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 آن ةسبک و آرا فیلسوفان و سخن شناسان دربارگزارش و نقدی بر ترجمه کتاب 

 کلوزاد -کریستین نوآی 

 

 1محمود رضا قربان صباغ

)کریستین   Christine Noille-Clauzadeکه معرفی و گزارش آن را خانم   Le Styleکتاب 

کننده و تخاببه چاپ رسیده است. اصل فرانسوی این اثر، پدیدآور خود را ان 2004ام داده در سال کلوزاد( انج -نوآی

خواند، اما مترجم/گزارشگر )احمد می … Texte choisis & présentés par)دهندة متون )ارائه

تون  مو انتخاب کنندة « مددرآ»وی را   -نها اشاره خواهد شده در ادامه به آک-ای مالحظات سمیعی گیالنی( به دلیل پاره

 کند. اثر معرفی می

 کند، اما در صفحة عنوان کتاب که بهمعرفی می« گزارشگر»مترجم در روی جلد و صفحة مشخصات کتاب، خود را 

و امر دلیل که هر ددهد، شاید به این را برای خود ترجیح می« مترجم»فرانسوی در انتهای کتاب آمده است عنوان 

در آورد و یم« تذکار»صفحه ای را تحت عنوان غاز، چند برد. مترجم /گزارشگر در آگزارش و ترجمه را توأمان پیش می

تحت  59افزاید )صفحة دو یا سه جای اثر،گاه در آغاز یا پایان بخش، خالصه و توضیح مختصری را به اصل اثر می

 «(.تذکار گزارنده»با عنوان  101و در صفحة « سخن مترجم»عنوان 

یزی قایل ، تما«مترجم»و « گزارنده»طور که در این دو عنوان نیز مشهود است، مترجم ظاهراً بین دو عنوان همان 

افه شده شود. از آنجاکه این توضیحات، صورت و شکل یکسانی ندارد و بنا به مصلحت و سلیقة مترجم به اثر اضنمی

ای از مضمون همان بخش است: ها بیشتر خالصهکند. محتوای این قسمتبهتر مطالب نمیاست، کمک چندانی به فهم 

توضیح بسیار مختصر دیدگاه روالن بارت  صرفاً به 102-101و در صفحات  "سخن مترجم" 59مورد اول در صفحة 

دیگر هم در صفحة  پردازی که آراءشان در فصل پنجم مطرح شده است؛ یک موردیابد، یکی از سه نظریهاختصاص می

ر، شود که مشخص نیست منظوذکر می« گزارنده»قبل از ورود به متنِ شاپیرو دوباره توضیح مختصری از قول  121

 پدیدآورندة اثر است یا مترجم/ گزارشگر آن. 

 خنفان و سو آراء فیلسوعنوان فرعی افزوده است: یک  سبک،مترجم/گزارشگر به عنوان اصلی روی جلد کتاب یعنی 

برای ای ندهخورد. در این عنوان فرعی قید محدودکن. این عنوان در صورت فرانسوی اثر به چشم نمیشناسان درباره آن

ازه از آید که کتاب تا چه اندخورد. با توجه به محتوای کتاب این سؤال پیش میدو گروه از افراد اشاره شده به چشم نمی

 برخوردار است.  کنداین شمول کلی که عنوان فرعی ادعا می

                   
  .دانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 1
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در آغاز کالم آورده و دیگری « تذکار»با عنوان  مترجم/گزارشگرشود: نخست بخشی که کتاب با دو مقدمه آغاز می

به معرفی کلی اثر  مترجم/گزارشگربدان افزوده است. در نوشتة نخست، « درآمد»قسمتی که پدیدآور اثر با عنوان 

اثر معرفی « گزارشگر»را  -کلوزاد-کریستین نوآیخانم -وی پدیدآور اثر  پردازد. در این مقدمه در صفحة یازده،می

کنندة متون را در متن اصلی کننده و ارائهکند و بدین ترتیب تمایز بین نقش خود به عنوان مترجم/گزارشگر و انتخابمی

 اند.    پیدایش آن داشته یابد هر یک از این دو چه نقشی را درسازد و خواننده به طور قطع درنمیدچار ابهام می

