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  :معرفي و نقد كتاب

ادبيفرهنگ توصيفي اصطالحات  
1  

  

  رتي مقدمداوود عما

   دانشگاه فردوسي مشهد،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  

   معرفي كتاب و نويسنده.1

استاد ادبيـات انگليـسي     ) م1916(اچ ابرامز   . ليف ام أ ت فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي   

منتشر شده و تا امروز به ويراسـت        م  1957دانشگاه كرنل است كه نخستين بار در سال         

 مدخل را دربرمـي گيـرد و        1150خرين ويراست اين فرهنگ حدود      آ. نهم رسيده است  

مقـاالت فـشرده و دقيقـي در مـورد هـر            . هاي پيـشين دارد     اصطالح افزون بر چاپ    24

مدترين منـابع ادبيـات و    را به يكي از پرطرفدارترين و كارا       اين فرهنگ    واصطالح آمده   

نگ به قلم سعيد سبزيان،     ترجمة فارسي اين فره   .  ادبي در غرب تبديل كرده است      ةنظري

ويراسـت  (نده ويراست نهايي نويساساس كه اين مقاله به بررسي آن اختصاص دارد، بر       

اي از مقـاالت متنـوع و گـسترده           كه نگارش چنين مجموعـه     گونه  همان. بوده است ) نهم

هاي گوناگون     آن نيز كوششي پيگير و دانشي وسيع در زمينه         ةكاري است دشوار، ترجم   

  .همت آقاي سبزيان ستودني است. طلبد يادبي را م
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  نگاهي به فرهنگ ابرامز  نيم.2

ترين منابع مقدماتي پژوهندگان ادبيـات و         ابرامز با اينكه يكي از مهم      فرهنگ اصطالحات 

ايراد كلـي   . ها خالي نيست    ها و نارسايي    ، از برخي كاستي   آيد  شمار مي  بههاي ادبي     نظريه

 ،دهد  دست مي  اي از متن به     هاي تازه    پيوسته ويرايش  ينكه با ا   است كه ابرامز   اينفرهنگ  

زمان بـا تحـوالت و گـسترش روزافـزون قلمروهـاي        ها را هم    قادر نيست برخي مدخل   

 ، آمـده  م2009 وي كـه در ويـرايش        »شناسي  سبك« مدخل   براي مثال  ؛روز كند  علمي به 

رود    پيشتر نمي  م1980  سال وي در اين مدخل از    ة  منابع مورد استفاد  . بسيار مبتدي است  

 بـا رشـد و      اينكـه ، حـال     است هاي بعد معرفي شده     و تنها يكي دو منبع مربوط به سال       

 اصليبخش  . سرعت گسترش يافته است    شناسي نيز به     سبك ةشناسي حوز   گسترش زبان 

 اختـصاص دارد و همـين باعـث         م1970هـاي     شناسي سنتي تا سال     اين مدخل به سبك   

 كـاربردگرا،  شناسـي   همچـون سـبك  ،شناسـي  وت سـبك هاي متفا  تا از شاخه    است شده

. شناسي بافتگرا و غيـره غفلـت شـود          شناسي متنگرا، سبك    نيستي، سبك شناسي فم   سبك

هـاي ديگـر همچـون نقـد بالغـي             رويكردهاي نـوين در برخـي مـدخل         نكردن طرحم

(Rhetorical Criticism) شناسـي ادبيـات     و جامعـه(Sociology of Literature)   نيـز

در مورد اخير، اساساً نامي از گلدمن، لوكـاچ، بـاختين و غيـره بـه ميـان                  . كند  يصدق م 

شناسـي ادبيـات ايفـا         اين افراد نقـش مهمـي در تحـول جامعـه           اينكهنيامده است، حال    

تـري نيـز در كـار ابرامـز            جزئـي  هـاي  چشمگير، ايراد  هاي  اين كاستي  عالوه بر . اند  كرده

ليسم و ناتوراليـسم ذيـل يـك مـدخل و طـرح              طرح مكتب رئا   ؛ مانند خورد  چشم مي  به

 ذيـل  Socialistic Realism به اينكه، حال )232ص (Novelرئاليسم جادويي در مدخل 

 در شـرح و توضـيح       هـايي    كاسـتي  همچنـين . اي پرداختـه شـده اسـت        مدخل جداگانه 

  . اشاره خواهد شدبه آنهاي بعد  اصطالحات وجود دارد كه در بخش

 اسـت كـه امـروزه، نگـارش     ايـن  ةز بـيش از هرچيـز نـشان    هاي كـار ابرامـ      نارسايي

گـستره و عمـق     . آيـد    يك نفر برنمـي    ةهاي اصطالحات تخصصي ديگر از عهد       فرهنگ

هـاي متخصـصان بـه تـدوين چنـين            هاي تخصصي چندان است كـه بايـد گـروه           دانش
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هـاي    جو و بازيافت مطالـب و منـابع در پايگـاه          و  كه جست اينويژه    به ؛كارهايي بپردازند 

كاوي متون، دسترسي به مطالب را براي همگان بـسيار آسـان              اينترنتي و ابزارهاي درون   

  .  كرده است

   نقد ترجمه  .3

   نقد روشي .1-3

شناختي با متن اصلي دارد كه هيچ توضـيحي در مـورد              هايي روش   كتاب تفاوت  ةترجم

تي را كـه آن   صـفحا ةهـا شـمار    ابرامز در پايان برخي مدخل، براي مثال. است نيامدهآن  

 ولـي در ترجمـه تمـامي ايـن          ؛ آورده اسـت   ،هاي ديگر تكرار شده     اصطالح ذيل مدخل  

از سوي ديگر، مترجم منابعي را كه ابرامز در پايـان و گـاه              .  است  ارجاعات حذف شده  

منتقـل كـرده    جداگانه   بخشي    به ضمن هر مدخل معرفي كرده، همه را به پايان كتاب و          

