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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. 

Keywords: Balaÿ, Ghavimi, Persian Novel, Darbelnet, Vinay. 

 

                                                                                              

* Assistant Professor of French Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 

r_ghasemi@sbu.ac.ir 

Date received: 2020-05-23, Date of acceptance: 2020-09-06 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانیمتونوبرنامهنامۀانتقادیپژوهش
387–9911،379آبان،هشتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

  پیدایش رمان فارسیبررسی کتاب 

 وینی و داربلنه ۀاساس نظریبر

*الهقاسمیروح

 چكیده

طوالنی از عمرر ورور  ا فرر     های  مدتشناسانی است که  یکی از ایران ییباال کریستف
 La genèse du romanفا سی نمور و حافر  نن هرک کترابی شرد برا عنروان        اربیاتمطالعة 

persan moderne  دنرد بره فا سری بردرران  نن  ا اط روت وط ر  نسرینقویمی و   که مهوش .
هرای   دیرری  موضر  نن با متن فرانسوی از این لحاظ کره  قایسة ماین کتاب و مطالعة ترجمة 

تواند برای رانشروویان و   میرهد  میدونادون نشان های  چالشمترجمان  ا ر برابر متن ر  
شده کره    ترجمه جالب باشد. ر  تحلی  این متن از  وش وینه و را بلنه استفارهمندان  عالقه

کره  شور نشان رهریک   ر  این مقاله تالش میهای پرکا برر ر  این زمینه است.  یکی از نظریه
 اه کنرد و پیرا     برا مرتن هرک    ترر  یشبتا وواننده  ا کند  میکا هایی استفاره  مترجک از چه  اه

ال اساسری پاسر    ؤکنیک بره ایرن سر    موجور ر  نن  ا بهتر منتق  نماید. ر حقیقت تالش می
او از کا برر یک سراوتا    و هد   زند می  هایی رست انتخابرهیک که مترجک چرا به چنین 

ترجمرة  کره   دمر ن رسرت مری   بره  هک این نتیوره  یتر نهایا یک عبا ت چیست؟   یک فع 
و فهماندن مطالرب کتراب بره     زبان ووانندة فا سیجلب نظر  رنبال بهمقصددرای این کتاب 

 ترین شک  ممکن است. فا سی

 .را بلنه  وینه  مهوش قویمی   مان فا سی  ییکریستف باال ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

 سرد   ترین تعریفی کره بره نهرن مری     اولین و ساره  نید زمانی که سخن از ترجمه به میان می
 و پایره  کره  ایرن جمله برا   ین. ا«ریگر زبان به زبانی از متن یک بردرران»تواند چنین باشد:  می

 چراکره  ؛باشرد پهلرو هرک    توانرد مربهک و چنرد    اما مری   رهد می تشکی   ا ترجمه عم  اساس
کنرد.   ر ست  ا تعیین نمری  ةترجمعم  ترجمه وصوفیات و الزامات  های ویژدی ر ستی به

درفرت و  تری  بیشرو  قرن دذشته  واج  ةنیماز  ر ست ةترجممعیا های  ر مو راندیشیدن 
شرناوتی  ا معطرو  ورور کررر. افرراری چرون        نهن بسیا ی از محققان علو  زبان و علرو  

شناسری   ترجمره  دامران  پیشتوان از   ا می (Schlegel)و اشلگ   (Schleiermacher)شالیرماور 
. «توربی ترجمه و نقش مترجک راشرتند  ةجنببسیا ی بر کید أتر  این رو ه محققان »رانست؛ 

عصرر جدیردی   شاهد  (Steiner)با ظهو  محققانی نظیر اشتاینر   رو  قرن بیستک به بعد ةنیماز 
اسرت    اه هرک بیش با نوعی تفکر هرمنوتیکی  وی ترجمه  و هستیک که ککاز مطالعات ترجمه 

شناسری   و ترجمره شرور   مری  ترجمه به یکی از مسائ  اساسی ر  علو  تبردی    ترتیب و بدین
 هرایی  کا   اهکررن زوایای دونادون عم  ترجمه و  دررر که هدفش  وشن تبدی  به علمی می

 .(Guidère 2016: 21)است  «مختلف های زبانزنددی بین »برای 

دررا   مقصرد  ةترجم ةنظری (Jean-René Ladmiral) لدمیرال چون هکپررازانی  بعدها با نظریه
از منظرر   (J. Darbelnet) و را بلنره  (J.-P.Vinay)چون وینره   درا مطرح شد و افراری هک و مبدأ
یک چیرز برور: یرافتن معیرا ی      ها نن ةهماما وجه مشترک  شناسی به ترجمه نگریستند. سبک

ورور  ا نشران    جرایی  ننمناسب و ر ست برای سنوش ا زش یک ترجمره. رشروا ی کرا     
هرای بسریا     کره سرشرا  از توانرایی     ای به نا  انسران  رار که محقق باید با نیروی ناشناوته می

 های مترجک هک هر  وز جای ورور   و دررر. هرچند با پیشرفت تکنولوژی ماشین ه وب  است
 زند. انسان حر  اول  ا ر  ترجمه می چنان هکاما   کنند تر ر  این مقوله باز می  ا بیش

هرای   محدور به علومی واص نبوره و مترجمان مختلف ر  زمینهداه  هیچکه ترجمه  با این
ترر   ملمروس  جا ننشده  اما رشوا ی تحلی  و بر سی یک اثر ترجمه  اند بسیا  متنوع فعال بوره

 و طبیعتاً تحلی  یرک اثرر   ؛انسانی ر  میان باشد  علو  ةترجمکه سخن از  شور میر ت و پر نگ
 استارانی که وور از بز دان ایرن  شرته هسرتند کرا ی بسریا  رشروا  و       وسیلة به شده ترجمه

