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 گزارشی اجمالی از کتاب سبک شناسی کاربردی

 نوشته الرا رایت و جاناتان هوپ و ترجمه محمدباقر برقعی مدرس

 
 

 1محمود قربان صباغ

ز سوی ابا تیراژ هزار جلد  1396با ترجمة آقای محمد باقر برقعی مدرس در سال  سبک شناسی کاربردیکتاب 

کند در سه بخش به معرفی صفحه چاپ شده است. این گزارشِ مختصر تالش می 253انتشارات علمی و فرهنگی در 

ج:  اب اصلی؛های آن؛ ب: نقد و بررسی اجمالی کتیبنداثر و ترجمه آن بپردازد: الف: توصیف اصل کتاب و فصل 

 بررسی اجمالی ترجمه کتاب.

ان جانات و (Laura Wright)به قلم الرا رایت  Stylistics: A Practical Coursebookکتاب اصلی با عنوان 

ظیم توسط انتشارات راتلج چاپ و در پنج فصل با عناوین زیر تن 1996در سال  (Jonathan Hope)هوپ 

 واژگان. -5اختار متن و س -4واره؛ ملهج -3 فعلی؛ باراتع -2 عبارات اسمی؛ -1شده است: 

های تجزیه و تحلیل متن با استفاده از دستور توصیفی نویسندگان در مقدمة کتاب هدف از چاپ آن را آشنایی با تکنیک

مایکل  کنند. مبنای این اثر، دستور نقشگرایای از متون ]منثور[ ادبی قرن بیستم معرفی میو با تمرکز بر طیف گسترده

پردازد و به زعم می« واژگان»جز فصل آخرکه به مقولة بوده که برای مبتدیان، ساده سازی شده است. به 2هلیدی

آید، بقیة فصول بنابه اظهار نویسندگان بر اساس میزان دشواری تنظیم نویسندگان، محدودترین حوزه زبانی به شمار می

 شوند.قدم دشوارتر میبهاند و قدمشده

 

ای دربارة دارد که درک و استفاده از کتاب حاضر نیازی به هیچ دانش زمینهاشر در پشت جلد کتاب اصلی اظهار مین 

ویان دانشج نیاز به وجود چنین کتابی برای»زبانشناسی ندارد. در پشت جلد ترجمه کتاب هم اظهار شده است که 

 «.شه احساس می شده استشناسی، ادبیات انگلیسی و ادبیات فارسی همیهای زبانرشته

 

 «تعریف»اند: بخش نویسندگان، قالب مشخصی را برای ارائه مطالب در هر فصل به کار گرفته

(Introduction) تمرین»کند. بخش نکته ای دستوری را معرفی می( »Task) یا متونی را برای  متن

ها از نویسندگان دهد؛ اکثر متون مورد استفاده برای تمرینبررسی نکتة دستوری، مبنای توصیف و تحلیل قرار می

                   
 .دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد  1
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، ویلیام 4، اف. اسکات فیتزجرالد3برجسته انگلیسی زبان در قرن بیستم انتخاب شده است. نویسندگانی چون هنری جیمز

آید که یم )Solution(« توضیحات»در بخش بعدی  ... . و 8، وی.اس. نایپال7ت، ساموئل بک6، ایان فلمینگ5فاکنر

است که در آن  (Verdict)« نقد و بررسی»دهد و در انتها بخش به سؤاالت مطرح شده در بخش قبل پاسخ می

 کنند.نویسندگان نظرات خود را دربارة متون بیان می

 

ظری نه، عاری از اصطالحات تخصصی است و ظاهراً چارچوب کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی نوشته شد

تر نیز اشاره شد مبنای چنین مطالعاتی دستور نقشگرای مایکل کند هر چند همان طور که پیشخاصی را دنبال نمی

ترین صورت کنند به سادهبرند تالش میباشد. نویسندگان کتاب هرجا اصطالحی تخصصی را به کار میهلیدی می

طور که گفته شد اند. همعریفی را از آن ارائه دهند تا بتوانند در عمل، از این تعریف در تحلیل متن استفاده کننممکن ت

اب را به دهند؛ به همین دلیل شاید نتوان کتکنند سپس به آنها پاسخ مینویسندگان ابتدا سؤاالتی را دربارة متون مطرح می

 ر کالس بهدرای تدریس آن را به عنوان منبعی کمکی در کنار متون دیگر ب توانعنوان کتاب درسی انتخاب کرد اما می

 کار گرفت. 

 

آشنا شود تا در « سبک» قدم به قدم با مفهوم دهد تایکی از مزایای کتاب آن است که به خواننده این امکان را می

ی ییرات سبکویسی متن برای مشاهده تغمرین بازنتهای مفید کتاب، از تمرین مراحل بعد بتواند آن را در متن کشف کند.

