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  دهيكچ

ترجمـه پـل    . ستيده ن يكس پوش چيت مطالعات ترجمه بر ه    ي اهم ،در عصر ارتباطات و انتشارات        

مـسئلة سـبك در     .  مختلـف اسـت    يهـا   نيها و مردمان سرزم     ان فرهنگ ي و فصل مشترك م    يارتباط

. پردازان حوزة مطالعات ترجمـه اسـت      ترجمة ادبي از مسائل موردتوجه اغلب پژوهشگران و نظريه        

ت آن در يـ  رعاييـ  و چرايستيـ  و چسـبك  موضـوع  يالة حاضر قصد بر آن است تا به بررس       در مق 

 ترجمـة   يشـناخت    سبك ين هدف، در اين نوشتار به بررس      يبا ا . ند ترجمة ادبي پرداخته شود    ي فرا يط

 آن را به زبان فرانسه ترجمـه كـرده اسـت،            يزياحمد كه هلنا انگ     جالل آل » بچة مردم «داستان كوتاه   

هـا پاسـخ      ن پرسش يشناسي ترجمه به ا     ن، با تكيه بر نظريات بيكر در سبك       يهمچن. شوديمپرداخته  

 چـون جـالل     يسـبك سندة صـاحب  يـ ت سبك تا چه اندازه در ترجمة آثـار نو         يشود كه رعا  يداده م 

ر يـ ي مجـاز بـه تغ  يا مترجم در برگردان مـتن اصـل  ينكه آيكند و ااحمد به بازآفريني معنا كمك مي       آل

  سنده تا كجا است؟ير سبك نوييارات مترجم در تغيه است و سرانجام اينكه دامنة اختسنديسبك نو

  .، هلنا انگيزي»بچة مردم«احمد، شناسي، جالل آلترجمه، سبك: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

 ناگفته. نيست ازين يب يگريد با ارتباط از يانسان چيه ارتباطات جهان و اطالعات عصر در

  اسيمق در و يانساننيب مناسبات و ارتباطات بر يشگرف ريتأث زبان شيدايپ كه است دايپ
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وجو در منابع علمي اعم از كتب و  جستيبا اندك. است داشته هاملت ميان روابط در تر،بزرگ

م يابي ي ترجمه دست ميها دربارة حوزة مانا هي از اطالعات و نظريا ف گستردهيمقاالت، به ط

 زبان آوردره نيتر مهم ترجمه گفت بتوان ديشا. ن موضوع استيت اي بر اهمين شاهديكه ا

 يسودا كه يانسان يبرا را يگريد با ارتباط تجربة امكان ترجمه را،يز باشد؛ انيآدم يبرا

  . كنديم فراهم دارد، يفرهنگ و ييايجغراف يمرزها يورا از را يگريد شناخت

 و ها شهياند انيم ارتباط يبرقرار مهترج رسالت نيتر مهم كه گفت توان يم نيچن ن،يبنابرا

 ترجمه، مطالعات روزافزون تياهم به توجه با. است انيآدم انيم تعامل جاديا سپس،

 به توان يم انيم آن از كه اند پرداخته ترجمه نةيدرزم خود يآرا ارائة به ياريبس پردازان هينظر

 هركدام هرچند. كرد اشاره 4راليالدم رنه ژان و 3مونن جورج ،2برمن آنتوان ،1كتفورد .يس. يج

 ياريبس حالنيباا اند، داده قرار موردمداقه را ترجمه خود خاص نظرگاه از پردازان هينظر نيا از

 نيا كه يفيتعار. اندگرفته امو گريكدي از را ترجمه مطالعات حوزة در مطرح ميمفاه از

 ترجمه به آنان يكردهايرو درمورد ياريبس اطالعات كنند، يم ارائه ترجمه از پردازان هينظر

 از ياريبس البته است؛ مترجمان يگشا راه موارد از ياريبس در و دهد يم قرار محققان اريدراخت

 نيا. اند دهينرس كاربست و ربردكا مرحلة به و اندمانده يباق نظري درحد همواره اتينظر نيا

 ترجمه ينسب تيماه از باشد، داشته اتينظر نيا نقص اي يينارسا در شهير ازآنكهشيب مسئله

 يمستثن ارزش و دانش تينسب قاعدة از دانش كي عنوانبه زين ترجمه علم را،يز شود؛ يم يناش

  . ستين

 هايرهيافت درقالب انتو مي ترجمه مطالعات در را مختلف يكردهايرو طوركلي،به

 مونن، ةينظر ،6داربلنت و 5ينيو ةينظر كتفورد، ةينظر رينظ يشناخت زبان -جامعه و يشناخت زبان

                                                           

1. J. C. Catford 

2. Antoine Berman 

3. Georges Mounin 

4. Jeanـ René Ladmiral 

5. J. ـp. Vinay 

6. Jean Darbelnet 
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 و اتينظر اين از هركدام كه است بديهي. كرد بندي طبقه يريتفس كرديرو و 1داينا ةينظر

 و فيتعر را دانش نيا به مربوط يها ستهيبا و ترجمه علم خود، اصخ منظر از كردهايرو

 كه دارند نظر اتفاق ترجمه از فيتعر نيا بر كردهايرو نيا اغلب هررويبه اما كنند؛ يم نييتب

 اميپ انتقال «،»مقصد و مبدأ يها زبان نيب ييمعنا تعادل يبرقرار«: از است عبارت ترجمه نديفرا

 نيا در دقت ياندك با. »مبدأ متن اميپ در امانت تيرعا «و» مقصد زبان به ياصل سندةينو

 را پا تجويزي يها هيتوص و ييگويكل حد از سخنان نيا از ياريبس كه ميشو يم متوجه عبارات

 مبدأ يها زبان نيب ييمعنا تعادل حفظ و امانت تيرعا ينيع يها روش از مثالً و اندننهاده فراتر

  ).1371 ،يساعد پور يلطف (اند اوردهين انيمبه يسخن مقصد و

 يا  ارائة ترجمهيرد كه مترجم برايگيم را در بريفن ترجمه مسائل و مباحث متعدد

ند ترجمه همواره در يفرا. رديها را درنظر بگ ند ترجمه آنين فرايقبول موظف است درحقابل

ن بوده است كه در يبحث ارباز همواره يگر، از ديدعبارتبه.  محصور استينينابي بي فضاينوع

ا زبان يتر است ا خواننده؟ زبان مبدأ مهميشتر توجه داشت يسنده بيد به نويعمل ترجمه با

ا ي ياللفظا فرهنگ مقصد؟ ترجمة تحتيشده؟ فرهنگ مبدأ ا متن ترجمهي يمقصد؟ متن اصل

   ا سبك مترجم؟ يسنده يا مترجم؟ سبك نويسنده يترجمة آزاد؟ نو

 زبان در متن همان يبيتقر انيب بلكه ست؛ين مبدأ متن قيدق انيب ترجمه 2اكو تواومبر باوربه

 ترجمة) 63. ص ،1960 (داربلنت و ينيو طوركه همان). 10. ص ،2007 اكو، (است مقصد

 هاي انديشه هايناگفتني كه كنند يم يابيارز كامل را يا ترجمه و دانندينم يكاف را لغات صرف

 به كه را ترجمه از فيتعر نيتر جامع ديشا. برگرداند مقصد زبان به زين را متن لماتك پشت

 شامل ترجمه نديفرا«: كرد بيان صورت اين به بتوان است، فيتعار نيا همة از ينديبرآ ينوع

