
 
 

 
 در ایران آثار جنبش مدرنیست ةترجمتاریخ 

  
 1پورنظیر خواجهبی

 
در این مقاله نویسنده پس از معرفی جنبش مدرنیسم در ادبیات و هنر، فهرستی از 

نویسنده را شده از هرنویسندگان مدرنیست یا نوگرا و سپس فهرستی از اولین اثر ترجمه
ر اثری که در نویسنده آنگاه به معرفی تفصیلی چهادهد. ارائه میبه ترتیب تاریخ انتشار 
های ها تا چه حد شاخصهاین ترجمهتا نشان بدهد  پردازدند میصدر فهرست قرار دار

کنند و نیز مترجمان این آثار خود سبکی جنبش مدرنیسم را منعکس می-برجستۀ زبانی
 اند.تعلق این آثار به جنبش مدرنیسم آگاه بودهتا چه حد از 

 
 ظهور جنبش مدرنیسم . 1

 در ادبیات و هنر)مدرنیسم( نوگرایی جنبش بود که باعث ظهور ای جرقهجنگ جهانی اول 
به آنان تر پیش است. ها خیانت کردهکردند جنگ به آناحساس   نوگرا. نویسندگانِشد

جهان متمدن همان اصول و حاال معتقد بودند  داشته باشندباور  اصولیبه  که آموخته شده بود
ی مطمئن برای دستیابی به معن یر این اصول را اسبابخونین کشانده است. دیگ را به درگیریِ

 ،اصول سنتیبا  هاآنناسازگاری در پی یافتن معنی برآمدند.  وددر نتیجه خدانستند. نمی
 ناچار به تغییر در محتوا و زبان ادبیات انجامید. هب

 
 های مدرنیسم در فرم و محتواشاخصه. 2

نباید اشتباه گرفت. مدرنیسم در « مدرن»جنبش مدرنیسم را با تعریف فرهنگ لغت از 
هایی بلکه شامل آثاری ادبی است که شاخصهکند، اشاره نمییک برهۀ زمانی به ادبیات، 

های معمولِ پیرنگ، صحنه ، ویژگیاولیسدر بریتانیا جیمز جویس با خلقِ  مثالًمعین دارند. 
 .اچ .ولف، دیونویسندگانی چون (. 1995پردازی را کنار گذاشت )وبستر، و شخصیت
تبعات منفی ها و مضامین جدیدی روی آوردند، از جمله به روشالیوت و...  .اس .الرنس، تی

 ،، پوچیِعاطفگی آنبی و خطرات جامعۀ مدرنجنگ، جریان سیال ذهن، ماهیت و 
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و عرفی روایت را کنار ی تهای سنشکل فیتزجرالد شدن و... یا در آمریکا همینگوی وصنعتی
مدرنیسم اتکا نخواهد شد، بلکه تعاریف  ةواحد دربارای نظریهه باین مقاله، در گذاشتند. 

از دیدگاه اندیشمندان  ی مدرنیسمهاشاخصهچرا که  فی را اساس کار قرار خواهیم داد،مختل
 . کندمیمتفاوت کمی فرق 

بعد از پیشروان فکری مهم مدرنیسم هستند که نیچه، کارل مارکس و زیگموند فروید از 
اعم از  هاسنتنویسندگان با در این جنبش ادبی،  های آن را بنا کردند.پایهجنگ جهانی اول 

سبک های جدید به الیوت فرم مثالًخیزند. به مقابله برمیسی و اجتماعیِ مذهبی، سیاهای سنت
های دین و رفتن پایهدستتگی زمان معاصر و ازجدیدی را تجربه کرد که بر آشف

 جای جریانِ نحویِالیوت به، سرزمین هرزستوار بود. در های فرهنگی گذشتگان ااسطوره
به عنوان تمهیدی  قطعات جاییِهجای انسجام سنتی، از جابتکه، و به، زبان شاعرانۀ تکهمعیار

