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مقدمه

وضع تحقیقات علمی دآ کشرآ خرب کیست و مقاله ها و 

کتاب ها و آساله های علمی ای که دانشگاه ها ترلید می کنند با 

 
ً
مشکالت جدی آوبرو هستند؛ این مرضرعی است که ظاهرا

دآباآۀ رن ترافق عمرمی وجرد داآد. اختالف کظری اگر وجرد 

مرجبات  و  علل  و  این مشکالت  کرع  دآباآۀ  باشد،  داشته 

شکل گیری رکها و آاه هایی است که برای حل رکها می تران شیدا 

کرد. من به بقیۀ حرزه ها کاآی کداآم، ولی مشکالتی که دآ 

تحقیقات ادبی وجرد داآد به چند دستۀ عمده تقسیم می شرد. 

ـ  اجتماعی داآد، هم علل  ظهرآ این مشکالت هم علل تاآیخی  

فردی. دآواقع ما با ین بیماآی اجتماعی آوبرو هستیم، ولی 

افراد جامعه هم دآ بروز این بیماآی اجتماعی سهم داآکد. 

کمی تران به بهاکۀ بیماآی اجتماع سهم افراد آا کدیده گرفت. 

من اینجا بخشی از مشکالتی آا که به کظرم دآ تحقیقات 

ادبی وجرد داآد طبقه بندی می کنم و برای آوشن شدن مرضرع 

کمرکه می روآم. امیدواآم دیگران با روآدن شراهد بیشتر مرضرع 

آا دکبال کنند و آاه حلی شیدا شرد.

ین مشکل به عقیدۀ من غلبۀ فرمالیسم )فرمالیسم به معنی عام 

جای  شبه علمی  تحقیقات  است.  ادبی  تحقیقات  دآ  کلمه( 

تحقیقات علمی واقعی آا گرفته و دآ قلمرو ادبیات فاآسی 

می شرد،  منتشر  علمی  تحقیقات  اسم  به  رکچه  عمدۀ  بخش 

شرشال خالی است. همه چیز شکیده و از دآون تهی شده. کمای 

بیرون شین و امروزی است، ولی پشت سر این کما چیزی 

وجرد کداآد. شما دست آوی هر مقاله ای که بگذاآید، دآ ظاهر 

کظریه پردازی،  مقدمه،  کلیدواژه ها،  چکیده،  کداآد؛  مشکلی 

منابع... همه چیز سر جای خرد  کتیجه گیری، شی کرشت ها، 

است. ولی پشت سر اینها خالی است، هیچ محترایی وجرد 

کداآد. این فرمالیسم و ظاهرسازی البته بازتاب فرمالیسم حاکم 

اجتماعی  مناسبات  وقت  هر  است.  اجتماعی  مناسبات  بر 

دستخرپ ظاهرسازی و آیاکاآی شد، شعر و ادب و تحقیقات 

علمی و ادبی هم به سمت فرمالیسم آفت. ولی ریا باید سهم 

افراد آا کدیده بگیریم؟ آیاکاآی و میل به خردکمایی افراد آا 

فرامرپ کنیم؟ که. به عقیدۀ من باید با این میل به خردکمایی 

دآ تحقیقات ادبی برخرآد کنیم و دست اشخاصی آا که برای 

قراآ  خردشان  بازیچۀ  آا  ایران  فرهنگ  و  تاآیخ  عالم کمایی 

داده اکد، آو کنیم.

مشکل بعدی میل به بی معنی گریی است. بی معنی گریی 

اآتشانیکاپوت

اتاادربخ هاا هاگشناد رد
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رن مرقع گریا اتب باتحقیق برد که  از اصطالحات آایج دآ دوآۀ صفری 

صنعتی برد و مثل »تزآیقات« دآ سبن هندی بیشتر حالت 

شرخی داشت؛ ولی این آوزها به یکی از مهم ترین وسایل 

کگاآپ مقاله های دانشگاهی تبدیل شده است. همه سعی 

می کنند قلمبه حرف بزکند. مسابقه ای آاه افتاده برای قلمبه گریی 

و بی معنی گریی. قلمبه گریی به جایی آسیده که دیگر زبان 

کاآکرد اآتباطی اپ آا از دست داده است. هیچ معنایی وجرد 

کداآد، هرچه هست، ین مشت الفاظ ترخالی است. زباکی 

الکن و کلماتی بی معنا و عباآاتی سست که هیچ محترایی دآ 

پشت رکها وجرد کداآد. محمدباقر حسینی شیرازی از ادبای 

دوآۀ صفریه چند آسالۀ منثرآ داآد دآ صنعت »تزآیق«، که 

زبان دآ رکها دیگر ابزاآ اآتباطی کیست. کلمات و عباآات پشت 

سر هم آدیف شده اکد، ولی معنا غایب است. شرحی از آسالۀ 

مذکرآ به همراه قطعاتی از رن دآ نشریۀ گزارش میراث منتشر 

شده است1. خراکندگان می تراکند این قطعات آا بخراکند و 

ببینند که بعضی تحقیقات دانشگاهی امروز هیچ از این قبیل 

تزآیقات کم کداآد. این بخشی از تزآیقات محمدباقر حسینی 

شیرازی دآ دوآۀ صفری: 

این مهم است كه اگر كسی رن قدآ اشتها داشته باشد كه شنج 

کفر چكمۀ تمام ساغری آا به سر و آيش خرد تراکد مالید، چه 

الزم است كه شب تا صباح سرفه كند و چقشرآ آا سری 

به هیچ وجه من  عبّاسیه   کمی داکد كه خلفای  بیندازد، مگر 

کخراهند  و  کداشته اکد  شباهتی  هندوستان  جرز  به  الرجره 

داشت، اما بزه رن كسی كه دآ زمستان رب یخ به دستش کیفتد، 

یك دلیلش اینكه جل شتر از شال قرمزی خرب است، چناککه 

شاعر گرید: »ای قفل تر آا بدآقه دآ پّر مگس/ دآ گردن دآوازه 

برد کعل مگس ـ   بر بام کمکدان قبق اکداز مباپ/ تا طعنه زکد 

بند قبایت به جرس.  

مالحظه می کنید کلمات پشت سر هم آدیف شده اکد، ولی 

معنایی وجرد کداآد. بخشی از تحقیقات ادبی دانشگاهی دآ 

سال های اخیر دکبالۀ کاآ محمدباقر حسینی شیرازی است و 

اکگاآ کريسنده چیزی دآ صنعت تزآیق کرشته است.

این بی معنی گریی از طرفی مثل فرمالیسم بیماآی اجتماعی 

ـ اجتماعی داآد، و از طرفی به آوان شناسی  است و علل تاآیخی  

کريسنده مربرط می شرد. از لحاظ اجتماعی آوی دیگر سکۀ 

آیاکاآی و ظاهرسازی حاکم بر مناسبات اجتماعی است. از 

لحاظ فردی وسیله ای است برای شنهان کردن ضعف علمی 

کريسنده. چرن محترایی وجرد کداآد، کريسنده سعی می کند با 

قلمبه گریی فقدان محترا آا مخفی کند. کاداکی خرد آا بپرشاکد. 

خراکنده آا گرل بزکد و مرعرب کند. طرآی عمل کند که خراکنده 

او  که  داآد  وجرد  معنایی  الفاظ  این  پشت  البد  کند  خیال 

کمی فهمد. ولی معنایی وجرد کداآد. هر چه هست ین مشت 

لفظ ترخالی است.

مترسل  می کند؟  چه کاآ  قلمبه گریی  این  برای  کريسنده 

و  فلسفه  حرزۀ  دآ  جدید  کظریه های  و  کام ها  به  می شرد 

زبان شناسی و کقد ادبی. کظریه هایی که گاهی که دآ خرد اآوشا 

کسی رکها آا جدی می گیرد، که ین ترجمۀ فاآسی دآست از 

رکها وجرد داآد، و که کريسنده خردپ شناختی از رکها داآد. از 

اینجا می آسیم به مشکل سرم.

مشکل سرم مترسل شدن به همین کام ها و کظریه های جدید 

 کريسنده شناختی از این کام ها و کظریه ها کداآد، 
ً
است. معمرال

دآ  کظریه ها  این  دآباآۀ  که  مغلرطی  و  پراکنده  قطعات  دآ 

با بعضی  منتشر می شرد،  آوزکامه ها و شبکه های اجتماعی 

تعابیر رشنا شده است. بعضی اسم ها آا شنیده است، ولی 

چیزی از رکها کمی داکد. شناختی از رکها کداآد. حتی از تلفظ 

دآست اسامی کاتران است. زبان خاآجی کمی داکد که به زبان 

اصلی دآباآۀ این کام ها و کظریه ها چیزی بخراکد. حرصله ای 

هم برای این کاآ کداآد. ترجمۀ فاآسی دآستی هم از این کاآها 

وجرد کداآد. کريسنده حتی از همان ترجمه های مغلرط هم 

کام ها  این  با  می تراکد  که  می داکد  ولی  کداآد.  دآستی  دآک 

خراکنده آا مرعرب کند. 

تحقیقات  دآ  بحث ها  این  وجرد  صرف  چهاآم  مشکل 

علمی و دانشگاهی است. من منکر این کیستم که دانشگاه ها 

باید آوزرمد شرکد و به ابزاآهای جدید مجهز گردکد، ولی بخش 

عمدۀ این بحث ها اآزپ علمی کداآد. حرف های قهره  خاکه ای 

آوزکامه  کیست،  قهره خاکه  دانشگاه  است.  ژوآکالیستی  و 

کیست. ژوآکالیسم وظیفه ای داآد و دانشگاه وظیفه ای. قراآ 

کیست دانشگاه هم عرصۀ بحث های ژوآکالیستی شرد، چناککه 

آوزکامه هم قراآ کیست به بحث های علمی ـ رکادمین بپردازد. 
1. کن: شفیعیرن، سعید )1389(. »هیاهری هیچ: چند کمرکه تزآیق دآ ادب کهن 

فاآسی«. گزارش میراث، دوآۀ دوم، سال چهاآم، پ38، ص27-21.
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کاآ آوزکامه و کاآ دانشگاه با هم فرق داآد. جای بحث های 

قهره خاکه ای و منازعات آوشنفکری دآ دانشگاه کیست. البته 

دآ دانشگاه هم می تران آشته ای تأسیس کرد و دآباآۀ این قبیل 

مسائل با آوپ علمی تحقیق کرد، ولی دانشگاه آا کباید به 

آوزکامه و قهره خاکه تبدیل کرد. ادبیات معاصر یا کظریه های 

دانشگاه  شرد.  تدآيس  دانشگاه  دآ  می تراکد  جدید  ادبی 

می تراکد دآباآۀ ادبیات معاصر یا کظریه های ادبی جدید تحقیق 

قلمرو جداگاکه.  دآ ین  و  علمی  همان آوپ  با  ولی  کند، 

می تران آشته ای دآباآۀ ادبیات معاصر یا کظریه های ادبی جدید 

یا حتی منازعات آوشنفکری تأسیس کرد و دآباآۀ این مسائل 

به عرصۀ بحث های  دانشگاه   
ً
اینکه کال که  هم تحقیق کرد؛ 

قهره خاکه ای تبدیل شرد. دانشگاه شاسداآ علم است و علم جز 

با بی  طرفی عالماکه شیش کمی آود. من معتقدم باید این بساط آا 

جمع کرد. کباید اجازه داد دانشگاه عرصۀ تاخت وتاز بحث های 

قهره خاکه ای و منازعات آوشنفکری شرد.

مشکل بعدی مسئلۀ سرقت ادبی است. بخش قابل ترجهی 

از تحقیقات ادبی دانشگاهی گرفتاآ مسئلۀ سرقت است؛ هم 

سرقت فکر، هم سرقت محترا، هم سرقت متن، هم سرقت 

قرل  از  شرخی  به  کیشرت  دون  رغاز  دآ  سرواکتس  منابع. 