 ديبا مترجم آن يط كه است مقصد زبان يمتن عناصر لةيوسبه مبدأ زبان يمتن عناصر ينيگزيجا

 و ياصل سندةينو آن در  كه اورديب فراهم را يا نهيزم خود يساز نيگزيجا عمل نيا با كند يسع

. ص ،1371 ،يساعد پور يلطف(» بپردازند متقابل ريتأث و تعامل به هم با ترجمه متن خوانندة

                                                           

1. E. ـA. Nida 

2. Umberto Eco 
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 معلومات از يريگ بهره با كه است نيا است مطرح ترجمه در همواره كه يگريد مسئلة). 70

    ارائة در كه معنا نيا به ت؛ياف دست قبولقابل يا ترجمه ارائة به نتوا ينم صرف يزبان

 ل،يژ (رنديگ يم قرار يزبان يها دانش از يا مجموعه كنار در يفرازبان يها دانش موفق ياترجمه

  ). 13ـ14. صص ،2011

» سنده و سبك مترجميسبك نو« مبحث يم به بررسيدر نوشتار حاضر در نظر دار

ن يفرد است، همواره ا منحصربهي سبكي دارايسنده و هر متنيكه هر نوييجاازآن. ميبپرداز

ا يست؟ آين سبك چيفة مترجم دربرابر برگردان يا بازآفريني ايشود كه وظ يپرسش مطرح م

ر دهد؟ ييتواند سبك اثر را تغيل خود ميا به ميسنده است يت سبك نويمترجم موظف به رعا

اند كه دهين عقيز بر اي نيد به سبك اثر وفادار بماند؛ برخيا اعتقاد دارند كه مترجم بيبرخ

لزوم، ام متن مبدأ را تمام و كمال انتقال دهد، مجاز است درصورتينكه بتواند پي ايمترجم برا

ن پرسش كه يرو، در مقاله حاضر با طرح اسبك خاص خود را در ترجمه اعمال كند؛ ازاين

ت آن در ترجمه تا ي چه مالحظات و مناسباتي است و رعااساساً مسئلة سبك در ترجمه ناظر به

و  »بچة مردم«احمد در داستان كوتاه   سبك جالل آليچه اندازه درخور توجه است، به بررس

م و با تكيه بر نظريات بيكر يپرداز ين داستان كوتاه مي از ا١يزيسة آن با ترجمة هلنا انگيمقا

م كه مترجم در ترجمة اين متن ادبي تا چه اندازه خود را ين پرسش هستيدرصدد پاسخ به ا

 ز اين منظر تا چه اندازه در ترجمةاحمد دانسته و ا مجاز به دخل و تصرف در سبك خاص آل

  افته است؟ يق ين كوتاه توفاين داستا

  ان مسئلهيب. 2 

 چگونه كه دارد خود يرو  شيپ را پرسش نيا همواره قدم نياول در مسؤول مترجم كي

 يستيبا ايآ. كند ارائه حيصح يا ترجمه كلمه يواقع يمعنا به تواند يم هينظر كدام رهگذر از و

 ينيبازآفر اصل بر را بنا بايد يا داندبازگر مقصد زبان به يكاست و كم چيه يب را مبدأ متن يتمام

                                                           

-56فحات ، ص6شمارة ، Revue de Téhéran  ، در مجلةيزيهلنا انگاز » بچة مردم« داستان كوتاه ي فرانسوترجمة .1

 .استدهيچاپ رس به52
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: كند يم فيتعر نيچن را ترجمه داينا بپردازد؟ مقصد زبان در يديجد متن ديبازتول به و بگذارد

 رنده،يگ زبان در دهنده زبان اميپ يعيطب معادل نيتر كينزد داكردنيپ از است عبارت ترجمه«

 دةيعقبه). 12. ص ،1969 تابر، و داينا(» سبك ثيازح دوم وحلة در و ييمعنا ازلحاظ نخست

 با يزبان در را ينوشتار اميپ كي شود يم يسع آن در كه است يا حرفه و فن ترجمه ،1وماركين

 نيچن ترجمه فيتعر در نيز كتفورد طوركههمان. كنند نيگزيجا گريد زبان در اميپ همان

 زبان در معادل يمتن مواد با) مبدأ زبان (زبان كي در يمتن مواد ينيگزيجا ترجمه«: ديگو يم

 بطن در را يابهامات همچنان فيتعار نيا). 1. ص ،1965 كتفورد،(» است) مقصد زبان (گريد

 نظام از يها جنبه چه» تعادل «در و ستيچ» يعيطب معادل «اساساً مثال، عنوانبه دارند؛ خود

 اي هستند معنا كي به اصطالح دو نيا ايآ ست؟يچ» اميپ «و» معنا «از منظور است؟ مطرح يزبان

  ). 66. ص ،1371 ،يساعد پور يلطف (دارند؟ تفاوت باهم

ق و جامع ي دقيفياست كه تعر يز ازجمله موارديدر مطالعات ترجمه، مسئلة سبك ن

» ف جامع و مانع آن دشوار استيتعر« است؛ اما يهيمفهوم سبك بد. درمورد آن وجود ندارد

شتر ي جامع و كامل، بيفي ارائة تعريجاشناسان بهب سبكيترتنيا؛ به)13. ص، 1378سا، يشم(

ف ين تعريتوان چني سبك را  م،يطوركلبه. اند مختلف پرداختهيهادگاهي سبك از ديبه معرف

گر يدعبارتبرد و بهيكار مم خود بهيان مفاهي بيا شاعر برايسنده ي كه نويوة خاصيش«: كرد

). 47. ، ص1376، يرصادقيم(» كنديان ميد چگونه بيگويا شاعر آنچه را ميسنده ينكه نويا

ب يلة تركيوسان افكار بهيات عبارت است از روش خاص ادراك و بيسبك در اصطالح ادب«

 وجهة خاص خود را ازلحاظ يك اثر ادبيسبك به . ريكلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعب

سنده يا نوينده يش وابسته به طرز تفكر گوينوبة خو ز بهيكند و آن ني القا ميصورت و معن

نش يسبك محصول گز«توان گفت يواقع، مدر). د. ، ص1369بهار، (» باشديقت ميدربارة حق

كوب نين زريعبدالحس). 23. ، ص1378سا، يشم(» ر و عبارات استيها، تعاب از واژهيخاص

ر ينده، تعبيخاص در نزد هر گووة يسبك عبارت است از ش«: سدينوين ميدربارة سبك چن

د گفت يك كالم بايدر ). 175. ، ص1372كوب، نيزر(» ست از طرز فكر و مزاج اوياصادقانه 

                                                           

1. Peter Newmark 
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سندگان مختلف بنابر ين، نوي؛ بنابر)18. ، ص1378سا، يشم(» سبك خود شخص است«كه 

 با يات، نگارش متفاوتين واقعيدشان نسبت به ايرون خود و ديات جهان درون و بيواقع

كند كه رنگ ي آن را وصف ميند با زبانيبيره و تار ميكه جهان را تيكس«. گر دارنديكدي

شود يافت مين درياز موارد ذكرشده چن). 16. ، ص1378سا، يشم(»  و غبار اندوه داردينيبدب

      در . ر افراد متفاوت استي مخصوص به خود دارد كه با سبك سايسنده سبكيكه هر نو

، ي، تحوالت اجتماعي فرهنگيهانهير زمي نظيا شاعر عوامل متعدديسنده ي سبك نويريگشكل

. ،  ص1381، ييغالمرضا(رگذار هستند يتأث...  و ييايط جغرافيمخاطبان، دانش و اطالعات، مح

