـط   سـره و محتـوايي،   ،هاي زباني، ساختاري انگاري سهل
اي نارسـا   بـه ترجمـه   مـتن را  كند، خواننده را دچار چالش بيهوده با متن ميكه  براين عالوه
  است.كرده منتهي 

  .نويسي سرهنثر داستاني جديد فارسي، ترجمه، زبان،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 كهو... از زباني به زبان ديگر است  ،هاي فكري، فرهنگي، علمي ترجمه معموالً انتقال آگاهي

، شـود. در معنـاي عرفـي    هاي زبان مقصد و تقويت و قدرت آن منتهـي مـي   به بسط قابليت
تـر   معمـوالً پيشـرفته  است كه و آگاهي از فرهنگي فرهنگ ديگر آشنايي با  هدف از ترجمه

اما نوع ديگري از ترجمه از ديرباز در تاريخ فرهنگي ايران معمول بـوده اسـت و آن    ،است
 ،زبان از زبان ديگـر بـه زبـان فارسـي اسـت. درطـول تـاريخ        فارسي ةكتاب نويسند ةترجم

و در ديار مقصد آثاري بـدان زبـان    اند انديشمنداني از اين ديار به ديار ديگر مهاجرت كرده
 ،زبـان مبـدأ نويسـنده    ،به زبان مقصـد  آن را بعدها يا خود نويسنده يا ديگرياند كه  نگاشته
ة آثـار  معاصـر. ديگـر، ترجمـ    ةچـون برخـي از آثـار ترجمـه در دور     است؛ هـم  دهبرگردان

هـاي   اعراب بر ايران و سده ةسلط ةدر دور است.از عربي به فارسي زبان  نويسندگان فارسي
هـاي علمـي نويسـندگان     زبان عربـي و رسـميت آن در نوشـته    ةتبع آن سلط پس از آن و به

دست خود نويسنده يا  به زبان فارسي بهاين آثار  ةترجم ،زبان در درون مرزهاي ايران فارسي
انـد. در   سينا از ايـن نمونـه   آثار ابنو  سعادت كيمياي .پذيرفته است شاگردان او صورت مي

وهان ايراني به كشورهاي غربي ترجمه نقـش  پژ با مهاجرت انديشمندان و دانش ،اخير ةسد
بسا عامل اصلي تغييـر پـارادايم در    چه ،دهكردر تاريخ فرهنگي معاصر ايفا  را اي كننده تعيين

با تداوم پديدار مهـاجرت و زيسـت طـوالني در     ،هاي اخير در دهه ايران معاصر بوده است.
بـه   درمـورد فرهنـگ و ادبيـات ايـران     را هـايي  كتـاب  كشورهاي غربي، نويسندگان ايراني

ها نيز در داخل و خـارج بـه    و برخي از آن اند نگاشته ،ويژه زبان انگليسي هاي ديگر، به زبان
مند بين دو زبان و دو فرهنـگ   زبان فارسي ترجمه شده است. اگر ترجمه را ديالوگي هدف

اسـت و نـه موضـوع    آن متعلـق بـه فرهنگـي ديگـر      ةنويسندمتني كه نه  ةبدانيم، در ترجم
تـأثير بافتـار و سـاختار زبـان اصـلي نويسـنده اسـت،         بسا زبان اثر نيز تحـت  نوشتارش، چه

  است، حضور ندارد.  »مواجهه با ديگري«كه همانا  ،ترجمه ةترين وجه فلسف مهم
رضا  ةنوشت فارسي جديد داستاني نثر در شناختي جامعه پژوهشييكي از اين آثار كتاب 

  شود. ميبررسي اين مقاله در ابوالقاسم سرّي است كه  ةترجم بهپور  نواب
  

  پژوهش ةپيشين. 2
 ةدر روزنامـ  ،»بازتاب روزگـاران در داسـتان  «عنوان  اي با در مقاله ،)1397( ابوالفضل رجبي

ـ  ،نقد كوتاهي بر اين كتاب نوشته است. وي سازندگي كليتـي از   ةضمن معرفي كتاب و ارائ
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پور را به نثـر   حال كه معتقد است بايد نگاه دقيق و فني نواب ينمضمون و محتواي آن، درع
كه نويسنده ادبيات را به تاريخ تقليل داده و براي آن باور دارد داستاني بين دو انقالب ستود، 
كند صرفاً قصد  گفتار تصريح مي پور در پيش كه نواب آن حال ،هويتي مستقل قائل نشده است

  :پرداختن به آثاري را دارد
ترين ارزش را براي فهم شكوفايي اجتماعي ايـران داراسـت و    رسد بيش نظر مي به[كه] 

شود. درمورد  گداري بحث مي و زبان تنها گه ،چون قالب، سبك هاي ديگري هم در جنبه
شود؛  هم سخني گفته نمي روي ،تري دارند رسد اهميت اجتماعي كم نظر مي آثاري كه به

انـد، از   هـايي كـه بـه ادبيـات پارسـي كـرده       آگـاهي از كمـك  دليل نا بهبه اين دليل، نه 
چون عباس خليلي، تقي مدرسي، نادر ابراهيمي، بهرام صادقي،  اي هم نويسندگان پرآوازه

   ).20: 1397پور  نواب( شود و ديگران يادي نمي ،اسالم كاظميه
عنـوان كـار   كـه   آن حال ،كند چون مترجم كتاب نثر داستاني را برجسته مي رجبي نيز هم

  نويسنده ادبيات منثور است.
مـروري بـر ايـن     ،»شناسي و ادبيات جامعه«عنوان  اي با در مقاله ،)1398فرزاد مروجي (

هاي كتاب اسـت؛   شناسي از ارزش ادبي يا جامعه ةفقدان نظري ،كتاب داشته است. از نظر او
ت كالسـيك اصـيل   تحقيقـا  ةشـيو  رغم حضور در دانشگاهي در غرب، به كه نويسنده به اين

. اسـت  منـد  ارزش، سراغ نگارش اثر خـود رفتـه اسـت    نويسندگاني چون بهار و كسروي به
پـور   نظر نواب دقت ،ستايد و با ذكر دوسه نمونه پور را مي مروجي نيز بصيرت تاريخي نواب

اما معتقد است كه نويسنده در مقدمه كه بايسته بـوده   ،كند ها تمجيد مي را در تحليل داستان
گفتـه، سـكوت كـرده و اگـر هـم بـه        است از پيوند ادبيات كالسيك با داستان نو سخن مي

وقوف كم او بـر   ةدهند مواردي اشاره كرده، ربط معناداري با موضوع ندارد و اين نشان اندك
در نقد كار متـرجم، لحـن متفـاوت    كوتاهي به نكاتي  به ،سپس .ادبيات كالسيك بوده است

  نويسي او اشاره كرده است. و قلمبه ،نادرست ةسه نمونه ترجم دوترجمه با متن اصلي، 
  

  ساختار كلي كتاب. 3
اما طراحي روي جلد و رنگ  است، آرايي متناسب ارائه شده كتاب در قطع رقعي و با صفحه

  ندارد. اي  داللت ويژهجلد بر محتويات آن 
 »يـادكرد «عنـوان   گفتار است كه يكي بـا  اذعان فهرست مطالب حاوي سه پيش كتاب به

 ديويـد بـرادي   ةنوشت »گفتار پيش«عنوان  با ،است. دوم ،ابوالقاسم سرّي ،مترجم كتاب ةنوشت
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)David Brady(كتـاب اسـت كـه     ةدر وصـف نويسـند   ،دانشگاه منچستر ةخان ، رئيس كتاب
 .هاي فارسي اشـتغال داشـته اسـت    نسخ خطي كتابخانه به كار فهرست  مدتي در آن كتاب

) كه در سال 15: 1397پور  نواب( دكتري نويسنده بوده است ةبرادي اين كتاب رسال ةگفت به
عنـوان   كتـاب مطلـب ديگـر بـا     ةگاه در چكيد آن .در دورهام لندن نوشته شده است 1981

عنـوان   گـاه مبحثـي بـا    و آن »داري سپاس« ،سپس .كتاب آمده است ةاز نويسند »گفت پيش«
هـا   هاي خاص افراد، مكان هاي نام نوشته كه آوانگار و كوته است »نوشت) (حرف ترانويسي«

آمده اسـت.   كار متن انگليسي كتاب مي تر به كه بيش و نشريات را توضيح داده ،يا مؤسسات
دوران  ،ادبي ةزمين .2 ؛تاريخي ةزمين .1پس از اين مقدمه، كتاب حاوي سه بخش كلي است: 

  چهار زيربخش است:  ةداستان نو كه دربردارند .3 ؛ساز زمينه
 ؛هاي بعد هاي سال در داستان 1941- 1906هاي  بازتاب سال ـ

