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نظرية روايت بیكر و ظرفیتهای پژوهشی آن در مطالعات ترجمه


1ـ کاوه بلوری2 ـ مزدک بلوری

6ر دكتراي متر می زبان انگليسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
0ر استادیار متر می زبان انگليسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاری دریافت6863/86/66 :؛ تاری پذیرش)6863/66/60 :

چکیده
مقالة حاضر به شرح نظریة روایت بيار میپردازد و حوزب پژوهشری دیردي را در مطالعرات تر مره بره
خواننده معرفی میكند .براي این منظور ،مفهوم روایت در علوم ا تماعی -كه مبنراي نظرريِ كرار بيارر
است -شرح داده میشود و مدل پيشنهادي او براي تحلي تر مه از منظر این نوع روایتشناسری معرفری
میشود .در بخش دوم ،برخی از پژوهشهاي انجام شده در ار وب این نظریره تولريف مریشرود ترا
خواننررده بررا ظرفيتهرراي پژوهشری آن آشررنا شررود .هرردف ،فررراهم آوردن نقشرة راه ری بررراي راهنمررایی
پژوهشگران حوزب مطالعات تر مه است .پس از بررسی پژوهشهاي انجرام شرده ،پيشرنهادهایی مطررح
میشود؛ از مله :بررسی استعارهها و مفاهيم مو ود دربارب تر مه و متر مان از منظرر روایرت ،تحلير
نقش متر مان در روایتسازي ،بررسی روایتهاي ساخته شرده از طریرق تر مره ،مطالعرة روایرتهراي
سازمانها و نهادها با استفاده از تر مه ،پژوهش دربارب شيوههاي مختلف قراببنردي در كرار متر مران،
خبرگزاريها ،ناشران ،وبسایتها و سرازمانهرا و گرونگی روایرتسرازي برا اسرتفاده از ایرن قرابهرا و
ارزیابی انسجام روایتهاي گروههاي فعال متر مان و دیگر سازمانها بر مبناي الگوي روایتشناختی.

واژگان کلیدی :نظریۀ روایت ،روایت ،روایتشناسی جامعهشنناختی ،مند تحلیلنی بیکنر،
ظرفیتهای پژوهشی.

(نویسندب مسئول)  E-mail: kavehbolouri@yahoo.com
 E-mail: mazdakbolouri@atu.ac.ir
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مقدمه
مفهوم روایت در بسياري از رشتههراي علمری مطررح بروده اسرت و پژوهشرگران هرر رشرته
تعریف ری متفرراوت بررراي آن ارائرره دادهانررد (بياررر0881 ،6الررف .)3 :در مطالعررات تر مرره،
متخصصان در طول سالها بر مفهوم روایت به مثابة «مقولة ادبری» متمركرز برودهانرد (بيارر،
 .)693 :0864گفتار حاضر ابتدا رویاردي متفاوت به روایت را در مطالعات تر مره معرفری
میكند كه از محدودب ادبيات و داستان فراتر رفته و «اساسا از روانشناسی ،نظریرة ا تمراعی

و نظریة ارتبا پدید آمده است» و از آن با عنوان «رویارد امعهشناختیِ روایت» یاد مری-
شود (بيار0881 ،الرف 3 :و هاردینر )031 :0860 ،0؛ از منظرر امعرهشناسری ،روایرتهرا
داستانهایی هستند كه هان ما را میسازند (هاردین )037 :0860 ،؛ آنها رویدادها را بره
شالی معنادار كنار هم قرار میدهند و بينشی از هان در اختيارمان میگذارند (هينچمن 8و
هينچمن ،6667 ،نق از الهرطانی .)83 :0886 ،4سپس توضي .میدهرد كره بيارر گونره برا
استفاده از این رویارد ،مدلی براي تحلي تر مه از منظر روایرت سراخته اسرت؛ برر اسراس
روایتشناسی امعهشناختی ،تر مه نوعی (براز) روایرت اسرت كره رویردادها را در زبرانی
دیگر از نو روایت میكند (بيار .)696 :0864 ،در نتيجه ،بيار این رویاررد را بره مطالعرات
تر مه میآورد تا نقش تر مه را در روایتسازي بررسری كنرد (بيارر0881 ،الرف .)4 :در
آخر نيز با شرحِ بعضی از پژوهشهاي بيارر در ایرن رار وب ،ظرفيرتهراي پژوهشری در
مطالعات تر مه را از منظر روایتشناسی معرفی میكند .در این پژوهش ،كوشش میشرود
كه به پرسش زیر پاس داده شود:
 نظریة روایت بيارر ره ظرفيرتهرایی برراي پرژوهش در حروزب مطالعرات تر مره دارد وگونه میتوان با استفاده از آن ،پژوهشهایی در این حوزه انجام داد؟
پاس این پرسش میتواند مانند نقشة راهری برراي راهنمرایی پژوهشرگران و دانشرجویان
رشتة مطالعات تر مه مورد استفاده قرار گيرد.
1. Baker
2. Harding
3 Hinchman
4. Al-Herthani
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 .1روایت در علوم اجتماعی (روایت ناسی جامعه ناختی)
در علوم ا تماعی «روایت» به هر «قسمتی از داستان زندگی» گفته میشود كه «آغاز ،وسرط
و پایانی» داشته باشد (فيشر ،6637 ،6نقر از بيارر0881 ،الرف )6-68 :یرا بره قرول ونردائو

0

(« )6667روایت به مجموعه رویدادهایی گفته میشود كه بتوان آنها را زنجيرهوار كنار هم
يد و نق كرد» (نقر از بيارر0881 ،الرف .)6-68 :مرا از طریرق ایرن رویردادها « هران را
تجربه میكنيم» (بيار0881 ،الف )6 :و در هان عم میكنيم (الهرطانی.)87 :0886 ،8
باید بدانيم كه این رویدادها خالی از غرمورزي نيستند ،بلاه در واقع داستانهرایی سراخته
شدهاند (بيار0881 ،الف .)68،4 :به بيان دیگر« ،ما همه با توانایی ساختنِ روایتها پا به دنيرا
میگذاریم و روایتهایی كره مریسرازیم هران مرا را مریسرازند» (الهرطرانی.)86 :0886 ،
بنابراین ،هي نوع «دنياي واقعی» كره پريش از فعاليرت ذهنری انسران و مسرتق از آن و رود
داشته باشد در كار نيست (برونر 6631 ،4و نق از هاردین  .)88 :0886 ،بره طرور كلری ،از
منظر امعهشناسی ،روایتها «لرفاً هان را به تصویر نمریكشرند ،بلاره آن را مریسرازند»
(هاردین )037 :0860 ،؛ آنها رویدادها را زنجيرهوار و به شرالی معنرادار برراي مخراطبی
مشخص كنرار هرم مری يننرد و از هران و تجربرة مرردم از آن بينشری بره دسرت مریدهنرد
(هينچمن 9و هينچمن 6667 ،و نق از الهرطانی.)83 :0886 ،

