دو راه برای دیدن و نگریستن
درباره دو ترجمه از کتاب  ،Ways of Seeingنوشته جان برجر
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چکیده
کتاب راههای دیدن اثر جان برجر را در  1972انتشارات پنگوئن انگلستان به چاپ
رساند .جان برجر منتقد و هنرمند معروف انگلیسی است که به خاطر نگاه مارکسیستی
انساندوستانه و زاویه دید ویژهاش به هنر معاصر شهرت دارد .کتاب راههای دیدن در
ادامه مجموعهای تلویزیونی به همین نام که برای شبکه بیبیسی ساخته شده بود به
چاپ رسید .این کتاب در ایران با دو ترجمه به نامهای شیوههای دیدن با ترجمه زیبا
مغربی (نشر شورآفرین) و راههای نگریستن با ترجمه میثم سامان پور (انتشارات رخداد
نو) به چاپ رسیده است .نوشته حاضر به بررسی چهار فصل این کتاب و توضیح نگاه کلی
جان برجر میپردازد و در ادامه به ترجمههای صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت هر یک
اشاره میکند.
کلیدواژه
تاریخ هنر ،نگاه به زن ،نقد مارکسیستی ،جان برجر
مقدمه
این نوشته به بهانه چاپ ترجمه کتاب  Ways of seeingبا عناوین راههای نگریستن و
شیوههای دیدن توسط دو نشر رخداد نو و شورآفرین نوشته شده به بررسی این کتاب و
دو ترجمهاش میپردازد.
سرگذشت نویسنده و نحوه آفرینش کتاب
جان برجر (برگر) John Bergerمنتقد و هنرمند معروف انگلیسی است که به سبب
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■ برجر ،جان و [دیگران] .شیوههای

دیدن .ترجمه زیبــا مغربی .تهران:
 .۱۳۹۳ ۱۱۷ص،مصور

شورآفرین،
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. ۱۴۰۰۰۰ریال( .رنگي)

شابک978-600-6955-27-8 :

نگاه مارکسیستی انساندوستانه و زاویهدید ویژهاش به هنر معاصر شهرت دارد .او که
شاعر و نقاش نیز هست در سال  1972مجموعهای چهار قسمتی به نام راههای دیدن
( )The ways of seeingرا برای شبکه بیبیسی انگلستان تهیه کرد .این مجموعه
تلویزیونی بهویژه برای پاسخگویی به مجموعه تلویزیونی دیگری به نام تمدن ساخته شد
که توسط کنت کالرک  Keneth Clarkتهیه شده بود و به همان شکل سنتی و فرمالیستی
به هنر غرب و شاهکارهای هنری پرداخته بود .مجموعه راههای دیدن سپس بهصورت
کتابی به همین نام منتشر شد .این کتاب در هفت فصل به چاپ رسید که سه فصل آن
تنها تصاویر آثار تجسمی است و چهار فصل نوشتاری دارد.
شیوه دیدن برجر در کتاب راههای دیدن
کتاب راههای دیدن ،با عنوانش خود را به بهترین شکل معرفی میکند .کتاب درباره نحوه
نگریستن ما به جهان است که به اعتقاد برجر رابطه مستقیم با فرهنگی دارد که در آن
رشد کردهایم .برجر در این کتاب سعی دارد نشان دهد که فرهنگ هر دوره از تاریخ هر
کشور که در برگیرنده اقتصاد ،سیاست ،اجتماع ،مذهب و هنر آن است ،چگونه بر نحوه
دیدن تأثیر میگذارد .او بدون اشاره مستقیم به نظریه زیباییشناسانه کانتی در کتاب،
ایده نگاه خنثی و بدون ایدئولوژی فلسفه کانتی را غیرممکن میداند.
برجر هنرمندانه از ویژگیهای هر یک از رسانههایی که از آن استفاده کرده ،برای رساندن
مفاهیم بهره میجوید .پیتر بیال ک  Peter Bilakدر نوشتهای که درباره این کتاب نوشته
تصریح کرده که برجر در برنامه تلویزیونیاش برای تأثیرگذاری بر شیوه دیدن ما گاهی سکوت
کرده و در حال توضیح دادن مدام نیست .او در کتاب با نحوه قرار دادن تصاویر در صفحات،
ً
این مهم را به انجام رسانده است .مثال نقاشی ونگوگ را در یک صفحه قرار داده و در آن
صفحه نوشته است که لحظهای به عکس نگاه کنید و بعد ورق بزنید .در صفحه بعد توضیح
داده که این آخرین نقاشی ونگوگ قبل از خودکشی است تا تغییر نگاهی را که بعد از دانستن
1
این موضوع نسبت به نقاشی ایجاد میشود به ما نشان دهد.
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■ برگــر ،جان .راههای نگریســتن.
ترجمه میثم سامانپور .تهران :رخداد
ل.
نو ، .۱۳۹۳ ۱۰۹ص ،مصور ،جدو 

