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Abstract
The translation process is one of the most active stages in the production and payment of
cultural goods, which today actively plays a role in shaping the literary taste of the
audience. The translated text will be sent to the publishing market primarily due to cultural
situations. Probably in some areas, translation is faced with the pressure of homogeneous
approaches that are quite implicit and creepy, which, with scales and criteria, determine
the framework of the "appropriate" literary work. Macro systems, value institutions,
protocols, and literary-cultural awards all form an important part of the hypertext context
and the process of selecting and translating the text. Therefore, it is important to know how
a translation can regulate the entry and exit of cultural goods. Meanwhile, the Booker Prize
ceremony of the Arabic novel is influenced by the valuable institutions that have
significantly controlled the Arabic novel publishing market for many years by their own
criteria. On the other hand, the market for translating Arabic narrative texts in Iran has also
been affected by this trend. The present study uses a descriptive-analytical method to
explain the role of institutions in the two areas of selection, consumption, and its
consequences in constructing a pattern of cultural consumption and audience taste in the
translation publishing market, based on Pierre Bourdieu's field theory. One of the results
of this study is that the consumption pattern of Arabic narrative texts in Iran, with the
Booker Prize in the Arab world, has become a meaningful and action-oriented model, and
the field capital by mastering the habits, the translation norm of narrative texts has
influenced Arabic in Iran, so much so that the role of the translator has become truly
inferior, especially since with the rise of the patronage institution, the efficiency of
translators has declined significantly compared to previous periods.

Keywords: Cultural Consumption, Translation Norm, Pierre Bourdieu,
Field, Arabic Booker, Culture-oriented Translation Studies.
 Corresponding Author: f.aaraji26@ut.ac.ir
How to Cite: Araji, F. (2022). Investigating the Effect of the Booker Prize on the
Translation of Arabic Narrative Texts in Iran Relying on Pierre Bourdieu's Field
Theory. Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 12(26), 325350. doi: 10.22054/RCTALL.2022.68669.1632

ISSN: 2251-9017 Accepted: 25/May/2022

Assistant Professor, Department of Arabic Language
and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

eISSN: 2538-2608

Fatemeh Araji 

Received: 23/Jun/2021

Investigating the Effect of the Booker Prize on the
Translation of Arabic Narrative Texts in Iran
Relying on Pierre Bourdieu's Field Theory

مقاله پژوهشی

 -پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي---------دوره  ،21شماره  ،12بهار و تابستان 654 -615 ،2042
rctall.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/RCTALL.2022.68669.1632

بررسی تأثیر جایزة بوکر بر ترجمة متون روایی عربی در ایران با
تكیه بر نظریة میدان پییر بوردیو


فاطمه اعرجی

استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

فرآیند ترجمه ی ی از فعالترین مراحر ساخت و پرداخت كاالي فرهنگی است كه امروزه فعاالنه در
ش ردهی ذائقة ادبی مخاطب نقش ایفا میكند .متن ترجمه شده در درجة اول با توجه به موقعيتهاي فرهنگی
به بازار نشر روانه میشود .احتماالً در برخی عرصهها ،ترجمه با فشاري از روی ردهاي همگنگرا به طور
كامالً ضمنی و خزنده مواجه است كه با مقياسها و معيارهایی ،نهارنوب ا ر ادبی «مناسب» را تعيين میكنند.

تاریخ دریافت0022/20/20 :

چکيده

نظامهاي كالن ،نهادهاي ارزشگفار ،پروت ر و جوایز ادبی -فرهنگی ،همگی بخش مهمی از بافت فرامتنی
میتواند ورود و خروج كاالهاي فرهنگی را تنظيم كند .در این ميان مراسم اعياي جایزد بوكر رمان عربی،
تحت تأ ير نهادهاي ارزشگفار است كه با معيارهاي سنجش مختص به خود ،سالهاست بازار نشر رمان عربی
را به طور قابر توجهی در كنترل خود گرفته است .همچنين بازار ترجمة متون روایی عربی در ایران نيز تحت
تأ ير این روند قرار گرفته است .پژوهش حاضر با روش توصيفی -تحليلی ،درصدد تبيين نقش نهادها در دو
ساحت گزینش ،مصر

و پيامدهاي آن در برساخت الگوي مصر

فرهنگی و ذائقة مخاطب در بازار نشر

ترجمه با ت يه بر نظریة ميدان پيير بوردیو است .از نتایج این پژوهش آن است كه الگوي مصرفی متون روایی
و سرمایههاي ميدان با تسلط بر عادتوارهها ،هنجار ترجمهاي متون روایی عربی در ایران را تحتتأ ير قرار
داد؛ به نحوي كه نقش مترجم تبدیر به نقشی حقيقتاً فرودستانه شده است ،به ویژه آن ه با قدرت گرفتن نهاد
حمایتگري ( ،)Patronageكارآمدي مترجمان نسبت به دورههاي پيشين افولی نشمگير پيدا كرد.

بوردیو ،میدان.
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عربی در ایران با روي كار آمدن جایزد بوكر در جهان عرب ،تبدیر به الگوي معنادار و كنشمدار شده است

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

و فرآیند گزینش متن و ترجمه آن را تش ير میدهد .بنابراین ،اهميت دارد كه بدانيم نگونه یک ترجمه،
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مقدمه
اگر به نقش هنر در جامعه بيندیشيم به دركی از این ه نهادها نگونه كار میكنند خواهيم
رسيد .بر همين قياس ،نگرش كلی نهادها به آ ار هنري ،خط سير آن آ ار و تا حد زیادي
دامنه انتشار آنها را رقم میزند .در نظر داشتن زمينههاي اجتماعی توليد ،مدیریت و مصر
هنر ،به ما كمک میكند گامهاي اوليه را براي فهم این مسأله برداریم كه نهادها تا كجا
میتوانند در هر سه فرآیند یادشده ،نقش ایفا كنند.
انگليس به نقر از بوردیو 6مینویسد« :بسياري از جامعهشناسان بر این باورند كه ميالعه
آنچه در جامعه ما «هنر» ناميده میشود ،زمانی واقعاً میتواند قرین موفقيت باشد كه واژگان
«هنر»« ،ا ر هنري» و «هنرمند» را كه بسيار خاد و داراي بار معنایی ایدئولوژیکاند كنار
بگفاریم و به جاي آنها اصيالحات «فرمهاي فرهنگی»« ،توليدات فرهنگی» و
«توليدكنندگان فرهنگی» را به كار گيریم» (انگليس وهاگسون .)98 :6869 ،1در حقيقت این
نامگفاري ،كوششی در جهت فاصله گرفتن از دیدگاه كليشهاي مسلط است ،نراكه
اصيالح فرهنگ به هيچ وجه نمیتواند خنثی یا بیطرفانه قلمداد شود ،بل ه همواره با منافع
گروههاي اجتماعی خاصی ارتباط دارد.
مسأله ،فهم گرایشهاي ش ردهنده و جهتدار درون كر این سيستم است كه به لحاظ
فرهنگی و اقتصادي در موقعيتی فرادست قرار گرفته و منجر به واگفاري ارزشها به نهادهاي
تمایز 8گفار شده است ،امري كه به روند تثبيت ارزشهاي بازار كمک كرده است .آنچه در
اینجا اهميت دارد درك فرآیندي است كه موجب پيدایش یک گروه اجتماعی خاد،
بورژوازي و تولد ارزشهایی است كه سرمایهداري مستقيم و غير مستقيم بر آنها استوار
است .بنابراین ،خواهناخواه ،امروزه ميدان 4هنري از سازمانها و نهادهاي گوناگونی ش ر
گرفته است .این سازمانها و نهادها درگير رقابتی درونی و بيرونی هستند و این امر در مورد
توليدگنندگان كاالهاي هنري (رماننویسان) نيز صادق است .در این راستا مترجمان و ناشران
به توليدكنندگان اضافه میشوند .در همين مقياس ،امروزه با شروع نرخش فرهنگی ،تغييري