 .2روایتِ جامعه ناختی در مطالعات ترجمه
از منظر روایتشناسیِ امعهشناختی «تر مره نروعی (براز) روایرت محسروب مریشرود كره
رویدادها و شخصيتها را در زبانی دیگر از نو روایت میكند و در واقع مریسرازد» (بيارر،
 .)696 :0864در نتيجه ،بيار رویارد سومرز 1و گيبسون 7را از علوم ا تمراعی بره مطالعرات
1. Fisher
2. Landau
3. Al-Herthani
4. Bruner
5. Hinchman
6. Somers
7. Gibson
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تر مه میآورد تا نقش تر مه را در فرآیند روایتسازي بررسری كنرد (بيارر0881 ،الرف:
 .)43حال كار او مدلی تحليلی برراي بررسری نقرش تر مره در سراخت روایرتهرا اسرت
(بيار0881 ،الف .)8-4 :با استفاده از این مدل میتوان «رفتار متر مان و متر مران شرفاهی
را در ایگاه عرامالنی ا تمراعی بررسری كررد» (الهرطرانی .)86 :0886 ،مردل او برر مرتن و
مجموعه روایتهایی كه متن در آن اي گرفته متمركز میشود و برا تحلير روایرتهرایی
كه در متن یا گفتار آمده است ،نقش مرتن را در سراختن روایرتهراي برزر ترر در امعره
بررسی میكند (بيار0881 ،الف .)4 :او به بررسی «نقش روایتها ،تر مه و تر مة شفاهی
در تعارمهاي سياسی خشونتآميز میپردازد و نشان میدهد گونه قدرتهراي مختلرف
از روایتها و روایتهاي تر مهشده بهره میگيرنرد «ترا بره روایرت خودشران از رویردادها
مشروعيت ببخشند»» (هاردین .)033 :0860 ،
پژوهش در مطالعات تر مه از منظ ر روایتشناسی به تعارم هاي سياسری محردود
نمی شود .از زمران انتشرار كتراب تر مره و تعرارم( 6بيارر 0881 ،الرف) كره موضروع
روایت شناسی امعه شناختی در مطالعات تر مه مطرح شد ،پژوهشگران دیگري نيز برا
استفاده از این رویارد تحقيقات بيشتري انجرام داده انرد و رویاررد روایری بيارر را در
حوزه هاي متعددي به كار گرفتهاند (هاردین  .)031 :0860 ،بر اي مثال ،ایوب)0868( 0
به بررسی « مجموعه اي از داستان هایی كه براي بچه ها بازنویسی ،اقتباس و تر مره شرده
است» می پردازد و با استفاده از ابزار تحليلی بيار بر محر هراي پيرامرون مرتن از ملره
« مقدمه ،عنوان ،شرح پشت لد [و] پانویس» متمركز می شود تا مشخص كند این ابرزارِ
پيرامتنی گونه این داستان ها را بازروایت كردهاند (هاردین  .)033 :0860 ،الهرطانی
( ) 0886با تمركز برر تر مره هراي عربریِ آثرار ادوارد سرعيد 8بره بررسری ایرن موضروع
می پردازد كه نهادها و واسطههاي مختلف ه روایتی از ادوارد سرعيد در دنيراي عررب
ساخته اند (الهرطانی.)1 :0886 ،
1. Translation and Conflict
2. Ayoub
3. Edward Said
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الشررریف ( )0886پررروژههرراي تر مرره در سررازمان ممررري( 6موسسررة تحقيقررات رسررانههرراي
خاورميانه) را بررسی میكند (هاردین  .)033 :0860 ،او بر این موضروع متمركرز مریشرود كره
سازمان ممري گونه با استفاده از تر مه ،روایتهایی منفری از فلسرطينیهرا و بهخصرود زنران

فلسطينی مریسرازد (الشرریف .)7 :0886 ،سرامرز ( )0868برا اسرتفاده از روایرتشناسریِ امعره-
شناختی ،تر مة آثار كریستا ولف( 0نویسندب آلمان شرقی) را تحلي میكنرد و برر ایرن موضروع
متمركز میشود كه تا ره انردازه روشرنفاران موافرق و مخرالفِ رژیرم سوسياليسرتی مهروري
دموكراتيک آلمان 8از ولف و آثارش در روایتهاي ا تمراعیشران بهرره برردهانرد (هاردینر ،
 .)036 :0860هلن )0881( 4تصویر هران اسرالم را در تر مرههراي فنالنردي نشرنال ئروگرافی
بررسی میكند (هاردین  )036 :0860 ،و مرکدانرو )0868( 9در پرژوهش خرود برا تمركرز برر
پيارهاي متشا از  09وبسایت هانی كه برراي كراربران كانرادایی برومیسرازي شردهانرد بره
بررسی روایت وبسایتهاي مذكور دربارب كاناداییهامیپردازد (مکدانو.)888 :0868 :

 .3مدل تحلیل روایت بیکر
بيار در مدل روایتشناسی خود از دو نوع ابزار تحليلی بهره می وید :ردهشناسی روایرت

1

و ویژگیهاي روایت( 7بيار0881 ،الف .)03-98 :درخصود ردهشناسی روایت ،بيارر بره
پيروي از سومرز و گيبسون هار نوع روایت را معرفری مریكنرد :روایرت هسرتیشرناختی،3
روایت عمومی ،6روایرت مفهرومی 68و فراروایرت( 66بيارر0881 ،الرف )03 :و درخصرود
)1. MEMRI (The Middle East Media Research Institute
2. Christa Wolf
)3. German Democratic Republic (GDR
4. Helin
5. McDonough
6. Narrative typology
7. Narrative features
8. Ontological Narrative
9. Public Narrative
10. Conceptual Narrative
11. Meta-narrative
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ویژگیهاي روایت یا همان «مقولرههرایی كره توضري .مریدهنرد روایرتهرا طرور سراخته

میشوند و نقششان يست» (بيار ،)611 :0864 ،ابتدا هار ویژگی را –كه عبرارتانرد از
تصرف گزینشی ،6ارتبا مندي ،0زمان /ماانمندي 8و پيرن سازي عِلّی –4از آثرار سرومرز

و گيبسون مریگيررد و هرار ویژگری دیگرر را –غرابرت ،9ژانررپرذیري ،1هنجارپرذیري 7و
انباشت روایی( 3بيار –)611 :0864 ،از برونر به آن اضافه میكند و در ك هشرت ویژگری
براي روایت معرفی میكند.
عالوه بر ردهشناسی و ویژگیهاي روایت كره ابرزار الرلی كرار او را تشراي مریدهنرد ،دو

عنصر دیگر نيز در مدلش معرفی میكند -6 :مفهوم قاببنردي6؛ یعنری نروعی ابرزار تحليلری كره
نشان میدهد گونه راويهاي مختلف میتوانند روایتی را در قاب متفاوتی قررار بدهنرد (بيارر،
 -0 .)00-08 :0883مفهوم الگوي روایتشناختی 68كه از والتر فيشر 66گرفته شرده و بره یاری از
فرمهاي نظري رویارد امعهشناختی به روایت؛ یعنی «توانایی مرا در موضرعگيرري نسربت بره
روایتها» (بيار0881 ،الف )646 :میپردازد و نشان مریدهرد « گونره مریتروانيم روایرتهرا را
ارزیابی كنيم تا ببينيم آیا باید باورشان كنيم یرا ایناره بایرد از كسرانی كره باورشران دارنرد فالرله
بگيریم یا حتی آنها را فعاونه به الش باشيم» (بيار0881 ،الف.)646 :

 .1-3رده ناسی روایت
نان كه در باو گفته شد ،در مدل بيار (0881الف) هار نوع روایت معرفی میشود:
1. Selective appropriation
2. Relationality
3. Temporality
4. Causal emplotment
5. Particularity
6. Genericness
7. Normativeness
8. Narrative Accrual
9. Framing
10. Narrative Paradigm
11. Walter Fisher
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 .1-1-3روایتهای هستی ناختی (یا روایتهای فردی)
روایتهاي هستیشناختی «داستانهایی شخصیانرد كره مرا برراي خرود [و دیگرران] دربرارب
ایگاهمان در هان و سرگذشرت شخصریمران مریگرویيم .ایرن داسرتانهرا زنردگی مرا را
میسازند و به آن معنا میدهند» (بيار0881 ،الف 03 :و بيار)616 :0861 ،؛ به بيران دیگرر،
«روایتهاي فردي مشخص میكنند ما كی هستيم و رفتارمان را در امعه هدایت میكننرد»
(الهرطانی .)48 :0886 ،بيار میگوید «روایتهاي فردي روایتهایی هستند كه مرا مرثالً برا
خانواده و هماارانمان ،آنگاه كه از ما میپرسند ه كار كردهایم یا در موقعيتی خاد ره
احساسی داشتهایم ،در ميان میگذاریم .اینها روایتهایی هستند كه ما دربارب هویرت خرود
و گونگی ارتبا مان با هان نق میكنيم» .او همچنين روایتهاي شخصيتهراي مشرهور
همچون نلسون ماندو 6و ادوارد سعيد 0و به طور كلی زندگينامهها و خودزندگينامرههرا را از
ملة روایتهاي فردي برمیشمرد (بيار.)898 :0868 ،
این داستانها «در نهایت برر فررد و هران او متمركزنرد ،مراهيتی غيرفرردي و ا تمراعی
دارند» (بيار0881 ،الف )03 :و «شخص براي ایناره بتوانرد داسرتانش را بگویرد نراگزیر بره
حضور در هانی ا تماعی است» (وایتبروك ،0886 ،نق از بيارر0881 ،الرف .)03 :ایرن
یعنی «حتی شخصیترین روایتها به روایتهاي معی [عمومی] متاریانرد و بردون آنهرا
غيرقاب فهم و غيرقاب تفسيرند» (اویک و سيلبی ،6669 ،نق از بيار0881 ،الف.)03 :

