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  : نقدمعرفي و نقد

  پاسخي به نقد و معرفي

  زايبرم. اچ.  امةنوشت  ادبيحاتال اصطفرهنگ توصيفي

  

  .سعيد سبزيان م

   كارشناسي ارشد ادبيات انگليسيةآموخت مترجم و دانش

  

مقدم در نقد ترجمة  اي به قلم آقاي داوود عمارتي در شمارة شش اين فصلنامه مقاله

نگارنده سپاسگزار اين . منتشر شد فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبيجانب از كتاب  اين

هاي  در عين حال، برخي از استدالل. داند منتقد است و دغدغة او را مستحق پاسخ مي

هاي  كاستي« مانندهاي مطلق  هبرده از واژ مقالة نام. ح داردصالآن مقاله نياز به ا

ها،  آميزي، استدالل نحو تناقض اما به. كند  استفاده مي»ابرامز قادر نيست« و »چشمگير

ها  اي پيشنهاد اعف كه پارهبه اين داليل مض. دكن كتاب را از انتقادات مبرا مياين ترجمة 

نياز نويسي و ترجمه  تري به ماهيت فرهنگ اي به نگاه گسترده اي است و پاره سليقه

  .  ددار

 :گويد گذارد و مي ايبرمز مي. اچ.  نقطة آغازش را بر ضعف فرهنگ امبرده ناممقالة 

اين است يراد كلي فرهنگ  ا.»خالي نيستها  و نارساييها  برخي كاستي «نسخة اصلي از

زمان با تحوالت و گسترش روزافزون  را همها  قادر نيست برخي مدخل.. .كه 

 2009شناسي وي كه در ويرايش  روز كند؛ براي مثال مدخل سبك به  قلمروهاي علمي
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م پيشتر 1980 وي در اين مدخل از سال همنابع مورد استفاد. آمده، بسيار مبتدي است

