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Abstract
Christophe Balaÿ is one of the iranologists who has sacrificed their whole life to study
Persian literature and the outcome is a book, entitled Genèse du roman persan modern,
which has been translated to Persian by two Iranian university professors Mahvash
Ghavimi and Nasrine-Dokht Khatat. The analysis of this translation and the comparison
with the original text written in French can depict us the translators’ positioning facing with
different challenges in text. And such a study could be interesting and helpful not only for
professional translators but for students who aim to have a take a more profound look on
this translation. We used Vinaya and Darbelent’s method because it is one of the most used
and useful methods in this domain. In this article, we try to demonstrate which strategies
the translators use in order to convey the meanings and to respect the structures of the text.
In fact, the principal question we tried to answer to is: why translator chooses some
structures and refuses the others? Finally, it is concluded that the product-based translation
of this book seeks to attract Persian speakers and make them comprehend the materials as
efficiently as possible.
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چكیده
کریستف باالیی یکی از ایرانشناسانی است که مدتهای طوالنی از عمرر ورور ا فرر
مطالعة اربیات فا سی نمور و حافر نن هرک کترابی شرد برا عنروان La genèse du roman
 persan moderneکه مهوش قویمی و نسرینروت وطراط نن ا بره فا سری بردرراندنرد.
مطالعة ترجمة این کتاب و مقایسة نن با متن فرانسوی از این لحاظ کره موضر دیرریهرای
مترجمان ا ر برابر متن ر چالشهای دونادون نشان میرهد میتواند برای رانشروویان و
عالقهمندان ترجمه جالب باشد .ر تحلی این متن از وش وینه و را بلنه استفاره شده کره
یکی از نظریههای پرکا برر ر این زمینه است .ر این مقاله تالش میشور نشان رهریک کره
مترجک از چه اهکا هایی استفاره میکند تا وواننده ا بیشترر برا مرتن هرک اه کنرد و پیرا
موجور ر نن ا بهتر منتق نماید .ر حقیقت تالش میکنیک بره ایرن سرؤال اساسری پاسر
رهیک که مترجک چرا به چنین انتخابهایی رست میزند و هد او از کا برر یک سراوتا
یک فع یا یک عبا ت چیست؟ ر نهایت هک این نتیوره برهرسرت مرینمرد کره ترجمرة
مقصددرای این کتاب بهرنبال جلب نظر ووانندة فا سیزبان و فهماندن مطالرب کتراب بره
فا سیترین شک ممکن است.
کلیدواژهها :کریستف باالیی مهوش قویمی مان فا سی را بلنه وینه.
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 .1مقدمه
زمانی که سخن از ترجمه به میان مینید اولین و سارهترین تعریفی کره بره نهرن مری سرد
میتواند چنین باشد« :بردرران یک متن از زبانی به زبان ریگر» .این جمله برا ایرنکره پایره و
اساس عم ترجمه ا تشکی میرهد اما مریتوانرد مربهک و چنردپهلرو هرک باشرد؛ چراکره
بهر ستی ویژدیهای عم ترجمه وصوفیات و الزامات ترجمة ر ست ا تعیین نمریکنرد.
اندیشیدن ر مو ر معیا های ترجمة ر ست از نیمة رو قرن دذشته واج بیشتری درفرت و
نهن بسیا ی از محققان علو زبان و علرو شرناوتی ا معطرو ورور کررر .افرراری چرون
شالیرماور ( )Schleiermacherو اشلگ ( )Schlegelا میتوان از پیشدامران ترجمرهشناسری
رانست؛ «ر این رو ه محققان تأکید بسیا ی بر جنبة توربی ترجمه و نقش مترجک راشرتند».
از نیمة رو قرن بیستک به بعد با ظهو محققانی نظیر اشتاینر ( )Steinerشاهد عصرر جدیردی
از مطالعات ترجمه هستیک که ککوبیش با نوعی تفکر هرمنوتیکی وی ترجمه هرک اه اسرت
و بدینترتیب ترجمه به یکی از مسائ اساسی ر علو تبردی مریشرور و ترجمرهشناسری
تبدی به علمی میدررر که هدفش وشنکررن زوایای دونادون عم ترجمه و اهکا هرایی
برای «زنددی بین زبانهای مختلف» است (.)Guidère 2016: 21
بعدها با نظریهپررازانی هکچون لدمیرال ( )Jean-René Ladmiralنظریة ترجمة مقصرددررا
