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 چکیده

سه اثر از اریک امانوئل اشمیت را برر اسراآ اران نیررن ارمورترو  ترجمهدر این مقاله قصد داریم 

اسراار  ؛قررا  هانگلابراهیم اقا ر  ؛از میلارپا اندعوارتاکو در باب ترجمه بررسی کنیم. این سه اثر 

زبانی لویی یلمسلف خواهیم دید ایرا  نهاپلا اده از اران نیرن اِکو ر که با استف پوشیگلر بانون 

ق مطرر  یرن تحقیدر ا یاساس سؤالچند دنیا به دنیا دست یابد یا خیر.  ناترجمهمترجم توانسته به 

هدف از ایرن مقالره ا  سنده را انتقال دهد؟ ینو نایر دن ندئولوژیاتوانسته است مترجم ایا : شودیم

  دهیم تا چه اندازه مترجم در کارش موفق بروده ر بره دنیران نویسرنده دسرت یافتره است که نشا

نیرن ارمورتو اِکرو در خصروت ترجمره را مرررر کررده ر  نهادگاهیدبدین منیور، در ابتدا است. 

 .میکنریمفارسی این سه داستا  را بررسی  ترجمهسپس در سه بخشِ راژه، نحو ر مشالات سوای 

 نهراانتخابل یرات اِکرو ر تحلیرح نیریا  به توضر یل شده که طیبخش تشان پژرهش از سه یا

سنده در کترابش یرا که نو ییایدن ییهاوهیشم مترجم چگونه ر به چه یتا نشا  ده میاپرداختهمترجم 

فرانسره ر  یاز اختلاف ساختار زبران ین مشالات ر موانع ناشیم کرده، انتقال داده است. همچنیترس

را  یکررده ر راهر یر مترجم قرار داشته بررسریرا که در مس یسوای ر فرهنگ نهاتفارتر  یفارس

. در پایا ، مشاهده کرردیم کره میادادهش گرفته است، نشا  یپ هاا ا  برداشتن یاز م نکه مترجم برا

مترجم توانسته در اکثر موارد دنیان نویسنده را انتقرال دهرد، امرا در انتقرال فررب ر سروک نویسرنده 

 .موفق نووده است چندا 

 .به متن ، داد ر ستد در ترجمه، رفادارنکمابیشیدنیا به دنیا،  ترجمه :هادواژهیکل
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 مقدمه

سرال رانسره بره دنیرا امرده ر از بلژیای است کره در ف-فرانسون ناسندهینواریک امانوئل اشمیت 

نیا با اسرتقوال فرارانری به تابعیت کشور بلژیک درامده است. در دهه است که اثار ار در سراسر د 8002

در بیش از پنجراه کشرور  شیهاشنامهینمازبا  دیگر ترجمه شده ر  رسهچهل، اثارش به شودیمرربرر 

. جوایز مولیر ر بهترین مجموعه داستا  اکرادمی فرانسره ر گنارور از جملره جروایزن دیایدرمبه اجرا 

، از میاکرردهسی ترجمه در این مقاله اسرتفاده به ار اهدا شده. سه داستانی که بران برر تاکنو هستند که 

شده کره موضروک کلری  ( انتخابLe cycle de l'invisible) امر نامرئی چرخهمجموعه داستانی به ناب 

راجع به کودکی ر نقش معنویت در زندگی است. قهرمانا  هر سه داسرتا  کودکرانی هسرتند کره  هاا 

برر مشالاتشرا  فرائق  تواننردیمسل به معنویت است که هریک زندگیِ سختی دارند ر در نهایت با تو

را از  اشخرانوادهکره ار ر  ردیگیمعمویش را به دل  نهیکایند: میلارپا، زاهد بودایی معررف، در کودکی 

. برران همرین شودیم اشخانوادهر همین باعث به فلاکت افتاد  خودش ر  کندیمارث پدرن محررب 

امرا در نهایرت نرزد  کنردیمرر از ا  بران انتقاب گرفتن از عمویش اسرتفاده  ردیگیمجادرن سیاه را یاد 

ررحرش را از گنراه موررا  ،بسریار نهراازمو تعلیمات ار ر تحمرل مشرقات ر  هیسار در  رردیممارپا 

نوجروانی اسرت « قرا  هانگلابراهیم اقا ر ». مومو، قهرما  داستا  رسدیمبودایی  درجهر به  سازدیم

، پدرن افسرده حال که مداب سرکوفت پوپو بررادر کندیمادرش را ندیده ر با پدرش زندگی که هرگز م

امرا مومرو ؛ کندیمرها  رتنهاتکر پسرش را  کندیمنهایت خودکشی ر در زندیممومو را به ار  تربزرگ

قررا  ر با ابراهیم اقا، بقال محل که مسلما  است ر اهل ترکیه درسرتی بره هرم زده ر از طریرق ار برا 

زنردگی را درسرت بردارد ر از ا  لربت بوررد. اسراار  ردیرگیمر از ا  پس یاد  شودیمتصوف اشنا 

یازده ساله است که سرطا  دارد ر دکترها از ار قطع امید کرده ر اخررین ررزهران عمررش  ناپسربچه

برا ار درد دل  ر فقر  شرودیمراشرنا  پروشیگلر. ار با مامی رُز، پرستار کندیمرا در بیمارستا  سپرن 

ر اساار با فهمید  مصائوی که مسیح تحمرل کررد دلرش  کندیم. مامی رز ار را با مسیحیت اشنا کندیم

نووده ر باید از اخرین ررزهران عمررش لربت بوررد. علرت  هدفیبخلقتش  ابدییدرمر  شودیمنرب 

صرویر کشریده شرده ر برا به ت هاا انتخاب این سه داستا  اشمیت تفارت دنیایی است که در هریک از 
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را کره در  "دنیا بره دنیرا" ترجمهتوجه به مختصرن که راجع به کلیت این سه داستا  گفته شد، اهمیت 

 .میابییدرم ،ادامه توضیح خواهیم داد

 هرانگلتحرت عنروا   نامجموعرهسررش حویوی این سه داستا  را ترجمره ر نشرر چشرمه در 

ار از مترجما  بنراب کشرورما  اسرت  ر منتشر کرده است. نرارجمعرا  هاا  (2828)اشمیت،  معرفت

فرانسه، انگلیسی، المانی ر ررسی به فارسی ترجمره کررده ر  نهازبا ادبی جها  را از  برجستهکه اثار 

همواره نویسندگا  مطرحی چو  ررمن گارن ر الخو کارپانتیه را کره در ایررا  چنردا  شرناخته شرده 

 تروا یمرار  برجستهشا  به خوانندگا  ایرانی معرفی کرده است. از کارهان اثار ترجمهنوودند از طریق 

 جنگ ر صلح تولستون ر شیاطین داستایوفسای اشاره کرد. ترجمهبه 

، اران نیرن ارمورتو اِکرو در خصروت ترجمره میاگرفتهررشی که بران تحلیل این ترجمه به کار 

اد ر ستد در ترجمه استوار است؛ اصولی کره در متن ر بر د "دنیان ممان"است که اساآ ا  بر درک 

 سینورمرا منتقد ادبری ر  ، فیلسوف،نشانه شناآ. ارمورتو اِکو انجامدیم "دنیا به دنیا" ترجمهنهایت به 

ر فلسرفه بسریار حرائز  یشناسرزبا معناشناسی، -، نشانهیشناسنشانه حوزهایتالیایی است که اثارش در 

ر اران  دیرایمرمواحثی که راجع به ترجمه مطر  شده، ناب ار به میا   اهمیت است. کمابیش در تمامی

نیرن ار در این خصوت بسیار مهم است. این ارا به دنیایی مربوط اسرت کره نویسرنده در اثررش بره 

ر متررجم در بهتررین حالرت  افتیدستکامل بدا   طوربه توا ینم گاهچیه، دنیایی که کشدیمتصویر 

کمابیش به ا  دست یابد ر از طریق تفسریر، درک دنیران نویسرنده ر داد ر  اشترجمهدر  تواندیمتنها 

