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  چكيده

روند، واضح اسـت كـه    ميها به سمت علمي شدن پيش  با توجه به اينكه امروزه همه حرفه
كننـد تـا بـا تكيـه بـر       ازپيش تـالش مـي   ترجمه نيز از اين امر مستثنا نبوده و مترجمان بيش

هـايي كـه از    هـا و انديشـه   غالب نظريـه . ها دست به قلم ببرند و اثري را ترجمه كنند نظريه
و  1ن واژهاند بر پايه نوعي دوگـانگي و تقابـل بـي    ديرباز تاكنون در مورد ترجمه مطرح شده

بر اساس ايـن دوگـانگي، واژه و معنـاي يـك اثـر، دو قطـب مخـالف        . استوار هستند 2معنا
. توانند هر دو با هم ترجمه شوند و بـه زبـان مقصـد انتقـال يابنـد      يكديگرند كه اغلب نمي

و يـافتن پاسـخي بـه      هدف اصلي مقاله حاضر، بررسي تعامل و همزيستي واژه و معناست
توان برداشت تـا واژه   اين دوگانگي را مي اسطة كدام روش هنگام ترجمه و اين پرسش كه به

  .و معناي اثر مبدأ همراه هم منتقل گردد
  .ترجمه، واژه و معنا، تقابل و تعامل، آنتوان برمن :هاكليدواژه

  مقدمه

، همواره يك تقابل )عناصر سازنده يك متن ادبي(در ديدگاه سنتي ترجمه، ميان واژه و معنا 
و دوگانگي وجود دارد كه سبب شده است تا عمل ترجمه، يـا در قالـب ترجمـة واژه تعريـف     

عنـوان دو قطـب    ها و باورهاي سـنتي ترجمـه، واژه و معنـا بـه     در نظريه. شود و يا ترجمة معنا
كنـد و امكـان    شوند كه حضور يكي در ترجمه، حضور ديگري را نفـي مـي   مي مخالف پنداشته

اين مقاله برآنست تـا  . رسد همزيستي و تعامل بين اين دو در بيشتر موارد به نظر غير ممكن مي
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توان به جاي تقابل، از تعامـل و همزيسـتي واژه و معنـا     به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي
اين دوگانگي را از ميان برداشـت و واژه و معنـاي اثـر مبـدأ را      ه سخن گفت و در هنگام ترجم

هاي تعامل ميـان   پردازيم به معرفي نظريه رو در ابتداي بحث خود مي ازاين. همراه هم منتقل كرد
سپس بـه بررسـي دقيـق    . كه اغلب معاصر و مربوط به قرن بيست هستند "معنا-واژه"دو قطب 

براي ارائـة  . كند چراكه نظرية وي به راه ميانه در ترجمه تأكيد ميپردازيم؛  نظرية آنتوان برمن مي
كنـد بـر پيكـرة مطالعـاتي فرانسـه       را كه برمن معرفي مـي  "هايي گرايش"تر مطلب كاركرد  دقيق

هاي كوتاه آنا گاوالدا و برگردان خانم دارچينيان بـه زبـان فارسـي و بـا عنـوان       مجموعه داستان
 .ميداد قراري بررس مورد باشد، منتظرميي جاي كس داشتم دوست

 

  پيشينة تحقيق

مدار مشهور  گردد؛ سخنور و سياست باز مي1به سيسرون "معنا-واژه"منشأ تقابل و دوگانگي 
بهتـرين  سيسـرون در رسـالة خـود بـه نـام      . رومي و اولين فردي كه در مورد ترجمـه نظـر داد  

 Ballard, 1992 ,p(شـود   عنوان اولين نوشته نظري در مورد ترجمه شناخته مي كه به 2سخنور

آشكارا و براي نخستين بار به موضوع ترجمه پرداخت و بيـان داشـت كـه عمـل ترجمـه      ) 40
وي تحت تأثير ). همان. ك.ر(عبارت است از انتقال معنا يا واژه يك اثر از زباني به زباني ديگر 