دوستش می گرید:

کام مؤلفاکی که دآ کتاب های دیگر  به ذکر  بپردازیم  اکنرن 

می روآکد ولی کتاب تر فاقد رن است. چاآۀ این مشکل کیز 

 بسیاآ رسان است. یعنی فقط باید یکی از رن کتب آا که 
ً
واقعا

کام کلیۀ مؤلفان به قرل تر »از الف تا یا« دآ رن رمده است شیدا 

کنی و عین رن فهرست آا که به ترتیب حروف تهّجی است دآ 

کتاب خرد بیاوآی. حال اگر مردم دآوغ تر آا دیدکد و فهمیدکد 

که رن مؤلفان چندان سردی به حال تر کداشته اکد، چه غم؟ 

شاید ساده دالکی هم شیدا شرکد که گمان کنند تر دآ تألیف 

 یکدست خرد از رکان سرد جسته ای. اگر 
ً
داستان بکر و کامال

رن فهرست مطرل به دآدی هم کخرآد، الاقل این فایده آا 

خراهد داشت که هیبتی به کتاب تر ببخشد. از این گذشته 

برای چه کسی اکدک کفعی متصرآ است که تحقیق کند تر دآ 

کتاب خرد دکباله آو رن مؤلفان برده ای یا که؟1 

رکچه زماکی سرواکتس از باب طنز دآ سررغاز دن کیشرت روآده 

اولین  به  ما  دانشگاهی  از محققان  برای بخشی  امروز  برد، 

وسیلۀ کگاآپ تبدیل شده است. 

ادبی  تحقیقات  دآ  که  از مشکالتی است  اینها بخشی 

دانشگاهی وجرد داآد و همه با هم آابطۀ تنگاتنگی داآکد. هر 

یکی به دیگری دامن می زکد. فرمالیسم به بی معنی گریی دامن 

می زکد، بی معنی  گریی به فرمالیسم دامن می زکد و سرقت آا 

بی معنی گریی  باعث  خردپ  سرقت  و  می کند  الشرشاکی 

می شرد. باید به این وضع خاتمه داد.

حاال برای اینکه کمرکه ای روآده باشم، ین مقاله و ین کتاب 

آوشن شرد.  بحث  که  است  این  می کنم. هدف  برآسی  آا 

امیدواآم دیگران این مرضرع آا دکبال کنند و شراهد تازه ای 

بیاوآکد. شیدا کردن شاهد هم زحمتی کداآد. کمرکه ای که من 

 دست آوی هر کتاب و مقاله ای 
ً
اینجا می روآم کادآ کیست، تقریبا

که بگذاآید همۀ این مشکالت یا بخشی از رکها آا داآد.

  

دآ فصلنامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی مقاله ای 

منتشر شده است با عنران »ساخت و چاآچرب معناشناسی 

استادیاآ  اقدم،  شیباکی  اشرف  کرشتۀ  عتبة الکتبة«  دآ  فعل 

دانشگاه رزاد، واحد تهران مرکز، که من دآ اینجا از رن به اسم 

یاد  »کريسنده«  اسم  به  رن  کريسندۀ  از  و  شاهد«  »مقالۀ 

می کنم2. تمام مشکالتی که دآ باال برشمردم، دآ این مقاله 

وجرد داآد. هم ظاهرسازی و آیاکاآی، هم فقدان محترا، هم 

بی معنی گریی، هم کثر سست و آکین، هم الفاظ ترخالی و 

بی معنی، هم قلمبه گریی، هم کام ها و کظریه های دهن پرکن، 

هم سرقت متن، هم سرقت محترا، هم عدم دآک کريسنده از 

چیزی که سرقت کرده است، همه چیز. حاال سعی می کنم 

اینها آا یکی یکی نشان بدهم.

1.ا نقر

عرض کردم این مقاله سرقت است، ین سرقت چندالیه و 

ترأم با بدفهمی. کريسنده خردپ می داکد که از متنی که سرقت 

کرده چیزی کفهمیده، ولی رگاهاکه سعی می کند خراکنده آا گرل 

بزکد و مرضرع آا الشرشاکی کند. حاال ببینیم چه اتفاقی افتاده 

1. سرواکتس، میگرئل )1369(. دون کیشوت. ترجمۀ محمد قاضی. تهران: تیل، ص9.

دآ  فعل  معناشناسی  چاآچرب  و  »ساخت    .)1395( اکرم  اقدم،  شیباکی   .2
پ25،  هفتم،  دوآۀ  سبک شناسی،  و  ادبی  نقد  پژوهش های  عتبة الکتبة«. 

ص105-89.
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فرهنگ نویسی، اتب باتحقیق نشریۀ  دآ   1390 سال  بهمن ماه  دآ  است. 

منتشر  مقاله ای  فاآسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  به  متعلق 

می شرد از ردل گلدبرگ به کام »فعل، ساخت، و چاآچرب 

معنایی«. مترجم مقاله عزت هللا آوستازاده، عضر هیئت علمی 

دانشگاه صنعتی اصفهان، است1. ترجمۀ فاآسی مقاله خالی 

از اشکال کیست و من بعضی اشکاالت آا دآ حاشیه ترضیح 

می دهم2. مدتی بعد کريسندۀ مقالۀ شاهد، ترجمۀ فاآسی مقالۀ 

کريسنده هم  کیست و  آا می بیند. ولی ترجمه آسا  گلدبرگ 

چیزی از زبان شناسی کمی داکد. رکچه گلدبرگ دآ این مقاله 

روآده برای او هیچ معنایی کداآد. متنی است غریب با مفاهیمی 

 به گرشش کخرآده است و دآباآۀ 
ً
کامأکرس که کريسنده قبال

برايش  مقاله  این  دآ  که  مفهرمی  تنها  کداآد.  اطالعی  رکها 

رشناست، مفهرم »فعل« است. حدس می زکد که این مقاله از 

»فعل« حرف می زکد، به همان معنایی که دآ مدآسه رمرخته 

است. تصمیم می گیرد عباآت ها آا پس و شیش کند و چند 

فعل از عتبة الکتبه دآ رن بگنجاکد و مقاله ای سر هم کند. این 

کاآ آا می کند. بخشی از منابعی آا که دآ شایان مقالۀ گلدبرگ 

رمده است سرقت می کند، عنران و مشخصات کتاب شناختی 

چند کتاب و مقالۀ بی آبط دیگر آا هم شیدا می کند و به فهرست 

منابعش اضافه می کند. واکمرد می کند ترجمۀ فاآسی مقالۀ 

گلدبرگ یا حتی اصل اکگلیسی رن آا کدیده است و هر چه دآ 

این مقاله رمده حاصل تحقیقات خرد اوست. واکمرد می کند 

برای کگاآپ این مقاله ده ها کتاب اکگلیسی آا مطالعه کرده 

دآباآۀ  و  کرده  استخراج  رکها شراهدی  از البه الی  و  است 

عتبة الکتبه به کظریۀ جدیدی آسیده. اآجاعاتی که دآ متن 

 قالبی است و خراکنده اگر به منابعی که 
ً
مقاله می دهد، غالبا

چیزی  کند،  مراجعه  است  کرده  استناد  رکها  به  کريسنده 

سعی  است،  قالبی  اآجاعات  چرن  کمی شرد.  دستگیرپ 

شماآۀ   
ً
مثال نشرد.  آو  دستش  که  کند  عمل  طرآی  می کند 

صفحه کمی دهد و برای ین عباآت سادۀ چندکلمه ای خراکنده 

ون اینکه شماآۀ  آا به کتابی شاکصدصفحه ای اآجاع می دهد؛ بد

ـ  دو مرآد، تمام اآجاعاتی که داده  صفحه آا ذکر کند. جز یکی  

فاقد شماآۀ صفحه است؛ حق هم داآد شماآۀ صفحه کدهد، 

محترا  لحاظ  از  است.  قالبی  اآجاعات  رن  تمام  چرن 

عباآت هایی که دآ این مقاله رمده است، هیچ معنایی کداآد، 

چرن کريسنده از مضمرن مقالۀ گلدبرگ چیزی کفهمیده و با 

مفاهیمی که گلدبرگ به کاآ برده است هیچ رشنایی کداآد؛ فقط 

عباآت ها آا پس و شیش کرده است و البه الی رکها عباآت های 

بی معنای دیگری آاجع به عتبة الکتبه گنجاکده. بدیهی است 

آبط  کداآد.  گلدبرگ  حرف های  به  آبطی  عتبة الکتبه  که 

به  چغندآ  آبط  مثل  گلدبرگ  حرف های  به  عتبة الکتبه 

هرمنرتین است. دآکتیجه مقاله ای که سرهم شده، اکباکی از 

این  خالی.  شرشال  است.  بی معنی  و  بی آبط  عباآت های 

سرقت مرحلۀ اول است، سرقت ترأم با بدفهمی.

سرقت کاآ بدی است. ولی بدتر از سرقت این است که 

کريسنده خردپ از چیزی که سرقت کرده فهمی کداشته باشد، 

مطلبی آا سرقت کند که از رن سر دآکیاوآده و به کلی با رن بیگاکه 

است و دآکتیجه اصل مطلب آا تحریف کند و چیزی تحریل 

بدهد که هیچ معنایی کداآد. اما کاآ به همینجا ختم کمی شرد. 

کريسنده خردپ از مقاله ای که به این وسیله سرهم کرده است، 

شده  عالماکه ای  مقالۀ  می رید  کظرپ  به  می شرد.  شگفت زده 

است. تصمیم می گیرد مقاله آا بدهد برايش ترجمه کنند و رن آا 

دآ ین نشریۀ شبه علمی خاآجی منتشر کند و واکمرد کند که 

 از اول مقاله آا به اکگلیسی کرشته برده است. به هر حال 
ً
اصال

اکتشاآ مقاله به زبان اکگلیسی، دآ ین نشریۀ خاآجی، وجهۀ 

معنایی«.  چاآچرب  و  ساخت،  »فعل،   .)1390( عزت هللا  آوستازاده،   .1
فرهنگ نویسی، پ4، ص237-197.

2. فی المثل کريسنده دآ همان رغاز مقدمه می گرید هر دو آویدادی آا می تران با هم 
ترکیب کرد و با فعل واحدی نشان داد، با این شرط که رن آویدادها دآ خاطرۀ 
قرمی مردمی که رن فعل آا به کاآ می برکد چاآچرب معنایی مشخصی داشته 
باشند.  بعد می گرید گاهی هم ممکن است دو آویداد آا ترکیب ککنیم. بلکه ین 
مفهرم فعلی آا با ین ساخت مرضرعی ترکیب کنیم. دآ این صرآت باز هم 
ترکیب این مفهرم فعلی و ساخت مرضرعی آا با فعل واحدی نشان می دهیم. 
ولی ما معتقدیم بین این دو مرآد تفاوت مهمی وجرد داآد )یعنی بین ترکیب دو 
آویداد، و ترکیب ین مفهرم فعلی با ین ساخت مرضرعی معنی داآ(. کتیجۀ ترکیب 

مفهرم فعلی با ساخت مرضرعی، فعل ین باآ مصرفی است که چاآچرب معنایی 
مشخصی کداآد. این ترجمۀ دقیق عباآت ردل گلدبرگ:

اگر  ین مفهرم فعلی با ین ساخت مرضرعی ترکیب  شرد، کتیجۀ این ترکیب 
آا هم می تران با محمرل واحدی نشان داد. ولی این مقاله بین این دو مرآد 
تفاوت قایل است )یعنی بین مرآد اول که ترکیب دو آویداد برد و مرآد دوم که ترکیب 
مفهرم فعلی با ساخت مرضرعی است(: ترکیب مفهرم فعلی با ساخت مرضرعی 

کتیجه اپ محمرل ین باآمصرفی است که چاآچرب معنایی مشخصی کداآد.
عزت هللا آوستازاده ترجمه کرده است:

ترکیب ین مفهرم فعلی با ین »ساخت مرضرعی« معناداآ ین محمرل واحد 
 تشکیل می دهد. ما دآ این مقاله تفاوت مهم بین این دو مؤلفه )یعنی، مفهرم 
فعلی و  ساخت مرضرعی( آا برجسته  خراهیم کمرد. ترکیب فعل و ساخت ]دآ 

اینجا مرضرعی[  می تراکد محمرلی بدیع و یگاکه شدید روآد که متناظر با هیچ 
چاآچرب معنایی جاافتاده ای دآ زبان کباشد.
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بیشتری داآد. مزایای قاکرکی رن هم بیشتر است. عرض کردم 

عباآت های  از  معجرکی  روآده،  مقاله  این  دآ  کريسنده  رکچه 

بی آبط و بی معنی است. معجرکی از عباآت های بی معنی آا 

از  دست کمی  هم  مترجم  ولی  کرد؟  ترجمه  می تران  چطرآ 

کداآد. سعی می کند همین عباآت های بی معنی آا  کريسنده 

ترجمه کند. ولی که رن عباآت ها معنایی داآد، که اگر بر فرض 

معناداآ برد مترجم با رکها رشنایی داشت، که رکقدآ اکگلیسی 

می دانست که الاقل رکچه ترجمه کرده، از لحاظ گرامر اکگلیسی 

دآست باشد. دآکتیجه ترجمۀ اکگلیسی چیز غریبی می شرد، 

غریب تر از اصل فاآسی. که گرامر اکگلیسی دآست است، که 

عباآت ها  که  است،  دآست  گذاشته  مترجم  که  معادل هایی 

معنایی داآد. هیچ اکدآ هیچ اکدآ هیچ. جالب تر از همه این 

 چیزی آا به گلدبرگ یا ُهراف یا فیلمرآ 
ً
است که کريسنده مثال

نسبت داده که بی معنا و دآوغ است. اآجاعات قالبی است. 