۵۷۰۰۰ ریال.

شابک978-600-6457-32-1 :

در پایان اولین قسمت از مجموعه چهار قسمتی تلویزیونی ،برجر رو به دوربین شروع
به صحبت میکند و از بیننده میخواهد نسبت به آنچه خود او در برنامهاش میگوید
نیز شک کند ،زیرا که او نیز با توجه به مقاصدی که دارد آثار تجسمی را انتخاب کرده و
خوانش خود را از این آثار به مخاطب القا کرده است.
فصل اول
برجر در فصل اول این کتاب به فاصله تعریف دیدن ( )Seeingو نگاه کردن ()Looking
میپردازد و عنوان میکند که دیدن تنها یک عمل مکانیکی است ،ولی نگاه کردن
آ گاهانه اتفاق میافتد .او سپس به رابطه دوسویه دیدن و دیده شدن پرداخته و عنوان
میکند که شما با آغاز به دیدن متوجه میشوید که میتوانید دیده نیز شوید و در واقع،
شما سوژه دیدن دیگری نیز هستید .برجر در ادامه درباره رابطه ما با آثار هنری صحبت
میکند .او معتقد است که «هر تصویر ،تجسد روشی از دیدن است» .وقتی ما به آثار هنری
نگاه میکنیم در واقع به تاریخ مینگریم که رابطی میان حال و گذشته است .گذشته
بهخودیخود غیرقابل دسترس است ،زیرا ما با چشم امروزین به گذشته نگاه میکنیم که
ً
هرگز نمیتواند دقیقا همان زاویه دید انسانهای آن دوره تاریخی در آن منطقه جغرافیایی
باشد؛ اما گروهی از هنرشناسان با رازآمیز کردن گذشته و مخدوش کردن آن ،سعی دارند
تاریخ به معنای پل ارتباطی را از ما بگیرند .برای مثال ،در دو تابلوی سرپرستان خانه
سالمندان آلمس که از آثار فرانس هالس  Ferance Halsهستند ،منتقدان بهجای اشاره
به روابط بین هنرمند و سوژه نقاشی به جزئیات فرمی و نحوه ترکیببندی اثر اشاره
میکنند .با این کار ،دلیل اصلی اهمیت اثر که تعریفکننده روابط انسانی میان هنرمند
فقیر (هالس) و سرپرستان پولدار مرکز سالمندان است به کنار گذاشته میشود .برجر در
مواجهه با این اثر و منتقدان آن نشانههای آشکار نگاه مارکسیستی و ضد فرمالیستی
خود را با ما در میان میگذارد .در ادامه برجر نشان میدهد که پرسپکتیو تکنقطهای