1. Bourdieu, P.
2. Inglis, D & Hagson, J.
3. Distincition
4. Field
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نشمگير كه عمدتاً ناشی از تأ ير مستقيم فرهنگ و ایدئولوژيهاي بنيادین بوده ،ایجاد شده
است تا جایی كه ترجمه به مثابه كنشی ضروري در برساخت فرهنگها قلمداد شده است.
اگر مجموعه آ ار ترجمه شده را یک نظام یا یک شب ه تلقی كنيم ،متون ترجمه شده
بخش بسيار مهمی از شب ه ارتباطهاي فرهنگی در مناسبات قدرت هستند .از این حيث اعتقاد
بر آن است كه ارتباطی مستقيم بين آ ار گزینش شده براي ترجمه و مناسبات قدرت وجود
دارد .نراكه از یک جهت قاعدتاً نهادهاي ارزشگفار در «انتخاب» تأ يرگفار هستند .عالوه
بر این ،فرآیند گزینش و ترجمه در نظام نندگانه ادبيات هر قومی ،طی فرآیندي پيچيده و
شاید در طوالنیمدت ،منجر به برساخت ذائقه مخاطب شود .در این ميان جایزد بوكر رمان
عربی ،نندین سال است كه با معيارها و قياسهاي گزینشی خود ،رمانی را به عنوان «بهترین»
انتخاب میكند؛ آنچه اهميت دارد گزینش این رمان براي ترجمه در ملر مختلف است كه
اختصاصاً در ایران با استقبال بسيار قابر توجهی نسبت به سایر متون روایی عربی ،مواجه شده
است .این استقبال در درجة اول ناشی از پيشبينی ناشر و مترجم از بازار نشر و در درجة دوم
ناشی از همسو شدن ذائقه مخاطب ایرانی با معيارهاي جوایز بوكر است .بنابراین ،پرسشهاي
پژوهش از این قرار است:
 نگونه مقولة سلية سازمانی -فرهنگی در بازار ترجمة متون روایی عربی در ایران تأ يرگفاراست؟
 هنجار ترجمهاي متون روایی عربی در ایران ،تحت تأ ير نه عواملی ش ر گرفته است؟همچنين دو فرضيه زیر در راستاي پرسشهاي پژوهش ميرح شده است:
 مشروعيت سازمانی جایزد بوكر و نقش عمده آن در بازار نشر رمان عربی در انتخاب رماناز سوي ناشر و مترجم و برساخت ذائقة مخاطبان ،تأ يرگفار است.
 هنجار ترجمهاي در متون روایی عربی در ایران در نند سال اخير كامالً تحت تأ ير پدیددسليه فرهنگی قرار گرفته است.

 .2پيشينة پژوهش
این پژوهش بهرمند از دو دسته پيشينة پژوهشی است؛ اول در حوزد مصر ترجمه و در یک
مقياسی كلی ،مباحث مربوط به ارتباط ترجمه با مقولة امپریاليسم فرهنگی ،پسااستعمارگرایی،
نرخش فرهنگی ،مناسبات قدرت و ...و دوم پژوهشهاي مربوط به نظریة ميدانها از دیدگاه
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پيير بوردیو است .درخصود حوزداول ،تنها به نند پژوهش كه تا اندازهاي در راستاي مقاله
حاضر است ،اشاره میشود.
شعبانیراد ( )6861در مقالهاي با عنوان «ش رگيري ميدان ترجمة نمایشنامه در دورد
پهلوي اول» روند تدریجی ش رگيري ميدان ترجمة نمایشنامه را با استفاده از نهارنوب
نظري بوردیو در بافت ایرانی بررسی كرد .از نتایج این مقاله آن است كه ميدان ادبی شاهد
ش رگيري ميدان ترجمة نمایشنامه بهدنبال تالشهاي عامالنی بود كه متعلق به دو ميدان فعال
و تأ يرگفار؛ یعنی ميدان قدرت و ميدان تياتر بودند.
ميرزا ابراهيم تهرانی ( )6868در مقالهاي با عنوان «ترجمه و جهانی شدن» مقوله «الگوي
جاذبه» و جایگاه زبانها در ترجمه را مورد واكاوي قرار داده است و در نتيجه یادآور میشود
كه ساختار جهانی ،خود ی ی از موانع گوناگونی فرهنگهاست .مقالة مورد اشاره با تبيين
این موضوع كه غالب و مغلوب بودن زبانها ناشی از سليه برخی كشورها بر برخی
فرهنگهاست ،ارتباطی تنگاتنگ با پژوهش حاضر دارد.
احسانی كيانیخواه ( )6861در مقالهاي با عنوان «نگاهی به ترجمة بينانشانهاي ،بررسی
نند مورد از جلد رمانهاي ترجمه شده از انگليسی به فارسی» به بازنگري مفهوم متن و
رسالت مترجمان در دنياي مدرن تأكيد كرده است.
درخصود حوزد دوم ،مقاالتی بسيار در شرح و بسط این الگو نگاشته شدهاند كه این
مقاله هم راستاي آنان نيست ،اما تعدادي از این مقاالت كه در پيشروي ادبيات نظري این
مقاله ،تأ يرگفار بودهاند ،قابر ذكرند.
جمشيدیها و پرستش ( )6831در مقالهاي با عنوان «دیال تيک منش و ميدان در نظریه
عمر پيير بوردیو .نشریه ميالعات جامعه شناختی» با نظمی قابر توجه روششناسی تلفيقی
بوردیو و روی رد رابيهاي این الگو را تبيين و روشن ساختهاند كه در پيشروي ادبيات نظري
مقالة حاضر ،ا ر بخش بوده است.
سجودي و نعمتگرگانی ( )6861در مقالهاي با عنوان «نقد اجتماعی سليقة مشروع
تماشاگران تياتر تهران از منظر نظریة ميدان بوردیو» با در نظر گرفتن تغييرات بنيادي كه در
فرآیند توليد و مصر تياتر در تهران ایجاد شده است با كاربست روی ردهاي جامعهشناختی
بوردیو به بررسی علر و عوامر این تغييرات پرداختهاند .پژوهش فوق مقولههاي توليد،

 | 114پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال  | 11شماره | 12بهار و تابستان 1041

مصر و توزیع كاالي فرهنگی -هنري را مدنظر قرار داده است ،همچنان كه به نحو مؤ ري
از نهارنوب تحليلی بوردیو بهرمند شده است.
با توجه به این پيشينه ،پژوهش حاضر بر آن است كه سازوكار جفب سرمایه فرهنگی
توسط نهادها را در ميدان ترجمة متون روایی عربی در ایران مورد بررسی قرار دهد .تاكنون
ننين پژوهشی در حوزد زبان عربی در هيچ یک از دو سيح رمان و ترجمه رمان ،انجام
نگرفته است.

 .1متون ترجمه به مثابه کاالهاي فرهنگي
 .2-1مصرف فرهنگي ترجمه
امروزه ،ميالعات فرهنگی توجه خود را به مناسبات قدرت و مردم به حاشيه رانده شده در
دنيایی معيو كرد كه در آن وفور نسبی از آنِ فرهنگهاي غربی است .در این روی رد
پرسش از نابرابري كمتر در نهارنوب بیعدالتی اقتصادي و بيشتر با پرسشهایی از هویت
و ارزشهاي آن ميرح میشود .امروزه نه با یک سركوبگر امپریاليستی آش ار ،بل ه با
قدرتهایی نرم مواجهيم كه با شيوههایی از اقناع مخاطب ،او را در سييره قدرت خود
شریک و راضی نگه میدارند.
بنا بر نظر كریس باركر 6تحليلی كامر از هر عمل رد فرهنگی نيازمند بحث دوباره دربارد
«اقتصاد» و «فرهنگ» است (باركر .)78 :6866 ،اصيالح «صنعت فرهنگ» احتماالً اولين بار
در سال  6647به وسيله آدرنو 1بهكار رفته است .در این ميان «مصر » به مثابه امري مختص
جوامع انسانی در قرن اخير در یک مقياس بزرگ به عنوان ی ی از ویژگیهاي بنيادین جامعه
ظهور كرده است .كاالهاي فرهنگی و مصر كنندگان آن كاالها به نوعی در حال مبادله
موقعيت8هاي اجتماعی در یک شب ه بسيار گسترده هستند .از منظر بودریار 4مصر به یک
نظام اقتصادي كالن و نه با مصر كننده مجرد در ارتباط است؛ از آن فراتر ،مصر بخشی
از یک نظام ارتباطی است كه تمایز اجتماعی و تبيين سالیق را از طریق استفاده از كاالها
نشان میدهد (كاریگان.)89 :6861 ،9
1. Barker, ch.
2. Adorno, T.
3. Position
4. Baudrillard, J.
5. Corrigan, P.

اعرجی | 111

تف يک قائر شدن بين نيازهاي مصنوعی و طبيعی در مباحث جامعهشناختی كه به تحلير
مصر مدرن میپردازند ،مرسوم است .در پس زمينة این قبير تحليرها ،برخی اقالم مصرفی
خاد از پایگاه یا ارزش باالیی برخوردارند (گرونو .)68 :6861 ،6به این ترتيب با این فرض
روبهرو هستيم كه اوالً از طریق مصر یک ژانر فرهنگی ،مشخص میشود كه افراد بر حسب
عالیق خود ،نه نوع فرهنگی را ترجيح میدهند .انياً اِعمال قدرت به توليد كاالي فرهنگی
منجر میشود كه ترجمه بخش مهمی از آن را بر عهده دارد .از این رو ،قيعاً اهدا ترجمه
اختصاصاً ترجمة ادبی -با بافت فرامتنی ترجمه در ارتباط مستقيم است.ورمير 1ضمن توضيح نظریة «اس وپوس» در ميالعات ترجمه ،بيان میدارد كه هر ترجمه
بر مبناي «سفارش» استوار است (هولمز و دیگران .)17 :6868 ،8براساس مبانی این نظریه،
متن مقصد هد ترجمه است .این متن باید با خواست «سفارشدهنده» ،كسی كه از مترجم
میخواهد متن را ترجمه كند ،ميابقت داشته باشد (زنده بودي .)61 :6868 ،همچنين ورمير
تبيين میكند كه هر ا ر خارجی كه از دیدگاه ایدئولوژي آمری ایی قابر درك باشد ،ام ان
ترجمه شدن پيدا میكند .از آنجا كه ننين راهبردهایی به ترجمههایی میانجامد كه كامالً
قابر عرضه به بازار كتاب هستند به تبدیر شدن ترجمه به كاالیی مصرفی و همچنين سلية
فرهنگی و اقتصادي ناشران زبان مقصد كمک میكند (هولمز .)31 :6868 ،در این ميان
ترجمه توانایی بر ساخت الگوهاي مصرفی را دارد و از این منظر ،الگوي مصرفی كنشی
معنادار در یک ميدان قلمداد میشود كه بر ابعاد ذهنی مصر كننده تأ ير فزایندهاي دادر؛
به گونهاي كه ظرفيت ش ردهی هویت فرهنگی را دارد .به هر صورت آش ار ساختن منيق
اجتماعی مصر  ،فوایدي دربر دارد كه حوزد ترجمه نباید از آن بی بهره بماند.