 باشد. تواندمی برانگیز حساسیت
اند و بسریا  مرو ر توجره      های مربوط به اربیات فا سی که غیرایرانیان نوشته ر  بین کتاب

ی یبراال کریسرتف   ةنوشرت  genèse du roman persan moderne Laبه کتراب   اند بایددرفتهقرا  
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(Christophe Balaÿ)  ش( بره چرار  سرید.     9011) 9111کررر. ایرن کتراب ر  سرال       اشرا ه
دیرری و   شرک   ةنحرو مختلف فا سری   های راستانکند تا با بر سی  کتاب تالش می ةنویسند

حضرو   نحروة  و ر نهایرت بره بر سری     نرد ریگرر مقایسره ک    ا برا یرک  هرا   ننساوتا های 
هرای   تررین کتراب   مهرک ر  راستان بپررازر. از این منظر کره ایرن کتراب یکری از     ها  شخصیت

 ؛یک فرر غیرایرانی ر مرو ر  مران فا سری اسرت اهمیرت بسریا ی را ر      وسیلة  به شده نوشته
امرا    بسیا ی ر مو ر شعر فا سری نگاشرته شرده اسرت    مطالب و کتب که  اینچراکه باوجور 

همران   ا  مان بسیا  محردور باشرند. ایرن کتراب      ةزمین شده ر  مطالعات انوا  سد  مینظر  به
 پیردایش  مران  و برا عنروان    دندوطاط به فا سی بردرران روت نسرین سال مهوش قویمی و

 یشبعد از دذشت ب است کهاین  هد  از نگا ش این مقاله .منتشر کررندر  ایران  فا سی
ترا بره    راشرته باشریک  فا سری نن  ترجمرة  نگاهی اجمالی به   کتاب یناز رو رهه از انتشا  ا

 ت نن بپررازیک.بر سی نقاط ضعف و قوّ
یک تا از طریرق  کناین کتاب ا ائه  ةترجم ةنحوکرر مدلی برای   ر  این مقاله تالش وواهیک
. نو ر  رسرت  هبر  (اربری  نره  و) اربیراتی اثر  ةترجمن  ا ر مو ر انن بتوان نگاه و نظرات مترجم

شرده و سرنویدن    بر سی ر ستی یا نار ستی معارالت انتخراب  فقطاین تحلی   ا ائةهد  از 
 کنرد  مری ایرن تحقیرق ترالش     ةنویسرند بلکره    ترجمه براساس رو معیا  ووب یا بد نیسرت 

شران   های مترجمان  ا از والل ترجمره  این کتاب  ا واکاوی نماید و ریدداه ةترجمچگونگی 
اساسری  ا  ال ؤسر رو ایرن  که   های ریگر بروال  بسیا ی از تحلی    وشن سازر. ر حقیقت

(  ایرن  911: 9011)حقرانی   «؟چگونره اسرت  »و  «؟چگونه بایرد باشرد  »: رهند می مدنظر قرا 
دیرری از   با بهره  ر واق  .«؟چرا چنین است»اساسی است:  سؤالپاس  به یک  رنبال بهتحقیق 
هرا و   درزینش واژه  ةنحرو کنیک هرد  متررجک  ا از    مختلف نقد ترجمه تالش می های  وش
اساسری پاسر  رهریک کره متررجک ر  پر  چنرین        ال ؤسر بفهمیک و به این  ها عبا ت ةترجم

ی ساوتا ی فرر  کمّر   ةمطالعاین تحقیق از   ر حقیقتاست؟    ر  پی چه بوره هایی انتخاب
عنروان یرک    بره   به این معنی که مترجک .کا  بپررازر ترِ های انسانی نهد تا به جنبه پا  ا فراتر می

بررای   هرایی   وشاز چره    شرده   متنی  ا را ر که توسط انسان نوشرته  ةترجمانسان که قصد 
هد  افلی این است کره بردانیک چررا متررجک از       کند. ر حقیقت انتقال این معنا استفاره می

 کرره است؟ کرره و چه هدفی  ا رنبال می  فارهچنین ساوتا هایی است
 تنهرایی  بره  برای  سیدن به این هد  طبیعی است که استفاره از یرک ابرزا  تحلیلری   

 و  وینره نظریرة  اسرت ترا     ر  این مقاله تالش شده  رلی  همین بهتواند کا دشا باشد.  نمی
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شرور و بررای تکمیر  نظررات و تردقیق ن ا         افلی ر  نظر درفتهنظریة  عنوان به را بلنه
بایرد    حال بااین است.  ریگری هک ر  کنا  نن استفاره شدههای   وشر فو ت لزو   از 

پرهیرز   (Ladmiral 1979: 8)« دررا  نظریره ترو یسرک  »لدمیرال بیان کرره  از یرک  چه  چنان
کام  برای تحلی  یک توانند  وشی جام  و  نمی تنهایی شناسی به زبانچراکه علو   ؛کنیک

 ترجمه ا ائه رهند.
 

 تحلیل نظریه و .2

اند بسیا  مو رتوجه محققران قررا      وش تحلیلی که را بلنه و وینه ا ائه کرره که اینبه  باتوجه
ری با موضروع کا بسرت ایرن  وش  وی مترون مختلرف      درفته و ر  ایران هک مقاالت متعدّ

ی تمامی هفت مرو ری کره ر  ایرن  وش نکرر       و طوالنشاید توضیح مفصّ  اند نوشته شده
تنها بره توضریح کوتراهی ر  هرر مرو ر اکتفرا         رلی  همین به اند توضیح واضحات باشد؛ شده
پررازیک. البته نکر این نکته هک ضررو ی اسرت    ای از متن یارشده می نمونه ةا ائو به  کنیک می

 مروا ر  ،(equivalence)  بررای تعرارل   کنند میای که وینی و را بلنه نکر  بین هفت مقوله که از
  ا مو ر تحلی  قرا  رار ریده نشد. ها ننکه بتوان  نکری ب قا