  (.2001بهره برد )باسی، شاعرانه 
بسیاری را نسبت  ،جنگ جهانی و حوادث دهشتناکِشدن روزافزون جهانیشدن و صنعتی
دیدند. پیشرفت، افول تمدن را میجای نوگرا بهنویسندگان بشریت بدبین کرد.  ةبه آیند

دیدند که شخص را از داری فزاینده را میروح و سرمایهشدن بیجدید، ماشینیجای صنایع به
زدن روایی، برهمقراردادهای گذاشتن زیرپا شد؛و به تنهایی منجر میکرد میخود بیگانه 

سنتی و  ها، شکستن نحوِبازنمایی شخصیت های استانداردِروایت، عدول از روش یکدستیِ
برخی از  نوآورانۀ روایتهای شکلانسجام زبان روایت، استفاده از جریان سیال ذهن و دیگر 

، هامیان انسان خانواده و روابط ۀدر زمیناین جنبش ادبی است. نمودهای زبانی و روایی 
خالف ادبیات کالسیک که درگیر اخالقیات بود، بر و دی داشتقیمدرنیسم رو به سوی بی

 .(2016)چایلدز، کرد را دنبال میی شناختزیبااهدافی 
این د. پاشمی دارد و تمامی ارتباطات فروانسان هیچ هدفی ن ،نوگراهای در نمایشنامه

 : انسان معناستبیدهد که از دید نویسندگان آنها نشان میبه جهانی را واکنش انسان آثار، 
تلخ، طنز کنند. میکنترل و هدایت آن را بیرونی نامرئی عروسکی است که نیروهای 

معنا، و مجبور به انجام کارهای تکراری بی ناگریزهای های گرفتار در موقعیتشخصیت
پایان، مدور و بی هایپیرنگگویی، با کلمات و هذیان ، بازیایهای سراسر کلیشهدیالوگ

 .(2011)گولدمن،  هستندهای نمایشنامۀ مدرن ویژگیاینها برخی از تمسخر رئالیسم و... 
 

 نویسندگان نوگرا. 3
 تهیه  نویسندگان نوگراالزم بود فهرستی از ا در ابتد جنبشهای آثار این برای بررسی ترجمه
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 رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و شعرِ نوگراکنیم. این فهرست شامل همه کسانی است که 
 این فهرست به شرح زیر است: یا، پیدبه استناد ویکی. اندخلق کرده

