
 

 

 

  گيري ادبيات داستاني  نقش ترجمه در شكل
  پسامدرن در ايران

  1)ييت علمي گروه مترجمي زبان انگليسي دانشگاه عالمه طباطبائعضو هي(ي مزدك بلور

  )آموختة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات ترجمه، دانشگاه خاتم دانش( فرانك محمدي

  
  چكيده

 ايم چندگانـه، ابتـدا بـه بررسـي جايگـاه ادبيـات ترجمـه       نظـا  ةپژوهش حاضر، بر مبناي نظري
 سـبك از  پسامدرن در نظام چندگانة ادبي فارسي و سپس به تحليل نقش ترجمه در معرفي اين

شـده و آثـار تـأليفي    پردازد. در بخش نخست، فهرستي از آثار ترجمهنويسي در ايران ميداستان
ر تعداد و تقدم و تـأخر انتشـار بررسـي شـد تـا      پسامدرن در ايران تهيه و سپس اين آثار از نظ

از طريـق  مشخص شود كدام يك در نظام ادبي فارسـي جايگـاه مركـزي دارد. در بخـش دوم،     
هاي موجود و  مصاحبه با گروهي از نويسندگان پسامدرن ايراني، و نيز از طريق بررسي مصاحبه

نويسي پسامدرن به ادبيـات   ستاننقش ترجمه در معرفي داي از تحليلنقد آثار نويسندگان ديگر، 
پسامدرن از نظر زمـان انتشـار بـر     ةشدآثار ترجمهدهد  مينتايج نشان صورت پذيرفت.  فارسي

هاي متعدد اين آثار از ن گذشته، تعداد عناوين بيشتر و تجديد چاپآآثار تأليفي تقدم دارند. از 
آن بيشـتر  بي فارسـي و موفقيـت   اد ةپسامدرن در نظام چندگان اي مركزي ادبيات ترجمهجايگاه 

با آن دسته از نويسندگان  نتايج مصاحبههمچنين زبان حكايت دارد. در جلب خوانندگان فارسي
آثـار   ةبـا مطالعـ   آناناكثر  دهد مينشان  ايراني كه در آثارشان عناصر داستان پسامدرن يافت شد

هـاي  اند نمونهاز آن سعي كرده اند و با الگوبرداريآشنا شده مكتبپسامدرن با اين  ةشدترجمه
پسـامدرن در   ايرسد ادبيات ترجمهبه نظر مي  بدين ترتيب،ند. پديد آورمشابهي در زبان خود 

دوران معاصر در مقايسه با ادبيات تأليفي پسامدرن جايگاهي مركزي در اختيار داشته و فعاالنـه  
  رده است. ادبي در ادبيات فارسي نقش ايفا ك سبكدر شكل دادن به اين 
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  و چارچوب نظري پژوهش مقدمه
، ادبيـات هـر جامعـه نظـامي متشـكل از      #اون زوهر "مطابق با نظرية نظام چندگانة ادبي

او بـراي   .انـد هـاي اجتمـاعي  امهايي است كه در ارتباط با سـاير نظـ  ها و نظامنظامخرده
در نظـر   &»ايحاشـيه «و  $»مركـزي «هاي موجود در نظام چندگانة ادبي دو جايگـاه   نظام
ادبـي   گنجينـة در  )مركز كل نظام چندگانه را جايگاه معتبرترين آثـار معيـار  «او  گيرد مي

ثـار ادبـي   آن هنجارهـا و آ «). منظور از آثار معيار ûăăú čûā(اون زوهر، » كندقلمداد مي
هايي) است كه محافل ادبي حاكم بر هـر فرهنـگ آن را مشـروع    ها و هم متن(هم مدل

شان در آن جامعه در مقام بخشي از ميراث تاريخي حفظ دانند و محصوالت برجستهمي
). از اين رو، اين آثار جايگاه مركزي نظام چندگانة ادبي را در اختيار ûÿ همان» (شودمي

هايي هسـتند كـه ايـن محافـل     هنجارها و متن *آثار غير برجسته«گر، دارند. از سوي دي
كننـد و جامعـه محصـوالت آنهـا را در درازمـدت از يـاد       دانند و رد مـي غيرمشروع مي

اي نظـام را در  شوند و جايگاه حاشـيه نظام رانده مي ة). اين آثار به حاشيهمان» (برد مي
هاي مختلـف  ن نظامميانظام چندگانه رابطة گويد در هر گيرند.  اون زوهر مياختيار مي

هـاي مختلـف بـراي    است و همواره رقـابتي مسـتمر بـين اليـه    اي سلسله مراتبي رابطه
  ).  ûþ هماندستيابي به جايگاه مركزي وجود دارد (

هاي موجود در هر نظام چندگانة ادبـي اسـت كـه در    يكي از نظام ايادبيات ترجمه
هاي سطح پايين هاي عاميانه معموالً از صورتودك و قصههايي چون ادبيات ك كنار فرم

اي دارد شود و از اهميت كمتري برخوردار است و جايگـاهي حاشـيه  ادبي محسوب مي
ايفـا  نيز ) اما اين نوع ادبيات ممكن است گاهي نقش مؤثرتري ûüā +(شاتلورث و كوئي

انتقـال بـين   «اي از پديـدة  هترجمه را نمون ،در نظرية نظام چندگانة ادبي ،كند. اون زوهر
) و معتقد است ترجمه نقش مهمي در انتقال ûăăúč āý-āþ(اون زوهر،  داند مي» هانظام
كند. او سـه  ها، ژانرها و الگوها از يك نظام ادبي به نظام ادبي ديگر ايفا ميها، سبكفرم
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1. literary polysystem 
2. Even-Zohar 
3. central 
4. peripheral  
5. canonized  
6. non-canonized 
7. Shuttleworth and Cowie 
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كزي نظام در جايگاه مر ايادبيات ترجمهشود  وجب ميشمرد كه محالت اصلي را بر مي
  :  قرار گيردچندگانة ادبي 