13.(  

سنده و سبك مترجم؛ يسبك نو: ميدر مطالعات ترجمه عموماً با دو نوع سبك مواجه هست

سندة اثر است و اغلب يد، منظور سبك نويآ يان ميمرگاه سخن از سبك بهطورمعمول ه بهيول

عموماً ترجمه  ل است كهين دليد به اياين موضوع شا. شود ي نميدرمورد سبك مترجم صحبت

 يشناس  مربوط به سبكيها ن، در پژوهشيشود؛ بنابرا درنظر گرفته ميي ثانويتيمنزلة فعالبه

اين در . شوديسندة اثر مي و شناخت سبك نويها صرف بررس شتر تالشيشده، بآثار ترجمه

 زانيم يابيارز در ياصل يارهايمع از ترجمه در سندگانينو سبك تيرعاحالي است كه 

. ص ،1963 (مونن كه است يا اندازه تا موضوع نيا تياهم. شود يم محسوب مترجم تيموفق

 سخن يسبك حوزة و ييمعنا سطح در معادل از استفاده لزوم از ترجمه از خود فيتعر در) 12

  .است آورده انيمبه

. است مبدأ زبان متن انيب وةيش غالباً سبك، از منظور كه گفت توانمي چنين ،طوركليبه

 هايدرونمايه و موضوع با متناسب و است متفاوت يعلم مقالة كي سبك با داستان كي سبك

 مخاطب است، ليدخ متن كي سبك ابانتخ در كه يگريد مؤلفة. باشديم سندهينو موردنظر

 متناسب با فهم و درك يد با سبكيشود، با ي مخاطب كودك نوشته مي كه برايمتن. است متن

 مخصوص به خود يهاي زباني و واژگان ساخت  ژرفي دارايهر سبك. كودك نگاشته شود

 جممتر. است شده ترجمه در مبدأ متن سبك تيرعا بر يفراوان ديتأك هرصورت،به. است

 سندهينو آنچه به التفات ،يعني ؛ييمعنا ترجمة نه،يزمنيدرا خود دانش و اتيتجرب براساس
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 قرار نظرمطمح را است دركقابل خواننده يبرا كه آنچه ،يعني ؛يارتباط ترجمة اي ديگو يم

با )  1383 (ي صفو).68ـ71. صص ،1371 ،يصفو (ندارد سبك رييتغ در يارياخت اما دهد؛ يم

  : ت سبك، بر اين عقيده است كهيگاه و اهمين جاكردمشخص
 را يان خاصيوة بيا شيسنده براساس دو عامل موضوع و مخاطب، سبك يك نوي           

ها ازنظر واژگان،  ن سبكيك از ايكند، هر يت ميند و در طول متن خود رعايگز يبرم

تر، كاربرد سادهعبارت بهگر تفاوت دارند،يكدي با يي معناي و كاربردهاي دستوريها ساخت

ك مقالة ي در ييطورمعمول جات است، بهيرؤ قابليك متن ادبي كه در يدان شكلها ب واژه

 نمونه، مسؤول ياگر برا. هرحال مضحك استم نادرست بهيي اگر نگو،راي ز ندارد؛يعلم

ا يند استفاده ك» نايگنبد م« واژة آسمان از يجاهنگام گزارش وضع هوا   به بهيهواشناس

        عبارت» يارتودنس« استفاده از اصطالح ي خود به جاي در مقالة علميپزشك دندان

  ).75. ص... (كار برد  را به»  غنچة رخي نشسته در قفايهاديدن مرواريركشيزنجبه«

 مخصوص به خود دارد و اين مشخصه ي سبكيسنده و هر متنيب، هر نويترتنيابه

كند و مثالً موجب تباين و يز ميگر متمايسندگان دي نوسنده را ازيك نوياست كه 

 پرسش اين است كه آيا ،حال. شودي ميا ك متن محاورهي از يك متن ادبيص يتشخ

طوركلي، رد يا بهي بهره گيا ارتباطي ييمترجم متن ادبي تنها مجاز است كه از ترجمة معنا

  ؟باشدسنده نيز مييخل و تصرف در سبك نومجاز به د

  ترجم و سبك متن ادبيم. 3

ل يسو، تماكيگيرد؛ از قرار ميين ترجمة يك متن ادبي بر سر دو راهيهر مترجمي در ح

وة نگارش يخواهد به سبك و ش ي م،گريديدارد كه سبك خود را در ترجمه دخيل كند و ازسو

     يكز سبي دارد، مترجم نيسنده سبك مشخصيكه هر نوگونههمان. ز وفادار بمانديسنده نينو

ك سبك ي كه همة متون را به ييابد؛ البته بديهي است كه مترجمخصوص در ترجمه ميبه

عنوان مثال،  از يك متن خاص ارائه دهد؛ بهيقبولتواند ترجمة موفق و قابل يكند، نم ترجمه مي

 را با يك نوشتة علميتوجه است، ممكن است  شناختي يك متن بي كه به مسائل سبكيمترجم

شود كه  رو، گفته ميانه ترجمه كند؛ ازايني عامي را با سبكيك متن رسميا ي  يادب يسبك
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سنده و نوشته آشنا باشد و با آن ارتباط برقرار كند تا براساس آن يد ابتدا با سبك نويمترجم با

         تواند يمترجم نم«معتقد است ) 241. ، ص2000(كر يب.  ارائه دهديبتواند ترجمة مناسب

ن است كه تا حد امكان، يفة مترجم ايوظ.  سبك خاص خود را داشته باشد-ديواقع، نبادر -

د بر يبا تأك) 255. ، ص1985(مپسون يس. » كنديني را در زبان مقصد بازآفريسبك متن اصل

ام بدون توجه به سبك متن ي معتقد است كه انتقال پيام متن مبدأ درقالب تعادل سبكيانتقال پ

 دارد يگرينظر د) 192. ، ص2000( از آن خواهد شد؛ اما اون زهر يف بخشمبدأ منجر به حذ

 يس در فرهنگ مقصد است و براي روان و سليد متنيدنبال تولو معتقد است كه مترجم به

 فرهنگ مقصد يهااري صورت دهد تا با معيراتييد در متن مبدأ تغين هدف بايدن به ايرس

نة ابداع يت او است و زميانگر خالقين امر بيت مترجم در ايزان موفقينظر او، ماز. سازگار گردد

 عمده يشده، سع آثار ترجمهيشناخت  سبكيها ي، در بررسيهرروبه. كنديو ابتكار را فراهم م

        عنوان ق شود و مترجم عمدتاً بهي تحقيسندة متن اصلين است كه دربارة سبك نويبر ا

ا ينجا الزم است ذكر شود كه مترجم اغلب آگاهانه يدر ا. ن سبك نگريسته شوديدهندة اانتقال

ل عوامل يدلرات ممكن است بهيين تغيكند كه ا ند ترجمه اعمال ميين فراي حيراتييناآگاهانه تغ

ن يباشد و اغلب از پس هم...  در ترجمه و يا درجة مهارت وي مترجم ي، عادات زبانيفرهنگ

  . شوديان مي در ترجمه نمازي مترجم نيرات است كه سبك و صداييتغ

ز از يسنده نياگر سبك در ترجمه از دست برود نو«، )137. ، ص2007(دة پاركز يعقبه

ا نباشد، اما ي فكر است كه ممكن است جالب باشد يماند مشتي ميآنچه باق. روديدست م

 يها سنده به تفاوتي با سبك نوييبر آشناد عالوهيمترجم با. »ستيسنده نيهرچه هست نو

ك زبان با ي ممكن است زنجيرة واژگان يگاه. ز واقف باشدي موجود در زبان موردنظر نيسبك