  .هاي بعد معرفي شده است ط به سالرود و تنها يكي دو منبع مربو نمي

 از كتاب وبرزايبرم نخست اينكه، .داردنياز  به اصالح ظراين اظهارن
1

) 1996(، 

ريچارد بردفورد
2

، روالند كارتر و پل سيمپسون)1997 (
3

. و جي ليچ. ان. ، جي)1989 (

شورت. ام
4

ه  ديگري ذكر شد منبعنهميان   مورد درچهارنام برده است و اين ) 1981 (

قادر « دوم اينكه، نويسندة مقاله با استفاده از فعل . است1971سال ها  كه نخستين آن

اين انتظار .  معرفي كرده است»كاستي« و داراي »نارسا« براي ايبرمز كتاب او را »نيست

هاي نقد ادبي و  و رويكردهاي جنبي روشها  را كه يك فرهنگ اصطالحات همة نحله

 فقط يك ،شده در آن حوزه را در هر مدخل بگنجاند شتههاي نو همچنين تمام كتاب

با توجه به (كند نه كتابي كه قرار است دانشجوي كارشناسي  كتابخانة بزرگ برآورده مي

در يك يا دو ترم براي ورود به دنياي )  از آنهتقدم اين طيف خواننده در استفاد

 از جانب چه طيف ، نارسايي فرهنگ ايبرمزسويياز . گستردة نقد ادبي بياموزد

ية دانشجويي است كه همة مطالب را به ياي مطرح شده است؟ اگر اين شكوا خواننده

در انتظارها بايد تجديدنظر يقين  بهجويد،  گويانة ايبرمز در يك كتاب مي روش خالصه

هاثورن  فرهنگ جرمي. شود
5

از اصطالحات ايبرمز را    صفحه تقريباً نيمي329 با داشتن 

اين نقص . شود دارد كه در ايبرمز ديده نمياصطالح عوض تعداد زيادي  در .ندارد

دامنة وسيع اصطالحات نظريه و نقد . تفاوت در اختصاص است. است و نه برتري

ي مورد نظرشان طيف خاصي را ها اولويت با توجه به نويسندگانكند  ادبي ايجاب مي

پيتر چايلدز و راجر ) گ ادبينويسندة دو فرهن(ايبرمز، هاثورن، ولفريز . پوشش دهند

فاولر، يا كادن، جك مايرز، مايكل سيمز، ميكيكس
6

نويسان ادبي همگي   و ساير فرهنگ

هاي اين  شوند و اگر همة كتاب هاي مشخص و محدودي از نظرية ادبي مي وارد عرصه

ها   كه در مجموعة آنهست  باز هم اصطالحات مهمي،را روي هم بگذاريمها  نويسنده

  . شود ميپيدا ن

جا و با همة  حات نقد و نظرية ادبي را يكدر اينكه همة اصطالانتظار اين منتقد 

در يك كتاب ببيند، مسبب ناكافي ديدن تعداد اصطالحات ها  روزشدة اين حوزه منابع به

 ناشي از عدم دقت نظر در ،كند برخي از نقايصي كه ايشان اشاره مي. ايبرمز شده است
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رويكردهاي نوين نقد بالغي و « مثالً گفته است ايبرمز .هاست توضيحات مدخل

اين درحالي است كه ايبرمز . )222( ».شناسي ادبيات را هم مطرح نكرده است جامعه

به اي به نقد بالغي پيدا شده است، و  هاي تازه  به بعد گرايش1950گويد از دهة  مي

 ازصله در پي آن كند و بالفا بوث اشاره مي. هاي وين سي  به نظريهطور مشخص

كه از نقد بالغي براي تفسير متن گويد  سخن ميمحوري نقد  پيدايش نظرية خواننده

  ). در نسخة ترجمه383 صفحة .نك(گيرد  بهره مي

 مثال رايب.  ناشي از تصوراتش از مفاهيم نقد استهمقالاين بخشي از انتقادات 

خورد؛ مانند  چشم مي  ابرامز بهتري نيز در كار ايرادهاي جزئي« گويد ينويسندة مقاله م

 مشخص نشده است كه چه ».طرح مكتب رئاليسم و ناتوراليسم ذيل يك مدخل

در اينجا به . اشكالي در درج اين دو اصطالح به دنبال هم در يك مدخل وجود دارد

 به دليل تشابه ديگراندهيم تا مشخص شود ايبرمز و  چند فرهنگ ديگر ارجاع مي

 اين دو را با هم ،ها زماني آن - برده و نيز وجه تكاملي تب نامنظري و روشي دو مك

هيليس ميلر آن .  كه جي– فرهنگ اصطالحات ادبي و نظرية نقد گزيدة بدفورد. آورند مي

نهضتي ادبي در «گويد ناتوراليسم   ميآشكارا - را در پشت جلد تحسين كرده است

كادن . )233( ».ئاليستي ايجاد كردنوعي ادبيات داستاني ر ...اواخر قرن نوزده است كه 

را با ) يعني ناتوراليسم (گاهي اين اصطالح«گويد   ميفرهنگ ادبيات و نظرية ادبيدر 

گويد  كادن در همان صفحه مي. )537( ».برند كار مي تسامح معادل با رئاليسم به

و  دزل راتلج، نوشتة پيتر چايفرهنگ اصطالحات ادبي. ناتوراليسم از رئاليسم پديد آمد

با وجود اين . آورد  مانند ايبرمز اصطالح ناتوراليسم را ذيل رئاليسم ميراجر فاولر نيز

  .  وارد نيست»ايراد« ذيل يك مدخل برده الح نامط درج دو اص بربينيم كه ميها  نمونه

  فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبينگاهي به نقد روشي بررسي ترجمة 

در اين بخش كوشش . مل استأبيشتر قابل تبخش نقد روشي حاوي مطالبي است كه 

 ، و منطق غالب بر آنويهاي  ولي با جمع استدالل. ستودني است بيشتر نويسندة مقاله

آيد كه اين كوشش در نهايت كجا را هدف قرار  ال در ذهن خواننده پيش ميؤاين س

ن نقد در نوشت. كند هاي آن به ترقي ترجمة اين كتاب چه كمكي مي دهد و استدالل مي
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 تا حد ممكنشود توجه نداشته باشيم، و  ها استفاده مي اگر به كلمات مطلقي كه از آن