 ؛1953- 1941بيداري اجتماعي  ـ

 ؛سانسور و فشار ـ

 .رئاليسم اجتماعي و ناسيوناليسم اسالمي ـ

  .است نمايهو ، مؤخره ،نامه كتاب ،پيوست ،گيري شامل نتيجه بندي كتاب پايان ،درنهايت
تا  29 ةكه از صفح ،سه بخش اصلي كتاب هاي عنوان فهرست، شود كه مشاهده مي چنان

بسيار كلي است و تصوير روشني از محتويـات كتـاب بـه مخاطـب      ،شود را شامل مي 260
نـه برگـردان شـده و نـه      كـه  ها در فهرست مطالب ميالدي است ويژه كه تاريخ دهد؛ به نمي

تر بيان شده اسـت.   تر و روشن كه همين مطالب در چكيده مبسوط درحالي ،دارد برابرنهادي
نظـر   شمسـي اسـت كـه بـه     ـ  ها در فهرست مطالب ميالدي و در چكيده ميالدي اين تاريخ

  . اند پرداخته اين مقوله هانگارانه ب رسد مترجم و ويراستار كتاب سهل مي
ـ در بررسي اين كتاب، خواننده با دو ساحت  مواجـه اسـت:    »ترجمـه «و  »اثـر « ةجداگان

اجتماعي، اثر رضا  ةاي به زمين ويژه ةپژوهشي در ادبيات منثور جديد زبان فارسي با اشار  .1
   ابوالقاسم سرّي. ةشناختي در نثر داستاني جديد فارسي، ترجم پژوهشي جامعه .2 ؛پور نواب

بـا رويكـرد مناسـبات     بكتـا  . تاكنون چندخواهد شد ابتدا مروري بر متن اصلي كتاب
 ،نگارش درآمده اسـت  بهتاريخي و مسائل اجتماعي درمورد ادبيات مشروطه  ةادبيات و زمين

هاي پس از مشـروطه چنـدان    ، ادبيات داستاني ايران در دههكتاباما تا پيش از نگارش اين 
عنـوان   بـا  ،شناسي تاريخي نشده بود. بخش يك كتاب ويژه تحليل عميق جامعه بررسي و به
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فاقـد   ،البتـه  .و مهـم تـدوين يافتـه اسـت     ،گر، مـوجز  روشن ةصفح 45در  »تاريخي ةزمين«
پـذير نبـوده    بندي امكان تنيدگي مسائل، دسته دليل درهم رو كه به شايد ازآن ،بندي است دسته

پور به عصر رضاشاه و نقش و تأثير آن در تـاريخ انديشـه و    است. نگاه دقيق و عميق نواب
  از خود تا امروز نگاهي موشكافانه و ژرف است.  ادبيات پس

هـاي   داسـتان كوتـاه در دهـه    ةنقد كتاب و يك ترجمـ ة اين كتاب سه مقال ةاز نويسند
او  ةديـدگاه و دغدغـ   ةدهنـد  ش به فارسي در دست است كه نشان1360و  ،1350، 1340
اسـت.   ،معاصـر  ويژه ادبيات داسـتاني  آن در ادبيات، بهبازتاب اجتماع و چگونگي  درقبال

اعتنـا در تـاريخ ادبيـات     ناشيوا و نارساي آن اثـري قابـل   ةنظر از ترجم كتاب حاضر صرف
نويسنده در تاريخ معاصر بـا   ةگسترد ةخوبي نمودار مطالع داستاني معاصر ايران است كه به

مطالعـه و فهرسـت منـابع     و قابـل  منـد  ارزشهـاي   پـاورقي  .استناد بـه منـابع معتبـر اسـت    
 ةبه روش تحقيق علمـي اسـت. چكيـد   نويسنده وقوف  دهندة نشانة كتاب شد ديبن موضوع

 دهـد. ترانويسـي   اختيار خواننده قـرار مـي   كتاب اطالعات روشني از محتويات كتاب را در
هـا در پايـان    گـون منـابع و نمايـه    هاي متعدد و گونه نوشت) در آغاز كتاب و فهرست (كوته

 عـزم نويسـنده در برقـراري    ةدهنـد  دارد و نشـان  نظر نويسنده حكايـت  كتاب همه از دقت
  ارتباط با خواننده است.  

پـژوهش خـويش را بـر     ةگفتـار محـدود   نويسـنده در پـيش   ،تر اشاره شد كه پيش چنان
هاي رئاليستي نهاده است كه پيوند مستقيم و تنگاتنگي با مسائل اجتماعي و سياسـي   داستان

ه بخش بزرگي از ادبيات داستاني معاصـر را شـامل   د يا از نظر او تأويل سياسي دارند كندار
كنـد. او البتـه بـه     نويسان مدرن را از اين پژوهش حذف مـي  صراحت، داستان د و بهنشو مي

رسـد اساسـاً    نظر مي پردازد. به برده به مسائل اجتماعي نمي هاي نام چرايي نپرداختن نويسنده
دربرابـر يـك وضـعيت يـا پديـدار      شناسي از نقش و تأثير سكوت اجتماعي  رويكرد جامعه

ادبيـات   ةگرايـي در مقـاطعي از ايـن سـه دور     ورزد. گرچه در اين كتاب بـه فـرم   غفلت مي
شود. ويژگي شاخص كتـاب تفسـيرهاي    به تبيين آن پرداخته نمي ،شود مي اشاراتي داستاني

چون برخي  اند؛ هم بودهنگر  هاي درون تر محمل تأويل پيشهايي است كه  تاريخي از داستان
هـاي   شـناختي داسـتان   پور به تأويل جامعـه  از آثار صادق هدايت و صادق چوبك كه نواب

و  كـور  بـوف گرايي و بـدبيني   نفي«گويد:  پردازد و مي ها مي اليستي آنئشناختي يا ناتور روان
ي كـه بسـياري از   ا هاي صادق هدايت با حالـت سـرخوردگي و نوميـدي    بسياري از داستان

 »سـازگاري داشـت   ،رفتنـد  هاي حكومت رضاشاه در آن فرو راني در بازپسينفرهيختگان اي
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 القلـم  و نـون صادق هـدايت و   مرواري توپ«نويسنده  ة). در انديش145: 1397پور  نواب(
 .)195: 1398(مروجـي   »اند بوده “زده به مدرنيسم شتاب ادبي واكنش”دوهر احمد آل جالل
كنـد،   شـناختي مـي   شناختي هدايت را تفسـير جامعـه   روان ةشد هاي شناخته تنها داستان او نه
 السـتيكي  تـوپ « :كنـد  هاي صادق چوبـك ارائـه مـي    درنگي نيز از داستان تحليل قابل  بلكه

 »ناپـذير  بينـي  هاي آدميان است نسبت به اسـتبدادي پـيش   شناسيك در واكنش پژوهشي روان
 »انتري كه لـوطيش مـرده بـود   «اي ديگر در  گونه مايه به همين درون .)157: 1397  پور (نواب

شـده و متناسـب بـا ايـن خـوانش از        اليستيئناتورشود. اين داستان اغلب خوانش  ارائه مي
) 189: 1373( البته منتقداني چون موريو فوجئي .اسارت نيز به جبر غريزي تعبير شده است

ايـن داسـتان اشـاره     ــ سياسـي    اجتماعيبعدها به وجه  )407: 1380( و عبدالعلي دستغيب
  دهد: از آن ارائه مي را دار و تاريخ ـ اجتماعي  سياسيپور تفسيري كامالً  اما نواب ،اند كرده

اي وهم  اما آزادي انتر گونه ،شود گردش آزاد مي يك انتر بازيگر با مرگ تماشاگذار دوره
شـود.   رها مـي زده  مقصد و هول بيبا نبود مرد تماشاگذار كه به او دستور دهد، ... است

نمايد كه اين داستان به پس از رفتن رضاشاه اشاره دارد؛ جاي هراس مردمـان   چنين مي
 گرفتـه اسـت   مقصـدي فـرو   يده از گيجـي و بـي  يرواي پيشينشان را هراس زا از فرمان

  ). 199: 1397پور  نواب(

ـ  الستيكي توپاصلي  ةماي ناپذيري كه درون بيني اين هراس از پيش ا چوبك هم هست، ب
درنگ  ). ويژگي قابل158: همان( خورد پيوند مي محبس ايامعلي دشتي در  ةظرافت با خاطر
 ديگـر  يكو گاه مورخ با  ،سياست  نشاني نويسندگان داستان، اهل پور كنارهم ديگر كار نواب

  زند: هم گره مي بهاست كه بدين ترتيب تاروپود ادبيات و تاريخ را با ظرافت 
 يو تبـاه  ،توطئـه  ي،چاپلوسـ  ةگسـترد  جـو  و رضاشاه بدبين خودكامگي از هايي نمونه