. بي متفاوت باشندي ترتيگر، همان واژگان دارايكه در زبان ديكار روند؛ درحال بهيب خاصيترت

 رد و سبكيده بگيسنده را ناديام، سبك نويدادن پ بهتر انتقاليشود براي مترجم ناچار ميگاه

ت ي شود كه رعاين پرسش مطرح مينجا ناگزير ايدر ا.  خود را در ترجمه اعمال كنديشخص

  ا انتقال معنا؟ يتر است  سبك مهم
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 برخوردار است كه يتيتوان گفت كه انتقال سبك در ترجمه از همان اهميجرأت مبه

ندادن د و انتقاليآيشمار مسنده بهي شناسنامة نوينوعدرواقع، سبك به. ام و محتوايانتقال پ

ت سبك به يكه رعاييرو، تاجاشود؛ ازاينيسنده  ميت نويدارشدن هوح آن موجب خدشهيصح

توان  يسنده وفادار بماند؛ اما ميرساند، مترجم موظف است به سبك نو يب نميام آسيانتقال پ

زان يسنده را به مين است كه مترجم سبك نويند ترجمه ايترين رويكرد در فراگفت شايان

 از طاعون از هوگو، انينوايب كتاب صورت اگر مترجم بخواهد مثالًنيرايدرغ.  حفظ كندياديز

ك لحن ترجمه كند، هرگز قادر نخواهد بود هدف و ي از استاندال را به اهيسرخ و سكامو و 

كه هست به مخاطب نشان دهد و حتي از انتقال طور متن را آنيها ييبايسنده و زيان نويوة بيش

  .ماند يز بازمينا نمع

د به چارچوب ساختاري يد كه در درجة اول، مترجم بايآ ين برمياز آنچه گفته شد، چن

فه دارد يدرواقع، مترجم وظ. سنده توجه داشته باشديوة نگارش نويمتن مبدأ و سبك و ش

ست از ي كه خود قادر نيسنده آشنا كند؛ مخاطبيوة نگارش نويمخاطب خود را با سبك و ش

ف ين وظايتر ي از اصليكيرو،  استفاده كند و به مترجم اعتماد كرده است؛ ازاينيصلمتن ا

سنده و ين نوي بي ارتباطيعنوان پلمترجم به. ت سبك متن مبدأ در ترجمه استيمترجم، رعا

كه هست به مخاطب گونهسنده را ازنظر سبك آنيفه دارد سخنان نويكند و وظ يخواننده عمل م

 خواننده است؛ بنابراين، او مجاز نيست كه يتوان گفت كه مترجم نوع ن ميچني. انتقال دهد

      ر دهد؛ البته ييش تغيوة خويسنده قرار دهد و سبك متن را به شيگاه نويخود را در جا

          را در متن يراتييا ناخواسته تغين ترجمه خواسته يكه گفته شد، مترجم عمالً حگونههمان

 شوند؛يسنده مير در برگردان سبك نويي منجر به تغيرات گاهيين تغي كه همآورديوجود مبه

) 1994 (وفا يب انيبارويز عنوان با خود كتاب در) 13 .ص ،1994 (مونن  كه است روازهمين

 آغاز آنجا از ترجمه با ارتباط در هامناقشه و مشكالت يتمام كه دارد اذعان نكته نيا به

ن است كه يت است اي اهميحال، آنچه دارانيباا. ستين متن صلا متن، ترجمة كه شوند يم

  . ر سبكييرند؛ نه تغيام صورت گيدادن پ بهتر انتقاليدر راستا ديرات طبيعتاً بايين تغيا
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  يات داستانياحمد و سبك خاص در ادب جالل آل. 4 

 جامعة در . پيوسته و پرفراز و نشيب صدساله استيجريان  رانيمعاصر ا  يسينو داستان

 جامعه ي اجتماعيها تيدادن واقعك قادر به نشانيدة كالسيچيات دشوار و پيران، ادبين اينو

هاي ازمند بيان دغدغهي باشد كه نيشمار مردمي بيها بر زخميتوانست مرهم ينبود و نم

  دشوار، قادر بهيها ف و سجعي و رديپرداز هي كه به دور از قافيزبان. پيشين و امروزي بودند

دان آمد؛ ي به ميا ترتيب، زبان تازهاين مردم جامعه باشد؛ بهي عادي زندگي و بلنديان پستيب

        همگان محسوس و يخاست و برايزده برم  كه از درون طبقات فرودست و بحرانيزبان

 كه  ين؛ زبا ز استين  در زبان  انقالب  خي، تار رانيدر ا  يسينو قصه  خيدرواقع، تار .فهم بودقابل

و از كلمات و اصطالحات   گذارد پا به ميدان مي  يعاد  گفتار مردم  عنوان به  تياز مشروط  پس 

  .تابد  برمييرو  هودهيو ب  پرتكلف

ران رواج ي قبل از انقالب مشروطه در ايكم) داستان كوتاه، رمان (ي فارسيسينو داستان

        و ملموس در جامعهينيه و مسائل ع حوادث روزمريآثار اين دوره عموماً به بررس. افتي

اين آثار . كنند  را در متن منعكس مييها و طبقات اجتماع پردازند و اقشار مختلف، گروهيم

كنند و يش برجسته ميازپشي آن روزگار را بياسي و سي، اجتماعياوضاع نابسامان فرهنگ

زاده، صادق  همچون جماليسانينو در اين زمان، داستان. خوانند آدميان را به آگاهي فرامي

 كوتاه يها سندگان داستاني از نوياريت و بسياحمد، صادق هدا ، جالل آليچوبك، بزرگ علو

 دوره نيا سندگانينو شتريب. كنند ران خلق ميي ايات داستاني درخشان را در ادبيو بلند، آثار

 آن كه است بوده الزم تيمشروط فرمان از شيپ ران،يا در يهمگان يداريب كي «كه بودند معتقد

  ). 79. ص ،1351 ،ياستعالم(» است ريپذامكان شتريب كوتاه داستان و نثر لةيوسبه هم

 شماربه رانيا معاصر اتيادب زيبرانگ مناقشه و رگذاريتأث يها چهره از يكي احمد آل جالل

 كوتاه، يها تانداس مجموعه از را يدرخشان آثار متعهد روشنفكر و منتقد سندةينو نيا. رود يم

 متنوع و پربار يادب كارنامة در متعدد يها سفرنامه و ها ينگار تك تا گرفته ترجمه و ينظر كتب

خود را كه مشتمل بر دوازده داستان  ن مجموعه داستاني اول1323احمد در سال  آل. دارد خود

  ،)1377(گفتة بهارلو به. منتشر كرد ديد و بازديدكوتاه بود، با عنوان 
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 از ييها بخش يمذهب طيمح و يسنت يزندگ رگريتصو احمد، آل كوتاه يها داستان نينخست            

 نيا احمدآل .است تحول و مقاومت از ريناگز د،يجد تيمدن آثار معرض در كه است جامعه

. ص (است كرده فيتوص يمذهب ريتعاب و انهيعام اصطالحات با ختهيآم و ساده يزبان با را يزندگ

41 .(  

رود،  يشمار ماحمد به  جالل آليتي و شخصي ذاتيها يژگي كه از وي و تندرويشتابزدگ

 را يشتابزدگ «شيها ل است كه او در داستانيدلنيهمد بهيشا. ابدي يز تبلور مير او ندر سبك نث