) هنگامي كه نظام چندگانه هنوز متبلور نشده، به بيان ديگر، زماني كـه ادبيـات هنـوز در فراينـد     1
» ايحاشـيه «گروه بزرگي از ادبيات مرتبط، ميان  ) وقتي كه ادبيات، در2 ؛است» جوان«تثبيت خود 

هـاي  ءها يا خاله در ادبيات نقاط عطف، بحران) وقتي ك3 ؛ ويا تركيبي از آن دو است» ضعيف«يا 
  ).üúúú čûăþادبي موجود باشد (اون زوهر، 

هـا  تر براي دسترسي به فـرم ادبيات جوان ،)، در حالت اولüúúúبه گفتة اون زوهر (
ايـن   گيـرد و در خود از ادبيات ملل ديگر كمك مـي  و انواع ادبي ناموجود در نظام ادبيِ

هاي آماده را  الگوشود و هاي فعال آن تبديل ميبه يكي از نظام ايشرايط ادبيات ترجمه
ين شـرايط در حالـت دوم،   همـ كنـد.  هاي ديگر وارد ميبراي توليد انواع متن از ادبيات

اين شرايط، توانـايي   ، نيز صادق است. در»ضعيف«يا » ايحاشيه«يعني در مورد ادبيات 
كمتـر اسـت. در    شت به ادبيـات مجـاور  هاي ادبي نسبدر توليد گونه» ضعيف«ادبيات 
هاي ادبي كردن گونه الگوبرداري و وارد چنين ادبياتي ادبيِ گنجينةمين أراه تتنها نتيجه، 

نقشي كليدي در اين فرايند ايفـا   ايمختلف از ادبيات مجاورش است كه ادبيات ترجمه
يرفتني نيسـت و  تر پذشده ديگر براي نسل جوانالگوهاي تثبيت ،حالت سوم كند. درمي

ادبـيِ موجـود بـا     ءشود. دراين شرايط، خـال هاي ادبيِ جديدتر احساس مينياز به گونه
شـود  پر مي ايواردكردن الگوهاي خارجي و عناصر ادبيِ جديد از طريق ادبيات ترجمه

  .)üúúú čûăþ(اون زوهر، 
چندگانة ، ترجمه در اين جايگاه مركزي در شكل دادن به مركز نظام "به گفتة چانگ
در ادبيـات   كمبـودي بـه   كشوري شود كه جامعة ادبيِباعث ميكند و  ادبي نقش ايفا مي

بـراي كنتـرل كـردن مـوقعيتي خـاص يـا        نبعيفقدان م«به يا به قول چانگ، ملي خود، 
 ،نويسـي را اي از داستان) واقف شود و كمبود شيوهüĀú چانگ» (برآوردن نيازي خاص

  احساس كند. ،موجود است كه در ادبيات كشورهاي ديگر
هاي بسيار مهمي در هر ادبيـات  نقش ،نياز ، به هنگامترجمه قادر است بدين ترتيب،

تواند در دگرگـوني انـواع   ترجمه مي«گيري و پويايي آن موثر باشد. ايفا كند و در شكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chang 
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شكوفايي كـار،   ةثر باشد و حتي يك دورؤادبي و نگاه نويسندگان به ادبيات و واقعيت م
). در نتيجـه،  ý ²þč āĀāج (ميرعابـديني،  » اليف و نگارش هم بـه دنبـال خـود بيـاورد    ت

ثيرگذاري ادبيات خارجي بر ادبيات بومي كشورها قلمداد أتوان شكلي از تترجمه را مي
  كرد:  

هاي مختلـف   ثيرات ادبي ممكن است مستقيم و بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطهأت
اي از طريق مطالعه و آشـنايي بـا   گيرد كه نويسندهمستقيم زماني صورت ميثير أصورت گيرد. ت

ثيرپذيري نيمـا يوشـيج از   أگيرد، مانند ت ثير وي قرارأديگري به زبان اصلي تحت ت ةآثار نويسند
ثير حافظ بر أگيرد، مانند تثير غيرمستقيم اغلب از طريق ترجمه صورت ميأشاعران فرانسوي. ت
  ).18آلماني هامر پورگشتال صورت گرفته است (انوشيرواني  ةرجمگوته كه از طريق ت

هاي جديـد  يابيم كه سبكشده در تاريخ ادبيات فارسي درميبا نگاهي به آثار ترجمه
 ،ادبي فارسي وارد شده است. براي مثـال  ةآثار ادبي به نظام چندگان ةگاهي در اثر ترجم

آثـار   ةدهد كه اين سبك بـا ترجمـ  ن ميورود ادبيات نمايشي به ايران نشاروند بررسي 
). 317پـور  مولير از ادبيات نمايشي فرانسه به ادبيات فارسي معرفي شـده اسـت (ملـك   

گويـد:  هاي ادبي خارجي مـي ثيرپذيري نويسندگان ايراني از گونهأميرعابديني در مورد ت
ري اسـت كـه   مريكاي التين به قداهاي ثيرپذيري برخي از نويسندگان ايراني از رمانأت«

» شـود به وضـوح حـس مـي    ûýĀú ةجادويي در ادبيات ده ـ  رئاليستي ةحضور يك رگ
  ).  ý²þ čāāûميرعابديني، ج (

با توجه به نقشي  هاي جديد در ادبيات معاصر ايران است.سبكادبيات پسامدرن از 
هاي ادبـي همچـون ادبيـات    ها و جنبشمكتبكه ترجمه پيش از اين در معرفي ژانرها، 

به نظر محتمل يشي، رئاليسم جادويي و سورئاليسم به ادبيات فارسي ايفا كرده است، نما
نيـز نقـش مهمـي     ادبي ايران ةدر واردكردن ادبيات پسامدرن به نظام چندگانكه رسد مي