  
 نویسندگان و شاعران نوگرا -1جدول 

 انم اسومت تراسف رتراب روبر دسنوس شارل بودلر آنا آخماتوا

 اسیپ ماندلشتام رتورسادوارد م. ف آلفرد دوبلین ورخسب ایتالو اِزوِو  

 هیو مک دیارمید فیتزجرالد .اف هیلدا دولیتل الیزابت بیشاپ  گرترود استاین

 لیشآرچیبالد مک اکافک سترانف امیلی دیکنسون آندریا بیلیه آگوست استرام

   دلیفسنم نریاتک ئی. ئی. کامینگز ادوین آ رابینسون دوروتی پارکر ستیونس و. ا

 ماریان مور ایوان کانکار آرتور رمبو اکرنتاسپ ب. گونار اکلوف

 روبرت موزیل کنستانتین کاوافی پیر روردی آلدو پاالتسسکی پل الوار

 آنری میشو کایزر ریچاردسون ازرا پاوند رالف الیسون

 روداو نلابپ گئورگ کایزر کالوس ریفبرگ ژاک پرِوِر ت. س. الیوت

 یونه نوگوچی جوزف کنراد هکلر م. رینرای ژان پرس-سن لیاون نیوجی

 ریوال لپ سرچکو کوسول ماکس ژاکوب تروسپ لارسم دابلیو اچ. آودن

 روبرت والزر رودیارد کیپلینگ سِفِریس وآسدو پانرنف گیوم آپولینر

 فرانک ودکیند میروسالو کرلیجا کارنیرو ماریو دی سیلویا پالت لویی آراگون

 وست ناتانیل کارلو امیلیو گادا بلز ساندرار رورتپ ن آنریاتک ایزابل آلنده

 فا وولینیرجوی رابرت گریوز ویکتور سرژ جان کوپر پویز ماریو آندرادی

 ویلیامز ک.ویلیام  س. الرن. اچدی سلسورکنت  ولدلرانی یجیویل نگوسآماریون 

 مانلی هاپکینز رابرت الول میلی و ادناسنت بنیامین پیرت ویلفرد اوون

 یاروسالو هاشک گارسیا لورکا  ژول سوپرویل دیلن تامس جونا بارنز

 ونسامه وتنک لوگونسلئو  فیلیپ سوپو گئورگ تراکل بازیل بانتینگ

 آلفرد اد. هاوسمَن لوندکویست إدیت سودرگران فدریگو توتزی منا تر براک

  روبرت هایدن امی لوول ادیت سیتول ارنست تولر برتولت برشت

 گئورگ هایم مینا لوی رنه شار  آلن تیت آندره بروتون

 ارنست همینگوی ویندهام لوئیس دلمور شوارتس راندل جارل هرمان بروخ

 ژاکوب هودیس لیسپکتورکالری  بیرگر شوبرگ دیوید جونز روپرت بروک

 هوگوهوفمانستال هاری مارتینسون الزه ل. شولر سویز جمیج ساموئل بکت
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 لنگستن هیوز ماشادو د آسیس لو شون کارل چاپک الکساندر بلوک

 وی. ب. ییتس استفان ماالرمه رناکف امیلوی گابریله دانونزیو گوتفرید بن
 

را نویسنده شده از هرترجمه نخستین اثرِهای آثار مدرن، فهرست ترجمه ۀتهیبرای 
زبان بار، کدام نویسنده را به جامعۀ فارسیین؛ یعنی کدام مترجم برای اولانتخاب کردیم
تری انجام مهم کارِشک بیرود، ای میاست. اولین مترجمی که سراغ نویسندهمعرفی کرده 

یک نویسنده دست و آثار های خاص او نخستین کسی است که با دشواری چون دهدمی
آثار چراغ راه مترجمان بعدی باشد. نخستین  تواندمیاش و ترجمه کندمیپنجه نرم 

 آوری شد.سال در جدول ذیل جمع به ترتیبِ نویسندههرشده از ترجمه
 

 نوگرا هرنویسندۀ شده ازترجمه نخستین آثارفهرست  -2جدول 

 مترجم نویسنده نام کتاب سال

 انیمائق نسح کاشالو هاروسی وانتار سرکدر سصم 24

 صادق هدایت فرانتس کافکا مسخ 28

 ابراهیم گلستان ارنست همینگوی فرنسیس مکومبر زندگی خوش 28

 وربهمن شعله ویلیام فاکنر خشم و هیاهو  37

 انریفص م زادهیقدر تفص لیاون نیوجی وطن هدور و دراز بر فس 38

 یائبتجم هلالحتف تراسف رتراب تراسف رتار رابعاش نریتهب 38

 زادهرهبر خغاصیلع اکرنتاسپ سوریب وواگر ژیتدک 38

 انیمائق نسح چاپککارل  سازیکارخانه مطلق 39

 اءهربیم لضفوالاب گنیلپیارد کرودی لگنج 40

 عبداهلل توکل ناتانائیل وست دلشکسته 41

 عبدالرحمن صدریه برتولت برشت در انبوه شهرها 41

 ندوشن یالماس دمحم رودلب ارلش ساریپ اللم 41

 اریس یلعالمغ ونسامه وتنک هنرسگ 42

 ینیسدحیا سرض انم اسومت رروگو کیونت 43

 یاضد قمحم بلز ساندرار طال 43

 مهرداد صمدی ت. س. الیوت چهار کوارتت 43

 کریم امامی فیتس جرالد اف. طال و خاکستر )گتسبی بزرگ( 44
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 وشانیود کمحم س. الرن، اچدی هجونی ایههومک انیمدر  قشع 45

