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  1394بهار و تابستان ، سوم شماره،  ادب و زبان فرانسهيها پژوهش
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 ) شهيد بهشتيدانشگاه  زبان و ادبيات فرانسه ارشد كارشناس ( طاهرزادهرعنا
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      5/3/1394: بيخ تصويتار     25/9/1393: افتيخ دريتار

  چكيده

 سه اثر از اريك امانوئل اشميت را بـر اسـاس آراي نظـري اومبرتـو           ترجمهدر اين مقاله قصد داريم      
 ؛ قـرآن هـاي  گـل  ابـراهيم آقـا و      ؛ از ميالرپـا   انـد   عبارتاين سه اثر    . ررسي كنيم اكو در باب ترجمه ب    

 زباني لويي يلمسلف خـواهيم      يها  پالن كه با استفاده از آراي نظري اكو و          پوش يگلاسكار و بانوي    
ق يـ ن تحقيـ  در اي اساسسؤالچند .  دنيا به دنيا دست يابد يا خيريا ترجمهديد آيا مترجم توانسته به   

هـدف از ايـن     سنده را انتقال دهـد؟      ي نو ياي و دن  يدئولوژياتوانسته است   مترجم  آيا  : شود يمح  مطر
مقاله آن است كه نشان دهيم تا چه اندازه مترجم در كارش موفق بوده و به دنيـاي نويـسنده دسـت                    

ه  نظري اومبرتو اكو در خصوص ترجمه را مـرور كـرد           يها  دگاهيدبدين منظور، در ابتدا     . يافته است 
 فارسـي ايـن سـه داسـتان را بررسـي            ترجمـه و سپس در سه بخشِ واژه، نحو و مشكالت سبكي           

ل يـ ات اكـو و تحل    يـ ح نظر ي آن بـه توضـ     يل شـده كـه طـ      ين پژوهش از سه بخش تشك     ي ا .ميكن يم
 را كـه    ييايـ  دن ييهـا   وهيشـ م مترجم چگونـه و بـه چـه          ي تا نشان ده   ميا  پرداخته مترجم   يها  انتخاب

 از اخـتالف    ين مـشكالت و موانـع ناشـ       يهمچنـ . م كرده، انتقال داده است    ي ترس سنده در كتابش  ينو
ر متـرجم قـرار داشـته    ي را كه در مـس ي سبكي و فرهنگيها  تفاوت و   ي فرانسه و فارس   يساختار زبان 

ـ ا دادهش گرفته اسـت، نـشان   ي پها آنان برداشتن ي از م  ي را كه مترجم برا    ي كرده و راه   يبررس در . مي
كرديم كه مترجم توانسته در اكثر موارد دنياي نويسنده را انتقـال دهـد، امـا در انتقـال                   پايان، مشاهده   

  .فرم و سبك نويسنده چندان موفق نبوده است
  . به متن، داد و ستد در ترجمه، وفاداريكمابيشيدنيا به دنيا،  ترجمه :ها دواژهيكل
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 مقدمه

سـال  رانـسه بـه دنيـا آمـده و از            در ف  بلژيكي است كـه   - فرانسوي يا  سندهينواريك امانوئل اشميت    
دو دهه است كه آثار او در سراسر دنيا با اسـتقبال فراوانـي              .  به تابعيت كشور بلژيك درآمده است      2008
 در بيش از پنجـاه كـشور        شيها  شنامهينما زبان ديگر ترجمه شده و       وسه  چهل، آثارش به    شود يمروبرو  
موعه داستان آكـادمي فرانـسه و گنكـور از جملـه جـوايزي      جوايز مولير و بهترين مج . ديآ يدرمبه اجرا   

ـ ا  كـرده سه داستاني كه براي بررسي ترجمه در اين مقاله استفاده           .  به او اهدا شده    تاكنونهستند كه    ، از  مي
 شده كـه موضـوع كلـي    انتخاب) Le cycle de l'invisible(  امر نامرئيچرخهمجموعه داستاني به نام 

قهرمانان هر سه داسـتان كودكـاني هـستند كـه           . نقش معنويت در زندگي است     راجع به كودكي و      ها  آن
 بـر مشكالتـشان فـائق    تواننـد  يمهريك زندگيِ سختي دارند و در نهايت با توسل به معنويت است كه             

 را از   اش  خـانواده  كه او و     رديگ يم عمويش را به دل      نهيكميالرپا، زاهد بودايي معروف، در كودكي       : آيند
بـراي همـين   . شود يم اش  خانواده و همين باعث به فالكت افتادن خودش و          كند يممحروم  ارث پدري   

 امـا در نهايـت نـزد    كنـد  يمـ  و از آن براي انتقام گرفتن از عمويش اسـتفاده   رديگ يمجادوي سياه را ياد     
  روحـش را از گنـاه مبـرا        ، بـسيار  يهـا   آزمـون  تعليمات او و تحمل مـشقات و         هيسا و در    رود يممارپا  

نوجـواني اسـت    »  قرآن هاي  گلابراهيم آقا و    «مومو، قهرمان داستان    . رسد يم بودايي   درجه و به    سازد يم
، پدري افسرده حال كه مدام سركوفت پوپو بـرادر          كند يمكه هرگز مادرش را نديده و با پدرش زندگي          

امـا  ؛  كنـد  يمـ رهـا    وتنهـا   تـك  و پسرش را     كند يم و در نهايت خودكشي      زند يم مومو را به او      تر  بزرگ
مومو با ابراهيم آقا، بقال محل كه مسلمان است و اهل تركيه دوستي به هم زده و از طريق او بـا قـرآن و    

اسـكار  .  زنـدگي را دوسـت بـدارد و از آن لـذت ببـرد              رديـ گ يم و از آن پس ياد       شود يمتصوف آشنا   
د كرده و آخـرين روزهـاي عمـرش        يازده ساله است كه سرطان دارد و دكترها از او قطع امي            يا  پسربچه

 و فقـط بـا او درد دل    شـود  يمـ  آشـنا    پـوش  يگلـ او با مامي رز، پرستار      . كند يمرا در بيمارستان سپري     
 و اسكار با فهميدن مصائبي كه مسيح تحمـل كـرد دلـش    كند يممامي رز او را با مسيحيت آشنا       . كند يم

علـت  .  از آخرين روزهـاي عمـرش لـذت ببـرد          نبوده و بايد   هدف يب خلقتش   ابدي  يدرم و   شود يمنرم  
 به تـصوير كـشيده شـده و بـا     ها آنانتخاب اين سه داستان اشميت تفاوت دنيايي است كه در هريك از   
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 را كـه در    "دنيا بـه دنيـا    " ترجمهتوجه به مختصري كه راجع به كليت اين سه داستان گفته شد، اهميت              
  .ميابي يدرم ،ادامه توضيح خواهيم داد

 هـاي   گـل  تحـت عنـوان      يا  مجموعـه بيبي اين سه داستان را ترجمه و نـشر چـشمه در             سروش ح 
 او از مترجمان بنـام كـشورمان اسـت          . و منتشر كرده است    يآور  جمع را   ها  آن )1382اشميت،   (معرفت
 فرانسه، انگليسي، آلماني و روسي به فارسي ترجمـه كـرده و             يها  زبان ادبي جهان را از      برجستهكه آثار   
نويسندگان مطرحي چون رومن گاري و آلخو كارپانتيه را كـه در ايـران چنـدان شـناخته شـده                    همواره  

 تـوان  يمـ  او   برجستهاز كارهاي   .  آثارشان به خوانندگان ايراني معرفي كرده است       ترجمهنبودند از طريق    
  . جنگ و صلح تولستوي و شياطين داستايوفسكي اشاره كردترجمهبه 

، آراي نظري اومبرتو اكـو در خـصوص ترجمـه           ميا  گرفتهجمه به كار    روشي كه براي تحليل اين تر     
 متن و بر داد و ستد در ترجمه استوار است؛ اصولي كـه در               "دنياي ممكن "است كه اساس آن بر درك       

 سينـو  رمـان منتقد ادبي و  ، فيلسوف،نشانه شناساومبرتو اكو . انجامد يم "دنيا به دنيا" ترجمهنهايت به 
 و فلـسفه بـسيار حـائز        يشناسـ   زبانمعناشناسي،  -، نشانه يشناس  نشانه حوزه كه آثارش در     ايتاليايي است 
ـ آ يمـ كمابيش در تمامي مباحثي كه راجع به ترجمه مطرح شده، نام او به ميان               . اهميت است   و آراي   دي

اين آرا به دنيايي مربوط اسـت كـه نويـسنده در اثـرش بـه           . نظري او در اين خصوص بسيار مهم است       
 و متـرجم در بهتـرين حالـت         افتي دست كامل بدان    طور  به توان ينم گاه  چيه، دنيايي كه    كشد يمير  تصو
 كمابيش به آن دست يابد و از طريق تفـسير، درك دنيـاي نويـسنده و داد و                   اش  ترجمه در   تواند يمتنها  