 .2-1-3روایتهای عمومی
روایتهاي عمومی «داستانهاییاند كه نهادهاي مختلف دولتی و غيردولتری برراي مرردم
نق میكنند تا باورهایی خاد در آنها به و ود آورنرد و آنهرا را بره دركری خراد از
خودشان و دیگران برسانند» (الهرطانی)48 :0886 ،؛ مانند داستانهایی كره دربرارب حادثرة
 66سپتامبر سال ( 0886الشریف ) 84 :0886 ،یا حمله نيروهاي ائتالف به رهبرري آمریارا
به عراب در سال ( 0888بيار0881 ،الف )88 :ساخته شد .ممان است رسانهها بره نحروي
1. Nelson Mandela
2. Edward Said
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رویدادهاي مربو به نر

نيروهرا ي ائرتالف و عرراب را پوشرش دهنرد كره بره سراختن

روایتری مشرخص و ایجرراد براوري خرراد در مخاطبران شرران كمرک كنررد؛ نرين روایترری
می تواند این تصور را در مخاطب ایجاد كند كه آمریاا در حمله به عراب مقصر نيسرت و
فقط كشوري است كه قربانی تروریسم شده است و در پاس به حملههاي تروریسرتی 66
سپتامبر از خود دفاع میكند.
همانطور كه در باو اشاره شد ،بين این نوع از روایتها و روایتهراي فرردي وابسرتگی
متقاب و ود دارد؛ یعنی «روایتهاي فرردي بره اشراال مختلرف تحرت ترأثير روایرتهراي
عمومی [ معی] قرار دارند و در عين حال بر روایتهاي عمومی تاثير مریگذارنرد» (بيارر،
 .)610 :0864روایتهاي فردي میتوانند روایتهاي عمرومی را تقویرت یرا تضرعيف كننرد
(بيار .)610 :0864 ،وقتی روایتهاي عمومی شام نبرههرایی باشرد كره افرراد نتواننرد برا
داستان هویت خود (یعنی روایتهاي فرديشان) تطبيق دهند ،روایتهاي عمومی تضرعيف
مرریشرروند (وایررتب رروك ،0886 ،نق ر از بياررر0881 ،الررف .)88 :از همررين رو« ،عررامالن
قدرتمندي ون دولرتهرا ،گرروههراي فشرار سياسری و نهادهراي مرذهبی ،اقرداماتی انجرام
میدهند و سياستهایی اعمرال مریكننرد ترا افرراد را طبرق روایرتهراي سياسری ،مرذهبی و
ا تماعیِ روز بار آورند» (بيار.)610 :0864 ،

 .3-1-3روایتهای مفهومی
روایتهاي مفهومی «داستانها و توضيحاتیاند كه متخصصان رشتههاي مختلف براي خرود
و دیگران دربارب موضوع پژوهششان نق میكنند» (بيارر0881 ،الرف ،)86 :ماننرد «نظریرة
انتخاب طبيعی 6داروین ،تاری هند بریتانيایی 0اثر يمز مي  ،برخرورد تمردنهرا و بازسرازي
نظم هانی 8اثر ساموئ هانتيگتون» (بيار 0881الف .)86-44 :مرثالً نظریرة تاامر دارویرن
روایتی از پيدایش انسانها مطرح میكند كه با روایت آفرینش انسان متفاوت است.
1. Natural Selection
2. The History of British India
3. The clash of Civilizations and the Remaking of World Order
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 .4-1-3فراروایت
سررومرز و گيبسررون برره پيررروي از ليوتررارد ،6يمسررون 0و فوكررو( 8الهرطررانی)46 :0886 ،
فراروایتها را روایتهاي كالنی همچون «ترقی»« ،انحطا »« ،لنعتیسازي» و «روشنگري»
میدانند (بيار0881 ،الف« )44 :كه ما [ ]. . .در آنها اي گرفتهایرم» (سرومرز و گيبسرون،
 ،6664نق ر از الهرطررانی .)46 :0866 ،مررردم «هررر رراي دنيررا كرره باشررند تحررت ت رأثير ایررن
روایتهاي كالن قرار دارند ،ه این روایتها را قبول داشرته باشرند ره برا آنهرا مخرالف
باشند» (الهرطانی .)46 :0886 ،بنابراین ،فراروایتها «مفاهيمی هرانی هسرتند كره انعااسری
هانی دارند» (الهرطانی.)46 :0886 ،
بيار ( )896 :0868میگوید فراروایتها در واقع «روایتهاي عمومی پرقردرتی هسرتند
كره بررراي مرردتی طرروونی برراقی مرریماننررد و در محر هرراي متعرردد بررر زنرردگی مررردم ترأثير
میگذارند»؛ مثالً روایت عمومیِ « ن عليه تروریسم» آشاارا این پتانسري را دارد كره بره
فراروایت تبدی شود؛ یعنی نين داستانی میتواند «در ایگاه روایتی كالن قررار بگيررد و
از مرزهاي رافيایی و ملی فراتر رود و مستقيماً بر زندگی تکتک ما در هر ا كه باشريم
تاثير بگذارد» (بيار0881 ،الف .)49 :از این رو ،هرگاه روایتهاي عمومی بر زندگی مرردم
در سرتاسر هان تأثير بگذارند ،میتوان آنها را روایتهایی پرقردرت و گریزناپرذیر و در
نتيجه فراروایت تلقی كرد» (بيار.)96 :0868 ،
در هر یک از انواع روایت ،تر مه میتواند یا روایت متن مبدأ را بازگو كند یا آن را به
الش باشد و ت يير دهد .ازاینرو ،متر مان نقرش مهمری در سراختن روایرتهرا از طریرق
تر مه و در نتيجه شا دادن به هان ا تماعی ما ایفا میكنند.

 .2-3ویژگیهای روایت
در مدل بيار  3ویژگی براي روایت معرفی میشود ،اما این ویژگیها با هم «همپوشی دارند
و كامالً به یادیگر وابسرتهانرد» (بيارر0881 ،الرف .)9 :در ادامره ایرن  3ویژگری بره ترتيرب
1. Lyotard
2. Jameson
3. Foucault
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توضي .داده میشود ،اما رابطرة آنهرا برا تر مره ،ذیر مفهروم قراببنردي (مبحرث  )8-4و
توليف پژوهشهاي بيار میآید .در این ا فقط بره ذكرر ایرن ناتره بسرنده مریكنريم كره
متر مان میتوانند با ت يير لورتبندي ویژگیهاي روایت «بر دیردگاه روایری خواننرده یرا
شنونده تأثير بگذارند» (بيارر0881 ،الرف )666 :و روایرتهراي مرتن الرلی را آنطرور كره
میخواهند دستكاري كنند.

 .1-2-3تصرف گزینشی
تصرف گزینشی به این معنا است كه در سراختن روایرتهرا «برخری از عنالرر تجربره كنرار
گذاشته و باقی عنالر در نظر گرفتره شروند» (بيارر .)890 :0868 ،واضر .اسرت كره «هري
روایت منسجمی نمیتواند همة زئياتی را كه راوي تجربره مریكنرد یرا در اختيرار دارد در
خود داشته باشد» (بيار)617 :0864 ،؛ ازایرنرو ،برخری نبرههرا را در خرود مریگنجانرد و
پررن میكند در حالی كه نبههاي دیگر را حذف میكند یا به حاشيه میراند .نان كره
بيار میگوید «این فرآیند تصررف گزینشری رزء ذاتری داسرتانسررایی اسرت و معيارهراي
ارزشيابی در آن متأثر از موقعيتِ رواییِ فرد ،گروه یا نهاد سازندب آن روایت اسرت» (بيارر،
 .)617 :0864به بيان دیگر« ،هرر برازیگر ا تمراعی ،باورهرا ،الرول و ارزشهرایی دارد كره
براسرراس آنهررا [ ]...رفتارهرراي او هرردایت مرریشررود و برره انتخررابهررایش از ميرران مجموعررة
نامحدودي از رویدادها [ ]...هت میدهد» (سرومرز و گيبسرون ،6664 ،نقر از الشرریف،6
 .)96 :0886در نتيجه به برخی از عنالر رویردادها اولویرت مریدهرد و آنهرا را در روایرت
خود میگنجاند و عنالرر دیگرر را كره برا ارزشهرایش همخروانی ندارنرد از روایرت كنرار
میگذارد و این كار او نقش مهمی در فرآیند ساختن روایتها ایفا میكند.