و مبدأدرا مطرح شد و افراری هکچون وینره ( )J.-P.Vinayو را بلنره ( )J. Darbelnetاز منظرر
سبکشناسی به ترجمه نگریستند .اما وجه مشترک همة ننها یک چیرز برور :یرافتن معیرا ی
مناسب و ر ست برای سنوش ا زش یک ترجمره .رشروا ی کرا ننجرایی ورور ا نشران
میرار که محقق باید با نیروی ناشناوتهای به نا انسران کره سرشرا از توانراییهرای بسریا
است وبه و دررر .هرچند با پیشرفت تکنولوژی ماشینهای مترجک هک هر وز جای ورور
ا بیشتر ر این مقوله باز میکنند اما هکچنان انسان حر اول ا ر ترجمه میزند.
با اینکه ترجمه هیچداه محدور به علومی واص نبوره و مترجمان مختلف ر زمینههرای
بسیا متنوع فعال بورهاند اما رشوا ی تحلی و بر سی یک اثر ترجمهشده ننجا ملمروسترر
و پر نگتر میشور که سخن از ترجمة علو انسانی ر میان باشد؛ و طبیعتاً تحلی یرک اثرر
ترجمهشده بهوسیلة استارانی که وور از بز دان ایرن شرته هسرتند کرا ی بسریا رشروا و
حساسیتبرانگیز میتواند باشد.
ر بین کتابهای مربوط به اربیات فا سی که غیرایرانیان نوشتهاند و بسریا مرو ر توجره
قرا درفتهاند باید به کتراب  La genèse du roman persan moderneنوشرتة کریسرتف براالیی
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( )Christophe Balaÿاشرا ه کررر .ایرن کتراب ر سرال  9011( 9111ش) بره چرار سرید.
نویسندة کتاب تالش میکند تا با بر سی راستانهای مختلف فا سری نحروة شرک دیرری و
ساوتا های ننهرا ا برا یرکریگرر مقایسره کنرد و ر نهایرت بره بر سری نحروة حضرو
شخصیتها ر راستان بپررازر .از این منظر کره ایرن کتراب یکری از مهرکتررین کترابهرای
نوشتهشده بهوسیلة یک فرر غیرایرانی ر مرو ر مران فا سری اسرت اهمیرت بسریا ی را ر؛
چراکه باوجور اینکه مطالب و کتب بسیا ی ر مو ر شعر فا سری نگاشرته شرده اسرت امرا
بهنظر می سد مطالعات انوا شده ر زمینة مان بسیا محردور باشرند .ایرن کتراب ا همران
سال مهوش قویمی و نسرینروت وطاط به فا سی بردرراندند و برا عنروان پیردایش مران
فا سی ر ایران منتشر کررند .هد از نگا ش این مقاله این است که بعد از دذشت بیش
از رو رهه از انتشا این کتاب نگاهی اجمالی به ترجمرة فا سری نن راشرته باشریک ترا بره
بر سی نقاط ضعف و قوّت نن بپررازیک.
ر این مقاله تالش وواهیک کرر مدلی برای نحوة ترجمة این کتاب ا ائه کنیک تا از طریرق
نن بتوان نگاه و نظرات مترجمان ا ر مو ر ترجمة اثر اربیراتی (و نره اربری) برهرسرت نو ر.
هد از ا ائة این تحلی فقط بر سی ر ستی یا نار ستی معارالت انتخرابشرده و سرنویدن
ترجمه براساس رو معیا ووب یا بد نیسرت بلکره نویسرندة ایرن تحقیرق ترالش مریکنرد
چگونگی ترجمة این کتاب ا واکاوی نماید و ریدداههای مترجمان ا از والل ترجمرهشران
وشن سازر .ر حقیقت بروال بسیا ی از تحلی های ریگر که ایرن رو سرؤال اساسری ا
مدنظر قرا میرهند« :چگونه بایرد باشرد؟» و «چگونره اسرت؟» (حقرانی  )911 :9011ایرن
تحقیق بهرنبال پاس به یک سؤال اساسی است« :چرا چنین است؟» .ر واق با بهرهدیرری از
وشهای مختلف نقد ترجمه تالش میکنیک هرد متررجک ا از نحروة درزینش واژههرا و
ترجمة عبا تها بفهمیک و به این سرؤال اساسری پاسر رهریک کره متررجک ر پر چنرین
انتخابهایی ر پی چه بوره است؟ ر حقیقت این تحقیق از مطالعة ساوتا ی فرر کمّری
پا ا فراتر مینهد تا به جنبههای انسانیترِ کا بپررازر .به این معنی که مترجک برهعنروان یرک
انسان که قصد ترجمة متنی ا را ر که توسط انسان نوشرته شرده از چره وشهرایی بررای
انتقال این معنا استفاره میکند .ر حقیقت هد افلی این است کره بردانیک چررا متررجک از
چنین ساوتا هایی استفاره کرره و چه هدفی ا رنبال میکرره است؟
برای سیدن به این هد طبیعی است که استفاره از یرک ابرزا تحلیلری برهتنهرایی
نمیتواند کا دشا باشد .بههمین رلی ر این مقاله تالش شده اسرت ترا نظریرة وینره و
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را بلنه بهعنوان نظریة افلی ر نظر درفته شرور و بررای تکمیر نظررات و تردقیق ن ا
ر فو ت لزو از وشهای ریگری هک ر کنا نن استفاره شده است .بااینحال بایرد
چنانچه لدمیرال بیان کرره از یرک «ترو یسرک نظریرهدررا» ( )Ladmiral 1979: 8پرهیرز
کنیک؛ چراکه علو زبانشناسی بهتنهایی نمیتوانند وشی جام و کام برای تحلی یک
ترجمه ا ائه رهند.