نزدیک شود. بدین منیور، در سره بخرش  "کمابیش"هرچه بیشتر به این  تواندیمستد است که مترجم 

ترا در نهایرت بره تصرویرن کلری از ا   میکنریممعرفت را بررسی  هانگل ترجمهراژه، نحو ر سوک 

 تحلیل کنیم. مرحلهبهمرحلهکار مترجم را ر  میابیدست
 

 پیشینه پژوهش

ان برا عنروا  بررسری تنها کار پژرهشی که بر ررن اثار اریک امانوئل اشمیت صورت گرفته، مقالره

مولانا در مثنون معنون، نوشته لیلا هاشمیا  ر بهرزاد  نهادگاهیدر  "زیواترین کتاب دنیا"تطویقی داستا  

لنامه مطالعات ادبیات تطویقی دانشگاه ازاد اسلامی راحد جیرفت به چاپ رسریده اتونی است که در فص

است. در این مقاله سعی شده با مقایسه مضمو  کتاب اشمیت ر اشعار مولانا ر حاایاتی کره در مثنرون 
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بپردازد ر نزدیای نگاه اشمیت، نویسرنده فرانسرون ر مولانرا  "زیواترین کتاب دنیا"امده به تحلیل کتاب 

 شاعر ر عارف ایرانی را به ما نشا  دهد.

ایتالیایی، در ایررا  بیشرتر  نویسرما در خصوت ارمورتو اکو، نشانه شناآ، فیلسوف، منتقد ادبی ر 

بررسرری کترراب  منیوربرره، سررمینارن 2822بررر ررن ترجمرره اثررار ادبرری ار تمرکررز شررده ر در سررال 

نتشر کرده با حضور مترجم ر دکترر علری عواسری ار که نشر ثالث با ترجمه پیررز ایزدن م شناسینشانه

شناسری فرهنگسرتا  هنرر در سلسرله عضو گرره زبا  فرانسره دانشرگاه شرهید بهشرتی ر گررره نشانه

برگرزار شرد. در بسریارن از مقالراتی کره برا موضروک  قلماهرلهان گرره اندیشه ر دین سران نشست

برجسته این حوزه ناب برده ر نقرل قرول  پردازا یریهنیای از  عنوا بهنوشته شده نیز از ار  شناسینشانه

-بنرا برر نشرانه هانشرانه بنردنطوقهفراینرد نشرانه شرناختی ر "با عنروا   انمقالهشده است. همچنین 

نوشته لوسی گیلمت ر ژرسین کوزت به ترجمه مطهره مرادیا  سررخی منتشرر  "معناشناسی امورتو اکو

 شده است.

 ل یروش تحل یمعرف

موداگرا ر مقصدگرا بران ترجمه قائل هسرتند، اِکرو معتقرد  هیسوکه تنها در  یپردازانهینیربرخلاف 

است که ترجمه باید دنیایی را که نویسنده در اثر خود ترسیم کرده انتقال دهد ر بر این اساآ، ارلرین ر 

ر برران  اسرت "دنیران ممانری"کار مترجم یافتن ر درک دنیان متن است؛ هر متن بازنمان  نیترمهم

ر  ترمناسر ا ، مترجم باید ضمن تایه بر همرا  دنیرا معرادل ر معنرایی را کره از همره  ترجمهفهم ر 

داشرته  توانردیمرهر راژه در فرهنگ لغت معانی مختلفری  کهنیابه متن است انتخاب کند. با  ترکینزد

ابل قوول است. حرال متن بران ما ق "دنیان ممان"( ر etxocnocباشد، تنها یک معنی برحس  بافت )

درک نانرد  یدرستبهمترجم دنیان ممان متن را  کهیدرصورتنشا  دهیم  میکنیمبه کمک مثالی سعی 

 چه لطماتی ممان است به متن رارد 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) 

 ی. اسرمدیاگباشرته تا نامه نکه پا ی. هما  اسمشناسمینمتا  ااما من از خود شما جز اسم کوچ»

 ن از شما بدانم.یش از ایار موتبل ر الوته قصد هم ندارب که بیبس
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 (28:2828، یتابوک) » «.ا پر از مارگارت استی. دنحق با شماست» گفت:

«  molto comune»را برران عورارت « بسیار موتبل»که مترجم صفت  میکنیمدر مثال بالا مشاهده 

برار « موتربل» راژهچراکه در فارسی  کردیماستفاده « رایج»از صفت  ستیبایم کهدرحالیانتخاب کرده، 

متن را درست درک نارده ر  "دنیان ممان"ین مطل  است که مترجم منفی دارد ر چنین انتخابی گواه ا

بعردن کرار  مرحلرهمرتن  "دنیان ممان"خود شده است. پس از فهم  ترجمهمرتا  اشتواه بزرگی در 

 :کندیمتعریف  گونهاینموفق دانسته ر  ترجمهرکن یک  نیترمهم ا  رامترجم داد ر ستد است که اکو 

 شرودیم، ر این باعث میپوشیماررد  چیزن، از چیزن دیگر چشم  ه دستبررندن که طی ا ، بران »

ارزشمند که  اموزهاید، رضایتی مطابق با این  به دستمعقول ر رضایتی درجانوه  ناجهینتکه در اخر کار 

کمابیش »ار در کتابی که پیرامو  ترجمه با عنوا    (Eco, 2006 :19)«.را باهم داشت زیچهمه توا ینم

نوشته است، بارها ر بارها برر اهمیرت داد ر « (Dire presque la même chose) گفتنچیز را  هما 

کرده ر توضیح داده که در ترجمه هرگز موفق نخواهیم شرد عینراه همرا  چیرز را  تأکیدستد در ترجمه 

ر ر خوب ا  است که بیشت ترجمهر  مییگویمهما  چیز را  "کمابیش"بگوییم ر در بهترین حالت تنها 

 . دادرستدنخواهد بود مگر از طریق  ریپباماا نزدیک شود ر این مهم  "کمابیش"بیشتر به این 

که در متن ادبی میرا   داردیماذعا   (Hjelmslev, 1971) زبانی یلمسلف نهاپلا اکو با اشاره به 

یار ظریفری ررابر  بسر (Plan du contenu) "پلا  محتروا"ر  (Plan de l'expression) "پلا  بیا "

اسرت کره در مرتن  نارابطهرجود دارد ر چالش اصلی مترجم در برگرداند  این در پلا  ر ایجاد هما  

اصلی میانشا  رجود داشته به طریقی که متن ترجمه شده مخاط  را به دنیا ر فرهنگری بوررد کره مرتن 

 ریترأثسرت بگروییم همرا  ، یرا بهترر اریترأثاصلی از ا  زاده شده. به تعویرن دیگر، ترجمه باید همرا  

 ترجمرهاز  ترسرختشرعر، بسریار  ترجمهمتن اصلی را بر خواننده بگبارد. از همین رر،  یشناختییوایز

ر بردین ترتیر  از  بخشدیممتو  دیگر است، چراکه در شعر، این پلا  بیا  است که به پلا  محتوا معنا 

 le remaniement)"ناشرهیرزن بازسرا"شرعر میسرر نخواهرد برود مگرر از طریرق  ترجمهنیر اکو 

radical) بازافرینش متن در قالوی دیگر ر برران چنرین بازافرینشری نوایرد بره کلمرات کره بره اصرل ،

کره  کنردیمرمترجم از شعر است. اکرو اضرافه  نقادانهحاصل تفسیر  رضو بهرفادار بود که  یبخشالهاب

خود ماانیسرم مرتن اصرلی را  خوانندهاید به متن کافی نیست ر مترجم ب یشناختییوایز ریتأثبازافرینی 
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را ایجراد کنرد. ار همچنرین بارهرا ر  ریتأثا  نویسنده توانسته این  رسیلهبهنشا  دهد ر نیز طرقی را که 

کررده کره ترجمره پُلری میرا  در  تأکیدصحوت کرده ر  کندیمبارها از نقشی که فرهنگ در ترجمه ایفا 

در کشورهان مختلف تعابیر مختلفی دارد ر بره رسروب مختلفری  مثل چان، ناساده کلمهفرهنگ است. 