مترجم همین عباآت های کذب و بی معنا و قالبی آا با زباکی پر 

از غلط های جرآاجرآ به اکگلیسی ترجمه کرده و باز به اصل 

کتاب ها و مقاالت فیلمرآ یا ُهراف یا گلدبرگ نسبت داده است؛ 

ولی کدام نشریۀ علمی حاضر است این مطلب بی وسروته و 

بی معنا آا منتشر کند؟ کريسنده برای اکتشاآ مقاله به ین نشریۀ 

شبه علمی اینترکتی دآ شاکستان مترسل می شرد، نشریه ای به کام 

رن دزدی  کام  بین المللی که حتی  آسیایی  تحقیقات  ژورنال 

است1. این سرقت مرحلۀ دوم. ولی کريسنده باز قاکع نشده و 

ین مرحله جلرتر آفته است. بعد از مدتی مقالۀ اکگلیسی آا 

داده دوباآه برايش به فاآسی ترجمه کرده اکد، شاید چرن این باآ 

مترجم  البد  کرده  خیال  یا  کداشته  دسترس  فاآسی  مقالۀ  به 

اکگلیسی با اصالحاتی که دآ متن صرآت داده، چیز بهتری از 

متن فاآسی تدوین کرده است؛ این باآ باز مترجم فاآسی چیزی 

از ترجمۀ اکگلیسی کفهمیده و رکچه ترجمه کرده است، حتی دآ 

حد ترجمۀ اکگلیسی هم معنا کداآد. ولی کريسنده همین متن 

بی معنای غلط اکدآ غلط اکدآ غلط آا فرستاده برای فصلنامۀ 

 دآ رکجا هم 
ً
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی و مقاله عینا

منتشر شده است. 

بهتر است ین باآ دیگر مروآ کنیم ببینم چه اتفاقی افتاده. مقالۀ 

گلدبرگ به فاآسی ترجمه می شرد. ترجمۀ فاآسی ترأم با بدفهمی 

است. کريسنده مقالۀ گلدبرگ آا می بیند، چیزی از رن کمی فهمد، 

ولی عباآت ها آا پس و شیش می کند و چند عباآت بی معنای 

دیگر دآ رن می گنجاکد و مقاله ای سر هم می کند. بعد مقاله آا 

می دهد به اکگلیسی ترجمه کنند. مترجم اکگلیسی چیزی از 

حرف های کريسنده کمی فهمد، ولی همین متن آا با بدفهمی و 

همراه با غلط های فراوان به اکگلیسی ترجمه می کند. کريسنده 

چرن به اصل مقالۀ خردپ دسترس کداشته یا خیال کرده مترجم 

اکگلیسی با اصالحاتی که دآ متن صرآت داده، چیز بهتری از 

متن فاآسی تهیه کرده است، ترجمۀ اکگلیسی مقاله آا می دهد به 

فاآسی ترجمه کنند. مترجم فاآسی چیزی از ترجمۀ اکگلیسی 

کمی فهمد و باز با بدفهمی و غلط های فراوان رن آا به فاآسی 

ترجمه می کند. عین این مقاله دآ نشریۀ دانشگاهی پژوهش های 

نقد ادبی و سبک شناسی منتشر می شرد.              

شودهدا نقرادولیهادزامق لۀاگلدبنگ

حاال برگردیم سر شراهدی که نشان می دهد کريسندۀ مقالۀ 

شاهد از ترجمۀ فاآسی مقالۀ گلدبرگ سرقت کرده است. مقالۀ 

شاهد هفده صفحه است، ولی بخش عمدۀ این هفده صفحه 

عباآات پراکنده ای است که کريسنده از عتبة الکتبه کقل کرده. 

مباحث کظری چند صفحه بیشتر کیست، ولی همین چند صفحه 

حاوی شراهدی است که نشان می دهد کريسنده جز ترجمۀ 

فاآسی مقالۀ گلدبرگ هیچ منبع دیگری کداشته. عباآت هایی که 

 کلمه به کلمه با ترجمۀ فاآسی 
ً
دآ این بخش روآده است، تقریبا

مقالۀ مذکرآ مطابقت داآد. اینن برخی از رن شراهد: 

تنجمۀاف ت یامق لۀاگلدبنگ:

چاآچرب  هر  دآون  زیرآخدادهای  که  کداآد  ضروآتی 

ی داشته باشند، بلکه دست کم گاهی 
ّ
معنایی با هم آابطۀ عل

هم شیره و هم کتیجۀ عمل آا بیان می کنند.

مق لۀاش هد:

چاآچرب  هر  دآون  زیرآخدادهای  كه  کداآد  ضروآتی 

معنایی با هم آابطۀ علت یا اسلرب داشته باشند، گاهی هم 

اسلرب و هم علت/ کتیجۀ عمل آا بیان می كنند.

تنجمۀاف ت یامق لۀاگلدبنگ:

ی با یکدیگر 
ّ
فعل می تراکد بر زیرآخدادهای فاقد اآتباط عل

داللت کند، یا می تراکد هم بر شیرۀ اکجام فعل و هم بر کتیجۀ  1. http://tiarj.com/index.php/index.php/tiarj/article/view/40.
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عمل داللت کند. اما دآ هر حال فعل باید چاآچرب معنایی اتب باتحقیق

مشخص و جاافتاده ای آا تشکیل دهد.

مق لۀاش هد:

فعل می تراکد بر زیرآخدادهایی داللت كند كه فاقد اآتباط 

ی با یكدیگر هستند یا می تراکد بر شیرۀ اکجام فعل و بر کتیجۀ 
ّ
عل

معنایی  چاآچرب  باید  حال  هر  دآ  اما  كند.  داللت  عمل 

مشخص و جاافتاده ای آا تشكیل دهد.

تنجمۀاف ت یامق لۀاگلدبنگ:

معنی كلمۀ قطر به چاآچربی داللت می كند كه دآ رن خطی از 

مركز ین دایره عبرآ كند.

مق لۀاش هد:

معنی كلمۀ قطر به چاآچربی داللت می كند كه دآ رن خطی از 

مركز ین دایره عبرآ كند.

 از ترجمۀ فاآسی مقالۀ گلدبرگ 
ً
حتی سؤال اصلی مقاله هم عینا

برداشت شده است:

تنجمۀاف ت یامق لۀاگلدبنگ:

ودیتی حاکم است یا رککه  ریا بر چاآچرب معنایی فعل محد

ودیت داآد و رن  شیچیدگی دآوکی معنای فعل فقط ین محد

عباآت از این است که تلفیق زیرآخدادهای رن چاآچرب 

باید ین واحد فرهنگی آا تشکیل دهد.

مق لۀاش هد:

چاآچرب  اساس  بر  عتبة الكتبه  فعل های  مفهرم  دآ  ریا 

رکكه  یا  می شرد  دیده  ودیت هایی  محد رکها  معناشناختی 

شیچیدگی معنی این افعال با تركیب زیرآخدادهای فرعی 

ود شده، باید به عامل دیگری نسبت یابد؟ محد

کگاهی به ترجمۀ اکگلیسی مقاله و منابعی که دآ شایان رن رمده، 

نشان می دهد که کريسنده جز متن فاآسی مقالۀ گلدبرگ هیچ 

 هیچ ین از حرف هایی که 
ً
منبع دیگری کداشته است. تقریبا

کريسنده و مترجم به فیلمرآ یا گلدبرگ یا اتکین یا شتراک یا 

امثال اینها نسبت داده اکد، دآ متن اکگلیسی کتاب ها و مقاالت 

رکان وجرد کداآد. همۀ رکها از آوی متن فاآسی ترجمه شده اکد، 

با اکبرهی از غلط های لغری و گرامری.

 نقرامن بعا

منابعی هم که دآ مقاله ذکر شده، همان منابع سرقتی است. 

کريسنده دآ فهرست منابع خرد از 21 کتاب و مقالۀ اکگلیسی 

کام برده و رکها آا منابع خرد معرفی کرده است، دآحالی که که به 

 اکگلیسی 
ً
هیچ ین از این منابع مراجعه کرده است و که اصال

 
ً
می داکد. همۀ منابع از جاهای دیگر سرقت شده اکد، مخصرصا

از مقالۀ ردل گلدبرگ. از بعضی منابع هیچ اسمی دآ مقاله 

کیست و کريسنده فقط برای گرل زدن خراکنده و طرالکی کردن 

فهرست منابع، هر کتابی آا که مناسب یافته، به فهرست منابع 

 کگاه کنید به شماآه های 3 و 5 و 
ً
خرد اضافه کرده است. مثال

11 و 15 و 19 و 21 که کريسنده ین باآ هم دآ متن مقاله به 

 اسمی از رکها کیاوآده است؛ ولی برای 
ً
رکها اآجاع کداده، اصال

اینکه فهرست منابع طرالکی شرد، رکها آا منابع کاآ خردپ 

معرفی کرده است. دآواقع کريسنده به همان آاهی آفته که 

سرواکتس دآ رغاز دون کیشرت به شرخی از قرل دوستش کقل 

کرده برد. ترصیه های دوست سرواکتس آا مربه مر اجرا کرده 

است. با خردپ گفته است: »به هر حال این فهرست مطرل 

کفعی  اکدک  برای چه کسی  می بخشد.  هیبتی  من  مقالۀ  به 

وجرد داآد که تحقیق کند من دآ این مقاله از کتاب های رن 

مؤلفان سرد جسته ام یا که؟«.   

دتج ع تاقالبی

گاهی هم که کريسنده اسمی از کسی روآده و به منبعی اآجاع 

داده، رن اآجاعات قالبی است. خراکنده هر قدآ هم که دآ رن 

منابع بگردد، اصل مطلبی آا که کريسنده به رن اآجاع داده است، 

 شماآۀ 
ً
شیدا کمی کند. کريسنده برای گمراه کردن خراکنده عمدا

می روآد،  آا  کتاب شناختی  اطالعات  فقط  کمی دهد،  صفحه 

 از 
ً
بدون شماآۀ صفحه. عباآت بی معنایی آا کقل می کند )مثال

فیلمرآ، 1977(، ولی شماآۀ صفحه کمی دهد که خراکنده به رساکی 

کتراکد قالبی بردن این اآجاعات آا تشخیص بدهد. حق هم 

داآد. رن حرف ها هیچ معنایی کداآد و فیلمرآ یا گلدبرگ یا 

نزده اکد.  بی معنایی  حرف های  چنان  هرگز  شتراک  یا  اتکین 

 تمام اآجاعات قالبی است. عباآت هایی که کريسنده از 
ً
تقریبا

چنان  و  بی معناست  کرده  کقل  مختلف  اشخاص  قرل 

عباآت هایی دآ متن منابعی که به رکها اآجاع داده وجرد کداآد. 

