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چکیده
یکی از مهمترین دستاوردهای ترجمه ،برقراری ارتباط بینا فرهنگی و بینا زبانی بین فرهنگها و
زبانهای متفاوت است .به زبان سادهتر ،ترجمه نوعی تعامل میان فرهنگ مبدأ و فرهنگ مقصد
است .مقابلهی ترجمه نیز ،از طریق تقابل زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد ،مسیری نو در درک و
انتقال یک فرهنگ به فرهنگ دیگری باز می کند.شازده احتجاب ( ،)0348اثر هوشنگ گلشیری،
رمانی نو و بنابراین غیر خطی است که سالهای پایانی دورهی قاجار را بدون رعایت سلسله زمانی
به تصویر میکشد .از سویی ،پس زمینهی تاریخی موجود در این رمان ،گویای آداب و رسوم،
لباسها ،معاشرتها و نیز جایگاه زن در این برهه از تاریخ و فرهنگ ایران است .پژوهش حاضر،
به بررسی مقابلهای این رمان با ترجمهی آن به زبان فرانسوی -توسط حسین اسماعیلی و ژاک
سلوا ( )0111و با بهرهگیری از نظریههایی از جمله نظریهی برمن ،نایدا و نیز معادل گزینی خواهد
پرداخت .مطالعهی زبان این رمان و چگونگی برگردان واژگان با بار فرهنگی ،از موارد پر اهمیت
این تحقیق است .بررسی سبک ترجمهی این اثر و میزان تعهد مترجم به متن اصلی و موارد
فرهنگی به جا مانده در آن به پرسش دربارهی چیستی و چرایی تعامل میان فرهنگ ایرانی و
فرهنگ فرانسوی پاسخ خواهد داد.الزم به ذکر است که یکی از دستاوردهای توصیفی پژوهش
حاضر این است که چهرههای نمادین و فرهنگی و معرفی آنها از خالل اسامی خاص ،که در متن
مبدأ کلیدی به شمار می رود ،در ترجمه و نیز مقابلهی آن میبایست مورد اهمیت قرار گیرند.
کلیدواژهها :ترجمه ،ارتباط بینا فرهنگی ،فرهنگ ایرانی و فرانسوی ،شازده احتجاب ،هوشنگ گلشیری.
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مقدمه

بدون شک اولین ترجمهها زمانی شکل گرفت که دو یا چند انسان غیرر هرم زبران برا هرم
دیدار کرده و مجبور به گفتگو و فهمیدن یکدیگر شردند .ترجمره ،نمونرهی خاصری از تالقری
زبانی ،یکی از فعالیتهای بشری و عملی بینا فرهنگی و بینا زبانی اسرت .از طریرق ایرن عمرل
یک فرهنگ به فرهنگ دیگری انتقال مییابد .انتقال فرهنگ ،هنر و نیز دستاوردهای علمی تنهرا
از طریررق ترجمرره میسررر هسررتند .ترجمرره برره عنرروان بهترررین و رایر ترررین مسرریرهای انتقررال
فرهنگهاست .ترجمه صرفا برگردان ظاهر و صورت کلمهها نیست ،بلکه انتقرال عمرق معنرای
آنها در درون بافت کالم است .واقعیت آن است که هیچ ترجمهای را نمیتوان ترجمهی آخر و
مطلق در نظر گرفت؛ زیرا از طرفی شیوهی بیان در دو زبان مبدأ و مقصد یکسران نیسرت و از
طرف دیگر برای انطباق معیارهای فرهنگی و زبانی ،ایجاد تغییرات در مواردی اجتنرابناپرییر
است .در ترجمههای بسیار دیده شده است که مترجمین نتوانستهاند فرهنگ را ترجمره کننرد و
به نوعی فرهنگ و مؤلفههای فرهنگی متن مبدأ را در متن مقصد مرنعکس سرازند و صررفا بره
ترجمهی تحتالفظی یا لغت به لغت میپردازند .تفکر در مورد فرآیند ترجمه از دیرباز وجرود
داشته است .مبحث ترجمه به خصوص در مورد آثار بزرگ و مانردگار بره عنروان یکری از راه
های جدی و مؤثر در مبادالت فرهنگی و علمی ،رسالتی است به عهدهی روشنفکران که نیراز
به توجه و دقت بیشتری دارد.
نقد و بررسی ترجمه از اوایل قرن نوزدهم جای خود را در میان رشرتههرای دانشرگاهی در
کشورهای غربی باز کرده است ،اما متأسفانه در سطوح مختلف دانشگاهی ایران ،شراهد نادیرده
گرفتن این مسألهی بسیار مهم هستیم .از ابتدا نظریهپردازان بسریاری در مرورد فرآینرد ترجمره
نظریههایی بیان نمودند که در ادامه به آنها میپردازیم .در زمینهی نقد و بررسی ترجمرههرا برا
متون مبدأ آنچه مسلم است ،نقد ترجمه با مقابله تفاوت دارد .متأسفانه در کشور ما آنچه که ترا
کنون به عنوان نقد ترجمه مطرح شده ،در واقع چیزی جز مقابله نیست ،بدین صورت که مرتن
مقصد جزء به جزء یعنی جمله به جمله یا کلمه به کلمه مقابله شود و بدون استفاده از هر گونه
چارچوب نظری اشتباهات مترجم را در حوزههای معنا ،دستور و معادلگزینی ویرایش کرده و
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به سلیقه ی خود تصحیح کند .به عبارت دیگر در متن ترجمره شرده در مقایسره برا مرتن مبردأ
بررسی شده در چارچوب درست و غلط/خوب و بد سنجیده میشود .در نتیجه گاه مترجم بره
بیدقتی متهم شده زیرا معیار دقت ترجمهی لفظ به لفظ است .گاه از جنبرهی عردم تسرلط بره
زبان مقصد ،مورد انتقاد قرار میگیرد زیرا معیار تسلط را روانی متن ترجمه شده میدانند .پرس
میتوان در آخر متیکر شد که فرآیند مقابله «متنی» است ولی فرآیند نقد «فرا متنی» است یا بره
عبارت دیگر به تأثیر متن توجه دارد (ایرانی.)91 :0310 ،
شایان ذکر است که ترجمهای قابل قبول است که امانتداری و روانی در آن رعایرت شرده
باشد و مفهوم جمالت و نیز عناصر فرهنگی پنهان در آن تمام و کمال به خواننده رسانده شود.
امانت داری فقط در کلمات نیست بلکه سبک نویسنده هم یکی از عوامل مهم در انتقال مفاهیم
است .هر مترجم بسته به اینکه از چه زبانی ترجمه میکند با مشکالتی رو به رو خواهرد برود.
تسلط مترجم بر فرهنگ و زبان مقصد امری بسیار مهم و درخور توجه اسرت (ایرانری:0310 ،
.)39
شرح وبیان مسأله