. ديرس ينم گردش به يكس و بود خودش خاص -شيها داستان در - كه يشتاب د،يپسنديم

 ،1363 وجم،يخد(» شوند همگام او با بتوانند كه يكسان بودند كم رو،گرم يها يبانقال از يحت

. زند يباك و چاالك قلم م يش با سبكي بيف مصائب مردم روزگار خوياو در توص). 26. ص

ر آن را يپردازد و تأث ي مياسي و سيح به نقد اوضاع اجتماعيتلوصراحت و گاه بهاحمد گاه به آل

 معتقد) 1369 (ينيعابد ).95. ، ص1382، ييرزايم(كشد  يتصوير م بهيعاد مردم يبر زندگ

  :كه است
 نشان ،يغاتيتبل ياهويه متن در را ها آدم كه است نيا او يداستان يها مشخصه از گريد يكي   

 را خواننده يهمدرد برند، يم ها آن از كيهر كه يرنج فيتوص با تا كوشد يم بلكه دهد ينم

 تار سه دنيخر كه شيآرزو به ها مدت از پس يمرد» تار سه «در مثالً زد،يبرانگ ها آن به نسبت

  ).253. ص (رود يم باد بر شيآرزوها تمام متعصب، يمرد با يريدرگ از پس اما رسد، يم است

 حرف بود يحيصر آدم جالل «كه است معتقد) 1366. ص ،1366 ( دانشور نيميس    

  .»است طرف يكس چه با بداند دشمن تا ردكيم رو را دستش بود، يكي عملش و

   »بچة مردم« داستان ي سبكيها يژگيو. 1. 4

ران پا يخ اي تاريهان دورانيتري از بحرانيكي است كه در يسندگانياحمد از نوجالل آل

 يهايافت، دگرگونيران راه ياندك به ا كه تمدن غرب اندكيدر دوران. گذارديدان ميبه م

ز يات نين، ادبيهمچن. وجود آمد كشور بهي و اقتصادياسي، سي اجتماعيا در ساختارهيميعظ

جاد ي ايهاي به دگرگوني معاصر پاسخيد و آثار ادبين گرديادي بنيراتيي دستخوش تغينحوبه

انه يگراگرا و واقعسندگان به خلق آثار جامعهين دوران نويدر ا. ها بودندن بحرانيشده در ا

  ، يعنيست؛ ين منظر نگريد از هميز بايحمد را ناجالل آل.  آوردنديرو
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 يراني اي جامعة بحرانيان نفس براي در خلق و ابداع زبان بي است كه سعيسندگانيجالل از نو    

 خود ي و فرم اثر ادبيها را در زبان، ساختار جمله، انتخاب واژگان، ژانر ادبن بحرانيدارند و ا

 يقين مدعا كه سرچشمة حقي بر اي است كه آثارشان شاهديسندگانيدهند و ازجملة نويانعكاس م

  ).35. ، ص1384، يرصادقيم( است يت اجتماعيات، واقعي، ازجمله ادبيقيهرگونه ابداع حق

اش به جامعة پيرامون خود چشم داشت و جهان واقعي را در تمامي آثار داستاني« جالل 

؛ )564. ، ص1378امامي، (» دهد ميهايش قراركه شخصاً تجربه كرده پايه و شالودة نوشته

پرداختن به مسائل اجتماع و حاكي از نگاه « است كه موضوع اصلي آثارش يهيبنابراين، بد

 جالل از ييهدف نها). 56. ، ص1369بهارلو، (» هاي فقير جامعه استدلسوزانة نويسنده به آدم

وسته از مشاهدات خود ين هدف پيش است و با ايات جامعة خوينوشتن داستان، بازتاب واقع

وجوي سبكي احمد همواره در جستآل). 310. ، ص1376احمد، آل(كند ي ميبردارادداشتي

ن يكرد ا رو، او همواره سعي ميران كارآمد باشد؛ ازايني ايان مسائل جامعة بحرانيبود كه براي ب

هايش منعكس  طوركلي، مختصات سبكي نوشتهها را در ساختار جمالت، واژگان، و به بحران

 جامعه ي و اجتماعياسيت سيگذاران ادبيات نويني است كه با واقع اساس، او از پايهنيكند؛ برا

  . ل شده استيهاي زندگي مردم تبد  بيان واقعيتي برايخته  و به زبانيدرآم

 است و ينش ادبينش ازجمله آفريش هرگونه ابداع و آفريداي عامل پيت اجتماعيواقع

گرا   واقعيا سندهي، جالل نويشناس ل ازنظر سبكيدلنيهمته توجه داشت و بهن نكيجالل به ا

 جالل، بيش يشناس در سبك.  برجستة سبك آثار او استيژگي وييگرا قت، واقعياست و درحق

احمد آل«. خوردي مچشم بهيا وة محاورهي و شييگو صهجاز و خالير اي نظياز هرچيز عوامل

پذير و وار است و تكرار ويژگي آن دو عنصر ايجاز و خشمي شالقگذار نوعي نثر است كهپايه

 ،ن دانشوريميقول س كه بهينثر). 305. ، ص1380ايي، رستگارفس(» تقليدكردني هم نيست

ن است يآفر و حادثهيميح، صمي، صرين، افراطين، خشمگيزبيق، تي، حساس، دقيتلگراف

شه دارد، يرا كه در نثر زمان قاجار رع وصف يوة سريجالل ش). 5-6. ، صص1369دانشور، (

وة ي مقطع و فشرده، معروف به شياوهياست؛ شقل داده و آن را برنده و درخشان ساخته يص

-111. ، صص1381سپانلو، (اند كردهيد ميار از آن تقليسندگان آن دوره بسي كه نويتلگراف
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ها و دم را با تمام زشتيدانست كه اگر بخواهد واقعيات زندگي مرخوبي ميجالل به). 110

» بريده و مقطعبريده« نثري صريح و صميمي  و نيز يها، درقالب داستان بگنجاند، بايستزيبايي

عابديني، (» آميخته با اصطالحات عاميانه و تعابير مذهبي«و ) 232. ، ص1376محمود، آل(

يابد درخشان دست ميبه ايجازي «احمد در آثارش  آل،دليلهمينبه. برگزيند) 40. ، ص1388

 ). 214. ، ص1388، ينيعابد(» كوشد، زبان داستان را به زبان محاوره نزديك كندمي] و[... 

      دورة خويش، زبان محاوره رانويسان همتوان گفت كه جالل در مقايسه با ساير داستانمي

گان محاوره از كه تشخيص واژايگونهكار گرفته است؛ بههمة آثارش بهصورت جدي در به

در اغلب ). 291-292. ، صص1360ميرصادقي، (هايش كار آساني نيست واژگان ادبي در نوشته

  .ري استيگ ام و جهتي پيفهم و داراها كامالً ساده، قابل ت داستانيآثار او، روا

 آن زمانه است، مانند يت اجتماعيگرفته از واقعكه روايتي نشأت» بچة مردم«داستان كوتاه 

شود و از همان ابتدا مخاطب را وارد ماجرا  يگر جالل بدون مقدمه آغاز مي از آثار دياريبس

ة يشود، از زاويمجامله و عريان نشان داده م ن داستان كه در آن پلشتي فقر بسيار بييا. كنديم

ن روزگاران و يتر تلخ) يرانيا (يزن شرق«ن داستان يدر ا. ت شده استيشخص رواد اوليد

 يه كالبدين دستمايد بتوان گفت كه ايشا. [...] گذارند يسر من اوضاع را پشتيتر دهيستمد