پسـامدرن در   ةشددف اين پژوهش نخست بررسي جايگاه ادبيات ترجمهه .باشدداشته 
ليفي پسامدرن در اين نظـامِ  أة آن با موقعيت ادبيات تادبي فارسي و مقايس ةنظام چندگان

  ادبي و سپس تحليل نقش ترجمه در ظهور ادبيات پسامدرن در ايران است.
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  پيشينة پژوهش
هاي جديـد  هاي اخير پژوهشگران زيادي نقش ترجمه را در شكل دادن به سبكدر سال

، $؛ سـايتو üúúĂ، #ينـگ ؛ ييفûăăă، "انـد (نـك. هرمـانز   در ادبيات كشورها بررسي كـرده 
üúûĀ ،؛ بيژنûýĂþ ،؛ بهراميûýăü( &برك ،). براي مثالüúúĀ به بررسي جايگاه ادبيات (
تـا اواخـر قـرن بيسـتم      مشدة غرب در نظام ادبي تركيه از اواسـط قـرن هجـده   ترجمه

هـايي كـه در ايـن دوره انجـام شـد      ترين تأثير اولين ترجمه مهم«گويد: پردازد. او مي مي
هـا،  ژانرهاي جديد، همچون رمان و نمايشنامه بود. پـس از انتشـار ايـن ترجمـه    معرفي 

هاي رمان و نمايشنامة تركي كه به سبك غربي نگاشته شده بودند، منتشر نخستين نمونه
 ةشـده در ژاپـن در دور  ) به بررسي قدرت ادبيـات ترجمـه  üúûĀ). سايتو (3 برك» (شد

نقش ميـانجي ترجمـه در معرفـي     بيات ژاپني راپردازد. او دليل مدرن شدن ادميجي مي
ايـن كشـور    ه درشـد دانـد. ادبيـات ترجمـه   هاي جديد به زبان بومي ميعناصر و سبك

ها و ساختارهاي آثار ادبـي  جديدي به زبان ژاپني معرفي كرد و بر اساس كاربرد عناصر«
ا هـ ) كـه در نـزد ژاپنـي   þûā(سـايتو  » را به وجود آورد obunmyakuغربي سبك 

هـاي  داسـتان  ة) با بررسي روند ترجمـ ûýĂþشود. بيژن (سبك متأثر از اروپا شناخته مي
و ترجمـه را  د كنـ خارجي، به نقش ترجمه در تجدد ادبيات داستاني افغانستان اشاره مي

ترجمـة داسـتان ارائـة    «دانـد:  هاي جديد به نويسندگان بومي مـي راهي براي معرفي فرم
ها و نوعيـت گونـاگون داسـتان و نيـز دعـوت مسـتقيم يـا        نرهاي جديد ادبي و ژاقالب

). او براي āĂ» (غيرمستقيم نويسندگان كشور به نوشتن آثار به همان شكل و ساختار بود
 ةسـيد قاسـم رشـتيا در مقدمـ    «كند: تاييد گفتة خود به نقل از يكي از مترجمان بيان مي

كه آن را به عنـوان يـك مـدل    كند تصريح مي تر استيك زرنگكدام ةنمايشنام ةترجم
ـ       الزم [را] در آن  ةترجمه كرده براي نويسندگاني كه بـا ايـن نـوع آشـنا نيسـتند و تجرب

  ).همان» (ندارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hermans 
2. Yifeng 
3. Saito 
4. Berk 
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  روش پژوهش 
پسامدرن در مقايسه با ادبيات تاليفيِ پسامدرن در  ةشدجايگاه ادبيات ترجمهتعيين براي 

مي نويسـندگان پسـامدرن خـارجي از    ابتدا فهرسـتي از اسـا  ، ادبي فارسي ةنظام چندگان
Revolvyسايت 

استخراج شد. سپس فهرست نويسندگان پسامدرن ايراني از چند  "
  تهيه شد:زير منبع 
  ؛دهد ) كه فهرستي از نويسندگان داستان كوتاه پسامدرن به دست مي3ج پاينده ( )1
ندگاني را كه نويسـ هايي با موضوع ادبيات پسامدرن در ايران ها و كالسهمايش ) 2

  اند؛ كردهايراني معرفي  هاي يستپسامدرندر زمرة 
ي را پسامدرن معرفـي  ديگر ها افرادنويسندگان پسامدرني كه در جريان مصاحبه  )3

  كردند.
 هـاي  وبگـاه اسامي هر دو فهرسـت (نويسـندگان پسـامدرن خـارجي و ايرانـي) در      

هـر   ةار پسامدرنِ منتشرشدوجو شد تا فهرستي از آثجست $كتاب ةو خان #ملي ةكتابخان
يك در ايران به دست آيد. فقط آن دسـته از آثـار ايـن نويسـندگان در فهرسـت نهـايي       

ند. ردااتفاق نظر ها پسامدرن بودن آن بارةگنجانده شد كه منتقدان يا خود نويسندگان در
 عالوه بر اين، براي اطمينان از پسامدرن بودن آثار نويسندگان ايرانـي فهرسـت، حـداقل   

هاي داستان پسامدرن بررسي شد. تاريخ انتشـار  لفهؤيك اثر از هر نويسنده براي يافتن م
ليفي پسامدرن أشده و آثار ت هر اثر در مقابل آن در فهرست ثبت شد تا تعداد آثار ترجمه

  و تقدم و تأخر انتشار هر يك به دست آيد.
يات پسـامدرن در  گيري ادبترجمه چه نقشي در شكل«كه پرسش اين براي پاسخ به 

بـراي   ،متشـكل از ده سـوال   ،سـاختاريافته اي نيمـه از مصـاحبه » ايران ايفا كرده اسـت؟ 
مصـاحبه   نفـر  يـازده  شده بـا  فهرست تهيه ةنويسند üþها استفاده شد. از آوري داده جمع
اقامـت  فوت، به داليلي چون پذير نبود ( مصاحبه با آنان امكانبراي نويسندگاني كه  .شد