در جايي از . كند تر مي تر و مستدل ها استفاده نكنيم، قدري دفاع را موجه با دقت از آن

شناختي با متن  هايي روش  كتاب تفاوتةترجم«: مقالة انتقادي چنين آمده استاين 

 دو نكته در اين جمله قابل ».توضيحي در مورد آن نيامده است  هيچاصلي دارد كه

رود اين نشانة  و انتظار مياست  جمع استفاده شده ي هايكي اينكه: پاسخ دادن است

 توضيحات دوم اينكه در دو كتاب مورد نظر اشاره كند؛ »تفاوت« به دو كم دستجمع 

ثيرگذاري يسندة مقاله براي تأشگرد بالغي نو ويژه بهمقدمة مترجم  نافي اين جمله و 

در مورد اشكال نخستين كه به تفاوت روشي اشاره شده . »هيچ«استفاده از كلمة : است

ابرامز «اينكه : كيد شده و نه محتواييأاست، در حقيقت بر يك نكتة شكلي از كتاب ت

هاي ديگر تكرار  شمارة صفحاتي را كه آن اصطالح ذيل مدخلها  در پايان برخي مدخل

. )223( ».اين ارجاعات حذف شده است  ده، آورده است؛ ولي در ترجمه تماميش

مترجم مانند نويسنده . كند  ترجمه، اين جملة مطلق را تكذيب مينگاهي گذرا به كلّ

يابد و در مقابل تمام اصطالحات   ادامه ميz تا aفهرستي الفبايي تهيه كرده است كه از 

، ذكر نقص بارهيكي ديگر از اشكاالت در همين .  را آورده استها شمارة صفحة آن

كه كتابي به صورت الفبايي تنظيم شده،  زماني.  نمايه استنداشتنكتاب مبني بر 

مترجم منابعي را كه ابرامز در «باز اشاره شده است كه . سازي حشو و زائد است نمايه

خشي جداگانه پايان و گاه ضمن هر مدخل معرفي كرده، همه را به پايان كتاب و به ب

ها   استدالل نويسنده اين است كه ايبرمز منابعي را كه در پايان مدخل».منتقل كرده است

 اما اقدام مترجم به انتقال ؛، براي بخش خاصي از هر مدخل در نظر دارد استآورده

 »هاي خاصي بخش...با « خواننده نداند كه منابع شدهها به آخر كتاب باعث  آن

 در هر دو يا سه بار چه وجه درپي پيطور  صفحه نام كتاب به نيمآوردن . ندا مرتبط

 محرز ، به بخش جداشدة منابعبا نگاهياز سويي، . تحملي به كتاب خواهد داد غيرقابل

 منابعي را كهد كه مترجم در آن بخش ابتدا عنوان هر مدخل را آورده، سپس شو مي

ع به كدام مدخل از كتاب تعلق منبتا خواننده بداند هر تعداد است  كرده ذكرنويسنده 

  .  ددار
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باعث حيرت است كه ترجمة كتاب تخصصي محض و سرشار از اصطالحات نقد 

با چنين معيارهايي ارزيابي شود كه  ) صفحه393نسخة انگليسي متشكل از (و نظرية ادبي 

 و اگر به مدخل ويكتوريابراي مثال . برده است هاي نام  موارد فاقد نقصبيشترحتي در 

شناسي، نقد ساختارگرا، مكتب  ويكتوراگرايي، تصحيح متون، سوررئاليسم، سبك

صصي هم هاي تخ تفكيك اختصاص منابع به بحثشود،  مراجعه... ونمادپردازي 

اي بودن سازمان انتشارات در ايران، از قلم  علت غيرحرفه البته، به. رعايت شده است

سفانه پيش أ مت-  گرچه غيرقابل دفاع است– تعدادي از كلمات غلط امالئيافتادگي يا 

  .آيد مي

.  اغراق وجود داردفرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي در بالغت مقالة نقد ترجمة 