سال اول ،ش ــماره  1و 2
بهـــار و تابســـتان 1393

149
350

نقد ترجمه

سال اول ،ش ــماره  1و 2
به ــار و تابس ــتان 1393

150
350

و یکتای رنسانسی به چه دلیلی با نحوه دیدن دنیا توسط انسان متفاوت است .ابدی و
سا کن بودن تصویر سنت نقاشی رنسانسی که بعدها در عکاسی هم با سا کن کردن زمان
ادامه یافت ،رابطه انسان با زمان و مکان را -که همواره در حال حرکت و تغییر است-
نادیده گرفته است .این نگاه سا کن و صلب در آثار امپرسیونیستها و کوبیستها به
چالش کشیده شد و آنها سعی کردند آثارشان اینجایی و ا کنونی شوند .از طرفی ،با بازتولید
مکانیکی اثر هنری توسط عکس و فیلم یگانگی خود اثر نیز از بین رفته است .برجر در این
2
قسمت از بحث خود با وام گرفتن از مقاله مهم «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»
نوشته والتر بنیامین  Walter Benjaminبه این موضوع میپردازد که نظام سرمایهداری
چگونه با تقدس بخشیدن مجعول به آثار هنری سعی در نگهداشتن یگانگی آنها دارد.
موزهها و گالریها با نوشتن مقاالتی مفصل درباره اصل بودن اثری که بر دیوارهایشان
آویخته است توجه ما را از معناهای اثر که وابسته به یگانگی آن نیست منحرف میکنند.
البته او معتقد است که دیدن اصل اثر هنوز اهمیت دارد ،چون ماده و رنگ درون نقاشی
امکان دنبال کردن حرکات سریع نقاش را برای مخاطب فراهم میآورد؛ این موضوع باعث
میشود که فاصله زمانی نقاشی کردن نقاش و نگاه کردن ما به آن نقاشی کاسته شود و
به این خاطر تمام نقاشیها «معاصر» میشوند.
فصل دوم
در این فصل برجر به موضوع زنانگی و عریانیت میپردازد .او معتقد است که زن در جامعه یاد
میگیرد همواره و در هر حالتی بتواند تصویر خود را از بیرون مشاهده کند و از این طریق به
ارزیابی مدام خود بپردازد .برجر معتقد است که زن بهصورت همزمان هم شناسنده ()Subject
است و هم شیء ( .)Objectبرجر در ادامه به تفاوت میان عریانیت ( )Nudityو برهنگی
( )Nakednessمیپردازد و عنوان میکند که عریانی ،دیده شدن برهنگی توسط خود یا دیگری
است .برجر عریانی را راهی برای جلوگیری از مواجهشدن با ناخودآ گاهمان نیز میداند و اشاره
میکند که در تصویر کردن عریانی ،یکسانسازی امیال ما نیز هدف است تا درگیر مسائلی
نشویم که ممکن است در درون ما به صورتی ناخودآ گاه وجود داشته باشد و تفاوت ما از
دیگری را سبب شود.
این قسمت از کتاب به دلیل مالحظات اخالقی در ایران ترجمه نشده يا بخشی از
آن ترجمه شده  که باعث میشود خواننده دچار سردرگمی شود و ادامه مطلب را متوجه
نشود .با توجه به این نکته است که برجر عریانی را پیشپاافتاده میداند ،چون رازآلودگی
و منحصربهفرد بودن را از سوژه نقاشی گرفته و هویت سوژه را به زنانگی یا مردانگی فرو
میکاهد .البته نقاشانی چون مانه در آغاز قرن بیستم نگاه شیءواره به زن را تغییر دادند،
ولی نگاه آ کادمیک به زن تا امروز تغییری نیافته و چون بیننده ایدئال مرد تصور میشود،
به تصویر کشیدن زن به همان شکل گذشته در تلویزیون و تبلیغات نیز ادامه یافته است.
فصل سوم
موضوع فصل سوم کتاب ،بازنمایی و مالکیت است .در ابتدای فصل درباره نقاشیهای
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رنگ و روغن سنتی در اروپا توضیح داده میشود که در قرن پانزدهم آغاز و با شروع
امپرسیونیسم در آغاز قرن بیستم به پایان میرسد .وقتی نقاشی از اشیا را خریداری
میکنیم نهتنها شکل ظاهری آن اشیا را میخریم ،نحوه بازنمایی آن در دورهای که
نقاشی کشیده شده را نیز به مالکیت خود درمیآوریم .آن که نقاشی میخرد تصویر آنچه
میتواند اصلش را نیز مالک شود به دست میآورد .در واقع ،نقاشی در آن دوره وسیلهای
برای شناخت چیزی بود که میتوانست به تصرف درآید .برجر با تشریح این نحوه تلقی از
نقاشی ،نگاه سرمایهداری را برای ما تشریح میکند .نقاشی رنگ و روغن دلبسته ظواهر
اشیا ،مکانها و بدنها است و به سبب تواناییاش در پرداخت بافت و درخشش ،طوری
واقعیت را نمایش میدهد که این توهم ایجاد شود که میتوان شیء را لمس کرد .رنگ و
روغن از عوامل نشاندهنده تغییر نظام اجتماعی-اقتصادی است که از سنت فئودالی و
کلیسایی به نظام مالی پولمحور رنسانسی تغییر یافت .البته افرادی چون ویلیام بلیک
 William Blakeدر مقابل این جریان قرار گرفتند و سعی کردند با ادامه دادن به سنت
طراحی قرون وسطایی ،غیر جسمانی بودن موضوعاتشان را به تصویر بکشند.
اشیای به تصویر کشیده شده در پسزمینه تصاویر پرترهمحور ،نمایشدهنده تفکرات
و جهانبینی شخصی است که در نقاشی کشیده شده است .برای نمونه ،اشیایی چون
کره زمین ،عود ،و کتاب حسابداری در نقاشی سفیران اثر هانس هولباین Hans Holbein
نمایش دهنده نمادهای علم و فرهنگ برتر اروپاییان و استعمارگری آنها بهصورت
توأمان است .پرتره باید به شکل رسمی ایستاده باشد تا ما فاصله خود از آنها -بهعنوان
اشخاصی برتر از ما -را متوجه شویم .از سوی دیگر حالت پرترهها بهگونهای تصویر میشود
که ما آ گاه شویم آنگونه که ما به آنها توجه میکنیم آنها اهمیتی برای ما قائل نیستند.