 و دادگسـتري  وزيـر  داور، اكبـر  علي ةباردر ،از جمله ؛است داده دست از آن را به ييدهزا
 دشـتي  بـه  بهبود از پس و شد سخت بيماري دچار كه رضاشاه اصالحات اصلي معمار
 بينـي  پـيش  هراسـي  در و شـوم  خوب تا بميرم سربلندي در كه دادم مي ترجيح”: گفت
 از سـرانجام . اسـت  بـوده  درسـت  داور هاي هراس كه شد روشن. “كنم زندگي ناپذير
كه شاه از داور  يدنداو شن ةجناز تشييع در كه مردمي و كرد خودكشي و افتاد شاه چشم
  ). همان( بوده، جنازه را ترك كردند ينخشمگ

   :داند ايدئولوژيك تا امروز مي ةپور نوگرايي رضاشاه را دليل اصلي تجزي نواب
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مـدهاي اجتمـاعي آن   آ آلـود بـود و تـوجهي بـه پـي      گري شتاب رضاشاه خواهان غربي
هـاي ژرف   بنـدي  سـنتي اسـالمي قسـمت    ةكردن كهنـه و نـو در جامعـ    نداشت. سرهم

تـر از همـه    اجتماعي و ايدئولوژيكي را پديد آورد كه تا امروز هنـوز ادامـه دارد. ژرف  
هـا   بنـدي  آموخته هسـت. ايـن بخـش    ها و فرهيختگان دانش ميان توده شكافي است كه

  ).146: همان( هاي داستاني را تعيين كرد ها و قالب مايه كردن درون تعيين

جـدايي و   ،ديـن و ناسيوناليسـم   ةكنند اساس تحليل خود را بر دو عامل تعيينپور  نواب
و سـتودني نمـود آن را در ادبيـات     ،دهد و با نگاهي واكاوانـه، ژرف  آيي اين دو قرار مي هم

دهد؛ تقابل و تناقضي كه درنهايت، به  هاي پس از آن نشان مي داستاني عصر رضاشاه و دهه
آن و نيز رفتار متفاوت با  ي ناسيوناليسمها گاه به گونه شود. آن چيرگي ناسيوناليسم منجر مي

ناسيوناليسم دينـي   ؛ني داردديني و غيردي ةناسيوناليسم عصر مشروطه كه دو چهر ؛پردازد مي
بـاوري   گري كه در زمـان صـفويان طنـين بلنـد ملـت      شيعه« :كه متأثر از مذهب شيعه است

  :) و در عصر مشروطه نيز118(همان:  »دست آورد به
ـ    راه هم بـاوري ايرانـي بـوده،     (جـزء تركيبـي) ملـت    ةبا زبان پارسي كـه پيوسـته پارماي

اش  سـاز و در زنـدگاني سياسـي    ملت سرنوشـت پارچگي  براي يك گري هنوز از شيعه
هاي دينـي و   اجتماعي، مفهوم ةهاي تاز به آرمان توجه اما با ،شد عاملي ضرور شمرده مي

  ).همان( باوري تصادم را آغاز كردند فكري ملت روشن

هرچنـد  ناسيوناليسم غيرديني است كه  ،يابد چه در ادبيات عصر مشروطه انعكاس مي آن
 از بنيـان  ةاسـتقرار آن بـه دو شـيو   ، دهـد  عصر رضاشاه را نيز تشكيل مياساس ايدئولوژي 

. در دارد اسـتبدادي  ، ماهيـت ماهيت دموكراتيك و در ديگـري  ،در يكي .برد متفاوت راه مي
ـ  پهلوي اول نيز ناسيوناليسم صبغه ةدور  ةهاي گوناگون دارد؛ از ناسيوناليسم سطحي و عاميان

گراي بزرگ علوي كه در  و ناسيوناليسم چپ ،ناسيوناليسم فردگراي صادق هدايت ،رضاشاه
 دربرابـر آرايـي   گرفتن حزب توده در قامت سوسياليسم به صـف  پهلوي دوم با قدرت ةدور

  شود.  پديدار مي احمد آلناسيوناليسم ديني شريعتي و تاحدي نيز ناسيوناليسم فرهنگي 
هـا،   زيراكـه سوسياليسـت   ،آورد هايي پديـد مـي   واريباور) دش ناسيوناليست (ملت ةواژ

غربي همه خودشان را  ةشيو بهگري  و هواخواهان مدرن ،مدافعان تماميت فرهنگي شيعه
اش بودنـد يـا از آن    اي را كه نماينده هاي طبقه خواندند. همه سودوري ناسيوناليست مي

هـايي پديـد    طبقه نيز دشواري ةشمردند. واژ هاي ملي مي نمودند، سودوري پشتيباني مي
باال  ةهاي طبق گرايان از سودوري اما در اين نظريه شايد حقيقتي باشد كه غرب ،آورد مي
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هـاي   هاي فرهنگي از سـودوري  نمودند، ناسيوناليست گر پشتيباني مي و بورژوازي توان
هـاي   هـاي طبقـه   هـا از سـودوري   مالـك و سوسياليسـت   خرده ةبورژوازي و طبق خرده
  ). 257(همان:  تايي و پايين شهريروس

يـاد   ،بـاال و بـورژوازي هسـتند    ةكه مدافع منـافع طبقـ   ،گرايان كه از طيف غرب اينااو ب
اي مثـل   كننـده  تنها تـأثير وقـايع تعيـين    پردازد. او نه به محصول ادبي اين طيف نمي ،كند مي

خـوبي   داستاني بـه مشروطه و پهلوي اول و دوم را در فرازونشيب ادبيات  ةرخدادهاي دور
 ةر شـيو دبسياري از اين رخدادها و وقايع حاصل از آن را  تأثيراتبلكه  ،گذارد نمايش مي به

 و بازتــاب آن در نشــريات، درام، مقــاالت، ،و درنهايــتدهــد  نشــان مــيزيســت مردمــان 
  كند. بامهارت تحليل مي را خوردگي آن با ادبيات داستاني ها و البته گره راني سخن

كـه بحثـي    آن بي ،گرايي نو باشد تاريخ ةاي عيني از كاربست نظري كتاب، شايد نمونهاين 
  نظري را بدان اختصاص داده باشد.

  
  مترجمو ترجمه، روش، . 4

 ،دارد التـزام  آفرينش معنا نيست و به آفرينش نويسـنده  ةسان تأليف عرص هبهرچند ترجمه 
سازي اثرگـذار اسـت.    فرهنگ برليف سنگ تأ بسا هم نيست و چه هم فاقد خالقيت سره يك

اقتضاي فضاي  به 1370 ةاو كه در ده .داند اي از تفكر مي يكي از متفكران ترجمه را استعاره
ترين معناي كلمه  معاصر ترجمه به وسيع ةدر دور« كه سياسي و تاريخي آن دهه معتقد است
خـويش   ةاز اين ايد و مقدمه) ،11: 1394(فرهادپور  »يگانه شكل حقيقي تفكر براي ماست

و  1380 ةفضاي متفاوت تاريخي دهـ  ةبا تجرب ،اخير ةدر ده ،كند تفكر تعبير ميـ   به ترجمه
برجسـتگي  گويـد:   كند و مي هاي فاقد سنت، اين ايده را ترميم مي ترجمه ةرواج مهارگسيخت

 ةهـم اسـتعار   و فكركـردن اسـت   ةدر اين است كه هم اسـتعار تفكر ـ   به ترجمهديالكتيكي 
دهيم و معتقـديم فكركـردن يعنـي     ر ترجمه و تفكر را در پيوند باهم قرار مياگ. «فكرنكردن

هـايي از ترجمـه    خورد. ما شـكل  گاه فكرنكردن هم با كنش ترجمه گره مي كردن، آن ترجمه
د كـه بـراي درك جايگـاه    كنـ  ). او تأكيد مـي 11(همان:  »داريم كه عالمت فكرنكردن است

ال پاسخ داد كـه چـرا   ؤبه اين س تا تالش كرد كه ممكن است اجاييتساختاري ترجمه بايد 
جاست كـه ترجمـه    كنم؟ اين من اين كتاب خاص را در اين زمان براي اين عده ترجمه مي

   :فرهادپور معتقد است .) (همان تواند به صورتي از تفكر نزديك شود مي
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كنون چنـين معنـايي بـراي    جاكه ا زيرا ازآن ،ما امروز با بحران در ترجمه مواجه هستيم
نارسـا،   ةهاي نظري مواجهيم كه با ترجمـ  با انبوهي از ترجمه ،تصور نيست قابلترجمه 

هـا را هـيچ فـردي     شـوند و آن  غلط و با تيراژهاي پايين به فضاي فكـري پرتـاب مـي   
شخصي  ةترجمه تا حد زيادي جنب ةو سوژ ،خواند. در اين وضعيت موضوع، كنش نمي

 گـردد  مندي افراد و ديدن نام خود بر جلد كتـاب برمـي   كند و به عالقه و رواني پيدا مي
  .)همان(
معرفت عميق به متن  ديگر، ازسوي شناخت فرهنگ و زبان دو سوي ترجمه و ،ازطرفي