 .2نظریه و تحلیل
باتوجهبه اینکه وش تحلیلی که را بلنه و وینه ا ائه کررهاند بسیا مو رتوجه محققران قررا
درفته و ر ایران هک مقاالت متعدّری با موضروع کا بسرت ایرن وش وی مترون مختلرف
نوشته شدهاند شاید توضیح مفصّ و طوالنی تمامی هفت مرو ری کره ر ایرن وش نکرر
شدهاند توضیح واضحات باشد؛ بههمینرلی تنها بره توضریح کوتراهی ر هرر مرو ر اکتفرا
میکنیک و به ا ائة نمونهای از متن یارشده میپررازیک .البته نکر این نکته هک ضررو ی اسرت
که از بین هفت مقولهای که وینی و را بلنه نکر میکنند بررای تعرارل ( ،)equivalenceمروا ر
قاب نکری که بتوان ننها ا مو ر تحلی قرا رار ریده نشد.

9.3ترجمۀمستقيم
 .9وا دیری ( )empruntبه مقولهای دفته میشور که مترجک ر زبان مقصد با نقصران کلمرات
مناسب برای بیان بروی ایدهها وبه و میشور و لذا تالش میکند تا با استفاره از زبران مبردأ
به ف این نقصان بپررازر .ر حقیقت این مقوله زمانی خ میرهد کره واژة معرارل مناسرب
ر زبان مقصد وجور نداشته باشد و مترجک از همان واژدان اولیه ر ترجمرة ورور اسرتفاره
میکند .وا دیری داه ننقد متعدر و فراوان میشرور کره دراه از ورالل ترجمره وا ر زبران
مقصد میشور ( .)Vinay and Darbelnet 1977: 47بهترین نمونه ر این مقولره اسرامی وراص
هستند که مترجک بهناچا نحوة تلفظ ننها ا از زبان فرانسه بهعا یت درفته است؛ امرا نحروة
بروو ر مترجک با این اسامی جالبتوجه است.
مترجک ر بروو ر با این اسامی به وشهای مختلف فتا کرره است:
ـ

افزورن نا :
Le voyage autour du monde en quatre-vingts jours de Verne, Robinson Crusoë de
Defoe ou Les voyages de Gulliver de Swift” (Balaÿ 1988: 60).
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سفر به رو رنیا ر هشتار وز اثر ژول و ن وبنسون کروزوئره اثرر رانیر رفرو یرا
سفرهای دالیو اثر جاناتان سوییفت (باالیی .)19 :9011

چنانکه ریده می شور نویسندة فرانسروی زبران برهرلیر ایرن کره ایرن نرا هرا بررای
وواننددان بسیا نشنا هستند نیازی ندیده کره نرا نن هرا ا هرک نکرر کنرد و فقرط بره
نا وانواردی بسنده کرره است .اما مترجک هک چنان برای ایرن کره وواننرده رچرا ابهرا
نگررر نا ننها ا هک نکر مریکنرد .چراکره بسریا ی از نویسرنددان برا نرا ورانواردی
بهتنهایی ویلی شناوتهشده نیستند مانند ژول و ن و ووانندة فا سیزبان عارت را ر نرا
ننها ا کام بشنور.
ـ جایدزینی حر اول با نا کام :
افررزورن نررا نویسررنده ا ر بخررش ریگررری از کترراب بررهفررو ت ریگررری مرریترروانیک
مشاهده کنیک:
De la période précédente, une bonne part des auteurs se maintiennent tels qu’A.
Dumas et J. Verne, Ponson du Terrail et E. Sue, V. Hugo et Bernardin de SaintPierre.” (Balaÿ 1988: 61).

بسیا ی از نویسرنددان رو ة پیشرین از جملره الکسراند رومرا ژول و ن پنسرون
روترای اوژن سو ویکتو هودو و برنا رن رو سن پی یر موقعیت سابق ورور ا حفرظ
میکنند (باالیی .)10 :9011

ر اینجا هک بااینکه نویسنده فقط به نکر حر اول نا نویسنده اکتفا کرره امرا متررجک
نا ننها ا کام ترجمه کرره است.
ـ عد تغییر ر نا نویسنده:
باوجوراین استراتژیهای فوق همهجای متن عایت نمیشوند و داه ریده مریشرور کره
اسامی رقیقاً به همان شک متن مبدأ ترجمه میشوند:
C’est pourquoi il n’y a rien d’étonnant, en définitive, à voir mettre sur le même plan
Voltaire, Fénelon et Dumas” (Balaÿ 1988: 59).

پ ر نهایت جای تعوب نیست که ولترر فنلرون و رومرا ا ر یرک سرطح قررا راره
باشند (باالیی .)13 :9011

چنانکه میبینیک مترجک حتی ر مو ر اسامی ککترشرناوتهشرده ماننرد «فِنلرون» توضریح
بیشتری نمیرهد و حتی از نکرر نرا الترین ایرن نویسرنددان ر پانوشرت هرک وروررا ی
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میکند .شاید ادر ر مو ر همة اسامی واص مترجک با یک ویرة وراص و هماهنرگ فترا
میکرر ترجمة یکرستتر و متناسبتری بهرست مینمد.
« .1ترجمرة مسرتقیک یرا واژهبرهواژه ( )Traduction littérale ou mot à motزمرانی اتفراق
میافتد که زبان رو ر رو سطح واژدان و ساوتا قابلیت تناظر با زبان مبدأ ا راشرته باشرد.
ر حقیقت بدون نیاز به تغییر ساوتا نحروی جملره بتروان نن ا بره معرارلهرای مناسرب و
فحیح به زبان رو بردرراند» (.)Vinay and Darbelnet 1977: 48
با بر سی متن کتاب پیدایش مان فا سی موا ر بسیا ی از این مقوله ا مریتروان یافرت.
بهعنوان مثال:
Si quelques auteurs se maintiennent, d'autres disparaissent, de nouveaux font leur
entrée sur la scène littéraire” (Balaÿ 1988: 60).