 از قلم افتادن نام چند كتاب را در فهرست منابع و نه در توضيحات و مفاهيم براي مثال

 اقدام مترجم را گيري باعث شده  ناميده است و اين نتيجه)224( »دخل و تصرف« ،كتاب

.  بسته است»روي خواننده به« را » تحقيقاي از پيشينة دريچه«گونه تعبير كند كه  اين

هاي  و محققان عطشناك ادبي چشم به منابع مدخلها  حقيقت اين نيست كه جوينده

ادبي به انگليسي مطالبي را پژوهشگر  واقعيت اين است كه اگر ؛اند ايبرمز دوخته

با ها  هاي تخصصي در هر زمينة خاص نيازمند است و آن كتاب ب به كتا،خواند مي

 منابع مفصلي از پيشينة تحقيقي خود را ارائه ،توجه به اختصاص موضوعي، در پايان

  .كنند مي

هاي فارسي اين ترجمه اختصاص دارد، در چند مورد  در بخشي كه به نقد برابرنهاد

نقطة . ندا ملأ شده است كه قابل تتشكيك و گاهي استدالل به مطلوب نويسندة مقاله

كار  هايي را به هاي ديگري معادل شود كه مترجم آغاز اين بخش با اين اظهار شروع مي

گري در زبان را  اين مقاله گويا نوآوري و تكثر زباني يا تجربه. ند »تر دقيق«اند كه  برده

اي يا  ژهجالب است كه در ادبيات و نقد ادبي غرب هرگاه كسي وا. تابد برنمي

 –عنوان يك گام  كند، منتقدان بدون تخطئه و نيشخند از آن به اصطالحي را وضع مي

اما در طيفي از . كنند ها ارائه مي  و داليل متيني را در نقد آنياد، -الزمهرچند غير

  . اي به ايستايي در زبان وجود دارد گرايانه هاي ايراني گرايش گذشته خواننده
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 پيشنهاد »هاي نارسايي معادل«اشاره شده كه مترجم ها  ابرنهاددر بخش انتقاد از بر

ست، از چه ديدگاهي و با »نارسا«بايد در اينجا تحقيق كنيم كه چه چيزي . كرده است

 صفت است و اگر Aesthetic«نويسندة مقاله اشاره كرده است كه واژة . چه استداللي

اگر بنا بر ). 225( ».تي برگردانده شودشناخ كار رود، بايد به امر زيبايي در مقام اسم به

 هاست و ما دغدغة استفادة درست از فارسي را داريم، احتماالً گيري واژه كار به ر ددقت 

 »مقام اسم«شناسي   چرا كه در زبان؛كار رفته است  در معناي نقش به»مقام«در اين جمله 

دالل باال قابل بازنگري است. كنند و مقام صفت وجود ندارد و از كلمة نقش استفاده مي

  . است

هاي  از پذيرش گزينهپرهيز گرايي در زبان و  هاي زباني گاهي باعث گذشته عادت

 را با تجزيه، بررسي كنيم، »امر زيباشناختي«اگر معادل تركيبي . شود بهتر واژگاني مي

كه  انآيا در جهان هستي يا در عالم هنر، چن. رسد نظر مي مقالة نادرست بهاين استدالل 

ازاي خارجي براي كلمة   ما به،»كار رود اگر در مقام اسم به«كند  نويسنده اشاره مي

در حالت  (Aesthetic است كه نديدهوجود دارد؟ نگارنده در جايي شده  يادالتيني 

اما اگر منظور از اسم . مانند كوه يا درياچه به چيزي اشاره داشته باشد) اسمي

Aesthetics  يا Aestheticism در معناي مورد نظر نويسندة مقاله صحت  ، است

  بلكه به جنبش يا نظام فكري خاصي در هنر و ادبيات اشاره دارند كه معموالً؛ندارند

. اند ترجمه كردهها  آن و امثال »نهضت«، »جنبش« چونهايي  ها را با كلمه مترجمان آن

  و Aesthetic ،Aestheticismاند كه مترجم  مقدم اشاره كرده  آقاي عمارتيهاينكاما 

the aestheticsاستدالل معطوف به مقصود ،شناسي ترجمه كرده است  را به زيبايي 

و   Aestheticsدر اينكه . اند هاي متن آن را نديده  يعني با نگاه به ضرورت؛ايشان است