رمان کوتاه شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری ( )0348است که ما در این رسراله چرا
چهاردهم این اثر ( )0384و نیز ترجمهی فرانسوی آن را که توسط حسین اسماعیلی و نیز ژاک
سلوا ( )0111انجام شده مورد بررسی و مقابله قرار خواهیم داد .الزم به ذکرر اسرت کره رمران
کوتاه شازده احتجاب رمان نو و غیر خطی است .در این بخش تنها به توضیحی مختصر بسنده
می کنیم که رمان نو بر خالف رمان سنتی دارای ساختار غیر خطی است و تمامی قواعرد رمران
سنتی را در هم میشکند .بدین معنی که توالی زمانهای گیشته ،حرال و آینرده در آن رعایرت
نشده و خواننده در خوانش اولیهی آن ممکن است سردرگم شرود .رمران شرازده احتجراب برا
زاویه دید چندگانه ،از زاویهی دید سوم شخص نویسنده و نیز در حوزۀ عقل کرل محردود بره
ذهن شازده و زاویهی اول شخص به شیوۀ تکگویی درونی توسط فخری ،کلفرت او ،روایرت
میشود .زبان این رمان منقطع است و یا به عبارت دیگر زبان در این اثر عامل ارتبراط نیسرت.
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در این داستان شازده که مردی خودکامه و ظالم است با خدمتکار خود ،فخری ،رابطهی پنهانی
دارد تا بتواند حسادت همسر خود ،فخرالنساء ،را برانگیزد .در طول داستان حاضر تمام زندگی
شخصیت اصلی رمان ،شازده احتجاب ،در ذهن فخرالنساء مرور میشود .در بخشهای بعردی
به مطالعهی کامل رمان نو و ویژگیهای کامل آن خواهیم پرداخت.
در بخش اول از این پژوهش ابتدا به مطالعهی تاریخچهی ترجمه ،نظریههای ترجمه ،فوایرد
مقابلهی ترجمه با متن اصلی آن میپردازیم .در بخش دوم به معرفی نویسرنده ،اثرر ،خالصرهی
آن ،بررسی شیوهی نوشتار رمان شازده احتجاب و سپس معرفی رمان نو خواهیم پرداخرت .در
بخش سوم به مطالعرهی فرهنرگ ،مؤلفرههرای فرهنگری و نیرز جایگراه آن در فرآینرد ترجمره
میپردازیم .همچنین به تعاریف مختلف در باب فرهنرگ و نیرز مؤلفرههرای فرهنگری از منظرر
برخی مردم شناسان و جامعه شناسان اشاره خواهیم کرد .در بخش چهارم به بررسی عنوان اثرر
و اسامی خاص آن ،سبک مترجم در برگردان اصطالحات فارسی به زبران فرانسروی ،مقابلرهی
نمادهای فرهنگی اثر و ترجمهی آن ،ترجمههای مقصدگرا میپردازیم .در بخرش آخرر نیرز بره
بیان نتیجهها ،منابع و مآخی خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است که ترجمهی اثرر حاضرر دارای
نقاط قوت و همچنین اشکاالت بسیاری است که هم زمان به بررسری هرر دو مروارد خرواهیم
پرداخت.
نظریههای ترجمه

همان طور که میدانیم از دیرباز تاکنون مفهوم ترجمه و روشهای انجام آن مرورد بحرث و
بررسی قرار گرفتهاند .سیسرون ( )Cicéronبرای نخستین بار موضع خود را در ترجمه با شعار
مشهور خود «ترجمه کردن معنی به معنی ،نه کلمه به کلمه» اعالم نمرود .در مقابرل سیسررون،
سنت اگوستن (  )Saint Augustinاولین نظریهی ترجمهای را ارئره نمرود کره در آن واژه بره
عنوان واحد ترجمه معرفی شد .او نیز هدف زبان را آموزش و نیز آموختن میدانست.
با ظهور علم زبران شناسری و نیرز ترأثیر آن در چرارچوب نظرری سراختگرایری ،ترجمره
دستخوش تغییر و تحوالتی شد .از جمله نظریهپردازان مشهور در این دوران ،الدمیران ( J.R
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 )Ladmiralو بررمن (  )Antoin Bermanهسرتند کره هرر کردام عقیردهی خاصری دارنرد.
الدمیرال مقصدگرا بر این عقیده است که «معنا باید منتقل شود ،به هر قیمتی که شده» و آنتروان
برمن مبدأگرا نیز معتقد است که معنای زیبا زاییدهی صوری زیباست؛ بنابراین متررجم تنهرا برا
وفادار بودن به فرم میتواند معنا را انتقال دهد( ».لطافتی.)39 :0388 ،
آنتوان برمن فرانسوی ( ،)0149-0110فیلسوف ،زبانشناس و مترجم مبدأگررای فرانسروی
است که معتقد است در ترجمهی هر متن بیگانه باید حالت غریبرهگریاش در زبران مقصرد را
حفظ کرد و نباید در ترجمه تغییراتی به نفع زبان مقصد ایجاد کرد؛ زیرا معنا از طریق صرورت
انتقال مییابد .وی هر گونه حیف ،اضافه ،تغییر در سبک نویسنده ،تغییر ساختار زبران ،اطنراب
کالم و حتی تغییر در نقطهگیاری و پاراگرافبندی را تحریف مرتن اصرلی شرمرده و از آن بره
عنوان سیستم تحریف متن یاد میکند (برمن.)41 :0181 ،
در این میان رویکرد نایدا ( )E. Nidaنیز مطرح شرد .نایردا در فرآینرد ترجمره بره پیرام و
مخاطبین توجه بسیار زیادی دارد .از نظر او ترجمه صرفا محدود به علم زبان شرناختی نیسرت
بلکه جنبهها و مؤلفههای فرهنگی نیز حائز اهمیت بسیاری است .او نیز دو نرو معرادلگزینری
معرفرری مرریکنررد :معررادل صرروری( )L’équivalence formelleو نیررز معررادل پویررا
(( )L’équivalence dynamiqueنایدا .)031 :0161 ،شیوهی معرادلگزینری صروری نروعی
ترجمهی لفظ محور و معادلگزینی پویا نوعی ترجمرهی معنرا محرور اسرت ،بره گونرهای کره
میتوان بخش هایی از متن را حیف کرد ،مطالبی افزود و یا حتی صورت آن را تغییر داد .چررا
که در این شیوه حرف اصلی را پیام میزند و صورت صرفا وسیلهای در خدمت پیام است.
فواید مقابلهی ترجمه با متن اصلی

علی ایرانی 0در رسالهی کارشناسی ارشد خود به بحث فواید مقابلهی ترجمه با متن اصرلی
میپردازد که ما در اینجا به برخی نکات آن اشاره میکنیم« .فواید مقابلهی ترجمه را میتوان از
منظر دیدگاههای گوناگون مورد بررسی و مطالعه قرار داد .مطالعهی نظریههرای ترجمره بردون
1تحلیل و مقابله « »Zadigاثر ولتر و ترجمه فارسی آن «صادق» از دیدگاه نظریههای ترجمه
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ارجا و استفاده از تجربیات مترجمان بازدهی چندانی ندارد .از طرف دیگر نظریههای ترجمره
را میتوان با عنایت به کار علمی مترجمان بهترر آمروزش داد .یکری دیگرر از فوایرد مقابلره را
میتوان کمک به آموزش زبان ،فرهنگ و ادبیات دانست .مقابلهی یک ترجمره برا مرتن اصرلی
باعث میشود تا فرد با زبان و ادبیات هر دو زبان آشنا شرده و سرطح دانرش وی ارتقرا یابرد».
(ایرانی.)31 :0310 ،
فایدهی دیگر این عمل آموزش ترجمه است .به گونهای که ترجمهآمروز برا کراربرد علمری
نظریات آشنا شده و روشها و شیوههای گوناگون ترجمه را بیاموزد .نکتهی مهمتر ایرن اسرت
که در دانشگاههای ما نظریه و نظریهپرردازی اهمیرت بیشرتری دارد و معمروال عمرل و تجربره
جایگاه شایستهای ندارد .بحث فرهنگ نگاری نیز میتواند یکی دیگر از فواید مقابله باشد.
معرفی نویسنده ،اثر و مترجم آن

هوشنگ گلشیری ( )0306-0331نویسندهی معاصرر ایرانری اسرت .وی را بعرد از صرادق

هدایت ،یکی از تأثیرگیارترین داستاننویسان ایرانی دانستهاند .او با نگارش رمان کوتاه شرازده
احتجاب در اواخر دههی چهل خورشیدی به شرهرت فراوانری رسرید .ایرن کتراب را یکری از
قویترین داستانهای ایرانی خواندهاند .او یکی از نویسندگان معاصر و بنیان گیاران رمران نرو
در ایران است .گلشیری آثار زیادی در قالب شعر ،فیلم نامه ،نقد ،داستان کوتاه و رمان بر جای
گیاشت .وی عالوه بر انتشار آثار متنو  ،در دههی  11سردبیر مجلهی کارنامره برود .گلشریری
اولین داستانش را در سال 0333زمانی که در دفتر اسناد رسمی کار می کرد نوشرت .او پرس از
گرفتن دیپلم ،در دهی دورافتاده در استان یزد معلرم شرد .در سرال  0338تحصریل در رشرتهی
ادبیات فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد .آشنایی با انجمن ادبی صائب در همین دوره نیز
اتفاقی مهم در زندگی او بود .شرکت در جلسات انجمن صائب زمینه ساز آشنایی با برخی اهل
قلم آن روز اصفهان شد که در نشستهای ادبی دیگر تداوم یافت .او رمان شازده احتجراب را
در سال  0348منتشر کرد .شازده احتجاب اولین رمران هوشرنگ گلشریری اسرت کره در سرال
 0111توسط حسرین متررجم و ژاک سرلوا بره زبران فرانسروی ترجمره و توسرط انتشرارات
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چهاردهم این اثر را از انتشارات