چگونگي نمـود آن در ترجمـه، اسـتفاده از زبـان متناسـب بـا        و و زواياي پنهان معنايي آن
مقصد  و مخاطبِ ،هاي فرهنگ، زبان پاسخ به دغدغه ، وسان با اثر اصلي موضوع و لحن هم

كند. بديهي است كه فقدان هريـك از ايـن مـوارد     كار ترجمه را به هنري پيچيده تبديل مي
تودرتو وقوفي ندارند و صرف  ينداشود. مترجماني كه به اين فر مياي نااستوار  ترجمهسبب 

نند، اغلب از روش صـوري در ترجمـه   دا آشنايي با زبان دو سو را در كار ترجمه بسنده مي
  كنند.  استفاده مي

هاي صوري متن اصـلي را   يعني مترجم ويژگي )formal equivalence( روش صوري
كنـد مـتن را براسـاس اقتضـاهاي      دهد. مترجم تالش نمـي  به زبان مقصد انتقال مي
مقصـد  جاكـه در زبـان    بلكه بدون هيچ خالقيتي و تـاآن  ،زباني زبان مقصد بنويسد

طـور كلـي انشـاي عبـارات و      غيرعادي جلوه نكند، ترتيب كلمات نويسـنده، و بـه  
كند. در ايـن   ها را عيناً در ترجمه حفظ مي سجاوندي متن و تقطيع پاراگراف عالئم
 اند، از نظر سـبك انسـجام ندارنـد    هرچند جمالت از نظر دستوري درست ،ترجمه
 ).73: 1384فر  (خزاعي

مترجم كه حضوري تاريخي دارد و جوهر خـود را بـا گـذر     ةمترجم درمقام سوژ
اي با عالقه و احساسات فردي خـود   بايد بتواند تاحدي رابطه ،سنجد متناهي زمان مي

 برقرار كند. اين مسئله محتاج ايستادن در يك جايگاه و تعلـق بـه يـك سـنت اسـت     
  .)11 :همان(

انتقال معناسـت،   ةكه واسطحال  يعني درعين؛ زبان عنصر محوري در كار ترجمه است
اسـالمي از   ةهايي كه در دور در ترجمه ،رو بخش متن است. ازهمين خود نيز عنصر هويت

كريم و تفاسـير آن، متـرجم بـر     نآقر ةمتون عربي به فارسي صورت گرفته، ازجمله ترجم
هـا مخـازن واژگـان     گونـه ترجمـه   كه ايـن  چنان، هاي فارسي تأكيد داشته است كاربرد واژه

گـون بـه    اما تقليل ترجمه بـه زبـان و حساسـيت وسـواس     ،شوند فارسي اصيل شمرده مي
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كـه ايجـاد    ،متعارف وجـه ديگـر ترجمـه را   ناآوردن به زباني  اصالت زبان و درنتيجه روي
شود. مترجم بايد  انگارد و هدف ترجمه زايل مي ناديده مي ،ارتباط با مخاطب مقصد است

متـرجم بايـد   «هـاي معنـايي واژگـان آگـاه باشـد.       افـت و ظر ،از قدرت، ماهيت، فركـانس 
 »اي مشـابه بـه ترجمـه منتقـل كنـد      شيوه بهها را  هاي خاص هر متن را بفهمد و آن ويژگي

 ،). مترجم اين اثر ازسويي در موضوع كار به نويسنده اتكاي كامل دارد107: 1374(بروني 
سـبك   ةجاكه هيچ توضـيحي دربـار   گيرد و ازآن اما با گزينش زباني خاص از او فاصله مي

حد   چه توان دريافت كه مترجم تا مراجعه به متن اصلي نمي نويسنده ارائه نكرده است، بي
متـرجم نبـوده اسـت.     ةبه لحن متن اصلي وفادار بوده است و اصوالً چنين مسائلي دغدغ

ن سـا  خود نوعي برجستگي واژگاني بدهد و بـدين  ةمترجم تالش كرده است كه به ترجم
حـد   از  دن بـيش كـر  مرئـي با  تا يده استخود در متن برجستگي ببخشد. او كوش ةبه چهر
بندي كتاب نيز نمـود   . اين ويژگي در مقدمه و پايانمقام نماديني براي خود بسازد خويش

فكر ايراني، سياسـت،   روشن«اي در پيوست كتاب باعنوان  مقاله ةبارزي دارد. افزودن ترجم
چاپ شـده اسـت،    نامه محققتر نيز در  از همين نويسنده كه پيش »يفكر و روشن ،ادبيات
زدايـي   آشـنايي  تأثير  كه محتواي غني كتاب تحت چنان، گري است اين خودبيان ةدهند نشان

اسـت كـه كـار    ) Schleiermacher( شود و درمقابلِ نظر شـاليرماخر  زباني مترجم واقع مي
 دانـد  مـي » آوردن مؤلف به ساحت خواننـده آوردن خواننده به ساحت مؤلف و «مترجم را 
  ).45: 1386 (ريكور

  
  كتاب ةدرآمدي بر ترجم. 5

اي از  در بخش آغازين كتـاب توسـط متـرجم بـا نثـري كـه آميـزه        »يادكرد«انتخاب عنوان 
 ةنماست، در سـوگ و سـتايش دوسـت درگذشـت     و كهنه ،مسجع ،زدگي ترجمه ،گرايي سره

انـد و   ) بـوده 10- 9: 1397پـور     بنگريـد بـه نـواب   گـذار (  كه هردو قانون ،پور خويش نواب
گر رويكرد عاطفي مترجم در ايـن مقدمـه نيسـت، او     ، تنها بيانشاهنامهفرسايي به سياق  قلم

اي بـه   امـا هـيچ اشـاره    ،نام خويش اشاره كرده است يخودآگاه و ناخودآگاه به ميل به ابقا
مترجم  ةش كار خويش ندارد. مقدمچرايي و ضرورت ترجمه و نيز چگونگي ترجمه و رو

گر براي متنـي كـه ترجمـه شـده      اي در سوگ عزيزي است تا درآمدي روشن تر مرثيه بيش
بـه دوسـت    است خواسته ،كه همان يادكرد از نويسنده است ،قصدي اخالقي بهاست. گويا 

  نويسد:  با همين رويكرد مي ،خويش اداي ديني كرده باشد. درپايان نيز ةدرگذشت
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چشـم عنايـت در آن    نظر و تحقيق شده، به  او آماج توجه اهل ةرسال ةكه ترجم اين دامي
كـه   خـواهي چنـان   هايي از سوي مترجم برخوردند، با نيك چه به لغزش نگريسته، چنان

  هاي بعدي دست زند. ها در چاپ رادمردان است، يادآوري كنند تا به تصحيح آن ةشيو
 رفته است هين شب تـار روز ما    عمــر ماســت ايــن گفتــار ةقصــ

براسـاس   »از زبان حال متـرجم «و  »پور از زبان حال نواب«هاي  عنوان دو شعر با ،سپس
نيازمنـد مراجعـه بـه     آن آورد كه برخـي از واژگـان   مي شاهنامهشناسي  نظام زباني و زيبايي

  است؛ مثل:  شاهنامه واژگان فرهنگ

 پتيارگـان  پتيـاره  اينت هال   آزادگان دور مگر شد سر به
   .)12- 11: همان(

عاطفه راه را بر نگاه علمي بسته است و هيچ نشاني از نسبت متـرجم بـا    ،در اين مقدمه
اي است كه خـود را در نقـاط ضـعف ترجمـه آشـكار       لهئاين همان مس .شود متن ديده نمي

 ةنوشـت  فراهم كند، درحكـم دل  را الزم براي فهم متن ةكه زمين جاي آن كند. اين مقدمه به مي
هايي از اين دست از نوع مواجهه با ديگري نيز نيست. حتي استفاده از  مترجم است. ترجمه

كـه ربطـي بـه تفسـير      )، بيش از آن6 همان:( جاي ترجمه در تقديم كتاب به »گزارش« ةواژ
اللفظي  داشته باشد، تنها برگردان تحت )Eco( و اكو )Ricoeur( دانستن ترجمه از نظر ريكور

  است. »ترجمه« ةواژ
  
  عنوان نامناسب كتاب 1.5
   :شود پور آغاز مي نواب ةعنوان رسال ةانگاران سهل ةچيز با ترجم همه

A Study of Recent Persian Prose Fiction with Special Reference to the Social 
Background 

زبان فارسي  پژوهشي در ادبيات منثور جديد« به درستي در آغاز چكيده كه بهاين عنوان 
با عنـواني كـه متـرجم بـراي كتـاب       ،ترجمه شده است» اجتماعي ةاي ويژه به زمين با اشاره