 .2-2-3ارتباطمندی
ارتبا مندي؛ یعنی «ذهن بشر نمیتواند رویدادهاي داگانه یا مجموعه رویردادهایی را كره
به لورت روایت درنيامدهاند درك كند» (بيار0881 ،الف .)16 :به بيان دیگر« ،رویردادها
1. Al-Sharif
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(و عنالر آنها) به خودي خود معنادار نيستند بلاه فقط زمانی معنادار میشوند كره بخشری
از روایتی كلی باشند» (بيار .)898 :0868 ،به عنوان مثال ،مفهوم «شهادت» «بسته به ایرنكره
بخشی از روایت « هاد اسالمی» در دنياي معالر باشد یا بخشری از روایرت آزار و شرانجة
مسيحيان در قرن اول بعد از ميالد ،معنا و ارزشی متفاوت پيدا میكنرد» (بيارر)898 :0868 ،
یا در غرب هر گاه واژب شهادت دربارب هان عرب به كار رود ،بار معنایی منفی و مرتبط برا
ستيزه ویی پيردا مریكنرد (بيارر .)619 :0887 ،ازایرنرو ،عنالرر مجرزا معنراي خرود را از
«روایتهاي كلی میگيرند و این عنالر در واقرع ا رزاي الرلی ایرن روایرتهرا محسروب
میشوند» (بيار.)617 :0864 ،

 .3-2-3زمان /مکانمندی

ویژگی زمان /ماانمندي به این معنا است كه روایتها «از لحا زمانی و مارانی لرورت-
بندي میشوند» (بيار .)617 :0864 ،این یعنی «عنالر هر روایت هميشه با ترتيبری مشرخص

كنار هم قرار میگيرند و این ترتيب معنادار است» (بيارر0881 ،الرف .)98-96 :بره عبرارت
دیگر« ،مجموعه رویدادها ،روابط و شخصيتهاي اللیاي كه روایتهرا را مریسرازند []...
باید در لورتبنردي زمرانی و مارانی خالری قررار بگيرنرد ترا قابر درك باشرند» (بيارر،
0881الف )96 :در واقع« ،ترتيب قرار گرفتن عنالر هر روایت ،خرواه عنالرر زمرانی خرواه
عنالر ماانی ،پيوندها و ارتبا هایی به و ود میآورد كه رویردادهاي مجرزا را بره روایتری
منسجم تبدی میكند» (بيار0881 ،الف.)90 :
بيار به عنوان مثال در توضي .مفهوم لورتبندي ماانی به تصویري از هار در اشراره
مرریكنررد (تصررویر ( ))6كرره روي آنهررا برره ترتيررب از ر برره راسررت واژههرراي «آزادي»،
«عدالت»« ،اميد» و «تروریسم» نوشته شده است .سه در اول قفر هسرتند و در تروریسرم براز
است .این تصویر بيانگر دو داستان متفاوت است و بستگی به این دارد كره از كردام هرت
به آن نگاه كنيم .به اعتقاد بيار« ،اگر از سمت ر نگراه كنريم ،مریتروانيم نرين روایتری
بسازیم :وقتی آزادي ،عدالت و اميد دائماً در هان نقرض شروند و درهراي رسريدن بره ایرن
حقوب اولية انسانی مسدود باشد ،براي قربانيانِ بیعدالتی ز توس به تروریسم راه دیگرري
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باز نمیماند» (بيار0881 ،الف .)98 :طبق این روایت« ،تروریسم نتيجة ا تنابناپرذیر نقرض
سيستماتيک و گستردب حقوب بشر» است (بيار0881 ،الف .)98 :امرا اگرر از سرمت راسرت
بخوانيم ،روایت متفاوتی میسازیم؛ «تروریسم تهدیدي است براي آزادي ،عردالت و اميرد»
و «اگر دولتها فاري به حال تروریسم نانند ،درهراي رسريدن بره آزادي ،عردالت و اميرد
همچنان بسته باقی میماند» (بيار0881 ،الف.)94 :
تصویر ( :)1تصویر نمونه برای مفهوم صورتبندی مکانی

منبع :بیکر2226 ،الف

 .4-2-3پیرنگسازی عِلّی
طبق نظر بيار ( ) 616 :0864در هر روایت راوي رویدادها را لرفاً به لورت تصرادفی
و «بیطرفانه» فهرست نمی كند ،بلاه با توس به عم پيرن سرازي عنالرر ،روایرت را
بررسی و روابط بينشان را مشخص میكند ،مرثالً تعيرين مریكنرد كره علرت يسرت و
معلول كدام است ،یا این كه ه كسی یا ه يزي مسئول فرالن اتفراب اسرت .بره زبران
ساده« ،پيرن سازي علّی؛ یعنی این كه دو نفر ه بسا در مورد مجموعه اي از حقایق یرا
رویدادها با هم اتفاب نظر داشته باشرند ،ا مرا در مرورد گرونگی تفسرير ایرن حقرایق در
رابطرره بررا یارردیگر كررامالً مخررالف باشررند» (بياررر0881 ،الررف .)17 :بررراي مثررال ،بياررر
(0881الف ) 17 :به روایت هاي ضد و نقيض در مورد ن خاورميانه اشاره میكنرد و
مینویسد « :یرک روایرت از نر خاورميانره ،آدمكشری هراي اسررائي را پاسرخی بره
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حمله هاي تروریستی فلسطينیها میداند ،اما روایتی دیگر عمليات انتحاري فلسطينیهرا
را نتيجررة ا تنرراب ناپررذیر تروریسررم دولررت اسرررائي مرری دانررد كرره راه ررارهاي برراقی
نمیگذارد» .بر این اساس « ،حاميان این دو روایتِ رقيب شراید قبرول داشرته باشرند كره
رویدادهاي مجزایی رخ داده است و حتی ممان است برر سرر ز ئيرات ایرن رویردادها
(این كه ه كسی ه كاري را در ه ماان و ه زمانی انجام داده) توافق داشته باشند،
اما در مورد ارتبا رویدادها برا یاردیگر و انگيرزب برازیگران در هرر مجموعره رویرداد
كامالً با هم مخالف باشند» .به طور كلی ،هر روایتری طررح مشخصری از پيرنر سرازي
علّ ی دارد و همين طرح است كه به عنالر مجرزا و رویردا هراي آن اهميرت مریبخشرد»
(بيار.)613-616 :0864 ،

 .5-2-3غرابت
هر روایت به رویداد یا شخص خالی اشاره میكند ،امرا تنهرا در لرورتی قابر درك
است كه در « گونة داستانیِ» آشنایی قرار ب گيرد و تنها در این لورت است كه میتواند
معنایی فراتر از مفهوم ظاهرياش داشته باشد (بيارر .)678:0864 ،در واقرع ،ایرن گونرة
داستانی به هر رویداد معنا میبخشد (بيار 0881الف )73 :و به تفسير ما از رویردادها و
گفتمانها شا میدهد (0881الف .) 36 :براي مثال ،وقتی در سال  6668قاضی دیروان
عالی آمریاا ،شركتهاي آ مریاایی را به هيووي فراناشتاین تشبيه میكند ،قصد دارد
با اشاره به گونة داستانیِ « هيووي خارج از كنترل» به مخاطبانش بفهماند كه «دولتها،
همان طور كه فراناشتاین هيووي خود را ساخت ،شركتهایشران را مری سرازند و ایرن
شركت ها وقتی ساخته میشوند ،مث هيووي فراناشتاین به خالقران خرود قردرت مری-
دهند [ نين است در متن ،ملة لحي .به ایرن لرورت اسرت :برر خالقران خرود يرره
می شرروند]» (باكرران ،0884 ،6نق ر از بياررر0881 ،الررف . ) 36 :بنررابراین« ،روایررتهررا برره
رویدادها و اشخاد مشخصی اشاره میكنند ،اما این كار را در ار وب كلیترِ گونة
1. Bakan
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داستانی انجام میدهند» (بيار0881 ،الف ) 73 :و این گونه هراي داسرتانی شرام «انرواع
شخصيت ها و سناریوها هستند و تأ ثير بسياري بر ذهن ما دارند» (بيار.)78:0864 ،