زاده بارفروش، نجف(» ث مكرر رنج زن استين، حدين داشته باشد، اما در جامة راستينماد

 است كه ي فرزنديش داراي است كه از ازدواج اول خوي داستان زنيراو). 42. ، ص1374

 را ينكه مبادا همسرش ويباشد و زن از ترس ا ي نمي از ويهمسر دومش حاضر به نگهدار

اگر «: كند  و فرار ميگذاردميطالق دهد، كودك را در ازدحام جمعيت يكي از ميادين شهر جا 

او كودك خود را به ). 17. ، ص1349آل احمد، (» كردم؟يداد چه مين شوهرم هم طالقم ميا

  را يا  مسموم جامعهي فضايا  كامالً محاورهي با زبانن داستانيا. كنديبرد و رها ميابان ميخ

ن ي كه در آن، چنيا جامعه.  وجود مرد استيليكشد كه در آن، زن تنها طف ير ميتصوبه

اگر «: ديگويكه زن داستان مگونههمان. كندي جلوه ميعي و طبي كامالً منطقيرانساني غيرفتارها

» !ست كنمي سر به نيك جوري ناچار بودم بچه را كردم؟يداد چه مين شوهرم هم طالقم ميا

 كند، از داشتن فرزندش يرينكه از طالق دومش جلوگي اياو برا). 17. ، ص1349احمد، آل(
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ابان ي را در خيبرد و پس از كشمكش فراوان ويابان مياو كودك را به خ. كندي ميپوش چشم

  از يكي.  شودي زن ظاهر ميراكند و در آخر داستان، بچه، در حكم بچة مردم بيرها م

 و گاه حتي با زبان كودكانه و يا  محاورهن است كه با زبانين داستان اي اي سبكيهايژگيو

 ياياحمد متناسب با فضا و لحن داستان و دن درواقع، جالل آل. ان شده استيكامالً عاميانه ب

آيد از  نظر ميت كه بهده اسي را برگزي سبكي و زباني خاصيها يژگيت داستان، وي شخصيذهن

 يداستان» بچة مردم«داستان كوتاه . آيندحساب ميپوشي اين متن به هاي غيرقابل چشم شاخصه

      ان و ي و عريميلحن آن صم. افتدي اتفاق مي است كه در دوران حكومت پهلويستيرئال

ن يدر ا. تنداشتن مردم جامعه اسي و آگاهيخبريدن جهل و بيركشيتصواش بههيمادرون

      ح و يار صرين است و بسيزبيانه و تي، پرخاشجويميح، كوتاه، صميداستان، نثر جالل صر

  :كشدير ميتصو دردناك آشكارا بهيرحم جامعه را درقالب جمالتيات بيپرده واقعيب

  ).18. ، ص1349احمد، آل(» مينم و سه تا و چهار تا بزاي بنشي وقت دارم كه هيليحاال خ «-

احمد، آل (»ندياش بب گر را سر سفرهيك نرخر ديخواست پس افتاده يگفت نميراست هم م «-

   ).18. ، ص1349

تمام رها  مهي از جمالت را نيارياو تاحدامكان حروف اضافه و فعل را حذف كرده و بس     

ع يگ سرآهنجاز و ضربين موجب ايكند كه ايها استفاده م  آنيجابه »...«كرده و از عالمت 

  :شود ي مينثر و

     » …تام ويش دارااليا ببري. يرخوارگاه بسپري شيات را ببر  بچهيخواستيخوب، زن، م «-

  ).18. ، ص1349احمد، آل(

  ).18. ، ص1349احمد، آل(» …كشه  يخجالت نم! كنه يه هم ميگر «-

ست كه خاص انه اياد از لغات و اصطالحات عامين داستان استفادة زيگر نثر اي ديژگيو

  :باشديزبان محاوره م

احمد، آل (» سپرديگريشدة دا به خرابيگذاشت رخوارگاه يشود بچه را به شيدانستم ميم «-

    ).17. ، ص1349
  ).19. ، ص1349احمد، آل(» نميگرو سر سفرة خودم ببيخر د ه نرهيافتادة خوام پسيمن نم «-
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دادن جمالت  نشانيستفاده از لحن كودكانه براا» بچة مردم«گر داستان ي دي سبكيژگيو     

ها لحن متناسب با آن تيك از شخصي هريدرواقع، جالل برا. شده از دهان كودك استانيب

  :استدهيت را برگزيشخص

  ).23. ، ص1349احمد، آل(» س هم داله؟يسميمادل، ت «-

  ).23 .، ص1349احمد، آل(» لميندفه تند مين ايمي منو بزال زخوب مادل «-

  »بچه مردم« رعايت سبك نويسنده در ترجمة داستان ييآزمايراست. 5

ت كرده است يشخص رواد اولية ديرا از زاو» بچة مردم«احمد، طوركه گفته شد، آلهمان

راوي . ده استياي برگز  ويژهي و سبكي زبانيها يژگي داستان ويت راويو متناسب با شخص

، يزيهلنا انگ. ساده دارد اري و بسيا ت و زبان محاوره جامعه اسيزن داستان از مردم عاد

شده به زبان فرانسه ها را در متن ترجمه يژگين وي كرده است ايز سعي نن داستان،يمترجم ا

ت جالل را در يمي و صمينيزبي توانسته صراحت، دقت، تيا ويد آيد ديمنعكس كند؛ اما با

   كند؟  ينيترجمه بازآفر

سنده و ي كرده است به سبك نويشود، مترجم سعيمه مشاهده مكه در طول ترجآنگونه

، تالش كرده است تا بتواند ين وفادارين اينش واژگان وفادار بماند و در عيوة او در گزيش

بر » بچة مردم« را كه داستان يري حاكم بر داستان را به خواننده انتقال دهد و همان تأثيفضا

  .جاد كنديزبان اياطب فرانسوزبان داشته است، در مخيمخاطب فارس

 يژگـ ي ترجمه بـه تبيـين چهـار و        يشناخت   سبك يها  يكر در بررس  يدانيم، ب   طوركه مي همان

 و  3يسـاز يعـ ي، طب 2حي، تـصر  1يسـاز سـاده : انـد از  ن چهـار مؤلفـه عبـارت      يا. پردازد  يز م يمتما

  ).27. ، ص1390، يحرّ (4يساز متوازن

                                                           

1. Simplification 

2. Explicitation 

3. Normalisation 

4. Levelling-out 
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   يساز ساده. الف

ام يا پيكردن زبان طور ناخودآگاه به ساده آن، مترجم بهي است كه طياوهي شيسازساده«

 ي، مطالب برايسازكر، در سادهيطبق نظر ب). 181. ، ص1996كر، يب(» پردازديا هر دو ميو 

گر ير، راه بر ديك تعبينش ي، با گزيسازن، در سادهيچنهم. شوديتر متر و سادهخواننده آسان

شود ي، به صراحت متن افزوده مييزدان حالت است كه با ابهاميدر ا. شوديها بسته مريتعب

  ).182. ، ص1996كر، يب(

 يشناخت  و سبكي، نحوي در سه سطح واژگانيساز ت، سادهيت وي بر-وسايباور لبه

              جة استفاده از واژگان كمتر است؛ يا نتيند يگان همان فرا واژيساز ساده. شود ياعمال م

، نحو ي نحويسازدر ساده. گيرد ز در همين مقوله قرار ميي ني نحويساز ب، سادهيترتاينبه