 فرهنگی ا  در ایرا ، فرانسه ر مراکش یاسا  نیست.  نهادلالتر  گرددیبرم

تا بوینریم  میپردازیمحال پس از مرررن بر اران نیرن ارمورتو اِکو به بررسی ترجمه در سطح راژه 

 ات گنجانده شده موفق بوده است.که در کلم ییایدنمترجم تا چه حد در انتقال 

 هاآنو معادل  واژگان یبررس

از طریرق تحلیرل  اداد ر سرتد رتوس  مترجم، ها ا  هان انتخابیراژگا  ر معادل یبررسدر بخش 

را کره متررجم انتخراب  نایفارس( در کلمات فرانسه ر معادل sèmeمعنایی ) نهادلالتاز  نامجموعه

( تجزیره کررده ر از sème) شرا ییمعنرا نهرادلالتترتی  که کلمات را بره بدین  ،میادادهنشا  کرده 

نشرا  دهرد  یدرستبهمتن را  "دنیان ممان"انتخاب مترجم توانسته  میاگرفتهنتیجه  هاا  سهیمقاطریق 

 یا نه. حال به چند مثال از هر سه داستا  توجه کنید:
 

 واژه فرانسه
معنی برحسب فرهنگ 

tiPeP treioP 

le sémème 
های -دلالت

 معنایی

معادل 
 فارسی

معنی برحسب فرهنگ 
 معین و دهخدا

le sémème 
های -دلالت

 معنایی

دنیای 
 ممکن

…une 
bâtisse 

posée sur 
les 

rochers 
[…]. p. 2 

Bâtiment de 
grandes 

dimensions 
(parfois avec 

l'idée de laideur). 

grandeur/ 
laideur 

یوا بنایی ناز
بر تارک 
ها صخره

نهاده )...(. 
22ت   

عمارت. لاد.  بنا:
 ساختما 

 شال بد زشت، نازیوا:

 بزرگی

 زشتی
 

+ 

yack 

Ruminant 
(bovidés) au 

corps massif, à 
longue toison 

soyeuse, qui vit 
au Tibet où il est 

domestiqué. 

ruminant 
massif 
toison 

soyeuse 
domestiqu

e 
Tibet 

 گار

تهی  جانورن از خانواده
شاخا  از راسته  

نشخوارکنندگا ، که در 
ارراره بالا فاقد 

پیشین است  نهادندا 
 .ر دندا  نیش نیز ندارد

 جانور
 تهی شاخ
 نشخوارکننده
بدر  دندا  
 پیشین

بدر  دندا  
 نیش

~ 
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 فرانسه واژه
معنی برحسب فرهنگ 

tiPeP treioP 

le sémème 
های -دلالت

 معنایی
 معادل فارسی

معنی برحسب 
فرهنگ معین و 

 دهخدا

le sémème 
های -دلالت

 معنایی

دنیای 
 ممکن

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’inquiétu
de à l’âme 

صلح  ندر ارزر
بود چناناه 
 نعطشا  ارزر
 88اب دارد. ت 

. یاشت صلح:
 (الارب ی)منته

)مهبب 
الاسماء(. سِلْم. 

ا  یم یتراض
ن. یمتنازع

سازش. هُدْنَة. 
هَوادَة. مقابل 
 حرب ر جنگ

 یاشت
 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 ر یا
 اشنزار
دتر شد. من یشد

ه افتادب. یهم به گر
 83ت 
ه افتادب. یبه گر

 88ت 

ه کرد : یگر
ختن، یاشک ر
 ستنیگر

امد  اشک از 
 چشم

 ستنیگر

~ 
 

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 
atmosphèr

e froide 

با پدرب بودب  یرقت
شه چندشم یهم
 اناهحال شدیم
م اقا یبا ابراه یرقت
بودب  هاخانمر 

 یاحساآ گرم
ر هوا  کردبیم
 ترررشن نیرببه
ابراهم . »امدیم

 هانگلاقا ر 
 30، ت «قرا 

تند  لرز چندش:
که با سرما نوود. 

لرزش 
که در  ینامطووع

 یاعصاب ادم
دا شود، انگاه یپ

ا ی نکه کارد
نوک  شهیش
را بر  نزیت
شه ر امثال ا  یش

 کشند.

 لرز تند
 - بدر  سرما
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 واژه فرانسه

معنی برحسب 
 tiPePفرهنگ 

treioP 

le sémème 
های -دلالت

 معنایی
 معادل فارسی

معنی برحسب 
فرهنگ معین و 

 دهخدا

le sémème 
های -دلالت

 معنایی

دنیای 
 ممکن

épicerie 
Monsieur 

Ibrahim et les 
fleurs du 

Coran, p. 26 

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

consommation 
courante 

(alimentation 
générale). 

Magasin où se 
fait cette vente 

Vente 
d’alimentatio

n générale 

 عطارن

ابراهم اقا ر »
، «هان قرا گل

 202 ت

ر این زما ، د عطار:
ت عطار مفردا

فررشد ر قند ر 
چان ر ابازیر. 

)یادداشت مرحوب 
کسی که  دهخدا(.

قند ر شار ر چان 
رادریه ر غیره 
فررشد. )فرهنگ 
 فارسی معین(

فررش قند، 
شار، چان، 

 ادریه

- 

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 

چلچلیه دیگه 
 اساار.

اساار ر بانون »
، ت «پوشیگل

222 

. یچلچلی: خل
بوالهوسی. عمل 
دیوانگا . در تدارل 
عامه گویند: مرد 
چل ساله تازه ارل 
 .چل چلیش است

 بوالهوسی
 چهل سالگی

+ 

qui ne 
ressemble 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 

نه به سر یک 
ر نه  ماندیپسر م

به سر یک 
دختر. بیشتر به 
ساکنا  یای از 
کرات دیگر 
شویهم که از 
ده اسما  افتا

اساار ر »باشد. 
بانون 

، ت «پوشیگل
288 

- - ~ 



 45                                                ...  سه اثر از اریک امانوئل بررسی ترجمه                                                                 اولسال  

خوبی از داد ر ستد در ترجمه اسرت. نیرر بره ایناره ایرن راژه بره  نمونه bâtisse راژهارلین مثال، 

ر مترجم نتوانسته معادلی در فارسی بیاید که این در ریژگری را یاجرا  کندیمدلالت « زشتی»ر « بزرگی»

ه کرد  صفتی )نازیوا( این کموود را جورا  کررده اسرت. در مثرال بعردن، ار با اضاف ناچاربهداشته باشد، 

که در داسرتا  حرائز اهمیرت اسرت  ا  رابرگزیده ر دلالت توتی بود   kcey راژهرا بران « گار»معادل 

 اشترجمرهبره گرار، برر دقرت « توتری»مثل قول با افرزرد  صرفت  توانستیم کهدرحالینادیده گرفته 

است: با توجه به بافت معنی سوب ا  یعنی ارامش قابل قورول اسرت. در  xcan راژهبعدن  بیفزاید. مثال

قائرل  xlcfscsر  rfqqtffcs ،rcxoltocsنویسنده تمرایزن میرا  افعرال  میکنیمبعدن مشاهده  جمله

متفرارت اسرت ر  هراا شدت هرکداب از  کهدرحالیمعادل گریستن را گباشته  هاا  همهنشده ر بران 

افتاد  ر درمی خو  گریستن اسرت ر متررجم بردر  در نیرر گررفتن  هقهقی به معنی از گریه به ارل

کتراب  ترجمرههمه را به یک شال ترجمه کرده. مثال بعردن مربروط بره  هاا تفارت معنایی مختصر 

به معنی احساآ سررما کررد  را بره  citas qstafاست ر مترجم عوارت « قرا  هانگلابراهیم اقا ر »

تواه احساآ چندش معنی کرده است که بازهم نشا  از درک نارد  دنیان مرتن دارد چراکره علراره اش