Aestheticismمشكل منتقد اين ترجمه در  اما احتماالً؛ نيازي به دفاع و توجيه ندارد 

 Aesthetic Movement  است كه مترجم وقتي آن را در تركيبي نظير Aestheticكلمة 

مترجم مصرّ است . جنبش زيباشناسي: داشته، صفت را در شكل اسم ترجمه كرده است

 يعني اين صفت وقتي به اسم ؛جا كرد هاي نقشي را جابه توان مقوله كه در اينجا مي

تر از  عبارتي جنبش زيباشناسي درست به. كند ميدرستي منتقل   معنا را به،تبديل شود

هاي سرآمدترين مترجمان نقد و فلسفه و ساير  به كتاب. جنبش زيباشناختي است
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رسيم كه مترجمان براي رسيدن به  اگر مراجعه كنيم، به اين ضرورت ميها  رشته

ض هاي نقشي و دستوري را عو هاي منطقي و طبيعي در زبان فارسي گاهي مقوله جمله

  . كنند مي

 Alliterationهايي كه در برابرگذاري آن تشكيك شده است، كلمة  يكي از واژه

. است كه مترجم با نهايت قدرداني از دكتر سيروس شميسا آن را از وي آموخته است

 معادل دقيق اين اصطالح است كه »جناس استهاللي«منتقد ترجمة ايبرمز گفته است 

آنكه به مفهوم و مثال در  بي. در آغاز واژگان استمعناي تكرار يك صامت خاص  به

داريم تا مشكل را در موارد مشابه حل  اين نوع جناس بپردازيم، يك گام به جلوتر برمي

نكتة اين انتقاد از نگاه كلي منتقد ترجمة فرهنگ . كنيم و نه در يك مورد خاص

ي مترجمان به معناي ها برابرگذاري. اصطالحات، به مقولة برابرگذاري در ادبيات است

حروفي در ادبيات   در ادبيات انگليسي و همAlliteration –مثال براي –يكي بودن 

مصراع تقطيع  به دو نيمها  حروف انگليسي كهن، مصراع در شعر هم. فارسي نيست

حروفي  كد وجود داشت و قاعدة همؤ دو هجاي ممصراع مثالً شد، آن گاه در هر نيم مي

هاي  كد، صامتؤدر ابتداي همة اركان آن مصراع و آن هم در هجاي ماين بود كه بايد 

چنين قاعدة عروضي سراغ نداريم كه قرينه و  در ادبيات فارسي اين. آمد يكسان مي

اي  جهت پاره  بهفقطرا ها   ما معادل،رو ايناز . تطبيق همين قاعدة عروضي باشد

با اين استدالل . كنيم خاب ميانت) هاي مكرر  در اينجا وجود صامتمثالً(ها  شباهت

هاي   اغراقي اشاره كرد كه معادلياي را تخطئه كرد و با بالغت شود ترجمه چگونه مي

  اينجا دقت وجود نداشته است؟ ترند و در مترجمان ديگر دقيق

 خرده گرفته كه توضيحاتش براي مدخل وشدت بر ا منتقد ترجمة ايبرمز به

Différance »كنم ذكر اين جمله به ميزان  ابتدا اشاره مي. ست ا)226( »بسيار ناقص

 گويد در تلفظ   بر اين، آقاي عمارتي مقدم ميافزون. اطالعات خواننده بستگي دارد

Difference  وDifférance اما در حقيقت تفاوت صريحي در . تفاوتي وجود ندارد 

شود و واژة  يواژة نوآوردة دريدا فرانسوي است و ديفرانس تلفظ م. هستها  آنتلفظ 

 به معناي Différerدر كلمة ) aبه  e مصوت(دريدا با تغيير يك حرف . نسديگر ديفر

 هم معناي تفاوت Différer فعل فرانسوي ،عبارتي به. مطلوب خودش رسيده است
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ي برده معناي داشتن را در خود دارد هم تعويق انداختن و دريدا با تغيير مصوت نام