 

مستقيمۀترجم9.3
که مترجک ر  زبان مقصد با نقصران کلمرات    شور میای دفته  به مقوله (emprunt) دیری وا . 9

تا با استفاره از زبران مبردأ   کند  شور و لذا تالش می می  و ه وبها  مناسب برای بیان بروی ایده
معرارل مناسرب    ةواژرهد کره   این مقوله زمانی  خ می  به  ف  این نقصان بپررازر. ر حقیقت

ورور اسرتفاره    ةترجمر باشد و مترجک از همان واژدان اولیه ر    ر  زبان مقصد وجور نداشته
ترجمره وا ر زبران   شرور کره دراه از ورالل      متعدر و فراوان می قد  نندیری داه  کند. وا  می

. بهترین نمونه ر  این مقولره اسرامی وراص    (Vinay and Darbelnet 1977: 47) شور مقصد می
 ةنحرو امرا   ؛است  درفته عا یت به  ا از زبان فرانسه ها ننتلفظ  ةنحو ناچا  بههستند که مترجک 

 است. توجه  جالب بروو ر مترجک با این اسامی

 :است  کرره  فتا  مختلف های  وش به یاسام نیا با بروو ر ر  مترجک

 :نا  افزورن ـ

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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 ایر  رفرو   یر ران اثرر  کروزوئره   وبنسون و ن  ژول اثر  وز هشتار ر  رنیا رو  به سفر
 .(19: 9011)باالیی  فتییسو جاناتان اثر دالیو  سفرهای

 یبررا  هرا  نرا   نیر ا کره  ایرن   یر رل بره  زبران  ة فرانسروی سندینو  شور یم ریده که چنان
 بره  فقرط  و کنرد  نکرر  هرک   ا هرا  نن نرا   کره  دهیند یازین هستند نشنا یا بس وواننددان

 ابهرا   رچرا   وواننرده  کره  ایرن  یبرا چنان هک مترجک اما. است کرره بسنده وانواردی نا 
 ورانواردی  نرا   برا  سرنددان ینو از یا یبسر  چراکره . کنرد  یمر  نکر هک  ا ها نن نا   نگررر

 نرا   را ر عارت زبان ة فا سیووانند و و ن ژول مانند ستندین شده شناوته یلیو ییتنها به
 .بشنور کام   ا ها نن

 دزینی حر  اول با نا  کام : جای ـ

ترروانیک  فررو ت ریگررری مرری  ا ر  بخررش ریگررری از کترراب بررهافررزورن نررا  نویسررنده 
 :کنیک مشاهده

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 Saint-

Pierre.” (Balaÿ 1988: 61). 

 پنسرون  و ن  ژول رومرا   الکسراند   جملره  از  نیشر یپ ةرو  سرنددان ینو از یا یبس
 حفرظ   ا ورور  سابق تیموقع  یر پی سن رو برنا رن و هودو کتو یو سو  اوژن  یروترا
 .(10: 9011باالیی ) کنند می

 متررجک  امرا   کرره اکتفا سندهینو نا  اول حر  نکر به فقط سندهینو که اینبا هک جا این ر 
 .است  کرره ترجمه کام   ا ها نن نا 

 عد  تغییر ر  نا  نویسنده:   ـ

 کره  شرور  یمر  دهیر داه و دنشو ینم تی عا متن جای همه فوق های استراتژی این  باوجور
 :شوند یم ترجمه أمبد متن شک  همان به قاًیرق یاسام

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). 

 راره قررا   سرطح  یرک  ر   ا رومرا  و فنلرون  ولترر   که ستین تعوب یجا تینها ر  پ 
 .(13 :9011باالیی ) باشند

توضریح   «فِنلرون »شرده ماننرد    شرناوته  تر ر مو ر اسامی کک یمترجک حت  بینیک می که چنان
هرک وروررا ی    نوشرت نکرر نرا  الترین ایرن نویسرنددان ر  پا     از  حتیرهد و  تری نمی بیش
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وراص و هماهنرگ  فترا      ة ویر اسامی واص مترجک با یک  ةهمکند. شاید ادر ر مو ر  می
 نمد. می رست بهتری  و متناسب تر رست یک ةترجم  کرر می

زمرانی اتفراق   ( Traduction littérale ou mot à mot) واژه بره  واژه مسرتقیک یرا   ةترجمر ». 1
باشرد.    افتد که زبان رو  ر  رو سطح واژدان و ساوتا  قابلیت تناظر با زبان مبدأ  ا راشرته  می

مناسرب و   هرای  معرارل  ا بره   ر حقیقت بدون نیاز به تغییر ساوتا  نحروی جملره بتروان نن   
 (.  Vinay and Darbelnet 1977: 48) «فحیح به زبان رو  بردرراند

تروان یافرت.    موا ر بسیا ی از این مقوله  ا مری  فا سی  مان پیدایشبا بر سی متن کتاب 
 :عنوان مثال به

Si quelques auteurs se maintiennent, d'autres disparaissent, de nouveaux font leur 

entrée sur la scène littéraire” (Balaÿ 1988: 60). 

 رو  از گرر یر یبرور  کنیلر   کننرد  مری  حفظ  ا وور گاهیجا سنددانینو از یبرو ادرچه
: 9011)براالیی   دررنرد  مری  ظراهر  یارب ةفحن ر  یدیجد سنددانینو و شوند یم وا ج

19-11). 