 .6-2-3ژانرپذیری
ویژگی ژانرپذیري روایت به این معنرا اسرت كره «اگرر بخرواهيم روایتری قابر فهرم و مروثر
بسازیم ،باید آن را در رار وبهراي تثبيرتشردب روایری از ملره شرعر ،عریضره ،داسرتان
پليسی ،سرمقاله و يزهایی از این دست قرار بدهيم» (بيار)678 :0864 ،؛ این رار وبهرا
«مدلهایی» در اختيار نویسنده و خواننده قرار میدهند كه شيوب تفسيرِ رویدادهاي انسرانی را
مشرخص مریكننرد (برونررر ،6666 ،نقر از بيارر0881 ،الرف ،)39 :برره عبرارت دیگرر ،ایررن
ار وبها معانی متعددي را تداعی میكنند (بيارر )678:0864 ،و در نتيجره مرا را تشرویق
میكنند ویژگیهاي مشخصی را به هر تجربة روایری نسربت دهريم (بيارر0881 ،الرف.)31 :
براي مثال« ،عریضه» ژانري است كه در آن شخصِ خواهان ،ضعيف تلقی میشود و شخصِ
خوانده ،حریفی قدرتمند ،اما احتماوً بیانصاف (بيار« .)678:0864 ،شعر» نيز ژانرري اسرت
براي بيان مضمونی غيرواقعی و در نتيجه انتظار میرود شعر بيانگر يزي غيرواقعی باشد نه
يزي حقيقی (بيار0881 ،الف.)31 :

 .7-2-3هنجارپذیری
به اعتقاد برونر ( ،6666نق از بيار )678 :0864 ،روایتی ارزش نقر شردن دارد كره بتوانرد
انتظارهاي رای و متعارف را زیرسوال ببرد و نقض كند .این حرف «به ایرن معنرا اسرت كره
روایتها همگی باید به نوعی از «هنجارها» فالله بگيرند ،اما نانچه بخواهيم روایتری قابر
فهم بسازیم« ،این انحرراف و فالرله بایرد در رار وب پيرنر هراي هنجراربنيراد لرورت
بگيرررد»» (بياررر .)678 :0864 ،بنررابراین ،هنچررارپررذیري؛ یعنرری نقررض انتظررارات رای ر در
ار وب پيرن هاي هنجراربنيراد بره منظرور از برين برردن مشرروعيت آن انتظارهرا (بيارر،
0881الف )63 :و این پتانسيلی است كه همه روایتها از آن برخوردارند (بيار0881 ،الف:
 ،)63پس زء ویژگی تمام روایتها است (بيار.)678 :0864 ،
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بيار در توضي .مفهوم هنجارپذیري به فيلم مستند نين نرين 6اشراره مریكنرد كره در
سال  0880پس از حملة اسرائي به اردوگاه نين واقع در كرانرة براختري عرضره شرد .ایرن
فيلم به زبان عربی است ،اما به زبانهاي مختلفی از ملره انگليسری زیرنویسری شرده اسرت.
بيار بر نسخة انگليسی این مستند كه ظاهراً بيشتر براي مخاطب آمریاایی تهيره شرده اسرت،
متمركز میشود و به تحلي تر مة انگليسی یای از ملههاي عربی آن میپرردازد (نبيارر،
 .)618-619 :0887پيرمردي فلسطينی كه از این حمله و بیتفاتی هان نسبت بره آن شروكه
شده است ،میگوید « ه بگویم ،به خدا ،به خدا خانهمان دیگر خانه نيسرت» (بيارر:0887 ،
 .)614این مله در زیرنویس انگليسی به این لورت تر مه شده است « :ه بگرویم ،حتری
ویتنام هم به این بدي نبود» (بيار .)614 :0887 ،به اعتقاد بيار ،این تر مه در آنِ واحرد دو
كار انجام میدهد؛ از یک طرف خوانندب انگليسی با دیدن كلمة ویتنام متو ه مریشرود كره
حادثة نين برخالف آنچه رسانههاي انگليسیزبان میگویند لرفاً یرک درگيرري مختصرر
نبوده و در واقع همچون نر ویتنرام خشرونت نگری محسروب مریشرود (بيارر:0887 ،
 )614-619و از طرف دیگر ،خوانندب آمریاایی كه تابه حال آمریاا را در ن اسرائي و
فلسطين بیطرف میدانسته حاو نگاه متفاوتی به نقش این كشور در این منازعه پيدا میكنرد
(مث ِ نقشی كه آمریاا در ن ویتنام ایفا كرده است) .پس این تر مه ،روایت بریطرفری
آمریاا را زیرسوال میبرد و در عين حال این كار را در ار وب پيرنگی هنجاربنياد انجرام
میدهد ( ن ویتنام بررخالف نر برين اسررائي و فلسرطين برراي خواننردب آمریارایی
ملموس است) (بيار.)66-688 :0881 ،

 .8-2-3انبا ت روایی
منظور از ویژگی انباشت روایی این است كه ما گونه «داستانها را سرهمبندي میكنيم ترا
از آنها يزي كلی بسازیم» (برونر ،6666 ،نق از بيار .)678 :0864 ،به بيان دیگر ،انباشت
روایی «فرآیندي است كه طی آن داستانهاي مختلف به هرم ولر مریشروند ترا در طرول
1. Jenin Jenin
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زمان روایتهاي بزر تر و بزر تري ساخته شود» (بيار .)678 :0864 ،فرآینرد سررهرم-
بندي كردن داستان این اماان را فراهم میآورد كه داستانهاي متعردد در اهراي مختلرف
هان بسته به موقعيت رواییِ راوي به ساخت روایتی مشرخص كمرک كننرد (بيارر:0864 ،
 .)678براي مثال ،داستانهایی كه دربارب اعمال خشونتآميز در قسمتهاي مختلرف هران
ساخته میشود بسته به موقعيتِ راوي ممان اسرت یرا بره روایرت تروریسرم و افررا گرایری
اسالمی منجر شود یا به روایت مقاومت در برابر تها م غرب (بيار.)678 :0864 ،
بيار عالوه بر ردهشناسی و ویژگریهراي روایرت دو عنصرر دیگرر ،یعنری قراببنردي و
الگوي روایتشناختی را نيز در مدل تحليلی خود معرفی میكند .در ادامه بره شررح ایرن دو
عنصر پرداخته میشود.

 .3-3قاببندی
به اعتقراد بيارر (0881الرف« ،)689 :متر مران و متر مران شرفاهی در هرر تر مره برا یرک
انتخابِ اخالقیِ اساسی روبهرو میشوند :آیا باید ایدئولوژيهاي مو ود در روایرت مرتن یرا
گفتار را بازآفرینی كنند یا از آنها دوري بجویند»؛ به عبارت دیگر ،متر مان یرا مریتواننرد
«از ایگاه روایی نویسرنده یرا سرخنگو فالرله بگيرنرد» یرا «برا آن احسراس همردلی كننرد».
بنابراین ،متر م فقط نقش دریافتكنندب منفع كار تر مه را ایفا نمیكنرد ،بلاره مثر هرر
گروه دیگري در امعه ،مسئول متنها و گفتههایی اسرت كره توليرد مریكنرد .مترر م ره
آگاهانه و ه غيرآگاهانه متنها و گفتههایی را تر مه میكند و ایرن مرتنهرا و گفترههرا در
ساختن [ ]...و به الش كشيدن واقعيت ا تماعی نقش دارند (بيار0881 ،الف .)689 :بيارر
با تو ه به همين فرم اساسی ،مفهوم قاببندي را آنطور كه در آثار گافمن و نوشرتههراي
مربو به نبشهاي ا تماعی بيان شده بره كرار مریگيررد «ترا ببينرد متر مران و متر مران
شررفاهی گونرره بررا همارراري ناشررران ،ویراسررتاران و دیگررر عوامر دخير در ایررن تعامر ،
نبههایی از روایتهاي مو ود در متنها و گفتهها را تقویت ،تضعيف یا تعدی میكننرد و
با این كار ه نقشری در سراختن واقعيرت ا تمراعی ایفرا مریكننرد» (بيارر0881 ،الرف.)9 :
آنطور كه بيار (0881الف )681 :میگوید «در بيشرتر نوشرتههراي مربرو بره نربشهراي
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ا تماعی ،قاببندي نوعی فرآیند دولتیِ فعاونه تلقی میشود و قابها به مثابره سراختارهاي
انتظار و اقداماتی راهبردياند كه آگاهانه اتخاذ میشوند تا نبش یا موضعی مشخص را در
ار وبِ شماندازي مشخص به نمایش بگذارند» .بيارر بره پيرروي از ایرن سرنت علمری،
قاببندي را «راهبرردي فعاونره» برراي اعمرال عامليرت تعریرف مریكنرد «كره از طریرق آن
میتوانيم آگاهانه در ساخت واقعيت ایفاي نقش كنيم» (بيار0881 ،الف.)681 :
بيار ( )693 :0887درخصود «راهبردهاي» قراببنردي در تر مره مریگویرد «فرآینرد
قاببندي (مجدد) عمالً میتواند از هر منبع زبانی و غيرزبانی استفاده كند تا برراي خواننرده
یررا شررنونده یررک موقعيررت تفسررير فررراهم كنررد» .ایررن منررابع مرریتوانررد «شررام ابزارهرراي
ملرره و فررن رراپ ،منررابع دیررداري مث ر رن ر  ،تصررویر و
فرازبررانشررناختی مث ر آهن ر
لفحه بندي و نيز ابزار زبانی مث تبدی زمان ،اشاره ،ت يير رمز و كاربرد حسرنتعبيرر باشرد»
(بيار .)693 :0887 ،بيار در ادامه مینویسد «كاربران زبان ،از ملره متر مران و متر مران
شفاهی همچنين میتوانند از ویژگیهاي روایت (زمان /ماانمندي ،ارتبرا منردي ،تصررف