هـا،  شـامل مصـاحبه   موجود،هاي پيرامتن )،عدم تمايل به مصاحبه يا ج از كشوردر خار
ها استخراج و بررسي شد. متن وبگاهها و ها، كتابتاريخچة كاري و نقد آثار از روزنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. https://www.revolvy.com 
2. http://www.nlai.ir/ 
3. http://www.ketab.ir/  
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ها پياده و بر اساس هدف پژوهش كدگذاري شد. از اين كدها به عنـوان واحـد    مصاحبه
در آشنا شدن نويسـندگان   يموارد چهمشخص شود  تحليل متن مصاحبه استفاده شد تا
  اند. ثر بودهؤپسامدرن ايراني با اين سبك ادبي م

  ها  هاي پژوهش و تحليل داده يافته
در بخش نخست، فهرستي از نويسندگان پسامدرن خـارجي و  همان گونه كه گفته شد، 

يه شد. هدف از ايـن  و تاريخ انتشار اين آثار ته انايراني و همچنين آثار منتشرشده از آن
شـده و تـأليفي در ادبيـات فارسـي و نيـز      هاي پسـامدرن ترجمـه  كار تعيين تعداد كتاب

 ةنويسـند  þûمشخص شدن تقدم و تأخر انتشار آنها بـود. فهرسـت نويسـندگان شـامل     
پسامدرن ايراني بود. از نويسـندگان خـارجي فهرسـت     ةنويسند üþپسامدرن خارجي و 

ĂýĂ ان ايراني عنوان و از نويسندگûúă       .عنوان كتاب ادبـي پسـامدرن منتشـر شـده بـود
جروم ديويد سلينجر با  ناطور دشت( ûýþÿ هاي شده در سالپسامدرن ترجمه آثاراولين 

ساموئل بكت با ترجمة محمود كيـانوش)   ميرد مالون مي( ûýþāترجمة احمد كريمي) و 
بهرام صـادقي)   هاي خالي هسنگر و قمقم( ûýþăو اولين كتاب پسامدرن تأليفي در سال 

اي ديگـر  عنوان كتاب ترجمـه  سه ûýþăتا  ûýþÿهاي . در فاصلة سالاند به چاپ رسيده
پيش از انتشار اولين كتاب تأليفي پسامدرن، پـنج كتـاب داسـتاني     ه بود، يعنيمنتشر شد

 چـاپ  ûýÿýشدة پسامدرن در ايران منتشر شده بود. دومين كتاب تأليفي در سال ترجمه
تأليف نشده اسـت. در   سبككتاب ديگري در اين  ûýĀúو پس از آن تا اواخر دهة  شد

كتاب داستاني پسامدرن در ايران ترجمه و منتشر شده  ûýĀú، ýĀحالي كه تا اواخر دهة 
به چاپ  سبكشده در اين هاي بعد نيز تعداد بسيار بيشتري از آثار ترجمهبود و در سال

شده بر آثار تأليفي پسامدرن تقـدم زمـاني دارنـد.    رن ترجمهاز اين رو، آثار پسامدرسيد. 
بـود. نتـايج    āýشده  ليفي تجديدچاپأو آثار ت þăüشده  اي ِتجديدچاپ تعداد آثار ترجمه

 نمايش داده شده است. 1جدول  آمده در دست به
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  در ايران شده و آثار تأليفي پسامدرنآثار ترجمه ة. مقايس1جدول
  تاريخ انتشار اولين اثر  يد چاپتجد  درصد  تعداد  موضوع

  ĂýĂ  þăďĂĂ  þăü  ûýþÿ  شدهترجمه آثار
  ûúă  ÿûďûû  āý  ûýþă  ليفيأآثار ت
 

شدة پسامدرن در مقايسـه بـا آثـار تـأليفي     دهد كه تعداد آثار ترجمهها نشان مييافته
يعني توليدكنندگان ادبيات پسامدرن در ايـران بيشـتر مترجمـان     ،بيشتر بوده استبسيار 

از ايـن گذشـته، خواننـدگان ايرانـي نيـز بـه مطالعـة آثـار          .اند تا نويسندگان ايرانيدهبو
شـده و  هـاي چـاپ  انـد. تعـداد كتـاب   شـده اقبـال بيشـتري نشـان داده    پسامدرن ترجمه

با  ،رسدشده در هر فهرست گوياي اين واقعيت است. از اين رو، به نظر ميتجديدچاپ
هاي مختلف نظـام چندگانـه بـراي بـه     ابت اليهتوجه به گفتة اون زوهر درخصوص رق

شـده جايگـاه   دست آوردن جايگاه مركزي و خوانندگان بيشتر، ادبيات پسامدرن ترجمه
دهد تعداد آثار همچنين نشان ميها  يافتهمركزي نظام چندگانه را در اختيار داشته است. 

و اين رشد تـا   رشد چشمگيري داشته ûýĂÿتا  ûýāÿهاي شدة پسامدرن بين سالترجمه
اند  ها رشد داشتهبا شيب بيشتري ادامه يافته است. آثار تأليفي نيز در اين سال ûýăÿسال 

  شده ناچيز بوده است.اما اين ميزان رشد در مقايسه با آثار ترجمه
تر گفته شـد، بـراي اطمينـان از پسـامدرن بـودن نويسـندگان ايرانـي        چنان كه پيش

در آنهـا  هاي داستان پسـامدرن  لفهؤنويسنده براي يافتن مفهرست، حداقل يك اثر از هر 
علـي، كـه   مهسا محـب  به قلم عاشقيت در پاورقيبررسي شد. مثالً در مجموعه داستان 

) ý ċýþجنويسندة پسامدرن ايراني معرفي شده است، عناصر داستان پسـامدرن (پاينـده،   
مـاجراي داسـتان را    كـالژ  و روايـت خردهنويسنده با استفاده از براي مثال، يافت شد. 
هـاي داسـتان    لفـه ؤ، يكي ديگر از مفراداستانكند و با بهره گرفتن از تكنيك تعريف مي