ازلحاظ چینش واژدان و نیز سراوتا  جملره تاحردور زیراری       شور ریده می طو که همان
لفرظ باشرد.    بره  لفرظ  ةترجمای از یک  تواند نمونه تطابق را ند و می ریگر یکاین رو جمله با 

و  هررا محرردوریتایررن  وش از ترجمرره برره مترررجک اجررازه راره تررا بررا  عایررت   ر حقیقررت
به فر  افلی جمله نسیبی وا ر شرور یرا معنرای نن رچرا       که اینبدون   زبان رو های ویژدی

 عم  ترجمه انوا  دررر.  نقصان شور
 هرا عالئرک   ننتررین   مهرک شرور کره شراید      باید به بروی مروا ر هرک اشرا ه     حال بااین

 کر   چراکره   شرده  استفاره ردولیو از با  رو  یفرانسو ةجمل ر  سواوندی جمله هستند.
یکی پ  از ریگری معنرای  ها  ننکه توالی  است  شده  یتشک متفاوت عبا ت سه از جمله

انرد. بررای ایورار     حرذ  شرده   عالئک نیا یفا س ةترجم ر  اما ؛کند ک  جمله  ا تولید می
اسرتفاره   «و»  بط حر  از هک با  کی و «کنیل»  بط ةکلم از با  کی  ا تباط بین جمالت

 ؛توضریح رار  جملره  یشرط ساوتا  با بتوان دیشا  ا یکلمات نیچن کا برر علت. است  شده
نروعی تعرا ی یرا تضرار ر  رو عبرا ت اسرت. ر        رهنردة   نشان «ادرچه» ر  زبان فا سی

 9عنوان معارل نن نکر شده است. به «هرچندکه»و  «که باوجوراین»واژة رهخدا هک  ةنام لغت
 ر  کره  بره  نن مصرلحت  وقرت  به/ است ارب وامشی وررمند پیش ادرچه»  مثال  عنوان به

 منتظرر  دیر با شرده  نغراز  «ادرچره » با که جمله نیا ر وفف   این با)نظامی(.  «کوشی سخن
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 نشران  ردرول یو برا  أمبرد  ةجملر  ر   ا تضرار  نیر ا. کیباش عبا ت طر  رو ر  تضار ینوع
 نشران   ا جملره  رو نیبر  تعرا ی  نیر ا تر وشن و ترواضح راره ترجیح مترجک اما  اند راره
 ییانتهرا  متسق ر  اما است.  جای ویردول استفاره کرره به «لیکن»و به همین رلی  از  رهد
 ییدرو . اسرت   نو ره وجور هب متن ر  ییمعنا یرودانگ ینوع «و»  بط حر   یفا س ةجمل

ر  مرتن   کره  یر حرال . اسرت   بروره  گرر یر یا عرده  ورروج  نتیورة  دیجد سنددانینو ظهو 
 برا  تعرا ی  ةرهنرد  نشان و شوند می استفاره اول عبا ت ةرنبال ر  عبا ت رو نیا فرانسوی 

 اسرتفاره  ردرول یو همران  از «و» یجرا  به مترجک ادر که  سد یم رنظ به. هستند اول قسمت
 و مرتن  بورن روپهلو ی احت به  کرر یم اضافه  ا «هک» ةاضاف حر  سو  عبا ت ر  و کرر یم

 . فت یم نیب از نن ابها 
 ةرهنرد  نشران فرهنگ کا برر را ر و  وانواره و هک هک های زبانتر ر مو ر  این تکنیک بیش

شررقی و   هرای  زبران ر مرو ر  »معتقد است:  نیازی. شهریا  هاست زبانتر این  پوشانی بیش هک
 قبرولی  قابر ِ  دیری این تکنیک به نترای   کا  هباحتمال را ر   وانواره نیستند هککه اغلب   غربی

 .(91: 9011) «منور نشور
 ةترجمر مترجک ناچا  است به بروی تغییرات جزئی رست بزند ترا بتوانرد     به همین رلی 

ر سرتی جرایگزین    حال کره عبرا ت فا سری  ا بره     عین ر مترجک   ر ستی ا ائه رهد. ر واق 
 یرد ر هزاویر غییر عالئک سواوندی نروعی ردردرونی نامحسروس ر     ت عبا ت فرانسه کرره  اما

 وجور نو ره است. هجمله ب
کننرد کره    بندی به موا ری اشا ه مری  رستهوینه و را بلنه ر  این  :(calque)بررا ی  درته. 0

فرو ت   مترجک ناچا  است با حفظ ساوتا های رستو ی زبان مبدأ اجزای یک عبا ت  ا بره 
هرای زبران مبردأ     شور که عبا ت کند. از این  وش ر  موا ری استفاره میکلمه ترجمه  به کلمه

های مناسرب اقردا  کنرد.     معارل وافی ر  زبان مقصد ندا ند و مترجک باید به ساوتن معارل
 زمینری  سریب یرا   (gratte-ciel)ورراش   نسرمان های با ز ایرن نظریره افرطالحاتی ماننرد      مثال

(pomme de terre) .هستند 
 10 ةفرفح ر    نمونره  رایوو ند. ب چشک می کتاب حاضر موا ر جالبی به ةترجمر مو ر 

 forme» و «cadre romanesque» :شرروند از مررتن افررلی رو افررطالح ترکیبرری ریررده مرری  

romanesque» ایررن رو افررطالح عمررالً معررارل وافرری ر  فا سرری ندا نررد و برره یکرری از  ؛
مترجک ناچا  است که یک افرطالح جدیرد   کنند.  نویسی اشا ه می  مانفاکتو های روی  ر  

که سراوتا های زبران مبردأ  ا حفرظ      د و هک اینکنکا  ببرر تا هک مفهو  مو رنظر  ا منتق   به
 «فرو ت  مرانی  »و  « مانی چها چوب» فو تبهترتیب  شده به کا درفته بههای  نماید. معارل
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از یک اسک و یرک فرفت   اند. این رو عبا ت اسمی  متن فا سی استفاره شده 931 ةففحر  
جالب ر  ساوتا  ففتی است کره از زبران فرانسره بره عا یرت       ةنکتکه البته  اند ترکیب شده
ساز فا سری   ففت وند پ   اه هک مترجک از یک اسک وا جی به  است. ر حقیقت  درفته شده
جرالبی از کرا برر    ةنمونر توان دفرت کره همرین فرفت ورور       می  است. ر واق   بهره درفته