گزینشی و پيرن سازي علّی) بهره ویند تا متن یا گفتاري را براي مخاطبی مشخص قاب-
بندي یا قاببندي مجدد كنند .آنها میتوانند با ت يير لورتبنديِ ویژگیهاي روایرت «برر
دیدگاه روایی خواننرده یرا شرنونده تراثير بگذارنرد» (بيارر0881 ،الرف .)666 :ایرن فرآینرد
لورتبنديِ مجدد یا «داخ مرتن تر مره شرده» انجرام مریگيررد یرا «اطرراف آن» (بيارر،
.)693:0887
در زیر نمونهاي از قاببندي در فضاي تر مهاي مطرح مریشرود ترا خواننرده بره درك
بهتري از این مفهوم برسد .از ميان ابزار متفاوتی كه براي قاببندي بهكرار گرفتره مریشرود،
گفتار حاضر به شرح قاببندي از طریق تصرف گزینشی میپردازد.

 .1-3-3قاببندی از طریق تصرف گزینشی
قاببندي از طریق تصرف گزینشی یا در داخ متنهاي تر مه شده یا در سرطوح براوتر از
متن انجام میشود .قاببندي درونمتنی به الگوهاي حذف و اضافه در متنهاي تر مه شده
اشاره دارد كه هدف از آنها تضعيف ،تقویت یا بهبود نبههایی از روایتهراي مو رود در
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متن مبدأ یا نبههایی از روایتهاي بزر ترري اسرت كره مرتن در آن راي گرفتره اسرت
(بيار0881 ،الف .)664 :براي مثال ،متخصصانِ تر مة ادبی مردتهرا بره مطالعرة الگوهراي
حذف ناشی از اعمال سانسور از مله خودسانسوري ،پرداختهاند (بيار0881 ،الرف.)669 :
بيار در تشری .این نوع تصرف گزینشی به بحث سانسور در ادبيات كودك اشاره میكنرد
و از الگوهاي آشناي حذف از مله حذف مفاهيم نسی و مذهبی كه روایتهراي رسرمی
رژیم فراناو در اسپانيا را به الش میكشيد ،سخن میگوید .قاببندي در سطوح براوتر از
متن به موضوع انتخاب یا عدم انتخاب متن ،نویسنده ،زبان یرا فرهنگری برراي تر مره اشراره
دارد .براي مثال ،بيار (0881الف )664 :میگوید «طبق قانون سانسور در آلمان نازي ،تمرام
آثار تر مه شده در حوزب ادبيات داستانی قب از اپ باید مجوز اپ میگرفتهاند و یای
از مواردي كه بررسی میشده پيشينة نژادي نویسنده بوده و هدف از این كرار لروگيري از

اپ آثار نویسندگان یهودي بوده است .رژیم نازي با استفاده از این الگوي گزینشی مری-
توانسته لداي روایی یهوديها را از امعه پاك و روایتهاي عمومی آلمان را از ترأثير آن
حفظ كند» (بيار0881 ،الف.)664 :

 .4-3الگوی روایت ناختی
به اعتقاد بيار (0881الف« ،)67 :این مسأله كه روایتها داستانهایی ساخته شدهاند و مرا در
آنها اي گرفتهایم باعث نمیشود نتوانيم نسبت به آنها موضعگيري كنريم» .در واقرع «مرا
باید نسبت به [ ]...روایتها موضعگيري كنريم ترا بتروانيم در هران عمر كنريم» ،مرا «بایرد
دربارب لحت و اعتبار روایتهایی كه زندگیمران را تحرت ترأثير قررار مریدهنرد قضراوت
كنيم» (بيار0881 ،الف .)67 :در نتيجه ،بيار در مدل تحليلیاش از الگوي روایرتشرناختیِ
والتر فيشر بهره می وید و نشان میدهد « گونه مریتروانيم روایرتهرا را ارزیرابی كنريم ترا
مشخص شود آیا باید باورشان كنيم یا از كسانی كه باورشان دارند ،فالله بگيرریم یرا حتری
آنها را فعاونه به الش باشيم» (0881الف .)646 :این ارزیرابی برر مبنراي دیردگاه روایری
افراد لورت میگيرد ،پس نتيجة آن میتواند از فردي به فرد دیگرر متفراوت باشرد (بيارر،
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0881الف .)646 :در این ا فقرط یاری از عنالرر مردل والترر فيشرر ،یعنری مفهروم انسرجام
ساختاري با ذكر مثال توضي .داده میشود:

 .1-4-3انسجام ساختاری
به گفتة بيار (0881الف ،)644 :انسجام ساختاري به همراهنگی درونری هرر روایرت مربرو
میشود؛ به اینكه آیا روایت ،خواه در فرم ،خواه در استدول (فيشرر ،6667 ،نقر از بيارر،
0881الف )644 :در خود تناقض دارد یا نه .برراي مثرال ،بيارر (0881الرف )644 :بره نتيجرة
تحقيقاتی اشاره میكند كه لرد باتلر 6دربارب عوام منجر به حملره بره عرراب در سرال 0888
انجام داده است .لرد باتلر اذعان میكند «اطالعاتی كه ن براساس آن آغاز شرد بريش از
حد اغرابآميز بوده است» اما این طور نتيجهگيري مریكنرد كره «هري كرس در ایرن وضرع
مقصر نيست» (بيار0881 ،الف .)644 :بيار میگویرد «پرذیرفتن ایرن مسرأله كره اطالعرات
منجر به آغاز ن بيش از حد اغرابآميز بوده با این نتيجرهگيرري كره هري كرس در ایرن
وضع مقصر نيست سازگاري ندارد» .بنابراین ،در این ا روایت باتلر انسجام ساختاري ندارد
و از این رو «نمیتوانيم روایت او را باور كنيم» (0881الف.)644 :

 .4ظرفیتهای پژوهشی نظریۀ روایت
گفتار حاضر پس از شرح مدل تحليلی بيار به توليفِ ظرفيتهاي پژوهشی آن میپردازد؛
براي این كار ابتردا برخری از پرژوهشهراي بيارر در رار وب نظریرة روایرت را تولريف
میكند و سپس توضي .میدهد كره گونره مریتروان براسراس ایرن پرژوهشهرا تحقيقرات
بيشتري انجام داد.

 .1-4روایتها در ترجمه و روایتهای ترجمه( 2بیکر)2225 ،
یياررر ( )0889یارری از روایررتهرراي مفهررومی حرراكم بررر گفتمررانهرراي حرفررهاي تر مرره را
زیرسوال میبرد؛ روایتی كه براساس آن تر مه با ميسر ساختن اماران گفرتوگرو و تبرادل
1. Lord Butler
2. Narratives in and of Translation
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ها باعث ایجاد لل .و تساه و تفاهم بين آنها میشرود (بيارر.)4 :0889 ،

در این روایت ،متر م «واسطهاي لادب» و تر مره «عامر ایجراد خروبی» و «ابرزاري برراي
برقراري رابطه بين فرهن هراي مختلرف» تلقری مریشرود و «ازایرنرو [ ]...بره اعضراي ایرن
فرهن ها كمک میكند بهتر یادیگر را درك كنند» (بيار .)6 :0889 ،در نتيجره ،مفراهيم
«گفتوگو ،تبادل نظر ،درك و البته دانش به لحا اخالقی بار «مثبت» دارنرد و بردون هري
مشالی به عدالت ،لل ،.تساه و پيشرفت میانجامند» (بيار .)6 :0889 ،به عبارت دیگرر،
تر مه «پ » است و متر م «سازندب پ » و این پ «هميشه برار مثبرت دارد» و «هميشره برراي
مقالد خوب (اخالقی) ساخته میشود» (بيار.)6 :0889 ،
بيار روایتِ «پ » و «سازندب پ » را غيرواقعی و كوركورانه می دانرد و معتقرد اسرت
نين روایتی واقعيتهاي مو ود در زمينة تعارم هاي سياسی و نقش پيچيدب متر مان
را در آن پنهان میكند (بيار .)68 :0889 ،بله ،پ ها « به ما این اماان را میدهند كه از
رویشان عبور كنيم و با اعضاي فرهنگی متفاوت ارتبا مثبت برقرار كنيم ،امرا در عرين
حال نيروهاي مها م را نيز قادر می سرازند كره از رویشران بگذرنرد و كر