 كرده »جعل«اند دريدا اين واژه را   اشاره كرده،وه بر اينعال. تلفيقي را ساخته است

هاي دريدا در همين  ز عظمت يكي ا،در حقيقت. است كه البته اين ادعا درست نيست

كند  نادرستي استدالل مي نويسندة مقاله به. ست كه ادغام است و نه جعلها سازي نوواژه

دادن بازي تفاوت و تعويق تفاوت ميان صورت مكتوب و ملفوظ واژه موجب رخ «كه 

شود نه اينكه دو لفظ تفاوت و تعويق در اين اصطالح وجود داشته  در ذهن خواننده مي

مقدم در اينكه در واژة دريدا هم تفاوت وجود دارد   اظهار شگفتي آقاي عمارتي»!باشد

گويد  هاثورن كه مي  جرمي) الف: شود هم تعويق، با نگاهي به اين سه كتاب مرتفع مي

؛ )68(آورد  اين واژة دورگه در زبان فرانسوي معناي تفاوت و تعويق را در هم گرد مي

 ذيل 225؛ كادن صفحة Deconstruction ذيل 49پيتر چايلدز و راجر فاولر صفحة ) ب

Differance87 - 86؛ ميكيكس صفحة 88ري صفحة . ؛ راس مورفين و سوپريا ام 

ايبرمز هم از اشاره به اين دومعنايي فروگذار . كنند همگي به همين دومعنايي اشاره مي

 .نكرده است

 از تلفيق –ام  را ساخته»تفاويق«جانب كه  مقدم در انتقاد از معادل اين آقاي عمارتي

معادل تفاوط كه پيش از اين نيز «كند كه   اشاره مي-تفاوت داشتن و تعويق انداختن

 نويسندة مقاله توضيح ).227( »تري است اند، معادل بسيار دقيق كار برده برخي به

  .  منظور ايشان از دقت چيستداند و اصوالً تر مي دهد كه چرا اين معادل را دقيق نمي

 را ساخته و »مروي« معادل  Narrateeمترجم فرهنگ ايبرمز در ازاي واژة 

آقاي عمارتي . شود  در اينجا خوداري ميها  آنتوضيحاتي هم آورده است كه از ذكر 

 جمالتي را در گيومه گذاشته است كه در ترجمة »مروي«ن ارجاع به معادل مقدم بدو

هايشان  گيري  جمالت خودشان براي كمك به نتيجهد، و ايشان ازجانب وجود ندار اين

 كه مترجم ايبرمز آن را به قياس »مروي«جاي معادل  اين منتقد به. اند ده كردهاستفا

 تا يك معادل تخصصي به جمع واژگان  ساخته است»راوي، روايت و روايت شناسي«

استدالل . ييد كرده است را پيشنهاد يا تأ»گير روايت«نظري فارسي افزوده شود، معادل 

دل امع.  داشته باشيم»دهنده روايت« اين منتقد شايد در صورتي موجه باشد كه مثالً

سازي  واژهل و عاري از زيباشناسي دهنده غيرتخصصي، مطو اندازة روايت گير به روايت
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ارزيابي و داوري خود  ، ترجمة ايبرمز260 به صفحة مراجعهتواند با  خواننده مي. است

  .كند

درستي   منتقد ترجمه به چند عبارت و يك جمله هم اشاره كرده و به،در سرانجام

هاي مكرري  علت بازنگري اين فقدان به. د كه آن موارد در ترجمه وجود ندارگفته است

 در –او در جايي از يك مدخل . دهد هرساله در كتابش صورت مياست كه ايبرمز 

گذارد و  دارد و به جاي آن چيز ديگري مي اي را برمي باره كلمه  يك-ميان انبوه كلمات

 اگر قرار باشد مترجم پيوسته با هر چاپ نويسنده عين كلمات او را منعكس كند تقريباً

 اين كار ضمن اينكه انجام گرفته .كندتك كلمات را در هر دو كتاب مقايسه  بايد تك

بازنگري خواهد شدبه يقينشمار از نگاه افتاده است و   انگشتاست، گاهي در حد  .  
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