 پرویز داریوش جیمز جویس هادوبلینی 46

 سیروس طاهباز سامائول بکت ر خودودر انتظا 46

 صصحم نمهب ولدلرانیپ یجیویل ارمهچ ریانه 46

 رویایی لهدالی؛ ریابص پ اورکل و گ.کدریف ردهپ هدر س هامنشایما: نرمی 47

 حسن جوادی فورستر ادوارد م. گذری به هند 47

 بهمن فرزانه گابریله دانونزیو بیگناه 47

 رموراحن ونایمه وررهپ ژاک ونآواز در خ 48

 احمد میرعالئی بورخس خورخه های مدورویرانه 50

 وشانیود کمحم کنستانتین کاوافی ارهربظار بتدر ان 51

 اندییرش مریک روداو نلابپ ارهوزلغ تسیب 51

 احمد شاملو وزیه ونتگسنل اهتانیب ایهوچک ونچمه 52

 یامام یلگ التا پویلیس شیشه 52

 عبدالعلی دستغیب آنا آخماتوا های شمالمجموعه اشعار مرثیه 53

 بیژن الهی  هانری میشو ساحت جَوّانی 53

 ریلانخلاتز نرویپ هکلا ریاریرمنرای وانج ریاعش هب هامد ننچ 53

 محمدعلی صفریان جوزف کنراد دل تاریکی و جوانی 55

 پرویز داریوش ویرجینیا ولف هاخیزاب 56

 یاثیغ یقدتمحم پل الوآر ادیآز ای 57

 یانرگگ دونریرفیام وزریگ رتراب رمر هتدخ 57

 فیروز ناجی رنه شار چاک چاک ةهای کشیدکرکره 59

 حمید هیربد الکساندر بلوک صدای پای انقالب 60

 دیضع زهزیع نایترود اسروتگ واسکیپ 62

 یهال ژنیب وبور رمآرت ورصم ا: اوراقهراقاش 62

 انریتالنک م.، هدریص ع. وووو اسالتای وزن دانوج 63

 هدریص نمرحدالبع ایزابل آلنده احباش هانخ 68

 یانرمک اظرزادهاد نرهف زیتریلاتب امیلوی رزخ به امنشایمدو ن 68
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 یابحس دیهم تروسپ لارسم هترفتاز دس انزم ویجتسدر ج 69

 یروز راههب رهپ نیامجنب راناعش وائیرس 69

 شیرین تعاونی خالقی کاترین منسفیلد گاردن پارتی 71

 اسیمش روسیس ئی. ئی. کامینگز ارهعگزیده ش 71

 ریهوچنر ماصن هرمان بروخ تشازگب 73

 رامایب اللج ونش لو ویآک تذشرگس 78

 هنیوبچ یالاتن زوارتور شمدل شودمیاز آغ تیولئسم وابدر خ 78

 وردپیعد سیعس ونسنکدی یلیام رفب ۀحفر صا بهطهقن یوشامخ هب 79

 تخبکین ار، م.ریهم. م رسپ ژان نس ازابآن 80

 یعیمرو سسخ گیوم آپولینر هامن کر، یعش شش 80

 دهرازند فیمح وآسپدو انرنف یروشارفگیس اندک 80

 ریوثک هلدالبع سیادود آساشم اسوبک راسب رگاز م سپ اطراتخ 82

 یاثیغ یقدتمحم ونآراگ یویل دسقم هتفه 82

 دییمعرا تزه وسنر دسروب تسرمس هسای 83

 رموراحا نریث رورتپ آننریاتک ابطن 85

 راخف یماصع سیگرنف ریوال لپ اریمعو م یقیوسم 85

 مجتبی ویسی کاترین ان پورتر برج کج 87

 محمد حفاظی گئورک کایزر شبنیمهاز بامداد تا  87
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 عسگریان سارا علیزاده، و. دوروتی پاکر ی عاشقانه که از دهان افتادهاهانتر 90

 شراره شاکری ژول سوپرویل دریا ۀکودک پهن 90
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 رافا صرضالمغ دیلن تامس بجوی هانااستخو گوشت را بر 94
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 آثار مدرن های ترجمهاولین . 4
اثر یاروسالو هاشک با ترجمۀ حسن  مصدر سرکار ستوان مدرنترجمه از آثار اولین 