 سـه بخـش     بدين منظور، در  .  نزديك شود  "كمابيش" هرچه بيشتر به اين      تواند يمستد است كه مترجم     
 تـا در نهايـت بـه تـصويري كلـي از آن              ميكنـ  يم معرفت را بررسي     هاي  گل ترجمهواژه، نحو و سبك     

  . تحليل كنيممرحله به مرحله و كار مترجم را ميابي دست
  

 پيشينه پژوهش

اي بـا عنـوان بررسـي      تنها كار پژوهشي كه بر روي آثار اريك امانوئل اشميت صورت گرفته، مقالـه             
 موالنا در مثنـوي معنـوي، نوشـته لـيال هاشـميان و              يها  دگاهيد و   "زيباترين كتاب دنيا  "ن  تطبيقي داستا 

بهزاد اتوني است كه در فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت بـه چـاپ                  
 در اين مقاله سعي شده با مقايسه مضمون كتاب اشميت و اشـعار موالنـا و حكايـاتي كـه                  . رسيده است 
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 بپـردازد و نزديكـي نگـاه اشـميت، نويـسنده            "زيبـاترين كتـاب دنيـا     "در مثنوي آمده به تحليل كتـاب        
  .فرانسوي و موالنا شاعر و عارف ايراني را به ما نشان دهد

 ايتاليايي، در ايـران بيـشتر   نويس رماندر خصوص اومبرتو اكو، نشانه شناس، فيلسوف، منتقد ادبي و   
 بررســي كتــاب منظــور بــه، ســميناري 1388و تمركــز شــده و در ســال بــر روي ترجمــه آثــار ادبــي ا

 او كه نشر ثالث با ترجمه پيروز ايزدي منتشر كرده با حضور مترجم و دكتـر علـي عباسـي                شناسي  نشانه
شناسـي فرهنگـستان هنـر در سلـسله           عضو گروه زبان فرانسه دانـشگاه شـهيد بهـشتي و گـروه نـشانه              

در بـسياري از مقـاالتي كـه بـا موضـوع      .  برگـزار شـد  قلـم  اهلاي  هاي گروه انديشه و دين سر       نشست
 برجسته اين حوزه نام برده و نقـل قـول           پردازان  نظريه يكي از    عنوان  به نوشته شده نيز از او       شناسي  نشانه

- بنـا بـر نـشانه      هـا   نـشانه  بنـدي   طبقـه فرايند نـشانه شـناختي و       " با عنوان    اي  مقالههمچنين  . شده است 
 نوشته لوسي گيلمت و ژوسين كوزت به ترجمه مطهره مراديان سـرخي منتـشر               "و اكو معناشناسي امبرت 

  .شده است

  ل ي روش تحليمعرف

 مبداگرا و مقصدگرا براي ترجمه قائل هـستند، اكـو معتقـد             هيسو كه تنها دو     يپردازان  هينظربرخالف  
هد و بر اين اساس، اولـين و        است كه ترجمه بايد دنيايي را كه نويسنده در اثر خود ترسيم كرده انتقال د              

 اسـت و بـراي      "دنيـاي ممكنـي   " كار مترجم يافتن و درك دنياي متن است؛ هر متن بازنماي             نيتر  مهم
 و تـر  مناسـب  آن، مترجم بايد ضمن تكيه بر همان دنيـا معـادل و معنـايي را كـه از همـه               ترجمهفهم و   

 داشـته   توانـد  يمـ نگ لغت معاني مختلفـي       هر واژه در فره    كه  نيابا  .  به متن است انتخاب كند     تر  كينزد
حـال  .  متن براي ما قابل قبول است      "دنياي ممكن "و  ) contexte(باشد، تنها يك معني برحسب بافت       

 درك نكنـد    يدرست  به مترجم دنياي ممكن متن را       كه يدرصورت نشان دهيم    ميكن يمبه كمك مثالي سعي     
  : چه لطماتي ممكن است به متن وارد شود

« "[…] Però io di lei conosco solo il nome con cui si è firmata, è un nome 
molto comune e non ho intenzione di sapere altro". 

"Già", fece lei, "il mondo è pieno di Margareth". » (Tabucchi, 1986 : 53-54) 
ـ ا  گذاشته تان  نامه ي كه پا  يهمان اسم . شناسم ينمتان  كاما من از خود شما جز اسم كوچ       «  ياسـم . دي
  .ن از شما بدانميش از ايار مبتذل و البته قصد هم ندارم كه بيبس
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  )54:1382، يتابوك( » ».ا پر از مارگارت استيدن. حق با شماست «:گفت
 » molto comune«را بـراي عبـارت   » بسيار مبتذل« كه مترجم صفت ميكن يمدر مثال باال مشاهده 

بـار  » مبتـذل  «واژه چراكه در فارسي     كرد يماستفاده  » رايج« از صفت    ستيبا يم كه درحاليانتخاب كرده،   
 متن را درست درك نكرده و "دنياي ممكن"منفي دارد و چنين انتخابي گواه اين مطلب است كه مترجم 

 بعـدي كـار   مرحلـه  مـتن    "دنياي ممكن "پس از فهم    .  خود شده است   ترجمهمرتكب اشتباه بزرگي در     
 :كند يم تعريف   گونه  اين موفق دانسته و     ترجمه ركن يك    نيتر  مهم آن را  ستد است كه اكو      مترجم داد و  

 شـود  يم، و اين باعث ميپوش يم آوردن چيزي، از چيزي ديگر چشم    به دست روندي كه طي آن، براي      «
ند كه  ارزشمآموزه آيد، رضايتي مطابق با اين به دست معقول و رضايتي دوجانبه يا جهينتكه در آخر كار 

كمابيش « او در كتابي كه پيرامون ترجمه با عنوان  (Eco, 2006 :19).» را باهم داشتزيچ همه توان ينم
نوشته است، بارها و بارها بـر اهميـت داد و   » )Dire presque la même chose( گفتنهمان چيز را 

 عينـاً همـان چيـز را         كرده و توضيح داده كه در ترجمه هرگز موفق نخواهيم شـد            تأكيدستد در ترجمه    
 خوب آن است كه بيشتر و       ترجمه و   مييگو يم همان چيز را     "كمابيش"بگوييم و در بهترين حالت تنها       

  . دادوستد نخواهد بود مگر از طريق ريپذ امكان نزديك شود و اين مهم "كمابيش"بيشتر به اين 
 كـه در مـتن ادبـي    دارد يمـ  اذعـان  (Hjelmslev, 1971)  زباني يلمسلفيها پالناكو با اشاره به 

 روابـط بـسيار   )Plan du contenu( "پـالن محتـوا  " و )Plan de l'expression( "پـالن بيـان  "ميان 
 اسـت كـه     يا  رابطهظريفي وجود دارد و چالش اصلي مترجم در برگرداندن اين دو پالن و ايجاد همان                

طب را بـه دنيـا و فرهنگـي ببـرد     در متن اصلي ميانشان وجود داشته به طريقي كه متن ترجمه شده مخا          
 ريتـأث ، يا بهتر است بگوييم همان       ريتأثبه تعبيري ديگر، ترجمه بايد همان       . كه متن اصلي از آن زاده شده      

 ترجمـه  از تـر  سـخت  شعر، بـسيار  ترجمهاز همين رو، .  متن اصلي را بر خواننده بگذارد    يشناخت ييبايز
 و بـدين ترتيـب   بخـشد  يمن است كه به پالن محتوا معنا  متون ديگر است، چراكه در شعر، اين پالن بيا        

ـ ربازسـازي  " شعر ميسر نخواهـد بـود مگـر از طريـق     ترجمهاز نظر اكو   le remaniement("يا شهي

radical(                     بازآفرينش متن در قالبي ديگر و بـراي چنـين بازآفرينـشي نبايـد بـه كلمـات كـه بـه اصـل ،
 كـه  كنـد  يمـ اكـو اضـافه   .  مترجم از شعر استنقادانهفسير  حاصل توضوح به وفادار بود كه    يبخش  الهام

 خود مكانيـسم مـتن اصـلي را         خواننده متن كافي نيست و مترجم بايد به         يشناخت ييبايز ريتأثبازآفريني  
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او همچنـين بارهـا و      .  را ايجـاد كنـد     ريتأث آن نويسنده توانسته اين      وسيله  بهنشان دهد و نيز طرقي را كه        
 كـرده كـه ترجمـه پلـي ميـان دو      تأكيد صحبت كرده و كند يمفرهنگ در ترجمه ايفا   بارها از نقشي كه     

 مثل چاي، در كشورهاي مختلف تعابير مختلفي دارد و بـه رسـوم مختلفـي        يا  ساده كلمه. فرهنگ است 
 .  فرهنگي آن در ايران، فرانسه و مراكش يكسان نيستيها داللت و گردد يبرم