برای کمرکه دآ بخش مطالعات کظری: 

از چاآچرب های اظهاآ معناشناختی متنرعی  افعال  معنی 

 .)1977 ،)Fillmore( شکل می گیرد )فیلمور

که این عباآت معنایی داآد و که دآ »فیلمرآ، 1977« چنین 
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عباآتی جرد داآد. بالفاصله بعد از این عباآت:

مفیدی  آویکرد  چاآچرب ها  قالب  دآ  کلمات   تعریف 

)پتراک  می شرد.  محسرب  زبان شناختی  طبقه بندی  برای 

)1996 ،Petruck

باز که این عباآت معنا داآد و که دآ »شتراک، 1996« چنین 

عباآتی شیدا می شرد. بالفاصله بعد از رن:

ترضیح  منزلۀ  به  چاآچرب،  اصطالح  فیلمرآ  زعم  به 

زبان شناختی مفاهیم ادآاكی است كه خرد از باوآها، دآک 

و فهم و تجربه های بافتی متفاوت متأثر است. )فیلمور و 

)1992 ،Filmorre & Atkins ]آکتین ]کذا

این عباآت هم بی معناست و دآ »فیلمرآ و اتکین، 1992« 

چنین عباآتی کیست.  

مؤلف نامق لهااتاتنجمۀادنخلیسی

دآ ترجمۀ اکگلیسی مقاله که دآ نشریۀ شبه علمی و اینترکتی 

شاکستاکی منتشر شده است، کريسندگان مقاله دو تن معرفی 

شده اکد: یکی عباس معتمدی از دانشگاه رزاد، واحد کازآون؛ 

دیگری شخصی به کام جرینی، از دانشگاه رزاد، واحد تهران 

مرکز. جرینی آا فرض می کنیم اسم مستعاآ کريسنده است. 

ولی چرا کريسنده از اسم مستعاآ استفاده کرده است؟ عباس 

 مترجم مقاله 
ً
معتمدی از کجا شیدا شد؟ عباس معتمدی ظاهرا

به اکگلیسی است، هیچ دخالتی دآ کگاآپ مقاله کداشته؛ ولی 

دآ اینجا کريسندۀ مقاله معرفی شده است تا از مزایای اکتشاآ 

مقاله دآ نشریات خاآج از کشرآ بی بهره کماکد1.   

2.اموضوعامق له

من خیلی سعی کردم بفهمم مرضرع مقالۀ شاهد چیست، ولی 

هم  کريسنده  خرد  چرن  چیز  هر  از  شیش  کفهمیدم.  چیزی 

کمی داکد مرضرع مقاله چیست. دآ چکیدۀ مقاله چیزی گفته، 

دآ مقدمه حرف دیگری زده، دآ بخش مطالعات کظری ادعای 

دیگری طرح کرده، دآ بدکۀ مقاله به مسائل دیگری پرداخته و 

دآ بخش کتیجه گیری باز سخنان شرچ و بی معنای دیگری روآده 

است. کريسنده از مفاهیم آایج دآ حرزۀ زبان شناسی شناختی 

کداآد. معنای بدیهی ترین اصطالحات آا کمی داکد.   عباآت های 

مختلف آا از جاهای مختلف برداشته و کناآ هم گذاشته است 

و شیداست که وقتی چند عباآت بی آبط از جاهای مختلف 

کناآ هم قراآ بگیرکد، کمی تراکند معنای محصلی داشته باشند.

با وجرد این مجبرآیم البه الی حرف های او دآ بخش 

 
ً
نسبتا جملۀ  چند  بگردیم  کتیجه گیری  یا  مقدمه  یا  چکیده 

معناداآ شیدا کنیم و برای مقاله مرضرعی شیدا کنیم. دآ بخش 

کتیجۀ مقاله می گرید: 

ودیت چاآچرب معنایی تأكید داآد كه  ردل گلدبرگ بر محد

باید دآ عین حال بر ین وجه  اما  حاصل فرهنگ است، 

تبیین  دآ  فرهنگ  اکدازۀ  به  كه  كرد  تأكید  کیز  دیگر  متمایز 

چاآچرب معنایی کقش ایفا می كند و رن سبن است. هرچند 

تمایز سبكی آا شكل  شایه هایی است كه  از  فرهنگ یكی 

می دهد. شاید بتران گفت تمایز سبكی است كه به صرآت 

تمایز فرهنگی کمرد شیدا می كند و یا تمایز فرهنگی است كه 

ودیت های  دآ سبن کمرد می یابد. بنابراین باید گفت محد

چاآچرب معنایی به تناسب فرهنگ و سبن می تراکد تفاوت 

تنرع  مرجب  سبكی  تمایز  کیز  عتبة الكتبه  دآ  و  كند  شیدا 

چاآچرب های معنایی می شرد. 

دآ چکیده می گرید: 

عتبة الكتبه کرشتۀ منتجب الدین بدیع كه از کمرکه های ترسل 

دآ قرن ششم هجری است، تمایزهای سبكی خاصی آا نشان 

معناشناختی  چاآچرب های  قالب  دآ  گاه  كه  می دهد 

شكل یافته با معیاآهای شناخته شده و تعاآیف واژگاکی و 

گلدبرگ  چناکكه  تمایزها  این  کمی گنجد...  اصطالحی، 

ویت واحد فرهنگی کیست و به  مطرح می كند حاصل محد

سبن و گزینش های خاص منتجب الدین بدیع اآتباط داآد.

دآ مقدمه می گرید:

آا  معنایی  چاآچرب  دآ  مرجرد  ودیت  محد تنها  گلدبرگ 

تحلیل  دآ  اما  می كند،  عنران  فرهنگی  واحد  ودیت  محد

کمرکه هایی كه از عتبة الكتبه ذكر خراهد شد با تفاوت هایی 

ویت های فرهنگی   از کرع محد
ً
مراجه خراهیم شد كه صرفا

محسرب کمی شرکد.

مقدمه و  و  دآ چکیده  کريسنده  که  باال  از مجمرع مطالب 

1. هر مقالۀ علمی دآ نشریات خاآجی غیر از مؤلف یا مؤلفان اصلی ین مؤلف 
آابط هم داآد که مسئرلیت مقاله آا به عهده می گیرد و هیئت تحریریۀ نشریه برای 
کاآهای مربرط به اکتشاآ مقاله با او هماهنگ می کنند. این مقاله هم دو مؤلف 
اصلی و ین مؤلف آابط داآد. رقای عباس معتمدی دآ این مقاله هم مؤلف اصلی 

و هم مؤلف آابط است.
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پژوهشاه ییا

کتیجه گیری روآده است، اینطرآ برمی رید که کريسنده با تکیه به اتب باتحقیق

رآاء گلدبرگ دآباآۀ عتبة الکتبه تحقیقی اکجام داده و به این 

کتیجه آسیده که عتبة الکتبه به قرل کريسنده »تمایزهای سبکی 

تصرآ  برخالف  تمایزها  این  و  می دهد«  نشان  آا  خاصی 

گلدبرگ »حاصل محدودیت فرهنگی کیست و به سبن و 

گزینش های خاص منتجب الدین بدیع اآتباط داآد«.

شیداست که کريسنده که معنای »محدودیت« آا می داکد، که 

که  داآد،  دآستی  دآک  معناشناختی«  »چاآچرب  مفهرم  از 

که  از فرهنگ« و »واحد فرهنگی« چیست1،  می داکد »مراد 

فهمیده  گلدبرگ چیزی  از حرف های  هیچ  هیچ  هیچ   
ً
اصال

است. اول ببینیم گلدبرگ چه می گرید. مطلب قدآی طرالکی 

پرت وشال  کريسنده  بدهیم  نشان  اینکه  برای  ولی  می شرد، 

می گرید و حرف های بی معنی می زکد و فهمی از رآاء گلدبرگ 

کداآد و مرضرع مقاله به کلی شرچ و خالی از معناست، چاآه ای 

جز شرح رآاء گلدبرگ کداآیم. 

مق لۀاگلدبنگ

چاآچرب  بر  حاکم  شرایط  برآسی  گلدبرگ  مقالۀ  مرضرع 

معناشناختی فعل است2. گلدبرگ می گرید هر فعل حاکی از 

آویداد یا آویدادهایی است، ولی چطرآ می تران دو یا چند 

آویداد مختلف آا با فعل واحدی نشان داد؟ رن آویدادها باید 

چه شرایطی داشته باشند تا بتران رکها آا با فعل واحدی نشان 

داد؟ گلدبرگ برای آوشن شدن مرضرع مثال های مختلفی 

رد کردن« یعنی واآد روآدن کیرو به جسم صلبی، 
ُ
می زکد. »خ

به طرآی که رن جسم به قطعات مختلف تقسیم شرد. خب 

اینجا ما با دو آویداد مختلف آوبروییم: اول واآد روآدن کیرو 

به طرف جسم صلب و دوم تقسیم شدن جسم به قطعات 

مختلف. ما برای این دو آویداد فعل واحدی داآیم. این فعِل 

واحد »خرد کردن« است. »پر کردن« یعنی آیختن چیزی دآ 

ظرفی، به طرآی که رن ظرف از رن چیز لبالب شرد. اینجا هم 

دو آویداد مختلف داآیم: اول آیختن چیزی دآ ظرفی و دوم 

لبالب شدن ظرف از رن چیز. ما این دو آویداد مختلف آا 

ترکیب می کنیم و با فعل واحد »پر کردن« نشان می دهیم. ریا 

می تراکیم هر دو آویدادی آا با هم ترکیب کنیم و رکها آا با فعل 

واحدی نشان دهیم؟ ویلیام کرافت، استاد دانشگاه کیرمکزیکر، 

معتقد برد که خیر، دو آویداد مختلف فقط وقتی می تراکند با 

ی داشته باشند. 
ّ
فعل واحدی نشان داده شرکد که با هم آابطۀ عل

شرط ویلیام کرافت برای ترکیب آویدادها و نشان دادن رکها با 

 دو 
ً
ی آویدادها برد. کرافت معتقد برد مثال

ّ
فعِل واحد، آابطۀ عل

ی کداآکد و به همین 
ّ
آویداد »چرخیدن« و »داغ کردن« آابطۀ عل

جهت کمی تران رکها آا با فعل واحدی بیان کرد. دو زبان شناس 

دیگر به کام های بث لرین و آاشاشرآت ُهراف که سال ها دآ 

ام ری تی همکاآ بردکد و کتاب  ها و مقاالت مشترک متعددی 

تألیف کرده  بردکد، برای ترکیب آویدادها شرط دیگری قائل 

یا  است  حالت  بیاکگر  یا  فعل  بردکد  معتقد  اینها  بردکد. 

جنبیدن  و  خرامیدن  و  آقصیدن   
ً
مثال کتیجه.  نشان دهندۀ 

نشان دهندۀ حالت است. کشتن و مردن و واآد شدن و آسیدن 

بیاکگر کتیجه است. هیچ فعلی کمی تراکد هم بیاکگر حالت و هم 

ترکیب  برای  ُهراف  و  لرین  باشد. شرط  کتیجه  نشان دهندۀ 

آویدادها این برد که فعلی که قراآ است بیان کنندۀ این دو 

آویداد باشد، یا حالت آا نشان بدهد یا کتیجه آا. 