نیلوفر مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
خالصهی اثر

در پژوهش حاضر ،این اثر و نیز ترجمهی فرانسویاش انتخاب شده تا میزان پرییرش آن و
نیز ترجمه اش در آن دوران مورد مداقه قرار گیرد  .همچنین در این بخش با ارائه خال صره ای
از اثر به دنبال این هدف هستیم تا در ابتدا فضای حاکم بر این اثر را معرفی کرده و خواننده را
با محتوای آن و نیز پیام نویسنده و بازتاب افکار او در آن دورهی زمانی مورد بحث و بررسری
قرار دهیم .در مطالعه ترجمه آن نیزسعی شده تا ترجمهی رمران از منظرر نظریرههرای مردرن
حوزهی زبان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در این داستان ،فخرالنساء ،همسر شازده احتجاب ،که دختر عمهی شرازده اسرت و خرواهر
زادهی شازدهی بزرگ ،از خاندان مادری خود نفرت دارد .او پرس از مررگ پردر و مرادربزرگ
پدری خود به اجبارِ مادرش با شازده احتجاب ازدواج میکند ،اما هرگز با او پیونردی مهرآمیرز
ندارد و پیوسته حکایت خون خواریهرای اجردادش را بره رخ او مریکشرد .زنردگی شرازده
احتجاب با همسر و مستخدمش یک زندگی تکراری و بدون تغییر است .همسرش فخرالنسراء
دائم در خانه میماند .این انزوا از طرف شازده احتجاب به او تحمیل شده ،باعث مریشرود کره
شازده مردساالری را در خانه حاکم کند .شازده با فخری ،کلفرت فخرالنسراء ،ارتبراطی پنهرانی
برقرار میکند ،اما موفق نمیشود حسادت فخرالنساء را برانگیزد و در پری آن محبرت او را بره
دست آورد .به شراب و قمار روی میآورد و کم کم امالک پدری را از دسرت مریدهرد .رمران
شازده احتجاب بازخوانی و تبلور جنایتهای ظلالسلطان ،پسر ناصرالدینشاه قاجار ،در ذهرن
بیمار نوهاش شازده احتجاب است و تصویر دنیای سیاه این ذهن بیمار ،نمرایش ضرمیر تیرره و
تار این بازماندهی آن حکمران قهار است .فخرالنساء نیز از بیمراری سرلِ مروروثی مریمیررد و
شازده احتجاب از فخری میخواهد که نقش او را بازی کند« .مراد» ،شخصیت دیگری کره پیرام
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آور مرگ برای شازده و خاندان اوست کالسکهچی است .او هر از مردتی خبرر مررگ یکری از
بستگان شازده را میآورد تا روزی هم نوبت خود شازده فرا میرسد.
نوع ادبی و سبک نوشتار شازده احتجاب

رمان کوتاه شازده احتجاب نخستین تجربهی جدی نگارش داستان نویسی به شیوهی جریان
سیال ذهن در داستان نویسی فارسری اسرت .در ایرن نرو ادبری نویسرنده ،ادراکرات ،افکرار و
شخصیتهای داستان خود را همچون رویدادی بی نظم و ترتیب و به ظاهر بدون هیچ دلیرل و
غرض و هدف خاصی در کنار هم ارائه میکند .در چنین شگردی افکار و احساسات بی توجه
به تطابق منطقی آن ظاهر میشوند و پرده میران خرواب و بیرداری از میران برداشرته مریشرود
(ملکی .)3،8 :0311 ،زمان ،مهمترین خصیصهی رمان و مخصوصا رمانهای جریان سیال ذهن
در عصر حاضر است .این عنصر یکی از عناصر تعیین کننده و انسجام بخش در هرر اثرر ادبری
است .از همین رو میتوان این رمان را نوعی رمان غیر خطری نیرز نامیرد زیررا کره در آن نقرل
داستان به ترتیب وقو حوادث انجام نمیگیرد بلکه وقایع پس و پیش مریشرود و بره عبرارتی
دیگر توالی زمانهای گیشته ،حال و آینده در آن به هم میخورد .زمان به مفهوم جدید آن یا به
عبارتی مفهوم قرن بیستمی ،آن است که زمان حسی یا ذهنی هم نامیده میشود .زمان ذهنی یرا
زمان حسی با تیک تاکهای ساعت مچی قابل سرنجش نیسرت و جریران نرامنظم خراطرات و
رویاهاست .به گفتهی ایدل این نو از زمان و یا به عبارتی زمان غیر ساعتی ،نقش بسیار زیادی
درشکلگیری رمان نو داشته است .زمان به این معنی ،رشتهای از حوادث پشت سر هم نیست؛
بلکه جریان دائمی در ذهن انسان است که در آن وقایع گیشته در حرکتی سیال مدام بره زمران
حال اندیشیده می شوند .همان گونه که برگسون نشان داد که تجربه ،ما را دائما به قالبی جدیرد
در میآورد و آگاهی تداوم گیشتهای نامحدود در زمان حال است (ایدل.)33 :0334 ،
جایگاه فرهنگ در ترجمه

«از نظر اکثر محققان و صاحب نظران ،ارائهی تعریفی یگانه از «فرهنرگ» کراری بسریار دشروار
است؛ زیرا «فرهنگ» مقولهای پیچیده و مناقشه انگیز اسرت و بره قرول سرایمون مانردی ،یکری از
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شخصیترین ،پر التهابترین و در عین حال سیاسیترین مقوالت به شمار میرود» (گوردن:0380 ،
 .)89فرهنگ ایرانی معین واژهی «فرهنگ» را مرکب از دو واژهی «فر» و «هنرگ» بره معنرای ادب،
تربیت ،دانش ،علم ،معرفت و آداب و رسوم تعریف کردهاست (معرین .)0311 ،واژهی فرهنرگ در
زبان پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فررا؛ و
«هنگ» به معنای کشیدن و راندن ،ساخته شدهاست .در نتیجه «فرهنگ» به معنرای پریشکشریدن و
فراکشیدن است .به همین سبب است که فارسیزبانان فرهنگ را سبب پیشرفت میدانند (بهمردی،
.)0311
قنبری خانقاه در مقالهای تحت عنوان جایگاه فرهنگ در ترجمه نقش فرهنگ در فرآیند ترجمه
را موضوعی بسیار مهم و قابل بحث معرفی کردهاست که نظر بسیاری از دست اندرکاران و نظریره
پردازان ترجمه را به خود جلب کرده و رویکرد جدیدی را که نه چندان هم بی سابقه نبوده ،مطرح
ساخته است .در این رویکرد جایگاه فرهنگ چنان نقش دارد که ادعا میشود ترجمه بدون توجه به
مالحظات فرهنگی هر دو زبان مبدأ و مقصد فرآیندی مکانیکی و خالی از معناسرت .هرر چنرد دو
مقولهی فرهنگ و زبان و به دنبال آن فرهنگ و ترجمه را میتوان با قدری مسامحه از هم جدا کرد
و برای هر کدام تعریف جداگانهای ارائه داد ،همپوشانی تعریف این دو مفهوم را نمیتروان نادیرده
گرفت .با وجود اینکه زبان خود از عوامل اصلی فرهنگ است ،نقرش پیونرد دهنردهی مقولرههرای
فرهنگی را نیز ایفا میکند؛ به دیگر سخن زبان در کنار ایفای نقش پیوندی برای مقولههای فرهنگی،
کارکردی مستقل از فرهنگ را نیز دارد ،به این معنی که زبان در عین حال که نقش ابرزاری دارد بره
خودی خود نیز درون مایهی فرهنگ را تشکیل میدهد (قنبری خانقاه.)0389 ،
مؤلفههای فرهنگی و امکان انتقال آن از راه ترجمه