عوارت فرانسه ر معادل مترجم که اشتواه بود  معادل مترجم را به ما نشرا  داد، از خرود مرتن  هیتجزبر 

در کنرار ابرراهیم  دیگویمر  ارردیمکمک گرفت چراکه در ادامه در تقابل با سرما، گرما را  توا یمهم 

نیسرت ر بهترر  cxaecsacمعادل خوبی برران « عطارن». در این متن همچنین کردبیماقا احساآ گرما 

که در فرهنگ لغت امده در عطرارن بیشرتر چران  طورهما ، زیرا رفتیمبود به جان ا  بقالی به کار 

 مانردیمریک سوپر مارکت کوچک رلی در دکا  ابراهیم اقا که به  فررشندیمر ادریه ر گیاها  دارریی 

. در مثرال اخرر مربروط بره داسرتا  اسراار ر برانون شرودیمرهمه جور خوردنی ر اشامیدنی یافرت 

چراکره معرادل  میارفتهیپب lc fcmtx fc mafaمعادل  عنوا بهاست که در ارلی چلچلی را  پوشیگل

که اصطلا  فرانسه از انجیرل امرده،  فارسی دقیقاه دنیان متن را نشا  داده است تنها مشال در این است

اما چو  در فارسی مترجم این اماا  را نداشته که این رجه از ا  را هم نشرا  دهرد ر همچنرین ایناره 

. در اخررین مثرال هرم متررجم میپوشیمرجه مبهوی این اصطلا  در متن اهمیتی نداشته، از ا  چشم 

انتخراب کنرد ر از زحمرت خرود برران  fx mcsoacxمعادل ادب مریخی را برران  توانستهیم یراحتبه

 توضیح این راژه بااهد.
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انتخرابی متررجم،  نهرامعادلذکر شده در بالا، در مرورد  نهامثالاگر بخواهیم با توجه به مطال  ر 

برسریم،  ناجرهینتمرتن بره  "دنیران ممارن"مهارتش در تفسیر ر فهم  یطورکلبهراژگا  ر  رهیداغنان 

داد ر ستد ر فهم دنیان متن موفق بروده ر توانسرته راژگرا  فرانسرون را در قالر  گفت ار در  توا یم

را نشا  دادیم اشرتواهاتی هرم  هاا ، همانطورکه چند نمونه از شکیبمحتوان راژگا  فارسی بگنجاند. 

 یخوببرهکه انتخراب کررده  ییهامعادل طورکلیبهداشته ر باعث تغییرات جزئی معنایی شده است، اما 

 کشیده است. ریتصوبهمتن را  "نیان مماند"

    یلات نحوکمش یبررس

را در سرطح جملره بررسری ر تحلیرل کنریم ر بردین  هاا  میخواهیمراژگا ،  مطالعهحال پس از 

: میکنریمرمنیور باید سیستم گرامرن هر در زبا  را مطالعه کنیم. در ابتدا سنتاس یرا نحرو را تعریرف 

. پرردازدیمکه به ترتی  کلمات ر ارتواط مابینشا  ر نقششا  در جمله  ودشیمنحو به قواعدن مربوط »

ایرن تعریرف  .(Schott-bourget, 1994 :33) «معنران جملره نقرش دارد نریگشرالنحو طویعتاه در 

 نهراپلا . طورق دهردیمر)سمانتیک( رجود دارد نشا   یشناسیمعنارتواطی را که میا  نحو ر  یخوببه

درسرت بره لحراس دسرتورن  ناجمله، اما این امر که شودیمو به پلا  بیانی مربوط زبانی یلمسلف، نح

کره هرر  کندیم تأکیدبه لحاس معناشناختی نادرست است، بدین ناته « رردیمکتاب در خیابا  راه »مثل 

هرم  ر به همین ترتی  نحرو را بره پلرا  محتروا اندمرتو در پلا  زبانی با ایناه مستقل هستند اما به هم 

در فارسری  مثالعنوا برههر زبرا  قواعرد دسرتورن خرود را دارد،  میدانیم. همانطورکه کندیممربوط 

فاعرل، فعرل،  صرورتبهدر فرانسره ایرن ترتیر   کرهدرحالیترتی  جملات فاعل، مفعول، فعل است 

، مبکر، خنثی، انطورا  اسرم ر صرفت بره لحراس جرنس ر مؤنثمفعول است. به همین ترتی ، جنس 

پرسشری، منفری کررد ، علرائم  نهاصرورتزمرا  دارد؛  دربرارهعداد؛ مفهوب متفارتی کره هرر زبرا  ت

در سرطح نحرو، بایرد  اشترجمرهکه بران تحلیل یرک اثرر ر  میریگیمنتیجه  هانیا همهسجارندن. از 

 هاسرتزبا  سرهیمقااز : »دیرگویمرکه یلمسلف  طورهما سیستم دستورن هر در زبا  را مقایسه کرد. 

به همین علرت ایرن  .(Hjelmslev, 1939 :140)« دست یافت شمولجها به گرامر زبا    توا یمکه 
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هسرتند بررسری  نیافرمشالتطویقی صورت گرفته ر مواردن را که در ترجمه  نامطالعه هیپابخش بر 

کره در  نراب بررد تروا یمپرسشی را  نهاصورتر از ا  جمله علائم سجارندن، زما  افعال ر  میکنیم

پرسشی فصرل مشرترک ایرن بخرش ر  نهاصورت کهییازانجا. میپردازیم هاا این بخش مختصر به 

 .میپردازیمبخش بعدن یعنی مشالات ناشی از سوک در ترجمه است، در بخش بعدن به ا  

 . برا اینارهمیکنریمررا که علائم سجارندن بر دنیایی که اثر اصلی خلق کرده بررسی  تأثیرندر ابتدا 

 نبنددسرتهنحرو  حوزهعلائم سجارندن را در  (Riegel, 1994 :83-100) کتاب گرامر متدیک فرانسه

بر سوک هم غافل شد چراکه هر نویسنده ممان است به نحرو خرات خرود  هاا  ریتأثنواید از  کندیم

ین کتاب سره نحو ر سوک تعلق دارند. ا حوزهاستفاده کند ر به همین علت این علائم به هر در  هاا از 

-، نقطره، نقطرهمثالعنوا برهنقش بران این علائم قائل است: نقرش عررضری، نحرون ر معناشرناختی. 

مارث در جملره هسرتند ر نقرش  دهندهنشا که  کندیم نبنددستهریرگول ر ریرگول را جزء علائمی 

ا اررد  چندین مثرال . این سه نشانه در فارسی نیز چنین کاربردن دارند. حال بداندیمرا عررضی  هاا 

 .گباردیمبر ترجمه  تأثیرنچه  علائمنشا  خواهیم داد رعایت نارد  این 
 

 فارسی ترجمه متن اصلی

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 مکث→2

بود  نانهیک چشمهبود ر نوود ر خونم  گونهایناندامم 

را  یگ کستن نهاراهکه مرا بر ا  داشت که در  یناشدنخشک

 نری، شنداشتم کار نانهیکبا چوبم باشم.  خواستمیمدا کنم که یپ

، «میلارپا»دارب کرد. یر سرانجاب سر رفت ر ب دیجوشیماه که یس

 سه مکث ←22ت 

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 مکث 

داشت  یر شااف یبه رنگ ق یبود از سفال لعاب ین خوکچه قلایا

از ا  خارج  یرل افتادیفررماز ا  به شام خوکچه  هاساهکه 

 یک مکث←22، ت «قرا  هانگلابراهیم اقا ر . »شدینم

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 مکث   

گر یداست که دیپ کندیم ابنهیمعا هاصوحدکتر درسلدررف  یرقت

اساار ر بانون . »ابکرده. دلسردش رردینمدستش به کار 

 دو مکث←203، ت «پوشیگل
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جمله، ریتم ر اهنگ مرتن را تغییرر  نهاماث، مترجم با تغییر مینیبیمبالا  نهامثالکه در  طورهما 

 داده که این امر هم به پلا  بیا  )در نتیجه به نحو( ر هم به سوک نویسنده ضربه زده است.