تابلوی سفیران .اثر هانس هولباین .رنگ و روغن روي
چوب ،لندن :گالری ملی.
Hans Holbein: The Ambassadors
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برجر در ادامه به دستهبندی اشیایی پرداخته است که در طبیعت بیجانهای «رنگروغنی»
تصویر میشوند .او این اشیا را نشانههای کاال و تجارت و آنچه میتوان با پول خرید میداند .در
نقاشیهای رنگروغنی که در آن اسطورهها تصویر شدهاند نیز هدف این بوده است که مالک-
بیننده بتواند اصالت خود و خانوادهاش را در هیئت آنها ببیند و به همین سبب این اسطورهها
فراتر از ظاهری فریبنده نمیروند .طراحی پرتره افراد فرودست نیز بهگونهای دیگر به تائید
سرمایهداری میپردازد .با نقاشی از افراد نگونبخت ،سرمایهداری سعی دارد نشان دهد که اجر
تقوا و پرهیزکاری در این جهان موفقیت اقتصادی و اجتماعی است.
مناظر طبیعی از موضوعاتی بود که چون نمیتوانست به شکل یک شیء قابل تملک
نقاشی شود ،چندان مورد توجه نظام سرمایهداری قرار نمیگرفت .در کل میتوان به
این موضوع اشاره کرد که برجر معتقد است رنگ و روغن در بیشتر نقاشان میانمایه،
در خدمت نظام سرمایهداری و بورژوازی شکل گرفته از قرن شانزدهم تا آغاز قرن بیستم
است .برجر در پایان این فصل به افرادی اشاره میکند که فراتر از این سنت رفتهاند و برای
نمونه از دو نقاشی رامبراند  Rembrandtدر دوره جوانی و میانسالی استفاده کرده است .او
در مقایسه این دو تصویر نشان داد که چگونه رامبراندی که در جوانی تنها سنت رنگ و
روغن را اجرا میکرد در میانسالی برای رسیدن به پرسشهای فلسفیاش پا را از مرزهای
سنت بیرون گذاشته و شاهکاری خلق کرده است .نکته مهم این است که خود این خرق
عادت در دوره بعدی به سنت نقاشان تبدیل میشود.
فصل چهارم
برجر در فصل پایانی به موضوع تبلیغات میپردازد .او این موضوع را که تبلیغات نشانه
آزادی مخاطب برای انتخاب یک محصول است رد میکند .انواع تبلیغات بهصورت
یکپارچه ما را متقاعد میکنند که با خرید یک محصول یا جنس میتوانیم خود و
زندگیمان را تغییر دهیم .تبلیغات به دنبال این است که حسادت ما را نسبت به آنچه
میتوانیم پس از خرید یک محصول باشیم برانگیزد .در واقع ،ما به خود دارنده محصولی
خاص که مورد حسادت دیگران است ،حسادت میورزیم .ما تبدیل به اشیایی میشویم
که دیگران به آن حسادت میورزند.
وقتی تبلیغاتگران به آثار هنری ارجاع میدهند همزمان دو معنا را تولید میکنند:
محصولی که من مبلغ آن هستم هم تجمل است و هم یک ارزش فرهنگی.
در ادامه به تشابهات بین اثر هنری و تبلیغات تصویری اشاره میشود و عنوان میشود
که تبلیغات با استفاده از نشانگان سنت نقاشی ،آنچه خریدار از تاریخ و اسطوره آموخته را
برای تولید زرقوبرق به کار میبرد و از زبان هنر برای وسوسه خریدار استفاده میکند .پس
از اختراع عکاسی رنگی ،عکاسی همان بافت و رنگ و قابلیت لمس اشیا را که رنگ و روغن
ً
قبال بازنمایی میکرد به ما عرضه میکند و از این طریق به ما یادآور میشود که آنچه به نظر
لمسشدنی است ،قابل تصاحب نیز هست.
برجر در ادامه به تفاوت مهم میان نقاشی رنگ و روغن سنتی و تبلیغات پرداخته