  ورزد:  پسامدرن، بر داستاني بودن اثر تأكيد مي
افتد، نه اين كه فكر كني داستان روايت يـك قتـل اسـت، نـه،     در اين داستان يك قتل اتفاق مي

افتـد [...]  آيد، يك قتل اتفاق ميالي همين سطرها كه از اين پس ميدقيقاً در همين داستان، البه
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خواهد به منتهاي درجه ترس و دلهـره  آماده باش تا جنايتي جلوي چشمانت واقع شود. دلم مي
اي از  آفـرينم. همگـي پـاره    داشته باشي. من هم اكنون يك قاتل، يك مقتول و يك كارآگاه مـي 

هاي جنايي انتظار برخـورد بـا دو اليـة زمـاني از     ند ديگر داستاناند [...] همچنين مانوجود من
  .)ûýĂþ čþûعلي،  ، محب»خفاشه«داستان وقايع را نداشته باش (

خوانـد كـامالً   شود آنچه مـي داستاني است كه دائماً به خواننده يادآور مي«فراداستان 
). راوي ý ċýăýج (پاينده،» شده تخيلي است و نه گزارشي از واقعيت يا رويدادي حادث

 ،2جگويد (پاينده،  مند خود از ماهيت داستاني اثر سخن ميهاي نظامفراداستان با دخالت
þăþ  ــي ــته م ــتش را برجس ــودن رواي ــنعي ب ــده،  ) و تص ــد (پاين ــن ý ċþÿýجكن ). در اي

داستان نيز نويسنده مخاطب را به طور مستقيم دعـوت بـه حضـور در داسـتان      مجموعه
  هاي خلق فراداستان است.اوي با مخاطب از شيوهكند؛ سخن گفتن ر مي

ادبي اسـت. مـثالٌ   نقد هاي خلق فراداستان استفاده از اصطالحات يكي ديگر از شيوه
دانـاي  «نويسنده از اصـطالح   داستان، مجموعه هماندر  »پارة داناي كلهفت« در داستان

  براي خلق فراداستان استفاده كرده است:» كل
 .پاره حضور داشتم. چون من راوي داناي كل بودم. من در همة آن هفتپاره شدذهن من هفت

كنم قيافة سيامك هـم از  [...] يادم نيست كه كي فريبا دوقلوهايش را به دنيا آورد. حتي فكر مي
ترين داناي كل هستم؛ چون كه هـيچ  كه من احمقياد رفته باشد. اما از يك چيز مطمئنم. از اين

علـي،   محـب كه چرا شيوا در آن بعد ازظهر سرد پاييزي چنين كاري كرد (وقت نتوانستم بفهمم 
ûýĂþ čÿā(.    

شـود.  هاي پسامدرن به كار گرفتـه مـي  تكنيك ديگري است كه در داستان بينامتنيت
اي از متون ديگر است و معناي خود را نيـز وامـدار   تكه چهل«گويد: بينامتنيت پاينده مي

از منظر پسامدرن، نه فقـط يـك داسـتان    «. طبق گفتة او، )ý ċþþāپاينده، ج( است» هاآن
موسيقي و به طور كلي  ةكوتاه، بلكه يك تابلوي نقاشي يا يك فيلم سينمايي يا يك قطع

بنـابراين   ،)þþÿ همـان شود (شناختي است، متن محسوب ميچه واجد نظام نشانههر آن
). þþă همـان » (ون اسـت اي از متـون گونـاگ  از طريق برساختن ملغمـه «خلق بينامتنيت 

ها آورده است تا ها و قطعات موسيقي در داستانها، كتابعلي چندين مثال از فيلممحب
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بنويسد و با روايتي كالژگونه به توصـيف   صنعت بينامتنيتاستفاده از با داستان خود را 
  موقعيت در داستان بپردازد:

اثـر ماگريـت دوراس، ترجمـة     تابيلـه مدراتو كانبراي درك بهتر اين بخش رجوع كنيد به كتاب 
جايي كه آنِ دبارد بـا  كتاب به آن Ăă ة، صفحûýÿüرضا سيدحسيني، انتشارات زمان، چاپ اول 

كند تا بـه كافـة   حال ميز شام را ترك ميآن لباس دكولته و گل ماگنوليايي كه به سينه زده آشفته
  ).ûýĂþ čûăعلي،  محب.. (بندرگاه برود و در كنار شوون گيالس ديگري شراب بنوشد و.

در اين داستان نويسنده با اشاره به نـام كتـاب و اطالعـات آن و روايـت بخشـي از      
اسـتفاده از ايـن روش    .كنـد داستان و ادغام اين متون مخاطب را با بينامتنيت مواجه مي

  دهد.از اين نوع متن نشان ميرا خودآگاهي پسامدرنيستي نويسنده 
  گويد:گري ميراوي داستان در جاي دي
گذارم، روي اثر ريشارد اشتراوس را توي پخش مي سالومهدي اپراي  پس از رفتن معشوقم سي

زنم و هنگامي كه هـرود از سـالومه   يلد را ورق ميااسكار و ةسالومكشم و رمان كاناپه دراز مي
از خواهد كه به مناسبت آن شب فرخنده برقصد، من نيز همراه او رقص هفت حجاب را آغـ مي

هاي او را كه گيرد و لبيحيي را در آغوش مي ةمي كنم و در پايان هنگامي كه سالومه سر بريد
بوسد، مـن نيـز قـاب عكـس عاشـقم را كـه روي        ها عاجز بود ميدر هنگام حيات از لمس آن

  .)21 همان( بوسم هاي معشوقم را ميدارم و لبتلويزيون است برمي

گـويي  هـاي مـدرن (تـك   بـا تلفيقـي از تكنيـك    نيز نگران نباشدر رمان علي  محب
كوشـد وضـعيت پسـامدرن در    تـاريخِ خودسـاخته) مـي   ـ   دروني) و پسامدرن (داسـتان 