 يها يا توالي، جمالت ي سبكيساز در ساده. شوديتر مدشوار متن مبدأ در زبان مقصد ساده

 يگردند و عبارات تكراريده ميچين عبارات پيگزيبارات كوتاه جاشوند، عي شكسته ميطوالن

شوند و ترجمة ي كمتر در ترجمه لحاظ ميرو، عالئم نگارششوند؛ ازهمين يا كم ميحذف 

، يحرّ(كنند  يكدست مي نامتعارف را يها رند و سبكيگيده مي متن را ناديها يقاعدگ يب

ن روش يگاه به هم» بچة مردم«ز داستان كوتاه  در ترجمة خود ايزيانگ). 27-28. ، صص1390

ا به ي وجود دارند، ترجمه نكرده است ي را كه در متن اصليمتوسل شده است و جمالت

ز است و يار متمايغايت موجز بوده و بس كه بهياحمد پرداخته است؛ نثر  نثر آليساز كدستي

  سبكي را در ترجمه نشان دهد؛ ن تمايزي ايخوب از موارد نتوانسته است بهيا مترجم در پاره

  : اندر در ترجمه حذف شدهيعنوان مثال، جمالت زبه

  ). 17. ، ص1349احمد، آل(» ن كار را بكنميبلند شوم بروم و امن خودم كه آزار نداشتم  «-

          »ابان گذاشتمي آسفالت وسط خي و رورو بلندش كردمادهي كنار پي جويو از رو «-

  ).18. ، ص1349 احمد،آل(

  )18. ، ص1349احمد، آل (»!اما چقدر بد بود «-

  : استامدهير جملة دوم در ترجمه نيو در عبارت ز
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احمد، آل(»  سپرديگريشدة دا به خرابيرخوارگاه گذاشت يشود بچه را به شيدانستم ميم «-

  ).17. ، ص1349
- «Je savais que je pouvais l'emmener à l'orphelinat» (Aleahmad, 2007, p. 
54). 

 آن اكتفا يساز احمد تنها به ساده  نثر آليقاعدگ يطوركه گفته شد، مترجم درمقابل بهمان

  :كند يم

 ).20. ، ص1349احمد، آل(»  زد كهين فكر هم بهم هيا «-
- «Une petite voix me disait» (Aleahmad, 2007, p. 55) 

، 1349آل احمد،  (»م را نبرند؟يته باشم كه معطلم نكنند و آبروتوانستم حتم داش ياز كجا م«

  )17. ص
- «Dieu sait ce qui pouvait m'y attendre» (Aleahmad, 2007, p. 54). 

  )18. ، ص1349آل احمد،  (» كه رات ندن؟يچ رفتيخوب زن، تو ه«
- «Ça ne coûtait rien d'essayer» (Aleahmad, 2007, p. 54). 

  ).18. ، ص1349آل احمد، (» كندي شوهرم مرا با بچه قبول نميقتآن هم و«

- «Et surtout si celui-ci est devenu un obstacle à ma vie de couple?» 
(Aleahmad, 2007, p. 55) 

  حيتصر. ب

، 1996كر، يب( در ترجمه است ي ابهامات متن اصليساز ل به شفافي تمايح نوعيتصر

حات يصورت است كه ابهامات متن برطرف شده و تلونيان بهح در  متيتصر). 180. ص

درواقع، . شوند ي به متن اضافه ميريپذ ش خوانشي افزايگردند و حروف اضافه برا يآشكار م

پردازد ي به آن ميبا افزودن اطالعات اضاف است كه به شرح موضوع، همراهياوهيح شيتصر

، متن ير متن و افزودن اطالعات ضروريا تفسن روش مترجم بيدر ا). 180. ، ص1996كر، يب(

 يز مترجم تنها براين» بچة مردم«در ترجمة . كنديتر مينيتر و ع خواننده ملموسيرا برا

   :عنوان مثال وجود ندارند؛ بهي را به متن اضافه نموده است كه در متن اصلي عبارتيساز شفاف

 ).18. ، ص1349احمد، آل(» ختير دلم يا غصه رويك دنينكه ياز حرف آن زن مثل ا «-
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- «Les paroles de la voisine se mirent à raisonner dans ma tête, c’est comme 
si tout le malheur du monde était en moi» (Aleahmad, 2007, p. 54). 

).18. ، ص1349احمد، آل(» م دادي دلداريليخ. ديباز هم مادرم به دادم رس«  
- «Cette fois encore ma mère vint à mon secours et me réconforta. Comme 
savent si bien le faire les mères. Et elle finit par m'apaiser» (Aleahmad, 
2007, p.55). 

. ، ص1349احمد، آل(» خت توي ريرا گفت، باز دلم هرن ي ايمان وقت ةياما آن زن همسا... «

18.(  
- «…mais lorsque cette femme me fit le reproche, tout s'est chamboulé dans 
ma tête et une peur effroyable a envahi mon esprit» (Aleahmad, 2007, p. 
54). 

  ).18. ، ص1349احمد، آل(» گر كجاها را گفتيدانم دي نم«
- «Je ne me souviens plus de tous les noms d'établissement où on pouvait 
placer les enfants qu'elle m'a cité» (Aleahmad, 2007, p. 54). 

   يساز يعيطب. ج

ت از ي زبان مقصد و تبعيها يژگي ويساز ش به برجستهيت از گراي حكايساز يعيطب

، يز در سه سطح واژگانيند نين فرايا). 183. ، ص1996كر، يب( متعارف آن دارد يالگوها

 نامتعارف و مهجور در زبان مقصد ي نحويها واژگان و ساخت. شود ي اعمال مي و سبكينحو

 از يكي ،»بچة مردم«در ترجمة داستان . شوند ين ميگزي و متعارف جايعي طبيها با معادل

هاي  درواقع، گفته. كودكانه استت نشده است، زبان ي كه در ترجمه رعاي متن اصليها يژگيو

 توجهيقابل هاي بخش او هاي پردازي ح كلمات نيست و گفتهي قادر به تلفظ صحيكودك كه و

ن عبارات غالباً به ي ترجمة ايمترجم برا. است شده گرفته ناديده دهند، مي تشكيل را داستان از

  : آورده استيها در زبان مقصد رو  آنيساز يعيطب

  )21. ، ص1349احمد، آل( »م؟يليمادل تجا م «-
- «Où est-ce qu'on va maman?» (Aleahmad, 2007, p. 55) 

. ، ص1349احمد، آل( »ميم قاقا بخليپس بل. ومدسين كه نيپس مادل چطول سدس؟ ماس «-

21.(  
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- «Alors maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, elle n'arrive pas la 
voiture? Tu m'achètes des bonbons?» (Aleahmad, 2007, p. 55) 

  ).20. ، ص1349احمد، آل (»مادل ـ دسس اوخ سده بودس «-
- «Maman, il s'est fait bobo à la main le cheval?» (Aleahmad, 2007, p. 55) 

  ).20. ، ص1349احمد، آل(» س هم داله؟يسميمادل، ت «-

- «Maman, il a aussi des raisins secs?» (Aleahmad, 2007, p. 56) 

  يمتوازن ساز. د

، اگر آن را يعنيرد؛ يگيانه قرار ميشده در حالت متوازن و م، متن ترجمهيسازدر متوازن

ش دارد يانه گرايسمت مركز و مشده بهن ترجمهم، متيتصور كن) دو قطب (يين دو نقطة انتهايب

 يوه كار آسانين شي اييآزماي، راست)184. ، ص1996(كر يدة بيعقبه). 184. ، ص1996كر، يب(

  .است نه صورت نگرفتهيزمني درايقيست و تاكنون مطالعات گسترده و عمين

 معموالً دستخوش  كلماتيند ترجمه، اصالت فرهنگيم، در فرايدانيگونه كه ماما همان

د يعنوان مثال، مترجم در برگرداندن اصطالحات و امثال و تعبيرات باشود؛ بهيتغييرات م

توان گفت مترجم اين داستان در ترجمة يم.  از زبان مقصد داشته باشديقيشناخت عم

قبول اي قابل گونهاصطالحات داستان موفق عمل كرده است و توانسته مفهوم اصطالحات را به

  :به خواننده منتقل كند

    ).17. ، ص1349احمد، آل(» ك زن چشم و گوش بسته، مثل مني «-
- «Une femme comme moi, qui ne connaissais pas grande chose au monde» 
(Aleahmad, 2007, p. 54). 