وقتی از عناصر فرهنگی صحبت میشود ،هیچ کدام تنها به فرد براز نمریگردنرد .بلکره همرهی
ارزشها ،آداب و رسوم ،اعتقادات و سایر اجزای فرهنرگ در بسرتر جامعره قررار دارنرد .بنرابراین
فرهنگ وقتی معنا پیدا میکند که در میان افراد جامعه در گردش باشد .عقاید انیشتین ،ابرن سرینا و
سعدی هیچگاه به عنوان فرهنگ فردی شناخته نمیشود و کسی از آن به عنروان فرهنرگ انیشرتین،
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فرهنگ سعدی یا فرهنگ ابن سینا نام نمیبرد؛ هر چند هر کدام از آنها عقاید و آرمانهرای خراص
خود را ارائه کردهاند.
در رویکرد فرهنگ محور یکی دیگر از ویژگیهای مترجم ،آشنایی با فرهنگ هرر دو زبران
است .اگر مترجم مسئلهی فرهنگ را کنار بگیارد و آن را از وظایف خرود ندانرد و درک آن را
به عهدهی خواننده بگیارد ،مسئولیت خود را نیمهکاره رها کرده است .مترجم مسئول است ترا
از پیام رسانی درست به خواننده اطمینان حاصل کند و جای ابهام باقی نگیارد .شاید به همرین
دلیل است که برخی بر این عقیدهاند که مترجم باید ابتدا نویسندهی خوبی باشرد ،در غیرر ایرن
صورت در ترجمه به نویسنده وفادار نخواهد ماند.
روشهای مختلفی برای ترجمهی عناصر فرهنگی وجود دارد .وقتری واژهای مسرتقیما وارد
زبان مقصد میشود و زبان مقصد آن را وام میگیرد ،فرآیند انتقال صورت گرفته است .در ایرن
صورت به آن کلمه «وام واژه» یا «واژهی قرضی» نیز میگویند .امالی واژه به امالی زبان مقصد
تبدیل میشود و تغییرات آوایی الزم برای هماهنگ ساختن آن برا الگروی آوایری زبران مقصرد
صورت میگیرد .در این روش تأکید بر فرهنگ زبان مبدأ است.
روش دیگری نیز برای ترجمهی این گونه عناصر فرهنگی وجود دارد که «معادل فرهنگری»
نامیده میشود که در این روش واژهی فرهنگی زبان مقصد را جایگزین واژهی فرهنگری زبران
مبدأ میکنند .به این فرآیند «جایگزینی فرهنگری» نیرز مریگوینرد .در ایرن روش مریتروان در
صورت تفهیم نبودن معادل پیردا شرده ،معنرای واژهی فرهنگری در زبران مقصرد توضریح داده
میشود .روش دیگر برای ترجمهی عناصر فرهنگی گرتهبرداری است که در این روش اجرزای
متشکل جدا جدا ترجمه میشوند و در کنرار هرم قررار مریگیرنرد ماننرد واژهی راه آهرن کره
ترجمهی لفظ به لفظ آن در زبان فرانسوی  Chemin de ferاست.
مقابلهی مصادیق و مؤلفههای فرهنگی شازده احتجاب و ترجمهی آن

هر زبانی برد متافیزیکی خاص خود را دارا است .برد متافیزیکی دقیقا همان چیزی است که
سطح وسیعی از روح ملتها و نیز ضوابط رفتاری آن را تعیین میکند .این زبان است کره نرو
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تفکر ما و نیز طرز تفکر نویسنده را بیان میکند .مترجم نیز باید زبان ما را کامل بشناسرد زیررا
که ساختار ،نحو و نیز واژگان تأثیر فراوانی در کیفیت فرایند ترجمه دارند .ترجمهی یرک مرتن
ادبی ،نه تنها ترجمهی سبک آن است بلکه ترجمهی تأثیراتی است که بر خوانندهی زبان مقصد
میگیارد .بنابراین میتوان گفت که ترجمه نه تنها وفاداری به نحو ،واژگران ،آواشناسری بلکره
وفاداری به معنا ،پیغام و نیز تأثیرات متن مبدأ در زبان مقصرد اسرت .ترجمرهی رمران نرو نیرز
نیازمند تسلط مترجم بر دو زبان مبدأ و مقصد و نیز تمرکز او بر انتقال پیام (معنایی یرا سربکی)
است .تنها راه انتقال فرهنگ و عناصر فرهنگی در فرآیند ترجمه از زبان مبدأ بره زبران مقصرد،
شیوهی ترجمهی مقصدگرا و یا معنا محور است که در این روش مترجم بیشتر تمرکز خرود را
بر روی معنا،پیغام و انتقال آنها اعمال میکند تا بر لفظ و واژگان .از جمله بارزترین شریوههرای
مترجم عالوه بر روش تحتالفظی در ترجمهی این رمان نو ،شیوهی معادل گزینی پویرا اسرت
که در آن معنا محوری مطرح است.
همانطور که اشاره شد ،در رمان نو بررای نویسرنده نوشرتار بسریار پرراهمیرتترر از انتقرال
معناست .انتخاب واژگان ،روشهای متفاوت در ترجمه و نیز نحو از جمله نکرات مربروط بره
سبک رماننویسان نو هستند .به عنوان مثال تکرار واژگان ،صحنهها و نیز اصطالحات از جملره
ویژگیهای رمان نو است به گونهای که نویسنده با بازی با واژگان و اصطالحات معنرا را کنرار
گیاشته به فرم تاکید میورزد .مترجم نیز از این ترفند گلشیری در نگارش ایرن اثرر بره خروبی
استفاده کرده و در ترجمهی او تکرار و بازی با واژگان به وضوح آشکار است .به عنروان مثرال
توصیف بیش از حد و دقیق دکور و اشیاء نوعی تکرار و بازی با کلمات است .همانطرور کره
در فصل اول اشاره کردیم رمان حاضر به الیهی زبانی محراوره نوشرته شرده اسرت و یکری از
وظایف مهم مترجم انتخاب واژگان و اصطالحات مناسب الیهی زبرانی مربوطره خواهرد برود.
الیهی زبانی نیز جدا از این مقوله نیست .هر الیهی زبانی (ادبی ،رایر و عامیانره) ( Registre

 )soigné, courant et familierبه طرق خاصی بیانگر احساسات ،فرهنگ و رفتار متفاوتی از
زبان و فرهنگ مبدأ است .در این رمان نیز الیهی زبانی عامیانه در دیالوگهرای جرد برزرگ و
شازده احتجاب با نوکران ،درباریان و حتی همسرش میتواند نشان از ظالم و و خودخواه بودن
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شاهان و شاهزادگان زمان قاجار باشد و خواننده را از نحوهی رفتار شاهزادگان با زیردسرتانش
آگاه خواهد کرد .در عبارت ذیل نمونهای از آن را خواهیم دید:
«پدربزرگ گفت :من نگفتم ،میدانستم .گفتم :هیچ نشده سه تا بچه پیدا کردی ،برددهراتی!»
(گلشیری)94 :0384 ،
»le grand père l’interrompit: “Je n’ai pas dit ça, je le savais. J’ai dit: Tu
)as déjà trois enfants sale paysan!”» )Esmaïli, 1990 :26

از جمله نکات مهم قابل بررسی در رمان حاضر و مقابلرهی آن برا ترجمرهی فرانسرویاش
عنوان و نیز اسامی خاص موجود در اثر است که قصد داریم در بخشی از این فصل به بررسری
آن بپرردازیم .خراجیر در مقالرهای تحرت عنروان « Problématique de la traduction du