 .1-1بافت فرامتني ترجمه
مقولة مصر فرهنگی و نقش ترجمه در آن در موضعگيريهاي پسااستعماري از جمله
درك مقولة جهانی شدن بسيار مؤ ر است .ورود فرهنگهاي خارجی یا فراملی به هر
جامعهاي ،تنها در پرتو الگوهاي مصر فرهنگی ام انپفیر است .در این ميان نفوذ پدیدد
جهانی شدن از یک جهت حصار امن بومی و محلی را میش ند و از جهت دیگر،
1. Gronow, J.
2. Vermeer, H.
3. Holmes, J., et al.
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دریافتهاي نوین و تجربههاي فرهنگی جدید را به شدت تحت نفوذ ،كنترل و محدودیت
خود میآورد .امر جهانی ) (Globalizationبا كنترل نهادهاي هر جامعهاي ،گزینشها و
كنشهاي فرهنگی افراد آن جامعه را تعيين میكند ،امري است كه رفته رفته زمينة ایجاد
الگوهاي مصرفی مشخصی را در سيح كالن ،رقم میزند.
اگر محصوالت فرهنگی صرفاً موجب سرگرمی یا گفراندن وقت مصر كنندگان آنها
شوند ،دشوار بتوان دریافت كه نرا دولتها باید براي حمایت از آنها به گونهاي كه
محدودكننده تجارت باشد ،مداخله كنند .این امر نسبتاً پفیرفته شده است كه محصوالت
فرهنگی نقشی بيش از سرگرمی دارند ،بل ه نقش بسيار مهمی در ش رگيري اف ار عمومی
ایفا میكنند (وون.)36 :6868 ،6
ترجمه به عنوان یک فرآیند و یک محصول باید به عنوان واسيه و محصولی از تبادل
فرهنگی قلمداد شود .شناخت الگوهاي مصرفی در سایة آگاهیهاي برساخته
( )Constructedدر قالب بررسی فرهنگی جهانی ،واجد اهميت فراوان است (گيدنز:6861 ،1
 .)41-44ترجمه نه تنها امري انویه و اشتقاقی نيست ،بل ه ی ی از ابزارهاي مهم است كه
نهادهاي اجتماعی بزرگ به واسيه آن ،جامعه را كنترل و هدایت میكنند .بنابراین ،ترجمه
به هيچ عنوان جایگاه بیطرفانهاي ندارد ،بل ه گروههاي سياسی و ادبی اغلب متضاد براي
رقابت آنجا حضور دارند.
انتخاب متون براي ترجمه و رهنمودهایی كه حاكم بر رویه ترجمه هستند ،منافع كسانی
را منع س میسازند كه مسؤول راهاندازي و توليد كار هستند .حاميانی كه بيشتر با ایدئولوژي
ادبيات سروكار دارند تا بوطيقاي خود ادبيات .ترجمه از این دیدگاه دیگر پدیدهاي نيست
كه ماهيت و مرزهاي آن یک بار براي هميشه مشخص شود ،بل ه فعاليتی است كه به روابط
حاكم بر هر نظام فرهنگی وابسته است (هولمز و دیگران .)43 :6868 ،بنابراین ،ارتباط ميان
آ ار ترجمه شده و نهادهاي قدرت دست كم از دو منظر قابر بررسی است:
 «گزینش» آ ار ترجمه شده ارتباط مستقيم با نهادهاي ارزشگفار دارد. -نهادهاي ارزشگفار تأ يري مستقيم یا غيرمستقيم در برساخت ذائقه خوانندگان دارد.

1. Stones, R.
2. Giddens, A.
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 .6روششناسي الگوي کنش و ميدان پيير بوردیو در چهارچوب مصرف کاالي
فرهنگي
در یک نشمانداز كلی ،بوردیو هر آنچه در ارتباط با شيوههاي توليد و مصر آ ار هنري
بدیهی به نظر میرسد را به پرسش میگيرد .مفاهيمی نون كنش ،6مل ه یا عادتواره،1
سرمایه و ميدان مقولههایی هستند كه در این روی رد ارتباطی درونی با ی دیگر دارند .این
هر سه مفهوم با ی دیگر ما را قادر میسازد كه موارد مربوط به بازتوليد و دگرگونی كنشها
را در عرصه هنر و فرهنگ دریابيم .بنابراین ،پس از تعریف هر یک ،ارتباط آنا را با ی دیگر
و با حوزه هنري شرح میدهيم.
ميدان در وهلة اول ،فضاي ساختمندي از جایگاههاست .ميدان ،قدرتی است كه
تصميمات خود را بر كسانی كه وارد آن میشوند تحمير میكند .در وهلة دوم ،ميدان صحنة
كشاكشی است كه كنشگران و نهادها از طریق آن در پی حفظ یا براندازي نظام موجود
توزیع سرمایه هستند .هر ميدان داراي ام انات و قابليتهایی است كه در طول مراحر رشد
خود به دست آورده تا خود را در برابر تأ يرات خارجی مصون نگه دارد (استونز:6867 ،8
. )881
ميدان بر وجود منازعه در جهان هستی تأكيد دارد حال آن ه نهاد اشاره به نوعی توافق
دارد؛ دوم آن ه ميدان فراگيري بيشتري نسبت به نهاد دارد به نحوي كه مرزهاي آن كامالً
روشن نيست (پرستش و جمشيدیها .)18 :6831 ،یک ميدان حدود و غور خود را در ميان
سایر عوامر از طریق تعریف مسائر مورد نظر و عالئق خاصی تعيين میكند كه به مسائر و
عالیق ميدانهاي دیگر قابر تقلير نيست (بوردیو .)684 :6864 ،ساختار ميدان حالتی از
مناسبات قدرت ميان كنشگران یا نهادهاي دخير در مبارزه و توزیع سرمایة خاصی است كه
استراتژيها را هدایت میكند .رابيه ميان كنش و ميدان هميشه آگاهانه نيست .ميدان اساساً
استراتژيهایی توليد میكند كه به طور عينی میتواند با منافع تدوینكنندگان آن سازگار
باشد.

1. Practice
2. Habituse
3.Von, T.
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استراتژيهاي بازی نان به حجم سرمایة آنها و ساختار سرمایه بستگی دارد و هر ميدانی
از موضوع مبارزه و تاریخ خاصی برخوردار است (بون ویتز .)79 :6863 ،6بوردیو مفهوم
استراتژي را در این راستا بهكار میگيرد؛ زیرا كنشگران به گونهاي آگاهانه از قواعد پيروي
نمیكنند ،بل ه استراژيهایی وجود دارند كه آنها را به راه میاندازند .در واقع كنشگران
در مجموعه پيچيدهاي از محدودیتها و ام انات عمر میكنند .ننان ه میتوان دریافت این
حاصر تربيت ميدانی است كه به نحوي آگاهانه و نا آگاهانه كنشگر را جهت میدهد
(پرستش .)3 :6831 ،ميدانهایی وجود دارند كه براساس عادتوارهاي كه داراي ویژگیهاي
بسيار خاصی است ،بنا شدهاند؛ از جمله ميدانهاي توليد كاالهاي نمادین مانند ميدانهاي
مفهبی یا هنري(بون ویتز. )686 :6863 ،
خصوصيت دیگر ميدان این است كه كليه افرادي كه در یک ميدان قرار گرفتهاند در
تعدادي منابع بنيادي اشتراك دارند (بوردیو .)681 :6864 ،از همين رو جامعة هنري به تعبير
بوردیو ميدان توليد فرهنگی است .این نهادها در فرآیند تأ يرگفاري به طور مستقيم در هنر
انع اس نمییابند (انگليس و هاگسون .)18 :6869 ،بنابراین ،از دید بوردیو ،شب هاي از
موقعيتهاي متفاوت ،ميدان را ش ر میدهند و هر موقعيت وابسته به سرمایههایی است كه
در ميدانهاي مختلف دارد .اینگونه است كه ميدانهاي متعددي از جمله ميدان توليد
فرهنگی ش ر میگيرند .در یک ميدان ،كنشگران و نهادها با نيروهاي متفاوت و براساس
قواعد سازندد فضاي بازي براي دستيابی به منافعی مشخص در حال مبارزه هستند .كسانی كه
بر ميدان سليه دارند ،داراي ابزارهایی هستند تا آنها را به نفع خود بهكار گيرند ،اما آنان
باید مقاومت افراد تحت سليه را نيز به حساب آورند .بنابراین ،قدرت با یک ميدان و یک
حوزد فعاليت مرتبط است .از این منظر ،قدرت در ميدان ،به بهرهبرداري از یک نوع منبع نياز
دارد كه این منبع میتواند فرهنگی باشد .نباید از نظر دور داشت كه ميدانها فضاهایی با
مرزهاي دقيقاً مشخص و كامالً مستقر نيستند (بون ویتز.)71 :6863 ،
در ميدان ،كنش برآیند منش و موقعيت آن در ميدان است (پرستش .)61 :6831 ،در این
ميان ،كنش ،تابع انتخاب كنشگر در تعامر با یک ميدان خاد است .سرنوشت آن انتخاب
را نيروهاي درگير در آن ميدان تعيين میكند .با این نوع انتخاب در حقيقت خود ماهيت