  ).20. ، ص1349احمد، آل(» چشم شوهرم كور «-

- «Tant pis pour la gueule de mon mari» (Aleahmad, 2007, p. 55). 

احمد در باً همان زبان محاوره و سادة آليكار برده، تقر كه مترجم در ترجمه بهي زبان

 يشتريتر بوده و ارتباط ب يمي صمي مقداريتوان گفت زبان متن اصلياست؛ اما م» بچة مردم«

مد كوتاه، فشرده و احتر ذكر شد، نثر آل شيكه پگونه همان. را با مخاطب برقرار كرده است

شود كه مترجم يا نباشد؛ اما مشاهده مي گويدرستگانه بهي مخاطب بيد براي است و شايتلگراف
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 را اضافه نموده ييهاشتر خواننده به خواست خود بخشيم بي تفهين داستان، برايدر ترجمة ا

  . وجود نداردياست كه در متن اصل

  يريگ جهينت. 6

اي از ترجمه وجود ندارد و ف واحد، بسنده و يكپارچهيتعرطوركه مشاهده كرديم، همان

هركس بنا . دهي كردة واحد سامانيك نظري متعدد فرايند ترجمه را درقالب يها توان مؤلفه ينم

 خاص از ترجمه را در ذهن دارد؛ ي، مفهوميش و تجارب شخصيات جامعة خويبه مقتض

 در يشناس  مسئلة سبكيكر در بررسيب. باشدقبول نگران كامالً قابلي ديد براي كه شايمفهوم

در .  اشاره كرده استيساز يعيح و طبي، تصريساز ، متوازنيساز ترجمه به چهار مؤلفة ساده

ت يشناختي در حوزة ترجمه،  مسئلة رعا م تا پس از تبيين مالحظات سبكيدين مقاله كوشيا

  .مي كنيرساحمد بر جالل آل» بچة مردم«سبك را در ترجمة داستان كوتاه 

پردازان   است كه نظريهي از مباحثيكيطوركه ديديم، مسئلة سبك در ترجمه همان

گر ي دي و برخيت سبك را الزامي رعايبرخ.  ندارنديمطالعات ترجمه درمورد آن نظر واحد

سنده سبك ياند كه هر نو ها بر اين عقيده كنند؛ البته تقريباً همة آني قلمداد مياريآن را اخت

        ز يگر متمايسندگان ديسنده را از نويك نوين موضوع است كه يد را دارد و همخاص خو

 يك مترجم مبتديكند و تنها  ير مييسنده تغيرو، سبك مترجم براساس سبك نونيسازد؛ ازايم

اند  بسياري بر اين عقيده. ك سبك ترجمه كنديسندة مختلف را به يتواند چند اثر از چند نو يم

سنده را سرلوحة يوة نگارش نوي به سبك و شيبنديد پايند ترجمه باير خالل فراكه مترجم د

صورت او نيراي خود را در ترجمه دخالت ندهد؛ درغيكار خود قرار دهد و سبك شخص

ام را مطابق با يد پي بايو. كه هست، به فرهنگ مقصد وارد كندسنده را آنگونهيام نويتواند پ ينم

ن يآورد، ايوجود م در ترجمه بهيراتيي مخاطب انتقال دهد و اگر تغسنده بهيوة نويهدف و ش

  . سنده تمام شوندير سبك نوييمت تغيد به قيرات نباييتغ

 است و او با انتخاب يميح، كوتاه و صمياحمد صرنثر آل» بچة مردم«در داستان 

هلنا انگيزي . دكنيرا به خواننده منتقل م) معنا(ام يهاي سبكي خاص خود قسمتي از پ ويژگي
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 يشتر درراستايرات بيين تغيوجود آورده است كه اند ترجمه بهي فراي را طيراتييش تغيوبكم

  رسد كه واژگانينظر ماند؛ اما به اوردهيوجود ن در سبك بهير چندانيياند و تغام بودهيم پيتفه

احمد را ندارند و م آل كاليرگذاري صراحت و تأثيقدر كافبه» بچة مردم«كاررفته در ترجمة به

  .  را ندارندينيزبيهمان دقت و چاالكي و ت

م كه مترجم در يديكر، دي بيشنهادي سبك ترجمه با توجه به چهار اصل پيپس از بررس

از » بچة مردم« در ترجمة يزيانگ. استسنده دست زده ير سبك نويي از موارد به تغياريبس

 يش جمالتي به انتخاب خويو. گرفته است بهرهيازسيعيح و طبي، تصريساز سادهيهانديفرا

ن كار را با هدف انتقال ياو ا. استاورده يها را در ترجمه ن حذف نموده و آنيرا از متن اصل

ر در يين تغيا. استهم زده سنده را بري سبك نوي در موارديام انجام داده است؛ وليتر پساده

تر اشاره شيكه پگونهرا، همانير در محتوا شود؛ زيي از موارد موجب تغيتواند در برخيسبك م

 است ي اجتماعيهاساخت ژرفيهاتيش واقعين داستان، نماياحمد از نوشتن اشد، هدف آل

ر يين، هرگونه تغين هدف باشد؛ بنابرايده است كه متناسب با اي را برگزيمنظور سبكنيهمو به

 از يكيعنوان مثال،  اثر منجر شود؛ بهيار در هدف و محتويي ممكن است به تغيدر سبك و

ن ترجمه در اثر حذف عبارات و ياحمد صراحت نثر او است كه در ا آليات سبكيخصوص

گر از ي ديكين، يبراافزون. است داده ا قوت و اصالت خود را ازدستي ن رفتهي ازبيسازساده

م در ترجمه با استفاده از  و موجز او است كه مترجياحمد نثر تلگراف آلي سبكيهايژگيو

       رايژگين ويختن جمالت، ايآما درهميكردن دادن عبارات و اضافه بسطح ويند تصريفرا

 يكين، يبراعالوه. استن برده يجاز نثر را ازبي از موارد، ايت نكرده و در برخي رعايخوببه

مترجم دربرگرداندن . ستشده، لحن كودك اده گرفته ين ترجمه نادي كه در ايگر از موارديد

شده از دهان كودك را همانند جمالت انيلحن كودك موفق عمل نكرده است و جمالت ب

 يشود كه كودكي متوجه نميخوبكه خواننده بهيطورها ترجمه نموده است؛ بهتيگر شخصيد

ات ين خصوصيتريي از مبنايكيكه  است يحالاين در . ان كرده استين كلمات را بيساله اسه

، لحن كودك از يها است و در متن اصلتينش لحن متناسب با شخصين داستان، گزي ايسبك
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ن داستان ي از ايزيتوان انكار كرد كه ترجمة انگين همه نمي با ا.ز استيها كامأل متماگر لحنيد

 . ترجمه موفق بوده استينيگز و صحت واژهياحمد ازنظر فخامت زبان، روشنآل
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