پاينـده،  نـك.  هاي مدرن در اين داسـتان ( زندگي شهري را توصيف كند. يكي از تكنيك
از طريـق   ،) سردرگمي و پريشاني شخصـيت اصـلي (شـادي) اسـت كـه نويسـنده      ýج

هـاي دوران  روايـت با تكنيك پسـامدرن كالژنويسـي و اسـتفاده از خـرده     درآميختن آن
گـذارد. در ايـن داسـتان    آشـفتگي فكـري او را بـه نمـايش مـي      ،كودكي اين شخصيت

هاي تئوريك پسامدرن در داستان پرداخته است و بيشتر سعي علي كمتر به تكنيك محب
رايط بيروني مانند زلزله و داشته مخاطب را در وضعيت پسامدرن قراردهد: عدم ثبات ش

ثير أها كه تحث تشود، شخصيت آدمها كه در داستان به آن اشاره مياغتشاش در خيابان
نگران ( اثر، طنزي كه حتي در عنوان است سيطرة گفتمان موجود در جامعه شكل گرفته
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بهره گرفتن از تـاريخي خودسـاخته    ،) و اسم شخصيت اصلي (شادي) به كار رفتهنباش
تصويري از زندگي شـهري  ، همه در كنار هم ارة سبك زندگي در شهري مانند تهراندرب

  گذارند.پسامدرن را به نمايش مي
تـوان  دهـد كـه نويسـندگان انتخـاب شـده را مـي      هايي از اين دست نشان مينمونه

هـاي داسـتان پسـامدرن همچـون     ويژگي آناننويسندة پسامدرن تلقي كرد، زيرا در آثار 
متنيت، فراداستان، سيطرة گفتمان، استفاده از ايماژ به جـاي روايـت، هجـو بـه     كالژ، بينا

انگيـز  و همچنين مضاميني چون پيچيده و بحـث  ،منزلة صناعتي راهبردي و كاركرد فرم
شـود  ناپذير مصرف ديده مـي شدن مفهوم واقعيت و زندگي شهري به منزلة چرخة پايان

  ).  ý ċýþج(نك. پاينده، 
 بقيـة نويسندة ايراني فهرست اوليـه مصـاحبه شـد.     üþاز  يازده نفر در بخش دوم، با

نويسندگان يا از دنيا رفته بودند يا حاضر به مصاحبه نشدند يا به دليـل كهولـت سـن و    
مطالـب پيرامتنـي    ،نفر از نويسندگان هفتبيماري از برنامة مصاحبه حذف شدند. براي 

هاي ادبي) موجـود بـود كـه از    خچة فعاليتها، معرفي آثار و تاريها، نقد(شامل مصاحبه
ها با ادبيات پسامدرن اسـتفاده شـد. بـراي    اين مطالب براي پي بردن به نحوة آشنايي آن

هـا بـه صـورت    توجهي يافت نشد. متن مصـاحبه  ساير نويسندگان مطالب پيرامتني قابل
وندگان بـا  شدهندة شيوة آشنايي مصاحبهكدگذاري شد و كدهاي زير كه نشان محورداده

) مطالعة آثار üشده، ) مطالعة آثار داستاني ترجمهûادبيات پسامدرن است، به دست آمد: 
) تحصـيل  þها و آثار ادبـي،  ) ترجمه كردن نظريهýشدة حوزة نقد و نظرية ادبي، ترجمه

هاي مربوط به هر يك از اين در حوزة ادبيات در خارج از ايران. در زير به بررسي يافته
  پردازيم:يكدها م

ـ  شدهآثار داستاني ترجمه ةمطالعالف)   تسـلط زبـان خـارجي    ر. نويسندگاني كـه ب
شده (رمان، داستان، نمايشنامه) با ادبيات پسـامدرن  آثار ترجمه ةنداشتند، از طريق مطالع
اي كه با آنـان مصـاحبه    هنويسند يازدهاز  شش نفردهد ها نشان ميآشنا شده بودند. يافته

ـ  ييشـده در آشـنا  ثيرگذار آثار ترجمـه أتبه نقش  شد، بـا ادبيـات پسـامدرن اشـاره      انآن
شـدة كـورت   گويـد از طريـق مطالعـة آثـار ترجمـه      مي نانآ اند. براي مثال، يكي از كرده
هاي مشخصهدر مورد برخي از گات و ميالن كوندرا با ادبيات پسامدرن آشنا شده و  ونه
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دار نويسـندگان خـارجي اسـت. نويسـندة     به نـوعي وام  ،چون طنز تلخ ،سبك پسامدرن
هاي مكتب پسـامدرن اسـت، بـه    كه آثار پسامدرن نوشته و مترجم نظريه ،ايراني ديگري

ثير چشـمگيري در  أكند كه ت، اثر ريچارد براتيگان، اشاره ميمريكااآال در صيد قزلكتاب 
  آثار او داشته است. 

نويسـنده اذعـان    ايـن هفـت  شش نفـر از  ها مشخص شد، همچنين در بررسي پيرامتن
انـد. بـراي   هپديـد آورد شـده  ثير مطالعة آثار ترجمهأتحت تكه آثار فارسي خود را اند كرده
 :انـد نويسي مـن گذاشـته  ثير زيادي بر داستانأسه نفر ت«حسن محمودي گفته است:  ،مثال

و  )üÿüنســب  (فــوالدي» مــارگرت دوراس، ايتــاليو كــالوينو، خورخــه لــويس بــورخس 
 وچاپ شد، همه از من پرسـيدند جـز   ûýāĀداستان اولم در سال  وقتي مجموعه«زايد: اف مي
ـ      هاي براهني هستي و بيشترشان نميبچه ثير أدانستند كه مـن بيشـتر از هـر كسـي تحـت ت