 بررا ی است. درتهر   (emprunt)یری د وا 

 

   (traduction oblique)مستقيمغيرۀترجم3.3

 (transposition)جایی/ ترانهشتی  هجاب. 9

نوع و نقرش رسرتو ی     شور که مترجک بدون تغییر ر  معنای کلمات ای دفته می به مقوله
جرای قیرد اسرتفاره     بره جای فعر  یرا از فرفت     بهعنوان مثال از اسک  رهد. به ها  ا تغییر می نن
جرایی اوتیرا ی    هشرور کره جابر    اجبا ی و اوتیا ی تقسیک مری  ةرست کند. این مقوله به رو می

 رهرد سراوتا  نن   اما ترجیح می   ا را ر لفظ به لفظ ةترجمرهد که مترجک امکان  زمانی  خ می
ای  چرا ه   های زبان مقصد ریترلی  محدو مترجک به  جایی اجبا ی هاما ر  جاب ؛ ا عوی کند

 .(Vinay and Darbelnet 1977: 50)جز تغییر ساوتا  رستو ی کلمات ندا ر 

Descriptions des sources et méthode (Balaÿ: 49). 

 .(99: 9011ی یباال) ها وش و ها سرچشمه فیتوف

 ةکلمر مفررر  ا شراهد هسرتیک. از طرفری      ورسرتو ی جمر     ةمقولر تغییرر    ر  این مثرال 
descriptions مفرر  ةکلمریگر  طر  فو ت جم  ترجمه شده و از بهméthode شرک  جمر     به

ر   شرک   کی کلمات استعمال به عارت یفا س زبان کا بر که نیا به توجه باترجمه شده است. 
 کنرا   ر  جمر   اسک رو کا برر با تا کرره تالش مترجک که  سد یم نظر به  را ر ریگر کنا  یک

 .دکن ا ائه یباتریز متن نن از استفاره با و نو ر وجور هب متن ر  یتر شیب یینوا هک گریر کی
 سراوتا   ر . منور درررر ک ریگری از این عبا ت  به تیر نها تواندیم کا برر نیا البته
 و انرد  هورو ر  ونرد یپ هرک  بره « de»ة اضاف حر  با «ها سرچشمه» و «فیتوف» ةکلم یفرانسو

. دنشرو  یمر  جردا « méthode» یعنر ی گرر یر اسک از و اند نو ره وجور هب  ا یاضاف بیترک ینوع
 درروه . کینر یب یمر  (groupe nominal) یاسم دروه رو کتاب از بخش نیا عنوان ر   قتیر حق
 حرر    قتیر حق. است  شده  یتشک اسک کی از رو  دروه و اسک رو از جدادانه طو  به اول

 اسرتنباط  نیچنر  ترجمره  ر  کره  حرالی  ر . سرت ین اسرک  رو یبررا  بسط قاب  گریر« de» اضافه
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 شرده  اسرتفاره  «هرا  وش» یبررا  هرک  و «هرا سرچشمه» یبرا هک «فیتوف» ةکلم که دررر یم
 ییمعنرا  یرودرانگ  نیر ا   فرت  یم کا  به مفرر شک  همان به «ها وش» ةکلم ادر دیشا. است 
 .شد یم تر  نگ کک

 ا  تروان نن  که مری  فو تی به ؛استدیری ر  ترجمه  بسیا  مهک و چشک ةمقولجایی  هجاب»
: 9019 مانردی ) «درفتره توسرط مترجمران ر  نظرر درفرت      انوا ترین تغییر ساوتا ی  متداول
 :کیوو  یم بر جمله نیا به کتاب نیا از یگریر بخش ر  (.931

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). 

 نظردراه  دیر با کره  کیهسرت  براو   نیا بر هموا ه کیکن یم نغاز  ا یپژوهش نیچن که یزمان
 نیتضرم   ا الز  ترق  و تفحّ تما  بیترتنیبد که کیپندا  یم و کیساز محدور  ا وور
 .(99: 9011)باالیی  کیا کرره

  ا یفا سر  مرتن   رهنرد  یم امکان یفا س زبان یساوتا ها که جانن تا کرره تالش مترجک
بره معنرا     ا ورور  یبنرد یپا تنهرا  نره  بیترت نیبد و کند ترجمه و کیتنظ یفرانسو متن براساس

 مرتن  سراوتا   ترا  کررره  تالش راشته امکان که ییجا تا هک جمالت فر  ر  بلکه  کرره  حفظ
 .دررر  حفظ أمبد

 croire فعر    مثرال  یبررا . هستند توجه ر وو  که شوند یم دهیر هک یموا ر نیب نیا ر 
 ر  نن سراوتا   رییر تغ برا  متررجک  امرا   است «راشتن اعتقارو  بورن  معتقد باو راشتن » یمعن به

 از یا نمونره  تروان  می مو ر نیا ر . است  کرره استفاره «کیهست باو  نیا بر» عبا ت از ترجمه 
: شرور  یمر  مرتن  ر  زبران  از یگریر ةیال واریا باعث وور که دیر  ا (transposition) ترانهش

 ا  شور و مترجک ناچا  است فع  متناظر برا نن  دزین می یک فع  با عبا ت اسمی وور جای
توان سراوتا    نمی  به همین رلی   است (collocation) یندن نوعی هک «باو  راشتن» کند.  استفاره

 از اسرتفاره  برا ) ی بطر  ساوتا  ینوع به فع   یتبد با مو ر نیا ر   قتیر حق رار. نن  ا تغییر
 کره  معنرا  نیر ا به است؛  شده بروو را  یباالتر یزبان سطح از ترجمه متن( «بورن»  بط فع 