نثـر  «و  »شـناختي  جامعـه «معنادار دارد. عنوان كتاب بر دو اصـطالح   يتفاوت ،برگزيده است
استفاده كرده است  »اجتماعي ةزمين«كتاب از عبارت  ةكه نويسند آن حال ،تأكيد دارد »داستاني
 ةزمينـ «عنـوان   دارد و بخـش اول را بـا   راه هم مندي ادبيات را با خود ناخواه تاريخ كه خواه
عنوان  .متفاوت است »ادبيات منثور«با  »نثر داستاني«كه  كند. ديگر اين نيز توجيه مي »تاريخي
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ـ    كتاب اين انتظار را براي خواننده ايجاد مي  ،نثـر سـروكار دارد   اي از ويـژه  ةكند كـه بـا گون
و اگر  است كنش آن با رخدادهاي اجتماع كه منظور نويسنده ادبيات داستاني و برهم درحالي

دو اثر او اشاره كرده است، تنها يك بعـد از   يكي ةبه نثر عاميان احمد آلدر تحليل آثار جالل 
زبان يـا نثـر   ه اشاره برئاليسم اجتماعي برخي آثار او موردنظر بوده است و در كليت كتاب، 

  با محتواي اجتماعي جز اشاراتي اندك نيست.    مقايسه در
  
  تاريخ نادقيق 2.5
تـاريخي و اجتمـاعي    ةكه اين كتاب ادبيات داستاني معاصر ايران را در پيوند با زمينـ  جا ازآن

هـايي از   كند و ادبيات معاصر نيـز بـا لحظـه    ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي بررسي مي
و  انـد  كـه نقـاط عطـف بـوده     ديالكتيـك دارد  ةبسا رابط تنگاتنگ و چه پيوند معاصر تاريخ

، بيـان تـاريخ دقيـق ايـن     انـد  هاي معناداري را در ادبيات سبب شده ها و دگرديسي چرخش
دقتي مترجم  انگاري و بي سهلبه اما اين مهم در سراسر كتاب  ،زيادي دارد رخدادها اهميت
از  »يـادكرد «عنـوان   گفتاري كه بـا  در پايان پيشمترجم وده است. ب گرفتار و ويراستار كتاب

هاي  آميخته با احساس در ستايش ويژگي و مسجعگاه گرا و  درگذشته با نثري سره ةنويسند
 1367آبـان   6اسـپهان  «، مكـان و زمـان را چنـين آورده اسـت:     نوشـته كتاب  ةنيك نويسند
ود كه آيا اين شـعر سـي سـال پـيش در     ش اين پرسش براي خواننده ايجاد مي». خورشيدي

ـ  رفته دست سوگ دوست از هـاي كتـاب نادرسـت     سـان ديگـر تـاريخ    هاش سروده شده يا ب
  شده است؟   درج

در فهرست مطالب، تـاريخ مـيالدي نـه بـه تـاريخ شمسـي        ،تر اشاره شد كه پيش چنان
زبان كتاب پيوسته  فارسي ةبرگردانده شده و نه برابرنهاد شمسي دارد. بديهي است كه خوانند

گريبان باشد. جداي از اين، گاه كه سال مـيالدي و شمسـي    به ها دست با انطباق ذهني تاريخ
خ.) در 1325م./ 1946مـارس (  12در «توأمان ذكر شده، نام ماه صرفاً ميالدي اسـت؛ مثـل   

اريخ كه ت ضمن اين .)56: 1397پور    نواب( »را كشت... نگار رو دادگستري كسروي تاريخ راه
ــل او  ــفند  20قت ــا     1324اس ــت ي ــوده اس ــي ب ــه ( 4در «شمس خ.) 1327م./ 1948فوري

دقتـي و   (همـان). شـايد همـين بـي     در برد سختي جان به محمدرضاشاه از شليك يك تير به
نگاري سبب شده  چنين را در تاريخ ها گاه اشتباهاتي اين نگاشتن تاريخ ةانضباطي در نحو بي

 .»خ.) مشروطه را مطـرود دانسـت  1276م./ 1908ژوئن ( 23در اهللا نوري  شيخ فضل«است: 
خ.) را مجتهـدان  1277م./ 1909هاي ملي در ژوئيـه (  شاه از سوي گروه محمدعليبركناري «
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) كه هردو تـاريخ  42: 1397پور  نواب( »نجف تأييد كردند ةشناسان كانون يزدان ةبزرگ شيع
  است.  1288و ديگري  1286اولي  ؛شمسي نادرست است

مقـام را بركنـار و در سـال     محمدشاه قـائم «آمده است:  1114شمسي كه  1214يا سال 
  ).36همان: ( »خ.) اعدام كرد1114م./ 1835(

اين  ).32همان: ( »در ايران ماند 1836گ داد و تا نانگليس به ايران اعالن ج 1856سال «
خ سلطنت احمدشاه قاجار نيز كه تاري چنان ،يابد چنان ادامه مي اشتباه در ثبت تاريخ وقايع هم

در اين  ».خ.)1304تا  1277م./ 1925- 1909رژيم احمدشاه قاجار («شود:  گونه درج مي اين
سـال اسـت؛ يعنـي انطبـاق      27هاي شمسـي   و سال شانزدههاي ميالدي  سال ةفاصل ،نمونه
  ش است.1288رسيدن احمدشاه  سلطنت زيرا تاريخ به ،ندارند

م./ 1960 ةدر دهـ «ي دربرابر سال شمسي نهـاده شـده اسـت:    ميالد ةدر مواردي نيز ده
كننــده  انگــاري درمــورد برخــي از وقــايع بســيار تعيــين ). ايــن ســهل70همــان: ( »خ.1339
كـه   1299چـون كودتـاي رضـاخان در سـوم اسـفند       هـم  يهـاي  تاريخ .اغماض نيست قابل
 12كـه   1304آذر )، انتقال پادشـاهي بـه رضاشـاه در    44همان: ذكر شده ( 1300فوريه   21

خ.) تخـت  1303م./ 1924دسـامبر (  12مجلـس مؤسسـان در   : «اسـت  آمـده  1303دسامبر 
هـاي برابرنهـاد    همـين تـاريخ   .)47همان: ( »برانش انتقال داد پادشاهي را به رضاخان و ارث

هاي ميالدي  حذف شده و به تاريخ 90 ةاز صفح ،هاي كتاب نيز از نيمهشمسي مخدوش 
). در فهرسـت  135همان: ( »بنيان يافت 1935رهنگستان ايران به سال ف«شود:  بسنده مي

مـيالدي درج شـده اسـت. شـايد      بـه  هـاي فارسـي   كتـاب همـة  منابع نيز سـال انتشـار   
ايـران باشـد كـه     57انگاري در اين زمينه، درمورد تاريخ انقالب بهمن  ترين سهل فاحش
همـه، حكايـت از آن    ايـن  .نگاشته شده اسـت  1358جا تاريخ شمسي انقالب ايران  همه

هـاي   دلي ندارد، بلكه نشـاني از آگـاهي   موضوع كتاب هم اتنها ب دارد كه مترجم كتاب نه
  گذارد.   اختيار نمي نيز در را بديهي تاريخي

  
  نامناسب ةترجم 3.5

شـود.   افـراط مواجـه مـي    نويسي بـه  محض گشودن كتاب با اصرار مترجم بر سره خواننده به
 ديگـر،  ازسـوي  و شـاهنامه سياق  و سبكبه گرايش  »يادكرد«در  ،ازسويي ،كه اشاره شد چنان

 ةمسجع تناقضي را با موضوع كتاب و نثر سـاد  گاهعبارات بلند وصفي با مترادفات پياپي و 
گر اين اسـت كـه متـرجم موضـوع      گذارد كه خود بيان نمايش مي ادبيات داستاني معاصر به
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جاكه به واژگـان   نويسي تاآن آن را براي خويش دروني نكرده است. اين سره ةكتاب و فلسف
كـه بـه    جـا  اما آن ،ممكن است امتياز هم باشد ،تنها ضعف نيست شود نه عمومي مربوط مي

اصـطالحاتي محتـوي كاركردهـاي ويـژه      بـه  واژگاني با قرارداد زباني و معنايي خـاص يـا  
شود كه  اين ظن ايجاد مي كه ، چنانرود له نيز پيش ميمعنايي نحو جم رسد، گاه تا مرز بي مي

هـا بـه بـازاري     وضع بـد بيمارسـتان  «مثل  ؛مترجم بر زبان فارسي امروز تسلط نداشته است
بنـدي   قسـمت «اسـتفاده از   ،چنـين  هـم  .)225: 1397پـور   نواب( »ماند ناقانوني در خون مي

اصـطالح شـده اسـت:     نشـين متـرادف جا  ةكه واژ »بندي اجتماعي طبقه«جاي  به »اجتماعي
هـاي ژرف اجتمـاعي و    بنـدي  سـنتي اسـالمي قسـمت    ةكردن كهنه و نـو در جامعـ   سرهم«

لذا  ؛كلمات در فضا و زمان جاي دارند«كه   آن حال ،)146همان: ( »ايدئولوژيكي را پديد آورد
  ).36: 1393(ريكور  »يابد داراي تاريخي از معاني هستند كه تغيير و تكامل مي