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و عنوان میکند که نقاشی درباره داشتههاست و تبلیغات درباره نداشتهها ،مخاطب
نقاشی فروشندگان در بازار است و مخاطب تبلیغات خریداران .یکی از لذتهایی که
نقاشی به مالک خود میدهد ماندگاریاش برای نسلهای بعد است و به همین سبب،
زمان حال را به تصویر میکشید؛ اما تبلیغات به آینده بهتری میپردازد که میتوانیم با
خریدن یک جنس بشویم .تبلیغات در نظام سرمایهداری با ایجاد توهم امکان انتخاب
آنچه میپوشیم یا میخوریم آن را جایگزین انتخاب سیاسی (دموکراسی حقیقی) میکند.
تبلیغات در بیزمانی اتفاق میافتد و اشارهای به رویدادی واقعی (در زمان و مکانی
مشخص) ندارد و حس تملک را جایگزین هر واقعیتی در زمان حال میکند .برجر در این
قسمت از نظریه لوکاچ در زمینه فتیشیسم کاال استفاده کرده و جایگزینی کاال و مصرف به
جای واقعیت را به ما نشان داده است.
نگاهی به کتاب راههای دیدن
ً
این کتاب بهجز این چهار فصل متنمحور ،سه فصل کامال تصویری دارد که خواننده را با
انتخابهای تصویری ممکن مربوط به بحثهای چهار فصل متنمحور و نحوه چیدمان
مختلف تصاویر برای ایجاد یک شیوه دیدن آشنا میکند .سکوت نویسنده باعث تعمق
بیشتر در چیدمان و معانی ضمنی میشود که در ذهن مخاطب ایجاد میشود بدون آنکه
خود به آن آ گاه باشد .این سه فصل در دو کتاب منتشر شده چاپ نشدهاند.
شاید عدهای این کتاب را کتابی مارکسیستی یا فمینیستی بدانند ،ولی به نظر میرسد
اینگونه دستهبندیها نمیتواند تمام ویژگیهای کتاب را دربر بگیرد .برجر در این کتاب،
درباره تبلیغات ،تلویزیون ،بازتولید ،سرمایهداری ،توهم انتخاب آزاد ،نگاه به دیگری
بهمثابه شیء ،استعمار و مهمتر از همه دیدن بهمثابه امری فرهنگی صحبت میکند و
بسیاری از این موضوعات ورای مکاتب مارکسیسم یا فمینیسم ،موضوع همیشگی نقد
هنری هستند.
درباره دو ترجمه فارسی
اهمیت ترجمه این کتاب به فارسی
انتشار آثار مهم و کالسیک هنر معاصر در ایران بسیار مهم است ،چون بسیاری از هنرجویان
و حتی استادان این حیطه با نظرات مختلف و خاستگاه ذهنی بسیاری از متفکران
غربی آشنایی ندارند و مهمتر از آن ،راههای دیدن متفاوت را که به نظرات متفاوت و
حتی متضاد میرسند نمیشناسند .این کتاب ویژگی مهمی دارد که همان نقب زدن به
ریشههای فکری تاریخنویسان در دورههای مختلف و نشان دادن آن به ماست .ترجمه
و نشر این کتاب میتواند اعتقاد ما به نگاه خنثی و بیطرف تاریخنویسان را متحول کند.
ناشران
این کتاب با نام راههای نگریستن با ترجمه میثم سامانپور توسط نشر رخداد نو و با نام
شیوههای دیدن با ترجمه زیبا مغربی توسط نشر شورآفرین به چاپ رسیده است .ناشرانی
که این کتاب را به فارسی منتشر کردهاند بنا به مسائل قانونی و اخالقی قسمتهای
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ً
ً
زیادی از کتاب را حذف کردهاند؛ مثال نشر رخداد نو فصل نگاه به زنان را کال حذف کرده
است و نشر شورآفرین نیز بسیاری از قسمتهای این فصل را حذف کرده است .هر دو نشر
بسیاری از تصاویر را در فصول مختلف حذف کردهاند و در نتیجه توضیحاتی که درباره