ادرچه بروی از نویسنددان جایگاه وور ا حفظ مری کننرد لریکن بروری ریگرر از رو
وا ج میشوند و نویسنددان جدیدی ر فحنة اربی ظراهر مریدررنرد (براالیی :9011
.)11-19

همانطو که ریده میشور ازلحاظ چینش واژدان و نیز سراوتا جملره تاحردور زیراری
این رو جمله با یکریگر تطابق را ند و میتواند نمونهای از یک ترجمة لفرظبرهلفرظ باشرد.
ر حقیقررت ایررن وش از ترجمرره برره مترررجک اجررازه راره تررا بررا عایررت محرردوریتهررا و
ویژدیهای رو زبان بدون اینکه به فر افلی جمله نسیبی وا ر شرور یرا معنرای نن رچرا
نقصان شور عم ترجمه انوا دررر.
بااینحال باید به بروی مروا ر هرک اشرا ه شرور کره شراید مهرکتررین ننهرا عالئرک
سواوندی جمله هستند .ر جملة فرانسوی رو با از ویردول استفاره شرده چراکره کر
جمله از سه عبا ت متفاوت تشکی شده است که توالی ننها یکی پ از ریگری معنرای
ک جمله ا تولید میکند؛ اما ر ترجمة فا سی این عالئک حرذ شردهانرد .بررای ایورار
ا تباط بین جمالت یک با از کلمة بط «لیکن» و یک با هک از حر بط «و» اسرتفاره
شده است .علت کا برر چنین کلماتی ا شاید بتوان با ساوتا شرطی جملره توضریح رار؛
ر زبان فا سی «ادرچه» نشانرهنردة نروعی تعرا ی یرا تضرار ر رو عبرا ت اسرت .ر
9
لغتنامة رهخدا هک واژة «باوجوراینکه» و «هرچندکه» بهعنوان معارل نن نکر شده است.
به عنوان مثال «ادرچه پیش وررمند وامشی ارب است /بهوقرت مصرلحت نن بره کره ر
سخن کوشی» (نظامی) .بااینوفف ر این جمله که با «ادرچره» نغراز شرده بایرد منتظرر
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نوعی تضار ر رو طر عبا ت باشیک .ایرن تضرار ا ر جملرة مبردأ برا ویردرول نشران
رارهاند اما مترجک ترجیح راره واضحتر و وشنتر ایرن تعرا ی برین رو جملره ا نشران
رهد و به همین رلی از «لیکن» بهجای ویردول استفاره کرره است .اما ر قسمت انتهرایی
جملة فا سی حر بط «و» نوعی رودانگی معنایی ر متن بهوجور نو ره اسرت .درویی
ظهو نویسنددان جدید نتیورة ورروج عردهای ریگرر بروره اسرت .ر حرالیکره ر مرتن
فرانسوی این رو عبا ت ر رنبالة عبا ت اول استفاره می شوند و نشانرهنردة تعرا ی برا
قسمت اول هستند .بهنظر می سد که ادر مترجک بهجرای «و» از همران ویردرول اسرتفاره
میکرر و ر عبا ت سو حر اضافة «هک» ا اضافه می کرر به احتی روپهلوبورن مرتن و
ابها نن از بین می فت.
این تکنیک بیشتر ر مو ر زبانهای هکوانواره و هکفرهنگ کا برر را ر و نشرانرهنردة
هکپوشانی بیشتر این زبانهاست .شهریا نیازی معتقد است« :ر مرو ر زبرانهرای شررقی و
غربی که اغلب هکوانواره نیستند احتمال را ر بهکا دیری این تکنیک به نترای قابر ِقبرولی
منور نشور» (.)91 :9011
به همین رلی مترجک ناچا است به بروی تغییرات جزئی رست بزند ترا بتوانرد ترجمرة
ر ستی ا ائه رهد .ر واق مترجک ر عینحال کره عبرا ت فا سری ا برهر سرتی جرایگزین
عبا ت فرانسه کرره اما تغییر عالئک سواوندی نروعی ردردرونی نامحسروس ر زاویرهریرد
جمله بهوجور نو ره است.
 .0درتهبررا ی ) :(calqueوینه و را بلنه ر این رستهبندی به موا ری اشا ه مریکننرد کره
مترجک ناچا است با حفظ ساوتا های رستو ی زبان مبدأ اجزای یک عبا ت ا برهفرو ت
کلمهبهکلمه ترجمه کند .از این وش ر موا ری استفاره میشور که عبا تهرای زبران مبردأ
معارل وافی ر زبان مقصد ندا ند و مترجک باید به ساوتن معارلهای مناسرب اقردا کنرد.
مثالهای با ز ایرن نظریره افرطالحاتی ماننرد نسرمانورراش ( )gratte-cielیرا سریبزمینری
( )pomme de terreهستند.
ر مو ر ترجمة کتاب حاضر موا ر جالبی بهچشک میوو ند .برای نمونره ر فرفحة 10
از مررتن افررلی رو افررطالح ترکیبرری ریررده مرریشرروند »cadre romanesque« :و « forme
»romanesque؛ ایررن رو افررطالح عم رالً معررارل وافرری ر فا سرری ندا نررد و برره یکرری از
فاکتو های روی ر ماننویسی اشا ه میکنند .مترجک ناچا است که یک افرطالح جدیرد
بهکا ببرر تا هک مفهو مو رنظر ا منتق کند و هک اینکه سراوتا های زبران مبردأ ا حفرظ
نماید .معارلهای بهکا درفتهشده بهترتیب بهفو ت «چها چوب مانی» و «فرو ت مرانی»
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ر ففحة  931متن فا سی استفاره شدهاند .این رو عبا ت اسمی از یک اسک و یرک فرفت
ترکیب شدهاند که البته نکتة جالب ر ساوتا ففتی است کره از زبران فرانسره بره عا یرت
درفته شده است .ر حقیقت مترجک از یک اسک وا جی بههک اه پ وند ففتساز فا سری
بهره درفته است .ر واق میتوان دفرت کره همرین فرفت ورور نمونرة جرالبی از کرا برر
وا دیری ( )empruntر درتهبررا ی است.
غيرمستقيم()traduction oblique
3.3ترجمۀ 