 اما گاه باعـث شـده   ؛تواند به يكدستي كار بيفزايد ش مياين رو. )526-469صـص  (است  

 ذيل عنوان كلـي قـرار گيرنـد         ،ندا  مربوطبرخي منابع كه به بخش خاصي از يك مدخل          

 482 در ص بـراي نمونـه   . بدون اينكه به ارتباط آن منابع با آن بخش خاص اشاره شـود            

 و بوميـان    115 بـه ص   ، آمـده  (Ecocriticism)دو منبع نخست كه ذيـل اكوكريتيـسيزم         

اين تفكيـك ميـان منـابع كـه در مـتن            . طور عام   نه اكوكريتيسيزم به    مربوط است  امريكا

  .انجامد و گاه به گمراهي خواننده مياست  در ترجمه از ميان رفته ،اصلي وجود دارد

تعداد . هاي بسيار صورت گرفته است      گذشته از اين، در بخش منابع دخل و تصرف        

 زياد شده، در بسياري موارد توضيحات ابرامز در مورد منابع حذف            دلخواه كم و   منابع به 

 نـاهمگون و نـامنطبق بـا مـتن اصـلي          اي    شيوه  و گاه توضيحات او با تلخيص و به        شده

 Linguistics in Literaryابرامـز ضـمن مـدخل     ،بـراي مثـال  .  اسـت برگردانده شـده 

Criticism )معرفـي كـرده   »اللغـه  فقـه بازگشت بـه   « جرياندربارةتعدادي منبع   ) 173ص 

. طور كامل حذف شده و در منابع پايان كتـاب نيـز نيامـده اسـت                كه در ترجمه به   است  

مـورد را   14منبع معرفي شده كه متـرجم تنهـا         24همچنين در پايان همين مدخل حدود       

 منبـع معرفـي   20بـيش از   Fiction and Truth يا در پايان مدخل )497ص(آورده است 



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         224

كه خواننده تـصوري    اينبراي  . )487ص( منبع بسنده كرده است      8 ذكر   شده كه مترجم به   

 Darwinian Literary(ها پيدا كند، تنها منابع يـك مـدخل    از اين قبيل دخل و تصرف

Studies(        منابع اين مـدخل در مـتن اصـلي         . كنيم  را در متن اصلي با ترجمه مقايسه مي

  :)68ص( چنين است

For an overview of Darwinian literary studies, and of their relation to 
other fields such as evoulutionary philosophy and ecocriticism, see 
Joseph Carroll, literary Darwinism: Evoloution, Human Nature, and 
Literature (2004). The initial anthology of Darwinian approaches to 
literature was Jonathan Gottschall and David Sloan Wilson, eds., The 
Literary Animal: Evoloution and the Nature of Narrative (2005) .For 
a wide-ranging, undogmatic application of the Darwinian perspective 
to a diversity of literary texts, see David P. Barash and Nanelle R. 
Barash, Madame Bovary's Ovaries: A Darwinian look at 
Literature(2005).Among other relevant studies are Marcus Nordlund, 
Shaekespeare and the Nature of Love: Literature, Culture, Evoloution 
(2007), and Jonathan Gottschal , The Rape of Troy: Evoloution, 
Violence and the World of Homer (2008). 

  ):479ص (اين قسمت در بخش منابع چنين آمده است

Joseph Carroll, literary Darwinism: Evoloution, Human Nature, and 
Literature (2004), Jonathan Gottschall and David Sloan Wilson, eds., 
The Literary Animal: Evoloution and the Nature of Narrative (2005), 
David P. Barash and Nanelle R. Barash, Madame Bovary's Ovaries: A 
Darwinian look at Literature (2005), are Marcus Nordlund, 
Shaekespeare and the Nature of Love: Literature, Culture, Evoloution 
(2007), Jonathan Gottschal , The Rape of Troy: Evoloution, Violence 
and the World of Homer (2008). 

لف كه در واقع نوعي ارزيـابي منـابع         ؤشود تمامي توضيحات م     كه مالحظه مي   چنان

شمار را شايد بتوان به لغزش و         چند مورد انگشت  .  حذف شده است   رود  شمار مي  بههم  

كـه منـابع بـيش از         اما هنگامي  ؛سبت داد دقتي مترجم يا خطاهاي چاپي و ويرايشي ن         كم

ـ (هـا     هشتاد درصد مدخل   بـا چنـين دخـل و تـصرفاتي         ) لهـاي مفـص      مـدخل  ويـژه   هب

 تغييرات را اعمال    »به صالحديد خود  «روست، ناگزير بايد نتيجه گرفت كه مترجم         روبه

  اغلـب  هاي مرجع   كاربران كتاب .  را حذف كرده است    »ديزا«كرده و توضيحات يا منابع      
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 و دخل و تـصرف در ايـن منـابع يكـي از     كنند مي فهرست منابع در هر مدخل توجه      به

 تحقيـق بـه روي      ةاي از پيـشين    هاي مرجع را كه گشودن دريچـه        ترين مزاياي كتاب   مهم

  .برد خواننده است، از ميان مي

 انگليـسي   ة جاي نماي  ،گردد  اي كه بر مدار اصطالحات مي       در چنين كتاب پرخواننده   

 ويراسـت هـشتم كتـاب       ة در ترجمـ   اينكهجالب  . خالي است  طالحات نيز و فارسي اص  

 امـا در ويراسـت      ؛ فارسي و انگليسي اصطالحات آمده است و بسيار راهگشاست         ةنماي

  . است حذف شده) در متن اصلي و ترجمه(ها  نهم اين نمايه

  برابرنهادهاي فارسي. 2-3

هـاي    معـادل «: اند تاب بر دو نوع   هاي ك   كه خود مترجم نيز اشاره كرده است، معادل        چنان

در » بـار  هايي كه بـراي نخـستين      معادل«اند و     كار برده  كه ديگر مترجمان به   » اي  بوده پيش