، گیومه ر خ  تیره داران نقش نحرون ر معناشرناختی هسرتند برا تعج ر  سؤالدر نقطه، علامت 

 را در ترجمه نشا  دهیم: هاا نقش  میکنیمل سعی چند مثا
 

j'aimerais te demander un 
éclaircissement: est-ce que je vais 
guérir? Oscar et la dame rose, p. 

14 

من  ییر بگو یست ررشنم کنیبد ن
 نا نه. اساار ر بانویهستم  یشدنخوب

 222پوش، ت  یگل

به با حبف در نقطه نقل قول مستقیم 
 تودیل شده است. میرمستقیغنقل قول 

J'avais saisi aussi que mon corps 
est un navire fragile: si je le 

charge de crimes, il sombre; […]. 
Milarepa, p. 14 

ن را هم اموخته بودب که کالود من یا
. ریپب یاساست سخت  یفیظر یکشت

ن کنم غر  یاگر ا  را با بار گناه سنگ
 82لارپا، ت یهد شد ر )...(. مخوا

در نقطه بیانگر نتیجه است، در فارسی 
با نقطه جایگزین شده که بیانگر ماثی 

 طولانی است.

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

Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran, p. 3 

ادب رفته بود. یه یپار شدب. هد یلیخ
 28قرا ، ت  هانگلم اقا ر یهابرا

در نقطه که بیانگر علت است، در 
فارسی با نقطه جایگزین شده که بیانگر 

 ماثی طولانی است.

Est-ce la quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuvième? Est-ce la cent 
millième? Milarepa, p. 3 

حالا نود ر نه هزار ر نهصد ر نود ر 
. دانمینمن، یا صدهزارمین است ینهم

 28لارپا، ت یم
 حبف لحن پرسشی

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 ادب خور دارد حتماه نپس اگر از تو
ست. ین خوریبمن هم  ناز دستوردها

 28قرا ، ت  هانگلم اقا ر یابراه

حبف لحن پرسشی. احتمالی که در 
نشا  داده  "شاید"فرانسه با  جمله

شده، در فارسی به اطمینا  )با قید 
 حتماه( بدل شده.

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

!« یسیه به خدا بنوه نامیاساار، چطوره »
 228پوش، ت  یگل ناساار ر بانو

 حبف لحن پرسشی

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

et la dame rose, p. 10 

صحوت از مرد   یرقت هامارستا یبدر 
 ن. اساار ر بانوشنودینم کسچیه یکن

 222پوش، ت  یگل

بر فعل  فرانسه جملهکه در  تأکیدن
 جملهمرد  شده، با حبف گیومه در 
 فارسی از بین رفته.

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. 

 یب کلهکوتوله، از بابت  گفتمیممن  الوته
 نن کدرست. اساار ر بانویم که عیمو

 280پوش، ت  یگل

اشاره به  به خاطرفرانسه  جملهدر 
داستا  سفیدبرفی ر هفت کوتوله، بر 

در  تأکیدشده که این  تأکیدکوتوله  راژه
 فارسی حبف شده. جمله
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متن اصلی را به هرم زده ر برا  نهانگبارطهنقکه مشاهده کردیم، مترجم در بیشتر موارد  طورهما 

 شده است. هاا جملات، ماث ر نقش  رهیزنجاین کار باعث برهم زد  

مختلرف در رجره  نهرازما ر با ذکر چندین مثرال از  میکنیمبعد، زما  افعال را بررسی  مرحلهدر 

ا  قائرل هسرتند مقایسره مختلفی را که هر در زبا  برران زمر نهاارزش هاا  ترجمهاخوارن فرانسه ر 

ر برران  (Delatour, 1991)فرانسه از کتراب گرامرر سروربو   نهازما . بران تعریف ارزش میکنیم

 ,Lessan Pezechki) فارسری ر فرانسره نهرازبا ا  در  نهاشراخ ر  فارسی از کتاب نیاب فعلی

 .میاکردههما لسا  پزشای استفاده  (2002
 

Mais je ne mens pas. Oscar 

et la dame rose, p. 11 
 ساده( ی)ماض  228، ت پوشیگل. اساار ر بانون دروغ نگفتممن 

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 صف جمع یش نه شد که انگارچ دانمینمناگها  

 م اقا مرا فراموش کرد ر خورداریزده باشند ابراه

. ابراهیم اقا آمده بود ت باردر به دکانشیژی. برستادیا

 25قرا ، ت  هانگلر 

 ساده( ی)ماض 

 د(یبع ی)ماض 

Mais je ne mens pas. Oscar 

et la dame rose, p. 11 
 )ماضی ساده( 228. ت دروغ نگفتممن 

 

دررغ  کره دررغگرو نیسرت ر کلراه دیگویمدر مثال ارل فعل مضارک بیانگر امرن کلی است. مامی رز 

مترجم با انتخاب ماضی ساده به جان مضارک مرتا  اشتواه شده است. در مثال درب،  کهدرحالی، دیگوینم

گبشرته ررن نقش مضارک تاریخی یا مضارک ررایت است ر هدف ا  برجسته کرد  اتفاقی است کره در 

داده. در فارسی معادلی بران مضارک تاریخی نداریم. در متن فرانسه رررد بریژیت باردر به دکا  ابراهیم اقا 

رقتری  مثال سوب فعل مضارک بیانگر یک عادت است؛ رد در فارسی چنین نیست. کهدرحالیبرجسته شده 

 "من ادب دررغگویی نیستم"این است که گر نفعل مضارک در راقع بیا گویمگوید من دررغ نمیمامی رز می

 انتخاب ماضی ساده بیانگر این است که ار در ا  مورد خات دررغ نگفته. کهیدرحال

 . مثال:گرددیمفرانسه است که در فارسی معمولاه با مضارک جایگزین  ساده ندهیامثال بعدن زما  
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Ne la touche pas, sinon il se 
vengera. Milarepa, p. 5 

انتقامش را لارپا یدست به ار نز  رگرنه م
 22ت  میلارپا،. ردیگیم

 (ن)مضارک اخوار 

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

اساار ر بانون ا . یب کننینمجرأت  ارنا
 281ت ، پوشگلی

 (ن)مضارک اخوار 

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

les fleurs du Coran, p. 21 

که من مال  میرسیم ییایبه در نبزرد»
ت  هان قرا ،ابراهیم اقا ر گل« ارنم.

18 
 (ن)مضارک اخوار 

 

( است که طوق کتاب لسرا  پزشرای ماضری نراق ِ amxcsqcaoزما  بعدن ماضی ناق  فرانسه )

اما در بسریارن مروارد مشراهده ؛ شودیمید جایگزین ررایی در فارسی بیشتر با ماضی ساده ر ماضی بع

از ماضی استمرارن استفاده کند، بازهم ماضی ساده یا بعید بره  توانستهیمکردیم که مترجم در جایی که 

 . مثال:است کار برده ر نیم زمانی رقایع را برهم زده
 

 معادل پیشنهادی ترجمه فارسی 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 

 یستاده بودب رلیخود ا ندر خواب بر در پا

...( خودب )م، بالاتر از یار بالایکه بساحساس کردم 

 22ت ، میلارپا

 کردبیماحساآ 

[…] 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  که به من دبیدیمبلو را جلو خودب  یپگ

غ را یج نصدا یر دهانش هم بسته بود رلبود 

ت ، پوشاساار ر بانون گلی. دبیشنیمهنوز 

282 

 کردیمره خیره نگاه مرا خی

P.-S. J’oubliais mon vœu : 

[…].Oscar et la dame rose, p. 