 تا ببينـيم    ميپرداز يم اومبرتو اكو به بررسي ترجمه در سطح واژه          حال پس از مروري بر آراي نظري      
  . كه در كلمات گنجانده شده موفق بوده است ييايدنمترجم تا چه حد در انتقال 

  ها آن و معادل واژگان يبررس

 از طريـق تحليـل      اداد و سـتد ر    توسط مترجم،   ها     آن هاي انتخابي  واژگان و معادل   يبررسدر بخش   
 را كـه متـرجم انتخـاب    يا يفارسدر كلمات فرانسه و معادل ) sème( معنايي يها داللتاز   يا  مجموعه

تجزيـه كـرده و از   ) sème (شـان  ييمعنـا  يهـا  داللـت  بدين ترتيب كه كلمات را به ،ميا  دادهنشان  كرده  
ن دهـد    نـشا  يدرست  به متن را    "دنياي ممكن " انتخاب مترجم توانسته     ميا  گرفته نتيجه   ها  آن سهيمقاطريق  
  :حال به چند مثال از هر سه داستان توجه كنيد. يا نه

  فرانسهواژه
معني برحسب 

 Petitفرهنگ 
Robert 

le sémème  
هاي -داللت

  معنايي
 معادل فارسي

معني برحسب 
فرهنگ معين و 

 دهخدا

le sémème  
هاي -داللت

 معنايي

دنياي 
 ممكن

…une 
bâtisse 

posée sur 
les 

rochers 
[…]. p. 2 

Bâtiment de 
grandes 

dimensions 
(parfois avec 
l'idée de 
laideur). 

grandeur/ 
laideur 
 

با بر ي نازييبنا
 ها صخرهتارك 
ص (...). نهاده 

11  

. الد. عمارت :بنا
 ساختمان

 بد زشت، :بايناز
  شكل

 يبزرگ
  يزشت
  

+  

yack 

Ruminant 
(bovidés) au 
corps massif, à 
longue toison 
soyeuse, qui vit 
au Tibet où il est 
domestiqué. 

ruminant 
massif 
toison 
soyeuse 

domestique 
Tibet  

  گاو

 از يجانور
 يخانواده ته

شاخان از راسته  
نشخواركنندگان، 
كه در آرواره باال 

 يها دندانفاقد 
ن است و يشيپ

ز يش نيدندان ن
  .ندارد

  جانور
   شاخيته

  نشخواركننده
بدون دندان 

  نيشيپ
دان بدون دن

  شين

~  
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Il désira 
la paix 
comme 
la soif 
désire 

l'eau. p. 7 

Paix : III.  
Calme, 

tranquillité 
2.  État de l'âme 

qui n'est 
troublée par 
aucun conflit, 

aucune 
inquiétude 

Le calme 
La 

tranquillité 
Absence de 
conflit, 

d’inquiétud
e à l’âme 

 

 صلح يدر آرزو
نكه بود چنا

 يعطشان آرزو
ص . آب دارد
22  

. يآشت :صلح
 ) االربيمنته(
). مهذب االسماء(

ان ي ميتراض. سلْم
. سازش. نيمتنازع

. هوادة. هدنَة
مقابل حرب و 

  جنگ

  يآشت
  سازش

-  

Et elle 
redoubla 

de 
sanglots. 
Je me 

mis aussi 
à 

suffoquer
. p. 15  
Je me 

suis mis à 
sangloter. 
p. 19 

Suffoquer : 
V.intr. 

1.  Respirer 
avec difficulté, 
perdre le souffle 

Sangloter : 
Pleurer avec des 

sanglots 

Difficulté  à 
respiration, 
perte de 
souffle 
 

ن را گفت و يا
 اش يزار
من . دتر شديشد

. ه افتادميهم به گر
  36ص 
. ه افتادميبه گر

  44ص 

: ه كردنيگر
ختن، ياشك ر
  ستنيگر

مدن اشك از آ
  چشم

  ستنيگر

~  
 

J’avais 
toujours 
froid 
lorsque 
j’étais 

auprès de 
mon 
père. 
Avec 

monsieur 
Ibrahim 
et les 

putes, il 
faisait 
plus 
chaud, 

plus clair. 
Monsieur 
Ibrahim 
et les 

fleurs du 
Coran, p. 

7 

Avoir froid: 
éprouver une 
sensation de 

froid.  
Froid: 1.  État 

de la matière, de 
l'atmosphère 
quand elle est 
froide (par 

rapport au corps 
humain) 

Froid, froide : 1. 
 Qui est à une 
température 
sensiblement 
plus basse que 
celle du corps 

humain. 

Sensation 
de froid 
Dans une 
atmosphère 

froide 

 با پدرم يوقت
ه شيبودم هم
 شد يمچندشم 

 ي وقتآنكه حال
م آقا و يبا ابراه
 بودم ها خانم

 ياحساس گرم
 و هوا كردم يم
 تر روشن نظرم به
ابراهم «. آمد يم

 هاي گلآقا و 
 60، ص »قرآن

 تند  لرز:چندش
. كه با سرما نبود
 يلرزش نامطبوع

كه در اعصاب 
دا شود، ي پيآدم

 يآنگاه كه كارد
 نوك شهيشا ي
شه ي را بر شيزيت
  . امثال آن كشندو

  لرز تند
 -  بدون سرما

épicerie  
Monsieur 
Ibrahim 

3.  (xixe) Mod. 
Commerce de 
l'épicier, vente 

Vente 
d’alimentati
on générale 

 يعطار
ابراهم آقا و «

ن ير ا د:عطار
زمان، عطار 

فروش قند، 
، يشكر، چا

- 
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et les 
fleurs du 
Coran, p. 

26 

de nombreux 
produits de 

consommation 
courante 

(alimentation 
générale).  

Magasin où se 
fait cette vente 

، » قرآنهاي گل
  101 ص

مفردات فروشد 
 و يو قند و چا

ادداشت ي. (رياباز
 ).مرحوم دهخدا

 كه قند و يكس
 يشكر و چا

ره يه و غيوادو
فرهنگ . (فروشد
  )ني معيفارس

 هيادو

Le 
Démon 
de midi, 
Oscar. 
Oscar et 
le dame 
rose, p. 
62 

(Bible): 
tentation de 

nature affective 
et sexuelle qui 
s'empare des 

humains vers le 
milieu de leur 

vie. 

Tentation 
sexuelle 

Milieux de 
vie 

گه يه ديچلچل
 .اسكار

اسكار و بانوي «
، ص »پوش يگل

151  

. ي خل:يچلچل
عمل . يبوالهوس

در . وانگانيد
ول عامه تدا
مرد چل : نديگو

ساله تازه اول 
ش يچل چل
  .است

  يبوالهوس
  يچهل سالگ

+ 

qui ne 
ressembl
e ni à un 
garçon ni 
à une fille 
mais 

plutôt à 
un 

Martien. 
Oscar et 
le dame 

rose p. 29 

3.  N. Habitant 
supposé de la 
planète Mars 

Habitant 
Supposé 
De Mars 

ك ينه به سر 
 و نه ماند يمپسر 
. ك دختريبه سر 

شتر به ساكنان يب
 از كرات يكي
هم كه از يگر شبيد

آسمان افتاده 
اسكار و «. باشد

بانوي 
، ص »پوش يگل

124  

-  -  ~  

نظـر بـه اينكـه ايـن واژه بـه      .  خوبي از داد و ستد در ترجمه اسـت نمونه bâtisse واژهاولين مثال،   
نتوانسته معادلي در فارسي بيايد كه اين دو ويژگي را يكجـا             و مترجم    كند يمداللت  » زشتي«و  » بزرگي«

در مثـال بعـدي، او   . اين كمبود را جبران كـرده اسـت  ) نازيبا( با اضافه كردن صفتي      ناچار  بهداشته باشد،   
 كه در داسـتان حـائز اهميـت اسـت           آن را  برگزيده و داللت تبتي بودن       yack واژهرا براي   » گاو«معادل  
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 اش ترجمـه بـه گـاو، بـر دقـت     » تبتـي « مثل قبل با افـزودن صـفت     توانست يم كه  اليدرحناديده گرفته   
در . با توجه به بافت معني سوم آن يعني آرامش قابل قبـول اسـت             :  است paix واژهمثال بعدي   . بيفزايد
 قائـل   pleurer و   suffoquer  ،sangloter نويسنده تمـايزي ميـان افعـال         ميكن يم بعدي مشاهده    جمله

 متفـاوت اسـت و      هـا   آن شدت هركدام از     كه  درحالي معادل گريستن را گذاشته      ها  آن همهراي  نشده و ب  
 افتادن و دومي خون گريستن اسـت و متـرجم بـدون در نظـر گـرفتن                  هق  هقاولي به معني از گريه به       
 كتـاب   ترجمـه مثال بعـدي مربـوط بـه        .  همه را به يك شكل ترجمه كرده       ها  آنتفاوت معنايي مختصر    