 اسرتفاره   وزمرره  زبران  سرطح  ر  ورور   ووریِ به «بورن معتقد» مانند «croire» فعلی یها معارل
 ادرر   قرت یر حق. شرور  یمر  اسرتفاره  «فکرکرررن » مانند ینیدز یجا از نن یِجا به و شوند ینم
 ایر  «هسرتک  معتقرد  من» :دیبگو  «کنک یم فکر من» :دیبگو کهنیا یجا به یفا س زبان شو یدو
 زبران  سرطح  بره  و بررره  براالتر   وزمرره  و انهیعام زبان از  ا وور زبان سطح  «را   باو  من»
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  ا مرتن  نیر ا ر  مو راسرتفاره  سراوتا   افعال نیا یجا به ادر حال. است  کرره کینزر ی سم
  شرده  کیر نزر یارب زبان به و  فته باالتر ی سم سطح از نوشتا  زبان سطح هک باز  رریکا د هب

 .است

   :را ر کا برر سطح سه هر ر  croire فع  فرانسه زبان ر  اما

Ce que la bouche s’accoutume à dire, le cœur s’accoutume à le croire (Baudelaire). 

 .(بورلر) را ر عارت کررنش باو  به قلب را ر  عارت دفتنش به رهان که ننچه

Nous savons bien que nous mourrons, mais nous ne le croyons pas (Bourget). 

 .(بو ژه) کیندا  باو   ا نن اما  مرر کیوواه که کیران یم ما

Je n’aurais jamais cru que l’on pût tant souffrir (Musset). 

 .(موسه) دیکش زجر حد نیا تا توان یم کهکرر   نمی فکر هردز

 مرتن  طیشررا  به باتوجه که رهد یم  ا اجازه نیا مترجک به زبان رو نیب تفاوت  قتیر حق
 یبررا   گریر انیب به. رهد رییتغ  ا وور متن زبان سطح و یررد نظر ر   ا فع  یها هجنب از یکی
 ةرهنرد  نشران  هرا  نن از کیهر که  وست ه وب نهیدز چند با مترجک «croire» فع  معارل افتنی

 unités) ییمعنرا  یواحردها  را بلنره  چره  نن. است مترجک ای سندهینو نگرش ر  تفاوت ینوع

sémantiques) هرا نن از کیر هر کره   وسرت  ه وبر  ییمعنا ةدان سه کی با مو ر نیا ر  نامد یم 
 .را ند متن ر   ا وور ةژیو کا کرر
ر  ی ئر جزشرور کره متررجک تغییرری      ای دفتره مری   به مقولره  (modulation)تغییر بیان . 1
لفرظ یرا ر  یرک مرو ر      بره  لفرظ  ةکند. ر حقیقت  داه ر  یرک ترجمر   رید پیا  ایوار می زاویه
 بیان نن متفاوت باشرد  ةنحوباشد  اما   فو ت درفتهر ستی  بهجایی ممکن است ترجمه  هجاب

(Vinay and Darbelnet 1977: 51.)   

 عنروان  بره مانردِی  وینره و را بلنره از نن     ةدفت به که تغییر بیان تاحدی است ةمقولاهمیت 
کره   بره ایرن   توجه ر مو ر کتاب حاضر  با (..ibid) دویند محکی برای مترجک شایسته سخن می

هرا و نیرز    نویسنده تالش کرره تا برا ر نظردررفتن عنروان     بسیا  زیار استحوک مطالب نن 
 ةترجمر د. کنر تر به وواننده ا ائه  شده بندی رستهو  تر  های مختلف  مطالب  ا منسوک زیرعنوان

  عنوان نمونره  بهتواند حاوی مطالب جالبی باشد.  های مختلف این کتاب هک می عناوین بخش
 شور: عنوان بدین فو ت ریده می کتاب افلی یک 91 ةففحر  
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Auteurs traduits 

Première partie: des origines à 1900  

 بدین فو ت بردرران شده است: 11 ةفا سی ر  ففح ةترجماین قسمت ر  

 .است شده ترجمه نثا شان که یسنددانینو 0-0-9

 .  9133/ ش 9111 سال تا نغاز از: رو ه نیاول 9-0-0-9

  :کرر اشا ه یاساس ةنکت چند به توان یم ترجمه از قسمت نیا ر 
 فرفت  کیر  و اسرک  کیر  از متشرک   یاسم عبا ت از فرانسه زبان ر  قسمت نیا عنوان

 یبراز  یمفعول ففت نقش قتیر حق و را ر یفعل ةشی   فته کا  به ففت. ستا  شده  یتشک
 یمعنرا   احتری  بره  امرا   نشده استفاره بخش نیا ر  یفعل چیه که نیباا   یرل نیهم به. کند یم

 .کرر استنتاج نن از توان یم  ا موهولر  وجه  یفعل
 جملره  کیر  برا   ا یاسم عبا ت کی مترجک. است متفاوت طیشرا شده ترجمه متن ر  اما

 عبرا ت  نن کیمسرتق  ةترجمر  چراکره  ؛اسرت  عمر   یاجبا  ةجنب همان نیا و کرره نیگزیجا
 زبران  شرو ان یدو که نیا  یرل به پ . ستین متداول یفا س زبان ر ( شده ترجمه سنددانینو)

. اسرت   شرده  عبرا ت  ساوتا  رییتغ به موبو  مترجک  کنند ینم استفاره ساوتا  نیا از یفا س
 ورور  مرتن  بره  هک  ا «نثا شان» ةکلم که شده موبو  مترجک جمله  یمعنا بهترکررن یبرا اما

 ر  هرک  گرر یر یسراوتا   رییر تغ کیر  امرا   کررره  تر  وشن  ا معنا کررن اضافه نیا. کند  اضافه
 سرنددان ینو بره  کرررن  ترجمره  عمر    هیاول متن ر . است  کرره واریا یفرانسو متن با سهیمقا
 .  دررر یبرم سنددانینو نثا  به ترجمه عم  ی فا س عبا ت ر  اما ؛دررر یبرم