 باید است. سرباز خوب شوایکعنوان اصلی کتاب  چاپ شده است. 24در سال قائمیان، 
و  داردی یهاویژگیآن چه  ةاین کتاب و نویسند ،های جنبش مدرنیسمشاخصهبر اساس  ،دید

 است. به جنبش مدرنیسم متعلق تا چه حد 
و آزادانه با عناصر زبان بازی نیست که خالقانه نویسندگانی از جمله هاشک  قطعاً

کار بهاده انی سزبکرده؛ که جزئیات را فدا میحدینوشته تازده میگویند شتابیکنند. ممی
ندرت چیزی را تصحیح و اصالح بهسپرده. به چاپ می هایش را عیناًبرده، و چرکنویسمی
اعم از متون روایی و او های نبوده. نوشته فرمالیست دانیم اوکرده است. همچنین میمی

شدید به ویرایش دارد. واژگان هاشک نیاز های مختلف است که سبکای از ملغمهغیرروایی 
این است که به چیزی اشاره  . کارکرد واژه در نزد او صرفاً تنوع استنواخت و بییک نسبتاً
ین نوشته و به بازی با کلمات ئبه تزنه بیشتر.  ،روحای ساده و بیآن هم به شیوهکند، 

 (.1993)دینز، رد موجز و استعاری نداای به تعبیرات اعتناست و عالقهبی
با خلق او  شود.خدمت هاشک به ادبیات چک به خلق قهرمانی بومی خالصه نمیاما 

خلقیات وکال، طبعی است فهم و آمیخته به شوخو با زبانی که ساده، قابل دل سادهیِضدقهرمان
از . گیردبه سخره میدولت را گاندای اعالوه پروپهها، سربازها، افسران و دکترها را بکشیش

داد، نویسندگانی که ویسندگانی چون کافکا قرار در ردیف ن توانمیرا هاشک این جهت 
ثر از نیروی مخرب بروکراسی است. اما أشان متنیهای انسانگرانیشان و نیز قهرمانان

هاشک را به این دلیل که قهرمانش هنوز قادر است از زندگی لذت ببرد، شایسته است در 
 (.2017میالن، )مک بنشانیم سروانتس و ولترکنار 
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دیدگاه ناتمام گذاشت؛ فقط سه جلد از شش جلد رمان را نوشت. هاشک این طنز تلخ را 
طور طورکلی و جنگ در اتریش بهجنگ است. جنگ بهضد هاشک در این رمان آشکارا

دلیل آن کنند که شرکت میجنگی ها در چک هایش مخصوصاًبسیاری از شخصیتخاص. 
از . هاشک ندارنداو تعلق خاطری به که جنگند میپراطوری خاطر امهدانند و برا نمی

 شان بدهدرویی واعظان کلیسای کاتولیک را نفساد و دوکند تا هرفرصتی استفاده می
 (.2010)سسیل، 

منتقدان آن را اجماعی وجود ندارد؛ بیشتر این رمان نامیدن  در مدرنیستبا این وجود، 
ای از مدرنیسم در نثر و ساختار و نشانههیچ اند. توصیف کردهجهشی به سوی مدرنیسم 

توان دید، همان ضدیت با . تنها شاخصۀ مدرنیسم که در آن میشودمیک آن یافت نسب
ترجمه  در هم این خصوصیات پروری است. و طعنه به قهرمان جنگ و تمسخر ناسیونالیسم

این جهت این  یابند. ازدر زبان اثر نمود خاص نمیکه چرا برانگیز نیستندچندان چالش
 گرفت. توان نادیدهترجمه را می

 
 مسخ
آسان  اصالًمتصف کردن او به یک جریان فکری یابیم که رویم، درمیسراغ کافکا میوقتی 