جاي اصـطالحات رايـج و خـاص را     آميز بر كاربرد واژگان فارسي حتي به اصرار افراط
بيگانگي از موضوع كـار و ديگـري، مقاومـت دربرابـر      ،يكي .توان به دو گونه تعبير كرد مي

(زبان عربي) كـه روزگـاري بـر زبـان فارسـي       زباني ديگر و رويكرد غيرمنعطف به ديگري
. البته گاه مترجم بوده است گرايي دعوي فرهنگي از طريق سرهسلطه داشته و نوعي نمايش 

هـاي پايـاني كتـاب،     در بخش ،رو همين از .بودن اين برابرنهادها واقف است خود به نامألوف
متداول فارسي  ةكه بارها پيش از آن از واژگان فارسي استفاده كرده است، گاه واژ اين از بعد

برخي از نويسـندگاني كـه در ايـن آزردگـي انبـاز      «دهد:  يا حتي عربي را در پرانتز قرار مي
 ةگون خر دجال، خود رضاشاه به ةدر داستان قضي«) يا 146:  1397پور  نواب( »(سهيم) بودند

... جهـاني  باور اين ايدئولوژي ملت«) يا 155همان: ( »عروسكي سيمانگاري (نشان داده) شده
 »نقـص نشـان داد)   آرمانيـده كـرد (بـي    هاي خالص فرهنگي و تـاريخي ايـران را   ريگ مرده

  ). 121  :همان(

  هاي محل تأمل ها يا تحليل گزاره 1.3.5
 ةرسد حاصل ترجمـ  نظر مي برخي از مطالب متناقض يا حاصل داوري نادرست است كه به

هاي عميق نويسنده از ديالكتيـك ادبيـات و    چراكه كليت متن و تحليل ،غيرتخصصي است
در شـعر غنـايي و رمـان    «نمايـد:   از اين دست را بس بعيـد مـي   هايي اجتماع نگارش گزاره

گرفته؛ اين تجريد با كيفيـت   ي تجريدي فروها را جو چهره ،جاكه به زنان مربوط است تاآن
 »كنـد  ها را از واقعيـت دور مـي   اما آن ،سازي دارد هايي دم چنان نوشته ةگرايان نمادين و واقع
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هـاي ادبيـات كالسـيك     ويژگـي  ةكه بحث كالً دربار اين به توجه ) كه با80: 1397پور  نواب(
 .كه رمان ژانر ادبيات كالسـيك ايـران نيسـت    نخست اين .دارد ايران است، سه ايراد فاحش

 ،ديگـر  گرا بوده است و سه معاصر وجه غالب رمان در ايران رمان واقع ةكه در دور ديگر اين
گـرا   زنان در رمـان واقـع   ةندارد و ازقضا چهرگرا مناسبتي با شعر غنايي كالسيك  رمان واقع
  ها به واقعيت فردي و اجتماعي خويش بوده است. آن ةترين چهر نزديك

ويـژه در   دست به شهرها، فقيرآبادها در شـهرها بـه   روزافزون دهقانان تهي ةكوچ پيوست
 امـا  ،مجال اين پژوهش بيرون اسـت  ها از تهران بدتر از هميشه پديد كرد. اين دشواري

 چون در ادبيات خشنودي اجتماعي و سياسي معاصر بازتـاب يافتـه، بايـد يـاد شـوند     
  ). 232همان: (

بازتـاب خشـنودي اجتمـاعي و سياسـي     «نظر از زبان متن، پيدا نيست منظـور از   صرف
  است. ـ سياسي  اجتماعيچه غالب است ناخشنودي  زيرا آن ،چيست »معاصر در ادبيات

پاسـخ مواجـه    هـاي بـي   ها خواننده را با ترديد يا پرسش گزارهبرخي از نبودن  واضحگاه 
  ؛ مثل: كند مي

توانسـت در   هاي سياسي مجـاز نبودنـد و انجمـن آزاد تنهـا مـي      زمان كه حزب  آن  در
يـاران دژكـام تنهـا     پيوستگي اجتماعي بود. دين ةمسجدها تشكيل شود، دين تنها وسيل

بـاال   ةانديش طبق راه بمانند. عضوهاي دين به توانستند بالهايشان را جمع كنند و چشم مي
نگرانـه   تـر درون  تر سنتي و بـيش  باالتر و فرهيختگاني كه درپي ديني كه كم ميانه ةو طبق

  ).147: همان( باشد، بودند

هاي آزاد تغيير كرده بود و اگر چنـين   آيا كاركرد مسجد از كانوني ديني به كانون انجمن
  هاي آزاد مجاز بودند؟ اما انجمن ،نبودند مجاز جلساتاحزاب سياسي به تشكيل  ،بود

  نحو نادرست  2.3.5
 ؛شـود  هاي گوناگون سبب آسيب به متن اصلي مي صورت به ساختار جمله به نداشتن تسلط
 »هاي ديگر نظـامي اروپـا كمـك چنـداني نشـد      تئبه هي« :كالم ةصورت نظم واژگون گاه به

هـاي نظـامي اروپـا     تئگر اين است كه هي جمله بيانكه بافت  آن حال ،)32: 1397پور  نواب(
  كمك چنداني به ايران نكردند.

  كند:  جايي اركان جمله معني جمله را گرفتار تعقيد مي هجاب
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يعني  ،هاي رقيب و فرزانگان را يكي از قدرت ،ياران جنبش بهبودبخشي بازرگانان، دين
تقسيم  ةبار خ.) با روسيه در1285م./ 1907ها اميدهاي ايرانيان را با توافق ( بريتانيا كه بعد
  .)42همان: ( هاي نفوذ به نوميدي بدل ساخت، به نفع ايران ياري داد ايران به منطقه

چيـزي   يجاي جلو : از چيزي جلوگرفتن به»را«جاي حرف  به »از« ةكاربرد حرف اضاف
 ) يـا 215همـان:  ( »از چـاپ ناقـانوني جلـو بگيـرد     سـره  يـك پلـيس نتوانسـت   «را گرفتن: 

در  اين شيوة نوشـتار  ).55همان: ( »گرفت گري سياسي گاه از آزادي بيان جلو مي سركوب«
شدن  تواند هم مانع مي »جلوگرفتن«شود. در اين ساخت جمله  اخير سبب ابهام نيز مي ةجمل

  گرفتن. معني بدهد و هم سبقت

نـاري نـه همـين    بـر رضاشـاه پـس از برك   : «است آغاز شده ها با متمم بسياري از جمله
هاي ايرانيان عادي كه  نگران رنج در ادبيات«) يا 155همان: ( »خرده گرفتند... مخالفان پيشين

اي  كنند، غالمحسين سـاعدي چهـره   در روستاهاي دوردست و فقيرنشين شهرها زندگي مي
 ). 224: همان( »برجسته است

پيـاپي از واژگـان سـره سـبب سـنگيني كـالم        ةاما اسـتفاد  ،گاه نحو جمله طبيعي است
ريگ ملي  رو كه در مرده لحاظ باددستي، هم ازآن ساله هم از2500هاي  جشن«شود؛ مثل  مي

 ارمغـان  ةمجلـ «) يـا  69همـان:  ( »انگيـز گشـت   به آخشيج اسالمي توجه نشده بـود خشـم  
 ). 172همان: ( »هاي مهمي به دانشوري كالسيك كرد ياري قلم

شـود كـه    گير سـبب مـي   صورت نفس هاي پياپي: توالي صفت و فعل به ها و صفت فعل
شـود؛   مـي  راه هـم گاه كه با واژگان نامـأنوس فارسـي    ويژه آن فصاحت نثر از دست برود؛ به

رو  نفوذهـاي هـم   ةوسيل زاده در وضعيت متناقض پديد آمده به رشد شخصيت شاه«چون  هم
   :) يا166همان: ( »اجرا شده استدقت متعادل و استادانه  اكنون و گذشته به

  ، نخسـتين مجموعـه  نبـود  يكـي  و بـود  يكياش بر  زاده در مقدمه سيدمحمدعلي جمال
هـاي   هاي كوتاه نوطراز پارسي، به تعهد نويسنده يا فرارساني كـه بايـد واقعيـت    داستان

 ،هـا فهميـدني باشـد    مردم را در قالب اثري ادبي در زبـاني كـه بـراي آن    ةزندگاني عام
  . )279همان: ( تصوير بكشاند اشاره كرد به

   :يا
كه جنبش مشروطيت را گروهي از عالمان و عضوهاي نژادگـان رهبـري كردنـد و     اين

شـاه   گـرا و محمـدعلي   تاحدي از دگرگوني سياسي و اجتماعي دربرابر عالمـان سـنت  
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ي ا سياسـي هاي اجتماعي و  به تأييد كامل ايشان از آن آرمان ،خودكامه پشتيباني نمودند
 ). 275همان: ( ها بودند، كمكي نكرد كه ميرزايان مدرنيست مدافع آن