  ).  همان» (كالوينو بودم
پسـامدرن  حسن شهسواري، نويسندة پسامدرن، در مورد تأثير ترجمه بر نويسندگان 

  :گويد ايراني مي
جـا ترجمـه از   مدرنيسم داده شده به خاطر اين است كه اينزيادي كه در ايران روي پست مانور

كنـد. چـون عمومـاً    اين مكتب زياد شده و به هر حال جامعة ادبـي مـا از ترجمـه ارتـزاق مـي     
  ). ûüú همانشان خودم، زبان خارجي بلد نيستند ( هاي ما، يكينويسنده

هـاي ادبـي از   گيـري جريـان  دربارة شكل ،سامدرننويسندة پمحمودي، ديگر  حسن
  گويد: طريق ترجمه چنين مي
شده نقش بسـيار مهمـي در تعيـين مسـيرهاي جريـان ادبـي دارد. داسـتان        در ايران آثار ترجمه

شده عايد نويسندگان ايراني شده. نكتة اصلي در ثر از مطالعة آثار ترجمهأمدرن در ايران مت پست
  ).üÿü همانخواني است ( نويسان به ترجمهش داستاناين زمينه همان گراي

. تعـدادي از نويسـندگان از   نقد و نظرية ادبـي  ةشدة حوزمطالعة آثار ترجمهب) 
هـاي ادبـي بـا    هاي مكتبشده در حوزة نظريه هاي ترجمهها يا مقالهكتاب ةطريق مطالع

ي كه بـا  هاينويسندهاز  هفت نفرهاي سبك پسامدرن آشنا شده بودند. هلفؤها و متكنيك
ـ   پنج نفرد و ش مصاحبهآنان  بررسـي  ان از نويسندگاني كه مطالب پيرامتني مربوط بـه آن

روشـي بـراي    همچـون هـاي مكتـب پسـامدرن    ها و نظريـه شد، از مطالعة ترجمة مقاله
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يكـي از   ،انـد. بـراي مثـال   هاي اين سبك ادبي يـاد كـرده  ها و مشخصهيادگيري تكنيك
، را كـالژ اولين داسـتانم،  «گويد: كه منتقد، مترجم و نويسنده است ميشوندگان مصاحبه

شدة هاي آموخته از مكتب پسامدرن نوشتم... من از طريق مقاالت ترجمهبراساس نظريه
اين گونة «گويد: ديگري مي شوندة مصاحبه». هاي پسامدرن با اين مكتب آشنا شدمنظريه

نجوشيده است. من خـودم از طريـق مطالعـة     ادبي به نحوي عاريتي است و از درون ما
نيـز  علـي  مهسـا محـب   ».ترجمة مقاالت نظري اين مكتب با اين گونة ادبي آشـنا شـدم  

ام [...] من هـم مثـل بقيـه    ام، دروغ گفتهثيري نگرفتهأاگر بگويم از اين جريان ت«گويد:  مي
توانم بگويم تحت نميام [...] هاي ديگر را خواندههاي بابك احمدي و خيلي كتابترجمه

  ).üûüهمان » (ها نبودمثير اين تئوريأت
. برخي از نويسندگان ابتدا مترجم بودنـد و بـا   ادبي ها و آثارترجمه كردن نظريهج) 

هـاي  نمونه پديد آوردنترجمه كردن آثار ادبي پسامدرن با اين سبك آشنا شده و سپس به 
و  شـوندگان  از مصـاحبه  پنج نفـر دهد نشان ميها . يافتهاند مشابه در زبان خود روي آورده

، متـرجم بودنـد و از   مربوط به آنان بررسي شد مطالب پيرامتني ي كهنفر از نويسندگان سه
انـد. بـراي مثـال،    ها و آثار ادبي پسامدرن با اين سبك آشنا شدهطريق ترجمه كردن نظريه

ترجمه كـردم كـه يكـي از     ستانفراداكتابي به نام «گويد: در مصاحبه مي پور شهريار وقفي
 .»توانيد اين را در كارهـاي مـن ببينيـد   شما مي .كندمدرن را معرفي ميهاي پستمشخصه
 نيز اشاره كـرده اسـت:   ثيرپذيري از نويسندگان خارجيأت ، بهي ديگريدر جا پور البته وقفي

ثير كتـاب  أتحت ت اشاره كنم كه خيلي ده مردهتوانم به كتاب ثير ناخودآگاه ميأدر مورد ت«
ثير خودآگـاه نيـز   أمورد بخش ت اثر براتيگان نوشته شده است. در مريكا]اصيد قزل آال [در 

متني كه در كارهاي من زيـاد  دي، طنز و روابط بينوتوانم در مورد كارهاي ديگرم به پرمي
اي نويسنده ثير گرفتم و اگر بخواهم ازأمن از ادبيات غرب خيلي ت. [...] بينيد اشاره كنممي

  ».ثير گذاشته استأنام ببرم جويس خيلي روي من ت
نـويس و متـرجم ايرانـي، نشـان     اخـوت، داسـتان  احمد بررسي تاريخچة انتشار آثار 

پسـامدرن اسـت بـر آثـار     مكتـب   چـارچوب شدة او كـه عمـدتاً در   دهد آثار ترجمه مي
بـرادران   اولـين داسـتانم  «گويـد:  او در مصاحبه با ايسنا مي. اش تقدم زماني دارند تأليفي
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ام، گونـة مقالـه و داسـتان را    كه سبك نوشتن آن را از آثار بورخس گرفتهبود  زادهجمال
  (گمار). » ام كه در ادبيات فارسي اين اولين تجربه در اين زمينه بودبه هم نزديك كرده

. برخـي از نويسـندگان ايرانـي از    تحصيل در حوزة ادبيات در خارج از ايـران د) 
نـد. ايـن نويسـندگان زبـان     ا ريق تحصيل در خارج از كشور با ادبيات غرب آشنا شدهط