گلدبرگ دآ این مقاله رآاء کرافت و بث لرین و آاشاشرآت 

ُهراف آا کقد می کند و مثال های متعددی می زکد تا ثابت کند 

اینها اشتباه می کنند. برای ابطال آأی کرافت که معتقد برد 

فعل  باشند،  داشته  ی 
ّ
عل آابطۀ  هم  با  باید  فعل  آویدادهای 

»بازگشتن« آا مثال می زکد. »بازگشتن« یعنی حرکت از کقطۀ 

 از کقطۀ 
ً
»ب« به کقطۀ »الف« با این فرض که شخص قبال

»الف« به کقطۀ »ب« آفته باشد. ما اینجا دو آویداد مختلف 

داآیم: اول حرکت از کقطۀ »الف« به کقطۀ »ب«، و بعد حرکت 

از کقطۀ »ب« به کقطۀ »الف«. شیداست که اینها با هم آابطۀ 

ی کداآکد. حرکت از کقطۀ »الف« به کقطۀ »ب« علت حرکت 
ّ
عل

از کقطۀ »ب« به کقطۀ »الف« کیست. بعد »استیناف دادن« آا 

حقرقی  اسناد  کردن  پر  یعنی  دادن  استیناف  می زکد.  مثال 

ودیت« اینجا   »محد
ً
1. دآباآۀ این مفاهیم دآ جاهای مختلف ترضیح داده ام؛  مثال

 دآ زبانشناسی چیزی 
ً
ودیت کداآد. ما اصال بی معناست. گلدبرگ کاآی به محد

ودیت« کداآیم. مراد constraint است که شرط برروآده شدن ین  به کام »محد
قاعدۀ زباکی است. دآباآۀ مفهرم constraint کن:

http://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45154-4_21#page-2

2. ترجمۀ فاآسی مقالۀ گلدبرگ مغشرپ است. اصل اکگلیسی مقالۀ مذکرآ دآ 
نشاکی زیر دآ دسترس است: 

https://www.princeton.edu/~adele/Princeton_Construction_Site/
Princeton_Construction_Site/Publications_files/
Frames6-16-08%20copy.pdf
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به منظرآ تجدید محاکمه. اینجا هم دو آویداد مختلف با هم 

جمع شده اکد: محاکمه ای صرآت گرفته و شخص محکرم 

شده و بعد همان شخص یا کمایندۀ او اوآاق و اسنادی آا پر 

کرده و دآخراست کرده است که محاکمه تجدید شرد. شیداست 

ی کداآکد. محاکمه علت پر 
ّ
که این دو آویداد با هم آابطۀ عل

کردن رن اسناد کبرده است و پر کردن اسناد هم علت محاکمه 

کیست. گلدبرگ دآ ادامۀ مقاله کظر بث لرین و آاشاشرآت ُهراف 

آا هم آد می کند. مثال های متعددی می روآد تا ثابت کند اینها 

هم اشتباه می کنند. یکی از این مثال ها »قلم اکداز کردن« است. 

و  کرشتن سرسری  ولی  است،  کرشتن  کرعی  کردن  قلم اکداز 

شتابزده. ما می گرییم خاکم ُهراف حرف می زد و فالکی چند 

کلمه ای قلم اکداز کرد. یعنی سرسری و شتابزده حرف های او 

آا آوی کاغذ روآد. خب ما با این فعل هم داآیم کتیجه آا نشان 

می دهیم که »کگاآپ چیزی معناداآ« است، هم کحرۀ کگاآپ 

آا که شتابزده و سرسری است. افعال ایجادی، یعنی افعالی که 

 هم کتیجه آا نشان 
ً
دال بر خلق و شیدايش چیزی هستند، غالبا

می دهند، هم حالت آا. ترلید کردن، خلق کردن، ساختن، جرآ 

کردن، سرهم کردن، سمبل کردن، مدون کردن، بافتن، تراشیدن، 

جعل کردن... همۀ اینها افعالی هستند که هم حالت آا نشان 

می دهند، هم کتیجه آا. افعال مربرط به شخت وپز هم همین طرآ. 

سرخ کردن، تفت دادن، رب پز کردن، برشته کردن... اینها هم 

هم حالت آا نشان  می دهند، هم کتیجه آا. پس کظریۀ لرین و 

ُهراف هم دآست کیست.     

گلدبرگ معتقد است برای ترکیب آویدادها و نشان دادن 

رکها با فعل واحد هیچ شرطی الزم کیست، جز اینکه ترکیب رکها 

تداعی گر کرعی واحد فرهنگی باشد که اشخاصی که رن کلمه 

آا به کاآ می برکد با رن مأکرس باشند. واحد فرهنگی چیست؟ 

واحد فرهنگی الگرهای آفتاآی یا افکاآ و عقاید و اآزپ هایی 

است که از طرق غیرژکتین )مثل تقلید( از نسلی به نسل دیگر 

منتقل می شرد. این کل شرطی است که گلدبرگ برای ترکیب 

آویدادها قائل است. هیچ شرط دیگری الزم کیست. 

این از مقالۀ گلدبرگ. مالحظه می کنید که مقالۀ گلدبرگ 

از  که  گلدبرگ  کداآد.  کريسنده  تحقیق  مرضرع  به  آبطی 

از  مرادپ   
ً
اصال که  می زکد،  حرف  فرهنگی«  »محدودیت 

»محدودیت« رن چیزی است که کريسنده خیال کرده، که کاآی 

به »فرهنگ« داآد. »واحد فرهنگی« و »چاآچرب معناشناختی« 

هم آبطی به خیاالت کريسنده از این مفاهیم کداآد. گلدبرگ 

می گرید دو آویداد مختلف آا می تران با هم ترکیب کرد و با 

فعل واحدی نشان داد. الزم کیست رن دو آویداد با هم آابطۀ 

 نشان دهندۀ 
ً
ی داشته باشند. الزم کیست رن فعل منحصرا

ّ
عل

حالت یا کتیجۀ عمل باشد. کافی است جمع رن دو آویداد 

تداعی گر کرعی »واحد فرهنگی« باشد که برای مردمی که رن 

فعل آا به کاآ می برکد، مأکرس باشد. این است حرف گلدبرگ. 

این  کند؟  ثابت  آا  چیزی  چه  است  قراآ  کريسنده  حاال 

پرت وشالهایی که گفته، چه معنی داآد؟ یعنی چه که عتبة الکتبه 

تمایزها  این  و  می دهد  نشان  آا  خاصی  سبکی  تمایزهایی 

برخالف تصرآ گلدبرگ حاصل محدودیت فرهنگی کیست و 

به سبن کگاآپ صاحب عتبة الکتبه هم بستگی داآد؟ گلدبرگ 

است؟  فرهنگی  محدودیت  حاصل  تمایزها  گفته  کجا 

»محدودیت فرهنگی« یعنی چه؟ گلدبرگ چه کاآ به »تمایزها« 

 اینجا چه معنایی داآد؟ 
ً
داآد؟ کدام تمایزها؟ »تمایزها« اصال

گلدبرگ می گرید تنها شرط ترکیب دو آویداد و نشان دادن رکها 

با فعل واحد، این است که جمع رن دو آویداد دآ خاطرۀ قرمی 

مردمی که رن فعل آا به کاآ می برکد، معنا داآ باشد. این چه 

آبطی به سبن داآد؟ دآست مثل اینکه شیمیداکی بگرید تنها 

شرط تشکیل مرلکرل رب دآ رزمايشگاه شیرکد کرواالنسی دو 

کفر مقالۀ  اتم اکسیژن است، بعد ین  با ین  اتم هیدآوژن 

مفصلی بنريسد و ادعا کند من فهمیده ام شرط دیگری هم 

وجرد داآد، شرط دیگر این است که ما تشنه باشیم و به رب 

احتیاج داشته باشیم. حرفی شرچ تر از این وجرد کداآد.

3.ابیامعنیاگویی

امروز  ادبی  تحقیقات  مشکالت  از  یکی  که  کردم  عرض 

بی معنی گریی است. کلمات و عباآات پشت سر هم آدیف 

چند  بی معنی گریی  این  است.  غایب  معنا  ولی  می شرکد، 

علت داآد: اول اینکه کريسنده دآکی از مفاهیمی که به کاآ 

 با رن مفاهیم بیگاکه است، معنای رکها آا 
ً
می برد کداآد، اصال

کمی داکد؛ دوم اینکه عباآت های پراکنده آا از جاهای مختلف 

سرقت می کند و کناآ هم می گذاآد، بدیهی است که دآ این 

صرآت چیزی که می کريسد کمی تراکد معنایی داشته باشد؛ 
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پژوهشاه ییا

سرم اینکه کريسنده از کگاآپ فاآسی عاجز است، ین جملۀ اتب باتحقیق

معمرلی هم کمی تراکد بنريسد، اگر هم قراآ باشد دآ جایی 

از  او  کثر شلخته و آکین و عجز  بزکد،  حرف معنی داآی 

می شرد؛  معنی داآی  جملۀ  تشکیل  ماکع  فاآسی  کگاآپ 

چهاآم اینکه کريسنده خردپ هم برای گرل زدن خراکنده و 

شنهان کردن ضعف علمی خرد به بی معنی گریی دامن می زکد. 

همۀ این مشکالت دآ مقالۀ شاهد وجرد داآد. ولی دآ مقالۀ 

شاهد علل دیگری هم وجرد داآد که باعث شده است این 

مقاله به کلی از معنا خالی شرد. اصل مقاله ای که سرقت شده 

از گلدبرگ برده است. این مقاله آسا و دآست ترجمه نشده 

است؛ اگر هم دآست و آسا ترجمه شده برد کريسنده چرن 

دآباآۀ این قبیل مسائل به کلی خالی الذهن است، چیزی از 

رن کمی فهمید. بی اطالعی کريسنده و ترجمۀ کاآسا دست به 

دست هم داده و باعث شده است کريسنده چیزی از اصل 

مقاله سر دآکیاوآد و دآکتیجه مقاله ای که سرهم کرده بی معنا 

شرد. بعد این مقاله به اکگلیسی ترجمه شده است. مترجم 

زبان  و  کفهمیده  کريسنده  حرف های  از  چیزی  هم  مقاله 

اکگلیسی آا هم خرب کمی دانسته است. ترکیب این دو عامل 

هم  فاآسی  متن  از  که  بدهد  تحریل  چیزی  شده  باعث 

فصلنامۀ  به  مقاله  اآائۀ  برای  کريسنده  است.  بی معناتر 

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی به دالیلی که بر ما 

کامعلرم است به متن اکگلیسی مترسل شده است و دوباآه 

متن اکگلیسی مقالۀ خردپ آا داده برايش ترجمه و خالصه 

کرده اکد. مترجم فاآسی چیزی از رن حرف ها کفهمیده و با 

مرضرع هم بیگاکه برده است؛ اکگلیسی هم کمی دانسته که 

الاقل همان حرف های بی معنا آا دآست ترجمه کند. ترکیب 

رماده شده و دآ  باعث شده متنی که دآکهایت  این عرامل 

اختیاآ فصلنامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی قراآ 

گرفته است، از متن اکگلیسی هم بی معناتر باشد.

دآ سراسر مقاله کمتر حرف معنی داآی شیدا می شرد. ولی 

برای اینکه کمرکه روآده باشم، بخش هایی از قسمت های مختلف 

مقاله آا کقل می کنم.

دزامقدمه:

افعال گاهی با شذیرپ صرآت های مختلف دآ بافت های 

مختلف و متناسب با کیاز می تراکند کتیجه، علت و اسلرب 

 
ً
و غیره آا کمايش دهند. دآحالی كه دآجات افعال عمرما

می یابد،  اآتباط  مرضرع  ودیت های  محد ساختاآ  به 

مرضرع شكل  با  متناسب  اکتزاعی خاص  چاآچرب های 

شیشتر  كه  داآد  اختصاص  آخدادهایی  به  كه  می گیرد 

چاآچرب معناشناختی متفاوتی داشته اکد.

دزامط لع تانظنی:

منزلۀ ترضیح زبانشناختی مفاهیم  به  اصطالح چاآچرب، 

ادآاكی است كه خرد از باوآها، دآک و فهم و تجربه های 

كمینه  با  فعل  اساس  این  بر  است.  متأثر  متفاوت  بافتی 

ون معاکی ثاکری  ون واحد فكری یا معنی شایه بد محترای بد

اضافه شده، شامل آخدادهای شیچیده و مركبی می شرد كه 

ین واحد فرهنگی خاصی آا می سازد. این وجه دآ دوآه های 

متفاوتی  صرآت های  کريسندگان،  رثاآ  دآ  و  مختلف 

می شذیرد؛ چناکكه وجره عمده ای از چاآچرب معناشناختی 

شكل می گیرد كه پس زمینۀ چاآچرب ها آا می سازد و هر ین 

آا از دیگری متمایز می كند.