1. Bonnwitz, P.
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انتخاب تحتالشعاع قرار میگيرد ،انتخاب زمانی رنگ میگيرد كه با صالبت ساختار غالب
را بش ند و راه برونرفت از شرایط حاكم بر ميدان را بيابد.
بنابراین ،منش در ميدان ،همان ناخودآگاه فرهنگی ،قاعده الزامی هر انتخاب ،اصر
هماهنگكننده اعمال و الگوي ادراك و ارزیابی است .منش غالب نوعی از منش است كه
ساختارهاي اجتماعی با قدرت تمام آن را ش ر دادهاند .این نوع منش ،كنشگران را به سمتی
سوق میدهد كه نيزي را انتخاب كنند كه طبقات حاكم به دنبال آن هستند و به نوعی
محصول حس خود كونکبينی استعماري است (پرستش .)61 :6831 ،كنشها صرفاً نتيجه
عادتواره نيستند ،بل ه نتيجه رابية بين عادتواره شخص با وضعيت فعلی اوست (گرنفر،6
 .)687 :6863بنابراین ،هر ميدان عادتواره یا منش مختص به خود را دارد؛ یعنی مجموعهاي
از اصول كه اقدامات و ارزیابیها را رقم میزند و این موقعيت است كه منش و ميدان را به
ی دیگر ربط میدهد .مل ه به عنوان ميانجی و واسيهاي بين تأ يرات گفشته و انگيزهها و
محركهاي كنونی در آن واحد هم ساختمند است هم ساختدهنده .از این رو ،بوردیو
براي مل ه یا عادتواره تعاریف مختلفی ارائه میدهد كه ی ی از آنها «اصر الزامی هر
انتخاب» و «بدیهیسازي قاعدهمند» است .
كنش = {(عادتواره) ( +سرمایه)ر  +ميدان
از نظر بوردیو ،همة كنشگرانی كه در ذیر یک ميدان به فعاليت میپردازند ،تابع قواعد
یا قانون اساسی آن ميدان هستند .آنچه حقالورود به ميدان به حساب میآید ،همانا پفیرش
این قواعد است (بوردیو .)184 :6838،هر ميدان را میتوان همانند بازاري قلمداد كرد كه در
آن عامالن همانند بازی نان رفتار میكنند .هر ميدان را میتوان شب ه یا پي ربندياي از روابط
عينی ميان مواضع تعریف كرد (بون ویتز .)78 :6863 ،از همين رو میتوان نتيجه گرفت كه
تمام ميدانهاي اجتماعی ذیر ميدان قدرت قرار میگيرند.
فضاي جایگاه اجتماعی به وسيلة دو اصر و قاعدد متمایز متداخر؛ یعنی سرمایة اقتصادي
و سرمایة فرهنگی 1سامان داده میشود (استونز .)886 :6488 ،سرمایه بهرهمندي فرد از منافع

1. Grenfell, M.
2. Cultural capital
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خاصی است (همان .)889 :سرمایههایی وجود دارد كه افراد كامالً متوجه تأ يرات آن نيستند.
این نوع سرمایه كه به نام سرمایة نمادین مشخص میشود ،نهارمين نوع و گونه سرمایه است.
ميزان و نرخ تبدیر انواع و گونههاي خاد سرمایه ،ی ی از نشانههاي اصلی كشاكش
اجتماعی است .نهادها به واسية موقعيت بالفعر و بالقود آنها در ساختار توزیع انواع متفاوت
قدرت یا سرمایه ،تحمير میكنند؛ انواعی كه تملک بر آنها منافع خاصی را به همراه دارد
كه در ميدان و همزمان از طریق روابط عينی با سایر مواضع تبدیر به موضوع مبارزه میشوند.
یک ميدان را میتوان نوعی بازار با توليدكنندگان و مصر كنندگان كاال در نظر گرفت.
موضوع این مبارزات انباشتِ ش لی از سرمایه است كه سليه بر ميدان را ام انپفیر میسازد.
از این رو ،سرمایه همزمان هم وسيله است هم هد  .در حقيقت نقش سرمایه در این است
كه سرمایهداران در منازعات بر سر انحصار قدرت یا دستكم دستیابی به ش ر مشروع
آن با ی دیگر رقابت كنند (بوردیو. )118 :6661 ،
براي توضيح و تبيين هر رویداد اجتماعی باید تركيب اجتماعی كنشگر و ساختار حييه
اجتماعی خاصی كه وي در آن عمر میكند و نيز شرایط خاصی كه كنشگران در آن با
ی دیگر برخورد كرده را تجزیه تحلير و بررسی كرد .همچنين موقعيت در ميدان كنشگران
را به جانب الگوي رفتاري خاصی متمایر میكنند (استونز .)887 :6488 ،این تمایر به رفتار
خاد ،رفته رفته تبدیر به مل ه یا عادتواره میشود.
به واسية انگارد عادتواره ،نظریة خاصی در مورد توليد اجتماعی عامالن و منيق كنشِ
آنها به وجود میآید .به باور بوردیو ،جامعهپفیري با ادغام عادتوارههاي طبقاتی به واسيه
بازتوليد طبقه به مثابه گروهی كه عادتواره مشابهی دارد در افراد تعلق طبقاتی ایجاد میكند
(بون ویتز .)36 :6863 ،هرنند عادتواره محصول تعلق اجتماعی است ،اما در ارتباط با یک
ميدان ساختارمند میشود (همان .)688 :همچنين عادتواره به مثابه محصول موقعيتها،
مداوم در حال تغيير است (بوردیو .)7 :6668 ،در واقع این ساختارمندي محصول قواعدي
است كه بر هر ميدانی حاكم شده اند.