72 

اساار ر . ادم رفتی، خواهش امش  یراست

 225، ت پوشیگلبانون 
 رفتیمداشت یادب 

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 

که تا اخر داستا  را خوانده است  یار با توسم کس

ابراهیم اقا ر ...(. داد )گوش  میهاحرفبه 

 53، ت قرا  هانگل

 کردیمگوش 
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هستند که در فارسری معرادلی ندارنرد ر ماضری  ییهازما ماضی مقدب ر مضارک مقدب فرانسه جزء 

 . مثال:شودیممضارک مقدب با ماضی ساده یا ماضی نقلی بیا   مقدب در فارسی با ماضی ساده ر
 

Lorsqu'elle fut presque achevée, Marpa vint 

le voir. Milarepa, p. 9  

 د  ار امد )...(.یمارپا به د ک شدینزد ا  خودیرقت کار به پا

 83-82، ت میلارپا

Lorsque tu l'auras racontée cent mille fois, tu 

échapperas enfin au samsara ta migration 

circulaire et sans fin. Milarepa, p. 3 

، از سامسارا، از ینقل کردن داستا  را صدهزار بار یا یرقت»

، ت میلارپا« شد. یخلات خواه تیانتهایبمهاجرت درّار 

28 

Quand tu l'auras terminée, je te donnerai le 

secret. Milarepa, p. 10 

را به تو خواهم اموخت.  یاوختیراز ن یساخت  را که ا

 82میلارپا، ت 

 

متفارتی اسرت کره  نبندمیتقسمواردن که ناشی از  جزبهبالا نشا  دادیم،  نهامثالکه در  طورهما 

زبا  فرانسه ر فارسی از زما  دارند ر معادلی در فارسی برایشا  نداریم، مترجم چندا  بره زمرا  افعرال 

شده ر هم پلا  بیا  ر هم پلا  محتروا را تغییرر  اشترجمهدر  یدقتیبداشته ر همین امر باعث توجهی ن

 داده است.

 سندهینو کسب ترجمهالات در کاش یبررس

ترا بوینریم متررجم ترا چره حرد توانسرته سروک  میکنیم، مشالات سوک را بررسی ن قسمتیادر 

چیرزن کره در : »دیرگویمر یشناسرسوکدر باب  خود انتقال دهد. جرج مولینیه ترجمهنویسنده را در 

ایدئولوژن رلترر نیسرت بلاره بعضراه  مثالعنوا بهاصلی محتوا،  هستهبران ما مطر  است  یشناسسوک

کره در شرعر ر نثرر  شرودیمرارایی یا ارایش تصویرن کلمرات  جنوهاصلی بیا  است، که شامل  هسته

 .«]...[ شروندیمرتروا ر فررب بیرا  تونمرا  مطرر  ؛  همیشه فررب محندیایممسجع جزء ذاتی به شمار 

)Molinié, 1997: 4( 
؛ میکنریمررا در هرر در زبرا  بررسری  هراا پرسشی ر لحن هریرک از  نهاصورتدر این بخش 

؛ کلمرات ر مینریبیمرا  را در ترجمره  جرهینتفرانسره ر  نامحراررهرا در زبرا   سرازیمنفر xcحبف 

 .میکنیمر موحث رفادارن در ترجمه را بررسی  اها  ترجمهر  نامحاررهاصطلاحات 

  :  شوندیمپرسشی در فرانسه سه گونه ساخته  نهاصورت
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 از طریق جابجایی فعل ر فاعل )زبا  ادبی ر رسمی(  .2

)بره زبرا  رایرج تعلرق دارد ر در فارسری بیشرتر برا ضرمیر  "est-ce que"ضمیر پرسشی ایا  .8

 (شودیمپرسشی ایا ترجمه 

 تعلق دارد( نامحاررهه زبا  از طریق لحن )ب .8
 

از طریق جابجرایی فعرل ر فاعرل صرورت  هاسؤالا ، بیشتر  تریادبدر داستا  میلارپا به خاطر نثر 

برران نشرا  داد   شرودیمکه میا  میلارپا ر استادش مارپا رد ر بدل  هاییسؤالگرفته، بخصوت بران 

ن بوده. همچنین در داستا  اسراار ر برانون ضررر نایپرسشفاصله ر احتراب استفاده از چنین صورت 

برین اسراار کره  هاسرؤالچراکره بیشرتر  میخروریبرمرنیز بسیار به ایرن صرورت پرسشری  پوشیگل

که برازهم نشرا   شودیمیازده ساله است ر پرستارن مسن ر یا بین اساار ر خدا رد ر بدل  ناپسربچه

ایرن  )Weinrich, 1989 535 :(فرانسره  ادب ر احتراب است، همچنین طوق کتراب گرامرر تاسرتوئل

ر  شرودیمراموختره  اموزا دانشصورت پرسشی به  نیترحیصح عنوا بهصورت پرسشی در مدارآ 

در فارسی مترجم بران دراررد  ا  جز به کار بررد  اما . کندیمبه همین دلیل اساار زیاد از ا  استفاده 

 رد هم کارگر نیست. مثال:دیگرن ندارد که در خیلی موا چاره مؤدبانهلحنی 
Oscar à Mamie-Rose: Quand revenez-vous? Oscar et la dame rose, p. 27 

 (288ت معرفت،  هانگل)، «؟نیاییم یک»

Oscar écrivant à Dieu: Comment fais-tu? Oscar et la dame rose, p. 16 

 (222ت )؟ یچطور توانست

Svastika : « Pourquoi n'étions-nous pas morts aussi? » Milarepa, p. 5 

 (22ت  معرفت، هانگل)م؟ یر ارار نمانده بودیگرا  زیز مثل دیچرا ما ن

Grand Lama à Milarepa: « Es-tu fou ? » Milarepa, p. 9 

 (83ت  معرفت، هانگل)« ؟ناشدهوانه یمگر د»

تمایزن میانشرا  قائرل شرد.  ا توینماما بازهم  شوندیماز ارلی ترجمه  ترراحتدر صورت دیگر 

 زیر گواه این ادعا هستند: نهامثال
Dans un café, l’ami de Simon lui demande : Tu crois à la magie? Milarepa, p. 6 

 (80ت  معرفت، هانگل)« ؟ناعتقاد دار هاحرفن یتو به جادر ر ا»
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Oscar à Mamie-Rose: Est-ce que vous voulez que je vous adopte? Oscar et la 

dame rose, p. 57 

 (285ت  معرفت، هانگل)ن؟ یبش ابدخترخونده نیخوایم

Oscar à son docteur: Est-ce que vous vous coiffez les sourcils, docteur 

Düsseldorf? Oscar et la dame rose, p. 77 

 (232ت  معرفت، هانگل)؟ نیزنیمدکتر، شما ابرراتونو برآ 
Monsieur Ibrahim à Momo: « tes pieds, ils ne sentent jamais? » Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 24 

 (18ت  معرفت، هانگل)« ؟دهینمبو  رقتچیهخودت  نپا»

در زبا  محرارره اسرت کره متررجم سرعی کررده در فارسری برا  سازیمنف xcحبف  ،درمین مورد

 هراا  توا ینمکه « نیست»حاصل از ا  را دراررد. الوته برخی افعال مثل  نامحاررهشاستن فعل لحن 

 را به صورت شاسته نوشت، از این قاعده مستثنی هستند. مثال:
 

Sourire, c'est un truc de gens riches, 

les moyens. ai pas monsieur lbrahim. J'

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 8 

. ادیبرنممن  عهدهم اقا. از ید  مال پولداراست، ابراهیخند

 38قرا ، ت  هانگلابراهیم اقا ر 

de dire du mal permets pas Attention, je vous 

de mon frère. Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran, p. 10 

ن. یکه از برادرب بد بگ دبینماجازه  ن، منیمواظ  باش

 33قرا ، ت  هانگل ابراهیم اقا ر

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

, p. 25Oscar et la dame rose. pas 

.« بش اعتقاد ندار گفتن که  ی، ارنم رقتدفعههیچرا، فق  »

 288، ت پوشیگلاساار ر بانون 

aux Je le dirai pas Oscar et la dame autres. 

rose p. 27 
 288ت  ،پوشیگلاساار ر بانون  .گمینم یبه کس

Bacon, mais s'appelle pasEn fait il  Yves, 

[…].Oscar et la dame rose p. 9 

و است )...(. اساار ی، اسمش استیاسمش ندر راقع جزغاله 

 222، ت پوشیگلر بانون 

 

نسرته متررجم ترا حرد زیرادن موفرق بروده ر تواباید گفرت در مورد کلمات ر اصطلاحات عامیانه 

زیرر بره ذکرر  نهرامثالانتقال دهرد. در  یخوببهخوبی در فارسی پیدا کند که دنیان متن را  نهامعادل

را کره بره نیرر چنردا   ییهرامعادلر چنرد مرورد از  میاکردهخوب ار بسنده  نهامعادلچند مورد از 

 باشد:به همراه پیشنهادهایی که شاید بیشتر مناس  متن  میاارردهمناس  نووده نیز 
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 تحلیل و پیشنهاد معادل فارسی معنا فرانسه واژه

[…] j'ai recouru dare-
dare rue de Paradis. p. 4 

dare-dare: 
Fam. 