دزانتیجهاگینی:

هر چند فرهنگ یكی از شایه هایی است كه تمایز سبكی آا 

شكل می دهد، شاید بتران گفت تمایز سبكی است كه به 

صرآت تمایز فرهنگی کمرد شیدا می كند و یا تمایز فرهنگی 

گفت  باید  بنابراین  می یابد.  کمرد  سبن  دآ  كه  است 

و  فرهنگ  تناسب  به  معنایی  چاآچرب  ودیت های  محد

سبن می تراکد تفاوت شیدا كند و دآ عتبة الكتبه کیز تمایز 

سبكی مرجب تنرع چاآچرب های معنایی می شرد. به این 

متغیر  ین  آخدادهایی  چه  رکكه  بر  گرفتن  تصمیم  ترتیب 

واژگاکی منفرد اختصاص یافته محسرب شرد، دشراآ است.

این حرف ها هیچ معنایی کداآد. عباآت هایی که به کاآ آفته 

به کلی بی معناست. جمله ها هیچ آبطی به یکدیگر کداآکد. 

هماکطرآ که گفتم این بی معنایی علل گرکاگرکی داآد. ین 

ترجمۀ  رمده،  مقاله  این  دآ  رکچه  که  است  این  علت 

خالصه شده و مغلرطی  است از متن اکگلیسی منتشرشده 

دآ نشریۀ شبه علمی شاکستاکی؛ متن اکگلیسی منتشرشده دآ 

که  مقاله ای  از  است  مغلرطی  ترجمۀ  شاکستاکی  نشریۀ 

وین کرده برده است؛ متن فاآسی   به فاآسی تد
ً
کريسنده قبال

سرقت کاشیاکه ای برده است از ترجمۀ فاآسی مقالۀ گلدبرگ 

نشریۀ  دآ  گلدبرگ  مقالۀ  و  فرهنگ نویسی  نشریۀ  دآ 

فرهنگ نویسی ترجمۀ  مغلرطی برده است از متن اکگلیسی. 

اینن شراهد:
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شودهدیاکهارب نامیااهدامق لۀاش هداتنجمۀاگالصهاشدهادیا

د رادزامتنادنخلیسیامنتبنشدهااتاربنیۀاپ کست نی

مقايسۀ بعضی عباآت ها دآ مقالۀ شاهد با متن مقالۀ منتشرشده 

ترجمۀ  شاهد  مقالۀ  که  می دهد  نشان  شاکستاکی  نشریۀ  دآ 

نشریۀ  دآ  منتشرشده  مقالۀ  متن  از  است  خالصه شده ای 

معناداآتر  رمده  شاکستاکی  نشریۀ  دآ  که  عباآاتی  شاکستاکی. 

است، ولی بعد که دوباآه به فاآسی ترجمه شده، به کلی بی معنا 

شده است:

مق لۀاربنیۀاپ کست نی

The term frame is equivalent to the linguistic description 
of perceptions, which differ from belief systems, opinions 
and experiences in different context of situations, based 
on which verbs are created with the minimum or null  
content of thought process or primary sense and without 
any additional secondary or figurative senses. (Fillmore 
& Atkins, 1992) 

مق لۀاش هدا)دزابخشامط لع تانظنی(

منزلۀ ترضیح زبانشناختی مفاهیم  به  اصطالح چاآچرب، 

ادآاكی است كه خرد از باوآها، دآک و فهم و تجربه های 

 Filmorre ]بافتی متفاوت متأثر است. )فیلمور و آکتین ]کذا

ون  Atkins &، 1992( بر این اساس فعل با كمینه محترای بد

ون معاکی ثاکری اضافه شده،  واحد فكری یا معنی شایه بد

شیچیده و مركبی می شرد كه ین واحد  شامل آخدادهای 

فرهنگی خاصی آا می سازد.

مق لۀاربنیۀاپ کست نی

Semantic degree of verbs are generally linked to the 
structural limitation  scopes of topics, abstract fields are 
specifically so tailored to the format of the topics, to better 
fit the events that previously were in alternative semantic 
frames. The present paper intends to favor corpora 
analysis in an exploratory design to represent enough 
evidence in support of the hypothesis.

مق لۀاش هدا)دزامقدمه(

مرضرع  محدودیت های  ساختاآ  به   
ً
عمرما افعال  دآجات 

با  متناسب  خاص  اکتزاعی  چاآچرب های  می یابد،  اآتباط 

مرضرع شكل می گیرد كه به آخدادهایی اختصاص داآد كه 

شیشتر چاآچرب معناشناختی متفاوتی داشته اکد.

هم متن فاآسی و هم اکگلیسی مغشرپ است. که متن فاآسی 

معنایی داآد، که متن اکگلیسی. که متن فاآسی کحر دآستی داآد، 

بداکد،  اکگلیسی  زبان  اکگلیسی. هر کس مختصری  متن  که 

می فهمد که متن اکگلیسی اشکاالت لغری و گرامری اساسی 

داآد. کريسنده کترانسته است الاقل مترجمی شیدا کند که با زبان 

متن  که  شیداست  ولی  باشد،  داشته  کافی  رشنایی  اکگلیسی 

فاآسی خالصۀ متن اکگلیسی است. 

4.اعدمااتکانویسندهادزامف هیمیاکهابهاک تابناه

کريسنده معنای خیلی از اصطالحات ساده آا کمی داکد. چاآچرب 

معناشناختی، آخداد، آخداد زیرین، محدودیت، واحد فرهنگی، 

اینها  همۀ  کتیجه...  و  شیره  ی، 
ّ
عل آابطۀ  پس زمینه،  زمینه، 

اصطالحات تخصصی دآ قلمرو زبان شناسی است که کريسنده 

شناختی از رکها کداآد و به همین جهت چیزی از حرف های 

گلدبرگ کفهمیده است و این اصطالحات آا به صرآتی به کاآ 

می برد که دآ سیاق کالم او هیچ معنایی کداآد. دآ مقدمه می گرید:

دآک چاآچرب معناشناختی بیش از هر چیز آویكرد دآک و 

محدودیت های  و  واژگاکی  مرضرع های  معنی  ترصیف 

بر  چندان  كلمات  معنایی  تفاوت های  است.  دسترآی 

تفاوت های ذاتی رکها دآ ین حرزه متكی کیست و بیشتر کتیجۀ 

كنش و واكنش دآ ضمن حرزۀ معناشناختی است كه از كلمه 

و حرزۀ ادآاكی به ذهن متبادآ می شرد. 

رخر این الطائالت چه معنایی داآد؟ »آویکرد دآک و ترصیف 

معنی مرضرع های واژگاکی و محدودیت های دسترآی« یعنی 

پرت وشالها  این  به  معناشناختی چه آبطی  چه؟ چاآچرب 

داآد؟ چاآچرب معناشناختی به معنی مجمرعۀ حقایقی است 

که با لغتی تداعی می شرد و اوصاف و ویژگی ها و کاآکرد رن 

 برای دآک مفهرم »معامله« ردم باید 
ً
لغت آا نشان می دهد. مثال

از حقایق مرتبط با این مفهرم مثل خریداآ و فروشنده و شرل 

و کاال و آابطۀ شرل و کاال و شرایط واگذاآی کاال اطالع داشته 

باشد. کريسنده می گرید: »معنی افعال از چاآچرب های اظهاآ 

چیست؟  دیگر  اظهاآ  چاآچرب  می گیرد«.  شکل  متنرعی 

ببینیم کريسنده مرضرع اصلی مقاله آا که مهم ترین بخش مقاله 

است چطرآ طرح می کند. می فرماید:

سؤال رن است كه ریا دآ مفهرم فعل های عتبة الكتبه بر اساس 

ودیت هایی دیده می شرد یا  چاآچرب معناشناختی رکها محد

رکكه شیچیدگی و تنرع های دآوکی معنی این افعال با تركیب 

دیگری  عامل  به  باید  شده،  ود  محد فرعی  زیرآخدادهای 

نسبت یابد؟
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دیده اتب باتحقیق ودیت  باید محد معناشناختی چرا  دآ چاآچرب  رخر 

ودیت اینجا چه معنایی داآد؟ »شیچیدگی دآوکِی  شرد؟ محد

ودشده«  معنِی این افعال با ترکیِب زیرآخدادهاِی فرعِی محد

با  باید  چرا  افعال  معنی  دآوکی  شیچیدگی  چه؟  یعنی 

 چطرآ ممکن است 
ً
زیرآخدادهای فرعی ترکیب شرد؟ اصال

شیچیدگی معنی دآوکی افعال با زیرآخدادهای فرعی ترکیب 

شرد؟ شیچیدگی دآوکی افعال یعنی چه؟ مگر افعال شیچیدگی 

ودیت دیگر چیست؟ constraint دآ  بروکی هم داآکد؟ محد

زبان شناسی به معنی شرط یا شرایط الزم برای برقراآی ین 

قاعدۀ زباکی است، چناککه کرافت معتقد برد شرط الزم برای 

ترکیب دو آویداد جداگاکه و نشان دادن رکها با فعل واحد، این 

 
ً
ی داشته باشند. اصال

ّ
است که رن دو آویداد با هم آابطۀ عل

ودیت کیست.  صحبت از محد

دآ بخش کتیجه گیری می گرید:

ردل گلدبرگ بر محدودیت چاآچرب معنایی تأكید داآد كه 

حاصل فرهنگ است، اما باید دآ عین حال بر ین وجه متمایز 

دیگر کیز تأكید كرد كه به اکدازۀ فرهنگ دآ تبیین چاآچرب 

معنایی کقش ایفا می كند و رن سبن است.

رخر گلدبرگ کجا از »محدودیت چاآچرب معنایی« حرف 

زد؟ چیزی که گلدبرگ از رن حرف زده، که محدودیت است، که 

که  پرت وشالهایی  این  که  و  فرهنگ  که  معنایی،  چاآچرب 

کريسنده از قرل او کقل کرده است. گلدبرگ می گرید شرط الزم 

برای ترکیب آویدادها و نشان دادن رکها با فعل واحد، این است 

باشند؛  داشته  منسجمی  معنایی  آویدادها چاآچرب  رن  که 

یعنی جمع رن آویدادها تداعی گر کرعی واحد فرهنگی باشد و 

به عباآت دیگر تلفیق رکها دآ خاطرۀ قرمی مردمی که رن فعل 

آا به کاآ می برکد، معناداآ باشد. 

عرض کردم یکی دیگر از علل بی معنی گریی این است که 

کريسنده عباآت های پراکنده و بی آبط آا از جاهای مختلف 

جمع کرده و کناآ هم گذاشته است. دآ مقدمه می گرید:

معناشناختی   چاآچرب های 
ً
افعال ضروآتا كتاب  این  دآ 

ثابتی آا دآ برکمی گیرکد و گروهی از افعال با ساخت آبطی 

كه کیازی به عامل یا كاآگزاآ کداآد دآ معنی ساخت هایی 

می رید كه به فاعلی اآجاع داده می شرد و جدای از رکكه آابطۀ 

ی آا کیز تبیین 
ّ
اسلرب و شیره آا نشان می دهد همزمان آابطۀ عل

می كند؛ دیناتم يزه  چناکكه گلدبرگ مطرح می كند حاصل 

ویت واحد فرهنگی کیست و به سبن و گزینش های  محد

خاص منتجب الدین بدیع اآتباط داآد.

مالحظه می کنید؟ چند عباآت با »واو عطف« به هم شیرکد 

داآد؟  یکدیگر  به  آبطی  عباآت ها چه  این  ولی  خرآده اکد. 