لی های سبکی را از طریق مقایسه متون تغییریافته با متن اصدهد تفاوتاست. این تمرین به خواننده این امکان را می

ها در فصول اند می توانند برای بررسی سایر ویژگیدرک کند. البته متونی که برای بررسی در فصلی خاص گنجانده شده

 ورد استفاده قرار گیرند و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.دیگر هم م

 

دارد که نویسندگان از دانشگاه لندن در انگلستان در بررسی کتاب اظهار می 9کتاب، البته منتقدینی هم دارد. هیلی دیویس

دهند. به نظر تقال میسازی مطالب راه افراط پیش گرفته، تصویر مخدوشی از مفاهیم زبانی را به مخاطب انگاه در ساده

اند خالء بین توصیف صورت دستوری و تأثیر سبکی اثر را به خوبی پرکنند. به زعم او، او، نویسندگان همواره نتوانسته

های کتاب دارد. به نظر دیویس نویسندگان تالش بحث دربارة تأثیر سبکی نیاز به دقت بیشتری در طراحی تمرین

نقد و »گیری سوق دهند بلکه با بیان نظر خود در بخش اطبان کتاب را به سوی نتیجهکنند به شیوه استقرایی مخنمی

به نقد و طرح اشکاالتی تخصصی در پنج  کنند که چطور باید متن را بفهمند. دیویس سپسبه آنها دیکته می «بررسی

                   
3-Henry James  
4-F. Scott Fitzgerald  
5-William Faulkner  

6-Ian Fleming  
7-Samuel Beckett  
8-V.S. Naipaul  
9 -Hayley Davis 
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تا حد زیادی راهگشا باشد اما برای تواند برای خوانندة اثر به زبان انگلیسی پردازد. ذکر این اشکاالت میفصل کتاب می

تواند خیلی مفید واقع شود. دیویس در پایان اظهار خوانندة فارسی این گزارش به دلیلی که در ادامه ذکر خواهد شد نمی

سازی مفاهیم برای خواننده بوده در توصیف دستوری و بیان تأثیر سبکی گرفتار شان سادهدارد نویسندگان که هدفمی

 اند.انگاری شدهنوعی ساده

 

شود این است که چرا چنین کتابی حال صرف نظر از نقاط قوت و ضعف کتاب در زبان انگلیسی، سؤالی که مطرح می

برای ترجمه انتخاب شده است؟ مخاطب این کتاب در زبان فارسی کیست؟ ترجمة این کتاب قرار است چه مشکلی را 

اما واقعیت  بتواند درکی از موضوع را به خوانندة زبان مقصد انتقال دهدهایی از این دست، باید حل کند؟ ترجمه کتاب

ها نه ممکن این است که هدف کتاب در اصل، مخاطب انگلیسی زبان بوده است و اساساً ترجمة اثر در بسیاری بخش

 است و نه مطلوب. 

 

رای تحلیل را عیناً به زبان اصلی در های منتخب بمترجم اثر هم به ناچار در بسیاری موارد متون اصلی به ویژه متن

ای توضیحات است که حجم اندکی از مطالب کتاب است. آنچه در نهایت ترجمه شده پاره ترجمه خود آورده

داند و با ساختارهای دستوری و سبکی انگلیسی دهد. خوانندة فارسی زبان، یا انگلیسی میشده را شکل میترجمه

کند و مند باشد اصل کتاب را مطالعه میبان انگلیسی بداند و به موضوع مورد بحث هم عالقهآشنایی دارد یا ندارد؛ اگر ز

ای بدیهی است در این صورت نیازی به ترجمه کتاب ندارد؛ اگر هم به قدر کفایت انگلیسی نداند یا به موضوع عالقه

ه زبان انگلیسی رغبتی به خواندن کتاب نشان نداشته باشد، با توجه به حجم باالی متون اصلی در ترجمه و ناآشنایی او ب

گاه باید اذعان کنیم که کتاب، متأسفانه مخاطب چندانی در زبان فارسی نخواهد داد. اگر استدالل فوق را بپذیریم آن

 نخواهد داشت.

 

یدی را تواند شیوة جدصرف نظر از مباحث تحلیلی که در بررسی متون انگلیسی به کار رفته است، کتاب، در کل می

برای مطالعات سبک اثر پیش روی مخاطب فارسی قرار دهد. مخاطب فارسی زبان اگر حوصله به خرج دهد و کتاب را 

توان مباحث دستوری را به ای از آن را با دقت بخواند متوجه خواهد شد چگونه مینه حتی به طور کامل بلکه گزیده

بخش تواند برای این گروه اندک احتمااًل الهاماز این نظر کتاب میمند به استخدام تحلیل سبک اثر درآورد. طور نظام

رسد به کارگیری روش کتاب )و باشد و مسیری را برای مطالعات سبکی آینده در ادبیات فارسی ترسیم نماید. به نظر می

نثور فارسی نه محتوای آن!( در ایجاد رابطه بین توصیف دستوری و مباحث سبکی و کاربرد آن در تحلیل متون م

شناسی نوین در ادبیات فارسی قرار دهد. البته این مندی را برای مطالعه سبک پیش روی سبکتواند چارچوب نظاممی

همه بدون توجه به مباحث زیربنایی مربوط به دستور نقشگرا در زبان فارسی که در باال به آن اشاره شد و از حوزه های 

 رسد.نظر میاز انتظار به ری دورآید قدتخصصی زبانشناسی به شمار می
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