 كـه   هـست بـا ايـن حـال، مـوارد بـسياري           ). مقدمة مترجم (اين كتاب پيشنهاد شده است      

فلت شـده و   اما در اين كتاب از آن غ ؛اند  كار برده  تري به  هاي دقيق   مترجمان ديگر معادل  

گـذاري   همچنين يكدسـتي در معـادل  . هاي نارسايي پيشنهاد شده است   در عوض معادل  

آمده شماري    بيهاي     واحد معادل  يگاه در برابر اصطالح   . وجه رعايت نشده است     هيچ به

 چند اصطالح متفاوت با يـك معـادل         يند و گاه  ا  لحاظ معناشناختي بسيار متفاوت    كه به 

ـ       - ترين اين مـوارد    دامه به برخي از مهم    در ا . بازنموده شده است    ة بـراي پرهيـز از اطال

آن  اين بخش بيشتر بر مواردي است كه معادل دقيق           ةالبته تكي .  اشاره خواهد شد   -كالم

  . ها را ناديده گرفته است  آنبه داليلي اما مترجم ؛در زبان فارسي وجود دارد

 هــر ســه بــه  :Aesthetic و  The Aesthetic, Aestheticism اصــطالحات4ص*

ـ            . اند  برگردانده شده » شناسي  زيبا«  ااصطالح نخست جنبـشي قـرن نـوزدهمي اسـت و ب

 نيـز   Aesthetic. طور عـام پيونـدي نـدارد       به) Aesthetics(شناسي     فلسفي زيبايي  ةحوز

. برگردانده شـود  » شناختي امر زيبايي « بايد به    ،كار رود  صفت است و اگر در مقام اسم به       

عنـاوين  اسـت   هاي معنايي ميان ايـن اصـطالحات، موجـب شـده              تفاوت به   هيتوج بي

 The Ideology of و Aesthetic Ideologyهاي پل دومان و تري ايگلتون، يعنـي   كتاب
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the Aesthetic ذيل مدخل  ( برگردانده شود »ايدئولوژي زيباشناسي« هر دو بهAesthetic 

Ideology( . ،متــرجم  از ســوي ديگــر Aestheticismتــر آن  ا كــه معــادل دقيــق   ر

نيز (!)  »شناسي علم زيبايي« به 12 سطر 5است، در ص » پرستي  زيبايي«يا  » گرايي  زيبايي«

برگردانده كه شتابزدگي
2

  .آن پيداست لف درؤ به توضيحات متوجهي بي و 

برگردانـده شـده كـه البتـه       » حروفـي  هـم «اين اصـطالح بـه      : Alliteration 12ص*

ها در آغاز واژگان       ژگي مهم اين صناعت را كه تكرار صامت        اما يك وي   ؛نادرست نيست 

جنـاس  «و  » صـامتي  هـم «هـاي ديگـر همچـون         معادل. كند  به خواننده منتقل نمي    ،است

ترين معادلي كه    دقيق. دقيق نيستند است،  كه مترجم اشاره كرده       چنان ،و غيره نيز  » آوايي

اسـت  » جناس استهاللي «اند     برده كار براي اين اصطالح وجود دارد و برخي نيز آن را به          

جالـب اينكـه متـرجم در    . معناي تكرار يك صامت خاص در آغاز واژگـان اسـت    كه به 

اشـتباه  Alliteration  بـراي  »جنـاس محـرف  «كيد كرده كه معـادل  أ ت12ةپانوشت صفح

  !كار برده است  دقيقاً همين معادل را براي اين اصطالح به12 سطر 384 اما در ص؛است

توضيحات ابرامز در مورد اين اصطالح بسيار ناقص است و          : Différance 91ص  *

 »تفـاويق «احتماالً بسنده كردن مترجم به همين توضيحات به گزينش معـادل نادرسـت              

طلبد كـه اينجـا       پرداختن به داليل نادرستي اين معادل بحث مفصلي مي        . انجاميده است 

 ايـن   ةكـه توجـه بـه آن در ترجمـ          شـود    اشاره مي  تنها به برخي نكات   . مجال آن نيست  

  :اصطالح ضروري است

 Derrida: A Guide For بـا عنـوان    جوليان ولفريز در شرح خود بر انديشة دريدا،

the Perplexed در مورد Différanceنويسد  مي :  

اي در باب آرتو كه دريدا نخستين بـار واژة            مقصود مقاله [در پرداختن به اين مقاله      

Différance    در . پذيري اهميت بسيار دارد  مسئلة زبان و ترجمه   ]كار برد  آن به  را در

رود؛ اما در مورد كاربرد ايـن         اي به هر حال چيزهاي زيادي از دست مي          هر ترجمه 

آورد بايـد توجـه       وجـود مـي      به a كه حرف    وقفة نوشتاري خاموشي  واژة جديد و    

 ]معـاني [ي  داشت كه در زبـان فرانـسه، بـرخالف انگليـسي، دو فعـل مجـزا بـرا                 

Differre           بـه تعويـق   «و » گـذاري  تفـاوت « التين وجود ندارد، بلكه هـر دو معنـاي
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زمان بـه     طور هم   بنابراين بايد به  ... حفظ شده است   Différerدر همان فعل    » افكندن

له مــسئ. توجــه داشــت (Temporality) و زمانمنــدي Spacing)(» گــذاري فاصــله«

كـم هنگـام تلفـظ        دسـت    در زبـان فرانـسه     شود كـه دريـابيم      تر مي   هنگامي پيچيده 

Différence گونه تفاوتي ميان       هيچdifference    و  difference   و  شـود    شنيده نمي ،

 دخالت دريدا در حروف ايـن       خاموش و   نوشتارياز اين رو من بر ماهيت اساساً          

تـوان آن را      شود ردي از آنچه مي       هنگامي كه مكتوب مي    aحرف  . واژه اصرار دارم  