معيرت را

باشند و مث له و نابود كنند» (بيار .) 6 :0889 ،بنرابراین ،متر مران بایر د ایرن حقيقرت را
بپذیرند كه در تقویت و انتشار هر نوع روایرت و گفتمران ،نره لزومراً فقرط روایرتهرا و
گفتمانهاي مثبت ،نقش دارند .بيار در تشری .نقش مترر م هرا در بافرت تعرارمهراي
سياسی به سازمان ممري (موسسرة تحقيقرات رسرانه هراي خاورميانره) اشراره مریكنرد و
توضي .می دهد كه تيم متر مان ممري گونه با ابزارهاي روایی خاد خود از طریرق
هاي دیگر ،روایتهاي منفی می سازند و به تعارمهراي سياسری

تر مه دربارب فرهن
دامن میزنند.
با تو ه به مقالة روایتها در تر مه و روایتهاي تر مره (بيارر )0889 ،پرژوهشهراي
زیر در این حوزه پيشنهاد میشود:
 -6پژوهشگران میتوانند به پيروي از بيار نمونههاي دیگري از نقشهاي منفی متر مان را

در تعارمهاي سياسی معرفی كنند تا روایرت «پر » و «پر سراز» را زیرر سروال ببرنرد .مرثالً
میتوانند به روایتهاي مختلف متر مانِ سازمان ممري یا سرازمانهراي شربيه آن (از ملره
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 )Watching Americaاشاره كنند تا مشخص شرود پلری كره متر مران برين دو فرهنر
میسازند لزوماً هميشه بار مثبت ندارد و میتواند به ن دامن بزند.
 -0بيار ( )0889فقط ب ه یای از استعاره هاي مو ود (استعارب پ و پر سراز) در دنيراي
تر مه كه براي تر مه نقش مثبت قائ اند ،می پردازد .در دنياي تر مره ،اسرتعارههراي
دیگري نيز و ود دارد كه اساساً نقش تر مه و متر م را مثبت ارزیابی میكنند.
پژوهشگران می توانند در ار وب نظریة روایت بيارر ایرن اسرتعاره هراي دیگرر را
بررسی كنند و ببيند آیا می توانند مثال نقضی براي هر یک در دنياي تر مه بيابند .مقالة
حاضر یای از این استعاره ها را پيشرنهاد مریكنرد :ترن 6در مقالره اش برا عنروان «هویرت
متر م به روایتِ استعاره» 0استعاره هاي مختلفی براي نقش متر م معرفی میكند .او در
یای از این استعارهها ،متر م را دول ازدواج میداند « :متر م دول یا واسطهاي اسرت
كه وظيفه دارد به مردم كمک كن د با ادبيات خار ی آشنا شوند و ترغيبشان كنرد بره
ادبيات خار ی عشق بورزند» ( .) 06 :0860آیا این روایت مفهومی از تر مه و مترر م
هميشه لحت دارد؟ آیا متر مان هي گاه از تر مة ادبيات براي مقالد منفی اسرتفاده
نمی كنند؟ آیا میتوان نمونه هایی از تر مة ادبيرات پيردا كررد كره هردف از آن ایجراد
آشنایی فرهن ها و عشق ورزي به یادیگر نباشد؟ به طور كلی ،آیرا مری تروان اسرتعارب
دول ازدواج را در ار وب نظریة روایت ،زیرسوال برد؟

 .2-4ترجمه و عملگرایی( 3بیکر2226 ،ب)
بيار (0881ب) بر گروههایی از متر مان و متر مان شفاهی متمركز میشرود كره «فعاونره
در برنامههاي ا تماعی و سياسی ایفاي نقش میكنند» و «آشاارا روایتهاي غالب زمانره را
به الش میكشند» (0881ب .)410 :او با استفاده از مفهوم روایت در علوم ا تماعی ،ابتردا
توضي .میدهد كه «اعضاي ایرن گرروههرا بره روایرتهراي مشخصری براور دارنرد و همرين
1. Tan
2. The Translator’s Identity as Perceived Through Metaphors
3. Translation and Activism
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روایتها آنها را گردهم میآورد» (0881ب .)418 :سپس میگوید «نظریرة روایرت بره مرا
این اماان را میدهد كه این گرروههرا و كارشران را دسرتكرم از دو منظرر بررسری كنريم»
(0881ب)479 :؛ اووً «میتوان انواع روایتهایی را كه نين گروههایی مریسرازند بررسری
كرد و دید آنها گونه بر این روایتها ،با انتخاب مطالب تر مهاي و شريوههراي تر مره،
تررأثير مرریگذارنررد» (بياررر0881 ،ب .)479-71 :ثانيرراً «مرریترروان بررا اسررتفاده از الگرروي
روایتشناختیِ فيشر مثالً انسجام روایتهاي این گروهها را بررسری كررد» (بيارر0881 ،ب:
 .)477بنابراین بيار در این مقاله بر پرسشهایی از این دست متمركز میشود؛ اعضراي ایرن
گروهها ه متنهایی براي تر مه انتخاب میكنند؟ آیا روایتهایی را كره بره شردت برا آن
مخالفاند در قابی متفاوت قرار میدهند و تضعيفشان میكنند؟ آیا براي اینكه بتوانند بره
تفسير مخاطبانشان از روایتها هت بدهند ،متن را دسرتااري مریكننرد (مرثالً يرزي را از
متن حذف یا به آن اضافه میكنند) یا از پيرامتنها استفاده میكننرد؟ آیرا روایرتهرایی كره
میسازند از انسجام ساختاري یا دیگر انواع انسجام برخوردارند؟ آیا به گروههاي ضرعيف و
در حاشيه كمک میكنند تا لداي رواییشان را به گوش برسانند؟
بررا تو رره برره مقال رة تر مرره و عم ر گرایرری (بياررر0881 ،ب) دو پيشررنهاد تحقيررق زیررر
مطرح میشود:
 -6پژوهشگران میتواننرد كرار نرين گرروههرایی را از دو هرت بررسری كننرد؛ اووً ایرن
گروهها ه متنهایی براي تر مه انتخاب مریكننرد و برا ایرن انتخرابهرا ره روایرتهرایی
میسازند .ثانياً براي تقویت و تضرعيف روایرتهرا گونره دسرت بره قراببنردي مریزننرد؟
گروههاي زیر براي نين پژوهشهایی مناسباند:
1- Translators for Peace
2- Babels
3- Translators and Interpreters Peace Network
4- ECOS
5- Translators without Borders
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 -0به پيروي از بيار میتوان روایتهرایی را كره ایرن گرروههرا مریسرازند از منظرر الگروي
روایتشناختی بررسی كرد تا مثالً مشخص شود آیا این روایتها انسجام درونی دارند و در
نتيجه میتوانند به هدف نهایی خود؛ یعنی مبارزه با روایتهاي غالب زمانه دست یابند .مرثالً
میتوان دید آیا روایتهایی كه گروه متر مان بردون مررز مریسرازد از انسرجام سراختاري
برخوردار است یا نه .بيار خود با بررسی كار گروه متر مان بدون مرز به ایرن نتيجره مری-
رسد كه روایت آنها فاقد انسجام ساختاري اسرت ،زیررا ایرن گرروه كره برراي ارگرانهراي
حقوب بشري مث پزشاان بدون مرز به لورت رایگان و برا اهرداف انسراندوسرتانه تر مره
میكند از شركت یوروتاست 6كه شركتی تجاري در امر تر مه است ،منشعب شده است.
به دلي و ود پيوندهاي متعدد در وبسایتهاي هر یک از این دو گروه بره دیگرري ،مررز
بين فعاليتها و اهداف تجاري و انساندوستانه مخردوش میشرود بره نحروي كره هرر عمر
انساندوستانه با اهداف تجاري نيز پيوند میخورد (بيار0881 ،ب.)477-473 :