 »Nouveau Roman en Iranبه بررسی و مطالعهی ویژگیهرای نوشرتاری رمران نرو و نیرز
مشکالت آن در ترجمه میپردازد که ما در این پژوهش به چندی از آنها اشاره میکنیم .از نظرر
او به کارگیری جمالت طوالنی و پیچ در پیچ در نوشتار رمان نو ،کار مترجم را دشوارتر کررده
است زیرا که مترجم میبایست رشتهی جمالت را به طور کامل دنبال کند تا بتوانرد ترجمرهی
وفاداری ارائه دهد« .از جمله موارد دیگر در ترجمهی رمانهای نو تیتر یا عنوان رمان است کره
هدایتگر خواننده به خوانش رمان است .تیتر یا عنوان یک اثر اولین معیار یک خواننرده بررای
انتخاب یک کتاب است ،بنابراین مترجم باید بسیار ماهر باشرد ترا بتوانرد ایرده ،قصرد و نیرت
نویسنده که در یک یا چند کلمه خالصه میشوند را در زبان مقصرد منتقرل سرازد( ».خراجیر،
.)0311
بحث شخصیتها نیز در رمانهای نو نیازمند توضیحات خاصی اسرت .در ایرن نرو ادبری
شخصیتها دارای تغییر حالت و وضعیت هسرتند .رمراننویسران نرو شخصریتهرای سرنتی و
قدیمی که حاال تنها جزئی ناشناس و گمنام هستند را از بین میبرند و چندین اسامی خراص را
جایگزین میکنند .به همین دلیل است که شخصیتها در رمان نو ناپدید مریشروند و یرا تنهرا
شبهی از آنهرا براقی مریمانرد .ضرمایر در واقرع تقلیرل حرداکثری از اسرامی هسرتند .ابتکرار
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رماننویسان نو تنها در استفاده از ضمایر نیست بلکه ضمایر و یا اسامی مستعار را جایگزین نام
شخصیت اصلی میکنند (همان).
خاجیر در ادامه نیز خاطر نشان میکند که «شخصیت در رمان نو بیحاشیه ،وصف ناپییر و
غیر قابل رویت است .او همچون منی گمنام و ناشناس است که در اکثر مروارد تنهرا انعکاسری
ازخود شخصیت نویسنده است( ».همان) .برخی رماننویسان نو در نوشتار خود از اول شخص
مفرد استفاده میکنند که این موضو باعث میشود شخصیت را به طور مستقیم توصیف نکند.
بنابراین ضمیر «من» ناشناس و گمنام باقی میماند .با بررسی رمان نرو شرازده احتجراب و نیرز
ترجمهی فرانسوی آن در مییابیم که گلشیری اول شخص مفرد به کار نبرده بلکره تنهرا سرعی
کرده شخصیت اصلی (شازده احتجاب) را به کمک راوی و به صورت سوم شرخص توصریف
کند.
این موضو نیز قابل ذکر است که رماننویسان نو تمام ترالششران توصریف دنیرای درون
شخصیت اصلی داستان است .آنها نه تنها نمیخواهند شخصیتهای داسرتانشران هرم چرون
عروسک بیجان و روح باشند بلکه خواهان آنند که برای خواننده پررده از خرود برداشرته و از
خالل اعمال ،رفتار ،ارتباطات و نیز لحن گفتارشان خود را به خواننده معرفری کننرد« .پرییرش
شخصیتهای یک اثر و نیز آثار بسته به عمل خوانش اثر دارد .سوالی که در ایرن میران مطررح
است این است که آیا مترجم میتواند علی رغم مشکالت سبک شناختی و نیز سراختاری پیرام
متن اصلی را به خواننده منتقل سازد یا خیر؟» (خاجیر .)0311 ،پییرش یک اثرر ادبری ارتبراط
مستقیم با ترجمهی آن دارد .خاجیر نیز در ادامه ،پییرش و دریافت یک اثر را وابسته به رابطره
میان افق انتظار اثر و نیز افق انتظار عموم معرفی کرده اسرت (همران) .خواننردگان معمروال در
خوانش یک اثر به دنبال گرهی اصلی 0و شخصیتهرای معرین داسرتان هسرتند .ایرن دسرته از
خوانندگان وقتی با یک رمان نو رو به رو میشوند ،در درجهی اول بره اسرتعداد نویسرنده و از
طرف دیگر به ظرفیت خود در درک داستان تردید پیدا میکنند .زیرا شخصریتهرا و نیرز گرره

1 Problématique

پژوهشهاي ادب و زبان فرانسه

03

شماره چهارم

اصلی داستان در رمان نو پر از ابهام هستند .بنابراین در این میان توانایی زبان شرناختی متررجم
نیز بسیار پر اهمیت است.
نمونهای از ابهام موجود در شخصیتها و نیز گره اصلی داستان در مثال ذیل یافت میشود:
«و شازده احتجاب پدربزرگ را میدید که توی همان صندلی منبتکاری جواهر نشرانش نشسرته
است و دود سیگار را از بینیاش میدهد بیرون و خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری خاتم میریرزد.
و رها کرد تا پدربزرگ ،مثل همان عکس ،زیر پوشش لباسهای رسمیاش بماند .و سرفه کرد».
« Le Prince voyait le grand-père dans ce même fauteuil en bois sculpté et
incrusté de pierres précieuses ; li faisait ressortir la fumée d’une cigarette
par les narines, et en jetait la cendre dans un cendrier marqueté. Il ne s’y
attarda pas, de façon à ce que le grand-père restât comme sur ce portrait,
» vêtu de ses habits officiels. Il toussa.

همان طور که میبینیم نویسنده آن قدر خود را درگیر توصیف صحنه و نیز جزییات کرده است که
گره اصلی داستان و نیز درک شخصیتها کامال مبهم به نظر میرسد .با بررسی این مثال از ترجمهی
اثر حاضر در مییابیم که تالش مترجم نیز مبتنی بر نشان دادن همین ویژگی از رمان نو است.
عنوان اثر و ترجمهی اسامی خاص

در خوانش یک اثر اولین موضوعی که توجه هر خوانندهای را به خود جلب میکند ،عنوان
اثر است (کهنمویی پور .)0310 ،کهنمرویی پرور در مقالرهی خرود 0تبرادل فرهنگری از خرالل
ترجمهی یک اثر را مورد تحلیل و بررسی را داده است .از نظر آمبرترو اکرو()Umberto Eco
«تیتر یا عنوان همچون کلیدی توصیف کننده است» (اکرو .)3 ،0181 ،در ایرن قسرمت ترجمره
ناپییری اسامی خاص را با بهره گیری از نظریههای راسل ،ری و دیگر نظریه پرردازان در ایرن
حوزه و همچنین چهرهی فرهنگی پنهان در ورای این گونه اسامی را مورد مطالعه قرار خواهیم
داد .اسم خاص همواره موضوعی مطرح و حائز اهمیت است .اسامی خاص حاضر در این اثرر
از جمله فخری ،خدمتکار عمارت و فخرالنساء همسر شازده هستند که هر کدام دارای چهرهای

1 La traduction, une portée d’entrée dans la culture de l’autre, une œuvre à travers

la traduction : «Khedmatkar» et/ ou «Zeynab» de Goli Taraghi.
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نمادین و حرفهای پنهان در پس این نامها هستند .برخی به طور جدی بر این عقیردهانرد کره
اسم خاص ترجمهناپییر است و در نهایت نمیتوان آن را با فرهنگ زبران مقصرد مطابقرت داد
(ری .)98 :0131 ،همچنین میتوان گفت« :اسم خاص بیانگر هریچ رابطره و گرزارهای نیسرت،
بلکه در گزارهای تغییر ناپییر ظاهر میشود .اسم خاص نیراز بره تعریرف شردن توسرط دیگرر
واژگان ندارد؛ تنها نشانگر چیزی است که از آن آگاهی داریم( ».راسل.)431 :0111 ،
به عنوان مثال در ترجمه ی حاضر اسم خاص حُسنی که نام همسر مرراد اسرت ،بره اشرتباه
حَسَنی ترجمه شده است .در حالی که حُسنی یکی از اسامی متداول بانوان در ایران است .ایرن
خود نشانگر عدم تسلط مترجم به اسامی متداول است .حتی میتوان گفت که متررجم بره ایرن
موضو که حَسَن اسم مردانه است هم توجه نکرده است.
الزم به ذکر است که مترجم در ترجمه ی عنروان یرک قصره کره فخرری بررای فخرالنسراء
میخواند ،به اشتباه تیتر اصلی را به صورت تحتالفظی ترجمه کرده است .اسامی خاص اساسا
غیر قابل ترجمه هستند و بهترین راه تبدیل ( )Transcriptionاست.
« قصهی قلعهی سنگبارونو 0خوند( ».ص )60
»Elle lut l’histoire de la forteresse d’où l’on jetait des pierres» (P.60).
ترجمهی پیشنهادی:
»«Elle lut l’histoire de Singbaroune

مترجم در ترجمهی این عنوان میتوانست در متن اصلی از شیوهی تبدیل استفاده کند
و نیز در پاورقی و یا پینوشت ترجمهی تحتالفظی ارجاعی آن را متیکر شود.
ترجمه مقصدگرا و برخی اشکاالت

روش معادل گزینی در ترجمه نیز خود به دو شاخهی معادل گزینی پویا و نیز معادل گزینی
صوری تقسیم میشود .معادلگزینی پویا ( )L’Équivalence dynamiqueاصرطالحی اسرت
که در سال  0164توسط اوژن نیدا( )Eugene Nidaمعرفی شرد .در ایرن روش متررجم تمرام
1اثر جعفر ابراهیمی ،مجموعه بیست و چهار داستان برای نوجوانان و جوانان است .داستانی تلفیقی از خیاالت نویسنده و
داستان امیر ارسالن رومی مربوط به قرن چهاردهم است.
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تالش خود را میکند تا نزدیکترین معادل مفهومی یک اصرطالح را در ترجمرهی خرود ارائره
دهد و تمام تکیه و تمرکزش را بر روی زبان مقصد(  ) Langue d’arrivéeاعمال میکنرد ترا
بتواند به طبیعیترین روش ممکن پیام یک واژه و یا یک اصرطالح را در مرتن و زبران مقصرد
تشریح کند .در عبارات ذیل میبینیم که مترجم با بهرهگیری از روش معادلگزینی پویا توانسرته
مفاهیم را به درستی در زبان مقصد برگرداند:
 «آبها از آسیاب بیفتد» (گلشیری)98 :0384 ،«Tout rentre dans l’ordre» (Esmaïli, 1990 : 30).