Promptement, 
en toute hâte. 

برگشتم.  نپاراد کوچهبعد به 
 - 28ت 

در ترجمه قید حبف شده 
بعد بدر بدر  است. پیشنهاد:
 برگشتم. نبه کوچه پاراد

Le voleur m'a regarda, il a 
vu que je n'étais qu'un 

môme,  […]. p. 7 

môme: Fam. 
Enfant 

د یبه من انداخت ر د یدزد نگاه
 ، جغلهیفسقل - 21ستم. ت یش نیب یابچهکه 

Mes relations avec 
Myriam capotaient de 
plus en plus […]. p. 17 

Capoter : 2.  
Fam. Échouer 

ش یش از پیاب بیریمبا  امانهیم

 51...(. ت ) شدیمشکرآب 
+ 

ا  در یشاراب شد  م
وندشا  بهم یکس؛ پ
جاد اختلاف یخورد . ا

 شد .

J'ai envie de me marrer. 
p. 19 

se marrer: 
Fam. S'amuser, 

rire 

. کرکر بخندم خواستیمدلم 
 28ت 

+ 
کرکر: خنده نه به اعتدال ر 

 ممتد

Tout l'étage me 
traite maintenant de 

cavaleur[…]. 
p. 62 

fam. personne 
qui cavale, 
cherche les 
aventures 
érotiques. 

 کنندیم الیطوقه خ اهل همهحالا 
. ت هستم یدخترباز قهارمن 

220 
+  

C'est sûr qu'elle est plutôt 
chétive et 

riquiqui comme fleur, 
[…]. p. 75 

Fam. Petit, 
mesquin, 
étriqué. 

 یکوچکر یمفنگ یلیاه خیالوته گ
 است.

 221ت 
 زهیزه میر/ کوچولو -

 

 :پوشیگلاصطلاحات اساار ر بانون 
 

 دنیای ممکن معنا معادل فارسی معنا اصطلاح فرانسه

Quand le docteur 
Düsseldorf 

m’examine, le 
matin, le cœur 

n’y est plus, je le 
déçois. p. 4 

se dit lorsqu'on 
manque 

d'enthousiasme 

دکتر درسلدررف  یرقت
 کندیم ابنهیمعا هاصوح

گر دستش یدداست که یپ
. دلسردش رودینمبه کار 

 203. ت ابکرده

زه نداشتن یه از انگیکنا
در  یحوصلگیبر 

 نانجاب کار
+ 

Dans mon métier, 
j'étais foutue si 

j'avais le 
vocabulaire trop 

délicat. p. 7 

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

condamné. 

که من داشتم  نبا ار  کار
کلاه با زبا  چرب ر نرب 

. ت افتهیمآدم پس معرکه 
201 

پس معرکه  یکلاه کس
بود ؛ عق  بود  از 

شرفت یگرا . پید
نداشتن. )فرهنگ 

 ن(یمع یفارس

+ 
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 دنیای ممکن معنا معادل فارسی معنا اصطلاح فرانسه

Le docteur 
Düsseldorf, en ce 
moment, il fait 
dans sa culotte 
quand il me voit. 

p. 28 

Faire dans sa 
culotte: Fam. 

Avoir très peur 

دکتر درسلدررف حالا رقتی 
شلوارشو خراب  نهیبیمنو م

 288ت  .کنهیم

شلوار زرد کرد ، 
شلوار خراب کرد ؛ 
کنایه از ترآ ر بیم 
فو  العاده شدید 

. )فرهنگ است
 لغات عامیانه(

+ 

Allez vous 
crêper le 

chignon ailleurs. 
p. 47 

Se crêper le 
chignon : se 

battre, se 
prendre aux 
cheveux, en 
parlant des 

femmes 

بورین  هاتونوحساب خرده

... تسویه کنینجان دیگه 
 280ت 

خرده حساب: کینه 
 - ر عدارت قلوی

 

تا جردال زنانره را « بورین جان دیگه هاتونویکش سیرگسیگ» نوشتیمر بود تنها در مثال اخر بهت

 بهتر به تصویر باشد.

 قرا : هانگلابراهیم اقا ر  نهامثال
 

 دنیای ممکن معنا معادل فارسی معنا اصطلاح فرانسه

Elle en a un 

haut-le-corps. p. 

6 

2. (Personnes) Cour. 

Mouvement brusque 

et involontaire du 

buste vers le haut 

marquant une vive 

surprise, l'indignation 

ou la révolte 

که یت خانم یژیبر

 25. ت خورد

اه خورد : )اصطلا  ی

از تعج  به  (انهیعام

حرکت امد . بر اثر 

 یناگهان یتعج  لرزش

 .بر انداب افتاد 

+ 

[…] monsieur 

Ibrahim me 
donna plein de 

trucs pour 

soutirer de 

l'argent à 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 

 نهاراهم اقا یابراه

اد داد یبه من  ناریبس

را گوش پدرم تا 

که  ببرم یطور

ررحش هم خوردار 

 22نشود: )...(. ت 

 د :یرا بر یگوش کس

 یرنگ از کسیله ر نیبا ح

 پول گرفتن

+ 
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 دنیای ممکن معنا معادل فارسی معنا اصطلاح فرانسه

À ce moment-là, 

surgirent de 

l'allée un homme 

qui courait 
comme un rat 

[…]. p. 7 

Courir comme un rat : 

courir rapidement 

بود که مردن  رقتا 

مثل را دیدب که 

ر  دیدویفرفره م

 21)...(. ت 

کنایه از با سرعت 

 درید 
~ 

Du jamais-vu! 

p. 9 

exp. se dit à propos de 

quelque chose 

d'extraordinaire 

به حق چیزهای 

 !ندیده

 38ت 

 + کنایه از تعج  بسیار

 

اساسری در تمرامی  نامسرللهموحثری کره از دیربراز  .میرسریمره حال به موحث رفادارن در ترجم

اما بره چره چیرزن بایرد رفرادار ؛ داغ در باب ترجمه نهابحثترجمه بوده است ر موضوک  نهاهینیر

کره بره خیانرت مرتهمش  دیرایمر بسیار پیش  دینیبیمبود؟ مترجم همیشه خود را با این مسلله مواجه 

 ,Traduttoreاسرت ) کرارانتیخایتالیرایی را نشرنیده: متررجم  لمثلاضرربکنند. کداب مترجمی ایرن 

traditore.) در  مثالعنوا بره. دیرایمربیشتر به چشرم  هاالمثلضرباصطلاحات ر  ترجمه. این امر در

در  کرهدرحالی شرودیمریوایی به قلر  نسروت داده ز )etcfs fx etmmc etlac (اصطلا  فرانسون 

. بره زعرم اِکرو، در ایرن مروارد خیرانتی میدهریمری چهره را به ماه نسوت زبا  فارسی بخصوت زیوای

مفهروب رفرادارن : »کنردیمر. ار رفادارن را بدین شرال تعریرف انجامدیمدر معنا  نرفادارظاهرن به 

را بره کمرک  موردناسرت بره شررطی کره مرتن  ریپرباماا موتنی بر این بارر است که ترجمه همرواره 