: 2007..(.گـذارد  جاي مي  ديگري ناميد به(Literal mnemonic) آورندة حرفي يياد

  ).تأكيدها از من است( ).48

  :  آمده استDifférance ذيل اي ادينبرگ فرهنگ فلسفة قارههمچنين در 

بـراي نـشان دادن     : واژة جديدي كه دريدا براي مقاصد متفاوتي ابداع كـرده اسـت           

مـا   يا آنچـه تفـاوت اسـت ا    آورد، وجود مي  را بهDifferenceآنچه امكان تفاوت   

كند و بـه    متفاوت مي   زمان شناسد، يا آنچه هم     رسميت نمي   تفاوت به  مثابة  خود را به  

 متفـاوت   Differenceاش بـا       تنها در شكل نوشـتاري      اين واژه ... اندازد  تعويق مي 

 كـالم    تفاوتي خـاموش اسـت و بنـابراين تقـدم          differenceتفاوت آن از    . است

مثابـة اولويـت جديـدي         امـا خـود را بـه        ؛برد  ملفوظ را بر كالم مكتوب از ميان مي       

  ).تأكيدها از من است ()151( ...كند معرفي نمي

 تنهـا در شـكل      Différanceنخست اينكـه    : از اين توضيحات دو نكته آشكار است      

ي را  گونـه تفـاوت     هنگـام تلفـظ هـيچ     شـنونده    متفاوت اسـت و      Differenceمكتوب با   

چالش كـشاندن تقابـل       دوم اينكه اين اصطالح بيش از هرچيز براي به        . كند  احساس نمي 

نوشتار جعل شده است و تفاوت ميان صـورت مكتـوب و ملفـوظ واژه               / دوگاني گفتار 

» لفـظ «شـود نـه اينكـه دو          دادن بازي تفاوت و تعويق در ذهن خواننده مـي           موجب رخ 

اين واژه هم تفـاوت اسـت و هـم          ! اشته باشد تفاوت و تعويق در اين اصطالح وجود د       

 .تفاوت نيست؛ صورت ملفوظ آن تفاوت است و صـورت مكتـوب آن تفـاوت نيـست      

 افتـد تـا مرزهـاي گفتـار و          تعويـق مـي     واسطة صورت نوشتاري به      معناي آن به   ،بنابراين

ـ   اند  بردهكار   كه پيش از اين نيز برخي به      » تفاوط«معادل  . نوشتار مبهم شود   سيار ، معادل ب

  .را در زبان فرانسه دارد Différance همان كاركرد تري است و تقريباً دقيق
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. هـاي بـسيار رخ داده اسـت         در اين مدخل نيـز آشـفتگي      : Ecocriticism 111ص*

» كـار  محافظه« به   Conservationist ةنظير ترجم (اي    هاي ترجمه   از برخي لغزش  گذشته  

بـه   Ecocriticismخـود   ،  )1، سـطر  112ص »زيـست طرفدار حفاظت از محيط     «و نه    (!)

 Ecology همچنـين دربرابـر      . اسـت   برگردانـده شـده    »شناسانه  نقد بوم « و   »نقد بومگرا «

  آمده )2 سطر    ،116ص() ؟( »بوم دوستي « و   )4، سطر 111ص( »شناسي  بوم«هايي چون    معادل

اصـطالح  .  ترجمـه شـده اسـت   »زيست عمق بوم«به  Deep Ecology اينكه، حال است

Ecocentrism   بـومگرايي «هـاي      اسـت بـا همـان معـادل        »محوري بوم«معناي    نيز كه به« 

  . معرفي شده است)19، سطر115ص( »شناسي بوم«و  ) 7، سطر113ص(

 برگردانده شـده و در سراسـر        »زبان مصنوع «به  : Language Figurative 150ص*

زبـان مـصنوع در      كـه    كـرد بايد توجه   . كار رفته است   كتاب نيز همين معادل براي آن به      

كـه خـود متـرجم نيـز          همچنان  .كند  ف و پر زرق و برق را تداعي مي        فارسي زباني متكلّ  

 Language. )135ص  ( را آورده اسـت      »نثـر مـصنوع   « معادل   Euphuismبراي اصطالح   

Figurative    ّتـر اسـت در       دقيق »زبان مجازي «معادل  . ف نباشد ممكن است لزوماً پرتكل

بحـث  .  برگردانده شده است   »اللفظي تحت« به   151ه خود در ص    ك »حقيقي«مقابل زبان   

ويژه  هدرباب تقابل ميان زبان حقيقي و مجازي در ميان متكلمان، اصوليان، اهل لغت و ب              

  .اي سترگ دارد  سنتي ديرينه و پشتوانه،بالغيان

كه در برابر اين    » ي بالغي ايناگوي«در مورد معادل    : Understatement  ذيل 190ص*

كـه در ايـن     » بالغـي «نخـست اينكـه صـفت       .  ذكر است  خوردرح آمده دو نكته     اصطال

 نـوعي  ،آمده... هاي ديگر همچون همبندي بالغي، عطف بالغي و      معادل و برخي معادل   

كـار    ناگفته پيداست كه تمامي صناعات براي افزودن بر تأثير كالم به           ؛ زيرا است» حشو«

بيشتر يادآور نـوعي رذيلـت سـبكي        » ناگويايي« دوم اينكه . ندا  روند و بنابراين بالغي     مي

دليـل ضـعف تـأليف يـا         آورد كه گوينده يا نويسنده بـه        ذهن مي  است و اين تصور را به     

 اين صـناعت    مز حال آنكه بنا به تأكيد ابرا      ؛تعقيد كالم از اداي مقصود ناتوان بوده است       

هميـت موضـوعي را     رود تـا ا     كـار مـي     است و كامالً آگاهانه به     Hyperboleنقطة مقابل   

هـايي كـه ديگـران بـراي ايـن اصـطالح              تمامي معـادل  . كمتر از آنچه هست جلوه دهد     
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كم   دست... و» تخفيف«،  »انگاري  كم«،  »خفض جناح «،  »گرفت كم«نظير  اند،    كردهپيشنهاد  

ترند به مقصود نزديك» ناگويايي بالغي«از 
3

.
  