 .9جابهجایی /ترانهشتی

()transposition

به مقولهای دفته میشور که مترجک بدون تغییر ر معنای کلمات نوع و نقرش رسرتو ی
ننها ا تغییر میرهد .بهعنوان مثال از اسک بهجای فعر یرا از فرفت برهجرای قیرد اسرتفاره
میکند .این مقوله به رو رستة اجبا ی و اوتیا ی تقسیک مریشرور کره جابرهجرایی اوتیرا ی
زمانی خ میرهد که مترجک امکان ترجمة لفظبهلفظ ا را ر اما ترجیح میرهرد سراوتا نن
ا عوی کند؛ اما ر جابهجایی اجبا ی مترجک بهرلی محدوریتهای زبان مقصد چرا های
جز تغییر ساوتا رستو ی کلمات ندا ر (.)Vinay and Darbelnet 1977: 50
Descriptions des sources et méthode (Balaÿ: 49).

توفیف سرچشمهها و وشها (باالیی .)99 :9011

ر این مثرال تغییرر مقولرة رسرتو ی جمر و مفررر ا شراهد هسرتیک .از طرفری کلمرة
 descriptionsبهفو ت جم ترجمه شده و ازطر ریگر کلمة مفرر  méthodeبهشرک جمر
ترجمه شده است .باتوجهبه اینکه کا بر زبان فا سی عارت به استعمال کلمات یکشرک ر
کنا یکریگر را ر بهنظر می سد که مترجک تالش کرره تا با کا برر رو اسک جمر ر کنرا
یکریگر هکنوایی بیشتری ر متن بهوجور نو ر و با استفاره از نن متن زیباتری ا ائه کند.
یتواند ر نهایت به ر ک ریگری از این عبا ت منور دررر .ر سراوتا
البته این کا برر م 
فرانسوی کلمة «توفیف» و «سرچشمهها» با حر اضافة « »deبره هرک پیونرد ورو ره انرد و
نوعی ترکیب اضافی ا بهوجور نو رهاند و از اسک ریگرر یعنری « »méthodeجردا مریشروند.
ر حقیقت ر عنوان این بخش از کتاب رو دروه اسمی ( )groupe nominalمریبینریک .درروه
اول بهطو جدادانه از رو اسک و دروه رو از یک اسک تشکی شده است .ر حقیقت حرر
اضافه « »deریگر قاب بسط بررای رو اسرک نیسرت .ر حرالی کره ر ترجمره چنرین اسرتنباط
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می دررر که کلمة «توفیف» هک برای «سرچشمههرا» و هرک بررای « وشهرا» اسرتفاره شرده
است .شاید ادر کلمة « وشها» به همان شک مفرر بهکا می فرت ایرن رودرانگی معنرایی
کک نگتر میشد.
«جابهجایی مقولة بسیا مهک و چشکدیری ر ترجمه است؛ بهفو تیکه مریتروان نن ا
متداولترین تغییر ساوتا ی انوا درفتره توسرط مترجمران ر نظرر درفرت» (مانردی :9019
 .)931ر بخش ریگری از این کتاب به این جمله برمیوو یک:
Quand on entreprend une étude de ce genre, on croit toujours nécessaire de
restreindre le champ d'observation, croyant par là se garantir toute la précision et la
rigueur voulues (Balaÿ 1988: 52).

زمانی که چنین پژوهشی ا نغاز میکنیک هموا ه بر این براو هسرتیک کره بایرد نظردراه
وور ا محدور سازیک و می پندا یک که بدینترتیب تما فحّت و رقت الز ا تضرمین
کررهایک (باالیی .)99 :9011