 متررجک . یکمرواجه  (ajout) کررن اضافه عم  با هک باز رعنوان یز ر  یعنی  رو  قسمت ر 
 یبررا  تروان  یمر  که یلیرل تنها. است  کرره اضافه متن ر   ا یالریم 9133 سال یفا س معارل

. باشرد  ترر  ر ک قاب  تا دکن تر یفا س  ا متن کرره تالش مترجک که است نیا کرر نکر کا  نیا
 نیر ا کره  نیر ا به توجه با  نن بر عالوه و کند یم احساس یتر کک یسرر دم وواننده  بیترت نیبد

 ر  ترر  شیبر   ا وواننرده  ییهرا  یافزورن نیچن دیشا  شده نوشته یفا س اتیارب ر مو ر کتاب
 .بخشدب متن به یتر یفا س ةجنب و را ر نگه متن ریمس

 سرال  حتری  گریر مترجک که تفاوت نیا با  کینیب یم هک بخش نیا ةر ارام  ا مسئله نیهم
 مسرئله  نیر ا که حال نیع ر . کند یم اکتفا یشمس  یتا  نکر به فقط و کند ینم نکر  ا یالریم
 فرامروش  کرا   ةترجمر  ةجنبر  که را ر وجور وطر نیا د کن کمک متن بهتر ر ک به تواند یم
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 ادرر . اسرت   شرده  نوشته یفا س به ییدو که ندیبب یمتن ر برابر  ا وور وواننده کک کک و شور
 دمران  دیشرا  یشمسر  یها  یتا  نیا دنیر با  ندیبب  ا کتاب از ففحه چند نیهم فقط یکس

 مانند: .است  شده نوشته یفا س به کتاب نیا که کند 

Deuxième période: 1900-1921 (Balaÿ 1988: 60). 

 .(19: 9011ی یباالش ) 9033تا  9111رومین رو ه: 

[…] dans les années 30 […] (Balaÿ 1988: 61). 

 .(11: 9011ی یباال) […]9093های  ر  سال

Troisième  période: 1921-1940 (Balaÿ 1988: 61). 

 .(11: 9011ی یباالش ) 9091تا  9033سومین رو ه: 

بایرد ایرن نکتره  ا ر  نظرر       ر  این زمینه ادر بحث وفارا ی به مرتن  ا ر  نظرر بگیرریک   
 دیررد  متیررو طو کرره همررانلفررظ مررتن نیسررت.  برره لفررظ ةترجمرر فقررطدرفررت کرره وفررارا ی 

(MathieuGuidère)  :درررر.   تعیرین مری   أمبرد به ماهیت متن  توجه ترجمه با وش »معتقد است
ر  نلمران ر  قررن    (fonctionnaliste)جریران کرا کرردرا    ةوسریل  هباین همان  وشی است که 

تروان   ر مو ر وفارا ی مترجک نمی  ریگر عبا ت به .(32-31 :2013) «شور می یدتأکبیستک بر نن 
نظر درفت و معیا  ترا  و تمرامی ا ائره کررر کره ا زش       واحدی برای تمامی متون ر  ةنسخ
مفهو  وفارا ی ریگر نن چیرزی نیسرت     متون دونادون  ا بتوان با نن سنوید. ر واق  ةترجم

نظر راشرت. امبرترو اکرو    لفرظ  ا مردّ   بره  تر هماننردی لفرظ   شد و بیش که ر  دذشته عنوان می
(Umberto Eco) :ر  این زمینه معتقد است 

شرور کره ترجمره یکری از اشرکال تعبیرر مرتن          ی از این اعتقار ناشری مری  مفهو  وفارا
(interprétation)    بلکره    نویسرنده  ةوواسرت تنهرا   نره  ]...[ رنبرال  است و بایرد همروا ه بره

یعنی همان چیزی که متن ر مو ر زبانی که به نن زبران نوشرته شرده     ؛متن باشد ةوواست
: 1331) سرازر  مری دوید یا به نهن ما متبرار    دیرر به ما می ت میئیا فرهنگی که از نن نش

91). 

 (adaptation) همانندسازی. 0

شده ر  زبان مقصد وجور ندا ر و بایرد ایرن     داهی موقعیتی که ر  تولید یک پیا  استفاره
 Vinay) شور انتقال یابرد  عنوان معارل ر  نظر درفته می پیا  با بازسازی موقعیت ریگری که به
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and Darbelnet 1977: 52-53) .همانندسازی هک نوع وافی از تعارل است کره ر     ر حقیقت
کند تا برا تغییرر ا جاعرات فرهنگری ر       مترجک تالش می  رهد. ر حقیقت ها  خ می موقعیت
 Munday)معارل مناسبی  ا برای ا جاعاتی بیابد که ر  فرهنگ مقصد وجور نردا ر    یک متن

عنروان   شور. بره  ها استفاره می المث  ضربروی اشعا  یا ب ةترجماز این  وش ر   .(111 :2012
 ةترجمر ر فرو ت  « Le chat échaudé craint l’eau froide» المثر  فرانسروی   ضررب   نمونره 

ریرده   کره  چنران . «ترسرد  شده از نب سرر مری  راغ ةدرب»شور:  لفظ به این شک  بیان می به لفظ
ما دزیرده از  »و از معرارل   اند ا جاعات معناساز فا سی برای بیان همین معنا متفاوت  شور می

 شور. برای انتقال این تصویر استفاره می «ترسد  یسمان سیاه و سفید می
ایرن مقولره    ةنمونر   یکی از موا ری  ا که شاید بتوان پیدایش  مان فا سیر مو ر کتاب 

 کتاب افلی نمده است: 91 ةففحرانست قسمتی از متن است که ر  

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.  