 .0سرمایة فرهنگي در ميدان رقابتي جایزة بوکر عربي (الجائزة العالمیة للروایة العربیة)
جایزد جهانی رمان عربی ی ی از بزرگترین و پراهميتترین جوایز جهان عرب است.
مهمترین هدفی كه این جایزه در پيش دارد ،متمایز ساختن آ ار برجسته روایی در حوزد
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ادبيات عربی است .همچنين در پی باال بردن سيح تقاضا ،نسبت به این ادبيات در سيح
جهانی است و آن از طریق ترجمة آ ار برنده و انتشار این آ ار به زبانهاي زنده در دنيا است.
این جایزه فعاليت خود را در سال  1887و با حمایت فرهنگی و مالی «مؤسسه من بوكر» و
«اداره فرهنگ و گردشگري ابوظبی» آغاز كرد .ادارد امور مربوط به بخشنامهها و
آیيننامههاي جوایز از جمله مسؤوليتهاي هيأت امناي این مؤسسه است .این هيأت تنها از
عربزبان تش ير نشده است ،بل ه شامر اعضاي غيرعربزبان نيز است .از مهمترین وظایف
هيأت امناء ،مشخص كردن اعضاي هيأت داوران است كه در هر دوره به طور ساالنه پنج تن
از این اعضا مشخص میشوند .هيأت داوران مسؤول انتخاب رمانها و درج آنها در ليست
بلند ،ليست كوتاه و سرانجام انتخاب بهترین رمان كه شایسته جایزه است ،هستند .رمان برنده
شده به طور رایگان به زبان انگليسی ترجمه میشود .نویسندگان شركتكننده از لحظه
كاندید شدن به طور ضمنی متعهد میشوند كه در فعاليتها ،گردهماییها و حضور رسانهاي
مرتبط با این سازمان نه در جهان عرب و نه در خارج آن ،شركت فعال داشته باشند.
جایزد بينالمللی رمان عربی از نندین سازمان ،بودجه و پشتيبانی دریافت میكند .هيأت
داوران از ميان منتقدان ادبی و دانشگاهيان انتخاب میشود و موفقيت در كسب جایزد بوكر
عموماً به معناي شهرت جهانی و موفقيت است؛ از همين رو ،این جایزه اهميت بسزایی در
صنعت و تجارت كتاب دارد.6
ن اتی در صود هيأت امناي این جایزه سرنخهایی از حضور فرهنگی فعال مؤسسه بوكر
بریتانيایی به دست میدهد و نشان از آن دارد كه این مؤسسه به پشتيبانی مالی و رسانهاي خود
اكتفا ن رده ،بل ه در پی این پشتيبانیها ،حق حضور مسلم خود را در این عرصه محفوظ نگه
داشته است .از این رو «محمد ابوالسعود الخياري» پژوهشگر و منتقد ادبی از این حضور با
این عبارت یاد میكند« :وجبة عربیة بطعم انجلیزی» (غفایی عربی با طعم انگليسی)
(ابوالسعود الخياري .)94 :1864 ،به هر صورت وابستگی ناگسستنی بوكر عربی به بوكر
بریتانيایی ،نهفته در وابستگی ف ري و فرهنگی كارگزاران و مجریان این جایزه به قواعد
مؤسسه بوكر بریتانيایی است .این حضور نه در مجلس امناء و نه در گزینش هيأت داوران،
قابر مالحظه است .براي نمونه ،جاناتان تيلور ،1رئيس مؤسسه جایزد بوكر عربی و هيأتمدیره
1. Aarabicfiction.org
2. Taylor, J.
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جایزد كان 6بوده كه انگليسیتبار است .همچنين یاسر سليمان ،1رئيس هيأت امناي جایزد
بوكر عربی ،جالب توجه است كه وي دارنده نشان امپراتوري بریتانيا بوده و سالها در مسند
استادي دانشگاه كمبریج و عضو انجمن سلينتی ادینبورگ است .دیگري ایولين (ایو)
اسميت ،8دبير بنياد جایزد بوكر عربی است كه مدیر ارشد بسياري از موسسات خيریه و
غيرانتفاعی در بریتانيا بوده؛ قبر از آن او وكير یک شركت حقوقی -تجاري در لندن بود.
به هر ترتيب ،شاید در وهلة امر به نظر برسد كه باید تف ي ی اساسی ميان نویسنده كه
احتماالٌ براي یک حامی یا تحت تأ ير قواعد نهادهاي ارزشگفار ،ا ري را توليد میكند و
مترجم كه ا ر را براي بازار هنري ترجمه میكند ،قائر شویم ،اما در هر دو صورت هر دو
تحت تأ ير نهادها قرار گرفته اندو در حقيقت ورودي ميدانها گوناگون است ،اما حد و مرز
ميدانها نامشخص و سيال است (ر.ك :جن ينز .)687 :6861 ،4بنابراین ،از این منظر ،تا زمانی
كه ا ر ادبی به مثابه كاالي فرهنگی بررسی میشود ،نندان نمیتوان ميان توليد ا ر هنري و
ترجمة ا ر هنري ،تفاوت قائر شد .بنابراین اعياي جوایز ادبی منحصر به رمان نویسان نيست.
جایزه یا تقدیر شامر مترجمان نيز میشود ،اما ن تة حائز اهميت آن است كه نه بسا
شهرت یک مترجم یا تقدیر از او تنها وابسته به «گزینش» متنی از سوي وي جهت ترجمه
است و نه صرفاً به دلير مهارتهاي فنی به كار رفته در آن ترجمه .از این رو ،ميدان مدنظر
این پژوهش ،از یک طر فضاي حاكم بر این جایزد ادبی در جهان عرب است و از طر
دیگر ،فضاي فرهنگی حاكم در بازار نشر متون روایی عربی در ایران است .بازی نان هر دو
ميدان ،نهاد قدرت ،رماننویسان ،ناشران و مترجمان ،هستند .عمر یا كنش ،نویسندگی در
قالبهایی مورد تأیيد یا مشروع نهاد قدرت ،گزینش و ترجمة آ ار برندد جایزه با معيارها و
استانداردهاي جایزد بوكر است.
در خصود طر اول ميدان به كليات ذكر شده از فضاي حاكم بر آن اكتفا میكنيم،
اما درخصود طر دوم ميدان ،سعی در تبيين و بازگشایی عواملی داریم كه ناشران و
مترجمان را به سوي گزینشی ویژه سوق میدهد .در تبيين این امر از مقوله مبارزد زبانی و
الگوي كنش -ميدان پيير بوردیو بهرهمند شدهایم.
1. Cannes.
2. Suleiman. Y.
3. Smith, E.
4. Jenkins, R.
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همانيور كه اشاره شد ،ميدانها فضاهاي ساختاریافته جایگاهها هستند كه قوانين ابتی
براي كاركرد خود دارند .در هر ميدان یک مبارزه وجود دارد كه هر بار باید در جستوجوي
اش ال ویژه آن برآید؛ مبارزه ميان تازهواردانی كه میكوشند حق ورود به ميدان را پيدا كند
و سليهگرانی كه تالش میكنند از انحصار دفاع كرده و زمينه رقابت را از ميان ببرند.
همانيور كه اشاره شد ماهيت دوگانه محصوالت فرهنگی ایجاب میكند كه با تأمر
بيشتري به تمایر احتمالی دولتها به حمایت از محصوالت فرهنگی براي حفظ یا ترویج
فرهنگ بنگریم .حفظ یا ترویج فرهنگ به وسيله محصوالت فرهنگی ،یک هد تنظيمی
مشروع براي اعضاي سازمان جهانی تجارت است (وون.)31-34 :6868 ،
در این ميان ،منش زبانی محصول صر گفتمان نيست ،بل ه محصول گفتمانی است كه
با یک موقعيت سازگاري پيدا كرده و یا با یک بازار یا ميدان تيبيق پيدا كرده است (بوردیو،
 .)644 :6864هر بار كه گفتمانی خياب به گيرندگانی توليد میشود كه قادر به ارزشيابی،
ارزیابی و بها دادن به آن هستند ،یک بازار زبانی به وجود میآید .شناخت توانش زبانی
صر  ،پيشبينی ارزش كنش زبانی در یک بازار را ميسر نمیكند (اینجاست كه موقعيت
نقش اصلی را ایفا میكند)؛ بهایی كه محصوالت یک توانش خاد در یک بازار خاد
دریافت میكنند به قوانين قيمتگفاري خاد این بازار بستگی دارد (همان .)641 :رابية
وابستگی بسيار روشنی بين سازوكارهاي سليه سياسی و كارهاي قيمتگفاري زبانی خاد
در یک موقعيت اجتماعی معين وجود دارد .روابط قدرتی كه بر این بازار سليه دارد باعث
میشود كه بعضی توليدكنندگان و بعضی توليدات از ابتدا از مزیت برخوردار باشند (همان:
.)646
به این ترتيب مترجمانی كه وارد بازار زبانی شوند ،نانارند از قوانين این ميدان تبعيت
كنند ،نراكه اساساً كنش زبانی (اختصاصاً روایتنویسی) ،تنها زمانی ارزشمند قلمداد
میشود كه بازاري براي آن وجود داشته باشد .اینجاست كه ميالعات ميدانی تفاوتهاي
عظيم ذائقهها را نشان میدهد .امري كه نشان میدهد گزینش متون براي ترجمه نيز هرگز
تصادفی نيست ،بل ه كنشی آن را هدایت میكند كه در حقيقت سليقة 6مصر را در كنترل
خود دارد و با جهتدهی ،باعث ایجاد ی دستی و در منيق بوردیو باعث «تمایززدایی»
میشود؛ بنابراین ،بوردیو به این ی دستی هرگز خوشبين نبوده است.
1. Taste
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به عقيدد بوردیو ،براي این ه یک ميدان فعاليت داشته باشد ،الزم است مسائر خاد و
افرادي وجود داشته باشند كه آمادد بازي 6در این ميدان باشند و از منشی برخوردار باشند كه
متضمن شناخت و بازشناسی قوانين است (بوردیو .)684 :6864 ،بوردیو همچين بر آن است
كه خصوصيات موقعيتهایی را كه روشنف ران و هنرمندان در ميدان قدرت اشغال میكنند،
تابعی از موقيعتهایی است كه در ميدان ادبی و هنري كسب میكنند (بوردیو.)688 :6876 ،
از همين رو  ،بازار توليدات زبانی ،خواه ناخواه ميدانی را تش ير میدهد كه حدود و غور
خود را از طریق نهادها و سازمانها تعریف میكند .هر نه قدرت یک نهاد بيشتر باشد ،ام ان
تحمير معيارهاي خود را در هر ميدان بيشتر دارد و در نهایت آن یکدستی ميلوب حاصر
میشود.
با توجه به آنچه گفشت ،ساختار ميدان ترجمة رمان عربی در ایران ،تبدیر به حالتی از
مناسبات قدرت ميان كنشگران یا نهادهاي دخير در «مبارزه» شده است كه در جریان
مبارزات قبلی انباشت شده و استراتژيهاي بعدي را هدایت میكند .مبارزاتی كه در این
ميدان جریان دارد ،خواه و نا خواه بر سر انحصار (اقتدار) یا (قدرت) در میگيرد كه مشخصه
بارز ميدان است .باید به یاد داشت كسانی كه در یک ميدان در ميان مناسبات قدرت در
تالش براي حفظ اقتدار هستند ،احتياج به استراتژيهایی دارند؛ از مهمترین این استراتژيها
در ميدانِ ترجمة متون روایی ،توليد یک گفتمان و به تبع آن توليد یک ذائقه ی دست است.
این گفتمان فضایی را در ميدان خلق میكند كه بازی نان از رانده شدن از ميدان هراس پيدا
كنند .همچنين وارد شدن به ميدان (مثالً ميدان فروش رمان به مثابه كاالهاي فرهنگی) بدون
پرداخت عوارض ام انپفیر نيست .از جمله مهمترین این عوارض اوالً تشخيص ارزش این
ميدان و انياً ورود به استراتژيهاي حفظ گفتمان غالب است .در این ميان ،هيأت داوران
(اختصاصاً داوران بوكر) یا به تعبير دقيقتري «متنشناسان» تنها كسانی هستند كه قادر به ا بات
موجه بودن ا ر و تشخيص ارزشی هستند كه بدان نسبت داده میشود .به این ترتيب ،ا ر به
ميدان خود كه در اینجا ميدان رقابت براي كسب جایزه بوكر است« ،مدیون» میشود.
سرانجام مترجم با گزینش ا ر برنده شده ،و ترجمه و نشر آن ،خواه ناخواه در حفظ
ساختارهاي موجود قدرت سهيم شده است و او نيز مدیون این بده بستانها میشود .حال
میتوان نند گزاره اساسی را در نظر داشت -6 :مترجم رمانهاي عربی بوكر در ایران ،تابع
1. Play