مترجک تالش کرره تا ننجا که ساوتا های زبان فا سی امکان می رهنرد مرتن فا سری ا
براساس متن فرانسوی تنظیک و ترجمه کند و بدینترتیب نرهتنهرا پایبنردی ورور ا بره معنرا
حفظ کرره بلکه ر فر جمالت هک تا جایی که امکان راشته تالش کررره ترا سراوتا مرتن
مبدأ حفظ دررر.
ر این بین موا ری هک ریده میشوند که ر وو توجه هستند .بررای مثرال فعر
بهمعنی «باو راشتن معتقدبورن و اعتقار راشتن» است امرا متررجک برا تغییرر سراوتا نن ر
ترجمه از عبا ت «بر این باو هستیک» استفاره کرره است .ر این مو ر می تروان نمونره ای از
ترانهش ( )transpositionا رید که وور باعث ایوار الیة ریگری از زبران ر مرتن مری شرور:
یک فع با عبا ت اسمی وور جایدزین میشور و مترجک ناچا است فع متناظر برا نن ا
استفاره کند« .باو راشتن» نوعی هکنیند ( )collocationاست به همین رلی نمیتوان سراوتا
نن ا تغییر رار .ر حقیقت ر این مو ر با تبدی فع به نوعی ساوتا بطری (برا اسرتفاره از
فع بط «بورن») متن ترجمه از سطح زبانی باالتری بروو را شده است؛ به ایرن معنرا کره
معارلهای فعلی « »croireمانند «معتقدبورن» بهووریِ ورور ر سرطح زبران وزمرره اسرتفاره
نمیشوند و بهجایِ نن از جایدزینی مانند «فکرکرررن» اسرتفاره مریشرور .ر حقیقرت ادرر
دویشو زبان فا سی بهجای اینکه بگوید« :من فکر میکنک» بگوید« :من معتقرد هسرتک» یرا
«من باو را » سطح زبان وور ا از زبان عامیانه و وزمرره براالتر بررره و بره سرطح زبران
croire
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سمی نزریک کرره است .حال ادر بهجای این افعال سراوتا مو راسرتفاره ر ایرن مرتن ا
بهکا دیرر باز هک سطح زبان نوشتا از سطح سمی باالتر فته و به زبان اربی نزریرک شرده
است.
اما ر زبان فرانسه فع  croireر هر سه سطح کا برر را ر:
Ce que la bouche s’accoutume à dire, le cœur s’accoutume à le croire (Baudelaire).

ننچه که رهان به دفتنش عارت را ر قلب به باو کررنش عارت را ر (بورلر).
Nous savons bien que nous mourrons, mais nous ne le croyons pas (Bourget).

ما میرانیک که وواهیک مرر اما نن ا باو ندا یک (بو ژه).
Je n’aurais jamais cru que l’on pût tant souffrir (Musset).

هردز فکر نمیکرر که میتوان تا این حد زجر کشید (موسه).

ر حقیقت تفاوت بین رو زبان به مترجک این اجازه ا می رهد که باتوجهبه شررایط مرتن
یکی از جنبههای فع ا ر نظر دیرر و سطح زبان متن وور ا تغییر رهد .بهبیانریگر بررای
یافتن معارل فع « »croireمترجک با چند دزینه وبه وست که هریک از ننهرا نشران رهنردة
نوعی تفاوت ر نگرش نویسنده یا مترجک است .ننچره را بلنره واحردهای معنرایی (unités
 )sémantiquesمی نامد ر این مو ر با یک سهدانة معنایی وبره وسرت کره هریرک از ننهرا
کا کرر ویژة وور ا ر متن را ند.
 .1تغییر بیان ( )modulationبه مقولرهای دفتره مریشرور کره متررجک تغییرری جزئری ر
زاویهرید پیا ایوار میکند .ر حقیقت داه ر یرک ترجمرة لفرظبرهلفرظ یرا ر یرک مرو ر
جابهجایی ممکن است ترجمه بهر ستی فو ت درفته باشد اما نحوة بیان نن متفاوت باشرد
(.)Vinay and Darbelnet 1977: 51

اهمیت مقولة تغییر بیان تاحدی است که بهدفتة مانردِی وینره و را بلنره از نن برهعنروان
محکی برای مترجک شایسته سخن میدویند ( .)ibid.ر مو ر کتاب حاضر باتوجهبره ایرنکره
حوک مطالب نن بسیا زیار است نویسنده تالش کرره تا برا ر نظردررفتن عنروانهرا و نیرز
زیرعنوانهای مختلف مطالب ا منسوکتر و رستهبندیشدهتر به وواننده ا ائه کنرد .ترجمرة
عناوین بخشهای مختلف این کتاب هک میتواند حاوی مطالب جالبی باشد .بهعنوان نمونره
ر ففحة  91کتاب افلی یک عنوان بدین فو ت ریده میشور:
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این قسمت ر ترجمة فا سی ر ففحة  11بدین فو ت بردرران شده است:
 9-0-0نویسنددانی که نثا شان ترجمه شده است.
 9-0-0-9اولین رو ه :از نغاز تا سال  9111ش. 9133 /