ودم با خ»دیگر:  «ایسم»هیچ  ست نه اکسپرسیونیست و نه طرفدارنیست. او نه سوررئالیست ا
 –آثار او فاقد شاخصۀ ضروری مدرنیسم آوانگارد است  ،عالوهبه. «وجه مشترکی ندارمهم 

زبان را کافکا . زندمیشدت مدرنیسم را با آنارشیسم پیوند ای که بیشتر و بهآن شاخصهیعنی 
روزمره کاربردن کلمات هبرد. قدرت زبانش در این است که با بکار میدر شکلی ساده به

مدرنیسمی آن کافکا راه کند. میرئالیسم خلق رسوای کند و نوشتهمعانی آنها را دگرگون می
 یا از متن به سوی سرحداتِ شودمیفهم یرقابلغد، شکنکه قانون را می کندمیرا طی ن

شوند و در بلکه همان کلمات و جمالت ساده، آنقدر رویاگونه بیان میریزد؛ گرادیکال می
 سخودتو گول نزن، به هیچک» :گویندروند گویی که کلمات به خواننده میمیخیال فرو 

 (.2011)کوهن،  «تونه بازنمایی تو باشه، حتی مانمی ساعتماد نکن، هیچک
مقیاسی  ،بدنگوید می، به ما گوار به قلم هدایت()همان گره گرگور ،مسخدر 
. کندمیمتحد با هم حال عیندرجدا و از هم چیزی که فرد و دیگری را  ؛کننده استگمراه

. ندیکسانی قفل ک هویتِ خواهد ما را درونِاین شورشی علیه تالش جامعه است که می
پیچ و درشهر کافکا پیچ گریزناپذیر است.گر و ، حضوری احاطهدر رمان مسخ «شهر»

های شدن در پیچیدگیهای عجیب در خود دارد. خطر گمگسیخته است که خطر و وعده
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 والً های کافکایی معم. محیطشودمیعاطفگی ختم به اضطراب، پوچی و بی قاعده که نهایتاًبی
شهریت را با خود دارد که مدرنیسم شکل جدیدی از اختالل روانی  .مدرن و شهری هستند

ساکنان آن. نویسندگان مدرنیست آگاهی  و نه کندمینقش اول را بازی  ،در آن شهر
های نوعی و تاریخی کنند که بر شاخصهاجتماعی تجسم می-از نسبیت تاریخی باریخجالت

 جامعۀ شهر تبدیل به ،در ادبیات مدرن .رقابت کند شهرکالنشهر استوار است تا با ایدة 
 شودمیشهر مدرن محلی آید. که از دل فردهای سرگردان بیرون می شودمیپاره جمعی پاره

کنترل و جمعی که از سوی نیروهای غیرقابل ،چارهبی میان تحقیرشدگان، افراد عمدتاًاز نزاع 
 (.2015)موندال،  شودمیو ناشناخته حکمرانی 

سا متجلی شده که در سام ،در شکست برای دستیابی به هدف ،پیرنگ کافکا در نرسیدن
. شهر برایش با همه کندمیخم گم وپیچبست در شهر پرهای بنراهش را در کوچه

 (.2010)سولکر،  کندمیکه او را محصور  شودمیها، قفسی پیچیدگی
ط فکری و شود نه در فرم و صورت که در خآنچه از مسخ کافکا به مدرنیسم مرتبط می

های مسخ ندیبکلمات و جملهشود. و هستی متجلی میدیدگاه او نسبت به جهان، انسان 
پس  آسان خواهد کرد. متن را نسبتاً ۀای که ترجمآنچنان پیچیده و چندبعدی نیستند؛ شاخصه

بود که ابراهیم گلستان به سراغ همینگوی رفت. در ادامه به این موضوع  28از مسخ در سال 
 خواهیم پرداخت.