دهد. ظاهراً اثر اصلی شامل وی در ادامه، توضیحاتی دربارة شکل اصلی اثری که گزارش آن را انجام داده به دست می

آمده است. متن اصلی، شامل شرح نظر هریک از فیلسوفان و متفکران به  سبکیک در آمد بوده که ترجمة آن در کتاب 

کلوزاد بوده است که در کتاب حاضر به این دلیل که نوشتة سخن شناسان معرفی -انم نوآیقلم گزارشگر اصلی یعنی خ

حذف شده است. بخش « حد الزم و کافی گویا و رسا و حتی روشن تر از شرح ]گزارشگر[ تشیخص داده شده»شده به 

. قسمت دیگر، دیگر که از کتاب حذف شده، بخش تعریف و توصیف اصطالحات کلیدی مندرج در متن بوده است

فهرست آثار مهمی بوده که گزارشگر اصلی در مبحث مورد نظر مفید تشخیص داده، اما بنا به دالیلی نامشخص 

 . مترجم/گزارشگر آن را در صورت فارسی اثر حذف کرده است

ال به آنها طور که در باظاهراً گزارشگر/ مترجم کتاب در دو یا سه جا توضیحاتی را ضروری تشخیص داده است و همان

اشاره رفت، در پایان دو قسمت و آغاز بخشی دیگرآورده است. اصطالحات کلیدی و معادل آنها به زبان اصلی از جمله 

شود. فهرست جایگزین گزارشگر/ مترجم به جای فهرست اصلی، مواردی است که جای خالی آن در کتاب احساس می

رسد، اما کافی نیست؛ یکی به این دلیل که حتی خوانندة فارسی می از جهاتی برای خوانندة فارسی زبان ضروری به نظر

تواند به او در یافتن پاسخ به برخی سؤاالت دربارة سبک کمک زبان نیز ممکن است احساس کند منابع غیر فارسی می

رد مذکور، در کند. با حذف لیست منابع اصلی، این بخش عمالً از دسترس خواننده خارج شده است؛ دیگر آنکه تمام موا

شوند و آمده است، مستقیماً به سبک مربوط نمی« برای مطالعات جنبی )از همین قلم(»لیست جایگزین که زیر نام 

خورد که ارتباط و موارد مشابه دیگر در این لیست به چشم می« سعدی در غزل»، «زیبایی شناسی»عناوین دیگری مانند 

باشد محل تردید است. دیگر اینکه جای خالی آثار دیگر نظور این اثر میچنان که ممستقیم آنها با مقولة سبک آن

 نویسندگان در حوزة سبک کامالً خالی است.

هایی به تفکیک با ذکر شماره توان به موارد زیر اشاره کرد. در هر مورد نمونهتر کتاب میاز جمله کاستی های جزئی

 صفحه آمده است:     

  البته تعداد آنها زیاد نیست:برخی اشکاالت تایپی که 

 (.16)ص ...« به جای با پیدایش زبان شناسی، ...»یا پیدایش زبان شناسی، " -1

( 122)ص  "تاباند.دهد و هم میسبک از این نظر، فرم درونی فکر و عواطف جماعت راه هم بازتاب می" -2

 )البته مفهوم جمله هم واضح نیست!(.  
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   به غلط  anapestiqueخورد: چشم می( غلط تایپی به55)ص  4در پاورقی  -3

anaceptique :تایپ شده است. موارد مشابه در پایین آمده است   

  در نقل این مستخرجات، در مواردی که اثر به زبان »دارد که ، گزارشگر اصلی اظهار می«درآمد»در بخش پایانی

ها، پاره هایی های به زبان فرانسه استفاده شده است و در نقل از این ترجمهفرانسه نوشته نشده، از ترجمه

ایم تا گسستگی از آوردن آن صرف نظر کردهحذف شده که در منبع با عالمت ]...[ نشان داده شده است و ما 

رود، منظور (. مشخص نیست در این نقل قول صحبت از کدام منبع است. احتمال می21)ص « احساس نشود

همین کتاب حاضر باشد. مشخص نبودن جای حذف مطلب که ظاهراً در صورت اصلی کتاب هم اتفاق افتاده 

شود تا خوانندة کنجکاو بفهمد چه افته و همین امرمانع از آن میاست، به حاصل کار در زبان فارسی هم راه ی