واژه و قاموسي برخي از اصطالحات  به برگردان واژه :انداز نويسي غلط برداري و سره گرته
  كند:  يا عبارات رايج به مترادف نامعمول خواننده را با چالش خواندن مواجه مي

 ةكننـد  جـزء تركيـب   ؛تر با روسـيان  ه نزاعي است بيشاين پروند ةكنند يك جزء تركيب
 ةكننـد  ها و مردم اروپايي و آمريكـايي. جـزء تركيـب    ديگر پرونده همكاري با حكومت

گري و  هاي مدرن ايران به دشواري ةهاي گوناگون جامع هاي گروه ديگر پرونده، واكنش
  ).31: همان( هاي مذهبي و فرهنگي ملت است ريگ داشت مرده نگه

 كار رفته است. به »دهنده تشكيل«جاي  به »كننده تركيب«رسد  نظر مي به كه

معنايي برخي از واژگان يـا اصـطالحات خـاص و برگردانـدن آن بـه       توجهي به بار بي
هـاي   فارسي سره كه هرگز واجد آن بار معنايي نيست؛ مثل برگردان قرون وسطايي به سـده 

 ةبـه موضـوع و كـنش ويـژ     نبودن واقفگر  يي نمايانتنها ميانه يا ميانين در عبارت زير كه به
هـاي ميـانين خودكـامگي و     هاي سـده  داستان سنت ةزبان كهن«برخي از اصطالحات است: 
سـبب   بـه نمايان را  نيز روحاني احمد آل«) يا 156همان: ( »كند مخالفت مردمي را بازتاب مي

 »كند اي محكوم مي هاي ميانه هاي سده هاي انديشه پوشي از خرافه و پافشاري در شيوه چشم
هاي قرون  پافشاري در انديشه«و » پوشي از خرافه چشم«تناقض بين  ،). وانگهي232همان: (

» پوشـي از  چشـم «ايـن اسـت كـه     دهندة  نشانكه بدون مراجعه به متن اصلي نيز » وسطايي
ا تنهـا  هـ  نشـريه : «»هـا  اطالعـات و داده «جـاي   بـه  »ها آگاهي«يا  ،نادرست ترجمه شده است

بـا  ... اين گنگي«يا  ،)202همان: ( »هايي را كه رژيم فراهم كرده، منتشر كنند توانند آگاهي مي
هاي ادبي متعهد ايـن   كشيدگي نوشته داد (محصول) داستان ناستيهنده و درهم گسترش بيرون
 ).212همان: ( »تر گشت شكاف فراخ

قـوت   هـاي بـه   تا عليه تيـره  راستي مجهز شده بودند بخشي بزرگ از نيروهاي مسلح به«
 متن استفاده شده ةجاي بالقوه در هم كه به ،قوت به .)48همان: (» كار شوند به  دستشورشي 

 قوت نوزدهم كشمكش به ةتا پايان سد«معنا شود يا  »شديداً«تواند  در اين عبارت مي ،است
  .)35همان: ( »ياران نهفته باقي ماند گريز و دين (بالقوه) ميان حكومت دين

  قرار زير است: بهفهرستي از واژگان و اصطالحات اين ترجمه 
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 :گريـز  هـاي ديـن   دانشـكده  ؛)44 (همـان: سلطه : فرادستي ؛)35(همان:  سلطه :باالدستي
: گر رانش ؛)44 (همان: عشاير :ها عشيره ؛)42(همان:  مقررات: ها مقرره ؛)35 (همان: غيرديني
: بيشـينگان و كمينگـان مجلـس    ؛)39 (همـان:  انحصـارگري : گري يكه ؛)36 (همان: محرك

 اصـالحات راديكـال يـا بنيـادين    : هـاي بنيـادين   بهبودبخشـي  ؛)45 (همان: اكثريت و اقليت
اصـول يـا    :هاي حكومـت  اصل ؛)49 (همان: خصوصي: هاي ناهمگاني مدرسه ؛)42  (همان:
 ؛ساالري يا ديوان بوروكراتيك :كارمندانه ؛)53 (همان: پخش: خبرپراكني راديو ؛(همان) مباني
 :رايي مقاوم ناهم ؛)44 :همان( علماي شيعه ةمخالفت بالقو :ياران شيعه قوت دين رايي به ناهم

 ؛)57 (همـان:  برگرداندنـد : برگاشـتند  ؛)45 (همـان:  گـرا  ملي: باور ملت ؛مخالفت سرسخت
 ويـرايش : زدايـي  نادرسـت  ؛)58(همـان:   حيـات  :گـري  زنـده  ؛)57همان: ( جدال: ستيهيدن
 ةتـود : تـر  خوانندگان گسترده ؛)75 (همان: اي فني و حرفه :اي كاركردي و پيشه ؛)70  :(همان
: نوپذيرانـه  ؛)95 همـان: ( متن چاپي: چاپانه ؛)80همان: ( نمايش :سيمانگاري ؛(همان) مردم

 كننـده  تكميـل  :گـر  كمـال  ؛)115همـان:  ( زبـان ادبـي   :زبـان آذينـي   ؛)113 همـان: ( نوظهور
 مشـاهده : ديده چشم ؛(همان) رشد: بالش ؛)118همان: ( جزء تركيبي: پارمايه ؛)116  همان:(
 معـروف  :روشـناس  ؛)121همـان:  ( ناسيوناليسم غيردينـي : باوري گيتيانه ملت ؛)119 همان(
لرزان  جنگ ؛)148 :همان( خاطره: يادگزاره ؛)134 :همان( حد نهايي: كرانگين ؛)128 :همان(

متقاعـد  : بـاورگر  ؛)163 (همـان:  گرايـي  مادي: گري گيتيانه ؛)156 (همان: ناك از جنگ) (بيم
ــه ؛)201(همــان:  بنيادگرايــان: نگــران ريشــه ؛)174همــان: ( كننــده ــه محافظــه: پرواگران  كاران
: گران آزمايش ؛)215 (همان: تهاجمي: گرانه تاخت ؛)247 (همان: عنصر: آخشيج ؛)203  (همان:

نگـر   بـاوران ريشـه   ملـت  ؛)220 (همـان:  گرايي فرم: پرستي صورت ؛)221 (همان: ها مدرنيست
هـاي قـرون    نظريـه : اي ميانـه  ةهـاي سـد   نظريـه  ؛)241 (همان: هاي افراطي مذهبي ملي: مذهبي

 منفعــت: ســودوري ؛)261 (همــان: وصــف حــال :ســرايي حالــت ؛)243 (همــان: وســطايي
   .)257  (همان:

  دگرنويسي واژگان متداول فارسي 3.3.5
جـاي   فارسي را بدون توجيه بـه  ةسازي در برخي از موارد شكل نامتداول واژ واژهاصرار بر 

  نشاند: صورت متداول فارسي آن مي
 بنيادگرايـان : نگـران  ريشه ؛)99 (همان: بهبود: كرد به ؛)79 (همان: شنوندگان: شنودگاران

: يافـت  دسـت  ؛)249 (همان: نماد: نمادگذار ؛)137همان: ( ناخودآگاه :آگاه نيم ؛)201 همان:(
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 ؛)250 (همـان:  گريز دين: مدار نادين )؛273 (همان: فكر روشن: ميرزا ؛)264 (همان: دستاورد
   .)118(همان:  نگرش دوگانه: نگرش دوسودايي

پور در ديگر آثارش مراجعه كـردم تـا دريـابم رفتـار      به نثر فارسي رضا نواب ،درنهايت
آبـادي   دولت كليدراصلي كتاب با زبان فارسي چگونه بوده است. يك مقاله در نقد  ةنويسند

نام  سوم به ةو مقال ،پور نواباز داستاني كوتاه  ة، ديگري ترجمكردهكه رضا افتخاري ترجمه 
 ،دكتر شريعتي كويرپور در نقد كتاب  در نقد كتاب دكتر علي شريعتي است. نواب »شقشقيه«

نويسنده و محتواي كتاب، به نقد زبان اين اثر نيز پرداخته اسـت و از   ةنديشازقضا گذشته از ا
قاعدة هاي خارج از  سازي و بر واژه است هاي دستوري و واژگاني شريعتي سخن گفته لغزش

  د.نپااليي ندار نويسي و زبان يك از اين سه مقاله نشاني از گرايش به سره او نقد دارد. هيچ
ديگري چاپ شده اسـت.   ةصورت مقاله و با ترجم رساله قبالً بهقطعات كوتاهي از اين 

 ةترجمـ  »نقد جاي خالي سـلوچ « ة. در مقالرا مقايسه كنم بر آن شدم تا دو ترجمه ،رو ازاين
  مختاري آمده است: 

گريزد و ناچار خود  اي مي ناك ديوانه گاه كه از چنگ شتر خشم سرنوشت عباس نيز آن
خورد. او را چندي بعـد درحـالي    تلخي رقم مي به ،اندازد مي اي را به درون چاه متروكه