ر این قسمت از ترجمه میتوان به چند نکتة اساسی اشا ه کرر:
عنوان این قسمت ر زبان فرانسه از عبا ت اسمی متشرک از یرک اسرک و یرک فرفت
تشکی شده است .ففت بهکا فته یشة فعلی را ر و ر حقیقت نقش ففت مفعولی برازی
می کند .به همین رلی بااینکه هیچ فعلی ر این بخش استفاره نشده امرا بره احتری معنرای
فعلی ر وجه موهول ا میتوان از نن استنتاج کرر.
اما ر متن ترجمهشده شرایط متفاوت است .مترجک یک عبا ت اسمی ا برا یرک جملره
جایگزین کرره و این همان جنبة اجبا ی عمر اسرت؛ چراکره ترجمرة مسرتقیک نن عبرا ت
(نویسنددان ترجمهشده) ر زبان فا سی متداول نیست .پ به رلی اینکه دویشرو ان زبران
فا سی از این ساوتا استفاره نمی کنند مترجک موبو به تغییر ساوتا عبرا ت شرده اسرت.
اما برای بهترکررن معنای جمله مترجک موبو شده که کلمة «نثا شان» ا هک بره مرتن ورور
اضافه کند .این اضافهکررن معنا ا وشنتر کررره امرا یرک تغییرر سراوتا ی ریگرر هرک ر
مقایسه با متن فرانسوی ایوار کرره است .ر متن اولیه عمر ترجمرهکرررن بره نویسرنددان
برمیدررر؛ اما ر عبا ت فا سی عم ترجمه به نثا نویسنددان برمیدررر.
ر قسمت رو یعنی ر زیرعنوان باز هک با عم اضافهکررن ) (ajoutمرواجهیک .متررجک
معارل فا سی سال  9133میالری ا ر متن اضافه کرره است .تنها رلیلی که مری تروان بررای
این کا نکر کرر این است که مترجک تالش کرره متن ا فا سی تر کند تا قاب ر ک ترر باشرد.
بدینترتیب وواننده سرر دمی ککتری احساس میکند و عالوهبرنن باتوجهبه ایرنکره ایرن
کتاب ر مو ر اربیات فا سی نوشته شده شاید چنین افزورنیهرایی وواننرده ا بریشترر ر
مسیر متن نگه را ر و جنبة فا سیتری به متن ببخشد.
همین مسئله ا ر ارامة این بخش هک می بینیک با این تفاوت که مترجک ریگر حتری سرال
میالری ا نکر نمیکند و فقط به نکر تا ی شمسی اکتفا می کند .ر عین حال که ایرن مسرئله
می تواند به ر ک بهتر متن کمک کند این وطر وجور را ر که جنبرة ترجمرة کرا فرامروش
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شور و کک کک وواننده وور ا ر برابر متنی ببیند که دویی به فا سی نوشته شرده اسرت .ادرر
کسی فقط همین چند ففحه از کتاب ا ببیند با ریدن این تا ی های شمسری شراید دمران
کند که این کتاب به فا سی نوشته شده است .مانند:
Deuxième période: 1900-1921 (Balaÿ 1988: 60).

رومین رو ه 9111 :تا  9033ش (باالیی .)19 :9011
[…] dans les années 30 […] (Balaÿ 1988: 61).

ر سالهای ( […]9093باالیی .)11 :9011
Troisième période: 1921-1940 (Balaÿ 1988: 61).

سومین رو ه 9033 :تا  9091ش (باالیی .)11 :9011

ر این زمینه ادر بحث وفارا ی به مرتن ا ر نظرر بگیرریک بایرد ایرن نکتره ا ر نظرر
درفررت کرره وفررارا ی فقررط ترجمرة لفررظبررهلفررظ مررتن نیسررت .همررانطو کرره متیررو دیررد
( )MathieuGuidèreمعتقد است « :وش ترجمه باتوجهبه ماهیت متن مبردأ تعیرین مریدرررر.
این همان وشی است که بهوسریلة جریران کرا کرردرا ) (fonctionnalisteر نلمران ر قررن
بیستک بر نن تأکید میشور» ( .)2013: 31-32بهعبا تریگر ر مو ر وفارا ی مترجک نمیتروان
نسخة واحدی برای تمامی متون ر نظر درفت و معیا ترا و تمرامی ا ائره کررر کره ا زش
ترجمة متون دونادون ا بتوان با نن سنوید .ر واق مفهو وفارا ی ریگر نن چیرزی نیسرت
که ر دذشته عنوان میشد و بیشتر هماننردی لفرظبرهلفرظ ا مردّنظر راشرت .امبرترو اکرو
( )Umberto Ecoر این زمینه معتقد است:
مفهو وفارا ی از این اعتقار ناشری مریشرور کره ترجمره یکری از اشرکال تعبیرر مرتن
( )interprétationاست و بایرد همروا ه برهرنبرال ] [...نرهتنهرا وواسرتة نویسرنده بلکره
وواستة متن باشد؛ یعنی همان چیزی که متن ر مو ر زبانی که به نن زبران نوشرته شرده
یا فرهنگی که از نن نشئت میدیرر به ما میدوید یا به نهن ما متبرار مریسرازر (:1331
.)91

 .0همانندسازی

()adaptation

داهی موقعیتی که ر تولید یک پیا استفاره شده ر زبان مقصد وجور ندا ر و بایرد ایرن
پیا با بازسازی موقعیت ریگری که بهعنوان معارل ر نظر درفته میشور انتقال یابرد ( Vinay

بررسی کتاب پيدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه (روحاله قاسمی) 422