مطلبی از کدام قسمت حذف شده است. این کار وجهة علمی اثر و وفاداری به نویسندة اصلی مطلب یعنی 

 سازد. مذکور در عنوان فرعی را تا حدی مخدوش می« فیلسوفان و سخن شناسان»همان 

 در پایان یادداشت مشخص «مترجم»گزارشگر/مترجم گاه با آوردن قید ها، در توضیحات مندرج در پاورقی ،

ای کند توضیحی را که خود بدان افزوده است، در صورت اصلی موجود نیست، اما در اکثر توضیحات اشارهمی

آورد که احتماالً این یادداشت در متن اصلی موجود بوده وجود میشود و این شائبه را بهبه نام مترجم نمی

ها از سوی گزارشگر/مترجم به متن اضافه توان فهمید در اکثر موارد، این یادداشتاست. از فحوای توضیح می

 انجامد. شده است. همین امر به سردرگمی خواننده می

 آورد. در این مترجم گاه معادل اصلی یک اصطالح را در پاورقی و گاه آن را در داخل کمانک )( در متن می

 (. 27با ص  31شود )مقایسه ص ای اتخاذ نمیهمورد وحدت روی

  مترجم سبکی فاخر و پر طمطراق را برای ترجمة همه متون برگزیده است که البته در غالب موارد با موضوع

رسد در این امر هم رویة یکسانی را پیش نگرفته و گاه در میان نظر میبحث تناسب و همخوانی ندارد، اما به

متن « تافتة»کنند که چونان کرباسی از فرهیخته و وزین آن، کلماتی عامیانه خودنمایی میواژگان و ساختارهای 

 افتند.اصلی جدا می

(. فرهنگ 38ص «)آیدحال اگر چنین تعبیراتی بدون تمیز و دیمی به کار روند، معما یا بربرگرایی پدید می» -1

 کند.مشخص می« عامیانه»با برچسب  «خودبارآمده ،مطالعه، الکیبی»را به معنی « دیمی»معین واژة 

گویند بگوید، نه ای از هجاها کرده تا آنچه را همه میاز اینکه آن همه وقت صرف ساختن ترکیبات تازه»  -2

 (.67ص «)کنیم، دلمان به حالش می سوزدتنها ستایشش نمی

پندارند معانی روند و میر میانبانی دارند پر از واژه اما فکری در بساطشان نیست؛ از این رو با کلمات و»...   -3

 تکرار شده است. « ور رفتن»همین واژه  126(. دوباره در صفحه 84)ص ....« را جفت و جور کرده اند 

 « زند؛ آهنگ حرکت مطلوب است....کارشان شایسته و درخور است؛ در آن، دستور زبان لنگ نمی»... -4
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 ی بدون ارائه، توضیحی در تبیین موضوع از کنار آن نویسنده گاه به جای توضیح مفاهیم دشوار به سرعت حت

 گذرد.می

« آوردوانگهی این همان چیزی است که راپسودی )آهنگ باالبداهه(، نقد نازل و دیگر فنون را پدید می» -1

جای توضیح در پاورقی به ارائة تعریفی مختصر در کمانک )که البته معلوم نیست در متن (. مترجم به39)ص 

پردازد و برای نقد نازل هم صرفاً به آوردن معادل فرانسوی در ا آن را خود بدان افزوده( میاصلی بوده ی

 . (hypocritique)کند پاورقی بسنده می

 . 115و  113-112پاورقی های صفحات  رجوع شود به همچنین -2

 

 را به اشتباه  توان آنخورد که میکارگیری عالئم سجاوندی به چشم میدر مواردی اشکاالتی در نحوة به

 درحروف چینی نسبت داد.

ای خام و ناپرورده پنهان است آن هم پذیرای دو صورت زبانی است: یکی که هنر. در آن، به زیر پوسته»...  -1 

 (. 43)ص « و ... 