آا  ثابتی  معناشناختی  چاآچرب   
ً
ضروآتا »افعال  اینکه 

دآبرکمی گیرکد« چه آبطی داآد به اینکه »گروهی از افعال با 

ساخت آبطی که کیازی به عامل یا کاآگزاآ کداآد دآ معنی 

می شرد«؟  داده  اآجاع  فاعلی  به  که  می رید  ساخت هایی 

عباآت هایی که دآ متن به هم شیرکد خرآده اکد و من بینشان 

حروف سیاه گذاشته ام و رکها آا از هم متمایز کرده ام، هیچ 

آبطی به یکدیگر کداآکد، رسمان و آيسمان هستند. هر ین از 

ون  این عباآت ها از بخشی از مقالۀ گلدبرگ برداشته شده و بد

قراآ  هم  کناآ  باشد،  داشته  وجرد  آابطه ای  رکها  بین  اینکه 

گرفته اکد. این پرت وشالها با »تزآیقات« محمدباقر حسینی 

شیرازی که بخشی از رکها آا دآ رغاز همین یادداشت روآدم، 

چه فرقی داآد؟

5.امتو لاشدنابهانظنیهاه یاجدید

دانشگاه  ادبی دآ  از مشکالت تحقیقات  عرض کردم یکی 

مترسل شدن به کام ها و کظریه های جدید است. هدف این 

خراکنده  شرد،  الشرشاکی  کريسنده  علمی  ضعف  که  است 

دآ  اصطالحات  ساده ترین  با  که  کريسنده ای  شرد.  مرعرب 

قلمرو زبان شناسی رشنا کیست، چه کاآ به گلدبرگ و فیلمرآ و 

کرافت داآد؟ کريسنده ای که که اکگلیسی می داکد، که فاآسی، و 

کمی تراکد دو جملۀ دآست پشت سر هم بنريسد، چه کاآ به 

دآ  که  کريسنده ای  داآد؟  زبان شناسی  دآ  جدید  کظریه های 

قلمرو کظریه های جدید حتی از دزدی هم کاتران است، چرن 

کمی داکد چیزی که دزدیده چیست و چه معنایی داآد، چرا باید 

سراغ این کظریه ها برود؟ کريسنده ای که حتی کمی داکد شاهنامه 

دآ چه قرکی کرشته شده و خیال می کند فردوسی دآ قرن ششم 

زکدگی می کرده است، بهتر کیست اول مسائل ابتدایی قلمرو 

کاآ خردپ آا یاد بگیرد؟ دآ ترجمۀ اکگلیسی مقالۀ مذکرآ که 

دآ نشریۀ شاکستاکی منتشر شده است فرمرده اکد:

The sixth century of Hijrah, (AH) has witnessed deep 
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challenges in Persian literature prose and poetry, via 
imageries, secondary or figurative senses in praising 
Persian monarchy, which was considered a religious act. 
In doing so, Ferdowsi has relied on a bundle of poetic 
epic imageries in his «The Book of Kings»; the prose 
imagery formats were introduced by Joweyni›s 
«Atabatal  Kataba» via verbs.

کثر اکگلیسی خالی از اشکال کیست و کمی تران رن آا به فاآسی 

 چنین معنایی داآد: 
ً
آسا برگرداکد. ولی تقریبا

قرن ششم هجری شاهد چالش های عمیقی دآ شعر و کثر 

فاآسی برد. این چالش ها از طریق استفاده از صرآ خیال و 

آواج کنایه و مجاز دآ مدح شادشاهان ایراکی صرآت گرفت، 

که عملی دینی به شماآ می آفت. فردوسی دآ شاهنامه برای 

ولی  روآد.  آوی  شعری  حماسی  تصریرهای  به  کاآ  این 

قالب های تصریری دآ کثر آا جرینی دآ عتبة الکتبه از طریق 

افعال معرفی کرد.

  

رکچه تا اینجا روآدم، فقط بخش اکدکی از مشکالت مقالۀ شاهد 

است، ولی تا همینجا مطلب طرالکی شد. ولی این شایان ماجرا 

کیست. کريسنده کتابی منتشر کرده است به اسم کلید واژه های 

سبک شناسی، که بخش عمدۀ مشکالتی که برشمردیم دآ این 

کتاب هم وجرد داآد1. این کتاب از ین مقدمه و دو بخش 

تشکیل شده است. بخش اول »شرح اصطالحات فنی« و 

بخش دوم »شیشگامان سبن شناسی مدآن«. دآ شایان کمایه و 

فهرست منابع رمده است. فهرست منابع حاوی 201 منبعی 

است که دآظاهر کريسنده برای تألیف کتاب به رکها مراجعه کرده 

است. اولین مشکل کتاب این است که هر چه دآ رن رمده، 

سرقت ادبی است. ایدۀ اصلی شکل گیری کتاب سرقت است، 

است.  سرقت  منابع  فهرست  است،  سرقت  کتاب  محترای 

 هیچ کقشی دآ کگاآپ کتاب کداشته است، 
ً
کريسنده تقریبا

مطالب پراکنده ای آا جمع کرده، یا از دیگران خراسته برايش 

جمع کنند، و بعد همۀ مطالب آا داده شخص دیگری برايش 

ترجمه کرده است. ترجمه آا )که ترجمۀ خردپ آا، بلکه ترجمۀ دیگران 

آا( به جای تألیف جا زده است. مالحظه می کنیم که باز با ین 

سرقت چندالیه آوبروییم، با شدیدۀ کتاب سازی. اگر کريسنده 

خردپ این مطالب آا ترجمه کرده برد، باز هم مرتکب سرقت 

شده برد. ولی بدتر از سرقت این است که کريسنده برای سرقت 

 دآ خصرص مقالۀ 
ً
هم به دیگران مترسل شرد. شراهدی که قبال

»ساخت و چاآچرب معناشناسی فعل دآ عتبة الکتبه«  روآدیم، 

کريسنده دآ حد صفر  اکگلیسی  نشان می دهد که معلرمات 

است. هیچ زبان خاآجی کمی داکد. از ترجمۀ ین جملۀ ساده یا 

حتی کگاآپ ین جملۀ معمرلی فاآسی هم کاتران است. با 

وجرد این کتابی تألیف می کند که 201 منبع اکگلیسی داآد. 

 نقرا

کتاب  از  خط  به  خط  ترجمۀ  کتاب  مطالب  اعظم  بخش 

اصطالحات کلیدی در سبک شناسی، تألیف کینا آوآگاآد 

و آاسیر ماکترآو و بئاتریکس برسه است2. بقیۀ مطالب از 

1. شیباکی اقدم، اشرف )1394(. کلیدواژه های سبک شناسی. تهران: دانشگاه رزاد 
اسالمی واحد تهران مرکز.

2. Nina Nørgaard, Rocío Montoro and Beatrix Bussem (2010). Key Terms 
in Stylistics. London: Continuum International Publishing Group.
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کتاب زبان در ادبیات، تألیف جفری لیچ1 و فرهنگ زبان و اتب باتحقیق

زبان شناسی برسمان2  ترجمه شده است. کريسنده که تنها به 

اشاآه  مذکرآ  مؤلفان  کتاب های  آوی  از  مطالب  ترجمۀ 

آا  تا مرضرع  ابزاآی مترسل می شرد  به هر  بلکه  کمی کند، 

الشرشاکی کند و خراکنده آا فریب بدهد. برايش مهم کیست 

به هم وصل کند،  از دو کتاب مختلف آا  اگر دو تکه  که 

انسجام مطلب از دست می آود. برايش مهم کیست که اگر 

گاهی برای الشرشاکی ترجمه بردن مطالب کتاب دآ کلمه ای 

بی معنا  چیز  همه  کند،  تحریف  آا  مطلب  و  ببرد  دست 

می شرد. برايش مهم کیست که مترجم هم چیزی از کتاب 

کفهمیده و متنی که به او تحریل داده، به کلی بی معناست.

حتی مقدمۀ کتاب هم ترجمه است و کريسنده جز تغییر 

مثال ها و چند خطی که دآباآۀ فصرل کتاب ترضیح داده و 

ـ سه خط شعر از شاملر و سایه، که جانشین عباآت های  دو

کتاب های اصلی شده است، ین جمله از خردپ دآ این 

کتاب کداآد. برای اینکه کمرکه داده باشم، از همان ابتدای فصل 

اول کگاه کنید به »اآجاع شیش مرجع«، و مدخل بعدی »کظریۀ 

بعدی  »انسجام« و  بعدی  تلفیقی« و بعدی »وابستگی« و 

دآ  کلیدی  اصطالحات  از   
ً
عینا که  مفهرمی«  »استعاآۀ 

سبن شناسِی ترجمه شده است. 

بیامعن یی

عرض کردم تمام این کتاب ترجمه است، خط به خط، کلمه به 

کلمه؛ ولی ترجمۀ غلط، ترجمۀ بی معنا. مترجمی که کريسنده 

استخدام کرده، مترجم ماهری کبرده، زبان اکگلیسی آا خرب 

و  زبان شناسی  قلمرو  دآ  آایج  اصطالحات  با  کمی دانسته، 

کرچن ترین  متن  جا  هر  است.  برده  بیگاکه  سبن شناسی 

شیچیدگی ای داشته، مطلب آا کفهمیده است. خرد کريسنده هم 

همینطرآ، چیزی از مطالب کتاب کفهمیده، کقشی دآ کگاآپ 

کتاب کداشته است. فقط گاهی چند کلمۀ بی آبط البه الی 

مطالب ترجمه شده اضافه کرده است که خراکنده آا گرل بزکد. 

بهتر است مثال بزکم. 

ین زبان شناس اکگلیسی به کام مایکل هالیدی و همسرپ آقیه 

حسن دآباآۀ ماهیت »شیرستگی« دآ زبان اکگلیسی تحقیقات 

وسیع و عالماکه ای اکجام داده اکد. شیرستگی به معنی انسجام 

متن دآ الیه های کحری و لغری است. هالیدی و همسرپ 

معتقدکد متن از شنج آاه شیرسته می شرد، چهاآ تا از این آاه ها 

کحری است و یکی لغری. چهاآ آاه کحری عباآت است از 

 وقتی 
ً
حروف آبط، حذف به قرینه، عطف و جانشینی. مثال

کمکش  بنابراین  کنم.  کمکش  داشتم  »دوست  می گرییم: 

کردم.« اینجا »بنابراین« حرف آبطی است که دو جمله آا به 

اگر  حاال  است.  کرده  شیدا  شیرستگی  متن  و  داده  شیرکد  هم 

بگرییم: »دوست داشتم کمکش کنم، ولی ککردم.« اینجا هم 

جمله شیرستگی داآد، ولی شیرستگی از طریق حذف به قرینه 

صرآت گرفته است. »ولی ککردم« یعنی »ولی کمکش ککردم«. 

یعنی  به قرینه حذف شده است. »عطف«  کلمۀ »کمکش« 

استفاده از ابزاآهای زبان شناختی، مثل ضمایر و صفات اشاآه، 

»دوست  می گرییم:   
ً
مثال دیگر.  چیز  به  چیزی  اآجاع  برای 

داشتم کمکش کنم. این اوج محبتم برد.«، اینجا »این« بین دو 

قسمت مختلف جمله شیرستگی ایجاد کرده است. آاه کحری 

»دوست  می گرییم:   
ً
مثال است.  جانشینی  از  استفاده  دیگر 

»چنین«  اینجا  ککردم.«،  چنین  ولی  کنم،  کمکش  داشتم 

جانشین »کمکش« شده و به متن شیرستگی داده است. اینها 

آاه های کحری شیرستگی برد. آاه لغری برای ایجاد شیرستگی 

استفاده از تکراآ یا هم نشینی است. مقصرد این است که از 

از   
ً
مثال داآکد.  هم نشینی  که  کنیم  استفاده  لغاتی  مجمرعۀ 

شخصی می پرسیم: »چه لباسی می شرشی؟«، جراب می دهد: 

»شلراآ ربی ام آا.«. شلراآ و لباس لغاتی هستند که هم نشینی 

داآکد و جمله از این طریق شیرستگی شیدا می کند. هالیدی و 

همسرپ دآ کتابی که آاجع به شیرستگی دآ زبان اکگلیسی 

تألیف کرده اکد، از کرعی شیرستگی دیگر هم یاد کرده اکد که 

کامشخص«.  »شیرستگی  گذاشته اکد  آا  اسمش  خردشان 

شیرستگی کامشخص بیشتر دآ شروع داستان کرتاه است. دآ 

شروع داستان کرتاه کريسنده از ضمایر و صفات اشاآه و عالئم 

معرفه استفاده می کند و دآکتیجه خراکنده بدون اینکه از مرجع 

این صفات و ضمایر اطالعاتی داشته باشد، احساس رشنایی 

این  »باالخره  می شرد:  شروع  اینطرآ  داستان   
ً
مثال می کند. 