به معني احساس سـرما كـردن را بـه           avoir froidاست و مترجم عبارت     »  قرآن هاي  گلم آقا و    ابراهي«
اشتباه احساس چندش معني كرده است كه بازهم نشان از درك نكردن دنياي مـتن دارد چراكـه عـالوه              

مـتن   عبارت فرانسه و معادل مترجم كه اشتباه بودن معادل مترجم را به ما نـشان داد، از خـود                     هيتجزبر  
 در كنـار ابـراهيم      ديگو يم و   آورد يم كمك گرفت چراكه در ادامه در تقابل با سرما، گرما را             توان يمهم  

 نيـست و بهتـر   epicerieمعادل خوبي بـراي  » عطاري«در اين متن همچنين  . كردم يمآقا احساس گرما    
در عطـاري بيـشتر چـاي     كه در فرهنگ لغت آمده       طور  همان، زيرا   رفت يمبود به جاي آن بقالي به كار        
 مانـد  يمـ  ولي در دكان ابراهيم آقا كه به يك سوپر ماركت كوچك             فروشند يمو ادويه و گياهان دارويي      

دو مثـال آخـر مربـوط بـه داسـتان اسـكار و بـانوي                . شـود  يمـ همه جور خوردني و آشاميدني يافـت        
 چراكـه معـادل     ميا  رفتهيذپ le demon de midi معادل   عنوان  به است كه در اولي چلچلي را        پوش يگل

فارسي دقيقاً دنياي متن را نشان داده است تنها مشكل در اين است كه اصطالح فرانسه از انجيـل آمـده،               
اما چون در فارسي مترجم اين امكان را نداشته كه اين وجه از آن را هم نـشان دهـد و همچنـين اينكـه            

در آخـرين مثـال هـم متـرجم     . ميپوش يمشم  وجه مذهبي اين اصطالح در متن اهميتي نداشته، از آن چ          
 انتخـاب كنـد و از زحمـت خـود بـراي             un martien معادل آدم مريخي را بـراي        توانسته يم يراحت  به

  .توضيح اين واژه بكاهد
 انتخـابي متـرجم،     يهـا   معادل ذكر شده در باال، در مورد        يها  مثالاگر بخواهيم با توجه به مطالب و        

 برسـيم،  يا  جـه ينت مـتن بـه      "دنيـاي ممكـن   " مهارتش در تفسير و فهم       يطوركل به واژگان و    رهيداغناي  
 گفت او در داد و ستد و فهم دنياي متن موفق بـوده و توانـسته واژگـان فرانـسوي را در قالـب                  توان يم

 را نشان داديم اشـتباهاتي هـم        ها  آن، همانطوركه چند نمونه از      شك يب. محتواي واژگان فارسي بگنجاند   
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 يخـوب   بـه  كه انتخاب كـرده      ييها  معادل طوركلي  بهاعث تغييرات جزئي معنايي شده است، اما        داشته و ب  
  . كشيده استريتصو به متن را "دنياي ممكن"

    يالت نحوك مشيبررس

 را در سـطح جملـه بررسـي و تحليـل كنـيم و بـدين                 ها  آن ميخواه يم واژگان،   مطالعهحال پس از    

: ميكنـ  يمـ در ابتدا سنتكس يـا نحـو را تعريـف           . ن را مطالعه كنيم   منظور بايد سيستم گرامري هر دو زبا      

. پـردازد  يم كه به ترتيب كلمات و ارتباط مابينشان و نقششان در جمله             شود يمنحو به قواعدي مربوط     «

 ايـن تعريـف   .(Schott-bourget, 1994 :33) » معنـاي جملـه نقـش دارد   يريـ گ شكلنحو طبيعتاً در 

 يهـا   پـالن طبـق   . دهد يموجود دارد نشان    ) سمانتيك (يشناس يمعنيان نحو و     ارتباطي را كه م    يخوب  به

 درسـت بـه لحـاظ دسـتوري     يا جمله، اما اين امر كه شود يمزباني يلمسلف، نحو به پالن بياني مربوط  

 كـه هـر     كند يم تأكيدبه لحاظ معناشناختي نادرست است، بدين نكته        » رود يمكتاب در خيابان راه     «مثل  

 و به همين ترتيب نحو را بـه پـالن محتـوا هـم     اند مرتبطزباني با اينكه مستقل هستند اما به هم دو پالن  

 در فارسـي    مثـال   عنـوان   بـه  هر زبان قواعد دسـتوري خـود را دارد،           ميدان يمهمانطوركه  . كند يممربوط  

ل،  فاعـل، فعـ  صـورت  بـه  در فرانـسه ايـن ترتيـب       كه  درحاليترتيب جمالت فاعل، مفعول، فعل است       

، مذكر، خنثي، انطبـاق اسـم و صـفت بـه لحـاظ جـنس و                 مؤنثبه همين ترتيب، جنس     . مفعول است 

 پرسـشي، منفـي كـردن، عالئـم       يهـا   صـورت  زمـان دارد؛     دربـاره تعداد؛ مفهوم متفاوتي كه هـر زبـان         

 در سـطح نحـو، بايـد    اش  ترجمـه  كه براي تحليل يـك اثـر و          ميريگ يم نتيجه   ها  نيا همهاز  . سجاوندي

ـ مقااز «: ديـ گو يم كه يلمسلف طور  همان. م دستوري هر دو زبان را مقايسه كرد       سيست  هاسـت  زبـان  سهي

 به همين علـت ايـن   .(Hjelmslev, 1939 :140)»  دست يافتشمول جهان به گرامر زبان  توان يمكه 

  هـستند بررسـي    نيآفر  مشكل تطبيقي صورت گرفته و مواردي را كه در ترجمه           يا  مطالعه هيپابخش بر   

 نـام بـرد كـه در        توان يم پرسشي را    يها  صورت و از آن جمله عالئم سجاوندي، زمان افعال و           ميكن يم

 پرسشي فـصل مـشترك ايـن بخـش و           يها  صورت كه ييازآنجا. ميپرداز يم ها  آناين بخش مختصر به     

  .ميپرداز يمبخش بعدي يعني مشكالت ناشي از سبك در ترجمه است، در بخش بعدي به آن 
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بـا اينكـه    . ميكنـ  يم را كه عالئم سجاوندي بر دنيايي كه اثر اصلي خلق كرده بررسي              تأثيريا  در ابتد 
 يبنـد  دسته نحو حوزهعالئم سجاوندي را در  (Riegel, 1994 :83-100) كتاب گرامر متديك فرانسه

  بر سبك هم غافل شد چراكه هر نويسنده ممكن است به نحـو خـاص خـود                 ها  آن ريتأث نبايد از    كند يم
ايـن كتـاب    .  نحو و سبك تعلـق دارنـد       حوزه استفاده كند و به همين علت اين عالئم به هر دو             ها  آناز  

-، نقطـه، نقطـه  مثـال  عنوان به. نقش عروضي، نحوي و معناشناختي    : سه نقش براي اين عالئم قائل است      
د و نقـش   مكـث در جملـه هـستن   دهنده نشان كه كند يم يبند دستهويرگول و ويرگول را جزء عالئمي       

حال با آوردن چندين مثـال      . اين سه نشانه در فارسي نيز چنين كاربردي دارند        . داند يم را عروضي    ها  آن
  .گذارد يم بر ترجمه تأثيري چه عالئمنشان خواهيم داد رعايت نكردن اين 

  فارسيترجمه متن اصلي

C'était mon corps et ce n'était pas le mien. 
Dans mon sang circulait une haine 

intarissable qui me poussait à chercher sur 
les sentiers un homme que je voulais tuer 
avec mon bâton; la haine était si forte, un 
lait noir bouillonnant, qu'elle finit par 

déborder et qu'elle me réveilla. Milarepa, p. 

 پنج مكث→2

 بود يا نهيك چشمه بود و نبود و خونم هگون ايناندامم 

 را ي تنگ كسيها راه كه مرا بر آن داشت كه در يناشدن خشك

 يري، شي داشتم كاريا نهيك.  با چوبم بكشمخواستم يمدا كنم كه يپ

، »ميالرپا«. دارم كردي و سرانجام سر رفت و بديجوش يماه كه يس

  سه مكث ←11ص 

Mon cochon, c'était une tirelire en 
porcelaine vernie, couleur de vomi, avec 
une fente qui permettait à la pièce d'entrer 
mais pas de sortir. Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran, p. 3→چهار مكث 

 داشت ي و شكافي به رنگ قي بود از سفال لعابين خوكچه قلكيا

 از آن خارج ي ولافتاد يفروم از آن به شكم خوكچه ها سكهكه 

  يك مكث←51، ص » قرآنهاي گلابراهيم آقا و «. شد ينم

Quand le docteur Düsseldorf m'examine, le 
matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. 