 .3-4قاببندی مجددِ برخوردها در ترجمه( 2بیکر)2227 ،
قاببندي مجدد برخوردها در تر مه (بيار )0887 ،با استفاده از مفهوم قاببندي به بررسی
روشهایی میپردازد كه متر مان و متر مان شفاهی روایتهاي مو ود در مرتن یرا گفترار
اللی را تقویت ،تضعيف یا تعدی میكنند (بيار .)696 :0887 ،بيار در این مقالره توضري.
میدهد كه گونه میتوان در داخ و اطرراف مرتن عمر قراببنردي را انجرام داد (:0887
 )696و ند نمونه از راهبردهاي قاببندي در اطراف متن و درون متن را معرفی میكند.
بيار در توضي .قراب بنردي در اطرراف مرتن بره سرازمانهراي نومحافظرهكراري رون
«ممري» و «وا ين اِمِریاا» اشاره میكند .تخصص این سازمانها انتشار تر مة متنهایی
منتخب براي ساختن روایتهایی مشخص اسرت .او مریگویرد ایرن سرازمانهرا بيشرتر در
اطراف متن دست به قاببندي میزن ند .براي مثال ،با استفاده از تصرف گزینشری ،هران
عرب را افراطی و خطرناك لوه می دهند و براي این كار از بين مرتنهراي مختلفری كره
1. Eurotexte
2. Reframing Conflict in Translation
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كشورهاي عرب را به تصویر میكشند لرفاً بدترین نمونره هراي ممارن را برراي تر مره
انتخاب میكنند ( .)693 :0887قاب بندي در ایرن سرازمانهرا از را ه تصرویر و ویردئو نيرز
لورت می گيرد .براي مثال ،سرازمان «وا ينر امریارا» در تر مرة مرتنهراي عربری بره
انگليسی تصاویري در متن تر مه شده قرار میدهد و شرحی زیرشان مینویسد تا آنطور
كرره مرریخواهررد روایررتهرراي تر مررهاي را قرراببنرردي كنررد ( )696 :0887یررا در كنررار
تر مههایش ،لين ک ویدئوكليپی نيز قرار می دهد تا به تفسير ما از متن تر مه شده هرت
مشخصی بدهد (بيار .) 696 :0887 ،عالوه بر این راهبردهرا ،از پيررامتنهرا (تصرویر روي
لد كتاب ،معرفی روي لد كتاب ،مقدمه ،پريش گفترار و پرانویس) نيرز مریتروان برراي
قاب بندي بهرب بسيار برد (بيارر .) 618 :0887 ،برراي مثرال ،بيارر بره دو تر مرة عربری از
كتاب برخورد تمدنها و بازسازي نظم هانی نوشتة ساموئ هانتينگتون اشاره مریكنرد و
می نویسد هر دو تر مه ،مقدمههاي مفصرلی دارنرد و متر مران از طریرق ایرن مقدمرههرا،
هانتيگتون و نظریهاش را زیر سوال میبرند (.)616 :0887
مثالهایی كه بيار براي قاب بنردي درونمتنری مریآورد از فريلم مسرتندي اسرت برا
عنوان ِنين ِنين كه در سال  0880پس از ح ملة اسرائي بره اردوگراه نرين در كرانرة
باختري عرضه شد .بيار نسخة انگليسی این مسرتند را كره ظراهراً بيشرتر برراي مخاطرب
آ مریاایی تهيه شده است ،بررسی میكند .یای از واژه هراي پرتاررار در زیرنرویسهرا
واژب «شهيد» است .بيار می گوید معادل معيار این واژه در زبان انگليسی كلمة Martyr

است ،اما در زیرنویس انگليسیِ این مستند ،هر برار كره مصراحبه شروندگانِ فلسرطينی از
واژب شهيد استفاده میكنند ،معادل هاي دیگرري همچرون ( Victimقربرانی) و Killed

(كشته) به كار میرود ( .)611 :0887او می گوید این كرار دو دلير دارد؛ اول ایرنكره
« واژب شهيد از نظر معنایی با واژب  Martyrبه طور كامر همخروانی نردارد»؛ یعنری «در
زبان عربی ،شهيد عموماً به فردي اطالب میشود كره مخصولراً در نر بره لرورتی
خشونتآميز كشته میشود ،خواه داوطلبانه در این نر شرركت كررده باشرد ،خرواه
غيرداوطلبانه و بدون در نظر گرفتن دین و مذهبش» .بنابراین ،واژب شهيد آن بار معناییِ
ستيزه ویی و افرا گرایی را كه واژب  Martyrدر زبان انگليسی هنگام اشاره به هران
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عرب و اسالم پيدا كرده است در خود ندارد (بيار .) 619 :0887 ،عرالوه برر ایرن ،واژب
 Martyrدر نين فضایی بالفالله بنيادگرایی اسرالمی را بره ذهرن مری آورد و كراربرد
پیدر پی آن آب به آسياب كسرانی مری ریرزد كره نر

خاورميانره را نبرردي مرذهبی

میدانند (بيار ) 619-611 :0887 ،بنابراین ،بيار میگوید انتخاب معادلی مث Victim

یا  Killedدر نسخة انگليسی به اي واژب  Martyrروایتی غيرمذهبی از هان عرب و
فلسطين به دست میدهد.
براساس این مقاله ،میتوان پژوهشهاي مشابهی در مطالعات تر مه انجام داد:
 -6پژوهشگران میتوانند بر سازمانهایی مانند ممري متمركز شوند و روایرتهراي آنهرا و
نيز راهبردهاي قاببنديشان را بررسی كنند .مثالً میتروان بررسری كررد نرين سرازمانی از
طریق انتخابهاي تر مهاي یا دیگر ابزارهاي قاببندي ه روایرتهرایی از موضروعهرایی
مث بر ام ،ن یمن یا برخورد فلسطينيان و اسرائيلیها میسازند.
 -0همچنين میتوان راهبردهاي قاببندي درونمتنی و برونمتنی را در دیگر حوزهها ،مرث ً
ال
ادبيات یا ادبيات كودك ،بررسی كرد تا مشخص شود ایرن راهبردهرا گونره روایرتهراي
مو ود در متنهاي اللی را تقویت یا تضعيف میكنند .مثالً ت ييرر طررح لرد كترابهراي
كودك ممان است ابزاري براي قاببندي مجدد اثر تر مه شده و ساختن روایتی متفاوت
با روایت متن مبدأ باشد .ت يير لباسهاي كودكان در نقاشیها و لد كتابهاي تر مه شده
یا حذف تصویر س در كتابهاي كودك تالشی است براي هماهن كردن اثرر تر مره
شده با روایتهاي عمومی حاكم بر كشور.

نتیجهگیری
با تو ه به اطالعاتی كره در ایرن مقالره در اختيرار خواننردگان قررار گرفرت ،انتظرار مریرود
پژوهشگران بتوانند با تايه بر عنالر متعدد مدلِ بيار (ردهبندي روایت ،ویژگیهاي روایی،
قاببندي و الگوي روایتشناختی) و با استفاده از مفهوم روایتِ امعرهشرناختی ،پرژوهش-
هرراي بيشررتري انجررام داده و اطالعررات بيشررتري دربررارب نقررش تر مرره و متررر م در سرراخت
روایتها و درنتيجه در ساخت هان ا تمراعی در اختيرار مخاطبرانشران بگذارنرد .در ایرن
پژوهشها میتوان بر بررسی مواردي از این دست متمركز شد :استعارههاي مو رود دربرارب
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 روایرتسرازي سرازمانهرا و نهادهرا برا اسرتفاده از، مفاهيم مطرح در تراری تر مره،تر مه
 نقرش، روایت فرد متر م و مقاومت او در برابر روایتهاي عمومی و فراروایرتهرا،تر مه
، ناشرران، خبرگرزاريهرا، شيوههاي قاببندي در كرار متر مران،متر مان در روایتسازي
وبسایتها و سازمانهرا و گرونگی روایرتسرازي برا اسرتفاده از ایرن قرابهرا و انسرجام
.روایتهاي گروههاي فعال در زمينة تر مه
دادههاي وزم براي انجام نين پژوهشهایی را میتوان از منابع متعدد معآوري كرد؛
- متون حوزب ادبيرات و ادبيرات كرودك و مرتن، متنها (مانند متن اخبار سياسی-6 :از مله
 لرد كترابهرا و، مقدمرة مترر م، پيرامتنها (شام پانویسهرا-0 ،)ا تماعی-هاي سياسی
 كانرالهراي، روزنامرههرا، وبسایتهراي خبرري، خبرگزاريها-8 ،)مصاحبههاي متر مان
. ویدئوها و پيوندها، تصاویر-4 شباههاي ا تماعی و
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