 ةراي توجيه مـن دربـار     ب«: مترجم در پانوشت آورده است    : )كنايه( Irony 209ص*

 Irony ةقـدر كـه در ادبيـات انگليـسي بـه واژ             بايد همان  Ironyدر مقابل   » كنايه«معادل  

 هرقدر  .)209ص(»  .... فارسي كنايه وسعت قائل شويم     ةميدان داده شده است، براي كلم     

 را Cosmic Irony به هرحال اصـطالحاتي چـون    هم كه براي كنايه وسعت قائل شويم،

ـ «و نـه    اسـت   ترجمـه كـرده     » بـازي تقـدير   «مترجم هـم آن را      كه خود   - »  تقـدير  ةكناي

  Ironyهايي كـه اصـطالح   از سويي، براي داللت.  بيان كرد»كنايه«توان با   نمي-213ص

آيرونـي بـيش از ديگـر       . راسـتي نارساسـت     بـه  »كنايـه «در عصر پسامدرن يافته، معادل      

 بـزرگ معاصـر دربـاب       ةته و فالسف   غربي با مفاهيم فلسفي درآميخ     ةمجازهاي چهارگان 

 معنـايي وسـيع را      ةهيچ وجـه ايـن گـستر       كنايه به . اند  اين صناعت مقاالت بسيار نوشته    

تابد برنمي
4

 همـان  Subjectجـاي   تـوان بـه   كه مـي  گذشته از اين، روشن نيست هنگامي    . 

ـ           و تلويحاً به ترجمه    )345ص(كار برد    را به » سوژه« وان ناپذيري آن اعتراف كـرد، چـرا نت

هاي نارسايي چون كنايـه،    كار برد و حتماً بايد به معادل       را به » آيروني« نيز   Ironyجاي   به

 كه هر يك تنها بخشي از بار معنايي اين اصـطالح را در               متوسل شد  ...طنز و تعريض و   

كه به آيروني  نبايد نايده گرفت    البته باز هم در اين ميان كاستي كار ابرامز را           . خود دارند 

  .است رن نپرداختهپسامد

روِي «بـه   Narratee اصطالح: Narrative and Narratology 260ص* ترجمـه  »مـ 

  : شده و در توضيح آن آمده است

اي در زبان فارسي ندارد و من آن را بـا توجـه بـه سـه                اصطالح مروي هيچ پيشينه   

مـروي  . ام  سـاخته -شناسـي  راوي، روايت و روايت   - اند  اصطالح ديگري كه مرتبط   

البته براي آنان كه دغدغة فارسي      ) ؟(د  م مفعول است و در مقابل راوي قرار دار        اس

: توان ايـن اصـطالحات را جـايگزين كـرد           جاي چهار اصطالح مذكور مي     دارند به 

شناســـي  ، بازگفـــت)مـــروي(، بازگفتـــه )راوي(، بـــازگو )روايـــت(بازگفـــت 

  ).شناسي روايت(
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كـه   آنچـه « Narratee. اه گرفتـه اسـت   اشـتب Narratedرا با  Narratee ظاهراً مترجم

كه در خود متن نيز آمده، شخصي اسـت           نيست، بلكه چنان   »بازگفته« يا   »شود  روايت مي 

در توضـيحات بـه خطـا       اين اشتباه در ترجمـه متـرجم را         . كه روايت خطاب به اوست    

ر كـا   كه پيش از اين مترجمان بسيار بـه        »گير  روايت« يا   »شنو  روايت«معادل  . افكنده است 

تري است ، معادل دقيقاند برده
5

.
  

هـا رعايـت      وجـه يكدسـتي معـادل       هيچ در اين مدخل نيز به    : Rhetoric 379ص* 

و   Rhetoricianهايي را كه مترجمان ديگر براي   تمامي معادلمترجم تقريباً. نشده است

 Rhetoric379در ص . كـار بـرده اسـت      اند، در اين مدخل و جاهاي ديگـر بـه           برساخته 

در مـتن   . »علم بالغـت   «516آمده و در ص   » سخنوري   « و » خطابه فنّ «Rhetoricل  معاد

 Rhetoricهمچنـين   . كار رفتـه اسـت     بسيار به  Rhetoricدر مقابل   » بالغت«مدخل نيز     

  ترجمـه شـده    )22، سـطر    317ص  (»  بالغـت  فنّ«گاه به ريتوريقا و گاه به       ) نام اثر ارسطو  (

 ي، گـاه  )380ص(آمـده   » خطيـب «نيز گـاه     Rhetoricanهمين ترتيب، در مقابل      به. است

بـراي  . )196ص( » معـاني و بيـان  دانشمندان و منتقدان فنّ« و گاه   )همـان ( »شناس  بالغت«

، سـطر   150ص(  است ذكر شده نيز   (!) »شناس  عروض«اين واژه حتي معادل عجيبي چون       

14 .(  

 بـه   لـف ختهـاي م    اي دارد و در دوره      معنـاي گـسترده    Rhetoricدرست اسـت كـه      

 امـا   ؛شده و حتي گاه بار معنـايي منفـي نيـز داشـته اسـت                هاي متفاوتي اطالق مي     حوزه

كـار    را بـه   » خطابـه  فنّ«كه سخن از يونان و روم باستان است بايد همان معادل             هنگامي

 اما اين توضيح الزم است كه خود . نيست نادرست Rhetoricبراي »بالغت«معادل . برد

آن بالغتي كـه    . هاي معنايي شده است     ول تاريخ دچار دگرگوني    نيز در ط   »بالغت« ةواژ

 بالغـت قـرون   ، يونان و روم باستان مشترك است    ة خطاب مباحث آن تا حد زيادي با فنّ      

اعم از شـفاهي    (ثيرگذاري انواع سخن    أهاي ت   طور كلي به شيوه     هجري است كه به    ةاولي