Oscar et la dame rose, p. 4→چهار مكث  

گر يداست كه دي پكند يم ام نهيمعا ها صبح دكتر دوسلدورف يوقت

اسكار و بانوي «. ام كردهدلسردش . رود ينمش به كار دست

 دو مكث←106، ص »پوش يگل

 جمله، ريتم و آهنگ مـتن را تغييـر   يها مكث، مترجم با تغيير مينيب يم باال يها مثال كه در  طور  همان
  .و هم به سبك نويسنده ضربه زده است) در نتيجه به نحو(داده كه اين امر هم به پالن بيان 

، گيومه و خط تيره داراي نقش نحـوي و معناشـناختي هـستند بـا              تعجب و   سؤاله، عالمت   دو نقط 
  : را در ترجمه نشان دهيمها آن نقش ميكن يمچند مثال سعي 
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j'aimerais te demander un 
éclaircissement: est-ce que je vais 
guérir? Oscar et la dame rose, p. 14 

  منيي و بگويست روشنم كنيبد ن
اسكار و . ا نهي هستم يشدن خوب
  115 پوش، ص ي گليبانو

با حذف دو نقطه نقل قول مستقيم 
 تبديل شده ميرمستقيغبه نقل قول 

  .است

J'avais saisi aussi que mon corps est 
un navire fragile: si je le charge de 
crimes, il sombre; […]. Milarepa, p. 

14 

كه كالبد من ن را هم آموخته بودم يا
 است سخت يفي ظريكشت

اگر آن را با بار گناه . ريپذ بيآس
(...). ن كنم غرق خواهد شد و يسنگ

  35الرپا، ص يم

دو نقطه بيانگر نتيجه است، در 
فارسي با نقطه جايگزين شده كه 

 .بيانگر مكثي طوالني است

Ça a presque gâché ma joie: j'avais 
oublié le petit cadeau. Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 3 

. ادم رفته بوديه يهد.  پكر شدميليخ
  52 قرآن، ص هاي گلم آقا و يابراه

دو نقطه كه بيانگر علت است، در 
فارسي با نقطه جايگزين شده كه 

 .بيانگر مكثي طوالني است
Est-ce la quatre-vingt-dix-neuf mille 

neuf cent quatre-vingt-dix-
neuvième? Est-ce la cent millième? 

Milarepa, p. 3 

حاال نود و نه هزار و نهصد و نود و 
. دانم ينمن، يا صدهزارمين است ينهم

  14الرپا، ص يم
  حذف لحن پرسشي

Donc, s'il m'entendait penser, il 
savait peut-être aussi que je 

l'escroquais? Monsieur Ibrahim et 
les fleurs du Coran, p. 4 

 دل آدم خبر دارد يپس اگر از تو
 خبر يب من هم يحتماً از دستبردها

 قرآن، هاي گلم آقا و يابراه. ستين
  54ص 

احتمالي كه در . حذف لحن پرسشي
 نشان داده "شايد" فرانسه با جمله

با قيد (شده، در فارسي به اطمينان 
 .بدل شده) حتماً

-Si tu écrivais à Dieu, Oscar? Oscar 
et la dame rose, p. 11 

ه نامه به خدا ياسكار، چطوره «
 پوش، ي گلياسكار و بانو» !يسيبنو

  112ص 

  حذف لحن پرسشي
 

Si tu dis « mourir » dans un hôpital, 
personne n'entend. Oscar et la dame 

rose, p. 10 

 صحبت از ي وقتها مارستانيبدر 
اسكار . شنود ينم كس چيه يمردن كن
  111 پوش، ص ي گليو بانو

 فرانسه بر فعل جمله كه در تأكيدي
مردن شده، با حذف گيومه در 

 . فارسي از بين رفتهجمله
Moi, j'aurais coché « nain » à cause 

de mon crâne d'œuf mais elle n'a rien 
dit, […].Oscar et la dame rose,  p. 

36  
Contexte : Oscar s’identifie avec l’un 

des nains de l’histoire Blanche-
Neige. 

 كله كوتوله، از بابت گفتم يمالبته من 
اسكار و . ن كدوستيم كه عي مويب

  130 پوش، ص ي گليبانو

 اشاره به به خاطر فرانسه جملهدر 
داستان سفيدبرفي و هفت كوتوله، 

 شده كه اين تأكيد كوتوله واژهبر 
 .ه فارسي حذف شدجمله در تأكيد

 متن اصلي را به هـم زده و بـا           يها يگذار  نقطه كه مشاهده كرديم، مترجم در بيشتر موارد         طور  همان
  . شده استها آن جمالت، مكث و نقش رهيزنجاين كار باعث برهم زدن 

 مختلـف در وجـه   يهـا  زمـان  و با ذكر چندين مثال از ميكن يم بعد، زمان افعال را بررسي    مرحلهدر  
 مختلفي را كه هر دو زبان بـراي زمـان قائـل هـستند مقايـسه               يها  ارزش ها  آن ترجمه اخباري فرانسه و  
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 و بـراي  (Delatour, 1991) فرانسه از كتـاب گرامـر سـوربون    يها زمانبراي تعريف ارزش . ميكن يم
 ,Lessan Pezechki)  فارسـي و فرانـسه  يهـا  زبـان  آن در يها شاخص و فارسي از كتاب نظام فعلي

  .ميا كردهن پزشكي استفاده  هما لسا(2002
Mais je ne mens pas. Oscar 

et la dame rose, p. 11 
، پوش يگلاسكار و بانوي . دروغ نگفتممن 

  113ص 

 ) سادهيماض( 

Soudain, branle-bas de 
combat, monsieur Ibrahim se 
met au garde-à-vous: Brigitte 
Bardot entre dans l'épicerie. 
Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran, p. 6 

پور ي شي چه شد كه انگاردانم ينمناگهان 
م آقا مرا فراموش يصف جمع زده باشند ابراه

ت باردو به يژيبر. ستادي اكرد و خبردار

 قرآن، هاي گلابراهيم آقا و .  آمده بوددكانش
  57ص 

 ) سادهيماض( 
 )دي بعيماض( 

Mais je ne mens pas. Oscar 
et la dame rose, p. 11 

 )ماضي ساده(  113ص . دروغ نگفتممن 
  

 دروغ  كـه دروغگـو نيـست و كـالً     ديگو يممامي رز   . در مثال اول فعل مضارع بيانگر امري كلي است        
در مثال دوم، .  مترجم با انتخاب ماضي ساده به جاي مضارع مرتكب اشتباه شده است         كه  درحالي،  ديگو ينم

ـته روي                نقش مضارع تاريخي يا مض     ارع روايت است و هدف آن برجسته كردن اتفاقي است كـه در گذش
در متن فرانسه ورود بريژيت باردو به دكان ابراهيم آقا          . در فارسي معادلي براي مضارع تاريخي نداريم      . داده

وقتـي    مثال سوم فعل مضارع بيانگر يك عادت است؛        ر د . در فارسي چنين نيست    كه  درحاليبرجسته شده   
 "من آدم دروغگويي نيستم"گر اين است كه ن فعل مضارع در واقع بياگويمگويد من دروغ نميز ميمامي ر
  . انتخاب ماضي ساده بيانگر اين است كه او در آن مورد خاص دروغ نگفتهكه يدرحال

  :مثال. گردد يم فرانسه است كه در فارسي معموالً با مضارع جايگزين ساده ندهيآمثال بعدي زمان 
Ne la touche pas, sinon il se 
vengera. Milarepa, p. 5 

الرپا يدست به او نزن وگرنه م
  18ص  ميالرپا،. رديگ يمانتقامش را 

 )يمضارع اخبار( 

…ils n’oseront pas venir. Oscar et 
la dame rose, p. 35 

اسكار و . اني بكنن ينم جرأت اونا
  129ص ، پوشبانوي گلي

 )يمضارع اخبار( 

Bientôt, nous rejoindrons la mère 
d'où je viens. Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, p. 21 

 كه من ميرس يم يياي به دريبزود«
هاي ابراهيم آقا و گل» .مال اونم

  93ص  قرآن،

 )يمضارع اخبار( 
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ـ           ) imparfait(زمان بعدي ماضي ناقص فرانسه       اقصِ است كه طبق كتاب لـسان پزشـكي ماضـي ن
اما در بـسياري مـوارد مـشاهده        ؛  شود يمروايي در فارسي بيشتر با ماضي ساده و ماضي بعيد جايگزين            

 از ماضي استمراري استفاده كند، بازهم ماضي ساده يا بعيد بـه             توانسته يمكرديم كه مترجم در جايي كه       
  :مثال.  استكار برده و نظم زماني وقايع را برهم زده

  معادل پيشنهادي  فارسيترجمه  جمله فرانسه
Dans mon rêve, je me tenais sur 
mes deux pieds mais j'avais 
l'impression d'être très haut, 
plus haut que moi-même, […]. 