 .)and Darbelnet 1977: 52-53ر حقیقت همانندسازی هک نوع وافی از تعارل است کره ر
موقعیتها خ میرهد .ر حقیقت مترجک تالش میکند تا برا تغییرر ا جاعرات فرهنگری ر
یک متن معارل مناسبی ا برای ا جاعاتی بیابد که ر فرهنگ مقصد وجور نردا ر ( Munday
 .)2012: 111از این وش ر ترجمة بروی اشعا یا ضربالمث ها استفاره میشور .برهعنروان
نمونره ضرربالمثر فرانسروی « »Le chat échaudé craint l’eau froideر فرو ت ترجمرة
لفظبهلفظ به این شک بیان میشور« :دربة راغشده از نب سرر مریترسرد» .چنرانکره ریرده
میشور ا جاعات معناساز فا سی برای بیان همین معنا متفاوتاند و از معرارل «ما دزیرده از
یسمان سیاه و سفید میترسد» برای انتقال این تصویر استفاره میشور.
ر مو ر کتاب پیدایش مان فا سی یکی از موا ری ا که شاید بتوان نمونرة ایرن مقولره
رانست قسمتی از متن است که ر ففحة  91کتاب افلی نمده است:
Cette période a été suffisamment décrite aux moins pour le domaine français dans
l'ouvrage de Dâvud Navvâbi 1984 pour que nous nous étendions plus sur ce sujet
***
Il ressort des remarques précédentes que les deux premières périodes sont, en
fait le prolongement l'une de l'autre.

مترجک باتوجهبه کلیت معنای این قسمت ترجیح راره است که بهجای سره سرتا های کره
رو قسمت متن ا از یکریگر جدا می کنند ر ففحة  11عنوان «نتیوه» ا برای این قسرمت
ر نظر بگیرر .بهنظر می سد که باز هک تالش مترجک بر این بوره که به ووانندة فا سریزبران
ر ووانش متن کمک کند تا فهک متن با چالش ککتری وبه و دررر .ر واق مفهومی ا کره
یک فرانسهزبان از ریدن عالمت سه ستا ه ر ک میکند مترجک فا سی همان معنرا ا برا یرک
کلمه انتقال راره تا بتواند همان تصویر نهنی ا ر ووانندة فا سیزبان ایوار کند .شاید بتروان
این مسئله ا متناظر با نظریة ژی ر مو ر مدلهای ترالش قابر توجیره رانسرت :هرچره برا
2
یشرور (.)Gile 1985: 44-48
شناوتی ککتری بر نهن وا ر دررر کا کرر نن بهتر و نسانتر م 
این مسئله نهتنها ر مو ر ترجمه بلکه ر مو ر ووانش متن نیز فارق است .ر واق متررجک
تالش کرره تا با رستهبندی قسمتهای مختلف متن قسمتی از با نویسنده ا هرک بره روش
بکشد .بدینترتیب وواننردة فا سریزبران برهجرای ریردن سره سرتا ه (* * *) کره فقرط
نشانرهنده جدایی بین رو قسمت از یک متن است برا کلمرة «نتیوره» مواجره مریدرررر و
بدینترتیب هک برای پایان متن نماره میشور و هک برای ر ک والفرة ننچره قربالً ر مرتن
دفته شده است.
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 .3نكتۀ آخر
باوجور همة تحلی ها و توضیحات ا ائهشده و نیز تطابقهرای فرو تدرفتره برین رو مرتن
هنوز یک سؤال نهن نگا ندة این سطو ا که افتخا شادرری هررو استار درامی ا راشرته
به وور مشغول میکند و پاسخی برای نن پیدا نشده است :چرا مترجمران محترر ر عنروان
کتاب ففت «مد ن» ا حذ کرره اند؟ نیا کریستف باالیی به تقسریک بنردی زمرانی وافری
قائ بوره که مترجکها نبورهاند؟ نیا تعریفری کره براالیی از «مرد ن» راشرته برا انگاشرتههرای
مترجکها هکووانی نداشته؟ یا اینکه اساساً بهنظر مترجکها نمریتروان چنرین تفکیکری قائر
شد؟

 .4نتیجهگیری
کتاب پیدایش مان فا سی یکی از مهکترین مناب وا جی است که ر مو ر اربیرات فا سری
نگاشته شده است .ر این مقاله تالش شد تا تنها با چند مثال از ترجمة این کتاب به بر سری
ریدداه مترجک بپررازیک .چنانکه ژ ژ مونَن معتقد اسرت« :مشرکالت مربروط بره ترجمره ر
وهلة اول ر چها چوب علک زبانشناسی قاب بحث هستند» ( .(1963: 17میتروان برا بر سری
چند نمونه به این نتیوه سید که مترجک هموا ه ترالش کررره وواننرده ا پریش وی ورور
راشته باشد و عم ووانش ا تسهی کند .بدینترتیب فهرک مرتن هرک نسرانترر مریشرور.
بهعبا تریگر نمونههایی که مو ر مطالعه قرا درفتند برهوروبی نشرانرهنردة جهرتدیرری
مقصدمدا مترجمان این کتاب هستند .ر بروی موا ر حتی مترجک موا ر متعدّری ا هک بره
متن افلی اضافه کرره تا ووانندة فا سیزبان احتتر بخواند و بفهمد .باوجروراین برهنظرر
می سد که وی ر موا ری مانند پانوی های متن داه این هد وور ا فراموش میکنرد و
وواننده ر بروی موا ر تاحدوری دک اه میشور .داه هک به نظر می سد که مترجک بره ایرن
مسئله بیشازحد میپررازر بهفو تیکه وواننده دراه احسراس مریکنرد ر برابرر یرک مرتن
فا سی قرا را ر.

پینوشتها
1. http://www.vajehyab.com/dehkhoda

 .1هرچند که رانی ژی این مدل ا برای ترجمة شفاهی ا ائه کرره است ولی مریتروان نن ا بررای
ر ک متن نیز معتبر رانست.
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