به معاني و بيان و بديع تفكيك       توجه دارد، و نه بالغت قرن پنجم به بعد كه           ) و مكتوب 

 و ديگر انواع كالم را تقريبـاً        »خطابه«پردازد و      و تنها به متون نوشتاري ادبي مي       شود  مي

 بـسياري   اصـطالحات  Rhetoric اين، ذيل مدخل      عالوه بر  .گيرد  طور كامل ناديده مي    به
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هـاي    يـز معـادل    اما مترجم در اين مورد ن      ؛ اسالمي نيز سابقه دارد    ة خطاب آمده كه در فنّ   

 ةكـم در حـوز      دست – اسالمي   ة خطاب از آنجا كه فنّ   . نارساي خود را ترجيح داده است     

كـار   ، اصـطالحاتي در آن بـه   اسـت  غرب باستان بودهة خطابثير فنّ أ بسيار تحت ت   –نظر

» انـسجام « بـه    Disposition مثال   براي. رفته كه بسيار بر اصطالحات غربي منطبق است       

انـد، و انـواع خطابـه يعنـي      ناميـده » ترتيـب «قـدما   كه همان است كـه      بل ،نداردارتباطي  

Deliberative   و Forensic   وEpideictic و  »مـشاجرات « و   »مشاورات«ترتيب همان     به 

كـه بـراي   » نطـق بالغـي   «معـادل   ).  بـه بعـد    529، ص االقتبـاس   اساس .نك( هستند   »منافرات«

Epeideictic Rhetoric آورد كـه تنهـا ايـن نـوع      وجود مـي  اين تصور را بهاست،  آمده

  ! اي از بالغت ندارند خطابه بايد بالغي باشد و ديگر انواع خطابه بهره

ايـن اصـطالح معـادل دقيقـي در         : Anaphora) ردالـصدر ( تكرار آغازين    382ص*

 اما قدر مسلم اين     ؛بالغت سنتي ما  ندارد و در واقع نوعي اعنات يا لزوم مااليلزم است             

 تنهـا در آغـاز      ي عبـارت  يـا ه  اژ و Anaphoraدر  . آغازي، ردالصدر نيست  است كه تكرار    

 آغاز بيت يا    ةمعناي تكرار واژ    ردالصدر به  اينكه حال   ،شود  جمالت يا مصاريع تكرار مي    

  . جمله در پايان آن است

» التفـات «امـا بـه     ؛   باشـد  Apostropheتواند معادل      مي »خطاب شاعرانه «: 383ص*

 »التفـات «هـاي ادبـي ايـن اصـطالح بـه             ه در بسياري از فرهنـگ     سفانأمت. نداردارتباطي  

از خطـاب بـه غيـاب و        ( ديـد اسـت      ةمعناي تغيير زاوي   التفات به . برگردانده شده است  

نيـز      » غيرعاقل ةمخاطب«.  ديد همراه نيست   ة با تغيير زاوي    اما خطاب شاعرانه لزوماً    ؛)غيره

عنواني بسيار كلـي اسـت و تمـامي          »خطاب شاعرانه « چرا كه    ؛معادل نسبتاً دقيقي است   

بـراي مخاطـب    » عمدتاً «Apostrophe اينكهگيرد، حال     ميرانواع خطاب شاعرانه را درب    

همـين   هاي ابرامز نيز اغلب نـاظر بـه         رود و مثال    كار مي  قرار دادن چيزي غير از انسان به      

  .معناست

صـطالح   معادل بـسيار نارسـايي بـراي ايـن ا          »حذف بالغي «: Paralipsis 384ص*

توانـد بالغـي       مـوارد ديگـر مـي      و از حذف مسند و مسنداليه        اعم هر نوع حذفي  . است

اينكـه ذكـر    كيـد گوينـده بـر   أاين صناعت طبق توضيح ابرامز عبـارت اسـت از ت       . باشد
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 پيـشنهادي در  . دهد  موضوعي الزم نيست و درعين حال آن موضوع را شرح و بسط مي            

  .اين مورد ندارم

  :ح اين اصطالح آمده استدر شر: Zeugma 385ص*

[I]t is applied to expressions in which a single word stands in the same 
grammatical relation to two or more other words, but with an obvious shift 

Sometimes the word is literal in one relation and . in its significance
Here are two examples of zeugma in Pope…. n the othermetaphorical i 

شـود    ترين كاربردش به عبارتي گفته مي       در معمول  استخدام«: و چنين ترجمه شده است    

 ؛كنـد   آن يك كلمه براي دو يا بيش از دو كلمه ديگر نقش دستوري واحد ايفا مي                كه در 

هـايي از اسـتخدام    در زير مثال[…] اما داللت معنايي آن در مورد هركدام تفاوت دارد 

 ةشود، مترجم ايـن جملـ       كه مالحظه مي   چنان .)386ص( » ....گردد  در اشعار پوپ ذكر مي    

 واژه در يـك مـورد مجـازي و در مـورد             ]داللـت [گاه  «:  است كليدي را از قلم انداخته    

توانـست مـانع از آوردن توضـيحاتي نادرسـت در              همين جمله مي   ».ديگر حقيقي است  

با توجه به همـين جملـه       .  شود 386 و   385ص در پاورقي ص   »استخدام« و   »معج«مورد  

ها و توضيحاتي كـه ابرامـز         كم با توجه به مثال      دست – توان دريافت كه معادل جمع      مي

 و »اسـتخدام «كـار بـردن    تر است و قاطعيت مترجم در به   از استخدام دقيق   -آورده است 

يا چند كلمه    كه براي دو  است  اي    اژه و Zeugma.  وجهي ندارد  »جمع« نادرست شمردن 

 اما داللت آن در هر مورد متفاوت است و گاه داللـت             ؛كند  نقش دستوري واحد ايفا مي    

هاي جمـع     اكنون به برخي مثال   . آن در يك مورد مجازي و در مورد ديگر حقيقي است          

هـا تـا متـون درسـي و      تـرين آن  از كهـن (هـاي بالغـي مـا     نامـه  كه در درستوجه كنيد  