Milarepa, p. 2 

 يستاده بودم ولي خود ايدر خواب بر دو پا
خودم م، باالتر از يار بااليكه بساحساس كردم 
  11ص ، ميالرپا...) (

  كردم يماحساس 

[…] soudain j'avais Peggy Blue 
en face de moi qui me fixait, la 

bouche fermée, et j'entendais 
pourtant toujours les cris. Oscar 

et la dame rose, p. 44 

 زل زده  كه به مندميد يم بلو را جلو خودم يپگ

غ را ي جي صدايو دهانش هم بسته بود ولبود 
ص ، پوشاسكار و بانوي گلي. دميشن يمز هنو

138  

  كرد يممرا خيره خيره نگاه 

P.-S. J’oubliais mon vœu : 
[…].Oscar et la dame rose, p. 

72 

اسكار و . ادم رفتي، خواهش امشب يراست
  157، ص پوش يگلبانوي 

  رفت يمداشت يادم 

Il m'écoutait avec le petit 
sourire de celui qui sait la fin de 

l'histoire, […].Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran, 

p. 15 

 كه تا آخر داستان را خوانده است ياو با تبسم كس
ابراهيم آقا و ...). (داد گوش  ميها حرفبه 

  76، ص  قرآنهاي گل

  كرد يمگوش 

 

ادلي ندارنـد و ماضـي     هستند كه در فارسـي معـ       ييها  زمانماضي مقدم و مضارع مقدم فرانسه جزء        
 :مثال. شود يممقدم در فارسي با ماضي ساده و مضارع مقدم با ماضي ساده يا ماضي نقلي بيان 

  

Lorsqu'elle fut presque achevée, Marpa 
vint le voir. Milarepa, p. 9  

دن او آمد ي مارپا به دك شدي نزدان خوديوقت كار به پا
  26-25، ص  ميالرپا(...).

Lorsque tu l'auras racontée cent mille 
fois, tu échapperas enfin au samsara ta 

migration circulaire et sans fin. Milarepa, p. 3 

، از ينقل كردن داستان را صدهزار بار ي ايوقت«
» . شدي خالص خواهتيانتها يبسامسارا، از مهاجرت دوار 
  13، ص ميالرپا

Quand tu l'auras terminée, je te donnerai 
le secret. Milarepa, p. 10 

.  را به تو خواهم آموختيكبختي راز نيساختآن را كه 
  28ميالرپا، ص 
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 متفاوتي اسـت كـه   يبند ميتقس مواردي كه ناشي از جز  به باال نشان داديم،     يها  مثال كه در    طور  همان
يشان نداريم، مترجم چندان بـه زمـان افعـال    زبان فرانسه و فارسي از زمان دارند و معادلي در فارسي برا           

 شده و هم پـالن بيـان و هـم پـالن محتـوا را                اش  ترجمه در   يدقت يبتوجهي نداشته و همين امر باعث       
  .تغيير داده است

  سندهي نوك سبترجمهاالت در ك اشيبررس

 تا ببينـيم متـرجم تـا چـه حـد توانـسته سـبك                ميكن يم، مشكالت سبك را بررسي      ن قسمت يادر  
چيـزي كـه در     «: ديـ گو يمـ  يشناسـ   سبكجرج مولينيه در باب     .  خود انتقال دهد   ترجمهويسنده را در    ن

 ايدئولوژي ولتـر نيـست بلكـه بعـضاً     مثال عنوان  به اصلي محتوا،    هسته براي ما مطرح است      يشناس  سبك
ر  كـه در شـعر و نثـ   شـود  يمـ  آوايي يا آرايش تصويري كلمـات      جنبه اصلي بيان است، كه شامل       هسته

 .» [...]شـوند  يمـ ؛  هميشه فـرم محتـوا و فـرم بيـان توأمـان مطـرح       نديآ يممسجع جزء ذاتي به شمار 
)4: 1997, Molinié(  

؛ ميكنـ  يمـ  را در هـر دو زبـان بررسـي    هـا  آن پرسشي و لحن هريـك از  يها صورتدر اين بخش  
ـ يب يمـ  آن را در ترجمـه  جـه ينت فرانـسه و  يا محـاوره  را در زبـان   سـاز  يمنفـ  neحذف   ؛ كلمـات و  مين

  .ميكن يم و مبحث وفاداري در ترجمه را بررسي ها آن ترجمه و يا محاورهاصطالحات 
    : شوند يم پرسشي در فرانسه سه گونه ساخته يها صورت

 )زبان ادبي و رسمي( از طريق جابجايي فعل و فاعل  . 1
بـا ضـمير   بـه زبـان رايـج تعلـق دارد و در فارسـي بيـشتر        ("est-ce que"ضمير پرسشي آيا  . 2

 )شود يمپرسشي آيا ترجمه 
 ) تعلق دارديا محاورهبه زبان (از طريق لحن  . 3

 

 از طريق جابجـايي فعـل و فاعـل صـورت       ها  سؤال آن، بيشتر    تر يادبدر داستان ميالرپا به خاطر نثر       
 بـراي نـشان دادن   شـود  يم كه ميان ميالرپا و استادش مارپا رد و بدل هايي  سؤالگرفته، بخصوص براي    

همچنين در داستان اسـكار و بـانوي   .  ضروري بوده  يا يپرسشله و احترام استفاده از چنين صورت        فاص
 بـين اسـكار كـه    هـا  سـؤال  چراكـه بيـشتر   ميخـور  يبرمـ  نيز بسيار به اين صـورت پرسـشي     پوش يگل

 كه بـازهم نـشان      شود يم يازده ساله است و پرستاري مسن و يا بين اسكار و خدا رد و بدل                 يا  پسربچه
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ايـن   )Weinrich ,1989  :535(فرانـسه  دب و احترام است، همچنين طبق كتـاب گرامـر تكـستوئل    ا
 و  شـود  يمـ  آموختـه    آموزان  دانش صورت پرسشي به     نيتر  حيصح عنوان  بهصورت پرسشي در مدارس     

ن در فارسي مترجم براي درآوردن آن جز به كار بـرد          اما  . كند يمبه همين دليل اسكار زياد از آن استفاده         
  :مثال.  ديگري ندارد كه در خيلي موارد هم كارگر نيستچاره مؤدبانهلحني 

Oscar à Mamie-Rose: Quand revenez-vous? Oscar et la dame rose, p. 27 
 )123ص  معرفت، هاي گل(، »؟نياي يم يك«

Oscar écrivant à Dieu: Comment fais-tu? Oscar et la dame rose, p. 16 
 )115ص (؟ يچطور توانست

Svastika : « Pourquoi n'étions-nous pas morts aussi? » Milarepa, p. 5 
 )18 ص  معرفت،هاي گل(م؟ ير آوار نمانده بوديگران زيز مثل ديچرا ما ن

Grand Lama à Milarepa: « Es-tu fou ? » Milarepa, p. 9 
 )26 ص  معرفت،هاي گل(» ؟يا شدهوانه يمگر د«

.  تمايزي ميانـشان قائـل شـد       توان ينم اما بازهم    شوند يم از اولي ترجمه     تر  راحتدو صورت ديگر    
  : زير گواه اين ادعا هستنديها مثال

Dans un café, l’ami de Simon lui demande : Tu crois à la magie? Milarepa, p. 6 
 )20 ص  معرفت،هاي گل(» ؟ي اعتقاد دارها حرفن يتو به جادو و ا«

Oscar à Mamie-Rose: Est-ce que vous voulez que je vous adopte? Oscar et la 
dame rose, p. 57 

 )147 ص  معرفت،هاي گل(ن؟ ي بشام دخترخونده نيخوا يم
Oscar à son docteur: Est-ce que vous vous coiffez les sourcils, docteur 

Düsseldorf? Oscar et la dame rose, p. 77 
  )161 ص  معرفت،هاي گل(؟ نيزن يمبرواتونو برس دكتر، شما ا

Monsieur Ibrahim à Momo: « tes pieds, ils ne sentent jamais? » Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 24 

  )92ص   معرفت،هاي گل(» ؟ده ينم بو وقت چيه خودت يپا«
تـرجم سـعي كـرده در فارسـي بـا        در زبان محـاوره اسـت كـه م         ساز يمنف ne حذف   ،دومين مورد 

 هـا   آن توان ينمكه  » نيست«البته برخي افعال مثل     .  حاصل از آن را درآورد     يا  محاورهشكستن فعل لحن    
 :مثال. را به صورت شكسته نوشت، از اين قاعده مستثني هستند
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Sourire, c'est un truc de gens riches, 
. les moyensai pas 'J. monsieur lbrahim