عالوه بر شغل اصلي  ،گشتازو در ب آموختندخارجي را هنگام تحصيل در اين كشورها 
دهد سـه نفـر از نويسـندگان    ها نشان ميبه ترجمة داستان نيز پرداخته بودند. يافته ،خود

انـد.  نويسي آشنا شـده طريق با اين نوع داستاناين ن از پيشگام در حوزة ادبيات پسامدر
شناسي از دانشگاه تگزاس و فـوق دكتـراي   اخوت مدرك دكتراي زباناحمد براي مثال، 

  گويد:اي ميشناسي در ادبيات از دانشگاه اينديانا دارد. او در مصاحبهنشانه
در جريان سـرآغاز نسـل سـوم     مريكا مشغول تحصيل بودم، اين دوره عمدتاًااي كه در در دوره

اي چون جان بارت در حال گل كردن بود. ايـن دوره تقريبـاً بـين    مريكا با نويسندهانويسندگان 
مريكا يك صـداي تـازه   اشود كه جريان ادبي جان بارت در را شامل مي ûăāĀو  ûăāÿهاي  سال

ريمونـد كـارور   هـايي چـون    آمد. بعدها اين جريـان بـا نويسـنده   در فضاي ادبي به حساب مي
سال تأخير رخ داد كه خيلـي   دوازدهتري پيدا كرد. در ايران اين انعكاس تقريباً با انعكاس بيش

هم تقليدي بود كه تحت عنوان پسامدرنيسم در ايران مطرح شد. در ايران ايـن اتفـاق در دهـة    
  ).همانبه صورت پرسروصدا و با ترجمة چند داستان از جان بارت مطرح شد ( 1370

  گيري تيجهن
دهـد   ها نشان ميهاي متعدد آنشده و تجديد چاپهاي پسامدرن ترجمهتعداد بيشتر كتاب
در رقابـت بـراي جـذب     ،در مقايسـه بـا ادبيـات تـأليفي     ،اين حوزه ايكه ادبيات ترجمه

هاي يعني بيشتر كتاب ،تر بوده استخوانندگان بيشتر و پاسخ به نيازهاي بازار بسيار موفق
شـده بـوده و   هاي ترجمهه كتابسيدپسامدرن كه در بازار كتاب ايران به فروش رداستاني 

را بـه حاشـيه    مكتـب هاي نويسندگان ايراني ايـن  آثار نويسندگان خارجيِ پسامدرن كتاب
رانده است. از منظر نظرية نظام چندگانة ادبـي، هرگـاه ترجمـه در چنـين وضـعيتي قـرار       

مترجمان ممكن است وظيفة اصلي خـود   ر اين حالت،. دداشته باشد، جايگاه مركزي دارد
در مـورد ادبيـات   ديد بـه ادبيـات بـومي قلمـداد كننـد.      منابع جها و را معرفي كردن مدل
رســد مترجمـان نقــش مهمـي در معرفــي ايـن ســبك    بـه نظــر مـي   پسـامدرن ايـران نيــز  
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آمـده از ايـن    دسـت  هاي آمـاري بـه  اند. دادهنويسي به ادبيات فارسي بر عهده داشته داستان
شدة پسامدرن را در پنجاه سال اخيـر در ايـران بـه اثبـات     پژوهش مركزيت ادبيات ترجمه

مطالـب  و بررسـي  نويسندگان پسـامدرن ايرانـي    هاي برآمده از مصاحبه با . يافتهرساندمي
حاكي از آن است كه تعداد زيادي از نويسندگان پسامدرن ايراني بـا  ان پيرامتني مرتبط با آن

شدة حوزة نظريه و نقد ادبـي بـا   هاي ترجمهشدة پسامدرن يا كتابندن ادبيات ترجمهخوا
هاي مشابهي در ادبيات اند داستاناند و سپس كوشيدهنويسي آشنا شدهاين شكل از داستان

انـد و در  كشور خود خلق كنند. تعدادي نيز ابتدا آثار داسـتاني پسـامدرن را ترجمـه كـرده    
هـا و  ناصر داستان پسامدرن آشنا شده و سپس شروع به نوشتن داستانجريان اين كار با ع

تواند نقش آموزش دادن و دهد كه ترجمه مياند. اين نشان ميهايي با اين سبك كردهرمان
ـ   و را نيز بر عهده داشته باشدكشوري ديگر پروراندن نويسندگان فعال در ادبيات   انبـه آن

هـا  هـاي خـود از آن  ديـد را بياموزنـد و در نوشـته   هاي ادبي جها و سبك كمك كند شيوه
نويسندگاني كـه از طريـق تحصـيل در خـارج از ايـران بـا       اي ديگر از  دستهاستفاده كنند. 

پس از بازگشت به ايران به ترجمه كردن آثـار   نيز نويسي پسامدرن آشنا شده بودندداستان
طريـق ترجمـه ايـن شـكل از     نـد و از  پرداختهـاي ايـن حـوزه    ها و مقالهداستاني و كتاب

  نويسي را به نويسندگان ايراني معرفي كردند.داستان
نويسي را در جامعـة  هاي پسامدرن شكل جديدي از داستانها و رمانترجمة داستان
اي در ادبيات فارسي نداشته اسـت. در نتيجـه، ترجمـه در    كند كه سابقهايران مطرح مي

هد: اوالً ادبيات يك كشـور را از وجـود خألهـا و    دجا چند كار بسيار مهم انجام مياين
كند، ثانياً عناصر ضروري براي پر كـردن خألهـا و برطـرف كـردن     هايش آگاه ميفقدان
دهد تا دهد، ثالثاً نويسندگان بومي را آموزش ميها را در اختيار آن ادبيات قرار ميفقدان

  هاي بومي خود را توليد كنند.مونهبتوانند با استفاده از عناصر وارداتي از طريق ترجمه ن

  منابع
(فرهنگسـتان زبـان و    ادبيات تطبيقـي ». ضرورت ادبيات تطبيقي درايران«رضا. انوشيرواني، علي
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