  : استآمده ) انشگاهي امروزد

 آسمان بر تـو عاشـق اسـت چـو مـن           
  

ــرار    ــست ق ــنش ني   الجــرم همچــو م
  

  :  در مورد شاعر حقيقي و در مورد آسمان مجازي است يا»قراري بي« كه جامعِ

  مردمان جمله بخفتند و شب از نيمه گذشت

  آن كه در خواب نشد چشم من و پروين است
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هـايي   مثـال . اعر حقيقي و براي پروين مجازي است       براي ش  »نشدن« درخواب   كه جامعِ 

.  بر تعريف ابرامز منطبق است    كامالً ،هاي بالغي فارسي آمده     نامه كه براي جمع در درس    

كه گفته    چنان ،تفاوت جمع و استخدام برخالف تصور مترجم در اين است كه در جمع            

در اسـتخدام    حـال آنكـه      ، جامع در يك مورد مجازي و در يك مورد حقيقي است           ،شد

 : اسـت  در مثـالي كـه خـود متـرجم از سـعدي آورده            . نـد ا  »حقيقـي «هر دو معناي واژه     

مورد مرحمت قـرار دادن و      (  هر دو معناي نواختن    /چوچنگ اندر آن بزم خلقي نواخت     

 و نيازي نيست كـه در يكـي از مـوارد آن را              استاي آن     نامه  معاني لغت ) نواختن چنگ 

.ماي مجازي تعبير كني گونه به
6

  Zeugmaهرحال، حتي اگـر بپـذيريم اسـتخدام بـراي      به

 را چگونـه    Syllepsisمعادل مناسبي است، همچنان اين پرسش باقي است كه اصطالح           

 هرچنـد نـه     - اين دو اصـطالح در بالغـت غربـي تعـاريف متفـاوت            . بايد ترجمه كرد  

فرهنـگ  ، ر خود  اين نكته نيز قابل توجه است كه مترجم در كتاب ديگ           . دارند -ارتباط بي

  .ذكر كرده است »استخدام« معادل هر دو اصطالح را نظريه و نقد ادبي

هايي كه    هم كتاب   شود، آن   ي ديده مي  ها نيز خطاهاي جد      عناوين كتاب  ةدر ترجم * 

هـا بـار نـام     كـم ده  زبان دست  فارسي ةها به فارسي برگردانده شده و خوانند       برخي از آن  

  :ترين اين موارد در جدول زير آمده است  مهمبرخي از.  را شنيده استها آن

  

  صورت پيشنهادي  ترجمه  عنوان كتاب  صفحه

85  Mythologies ها شناسي اسطوره  اساطير  

149  Margins of Discourse حواشي گفتار  مرزهاي داستان  

346  Allegories of Reading هاي خوانش تمثيل  هاي نوشتار تمثيل  

  Quintessence of Ibsenism گرايي  ايبسنجوهرة  گرايي نگرش ايبسن  

529  Illuminations اوراق مصور(ها  اشراق  چراغاني(  

87  Sociobiology: The New 
Synthesis 

ــه ــق : شناســي جامع تلفي

  جديد

: شناسي اجتماعي   زيست

  تلفيق جديد

150  Institio Orataria پرورش خطيب  اصول سخنوري  

223  The Philosophy of ــ    بالغتفلسفةول نظـــري علـــم اصـ
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Rhetoric بالغت  

317  Rhetoric ّخطابهفنّ   بالغتفن   

193  Poetic Image تصوير شعري  صورت خيالي در شعر  

   ديگرهاي ايراد.3-3

 ترجمـه    ايـن  در مـتن  . گـذاري نيـست     هيچ وجه منحصر به معادل     هاي ترجمه به    كاستي

ـ ( جمالت و عبارات بسياري حذف يا ناقص ترجمـه شـده اسـت             ، يـا   Zeugma ةنمون

 دستوري، نگارشي و حتي امالئي بسياري در كتـاب  هايهمچنين ايراد ).  دوم بند 87ص

قوائد« مانند ؛خورد  چشم مي  به
7

 »نقد«اما از آنجا كه     . 209ص» رزل« و   145  و 82ص ص »

 اشـاره   هـا  ترجمه تفاوت دارد، تنها به برخي از بارزترين ايـن ايراد           »ويرايش«ترجمه با   

  :  را دريافتها توان نادرست بودن آن  به متن اصلي نيز ميمراجعه كه بدون شود مي

كنم گرماي حيات، دست      حس مي (!) مانند؟ چنان سان    چرا به چوب مي   «: 183ص*

  ».كند را رها مي(!) ام انعقادبستهو پايم را، خون 

محيطـي و     مـذهب غيـر زيـست      ةاين اثر شـامل تحقيـق مفيـدي دربـار         «: 116ص*

ي است كه بر مسئوليت انـسان       هاي مخالف و مكرر     چنين ديدگاه متافيزيك غرب، و هم   

  ».در قبال محيط طبيعي و اشكال حيات غيربشري است

هـايي    مردان، بـه دوره   ةويژه فعاالن در حوز    شناسي و به    محققان جنسيت «: 171ص*

ــي ــصادي  توجــه م ــه تحــوالت ســريع در شــرايط اقت ــد ك  [Social Conditions] كنن

 ةدور...  انـد   هاي بـارزي در معيارهـاي جنـسيتي ايجـاد كـرده             گيها و گسيخت    دگرگوني

شناسـي   هاست كه در آن گرايش فراگير به مطالعات جنسيت       حاضر نيز يكي از اين برهه     

) كـذا ( كه در اين مطالعات مـورد بررسـي تحليـل   –هاي جنسيتي را  باعث گرديده نقش 

  »(!) متحول گردد-گيرند قرار مي
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   سخن آخر.4

اي بـراي     كه توانست ترجمه را بـه انگيـزه       -  هجري ة قرون اولي  ة ترجم برخالف نهضت 