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 8 

. اديبرنم من عهدهاز . م آقايدن مال پولداراست، ابراهيخند
  62 قرآن، ص هاي گلابراهيم آقا و 

de dire du mal permets pas je vous , Attention
de mon frère. Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran, p. 10 

. ني كه از برادرم بد بگدم ينمزه  اجان، منيمواظب باش
  66 قرآن، ص هاي گلابراهيم آقا و 

-ils y croyaient 'Pour dire qu. Juste une fois

25. p, Oscar et la dame rose. pas 

» .بش اعتقاد ندارن گفتن كه ي، اونم وقتدفعه هيچرا، فقط «
  122، ص پوش يگلاسكار و بانوي 

 auxJe le dirai pas Oscar et la dame . autres
rose p. 27  

  123 ص ،پوش يگل اسكار و بانوي .گم ينم يبه كس

mais,  Baconappelle pas'sEn fait il  , Yves
[…].Oscar et la dame rose p. 9 

اسكار (...). و است ي، اسمش استياسمش ندر واقع جزغاله 
  111، ص پوش يگلو بانوي 

متـرجم تـا حـد زيـادي موفـق بـوده و توانـسته               بايد گفت   ه  در مورد كلمات و اصطالحات عاميان     
 زيـر بـه ذكـر       يهـا   مثـال در  .  انتقال دهد  يخوب  به خوبي در فارسي پيدا كند كه دنياي متن را           يها  معادل

 را كـه بـه نظـر چنـدان          ييهـا   معـادل  و چند مـورد از       ميا  كرده خوب او بسنده     يها  معادلچند مورد از    
  :ه همراه پيشنهادهايي كه شايد بيشتر مناسب متن باشد بميا آوردهمناسب نبوده نيز 

 تحليل و پيشنهاد معادل فارسي معنا  فرانسهواژه

-dareai recouru 'j] …[
4. p.  rue de Paradisdare 

dare-dare: 
Fam. 

Promptement, 
en toute hâte. 

 ي پارادكوچهبعد به 
  -  53ص . برگشتم

. در ترجمه قيد حذف شده است
  :پيشنهاد

 . برگشتميبعد بدو بدو به كوچه پاراد

Le voleur m'a regarda, il a 
un 'étais qu'vu que je n
,môme 7. p]. … [ 

môme: Fam. 
Enfant 

 به من انداخت يدزد نگاه
ش ي بيا بچهد كه يو د
  59ص . ستمين

 ، جغلهيفسقل -

Mes relations avec 
 de capotaientMyriam 

plus en plus […]. p. 17 

Capoter : 2.  
Fam. Échouer 

ش از يام بيري با مام انهيم
...). ( شد يمشكرآب ش يپ

  79ص 
+  

ان دو كس؛ يشكرآب شدن م
جاد يا. وندشان بهم خوردنيپ

  .اختالف شدن

. me marrerai envie de 'J
p. 19 

se marrer: 
Fam. S'amuser, 

rire 

كركر  خواست يمدلم 

   اعتدال و ممتدخنده نه به: كركر  +  83ص . بخندم

Tout l'étage me 
traite maintenant de 

.]…[cavaleur 
p. 62 

fam. personne 
qui cavale, 
cherche les 
aventures 
érotiques. 

 اليطبقه خ  اهلهمهحاال 
 يدخترباز قهارمن  كنند يم

  150ص . هستم
+   

C'est sûr qu'elle est plutôt 
chétive et 

 , comme fleurriquiqui
[…]. p. 75 

Fam. Petit, 
mesquin, 
étriqué. 

 يمفنگ يلياه خيالبته گ
 . استيكوچكو

  159ص 
 زهيزه مير/ كوچولو  -
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  :پوش يگلاصطالحات اسكار و بانوي 
 دنياي ممكن معنا معادل فارسي معنا اصطالح فرانسه

Quand le docteur 
Düsseldorf 

m’examine, le 
le cœur , matin

 le je, n’y est plus
déçois. p. 4 

se dit lorsqu'on 
manque 

d'enthousiasme  

 دكتر دوسلدورف يوقت
 كند يم ام نهيمعا ها صبح

گر دستش يدداست كه يپ
دلسردش . رود ينمبه كار 

  106ص . ام كرده

زه نداشتن يه از انگيكنا
 در يحوصلگ يبو 

  يانجام كار
+ 

, Dans mon métier
 sifoutue étais'j 

j'avais le 
vocabulaire trop 

délicat. p. 7 

Foutue : 2.  
(Après le nom) 
Perdu, ruiné ou 
condamné. 

 كه من داشتم يبا اون كار
كاله با زبان چرب و نرم 

ص . افتهيمآدم پس معركه 
109  

 پس معركه يكاله كس
بودن؛ عقب بودن از 

شرفت يپ. گرانيد
فرهنگ . (نداشتن
  )ني معيفارس

+  

Le docteur 
Düsseldorf, en ce 

il fait, moment 
dans sa culotte 
quand il me voit. 

p. 28 

Faire dans sa 
culotte: Fam. 
Avoir très peur 

دكتر دوسلدورف حاال 
شلوارشو  نهيب يم منو يوقت

  124 ص .كنه يمخراب 

  شلوارشلوار زرد كردن،
ه از يخراب كردن؛ كنا

م فوق العاده يترس و ب
فرهنگ . (د استيشد
  )انهيغات عامل

+  

vous crêper Allez 
 le chignon

ailleurs. p. 47 

Se crêper le 
chignon : se 

battre, se prendre 
aux cheveux, en 

parlant des 
femmes 

ن ي ببرهاتونو خردهحساب 
... نيه كنيتسوگه ي ديجا

  140ص 

نه و يك: خرده حساب
  -  يعداوت قلب

تا جـدال زنانـه را      »  ببرين جاي ديگه   هاتونو يكش سيوگ  سيگ «شتنو يمتنها در مثال آخر بهتر بود       
  .بهتر به تصوير بكشد

  : قرآنهاي گلابراهيم آقا و  يها مثال

 معنا معادل فارسي معنا  اصطالح فرانسه
دنياي 

  ممكن

-le-haut a unElle en 
6.  p.corps 

2. (Personnes) 
Cour. Mouvement 

brusque et 
involontaire du 
buste vers le haut 
marquant une vive 

surprise, 
l'indignation ou la 

. كه خورديت خانم يژيبر
  57ص 

اصطالح : (كه خوردني
 از تعجب به )انهيعام

بر اثر . حركت آمدن
 ي ناگهانيتعجب لرزش

 .بر اندام افتادن

+ 
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révolte 

[…] monsieur 
Ibrahim me donna 

plein de trucs pour 
argent à 'l de soutirer

mon père sans qu’il 
s'en rende compte: 

[…]. p. 6 

Soutirer qqch. à 
qqn, obtenir de lui 
sans violence, 
mais par des 
moyens peu 

délicats, une chose 
qu'il ne céderait 
pas spontanément 

 ياري بسيها راهم آقا يابراه
گوش پدرم اد داد تا يبه من 

 كه روحش  ببرميرا طور
ص : (...). هم خبردار نشود
58  

 :دني را بريگوش كس
رنگ از يله و نيبا ح
   پول گرفتنيكس

+  

À ce moment-là, 
surgirent de l'allée un 

couraithomme qui  
 ].…[ comme un rat

p. 7 

Courir comme un 
rat : courir 
rapidement 

 را ي بود كه مردوقت آن
 ديود يممثل فرفره دم كه يد

  59ص (...). و 

ه از با سرعت يكنا
  ~  دنيدو

!vu-Du jamais 
p. 9 

exp. se dit à 
propos de quelque 

chose 
d'extraordinaire 

  !دهي نديزهايبه حق چ
 63ص 

 +  اريه از تعجب بسيكنا

  

 اساسـي در تمـامي   يا مـسئله  مبحثـي كـه از ديربـاز     .ميرسـ  يمـ حال به مبحث وفاداري در ترجمه       
اما بـه چـه چيـزي بايـد وفـادار      ؛  داغ در باب ترجمه   يها  بحث ترجمه بوده است و موضوع       يها  هينظر

ـ آ يم و بسيار پيش دينيب يمبود؟ مترجم هميشه خود را با اين مسئله مواجه          كـه بـه خيانـت مـتهمش     دي
 ,Traduttore(اسـت   كـار  انـت يخمتـرجم  :  ايتاليـايي را نـشنيده  المثـل  ضربكدام مترجمي اين . كنند

traditore.) .    ـ آ يم بيشتر به چشم ها المثل ضرب اصطالحات و  ترجمهاين امر در  در مثـال  عنـوان  بـه . دي
 در كـه  درحـالي  شـود  يمـ يبايي به قلب نـسبت داده   ز)coeur un comme jolie (اصطالح فرانسوي 