پسره کاآپ آا کرد. من که ازپ آاضی کیستم.«، کلمۀ »این« 

1. Geoffrey Leech (2008), Language in Literature. New York: Routledge.
2. Hadumod Bussmann (1998). Routledge Dictionary of Lnaguage and 

Linguistics. New York: Routledge.
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ـِ ه« عالمت تعریف دآ اکتهای اسم »پسر«  دآ جلر »پسره« و » 

باعث می شرد خراکنده احساس کند »پسر« آا می شناسد، با 

آاوی یا کريسنده تجربۀ مشترکی داآد، به مرضرع عالقه مند 

شرد، بداکد که رکچه می خراکد تمام ماجرا کیست، ماجرا از قبل 

شروع شده و این ادامۀ ماجراست. هالیدی و همسرپ اسم 

این کرع شیرستگی آا گذاشته اکد »شیرستگی کامشخص«؛ چرن 

کريسنده  یا  آاوی  برای  رن  شیرستگی  داآد،  شیرستگی  متن 

مشخص است، ولی برای خراکنده مشخص کیست. هالیدی و 

حسن تأکید می کنند که شیرستگی کامشخص به هیچ وجه به 

رغاز داستان کرتاه محدود کمی شرد.

The use of unresolved cohesion is by no means limited to 
the opening of short stories. In fact, this stylistic device is 
often employed irrespective of genre and generic stage 
for focalization and the creation of narrative perspective 
with the implication that the cohesion that may seem 
unresolved to the reader is resolved to the fictional 
character through whose mind the narrative is filtered.

یعنی:

شیرستگی کامشخص به هیچ وجه به رغاز داستان کرتاه محدود 

کمی شرد. استفاده از این ابزاآ سبن شناختی آبطی به ماهیت 

و مقطع زماکی ژانر کداآد. این ابزاآی است که دآ خیلی جاها 

برای ایجاد زاویۀ دید و شکل  دادن به دیدگاه آوایی به کاآ 

می آود و مقصرد این است که شیرستگی متن، ولر اینکه برای 

خراکنده کامشخص باشد، برای شخصیتی که ماجرا از ذهن او 

کقل می شرد، مشخص است. 

حاال ببینیم کريسنده )و دآواقع مترجم( همین عباآت آا چطرآ 

ترجمه کرده است:

البته کاآبرد شیرستگی بی ثبات محدود به شروع داستان کرتاه 

کیست. این وسیلۀ سبن شناختی صرف کظر از ژانر و دآجۀ 

عام کاکرکی شدگی و خلق چشم اکداز آوایی می تراکد به کظر 

خراکنده بی ثبات تصرآ شرد. )ص 47(

که  می داکند،  اکگلیسی  که  مترجمش  و  کريسنده  که  شیداست 

دآکی از معنی حرف های هالیدی داآکد. کريسنده حرف های 

هالیدی آا سرقت می کند، بدون اینکه از حرف های او چیزی 

فهمیده باشد. 

هالیدی می گرید کريسنده برای اینکه خراکنده با فضای 

داستان  آاوی  با  کند  و خیال  کند  رشنایی  احساس  داستان 

تجربۀ مشترکی داشته است، از حرف تعریف و صفات و 

 داستان آا اینطرآ شروع 
ً
ضمایر اشاآه استفاده می کند. مثال

می کند: »باالخره این پسره کاآپ آا کرد.«؛ وقتی برای »پسر« 

ـِ ه« استفاده می کنیم، یعنی داآیم از پسری  از عالمت معرفۀ » 

داشته ایم.  او شناخت  از   
ً
قبال رشناست،  که  حرف می زکیم 

سرقت  آا  هالیدی  حرف های  عین  مترجمش  و  کريسنده 

می کنند، ولی چرن خیال می کنند دآ فاآسی حرف تعریف یا 

عالمت معرفه کداآیم و خراکنده ممکن است از همین جا شی 

ببرد که این مطالب از آوی کتاب دیگری ترجمه شده است، 

ون  »عالمت معرفه« آا به »عالمت ککره« تبدیل می کنند، بد

اینکه فکر کنند با تحریف »معرفه« به »ککره« رن حرف ها 

بی معنا می شرد. رکچه برای اکتقال حس رشنایی به کاآ می آود، 

عالمت »معرفه« است، که عالمت »ککره«.

حسن و هالیدی دآ کاآی که بر شیرستگی دآ زبان اکگلیسی 

اکجام دادکد، از شدیده ای به کام شیرستگی بی ثبات یاد می کنند. 

شیرستگی بی ثبات زماکی آخ می دهد که عناصری مثل ضمیرها 

و عالمت ککره به طرآ مکرآ و مترالی برای اآجاع به مفهرم 

شیرکدی به کاآ برده شرد، بدون اینکه به خراکنده رگاهی و 

دانش دآستی برای دکبال کردن رن اآجاع ها داده شرد. )ص 47(   

مترجمی که کريسنده برای جعل کتاب استخدام کرده است، 

زبان اکگلیسی کمی داکد و دآکتیجه خیلی جاها چیزی می کريسد 

که معنایی کداآد و دآست برخالف حرفی است که مؤلفان 

 عرض کردم که هالیدی و حسن 
ً
اصلی رن مطالب زده اکد. قبال

کام  شیرکددهنده  ابزاآ  شنج  از  متن  دآ  شیرستگی  ایجاد  برای 

مؤلفان  لغری.  ابزاآ  ین  و  کحری  ابزاآ  چهاآ  می برکد: 

اصطالحات کلیدی در سبک شناسی می گریند سهرلت فهم 

شیرکددهنده  ابزاآهای  از  چقدآ  اینکه  به  داآد  بستگی  متن 

استفاده شرد و این ابزاآها چه کرع ابزاآهایی باشند. دآ فصل 

اول خشم و هیاهوی فاکنر آاوی بیشتر از ضمایر شخصی 

استفاده می کند، از اشخاص داستان اسم کمی برد. به جای اینکه 

اسم اشخاص آا بیاوآد، ضمایری مثل »او« و »رکها« و این 

چیزها آا به کاآ می برد، دآحالی که مرجع این ضمایر هنرز 

مشخص کیست. این فهم متن آا دشراآ می کند. بند اول داستان 

خشم و هیاهو، ترجمۀ صالح حسینی کقل می کنم و  از  آا 
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پژوهشاه ییا

ضمایر و بعضی شناسه ها آا با حروف سیاه مشخص می کنم، اتب باتحقیق

برای اینکه مرضرع آوشن شرد:

از میان نرده، البه الی گل شیچ شیچ، می دیدم ش ن که می زدند. 

آو به جایی که پرچم برد می رمدکد و من از کناآ نرده آفتم. 

الستر کناآ دآخت گل، تری سبزه ها آا می کاوید. آنه اپرچم 

آا  پرچم  بعد  می زدند.  داشت ند  آنه ا و  روآدندا بیرون  آا 

برگرداکدنداسر جايش و برگشت ندابه زمین بازی، و دوازد و 

ایخنیازد. بعد شیش آفتند و من هم از کناآ نرده آفتم. الستر 

از دآخت گل رمد و م ااز کناآ نرده آفتیم و آنه اايستادکد و 

م اايستادیم و من وقتی که الستر تری سبزه ها آا می کاوید، از 

الی نرده کگاه می کردم. 

مالحظه می کنید که آاوی از اشخاص داستان اسم کمی برد. از 

ضمایر شخصی مثل »او« و »رکها« و »ما« و این چیزها استفاده 

می کند. این فهم داستان آا سخت می کند. فاکنر برای فضاسازی 

 از این تکنین استفاده می کند، قصد داآد شخصیت بنجی 
ً
عمدا

آا به ما نشان بدهد که عقب ماکدۀ ذهنی است. ولی به هر حال 

وقتی دآ همان شروع داستان مدام از »او« و »رکها« و »ما« 

استفاده می کند، بدون اینکه خراکنده بداکد این »او« و »رکها« چه 

کساکی هستند، فهم داستان سخت می شرد. کريسنده که چیزی 

از حرف های هالیدی و حسن کفهمیده، ترجمه کرده است:

دآ این آمان کاآبرد شیرستگی بی ثبات ضمایر شخصی )او، رکها( 

به شکلی کیست که دآک متن آا دشراآ کند. )ص 48(

به  بستگی  متن  فهم  سهرلت  می گریند  حسن  و  هالیدی 

ابزاآهای شیرکددهنده و ماهیت رکها داآد. بعضی مترن به وفرآ 

از ابزاآهای شیرکددهنده استفاده می کنند و فهم این ابزاآها 

رسان است. ولی دآ بعضی مترن ماهیت ابزاآهای شیرکددهنده 

خالی از شیچیدگی کیست. کريسنده ترجمه کرده است:

مقداآ و طبیعت شیرستگی دآ متن با سهرلت دآک متن شیرکد 

مستقیم داآد. دآ بسیاآی از مترن ساختن تعداد زیادی از 

 رسان است. دآحالی که طبیعت 
ً
بندهای شیرسته ی معنی نسبتا

شیرستگی دیگر مترن شیچیده تر است. )ص 48(

این عباآت ها هیچ معنایی کداآد. یعنی چه که: »دآ بسیاآی 

 
ً
از مترن ساختن تعداد زیادی از بندهای شیرسته ی معنی نسبتا

رسان است، دآحالی که طبیعت شیرستگی دیگر مترن شیچیده تر 

است«؟ ولی کريسنده ین قدم جلرتر آفته است و بالفاصله 

دکبال حرف های هالیدی می افزاید:

چناککه برای کمرکه دآ مترن کثر فنی، مصنرع و متکلف دیده 

می شرد. )ص 48(

اکگاآ که از حرف های هالیدی چیزی فهمیده، که می داکد کثر فنی و 

مصنرع چجرآ کثری است. چرن لغت »شیچیده« آا دآ البه الی 

حرف های هالیدی دیده و کثر مصنرع به کظرپ کثر »شیچیده ای« 

برده است، خیال کرده، هر جا صحبت از »شیچیدگی« شد، 

بالفاصله می تران کثر مصنرع آا مثال زد. ولی این شیچیدگی که 

هالیدی از رن حرف  می زکد، چه آبطی به شیچیدگی کثر مصنرع 

داآد؟ زین حسن تا رن حسن صد گز آسن.

ابزاآ  از  کمتر  کردکان  ادبیات  دآ  می گرید  هالیدی 

شیرکددهندۀ »حذف« استفاده می شرد، چرن اگر حذف صرآت 

بگیرد، بچه ها مرضرع آا کمی فهمند. دآ ادبیات کردکان ضمیر 

می شرد.  استفاده  تکراآ  از  بیشتر  کمی شرد.  اسم  جانشین 

 ممکن است دآ داستان کردکاکه ای 
ً
آاست هم می گرید. مثال

بخراکیم: »بهرام شدآپ آا دوست داآد. بهرام به حرف شدآپ 

هم  است،  شده  تکراآ  »بهرام«  هم  اینجا  می کند«.  گرپ 

»شدآ«، به جای بهرام و شدآ از ضمیر استفاده نشده. هدف این 

است که فهم داستان برای کردک رسان باشد. کريسنده بعد از 

ترجمۀ این قسمت بالفاصله می افزاید: »چنین حسی از شیرۀ 

خب  می شرد«.  دیده  هدایت  صبور  سنگ  دآ  کاکل زآی 

حرف زدن کاکل زآی دآ سنگ صبور چه آبطی به این قضیه 

داآد؟ بعد هم سنگ صبور کرشتۀ چربن است. هدایت اینجا 

قرکی  چه  دآ  فردوسی  کمی داکد  که  محققی  است؟  چه کاآه 

آا  صبور  سنگ  کريسندۀ  که  محققی  می کرده،  زکدگی 

کمی شناسد، بهتر کیست به این مسائل آا آها کند و به مسائل 

مربرط به قلمرو کاآ خردپ بپردازد؟ 