اعرجی | 101

قيمتگفاري بازارهاي زبانی جهان عرب است -1 .آنچه را مترجم رمانهاي بوكر عربی در
نند سال اخير در ایران به انجام میرساند ،جلود مستقيمی از یک برگردان زبانی نيست ،بل ه
محصولی پيچيده از رابية بين گزینش ،كنش و بازار است؛ به نحوي كه بعيد است در جایی
خارج از این رابيه وجود داشته باشد -8 .رابية سلسلة مراتبی یا فرادستی -فرودستی در
كنش این نوع از ترجمه وجود دارد -4 .با گزینش نند ا ر از متون روایی بوكر كه به فارسی
برگردان شدهاند ،در نند دوره متوالی ،هنجارهاي ترجمهاي تحت تأ ير و تغيير قرار
گرفتهاند.
بنابراین ،این نهاد و مشابه آن به مثابه مؤسسان فرهنگی عمر میكنند كه به صورت
فزایندهاي تعيينكننده مصر كاالهاي فرهنگی هستند .در واقع اشغال این جایگاه
مشروعيتبخش -احتماالً در مورد حضور مؤكد نهادهاي غربی در گزینش بهترین رمان
عربی باید از لفظ استعمار به جاي اشغال استفاده كنيم  -ی ی از روشهاي ارزشگذاري
است كه با ادعاي كسب تخصص در یک فرهنگ متعالی و نخبه (اختصاصاً فرهنگ
بریتانيایی) ،صالحيت وضع قوانين را دارد ،نراكه همانيور كه اشاره شد ،قدرت در ميدان،
تنها در سركوب و ایجاد ممنوعيت خالصه نمیشود ،بل ه تشویق به گفتمانی خاد نيز توليد
قدرت میكند .به این ترتيب واضح است كه داوران این قبير از مسابقات هنري میتوانند نه
فقط به آ ار هنري یک هنرمند ،بل ه به دیگر فعاليتهاي او نيز مشروعيت ببخشند یا از آنها
سلب مشروعيت كنند .كسب شهرت و اعتبار هنري یا از دست دادن آن نيز به همين منوال
است« .این نهادها و كنشگران توان آن را دارند كه نيزي را هنر معرفی كنند حتی اگر آن
نيز از نگاه همگان صرفاً تودهاي آجر باشد» (انگليس وهاگسون.)17 :6869 ،
با توجه به تركيببندي مؤسسه بوكر و حمایتهاي مالی و رسانهاي انجام شده و با نگاهی
به مهمترین اعضاي هيأتمدیره و هيأت امنا كه شرحی از آن رفت ،میتوان دریافت كه
جایزد بوكر عربی تبدیر به فرصتی شده است تا گروهی خاد ،سليقه اي خاد را بر كنش
جمعی تحمير كنند .همچنين دالیر اعياي جایزه به یک رمان هيچگاه به درستی ضابيهبندي
نشده و بیاندازه سيال است؛ این سياليت و این تحمير گزینشها به نحوي فزاینده و قابر
توجه در بازار نشر متون روایی عربی در ایران ،جریان پيدا كرده است .البته این شاید
تقليرگرایانه باشد كه لزوماً همة رمانهایی كه در این دورد خاد ترجمه شدهاند از این
هنجار تبعيت كرده باشند .براي نمونه ،رمان خيال حالج ،ترجمة حميد رضا مهاجرانی،
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جایزهاي حاصر ن رده است ،اما مورد اقبال مخاطبان ایرانی قرار گرفته و اكنون به ناپ سوم
رسيده است .همچنين دیگر رمانهایی از این قبير كه راه خود را در بازار نشر پيدا كردهاند.
با این حال ،میتوان سخن از یک داللت غالب به ميان آورد و آن ،این است كه ی ی از
راههاي جفب سرمایههاي فرهنگی و از آن خود كردن بازار مصرفی كاالهاي فرهنگی همين
پروت رها و جوایز ادبی است .شاید بتوان گفت كه حضور این نهادها ،به نحوي زیبایيشناسی
كانتی را با ضدكانتی پيوند داده است ،نراكه از جهتی با رأي و نظر نخبگان محصول تا
اندازه كانتی را انتخاب و سپس با تعميمدهی ،آن را به تدریج به حوزههاي ضدكانتی
میكشانند.
به هر ترتيب ،جایزه به مثابه یک نهاد یا سازمان با تصميمات اقتصادي و فرهنگیاش در
نقش یک تنظيمكننده ظاهر میشود و قواعد بازي خاد ميدان را تثبيت میكند یا تغيير
میدهد .فرض بر این است كه وجود جایزه ادبی بوكر عربی ،بيش از آن ه در جهت تشویق
نویسندگان براي خلق آ ار هنري خالقانه باشد ،شامر دو كاركرد است:
 بازتوليد سرمایه در ميدان توليدات فرهنگی جهتدهی به ذائقه عامه مخاطبان رمان عربی.مصداق بارز این امر حركت محسوس مترجمان متون روایی عربی در ایران است.
مترجمان عالوه بر سفارش حاميان و یا مراكز نشر ،این بار خود نيز به طور مشخص و به
سادگی واقفاند كه ترجمة كدام ا ر براي تأمين معاش سودآورتر است .به دليلی بسيار
ساده ،منافع مترجمان و صاحبان مراكز نشر اقتضا میكرد كه متون روایی هنرمندانی كه به
شهرت و اعتبار بيشتري دست یافتهاند در درجه اول اهميت قرار بگيرد ،اما حال نالش اصلی
در این است كه مترجم این بار ،شهرت و اعتبار خود را نگونه و براساس نه مبانی كسب
میكند .در این ميان نقش نهادها و به ویژه مراسم اعياي جوایز به خوبی روشن میشود.
تعيين جایزه براي بهترین رمان سال ،ی ی از انگيزههاي مهمی است كه نه نویسنده و نه
مترجم نمیتواند به سادگی از آن نشمپوشی كند؛ صر نظر از مزایاي مالی این جوایز،
شهرت و اعتبار حاصر از آن ،یک شبه ره صد ساله رفتن است« .از همين رو وضعيت كنونی
بازار رمان عربی تفاوت معناداري با دورد قبر از روي كار آمدن جایزد بوكر دارد .كتابهاي
خریداري شده و اقبال خوانندگان نشان از همين امر دارد و این پيشرفت را در ادبيات داستانی
عربی ،مرهون همين جایزد بوكر باید دانست .در دورههاي قبر بجز نند ا ر از نجيب محفوظ
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و آ ار انگشتشمار دیگر ،حضور رمان عربی را در بازار نشر ایران ،كمرنگ میبينيم ،اما بعد
از بوكر ،رشد بازار كتاب زبان عربی بسيار قابر توجه است؛ اگرنه بعضی ترجمهها تحریف
شده و شتابزده ارائه شدهاند و ویرایشها ضعيف و عبارتها كامالً بوي ترجمه میدهد».6
تحولی كه در این بين بر جریان ترجمه تأ ير مهمی داشت ،این بود كه انتخاب و ترجمه
متون روایی عربی با شيوههایی نوین ،حول انگيزه سود سامان یافت و ننان رقابتی در بازار
ترجمه ایجاد كرد كه مترجمان فارسیزبان كمتجربه و فاقد سبک ،بیمهابا وارد این حييه
شده و شتابزده ،ترجمهاي مملو از غلطهایی فاحش و غيرقابر اغماض را روانه بازار كنند تا
در این مسابقه گوي سبقت را ربوده باشند .در ادامه نمونهاي از این ترجمهها ارائه میشود.