 ای به کند و اسامی و صفات را در رشتهگزارشگر/مترجم به کرات در ترجمة خود از تتابع اضافات استفاده می

 کند. آورد. این خود کار فهم مطلب را مشکل میدنبال هم می

اند که قدرتِ تاثیرِ سخنِ در آنِ واحد شکوهمند و حکیمانه بسیاری از شواهد جزیی دیگر حاکی از آن» -1

 (.49)ص « ها و سرشک دیدگان مستمع و عمدتاً در ... نالهبیشتر در 

شاهکارهای ادبی این دوام حیات کران ناپیدای خواص مؤثر خود را مدیون فرم زیبای آفریده نویسنده و » -2

 (. 90)ص « اند که در آن، اصالت او تحقق یافته استپسندید، سبکاگر می

آمده و دوام وجودی بنای موضوع نوعاً علمی، که طی تاریخ بههابندی او به ثبت گوناگونیِ روشلذا تقسیم» -3

 (. 130)ص « یافته باز می گردد

 55جا شدن شماره پاورقی: ص جابه  

 کند:ای است که فهم مطلب را با دشواری مواجه میها گاه به گونهجمله بندی 

یابد و یدن آن، نفس اعتال میزیرا هر آنچه به راستی سخن شکوهمند باشد این خاصیت دارد که، به شن»... -1

گردد، انگار او بوده که آنچه که از سرور و ندانم چه غرور شریفی سرشار میبیند درحالیخود را در مرتبتی می

 (.58)ص « را فقط شنیده فرا آورده است

وسی و تواند ادعا کند سبک فلوبر را تعریف کرده به صرف اینکه در اثر او کاربرد عناصر قامچه کسی می»  -2

صص «) تصویرها و مواد دستوری و آرایش کلمات و نظم و ترتیب جمالت را حتی عمیقاً بررسی کرده است؟

105-6 ) 

هایی از آن نشان داده، و به بیان ای از کالم باشد که گفته، مسطورهیکی از خصوصیات سبک چه بسا جنبه» -3

 (. 111)ص « آن پرداخته شده باشد
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 گویند از هر چیز حتی از نهند که به آنان میاینان طبیعت را حرمت می»عل و فاعل: اشکال احتمالی در تطابق ف

 (.64)ص « تواند گفتگو کندعلم کالم می

  آورد و در مقام تبیین، درپاورقی، توضیحی ذکر مترجم نام یک بازی را به زبان اصلی در متن می 64در صفحة

نوعی »پاورقی:   paumeکند. متن:       ا دوچندان میکند که نه تنها کارگشا نیست بلکه مشکل آن رمی

گویا این بازی صورت ابتدایی بازی تنیس بوده «. بازی قدیمی شبیه بازی آبخور که در گیالن رایج بوده است

 است و خاستگاه آن کشور فرانسه است.  

 مکان خوانش غلط متن را رسد اکارنگرفتن عالئم سجاوندی در جایی که حضور آنها ضروری به نظر میگاه به

 افزایش می دهد:

های مختلفی خواند، اما در توان به شیوه( را می65ص «)سبک خود اثرآفرین است»عنوان متن بوفون:   -1 

سبک یعنی »تر آن یا ترجمة روشن«  سبک، خودِ اثرآفرین است»واقع فقط یک صورت آن صحیح است: 

کند، اما این بار جملة پردازد همین جملة بوفون را نقل میی اسپیتسر میوی هنگامی که به نقل آرا«. آفریننده اثر

آنان، پس از نقل یا شبه نقل »کند: آورد و ترجمة آن را به صورت زیر در ادامه نقل میفرانسوی را در متن می

)سبک شخصِ   Le style c’est l’hommeاجتناب ناپذیر قول بوفون که گفته است: 

  (.   95ص «)دادندتک نگاری خود، فصلی را به سبک نویسنده منتخب خویش اختصاص می نویسنده است(، در

 گاه کاربرد قدیمی صرف افعال، متن را بیش از پیش از درک نظر از عدم تناسب سبک ترجمه با موضوع، صرف

کند، مل میای کامالً ذوقی عکند. از آنجا که مترجم در کاربرد افعال بدین صورت به گونهمخاطب دور می

 نتیجة کار جز برانگیختن تعجب خواننده چیز دیگری نخواهد بود. 

آفرینی بنگریدکه منتقدان چه مایه غرایب و تفردِ اجتناب ناپذیر سبک را بهانة مخالفت با چنین اثر» -1

 (.  70ص «)خواهندی ساخت و خواهندی گفت سبک او چه پر تکلف است ... 