همان طور که میبینیم ترجمهی تحتالفظی این اصطالح در زبان و فرهنرگ فرانسروی بره
صورت ذیل میباشد که کامال بی مفهوم و فاقد معنا است:
«»Les eaux tombent du moulin.
 «خدا خیرتان بده» (گلشیری)8 :0384 ،»!«Que Dieu vous bénisse

از جمله نمونههای بارز مقصد گرا بودن ترجمهی این اثر را میتوان در دیالوگ یهرودی برا
شازده مالحظه نمود:
 «حاال اگر یکی از آن خرپولها پیدا میشد یک حرفی» (گلشیری)08 :0384 ،«»Si au moins on trouvait un de ces richards , on pourrait en débattre
)(Esmaïli, 1990 : 21

عبارت خرپولهرا نروعی واژهی تروهین آمیرز اسرت کره متررجم برا بره کرار برردن معرادل
» »richardsموفق عمل کرده است .زیرا که پسوند  ardدر پایران صرفات مریتوانرد صرورت
توهینآمیز آن را بسازد .الزم به ذکر است که عبارت «یک حرفی» جملهی اسمیه و خود معنا و
مفهوم جملهی کاملی را داراست .مترجم نیز در ترجمهی این قسمت کامال مفهومی عمل کرده
و جملهی اسمیه را به یک جملهی فعلیه در زبان مقصد برگردانده است.
طبق نظریهی مقصدگرای نایدا از جمله معادلگزینیهای پویایی که مترجم در ترجمهی این
اثر به کار برده ،ترجمهی عبارت «عینک به چشم گیاشتن» اسرت .الزم بره ذکرر اسرت کره در
فرهنگ فرانسوی استفاده از اعضای بدن متفاوت از فرهنگ ایرانیان است و در فرهنگ و زبران
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فرانسوی بدین صورت بیان میشود .این خود نیز نوعی تفاوت فرهنگی است که مترجم وظیفه
دارد این تمایز فرهنگی را به درستی در زبان و فرهنگ مقصرد برگردانرد .او در برگرردان ایرن
عبارت نیز موفق عمل کرده است:
 «فخرالنساء عینک را برا دسرتمال سرفیدش پراک کررد و دوبراره گیاشرت بره چشرمش»(گلشیری)34 :0384 ،
«Fakhronessa essuya ses lunettes avec son mouchoir blanc et les remis
)sur son nez» (Esmaïli, 1990 : 36

مترجم در برخی موارد همچون عبارت ذیل ،معادلهای عامیانهی واژگان را رعایت نکررده
است .همچنین مفهوم رسیدن سبیل شخصیت مراد به گونهها را قد برافراشتن آن ترجمه کررده
که کامال نادرست است .او واژهی گونه را ترجمه نکرده است:
«دو نوک سیبیل مراد خان که سالها بود ار دو طرف دهانش آویزان شده بود ،حاال میرسید
به گونهها( ».گلشیری)91 :0384 ،
«Les deux extrémités de la moustache de Morad Khan, qui depuis des
années tombaient des deux côtés de sa bouche, s’étaient maintenant
redressés.» (P. 22).

ترجمهی پیشنهادی:
«Les deux bouts de la moustache de Morad Khan, qui depuis des années
tombaient des deux côtés de sa bouche, arrivaient maintenant jusqu’à ses
»joues.
بررسی و مقابلهی نمادهای فرهنگی اثر و ترجمهی آن
نقاط قوت و ضعف ترجمه

همان طور که در فصل دوم اشاره شد ،مفهوم فرهنگ عالوه بر وجه مادی و معنروی دارای
وجوه نمادی (نمادهای رسمی) و عینی (نمادهای غیر رسمی) میباشد که در مقابلره ترجمرهی
این رمان کوتاه به ترتیب هر کدام را مورد ارزیابی قرار میدهریم .نمادهرای رسرمی مریتوانرد
شامل درباریان ،توصیف ظاهر ،کاخها و طرز پوشش شخصیتها باشند .نمادهای غیر رسمی یا
عینی نیز شامل مواردی مانند میهب ،نحوهی گفتار و صحبت کردن ،آداب و رسوم ،احساسات
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درونی و نیز روابط میان شخصیتها باشند .با بررسی و مطالعهی رمان شرازده احتجراب و نیرز
ترجمهی فرانسوی آن به نمادهای زیادی بر میخوریم ،زیرا که داستان این رمان نوعی توصیف
زندگی ،رفتارِ ،نحوهی پوشاک و نیز مریهب در دورهی قاجرار اسرت .در ایرن قسرمت برخری
عبارات به اشتباه ترجمه شده که در زیر آنها خط کشریده شرده اسرت و ترجمرهی صرحیح آن
گفته شده است .ما در این بخش برآنیم تا برخی ایرادات و نقاط ضعف ترجمهی فرانسوی اثرر
حاضر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .شایستهی ذکر است کره چرون نقراط ضرعف و نیرز
قوت ترجمهی حاضر در هم تنیدهاند ،این بخش را بره بحرث و بررسری آنهرا و هرمزمران بره
مقابلهی نمادهای فرهنگی اختصاص دادیم.
به عنوان مثال دیالوگ مراد با شازده و نیز حُسنی با شازده به جمالتی ماننرد «خردا عمرر و
عزتت بده  ،شازده» (گلشیری )8 :0384 ،نقش میهب و خدا را در زنردگی روزمررهی فارسری
زبانان میبینیم که چگونه به هنگام تشکر و سپاسگزاری از شخصی تاثیر پر رنگ میهب دیرده
می شود .در حالی که در فرهنگ فرانسوی زبانان این طور نیست و میهب در زبان گفتار نقش
چندانی ندارد .به نوعی میتوان گفت این خود نماد غیر رسمی و یا وجه عینی فرهنرگ اسرت
که طبق نظریهی برمن به صورت لفظ محور ترجمه شده و حالت غریبهگریاش ()Étrangeté
حفظ شده است ولی با این وجود نیازمند توضیحی مختصر در پاورقی یا پینوشرت اسرت ترا
بتواند خوانندهی فرانسوی زبان را با فرهنگ مبدأ آشنا سازد .الزم به ذکر اسرت کره متررجم در
ترجمهی عبارت نخست به اشتباه عمل کرده و میبایست این گونه ترجمه میکرد:
-

«خدا عمر و عزتت بده شازده» (گلشیری)8 :0384 ،

«Que Dieu vous prête longue vie, vous comble d’honneur !» (Esmaïli,
)1990 : 11

ترجمهی پیشنهادی:
»!«Que Dieu vous prête une longue vie et pleine d’honneur Prince

الزم به ذکر است که نحوهی رفتار شازده با خدمتکارش یعنی فخری کره همیشره در صردد
تحقیر کردن اوست و مدام ناسزا میگوید ،خود به نوعی میتواند بیانگر وجه عینری و نهادینره
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شدهی فرهنگ شاهزادگان قاجار در برخورد با زیردستانشان باشد .مترجم در ترجمهی عبرارت
ذیل کامال وفادارانه به روش ترجمهی تحتالفظی عمل کرده است:
 «و شازده داد زد :تو خفه شو  .فقط هر کاری که گفتم بکن» (گلشیری)01 :0384 ،»Tais-toi! Fais seulement ce que je te dis!« (Esmaïli, 1990 : 13).
 شازده گفت« :پدر سوختهها نان و نمکمان را حرام کردهاند( ».گلشیری.)48 :0384 ،Le Prince a dit : «Ces bons à rien ne méritent pas le pain que nous leur
donnons» (Esmaïli, 1990 : 48).