 .2-0رمان واحة الغروب-اثر بهاء طاهر -ترجمة رحيم فروغي
متن اصلی :وآخرون کانوا یجتهدون إلخفاء التشفی (طاهر)68 :1868 ،
ترجمه :برخی دیگر هم سعی میكنند خشمشان را پنهان كنند (فروغی.)61 :6868 ،
همانيور كه مالحظه میشود در مثال فوق ،واژد «التشفی» كه به معناي خوشحالی و
آسودگی از وقوع یک مصيبت براي دیگران است ،كامالً اشتباه برگردان شده است.
متن اصلی :وجه ملک حقیقی انتقل من جدران معبد (طاهر.)18 :1868 ،
ترجمه :او در این عصر فرشته است (فروغی.)13 :6868 ،
در ترجمه این قسمت از رمان به اشتباه «ملک» به فرشته ترجمه شده است در حالی كه
مراد پادشاه است.
متن اصلی :حتی لو كان قد تقدم لها العتذرت.
ترجمه :حتی اگر به من پيشنهاد می كرد پوزش می خواستم (همان)84 :
در ترجمه ،واژد اعتفار به اشتباه پوزش بهكار رفته است؛ در حالی كه اعتفار اینجا؛ یعنی
عدم پفیرش یک امر.

 .6برگرفته از سخنان حميدرضا مهاجرانی ،مترجم ادبيات داستانی عربی در ایران.
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 .1-0دروز بلغراد؛ اثر ربيع جابر و ترجمة صادق دارابي
متن اصلی :بسبب کثرة العساکر و الغرباء فی البلد(جابر.)61 :1866 ،
ترجمه :از وقتی غربتیها و نيروهاي نظامی وارد این شهر شدهاند (دارابی.)64 :6861 ،
مالحظه میشود كه غرباء به اشتباه غربتیها ترجمه شده است .غرباء به معنی بيگانهها و
غربتیها گروه خاصی از مردم با فرهنگ خاصی هستند كه به هيچ وجه معنی بيگانه نمیدهد.
متن اصلی :ردونا الی الجبل (جابر.)76 :1866 ،
ترجمه :ما را به كوه برگردانيد (دارابی.)67 :6861 ،
مراد از الجبل اینجا همان كوه لبنان است كه باید بيان میشد.
متن اصلی :فتح عینیه فی الظالم وشهق (جابر.)68 :1866 ،
ترجمه :در تاری ی نشمهایش باز و مثر خر عرعر كرد (دارابی.)669 :6861 ،
ترجمة صحيح میتواند این باشد كه در تاری ی نشمهایش را باز كرد و از شدت ترس
فریاد كشيد یا به شدت گریست.

 .6-0فرانکشتاین في بغداد؛ اثر احمد السعداوي و ترجمة امل النبهاني
متن اصلی :یلتحق بالرفیق األعلی (السعداوي)68 :1868 ،
ترجمه :دوست آسمونی مون (نبهانی.)61 :6863 ،
ترجمه صحيح خداوند است.
متن اصلی :لها الحق الکامل بالتشفی (السعداوي.)69 :1868 ،
ترجمه :او حق این را داشت كه شفا پيدا كند (نبهانی.)67 :6863 ،
تشفی به اشتباه شفا یافتن ترجمه شده و ترجمه صحيح خوشحال و خشنود بودن است.

 .0-0حرب الکلب الثانیة؛ اثر ابراهيم نصراهلل و ترجمة ستار جليلزاده
متن اصلی :لنأخذ ساعتیهما ،األقراط ،السوار الذی فی ید البنت( ..نصراهلل.)46 :1861 ،
اقراط به اشتباه گردنبند ترجمه شدهاند (جليرزاده.)47 :6867 ،
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متن اصلی :أتقصد فعالً جسراً جویاً؟ (نصراهلل.)48 :1681 ،
ترجمه :منظورت فعالً پر هوایی است( .جلير زاده.)46 :6867 ،
در این ترجمه ،واژد فعالً كه به معناي واقعی است به اشتباه فعالً نوشته شده است.
متن اصلی :کانت البلد قد استسلمت لتلک القاعدة( ..نصراهلل.)49 :1861 ،
ترجمه :كشور تسليم آن پایگاهی شده بود كه ( ..جلير زاده.)96 :6867 ،
در اینجا قاعده كه به معناي اصر و قاعده است به معناي پایگاه ترجمه شده است.
متن اصلی :أتیتک ذات یوم مثقالً بالهموم (نصراهلل.)76 :1861 ،
ترجمه :آن روز كه سرسنگين و پریشانی خاطر با تو مالقات كردم (جلير زاده.)38 :6867 ،
سرسنگينی هرگز نمیتواند ترجمه مثقالً بالهموم باشد (ر.ك :یوسفی.)6488 ،
نمونههاي بسيار دیگري از غلطهاي ترجمه وجود دارد كه نشان از كمتجربگی مترجم،
شتابزدگی و تسلط پایين دارد .همچنين در كنار این اشتباهات نمونههاي بسيار دیگري وجود
دارد كه نشان از عمل رد ضعيف مترجمان در كاربست مؤلفههاي الزم و ضروري ترجمه
دارد ،اما در حوصله بحث نمیگنجد.
به هر ش ر با نگاهی به ناشران سرشناس و موفقی نون نيلوفر ،نيماژ ،گر آذین ،روزنه ،الث،
نی و ...كه این ترجمهها را سفارش داده یا منتشر ساختهاند ،درمییابيم كه جایزد بوكر در
جلب توجه ناشر و مترجم و مخاطب موفق بوده است .براي مثال ،برخی از این رمانها طی
این نند سال به ناپ دوم و سوم رسيدهاند؛ از جمله ساقة بامبو و فران شتاین در بغداد .رمان
عزازیر ،امروز به ناپ پنجم و رمان پست شبانه نوشتة هدي بركات در انتشارات الث به
ناپ سوم رسيد.
به هر ترتيب تا زمانی كه «درستی»« ،تناسب»« ،ميلوبيت»« ،هنرمندانه»« ،زیبا» و ...همگی
توسط یک عده (كه قاعدتاً نخبه شناخته میشوند) تعيين میشود ،نوعی از فرادستی و
فرودستی تش ير میشود كه در این سلسله مراتب فرودستان سعی میكنند تا از الگوهاي
مصر طبقات نخبه یا فرادستان تقليد كنند .الگوهایی كه البته بعدها براي حصول اطمينان
تغييراتی ظاهري خواهند داشت .از همين جاست كه امري نون بازاریابی و تبليغات و برندها
به تدریج وارد تصور مصر كننده قرار گرفته كه به كاالها نوعی از مقبوليت و مشروعيت
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میبخشيد .در این ميان آ ار ادبی و اختصاصاً رمانها ،سوژهاي نسبتاً نو براي این تالشها در
جهت ش ردهی ذائقه به شمار میروند .اما همچنان جدال بر سر آن قدرتی است كه این
قواعد انتخاب رمان را در ميدان به وجود میآورد ،نه بسا با دگرگونی دستاندركاران
اعياي جایزه ،قواعد و معيارهاي انتخاب و توزیع سرمایه را در این ميدان تغيير دهد.