  توان به مواردی اشاره کرد که در آن، مترجم کند میاز جمله تعقیدات ساختاری که فهم جمله را دشوار می

 اندازد:آورد و انعقاد مفهوم را بدین ترتیب به تعویق میجملة بلند پیرو را در آغاز کالم می

ای از نوشته، به جزء و پارهاما چون وظیفة کشف داللت جزئیات را بر عهده گیریم و بنا بر عادت، با » -1 

های انسانی را به تعبیری دیگر، اگر همه تعبیرات و بیان - همان اندازه معنای اثر هنری، جدی برخورد کنیم

تر این اصل موضوع فیلولوگها را بپذیریم که به معنای آن است که با اعتقادی هر چه جازم -جدی بگیریم

 (.   96)ص « تند که نوری نتابانندجزئیات جمع عارضیِ مصالحی پراکنده نیس

 آید:در برخی موارد ساختار جمله به نظر صحیح نمی 

های محلی، بر سر شاهراه تبیین نقشِ خصایص فردی و تاریخِی که در حالت گروهنخست سخن، همچنان» -1 

 (. 126ص «)بنای شناخت علمی است



 

 23  و نقدی بر ترجمه کتاب سبک و اراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آنگزارش 

 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 18-23: 1398 پاییز و زمستان ،3،شماره2دوره

  پاورقی هر دو صورت را در متن اصلی می در مواردی گزارشگر/مترجم به جای درج صورت غیر فارسی در

 آورد:

آورد که هم صورت آلمانی و هم ترجمه را در متن اصلی درج مترجم نقل قولی را از شالیرماخر می -1

 :Weltanschaung"خورد: چشم میکند.ضمنًا درصورت آلمانی این عبارت هم غلط تایپی بهمی

die welt anschauen"   که در آن، صورت صحیح واژة نخست"Weltanschauung 

 است. "

صورت غیر فارسی و ترجمه درون کمانک  ")خود زاده(....  suis generis"در مورد ترکیب   -2

 داخل متن آمده و نویسنده از درج آن در پاورقی خودداری کرده است. 

 (. 132ت )ص )پیش از تجربه ، ماتقدم( هم صادق اس a prioriهمین امر دربارة  -3

 نویسنده بدون  106ای پیش نگرفته است. در صفحة مترجم دردرج اسامی و توضیحات پاورقی وحدت رویه

ارائه، توضیح بیشتر صرفاً مطلبی را از شخصی به نام هرتسگ بیان کرده و صورت اصلی آن را در پاورقی بدون 

را در داخل متن   phatiqueواژه  گونه توضیحی آورده است، اما صورت فرانسوی و توضیح فارسیهیچ

آورده است. دوباره همان صورت فرانسوی در پاورقی تکرار شده است. توضیح ارائه شده برای این اصطالح 

باب »شناسی از دقت الزم برخوردار نیست )متمرکز بر حفظ تماس رمزگذار و رمزگشا(. معادل این تعبیر زبان

رد زبان صرفاً به منظور برقراری نوعی رابطه اجتماعی با مخاطب و نه است و داللت دارد بر کارب« گشاییسخن

 رود.    کار میهای متداول روزمره بهانتقال اطالعات. از این دست است عباراتی که در احوال پرسی

  مترجم گاه همنیشنی واژگانی(collocation) :غریبی را در ترجمه خود به کار می گیرد 

استان و قرون وسطی، در بسیاری از علوم، از نجوم گرفته تا موسیقی، اختیار شده و از این روش در عهد ب» -1 

 (. 129ص «)های طنین افکن )مثال در نجوم یا فیزیک( عاری نبوده استشکست

 معادلalgorithmes amthématiques  های لگاریتم"، "های ریاضیالگوریتم"جای به

 (. 129درج شده است )ص  "ریاضی

 کند.گاه از واژگان نامأنوس که کمکی به فهم سریع متن نمیه گاه و بیاستفاد 

 (. 132)ص « های تاریخی را پشت سرگذارنددوره»جای به«. های تاریخی را گذاره شوند.گسترة دوران»... -1 

 

 

 

 