دهند كه از ترس مارهاي سمي ته چاه از كار و از مردي افتاده است. عبـاس   نجات مي
روز عباس  و شوند. حال سر سفيد مي موهايش يك ؛شود گير و پير مي اما زمين ،ميرد نمي

هـاي نـوين    و ازكارافتاده دربرابـر روش  ،ييكهنه، ابتدا ،نمادي است از كشاورزي سنتي
  ).231: 1369 پور (نواب كشاورزي

  پور: ترجمة همين بخش از نواب

جـا از   ن شـود و در آ  عباس از شتري خشمگين گريخته در چاهي متروك سرنگون مـي 
دهند، ديگر مرد نيرومنـد   روستاييان نجاتش مي كه هم آن  از  افتد. پس هراس مي بهمارها 
آيـد؛   سـراغش مـي   بـه بلكه فلج شده و پيري زودرس و موي سـپيد   ،نيستباكي  و بي

هرچند هنوز نوجوان است. اين نماد گذار حالـت كشـاورزي ايـران اسـت كـه سـنتي       
  ).233: 1397 پور (نواب اما درعمل، ابتدايي يا دچار پيري نارس است ،باستاني دارد

  مقاله آمده است: ةدر ادام
خوش نوعي دگرگوني  عنوان نمونه، دست مرگان، به ةخانوادبا  راه همروستا  ةتمام جامع«

  .)232 :1369 پور نواب( »خودي نيست هشود كه ذاتي و خودب اجتماعي مي
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پـور   نـواب ( »هم آمـاج دگرگشـت هماننـدي اسـت     زندگاني در روستا نيز برروي«
1397: 233.(  
  

  . سجاوندي6
دركنار نثر نامأنوس گاه سبب نياز بـه   هاي نگارشي متنوع است. اين فقدان متن فاقد عالمت

 .كار برده است كم بهبسيار را هاي نگارشي  شود. عالمت خواني يك مفهوم ساده مي چندباره
متن فاقد لحـن   ،رو ازهمين .مواردي ويرگول تنها عالمت مورداستفاده نقطه است و در اندك

هـا   گذاري زيرفصل طبيعي است و خواننده با مكررخواني بايد نحو درست را دريابد. شماره
كـه برخـي از واژگـان يـا      بـه ايـن   باتوجه ،همه تراز از چپ به راست انجام شده است و مهم

انگليسي واژگان يـا اصـطالحات در    آوردن معادل ،خود مترجم است ةاصطالحات برساخت
  وري است.ضر نوشتپا
  
  گيري . نتيجه7

استناد  ترديد يكي از آثار قابل بي فارسي جديد داستاني نثر در شناختي جامعه پژوهشيكتاب 
تر كتـابي در   ويژه ادبيات داستاني است. در كم هاي مربوط به ادبيات معاصر و به در پژوهش

داستاني با تـاريخ و جامعـه   اين زمينه اين عمق نگاه و توان تحليل ژرف را در پيوند ادبيات 
شراف بر وقـايع خـرد و كـالن ايـن     ا ،تاريخ معاصر ةگسترد ة. نويسنده با مطالعديد توان مي

رسـد ادبيـات را    نظـر مـي   و پيوند ظريف و معنادار آن با داستان رئاليستي گرچـه بـه   ،دوره
در كار خويش عرضه  گرايي نو را نيز عيار از تاريخ اي تمام جلوه ،تاريخ ديده است تأثير  تحت

تـري از   آيي تاريخ و داستان بـه شـناخت عميـق    گذر اين هم كرده است و خواننده نيز از ره
يابد. دريغا كه نويسنده متن اصـلي را بـه زبـان فارسـي ننوشـته اسـت كـه         هردو دست مي

توجه در تحليل ادبيات داستاني باشد. اين ضايعه كتاب درخور توانست اثري  شك مي بدون
ويژه كه  هاي خاص خود را دارد؛ به ناچار آسيب دست ترجمه سپرده است كه به اگزير بهرا ن

 كـنم، پاسـخ   پرسد چرا من اين كتاب را در اين زمـان ترجمـه مـي    مترجم وقتي از خود مي
شـدن   ميل پنهان و آشكار بـه مرئـي   ديگر، ازسوي اداي ديني دوستانه به نويسنده و ازسويي

عمق تحليـل او در ايـن    ،نويسنده ةدليل رويكردهاي ويژ ترجمه بهخود باشد و نه ضرورت 
احساس خأل چنين پژوهش ارجمندي. دريغ اسـت كـه چنـين     راثرآن ب ةو لزوم ترجم ،اثر

مند در زيـر بـار زبـاني سـنگين و      اي توان ها و تيزبيني نويسنده مدي با ظرافتآپژوهش كار
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 ،اسـت  منـد  ارزشجاي خـود   آفريني به يبسازي و ترك گرچه هنر واژه .مطنطن پرتوي نيابد
پور را به متني  نواب مند ارزشكالم كتاب متعارف ناهاي فارسي نامأنوس و گاه نحو  برگردان

كنـد و از   كه مـدام توجـه خواننـده را بـه زبـان اثـر معطـوف مـي         است ناگوار بدل ساخته
كـه   آن حـال  ،كاهـد  عه مـي مطال ةدارد و از رغبت او براي ادام فهمي بازمي خواني و روان روان

چنـدان زيـاد، تصـوير روشـن و معنـاداري از       حجم نـه  اكتاب از آن دسته آثاري است كه ب
كـه ضـرورت    جـا  تـاآن  ،دهـد  دسـت مـي   ديالكتيك داستان و سياست در ايـران معاصـر بـه   

  سازد. اي روشن را ناگزير مي بازترجمه
  
  نوشت پي

 

دكتـرى   درجـة  داراي ،دورهام انگلستاندر  1374دى  ه دردرگذشت، تولد مشهدم ،پور رضا نواب. 1
جا مانده است و  از او چند مقاله در نقد داستان به فارسي به .است شناسى از دانشگاه دورهام زبان
در ايران . ه استپرستى پرداخت به انتقاد از خرافهكه  خاطرات ةزمزمعنوان  ي باداستان ةمجموعنيز 

 تـدريس در و  امـا پـس از اقامـت در انگلسـتان     بود، شاهنامه از همكاران مجتبى مينوى در بنياد
بـه   هـا را  آن هاي خطي فارسي در آن دانشگاه پرداخت و فهرست نسخه ةبه تهي دانشگاه منچستر

چاپ رساند. آثار ديگري نيز با موضوع سياست و ادبيات در ايران به زبـان انگليسـي    انگليسي به
  نوشته است.

  
  نامه كتاب

، متـرجم  ةنامـ  فصل نصراهللا مرادياني، ة، ترجم»كردن روش درست ترجمه«)، 1374( بروني، لئوناردو
  .57ش 

تعلـيم و   ةنامـ  مـاه  ،پـور  رضا نواب ة، ترجم»بالشي نرم براي يك فرزند«)، 1351( پالتونف، آندرئي
  .66، ش تربيت

  .28، ش فرهنگستان ةنام، »ترجمه؛ ديروز و امروز ةنظري«)، 1384(  فر، علي خزاعي
كوشـش   بـه ، يـاد صـادق چوبـك    در: ،»نويسي صادق چوبـك  داستان«)، 1380( دستغيب، عبدالعلي

  تهران: ثالث.دهباشي،   علي
  .310، ش سازندگي ةروزنام، »بازتاب روزگاران در داستان«)، 4/12/1397( رجبي، ابوالفضل

 ةمرتضـي بحرانـي، تهـران: پژوهشـكد     ة، ترجمترجمه: انديشه در عمل ةدربار)، 1386( ريكور، پل
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي



  1401، خرداد 3، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   186

 

  .شرق ةروزنام، »جايگاه ساختاري ترجمه«)، 20/7/1394( فرهادپور، مراد
  .2، ش يهنر و يفرهنگ ةنام فصل ؛2 بان فرهنگ، »شناسي و ادبيات جامعه«)، 1398( مروجي، فرزاد
، دفتـر هنـر  ، »“انتري كه لوطيش مرده بـود ”يابي  يادداشتي ساده در ارزش«)، 1373( موريو، فوجئي

  .3  ش
  .68، ش نگين ةمجل، »شقشقيه«)، 1349( پور، رضا نواب
 ة، ترجمـ )»سـلوچ  خـالي  جـاي شـده (نقـد    جوي هويت گـم و در جست«)، 1369پور، رضا ( نواب

  .12و  11، ش كلك ةمجل، افتخاري  محمد
محمـد افتخـاري،    ة، ترجمـ »كليـدر هـاي ايرانـي ادبيـات عامـه در      سنت«)، 1369( پور، رضا نواب

  .7، ش كلك  ةمجل
 ةترجمــ ،شــناختي در نثــر داســتاني جديــد فارســي پژوهشــي جامعــه)، 1397( پــور، رضــا نــواب

 .سري، تهران: توس  ابوالقاسم