 » خـود كـردن    آنِ از«انديشي و تفكر در فرهنگ خودي تبديل كند و محملي براي              ژرف

  روزگار ما ترجمـه را تـا حـد         ة نهضت ترجم  -نمايد ديگران فراهم    ةساخت نظريات پيش 

نگـاهي  .  تنزل داده است   »حساب  يهاي ب   تراشي ها و واژه    سازي جوالنگاهي براي معادل  «

 بـسياري از    ةدهـد دغدغـ     نشان مـي  در ايران   هاي اخير     هاي منتشرشده در دهه     به ترجمه 

 امهـات آثـار     ةكم ترجمـ   هاي ادبي غرب و يا دست       كردن نظريه  مترجمان بيش از دروني   

در جريـان   ايـن كـار  . ي اسـت يـاب  سـازي و معـادل    واژهمعطوف بهغربيان در اين زمينه    

سـازي كـار خـود را        اما مترجمان گاه با واژه     ؛هاي جهاني اهميت دارد      نظريه سازيِ  بومي

ها كه صرفاً نخـستين شـرط پديـد           سازي  بيان ديگر، همين معادل     به .پندارند  شده مي  تمام

ـ           ي و اصولي است، حد     جد اي  هآمدن ترجم   ة غايي اداي سهم ما به گفتمان نقـد و نظري

يـابي بـراي      كس منكر ضرورت و اهميـت معـادل        البته هيچ . آيد  شمار مي  بهادبي معاصر   

كه اين ضرورت باعث غفلـت از    اما هنگامي  ؛تواند بود   اصطالحات تخصصي بيگانه نمي   

گاه بازانديشي   تواند فراروي ما بگشايد، آن       هر اثر كليدي مي    ةشود كه ترجم    هايي مي   افق

  .رسد ينظر م  به ضروريايم گرفته  كه تاكنون درپيشهايي روشدر 

  ها نوشت پي

1. A Glossary of Literay Terms. M. H. Abrams. Wadsorth Publishing 
Col Ince, International. Ed.9th.  2009. 

 ذيـل مـدخل   113 و   112ص در صـ   ؛ بـراي مثـال     شـتابزدگي اسـت    ،ترين نقص ترجمه    مهم  واقع در. 2

Ecocriticism  كـذا ( هـاي حيوانـات     بع طبيعي و گونـه    ها آزادند كه از منا      انسان... «:  آمده است (

گويد خداوند انـسان      اين ديدگاه در كالم انجيل ريشه دارد كه مي        . وري كنند  براي مقاصد خود بهره   

ـ  ، يـك  ةسفر پيـدايش، سـور    (ماهيان دريا، پرندگان هوا و چرندگان و بر زمين برتري داد             را بر   ة آي

 يونـان و روم هـم سـايه    ةد دارد كه بر فلـسف مفهوم مشابه اين در جاي ديگري از انجيل وجو     ). 26

گيري    حال آنكه سفر پيدايش در تورات است نه در انجيل و اساساً در زمان شكل               » ....افكنده است 

 يونان باستان هنوز نه عيسايي ظهور كرده بود و نه انجيلي گردآوري شده بود كه تفكر يونان                 ةفلسف

  .ثير آن قرار گيردأتحت ت
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ايـن صـناعات هنگـامي    «:  يـافتني اسـت   رتوريكاادهرنيومن تعاريف اين اصطالح در      يكي از نخستي  . 3

يتـي  مزآيد كه بگوييم ما يا موكالن ما، ذاتاً، يا به موهبت تقـدير يـا بـه دليـل پـشتكار، از                         پديد مي 

» .ده كنيمشده استفا نظر نرسيم از بياني معتدل و تلطيف    استثنايي برخورداريم، اما براي آنكه متكبر به      

 . در اين مورد بسيار مناسب است» خفض جناح« معادل ).38كتاب چهارم، بخش(

، دانشنامة رتوريكبراي كاربردهاي آيروني در آثار متفكراني چون دومان، دريدا و رورتي بنگريد به          . 4

  .Ironyذيل 

چند اصـطالح   ده و در برابر      نيز همين اشتباه را تكرار كر      فرهنگ نظريه و نقد ادبي    مترجم در كتاب    . 5

 ).339ص( استفاده كرده است »بازگفته« يا »مروي« از معادل متفاوت

 را با يكـديگر درآميختـه و بـه    Syllepsis  و Zeugmaابرامز در اين مدخل تعاريف دو اصطالح. 6

Syllepsisصورت مدخلي جداگانه و نه ذيل همان مدخل  ، نه به Zeugma ،در . نپرداخته است

كاربرد يـك واحـد     . به معاني متفاوت يك واژه ارتباطي ندارد       Zeugmaشدة   ه تعريف پذيرفت  واقع

آنكه آن واحد  انجامد بي عبارت به پديد آمدن اين صناعت مي      /دستوري خاص براي دو يا چند واژه      

هرگاه يك واحد دستوري در ارتباط با دو . دستوري داللت معنايي متفاوتي در هر مورد داشته باشد    

ـ        ( كار رود  مله، و هر مورد با داللت معنايي متفاوتي به        يا چند بخش از ج      ااعم از اينكـه هـر دو معن

.  اسـت  Syllepsisآيـد   آنچه پديـد مـي  )ازي يا يكي حقيقي و ديگري مجازيحقيقي باشد يا مج

 هــردو را »اســتخدام« و »جمـع « اســت و Zeugma نــوع خاصـي از  Syllepsisبيــان ديگـر،   بـه 

 . نزديك استSyllepsis بيشتر به تعريف ،امز آوردهتعريفي كه ابر. گيرد دربرمي

  آورده اسـت   »قوائـد « نيـز بـه همـين صـورت          نظريـه و نقـد ادبـي       فرهنگاين واژه را مترجم در      . 7

 .ظاهر غلط چاپي نيست به. )Law of the Fatherذيل 296ص(
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