ترجمهی پیشنهادی:
Le Prince a dit : «Ces fils de pute ne méritent pas le pain que nous leur
»donnons.

در اصطالح میکور «حرام کردن نان و نمک کسی» به معنای بریارزش و بریلیاقرت برودن
کسی است که مترجم نیز مفهوم ارزش و لیاقت را تنها با فعرل « »mériterدر زبران فرانسروی
منعکس ساخته است که این خود نوعی ترجمهی معنامحور و مقصردگررا اسرت .ایرن عبرارت
نمایانگر فرهنگ ایرانیان در مورد حالل یا حرام بودن روزی است کره بره نروعی درآمیختره برا
میهب است.
شایان ذکر است که همچنین اصطالحات » «prier pour sa sainte Âmeو«Lui baiser

» les piedsمیتوانند نمایانگر تکیه بر سنتها و فرهنگ آن دوره باشد .متررجم در ترجمرهی
این اصطالحات باید توضریحاتی مختصرر در پراورقی و یرا در پری نوشرت بررای خواننردهی
فرانسوی زبان ارائه میداد .زیرا که اصطالحات به پابوس کسی رفتن و یا دعرا کرردن بره ذات
اقدس کسی کامال غریب و بیگانه است .طبق نظریهی برمن ،مترجم در ترجمهی ایرن قسرمت
هیچ گونه تحریفی در متن انجام نداده و کامال مبدأگرا عمل کرده است .الزم به ذکر اسرت کره
در فرهنرگ امرروز اروپرا اصرطالح «دسرت کسری را بوسریدن» «Faire le baisemain à

» quelqu’unپرکاربردتر و عامتر است و هم چنین صفت مقدس و یا اقدس بررای شراهان و
شاهزادگان کاربردی ندارد.
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الزم به ذکر است که واژهی «قمه» از جمله اصطالحات و واژگان به کار رفته در این رمران
کوتاه که بیانگر نقش پررنرگ مریهب و ترأثیر آن در زنردگی روزمرره ،اعتقرادات و رفتارهرای
اجتماعی مردم است ،که سالحی شبیه به خنجر و تیغ است و امام حسین ( ) و یارانش از این
سالح در جنگها برای مقابله با دشمنان استفاده میکردهاند .امروزه قمه وسیلهای است کره از
آن در عزاداریهای ایام تاسوعا و عاشورا استفاده میکنند .در این ایرام مراسرم قمرهزنری اجررا
میشود که به نشانهی عزاداری ،جاننثاری در راه امام حسرین ( ) و نیرز بیران عشرق و ارادت
فراوان به آن حضرت قمه بر سر خود میزنند .مترجم این واژه را در فرانسوی خنجرر ترجمره
کرده ،در صورتی که قمه و خنجر دارای تفاوتهایی هستند .در فرهنرگ ایرانری معرین واژهی
قمه به معنای «سالح دو دم شبیه شمشیر ولی کوچکتر از آن» معنی شرده و نیرز واژهی معرادل
آن ،خنجر ،که مترجم در ترجمهاش به کار برده به صورت «سالحی به اندازهی کارد کره نروک
تیز دارد و تیغهاش ک و برنده است» معنی شده است .طبق نظریهی بررمن ،حالرت غریبرهگری
متن مبدأ حفظ نشده و از نگاه او این خود نوعی تحریف متن به شمار میآید:
»Il y avait des poignards et des casques sur la table« (Esmaïli, 1990 : 17).
«قمهها و کالهخودها روی میز بود» (گلشیری.)03 :0384 ،
ترجمهی پیشنهادی:
»«Il y avait des coutelas et des casques sur la table

از نکات مهم دیگری که شایستهی بحث است ،فرهنگ و رفتار شاهزادگان قاجار است که
برای اروپاییان میتواند غریب باشد .به عنوان مثال هنگرامی کره درباریران و زیرردسرتان بررای
شاهان و شاهزادگان کار مهمی انجام میدادند به نماد پاداش ،هدایایی دریافت میکردند .طاقره
شال کشمیر ،اسب کرند و نیز سکههای طال در فرهنگ ایرانیان در زمان قاجرار هردایای بسریار
ارزشمندی بودهاند .مترجم نیز با انجام ترجمهی تحتالفظی طبق نظریرهی بررمن ایرن حالرت
غریبهگی متن مبدأ را در متن مقصد حفظ کرده است .الزم به ذکر است که این هدایا میتواننرد
حالت غریبهگی برای خواننده فرانسوی زبان داشته باشند که در این صورت نیازمند توضریح و
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تشریح مختصر در جهت شفاف سازی آداب و رسوم درباریان قاجاری برای فرانسروی زبانران
است.
به عنوان مثال در دیالوگ فخرالنساء و شازده احتجاب وجه عینی یا نماد غیر رسمی فرهنگ
را مالحظه میکنیم:
 «فرموده بود به نوکرها که یک شال و چهل اشرفی بره سرید حبیرب بدهنرد( ».گلشریری،)11 :0384
»Il avait ordonné aux serviteurs de donner un châle et quarante pièces
)d’or à Seyed Habib» (Esmaïli, 1990 : 58

 «هفده سالش بود .دست پخت جد کبیره ،حتما.و بلند و مردانه گفت :تا حاال چنین مُرالینزده بودیم .حالمان فی الواقع خوب شد .نوکرها سه طاق شال و دو تا اسرب کرنرد برا سیصرد
تومان پول نازشست دادند( ».گلشیری)03 :0384 ،
«Elle avait dix–sept ans. Un exploit du grand ancêtre, sans doute. D’une
voix haute et virile, elle ajouta: “jusqu’à maintenant nous n’avions pas
encore chassé une telle antilope. Nous nous sentions vraiment bien. Les
domestiques ont offert trois pièces de tissu de Cachemire, deux chevaux
alezan avec trios cents tomans en récompense”« (Esmaïli, 1990 : 16).
تفاوت گفتاری در دو زبان مبدأ و مقصد

مترجم در ترجمهی برخی عبارات کامال تحتالفظی یا لفظمحور (کلمه به کلمه) عمل کرده
اسرت .شرایان ذکرر اسرت کره روش ترجمرهی تحرتالفظری در ترجمرهی برخری عبررارات و
اصطالحات پاسخگو نیست و مفهوم اصلی متن مبدأ را به درستی بره خواننردهی زبران مقصرد
منتقل نمیکند .این خود میتواند نوعی تفاوت فرهنگی میان زبان مبدأ و مقصد باشد .به عنوان
مثال در دو عبارت زیر روش مترجم در ترجمهی آنها نادرست بروده اسرت .زیررا کره عبرارت
«روی گن خوابیدن» در زبان و فرهنگ ایرانی اسرتعاره از ثروتمنرد برودن اسرت کره برا فعرل
خوابیدن ولی در زبان و فرهنگ فرانسوی با فعل غلتیدن بیران مریشرود .عبرارت «پرا روی پرا
انداختن» در زبان و فرهنگ فرانسوی با فعل چرخاندن « »Tournerبیان میشود:
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 «مگر روی گن خوابیده ام!» (گلشیری)31 :0384 ،)»Est-ce qu’ils croient que je dors sur un trésor!» (Esmaïli, 1990 : 32
ترجمهی پیشنهادی:
»!«Est-ce qu’ils croient que je roule sur l’or

 «شازده احتجاب پا روی پا انداخت» (گلشیری)46 :0384 ،)»Le Prince Ehtejab croisa les jambes« (Esmaïli, 1990 : 46
ترجمهی پیشنهادی:
»»Le Prince tourna les jambes l’une sur l’autre
از جمله نمونههای دیگر از این قبیل میتوان به عبارات زیر اشاره کرد که مترجم آنها را برا
روش معادل گزینی پویا به درستی در زبان مقصد برگردانده است:
 «[ ]...گفت :پس چرا غش غش میخندی؟» (گلشیری)63 :0384 ،)«Alors pourquoi ris-tu aux éclats?» (Esmaïli, 1990 : 66

همان طور که میبینیم اصطالح «غش غش خندیدن» در زبان و فرهنگ فرانسروی برا
معادل «خندیدن انفجاری» ( )Rire aux éclatsبیان میشرود .ایرن خرود نمونرهای از تفراوت
گفتاری در زبان فارسی و فرانسوی است.
 «شازده گفت :من اهلش نیستم( ».گلشیری)31 :0384 ،)«Prince a dit : Ce n’est pas mon genre.» (Esmaïli, 1990 :74