 شرودیمرکرد، یعنی اقداب در تشخی  انچه نزد ما معنان عمیق متن محسروب مشارکتی پُرشور تفسیر 

بره  تردرسرتیا معادلی را کره از همره  حلراه نانمونهر اتخاذ نگرشی مونی بر داد ر ستد که بران هر 

 یخوببرهایتالیرایی مراجعره کنیرد  نهرالغتاز فرهنرگ  هرکرداب. اگرر بره کندیمانتخاب  رسدیمنیر 

دقت رجود ندارد بلاه بره لغراتی چرو  احترراب،  کلمه نرفادارمعانی مترادف با  زمرهکه در  دیابییدرم

کرده که باید بره مقصرود  تأکیداکو بارها ر بارها بر این مسلله  .(Eco : 466)«میخوریبرمزهد ر غیره 

سرتد اسرت. اگرر  ، معنران براطنی ر داد رریتفسکه رفادارن در گرر  میابییدرماثر رفادار ماند. از اینجا 

از بحث در باب موضوک رفادارن بگیریم بد نیست تعریف کریستوف ریارو را نقرل  ناجهینتبخواهیم 
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شرد ؛ بازیرابی بنران  براز زادهترجمه هم از دست داد  است ر هم خلق کرد ، هم مرد  ر هم »کنیم: 

ر  شرودیمرشرررک  جرانیهماصلی است از دلِ ریرانی، تا بتوا  بر زمینی بار قدب گباشرت. مراجرا از 

کره  ریناپببرگشرتاز تصمیماتی  نادنواله: در پی زندیمبدا  دست  ناترجمهخطرن که هر  طورهمین

   (Rico 2002: 221-222).«بنایی متزلزل حالدرعینر هم  کنندیمهم بنایی محام ایجاد 

ولی یعنی راژه ر نحو دانست ق نهابخشمرز مشترک  توا یمرا به متن با توجه به مطال  بالا، رفادارن 

جها  را  -قول مطالعه کردیم ر مشاهده کردیم هر زبا  چگونه راقعیت نهابخشر حال با کمک انچه در 

 با ذکر چند نمونه رفادارن ر داد ر ستد را در ترجمه نشا  دهیم: میکنیمسعی  کشدیمبه تصویر 
 

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 هما  کنمیمنابودشا   یاسانبهافسو   ناریمن به 

 22، ت میلارپافشانم. یرا به هوا ببرنج  یمشتکه  یاسان

J'ai compris que nous avions toute notre vie 

emprunté la mauvaise voie. Milarepa, p. 18  

، ت میلارپا. میارفته راه کج دب که ما تماب عمر بهیمن فهم

88 

[…] il ne faisait pas plus attention à moi 

qu'à un chien. Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran, p. 7 

ابراهیم اقا ر  .گذاشتینم هم به من محل سگ]...[ ر 

 30ت  قرا ، هانگل

Ah, heureusement que ton frère Popol 

n'était pas comme ça. Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran p. 7 

ابراهیم اقا ر  ن جور نوود.یکه برادرت پوپول ا خدا را شکر

 32، ت قرا  هانگل

Décidément, je ne comprendrais jamais 

mon père Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran. p. 17 

. آورمینمپدرم سر در  یکارهاز ا وقتچیهجداه من 

 20 ت ،قرا  هانگلابراهیم اقا ر 

La pauvre femme, j'ai de la peine pour elle. 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 

19 

 هانگلابراهیم اقا ر . ش سوختیدلم برا! چارهیبز  

 28، ت قرا 

Et bouge-toi le cul. On se promène, on ne 

fait pas une course d'escargots. Oscar et la 

dame rose, p. 7 

 مسابقهم یومدیم گردش، نیه خرده کونتو بجنوو . ما ارمدی»

 201، ت پوشیگلاساار ر بانون « که! یدوون پشتلاک

On devient comme ça, quand on est vieux, 

on n'aime plus voyager. Oscar et la dame 

rose, p. 73 

سفر  دل و دماغگر ی، دشودیم جورنیار شد یادب که پ

 222، ت پوشیگلاساار ر بانون . نداردکرد  

[…] je te remercie de l'avoir inventé. Oscar 

et la dame rose p. 75 

اساار ر بانون . ندیافر ا  راکه  دستت درد نکند

 221، ت پوشیگل
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بالا مشاهده کردیم، رفادارن مترجم باید به مقصود اثر باشد ر سرعی کنرد  نهامثالکه در  طورهما 

خود بگشاید بره ررن دنیرایی کره نویسرنده در  خوانندهپیش ررن  ناپنجرهمتن  "دنیان ممان"با فهم 

 معرادل قیرد عنوا برهرا « خردا را شرار»اثر خرود خلرق کررده اسرت. لرازب بره توضریح اسرت چررا 

tcfscrcmcxo دیرگویمر ا  را ،از مترجم قوول کردیم: نیر به ایناه ابراهیم اقا، مسلمانی اهرل ترکیره ،

 اشیمربهوپبیرفت چراکه در کشورهان مسلما  از جمله ایرا  نقش خدا جدا از دلالت  ا  را توا یم

پردر مرادرت را  به خدا عمرت دهرد، خردا توا یممردب پررنگ است، از ا  میا   ررزمرهدر ماالمات 

اسرتفاده  هراا ر...اشاره کرد که در طول ررز فرارا  از  شاءاللها بیامرزد، خدا خیرت دهد، خدا شاهده، 

، خوشروختانه شرودیمراما مترجم همین قید را در موارد دیگر، مثلاه رقتی از دها  اساار خرارج  میکنیم

 متن دارد. "دنیان ممان"ترجمه کرده که تصمیم درستی بوده ر نشا  از دقت ار به 

 یریگجهینت

تحلیل ر تفسریر شرود ر داد ر  قدببهقدبباید خاطرنشا  کرد ترجمه فرایندن است که باید  در پایا 

 ،. چالش اصلی مترجم در این است که با تفسریرن درسرتاستخوب  ترجمهرکن یک  نیترمهمستد 

ا حفظ کند ر از چه چیز چشرم بپوشرد دنیان ممان متن را درک کند ر سپس تصمیم بگیرد چه چیز ر

یعنری  ،که در ابتدا بدا  اشاره کردیم نزدیک شرود: یادمرا  باشرد ترجمره "کمابیشی"تا هرچه بیشتر به 

هرگز موفق نخواهیم شد دقیقراه همرا  چیرز را بگروییم بایرد  کهییازانجاکمابیش هما  چیز را گفتن ر 

 ک شویم.نزدی "کمابیش"سعی کنیم تا هرچه بیشتر به این 

بره درک درسرت متررجم از دنیران ممارن مرتن  توا یم« معرفت هانگل» ترجمهاز ناات مثوت 

کره دیردیم برا تغییرعلرائم  طورهمرا اما اش؛ ترجمهراژگانش ر ررانیِ  رهیدااشاره کرد، همچنین غنان 

رج نرداده فعلی هم دقت زیادن به خر نهازما  ترجمهسجارندن ریتم ر اهنگ متن را برهم زده ر در 

 طورکلیبره. اسرتکه همین باعث برهم خورد  نیم زمانی ررایت ر گراهی باعرث تغییرر معنرا شرده 

دقرت  یبراکم کرهیدرصرورتمترجم بیشتر بر انتقال پلا  محتوا متمرکز بوده تا پلا  بیرا .  گفت توا یم

مرورد نیرر  "ابیشکمر"هردر پلا  را تا حد زیادن انتقرال دهرد ر بیشرتر از ایرن بره  توانستیمبیشتر 



 44                                                ...  سه اثر از اریک امانوئل بررسی ترجمه                                                                 اولسال  

ر امیرد  کاهردینمایشا   ترجمهاز ایرادهان ذکر شده از لبت خواند   کیچیه، همهنیباانزدیک گردد. 

 مثل همیشه پُرکار ر پُربار باشد. ،پیش رریشا  ناحرفه نهاسالاست 
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