 کره  یا سرتا ه   سره  یجا به که است راره جیحتر قسمت نیا یمعنا تیکل به باتوجه مترجک
 قسرمت  نیا یبرا  ا «وهینت» عنوان 11ففحة ر   کنند یم جدا گریر کی از  ا متن قسمت رو
 زبران  یفا سر  ةووانند به که بوره نیا بر مترجک تالش هک باز که  سد یم نظر به. رریبگ نظر ر 
مفهومی  ا کره    ر واق  .دررر  و ه وب یتر کک چالش با متن فهک تا دکن کمک متن ووانشر  

کند مترجک فا سی همان معنرا  ا برا یرک     زبان از ریدن عالمت سه ستا ه ر ک می فرانسهیک 
 بتروان  دیشا زبان ایوار کند. ووانندة فا سیکلمه انتقال راره تا بتواند همان تصویر نهنی  ا ر  

 برا   هرچره : رانسرت  هیر توج قابر   ترالش  یهامدل ر مو ر  یژ یةنظر با متناظر  ا مسئله نیا
2(.Gile 1985: 44-48) رشرو یم تر نسان و بهتر نن کا کرر  دررر وا ر نهن بر یتر کک یشناوت

 

متررجک    ر واق . است فارق زین متن ووانش ر مو ر بلکه  ترجمه ر مو ر تنها نه مسئله نیا
نویسنده  ا هرک بره روش    های مختلف متن قسمتی از با  بندی قسمت تالش کرره تا با رسته

 فقرط کره   (* * *جرای ریردن سره سرتا ه )     زبران بره   فا سری  ةوواننرد ترتیب   بکشد. بدین
درررر و   مواجره مری   «نتیوره » ةکلمر رهنده جدایی بین رو قسمت از یک متن است  برا   نشان
چره قربالً ر  مرتن     نن ةشور و هک برای ر ک والفر  ترتیب هک برای پایان متن نماره می بدین

 است.  دفته شده
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 رآخ ۀنكت. 3

  مرتن  رو نیبر  درفتره  فرو ت  یهرا  تطابق زین و شده ا ائه حاتیتوض و ها  یتحل ةهم باوجور
  راشرته   ا یدرام استار هررو یشادرر افتخا  که   ا سطو  نیا ةنگا ند نهن سؤال کی هنوز

 عنروان  ر  محترر   نامترجمر  چرا: است نشده دایپ نن یبرا یپاسخ و کند یم مشغول وور به
 یوافر  یزمران  یبنرد  کیتقسر  به ییکریستف باال این اند؟ کرره حذ   ا «مد ن» ففت کتاب
 یهرا  انگاشرته  برا  راشرته  «مرد ن » از ییبراال  کره  یفر یتعر این اند؟ نبوره ها مترجک که بوره قائ 

 قائر   یکر یتفک نیچنر  تروان  ینمر  ها مترجک نظر به اساساً که نیا ای نداشته؟ یووان هک ها مترجک
 شد؟

 

 گیری نتیجه. 4

ترین مناب  وا جی است که ر مو ر اربیرات فا سری    یکی از مهک فا سی  پیدایش  مانکتاب 
این کتاب به بر سری   ةترجماست. ر  این مقاله تالش شد تا تنها با چند مثال از   نگاشته شده

مشرکالت مربروط بره ترجمره ر      »ژ ژ مونَن معتقد اسرت:   که چنانریدداه مترجک بپررازیک. 
تروان برا بر سری     . می17 :1963)) «بحث هستند قاب شناسی  زبانا چوب علک هاول ر  چوهلة 

ورور   وی  چند نمونه به این نتیوه  سید که مترجک هموا ه ترالش کررره وواننرده  ا پریش    
شرور.   ترر مری   فهرک مرتن هرک نسران      ترتیب د. بدینکنباشد و عم  ووانش  ا تسهی    راشته

دیرری   جهرت  ةرهنرد  نشران وروبی   بره درفتند  هایی که مو ر مطالعه قرا  نمونه  ریگر عبا ت به
ری  ا هک بره  مترجک موا ر متعدّ یحتاین کتاب هستند. ر  بروی موا ر  جمانمقصدمدا  متر

نظرر   بره   اینوجرور  باتر بخواند و بفهمد.  زبان  احت فا سی ةووانندکرره تا   متن افلی اضافه
کنرد و   های متن  داه این هد  وور  ا فراموش می  سد که وی ر  موا ری مانند پانوی  می

 سد که مترجک بره ایرن    شور. داه هک به نظر می  اه می حدوری دک تاوواننده ر  بروی موا ر 
کنرد ر برابرر یرک مرتن      که وواننده دراه احسراس مری    فو تی به  پررازر میازحد  مسئله بیش

 فا سی قرا  را ر.
 

 ها نوشت پی
 

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

 ا بررای   تروان نن  ولی مری   شفاهی ا ائه کرره است ةکه رانی  ژی  این مدل  ا برای ترجم هرچند .1
 ر ک متن نیز معتبر رانست.
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 نامه کتاب

تهرران:   وطراط   رورت  نینسرر  و یمیقو مهوش ةترجم  یفا س  مان شیدایپ  (9011) ستفیکر  ییباال
 معین.

 .ریرکبیام: تهران  ترجمه یها هینظر و نظرها  (9011) ار نی  حقان

 نرب یز و یبهرامر  یعلر  ةترجمر   کا بررهرا  و هرا  هیر نظر: ترجمه مطالعات یمعرف  (9019) یجرم  یماند
 .نما  ه :تهران ک یتاج

براساس الگوی نظری وینری و   الشحان  مان ةواکاوی بخشی از ترجم»  (9011) ریگراننیازی  شهریا  و 
 .03 ش  99 رو ة  پژوهی زبان  «ورا بلنه
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