در عبارت باال نیز عبارت «اهل چیزی بودن» در زبان فرانسوی با واژهی نو و سربک
( )genreبیان شده که خود نمونهای از تفاوت بیانی در دو زبان است.
یکی از روشهای مترجم در ترجمهی اثر حاضر بهرهگیری از روش ساده سازی اسرت کره
ابوالفضل حری نیز در مقاله ی خود در باب آن توضیحاتی داده است« .در سادهسرازی سربکی،
جمالت و توالیهای طوالنی شکسته مریشروند؛ همنشرینهرای کوتراهترر جرایگزین عبرارات
پیچیدهتر میشود؛ عبارات تکراری حیف و یا از تکرار آنها کاسرته مریشرود» (حرری:0311 ،
 .)98این نو سادهسازی در ترجمهی رمانهای نو کاربردی ندارد .زیرا ویژگی نوشتاری رمران
نو ساده نویسی و کوتاه نویسی است .مترجم در ترجمهی این رمان در بسیاری از موارد برخری
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جمالت کوتاه را در هم ادغام نموده و عبارات فعلیه را به صورت ترکیربهرای وصرفی و نیرز
اسمیه ترجمه کرده است .زیرا که در نوشتار فرانسوی جمالت بسیار کوتاه و منقطع از زیبرایی
چندانی برخوردار نیستند .الزم به ذکر است که مترجم در ترجمهی عبارت ذیل میتوانسته هرر
دو جمله را جداگانه و تحت الفظی ترجمه کند و این ادغرام عبرارات و برخری افعرال بیرانگر
اعمال سلیقهی مترجم در حین ترجمه است .در اینجا باید اشراره کررد کره ترجمرهی عبرارت
مربوطه صحیح است .به عنوان مثال:
«دستهایش میلرزید .چند کاغی دستش بود( ».گلشیری.)94 :0384 ،
«Ses mains tremblantes tenaient quelques papiers» (Esmaïli, 1990 : 26).

ترجمهی پیشنهادی:
»«Ses mains tremblaient. Il tenait quelques papiers

سبک و روش ترجمه مترجم در ترجمهی عبارت ذیل به روش معادل گزینی پویا است .او
نیز معنای این جمله را علی رغم ظاهر مثبت به صورت منفی ولی با همان بار معنرایی ترجمره
کرده است .الزم به ذکر است که ترجمهی برخی عبارات منفی در صورت مثبت و بلعکرس آن
نوعی زیبایی در نوشتار میآفریند و نشانگر سلیقهی متررجم اسرت .در عبرارت ذیرل نویسرنده
مفعول جمله را به طور دقیق ذکر کرده در حالی که مترجم از ضمیر مفعولی  Leآورده که ایرن
ضمیر هیچ ارجاعی در جمالت قبل از آن ندارد:
«من که گفتم .من همهاش به شازده بزرگ نگاه میکردم که نشسته بود روی بالش و سیگار
دود میکرد( ».گلشیری.)96 :0384 ،
«[…] Je vous l’ai dit. Je ne le quittais pas des yeux. Il était assis sur
l’oreiller et fumait sa cigarette.» (Esmaïli, 1990 : 28).

ترجمهی پیشنهادی:
»]…[ «[…] Je ne quittais pas le Grand Prince des yeux

در این بخش از مقالهی حاضر بر آن بودیم تا با بررسی و مقابله ی مصادیق فرهنگی در اثر
حاضر و نیز ترجمهی فرانسویاش و بررسی سبک مترجم در ترجمه ی کادر مکرانی و زمرانی
اثر حاضر نقاط ضعف و قوت آنها را مورد بحث و مطالعه قرار دهیم .همان طور که مریبینریم
تمامی نقاط ضعف ترجمه بیان شده و در ازای آن ترجمهی صحیح پیشنهادی ارائه شده است.
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نتیجهگیری

نظر به آنچه که در اثنای پژوهش گیشت ،سادهترین و جامعترین تعریرف ترجمره عبرارت
است از انتقال معنی و مقصود ،از زبان مبدأ به زبان مقصد .بنابر نظریهی اسکوپس یا نظریره ی
هدف که در ابتدای پژوهش به مطالعهی آن پرداختیم ،ترجمه فعالیتی هدفمند است .هدف ایرن
فرآیند اساس آن را تشکیل میدهد و زمانی این امر محقق میشود که مترجم بتواند تأثیر مثبت
در خواننده بگیارد .او با باال بردن دانش خود در زمینههای فرهنگی و زبرانشناسری در هرر دو
زبان مبدأ و مقصد ،میتواند به بهترین نحو به وظیفهی خود که همران انتقرال عقایرد نویسرنده
است ،عمل کند (لطافتی.)38 :0388 ،
فرهنگ پدیده ای زنده است .جایگاه فرهنگ در ترجمه بسیار حائز اهمیرت اسرت .ایرن دو
مقوله از یکدیگر جداناپییر هسرتند .از همرین رو واژههرا و اصرطالحات بردون پرس زمینرهی
فرهنگی هیچ مفهوم کاملی ندارند .الزم به ذکر است که دین را باید یکری از مؤلفرههرای مهرم
فرهنگی در نظر گرفت .در بررسی و مقابلهی رمان حاضر و ترجمهی فرانسوی آن دیردیم کره
بسیاری از واژگان و عبارات بار دینری و مریهبی داشرتند کره ممکرن اسرت بررای خواننردهی
فرانسوی زبان غریب و بیگانه باشند .در رویکرد فرهنرگ محرور یکری دیگرر از ویژگریهرای
مترجم ،آشنایی با فرهنگ هر دو زبان است .اگر مترجم مسئلهی فرهنگ را نادیرده بگیررد و آن
را جدا از وظایف خود بداند و نیز درک آن را به عهدهی خواننده بگریارد ،مسرئولیت خرود را
ناتمام رها کردها ست و ترجمه بدون در نظر گررفتن اثرر فرهنگری در واقرع نروعی خیانرت بره
نویسنده است .مترجم مسئول است تا از پیامرسانی درست به خواننده اطمینان حاصرل کنرد و
جای ابهام باقی نگیارد .الزم به ذکر است که شیوهی بیران متررجم ،برگرردان سربک نویسرنده،
حفظ محتوای متن مبدأ و نیز روانی کالم مترجم از جمله مهمترین مواردی هستند که بایرد در
فرآیند ترجمه ی یک اثر خواه ادبی یا علمی رعایت شوند .تبادل بینا فرهنگی نیز یکی دیگرر از
وظایف مترجم است.
زبان و فرهنگ ایرانی و فرانسوی کامال جدا و متفاوت از یکدیگر هستند .ما این موضو را
میتوانیم از خالل آداب و رسوم ،پوشش ،رفترار و گفترار شراهان قاجرار دریرابیم .در مقالرهی
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حاضر به بسیاری از تفاوتها اشاره کردیم و نقاط قوت و نیز ضعف ترجمهی فرانسروی آن را
مورد بحث و بررسی قرار دادیم .به عنوان مثال یکی از بارزتررین خصوصریات شراهان قاجرار
نحوهی گفتارشان با زیردستان خود بود که مملو از ناسزا و حرفهای رکیرک اسرت .وظیفرهی
مترجم در برگردان این نماد عینی فرهنگ مبدأ در زبان مقصد آشنایی و تسلط کامل بره الیرهی
زبانی محاوره و عبارات و اصطالحات خاص آن اسرت .عبرارات و اصرطالحات کراربردی در
الیهی زبانی محاوره کامال متفاوت از سایر الیههای زبانی است.
ما در این پژوهش بر آن بودیم تا با بررسی و مقابلهی رمان حاضر و ترجمهی فرانسرویی
آن تا حد ممکن خواننده را با اهمیت مؤلفههرای فرهنگری ،مریهب و نیرز افکرار نویسرنده در
ترجمه آشنا سازیم و با تحلیلهای برآمده از مطالعات کتب و مقاالت گونراگون در ایرن زمینره
اثبات کنیم که فرآیند ترجمه از فرهنگ و مؤلفههای آن جداناپییر است .این دو مقوله چنان در
هم تنیده شدهاند که عمل ترجمه بدون در نظر گرفتن تبادالت بینا فرهنگی امرری غیرر ممکرن
است.
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