آن تصویر داده شده نیز حذف نمودهاند ،ولی هیچیک در مقدمه خود اشارهای به این
حذفیات نکردند .از سوی دیگر ،تصاویر کتاب اصلی در بعضی موارد بریده شده یا جایگزین
شده است که به این موضوع نیز در مقدمه اشارهای نشده است .یکی از ویژگیهای مهم
کتاب ،رنگی بودن نقاشیها بوده است که خوشبختانه در نشر شورآفرین رعایت شده
است ،زیرا مخاطب با دیدن رنگهای این آثار است که متوجه تأ کیدهای موجود در این
نقاشیها میشود؛ بهخصوص در نقاشی رنگ و روغن تأثیر رنگها برای زیباتر جلوه کردن
آثار و اهداف هنرمند بسیار مهم است.
مترجمان
متأسفانه دو مترجمی که از آنها نامبردهام اشتباهات فراوانی در ترجمه این اثر مهم
داشتهاند .هرچند باید اذعان کرد که کتاب با وجود متن بهظاهر آسانش ،پیچیدگیهای
مفهومی داشته که دقت و وسواس بیشتری طلب میکرده است .با این حال ،کوچک
بودن این کتاب میتوانست این امکان را برای مترجمان ایجاد کند که با تمرکز بیشتری
به ترجمه آن اقدام کنند.
میثم سامانپور
سامانپور ترجمه بهتری از مغربی داشته است ،ولی اشتباهاتی در این ترجمه به چشم
میخورد .برای مثال ،در آخر فصل اول جان برجر نوشته که  preceding essayیا مقاله
پیشین (همان فصل یک) با توجه به نظرات والتر بنیامین نوشته شده است؛ اما سامانپور
کلمه قبلی را بعدی ترجمه کرده و در نتیجه مخاطب در پایان فصل اول و با دیدن این
جمله فکر میکند که مفاهیم فصل دوم که به نقاشی رنگ و روغن و بازنمایی پرداخته
است ملهم از نظرات بنیامین است .در ضمن ،به سبب حذف فصل دوم که درباره زنان
است مخاطب یکی از مهمترین نظرات برجر را متوجه نمیشود .یکی دیگر از اشتباهات
سامانپور نام کتاب است که با توجه به توضیح مفصل برجر در فصل یک در مورد تفاوت
 Seeingو  Lookingو ترجمه خود سامانپور که  Seeingرا در متن دیدن ترجمه کرده است،
عنوان کتاب راههای دیدن میشود ،ولی سامانپور آن را راههای نگریستن ترجمه کرده است.
سامانپور با زیرنویس کردن انگلیسی اصطالحاتی که در فارسی به کار برده است ما را
بهدرستی راهنمایی کرده تا اشکالی در فهم آنها پیدا نکنیم .او همچنین اسامی نقاشان
را بهصورت زیرنویس انگلیسی آورده است ،اما به نظر میرسد میتوانست در بعضی موارد
با توضیحی در زیرنویس ،مفاهیم گنگ را برای مخاطب عام وضوح بخشد.
زیبا مغربی
زیبا مغربی اثر را با مقدمه بهتری شروع کرده است و پیش از خواندن کتاب ما را
با فضای فکری برجر آشنا کرده است .متأسفانه اشتباهات ترجمه مغربی بیش
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از سامانپور است .مغربی برای هر فصل عنوانی انتخاب کرده ،ولی توضیح نداده
که این عناوین انتخاب مترجم است نه نویسنده ،زیرا برجر در کتاب اصلی عنوانی
برای فصلهایش نگذاشته و فقط با عدد ،شروع هر فصل را معین کرده است .مغربی
در فصل سوم ،نقاشی بردهدار و توضیح آن را بدون هیچ دلیلی حذف کرده است
یا در صفحه  51که در آن برجر به آوردن اسامی اشخاص و جریانهایی میپردازد
که در مقابل سنت نقاشی ایستادگی کردهاند نام روئو را رائول ترجمه کرده و مکتب
 German Expressionismرا جرمن ،ا کسپرسیونیسم ترجمه کرده است و حتی جرمن را