 
 فرنسیس مکومبر کوتاهِ زندگی خوشِ

زندگی خوش کوتاه فرنسیس »چند داستان کوتاه تحت نام  28ال ابراهیم گلستان در س
ین کتاب موجود ا سفانه فقط یک نسخه ازأمت. کندمیاز همینگوی ترجمه و چاپ  «مکومبر

؛ گرچه به زحمت است و برای بررسی دقیق در دسترس نبوداست که در کتابخانه ملی ایران 
 هایی تهیه شد.فقط از صفحات مقدمۀ آن عکس

تر شدن زندگی در ای دارد به سریعگلستان در مقدمۀ مفصل و مبسوط خود ابتدا اشاره
های پس از جنگ که مفهوم شکست و پیروزی را عبث ویرانی همینگوی و ناامیدی وزمان 

نویسد و تئودور درایزر را کرده بود. سپس دربارة آغاز و توسعۀ صنعت در آمریکا می
 گلستان از جنبش مدرنیسمخواند. از همینجا معلوم است پیشوای ادبیات نوی آمریکا می

واجد چه اهمیتی است. در توضیح  کندترجمه می داند آنچهآگاهی داشته و می «نوگرایی»
داری، افزایش زمانۀ همینگوی، از افزایش شکاف طبقاتی در آمریکا، معایب نظام سرمایه

های بردن از داستانگلستان پس از نام .گویدنومیدی می، افزایش خشونت و ناسیونالیسم
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ذکر کرده(، زندگینامه وضوح بهمختلف همینگوی )که نمادهای مدرنیسمِ هرکدام را 
مدرنیسم مانند ازرا پاوند و  ۀهای برجستنویسد. وی چهرهفحه میدر دو ص راهمینگوی 

کند که مشخص است میمعرفی  «س نهضت هنری نوزاد آمریکاأر» فیتزجرالد را به صورت
هایی آدمهمینگوی، های های داستانآدمکند کید میأت جدداًجنبش نوگرایی دارد. م اشاره به

فحشا و خشونت که ایمان به بشریت از  یاند در جستجوی لذت؛ در دنیااندیشهروح و بیبی
 مرجها نمودی ندارد و در جهان فقط هرج و دست رفته است؛ نظم و ترتیب افراد و سازمان

های جوامع، از دست رفتن بحران، هاتقالها، تنهایی فزاینده انسان نهاییِ شود. پوچیِدیده می
در مورد آثار گلستان که  ، اینها برخی از تعبیراتی استهای بیهودهعشق البالی جنگ

همینگوی را با تی اس الیوت )چهرة مهم مدرنیسم( در گلستان برد. کار میههمینگوی ب
درک دقیق نویسنده »گوید: کند. دربارة نثر سادة همینگوی میمقایسه می سرزمین هرز

بودن بیان اوست؛ این درست و خالص نوشتن، نسبت به آنچه روی داده است باعث خالص
گلستان همینگوی را  «.انضباط اوست ةدهندهیز از جمالت پرطمطراق نشانک بودن و پرسب 
دو تای اول بیشتر از از که  و باور داردداند میاستیفن گرین  و هنری جیمز ،ثر از فلوبرأمت

دانیم انطور که میهم .مایه و اندیشهثیر پذیرفته و از گرین بیشتر از لحاظ أت لحاظ انضباط
گرین هم میان رئالیست و مدرنیست، و  ایز نویسندهرئالیست، هنری جیمفلوبر نویسندة 
 بندیِ همینگوی باعث این دسته نثرِ نهایتِهمان سادگی بی در اینجا احتماالً .ناتورالیست بوده

 .(1328 ،)همینگویشده است از سوی گلستان خارج از مدرنیسم  تقریباً
 

 هیاهوخشم و 
 دمدخورشید همچنان می(، 31)م. خ. یحیوی  مرد پیر و دریاترجمۀ آثار همینگوی با ترجمۀ 

 های کلیمانجاروبرف( و 34)غالمعلی تاجبخش  های سبز آفریقاتپه(، 33)رضا مقدم تبریزی 
کنون بالغ بر ال از همینگوی به نحوی است که تایابد. استقب( ادامه می36)شجاءالدین شفا 

جنبش مدرنیسم آورده شد  ةدربار از آنچه پیشترصد ترجمه از آثارش صورت گرفته است. 
مدرنیسم در متن  نثری/سبکی توان گفت، همینگوی نه به دلیل استفاده از خصوصیاتِمی