ي بـه زعـم اكـو، در ايـن مـوارد خيـانت       . ميدهـ  يمـ زبان فارسي بخصوص زيبايي چهره را به ماه نسبت          
مفهـوم وفـاداري    «: كنـد  يمـ او وفاداري را بدين شـكل تعريـف         . انجامد يم در معنا    يوفادارظاهري به   

 را بـه كمـك   مبـدأ  اسـت بـه شـرطي كـه مـتن      ريپـذ  امكـان مبتني بر اين باور است كه ترجمه همواره       
 ودشـ  يمـ مشاركتي پرشور تفسير كرد، يعني اقدام در تشخيص آنچه نزد ما معناي عميق متن محـسوب                 

 بـه   تـر   درسـت  يا معادلي را كه از همـه         حل  راه يا  نمونهو اتخاذ نگرشي مبني بر داد و ستد كه براي هر            
 يخـوب   بـه  ايتاليـايي مراجعـه كنيـد        يهـا   لغـت  از فرهنـگ     هركـدام اگر به   . كند يم انتخاب   رسد يمنظر  
 لغـاتي چـون احتـرام،        دقت وجود ندارد بلكه بـه      كلمه يوفادار معاني مترادف با     زمره كه در    ديابي  يدرم

 كرده كه بايد بـه مقـصود   تأكيد اكو بارها و بارها بر اين مسئله .(Eco : 466)»ميخور يبرمزهد و غيره 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

 سوم هاي ادب و زبان فرانسه                                                    شماره                    پژوهش                                                     44 

اگـر  . ، معنـاي بـاطني و داد و سـتد اسـت           ريتفس كه وفاداري در گرو      ميابي  يدرماز اينجا   . اثر وفادار ماند  
ريم بد نيست تعريف كريستوف ريكـو را نقـل           از بحث در باب موضوع وفاداري بگي       يا  جهينتبخواهيم  

 شـدن؛ بازيـابي بنـاي    بـاز زاده ترجمه هم از دست دادن است و هم خلق كردن، هم مردن و هم            «: كنيم
 و شـود  يمـ  شـروع  جـا  نيهمـ مـاجرا از    . اصلي است از دلِ ويراني، تا بتوان بر زميني بكر قدم گذاشت           

 كـه  ريناپـذ  برگشت از تصميماتي   يا  دنبالهدر پي   : دزن يم بدان دست    يا  ترجمه خطري كه هر     طور  همين
  (Rico 2002: 221-222).» بنايي متزلزلحال درعين و هم كنند يمهم بنايي محكم ايجاد 

ـا   بخـش  مرز مـشترك     توان يمرا  به متن   با توجه به مطالب باال، وفاداري         قبلـي يعنـي واژه و نحـو    يه
 -لعه كرديم و مشاهده كرديم هر زبان چگونه واقعيـت          قبل مطا  يها  بخشدانست و حال با كمك آنچه در        

  : با ذكر چند نمونه وفاداري و داد و ستد را در ترجمه نشان دهيمميكن يم سعي كشد يمجهان را به تصوير 
Par le moyen des sortilèges, il me sera aussi 
facile de les faire mourir que de jeter en l'air 
une pincée de nourriture. Milarepa, p. 5 

، به همان كنم يم نابودشان يآسان به افسون ياريمن به 
  18، ص ميالرپا. فشانميرا به هوا ب برنج يمشت كه يآسان

J'ai compris que nous avions toute notre vie 
emprunté la mauvaise voie. Milarepa, p. 18  

، ص ميالرپا. ميا رفته  راه كجدم كه ما تمام عمر بهيمن فهم
42  

[…] il ne faisait pas plus attention à moi 
qu'à un chien. Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran, p. 7 

ابراهيم آقا و  .گذاشت ينم  هم به منمحل سگو [...] 
 60 ص  قرآن،هاي گل

Ah, heureusement que ton frère Popol 
n'était pas comme ça. Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran p. 7 

 ابراهيم آقا و .ن جور نبودي كه برادرت پوپول اخدا را شكر
  61، ص  قرآنهاي گل

Décidément, je ne comprendrais jamais 
mon père Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran. p. 17 

. آورم ينم پدرم سر در يكارهاز  اوقت چيهجداً من 
  80  ص، قرآنهاي گلبراهيم آقا و ا

La pauvre femme, j'ai de la peine pour elle. 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 

19 

 هاي گلابراهيم آقا و . ش سوختيدلم برا! چاره يبزن 
  83، ص قرآن

Et bouge-toi le cul. On se promène, on ne 
fait pas une course d'escargots. Oscar et la 

dame rose, p. 7 

 مسابقهم يومديم گردش، نيما اومد. ه خرده كونتو بجنبوني«

  109، ص پوش يگلاسكار و بانوي » ! كهي دوونپشت الك
On devient comme ça, quand on est vieux, 

on n'aime plus voyager. Oscar et la dame 
rose, p. 73 

 سفر دل و دماغگر ي، ددشو يم جور نيار شد يآدم كه پ

  158، ص پوش يگلاسكار و بانوي . نداردكردن 

[…] je te remercie de l'avoir inventé. Oscar 
et la dame rose p. 75 

اسكار و بانوي . يدي آفرآن را كه دستت درد نكند
  159، ص پوش يگل
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ه مقصود اثر باشد و سـعي كنـد    باال مشاهده كرديم، وفاداري مترجم بايد بيها مثال كه در  طور  همان
 خود بگشايد بـه روي دنيـايي كـه نويـسنده در     خواننده پيش روي يا پنجره متن "دنياي ممكن"با فهم   

 معـادل قيـد   عنـوان  بـه را » خـدا را شـكر    «الزم بـه توضـيح اسـت چـرا          . اثر خـود خلـق كـرده اسـت        
heuresement   ديـ گو يمـ  آن را ،ماني اهـل تركيـه  نظر به اينكه ابراهيم آقا، مسل:  از مترجم قبول كرديم ،

 پـذيرفت چراكـه در كـشورهاي مـسلمان از جملـه ايـران نقـش خـدا جـدا از داللـت                      آن را  تـوان  يم
 به خدا عمرت دهـد، خـدا پـدر          توان يم مردم پررنگ است، از آن ميان        روزمره در مكالمات    اش يمذهب

اشـاره كـرد كـه در طـول روز فـراوان از           ... و شاءاهللا  انمادرت را بيامرزد، خدا خيرت دهد، خدا شاهده،         
، شـود  يمـ  اما مترجم همين قيد را در موارد ديگر، مثالً وقتي از دهان اسكار خارج                ميكن يم استفاده   ها  آن

  . متن دارد"دنياي ممكن"خوشبختانه ترجمه كرده كه تصميم درستي بوده و نشان از دقت او به 

  يريگ جهينت

 تحليل و تفـسير شـود و داد و   قدم به  قدممه فرآيندي است كه بايد       بايد خاطرنشان كرد ترج    در پايان 
 ،چالش اصلي مترجم در اين است كه با تفـسيري درسـت  . است خوب ترجمه ركن يك   نيتر  مهمستد  

دنياي ممكن متن را درك كند و سپس تصميم بگيرد چه چيز را حفظ كند و از چه چيز چـشم بپوشـد                       
 يعنـي  ،يادمـان باشـد ترجمـه   : ر ابتدا بدان اشاره كرديم نزديك شـود  كه د  "كمابيشي"تا هرچه بيشتر به     

 هرگز موفق نخواهيم شد دقيقـاً همـان چيـز را بگـوييم بايـد         كه ييازآنجاكمابيش همان چيز را گفتن و       
  . نزديك شويم"كمابيش"سعي كنيم تا هرچه بيشتر به اين 

تـرجم از دنيـاي ممكـن مـتن          بـه درك درسـت م      توان يم»  معرفت هاي  گل «ترجمهاز نكات مثبت    
 كـه ديـديم بـا تغييـرعالئم     طـور  هماناما اش؛  ترجمه واژگانش و روانيِ رهيدااشاره كرد، همچنين غناي  

 فعلي هم دقت زيادي به خـرج نـداده          يها  زمان ترجمهسجاوندي ريتم و آهنگ متن را برهم زده و در           
 طـوركلي  بـه . اسـت ييـر معنـا شـده       كه همين باعث برهم خوردن نظم زماني روايت و گاهي باعـث تغ            

 دقـت   يبـاكم  كـه  يدرصـورت .  مترجم بيشتر بر انتقال پالن محتوا متمركز بوده تا پالن بيان           گفت توان يم
 مـورد نظـر     "كمـابيش " هردو پالن را تا حد زيادي انتقال دهـد و بيـشتر از ايـن بـه                   توانست يمبيشتر  
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 و اميـد    كاهـد  ينم ايشان   ترجمهه از لذت خواندن      از ايرادهاي ذكر شد    كي چيه،  همه  نيباا. نزديك گردد 
  . مثل هميشه پركار و پربار باشد، پيش رويشانيا حرفه يها سالاست 
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