بهصورت مجزا زیرنویس انگلیسی آورده است .گویی جرمن یک هنرمند است! طرفه
آنکه این نقاشان و سبکها ،مثالهایی برای جمله قبلی بوده است ،اما به دلیل
اشتباه در نقطهگذاری ،گویی این مثالها برای جمله بعدی که متضاد با جمله قبلی
است آورده شدهاند .از نکات مثبت این کتاب حذف نشدن کل فصل دو بوده است،
ولی جاهایی که قسمتی از یک پارا گراف حذف شده و مترجم با عالمتی آن را مشخص
نکرده است ،مخاطب برای فهم ادامه مطلب سر در گمی شده و گاه مفاهیم را
غلط میفهمد.
در فصل دوم و در صفحه  ،45چون توضیح مثالهای برجر درباره نحوه نقاشی از
زنان در طول دوره رنسانس با تصاویرش حذف شده است ،مغربی  Paintingرا تماشا کردن
ترجمه کرده و این باعث شده که مخاطب متوجه نشود که این جمله از زبان خالقان اثر
گفته شده نه مخاطبان آن.
زیرنویسگذاری مغربی بهتر از سامانپور بوده و با توضیحاتی در پاورقی توانسته است
کتاب را برای مخاطب عام قابل فهمتر کند.
صفحهبندی و توضیحات جانبی
بهجز این خطاهای آشکار که کم نیستند ،متن اصلی برجر به خاطر ظرایف کالمی که
دارد متن سختی برای ترجمه است و کلمات دوپهلو و جمالت با معانی ضمنی فراوان و
صفحهبندی دقیق و با دالیل مشخصی دارد که متأسفانه در هیچیک از این دو ترجمه
ً
به آنها توجه نشده است؛ مثال در هیچیک از دو کتاب ترجمه شده به فارسی ،به نقاشی
ونگوگ که در مقدمه این نوشته به آن اشاره شد و به سبب صفحهبندی کتاب اصلی
مفهومی خاص را ارائه میدهد ،دقت نشده است.
صفحهبندی رخداد نو فاصلهگذاریهایی دارد که دلیل آن مشخص نشده است.
در مقدمه زیبا مغربی به خاستگاه این متن و تلویزیون بیبیسی اشاره شده است
که در متن سامانپور به آن اشاره نشده است و از سوی دیگر سامانپور به نیاوردن سه
ً
فصل کامال تصویری که در هیچکدام از دو کتاب اثری از آنها نیست اشاره کرده است ،ولی
مغربی آن را در مقدمه مطرح نکرده است.
یکی دیگر از ضعفهای آشکار هر دو کتاب نداشتن یک زندگینامه مختصر از برجر در
مقدمه است.
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اهمیت ترجمه کتاب راههای دیدن
کتاب راههای نگریستن یکی از کتابهای مهم و درسی در بسیاری از کشورهای دنیاست.
این کتاب سعی دارد خوانش متفاوتی از تاریخ هنر ارائه دهد و باورهای ما در مورد خنثی و
بیطرفانه بودن تاریخ هنر را به چالش بکشد .در واقع برجر با تأ کید بر این موضوع که نگاه
اوست که ما میخوانیم سعی دارد به ما بیاموزد که در دیگر نوشتهها نیز نگارنده تاریخ
هنر سعی دارد نظریه خود را در پشت ظاهر بیطرفانهاش پنهان کند .کتاب اصلی با دقت
و موشکافی بسیار چاپ شده است و انتخاب دقیق آثار هنری و ظرایف صفحهبندی آن
همراه با متن روان ولی پر از کنایه سبب شده است که ترجمه و چاپ آن به دقت بسیار
باالیی نیاز داشته باشد .امید است که ترجمه مناسبتری از این اثر مهم در دسترس
خوانندگان ایرانی قرار بگیرد یا این دو مترجم در چاپ مجدد کتاب به تصحیح اشکاالت
ترجمهشان بپردازند و ناشران نیز در صفحهبندی این اثر دقت بیشتری داشته باشند.
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