بحث و نتيجهگيري
با توجه به تحلير بوردیو از ساختیابی اجتماعی روابط حاكم بر توليد و توزیع هنر ،واضح
است كه توليد و فروش محصوالت فرهنگی در بازار داخلی و تجارت بين الملر عموماً با
انگيزه كسب سود صورت میگيرد ،نراكه یک محصول فرهنگی ،غالباً به قيمت پرداختی
مصر كننده بستگی ندارد ،بل ه به تعداد مصر كنندگان بستگی دارد .در این ميان،
مخاطبان ،ناشران و مترجمان ،در ارتباط با جوایز ادبی به نحوي ناخودآگاه پفیراي یک نوع
سلية فرهنگی خواهند بود كه نهارنوب آن از پيش تعيين شده است.
در اینجا به طور آش ار فرهنگ را به مثابه ابزاري براي سليه بهكار میگيرند ،این
سازمانها در درون خود ،عقاید و ارزشهایی توليد میكنند كه الجرم مترجم ،ناشر و
خواننده ،همگی به مثابه مصر كننده در برابر آن سر فرود میآورند ،در این ميان ،مترجم
یک مصر كننده و یک سوژه است اما سوژهاي بهموجب و انقياد یافته.
مشروعيت سازمانی و نقش عمده آن در توليدات زبانی در گزینش مترجم و برساخت
ذائقه مخاطب تأ يرگفار است.
ميدان قدرت در ترجمة متون روایی عربی ،مشابه یک ميدان مغناطيسی شده است كه
كنش گزینش از سوي مترجم با توجه به موقعيت آن رمان در این ميدان ،تعيين میشود .این
امر ،نظمی مشهود را در ترجمه فراهم ساخته ،اما این نظم و ی دستی ظاهري و به تعبير بوردیو
عادت واره ،خوش یمن نيست نراكه ریشه در م انيسم ساختاردهنده قدرتمندان حاكم بر
ميدان دارد بیآن ه ناشی از اختيار ميلق و آگاهی كامر باشد؛ به گونهاي كه مترجم به مثابه
كنشگر الجرم تابع آن است .در حقيقت این یک نظم ظاهري است كه در جایی ميان آگاهی
و عدم آگاهی مستقر شده است و این دیال تيک كامالً همخوان با نظر هستی شناختی بوردیو
است ،نراكه طبق نظر او ،تنها با ایجاد قالبهاي مشترك در ميدان ،طرحهایی براي
كنشهاي مشترك ریخته میشود .بنابراین ،با پایهگفاري مؤسسه جایزد بوكر عربی و رشد
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محسوس نگارش رمان در جهان عرب و به تبع آن افزایش تعداد ترجمهها از این رمانها،
تغييراتی در ميدان ترجمه فارسی این آ ار ش ر گرفت.
تغيير در عادتوارههاي ميدان ترجمه باليبع باال رفتن سيح حمایت ناشران و افتادن در
ورطه رقابت بازار ،ناگزیر به كوتاه كردن پروسه ترجمه و ورود مترجمان تازه وارد با
منفعتها ،سرمایهها و عادت وارههاي تقریباً یکدست به ميدان ترجمه شد .در این ميان
جایزد بوكر توانست تا حدود زیادي منجر به تمایززدایی از فرآیند گزینش و ترجمه شود و
عادتوارههاي آن به خوبی توانست خود را بر ميدان ترجمه ایران تحمير كند تا جایی كه
توانسته طبقهبندي پيشين موجود در این ميدان را دگرگون كند و ش افی ميان نسر اول
ترجمه و تازهواردان ،ایجاد كند .جالب توجه است كه تغيير در ميدان از زمانی ش ر گرفت
كه تازهواردان در كوتاهمدت به موفقيتهایی در بازار ترجمه دست یافتند .در مقابر ،نسر
اول ترجمه و بازی نان پر سابقه ميدان ،از شتاب در امر ترجمه فاصله گرفتند؛ امري كه سبب
شد صورتبندي جدیدي براي ميدان ترجمه متون روائی عربی در ایران رقم بخورد.
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كيانی خواه ،احسان .)6861( .نگاهی به ترجمه بينانشانه اي؛ بررسی نند مورد از جلد رمانهاي
ترجمه شده از انگليسی به فارسی .ميالعات ترجمه.11-96 ،)41( .
گنتزلر ،ادوین .)6868( .نظریههاي ترجمه در عصر حاضر .ترجمة علی صلحجو .چ  .1تهران :هرمس.
گنتزلر ،ادوین و تيموكزكو ،ماریا .)6864( .ترجمه و قدرت .ترجمة سيد محمد كریمی بهبهانی .چ
 .1تهران :قيره.
گرنفر ،مای ر .)6868( .مفاهيم كليدي پيير بوردیو .ترجمة محمد مهدي لبيبی .چ  .1تهران :اف ار.
گرونو ،یوكا .)6861( .جامعهشناسی سليقه .ترجمة مسعود كيانپور .تهران :مركز.
طاهر ،بهاء ( .)6868واحة غروب .ترجمة رحيم فروغی .تهران :نيلوفر.
لفور ،آندره ،سوزان بسنت و مري اسنر هورنبی .)6861( .نرخش فرهنگی در ميالعات ترجمه.
ترجمة مزدك بلوري .چ .1تهران :نشر قيره.
مهري ،بهار .)6868( .مصر و فرهنگ .تهران :سمت.
ميرزا ابراهيم تهرانی ،فاطمه .)6868( .ترجمة و جهانی شدن .ميالعات ترجمه.61-7 .)41( .
وون ،تانيا .)6868( .محصوالت فرهنگی و سازمان جهانی تجارت .ترجمة وحيد بزرگی و امير
هوشنگ فتحی زاده .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
نصراهلل ،ابراهيم6867( .ش) .جنگ دوم سگ .ترجمة ستار جلير زاده .تهران :گر آذین.
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 ترجمة. بازاندیشی ترجمه.)6868( . هنس ورمير و الرنس ونوتی، ایتامار اون زهر، جيمز،هولمز
. قيره: تهران.1  چ.مزدك بلوري و كاوه بلوري
 ارزیابی ترجمههاي فارسی ارائه شده از كتابهاي برنده جایزد بوكر.)6488( . محمدعلی،یوسفی
. دانشگاه تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد.عربی براساس نظریة الدميرال

References
Abolsoud Al-Khayari, M. (2014). Booker Prize; "The temperature of Zarqa in
the vessels of the Arabian culture. Islamic Islamic Journal. 586. 54-55. [In
Persian]
Barker, Ch. (2012). Cultural Studies (Theory and Practice) translated by
Mehdi Faraji and Nafiseh Hamidi, Research Institute for Cultural and
Social Studies, Tehran. [In Persian]
Bourdieu, P. (1996). The Rule of Art: Genesis and structure of the literary
Field. Translated by Susan Emanuel. Polity press.
__________. (1990). In Other words: essay towards reflexive sociology.
Translated by Matthew Adamson. Stanford University press.
__________. (2017). Theory of Action: Practical Reasons and Rational
Choice. Translated by Morteza Mardiha. Tehran: Naghsh-o-Negar
Publishing. [In Persian]
__________. (2020). Distinction. Translated by Hassan Chavoshian, Tehran:
sales publishig. [In Persian]
__________. (1996). Sociology and Literature; Flaubert Emotional Education
Translated by Yousef Abazari. Organon. (9 and 10_ 77-111. [In Persian]
Bon Weitz, P. (2011). Lessons from the Sociology of Pierre Bourdieu.
Translated by Jahangir Jahangiri. Tehran: Agha. [In Persian]
Crossley, N. & John Michael, R. (2015). Habermas, Bakhtin, Bourdieu:
Reflections on the Public Sphere. Translated by Mahmoud Moghaddas.
Tehran: Rozaneh Publications. [In Persian]
Gentzler, E & Maria T. (2015). Translation and power. Translated by Seyed
Mohammad Karimi Behbahani. Ch II.Tehran: Qatreh. [In Persian]
Gentzler, E. (2014). Translation Theories in the Present Age. Translated by
Ali Solhjoo. Ch II. Tehran: Hermes. [In Persian]
Grenfell, M. (2014). Key Concepts of Pierre Bourdieu. Translated by
Mohammad Mehdi Labibi. Tehran: Afkar. [In Persian]
Gruno, Y. (2013). Sociology of Taste. Translated by Masoud Kianpour.
Tehran: Markaz. [In Persian]

1041  |بهار و تابستان12  | شماره11  | پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی | سال114

Holmes, James, Itamar Even Zohar, Hans Vermeer, Lawrence Venuti. (2014).
Translation rethinking. Translated by Mazdak Blori and Kaveh Blouri.
Tehran: Qatreh. [In Persian]
Jamshidiha, Gh. & Parastesh, Sh. (2007). The dialectic of character and field
in Pierre Bourdieu's theory of action. Journal of Sociological Studies 30.
1-30. [In Persian]
Jenkins, R. (2017). Pierre Bourdieu. Translated by Leila Javafshani and
Hassan Chavoshian. Tehran: Ney. [In Persian]
Karigan, P. (2017). Sociology of Consumption. Translated by Saeed
Sadralashrafi. Tehran: Gol Azin. [In Persian]
Kianikhah, E. (2013). A look at interdisciplinary translation; A review of
several volumes of novels translated from English to Persian, Quarterly
Journal of Translation Studies, Allameh Tabatabai University, Vol. 42, 5162. [In Persian]
Lefevere, A. Susan Bassnett, Mary Snell Honby. (2013). Cultural rotation in
translation studies. Translation by Mazdak Blori. Tehran: Qatreh. [In
Persian]
Mehri, B. (2011). Consumption and Culture. Tehran: Samat. [In Persian]
Mirza Ebrahim Tehrani, F. (2014).Translation and Globalization. Quarterly
Journal of Translation Studies. 46, 7-16. [In Persian]
Sojudi, F. & Nemat Gorgani, M. (2017). Social Critique of the Legitimate
Taste of Tehran Theater Spectators from the Perspective of Pierre
Bourdieu Square Theory. Theater Quarterly. 69, 39-62. [In Persian]
Stones, R. (1397). The Great Thinkers of Sociology. Translated by Mehrdad
Mirdamadi. Tehran: Markaz. [In Persian]
Von, T. (2014). Cultural Products and the World Trade Organization.
Translated by Vahid Bozorgi and Amir Houshang Fathizadeh. Tehran:
Institute of Culture, Art and Communication. [In Persian]
Zande Bodi, M. (2011).Scopus Theory in Translation Studies. Quarterly
Journal of Translation Studies, (36), 5-18. [In Persian]
2

 بررسی تأ ير جایزد بوكر بر ترجمة متون روایی عربی در ایران با ت يه بر.)6486( . فاطمه، اعرجی:استناد به این مقاله
.898-819 ،)11(61 ، دوفصلنامه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی.نظریة ميدان پيير بوردیو
doi: 10.22054/RCTALL.2022.68669.1632
Translation Researches in the Arabic Language and Literature is
licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International
License.