است که جزو و به چالش کشیدن افکار اجتماعی های ایدئولوژیکی آثارش بلکه به دلیل الیه
مکرر آثار او در ایران به دلیل سادگی  ۀکه ترجمحال آن. شودمینیسم محسوب مدر جنبش

 زبانش بوده است. 
ور بهمن شعله سبکی مدرنیسم به قلم-متنی ۀهای برجستشاخصهمتنی با نخستین ترجمه از  

خالف آثار همینگوی نه تنها در ایدئولوژی و به بر . این رمانخشم و هیاهوصورت گرفت: 
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مدرنیسم  ۀهای برجستچالش کشیدن محتوای زندگی سنتی بلکه در ظاهر و زبان هم شاخصه
ت ریخته، جمالهمدید، زمان غیرخطی و به ۀارد: جریان سیال ذهن، تغییر زاویرا با خود د

 ورشعلهاز  خشم و هیاهو ۀترجمترتیب بدیهی است بدینو ... تکهناتمام، ساختارهای تکه
 . آیدحساب میای بسیار مهم از جنبش مدرنیسم بهترجمه

کنون در مورد خصوصیات محتوایی و زبانی جنبش مدرنیسم، از آنچه تا مجموعاً
های ادبی مدرنیسم در ایران، سبک فاکنر و ، بررسی تاریخی ترجمهجنبشهای مهم این چهره
ی ویلیام فاکنر به قلم خشم و هیاهو ۀترجم شودمیآورده شد، مشخص  خشم و هیاهوکتاب 

جنبش مدرنیسم در  سبکی-زبانی ۀهای برجستور اولین نمونه ترجمه از شاخصهبهمن شعله
ه، و شاعر است. در تهران مترجم، نویسند 1319متولد  ورشعلهرمان به فارسی است. بهمن 

فراوان داشت.  ۀت و نوشتن عالق. به ادبیابود ای فرهنگیانوادهکرده و از خفردی تحصیل وی
این است:  شودمی. سوالی که مطرح کندمیرا ترجمه  خشم و هیاهوسالگی 19در ور شعله

اش بر وی در مقدمه داده داشته است؟خود مترجم چه دیدگاهی در مورد کاری که انجام می
ش، زادگاهش و اش، عالیقگوید، از کودکیخن می، بسیار از فاکنر سخشم و هیاهوکتاب 

از  در جاهای دیگر خورد.بش مدرنیسم به چشم نمیای به جندوستانش. در مقدمه هیچ اشاره
آورد که پیچیده و سخت است و ساختار سنتی جمالت را از سخن به میان میسبک فاکنر 

از شکستن  خشم و هیاهو ةدربارمیان نیست. در چ نامی از مدرنیسم میان برده است اما هی
دادن رنج انسان و ها را برای نشانپردازیزند و شخصیتعمدی زمان و مکان حرف می

ادبیات است. ولی های مدرنیسم در داند. تمامی اینها از ویژگیمیشدن و سردرگمی او گم
مدرنیسم آگاه بوده یا خیر. در انتها به مشکالت ترجمه  جنبشور از شعله مشخص نیست که

که آغاز و پایان هیچ حرفی اینبه  ؛تکهریخته و تکههمناتمام، بهبه جمالت  ؛کندمیاشاره 
معنا سخن بی از تشبیهات و کلمات در جمالتِ تند.ها قابل تمایز نیسگویندهمشخص نیست و 

نا را باید برای شان مشکل است به این دلیل که مشخص نیست کدام معگوید که ترجمهمی
حتی از  نداشته وزیادی رسد وی از مدرنیسم آگاهی نظر میدر مجموع به .کار بردکلمات به

ترین و مهمترین پیچیدهترین، برجسته ی ازیک خود در جایگاه ترجمۀ ۀاهمیت ترجم
چنین متنی  ترجمۀ بودنِمشکلبه  وی صرفاًبوده است.  خبربیادبی های این جنبش کتاب

 کند. اشاره می
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