طون براي موجوديت انسان، يعنـي جـدايي بـين جسـم و روح قائـل بـود، در       دوگانگي كه افال
رسالة خود واژه و معنا را مقابل يكديگر قرار داد و اعالم كرد كه ترجمه، يا ترجمـه واژه اسـت   

سيسرون در اين رساله با بيان اينكه ترجمه معنـا  . ها باشد تواند هر دوي آن يا ترجمه معنا و نمي
اعالم داشت و  "معنا–واژه "نمايد، موضع خود را در خصوص دوگانة تر مي از ترجمه واژه مهم

به اين ترتيب راهي باز كرد براي دوگانه انگاري در ترجمه و بحث در خصوص اينكه در عمل 
، اتـين  5، بـوئس 4، سـن ژروم 3افـرادي همچـون هـوراس   . ترجمه اولويت با واژه باشد يا با معنا
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كه پس از سيسرون در وادي ترجمـه و تفكـر در مـورد آن    3ابالنكور، پِرو د2، مارتين لوتر 1دوله
قدم برداشتند، به پيروي از آن سخنور رومي بـا رويكـردي دوگـرا بـه ترجمـه نگريسـتند، امـا        

برخي خود را همچون سيسـرون  . گرفتند "معنا –واژه "هركدام موضع متفاوتي نسبت به دوگانة
ا پس زدند و برخي ديگـر نيـز بـه ترجمـة واژه بهـا      طرفدار معنا معرفي كردند و ترجمة واژه ر

  .دادند و معنا را نفي كردند
هـا بعـد    هاي تفكري را بنا كرد كه قرن توان گفت كه سيسرون نخستين پايه به اين ترتيب مي

هـاي ترجمـه    تدريج كـه نظريـه   با گذشت زمان و به. اساس تفكر ترجمه شناختي را تشكيل داد
ي سيسرون در قالب الگوهاي دوگانـه ديگـري   "معنا–واژه"ض نمايتكميل شدند، تركيب متناق

هـاي شـفاف و    ، شيشـه 6، تعادل صوري و تعادل پويا5، واژه و روح كالم4چون محتوا و صورت
  .و غيره نمود يافت 8، مبدأ گرا و مقصد گرا7هاي رنگي شيشه

 –واژه "انـة تر بيان شد دوگانه انگاري افالطون سـبب پديـدار شـدن دوگ    طور كه پيش همان
شناسـي و مفهـوم   در ترجمه گرديد اما آنچه استمرار اين رويكرد را فراهم سـاخت، زبـان   "معنا

شناسـاني همچـون    در قرن بيستم با ورود زبان. بود -9نشانه زباني سوسور دوگانه دال و مدلول
 بـه حـوزه ترجمـه    13و ژرژ مـونن 12، وينـه و داربلنـه   11، كتفورد10بيستم با ورود آندره فدروف

پردازان معاصر نيـز زيـر سـلطه نشـانه      شناختي به ترجمه، نظريه شناسي و پيدايش رويكرد زبان
مثـال   عنـوان  زباني و دوگانه سوسور، بازهم رويكردي دوگانه نسبت به ترجمه پيش گرفتند؛ بـه 
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) و واژه(پرداز ديگر در ترجمه شناسي، بسته به اينكـه مترجمـان بـه مـتن مبـدأ       نظريه 1الدميرال
در . ها را به دو گروه مبدأ گرا و مقصد گرا تقسـيم كـرد   ، آن)و معنا(بند هستند يا متن مقصد پاي

ي الدميرال در ترجمه شناسي جايگاه "مبدأ گرا -مقصد گرا"حال حاضر، زوج يا تركيب دوگانة
بندي  كه امروزه مترجمان ادبي را اغلب به اين دو گروه تقسيم طوري مهمي را پيدا كرده است؛ به

  .كنند مي
طور جبـري يـا    آيد كه ترجمه به بنابراين از مطالعة پيشينه و سير ترجمه شناسي چنين بر مي

تضـاد ميـان واژه و   . ها باشد تواند هر دوي آن ظاهر نمي ترجمه معنا است و يا ترجمة واژه و به
رج از توان ايـن رشـته را خـا    معنا چنان جايگاه مهمي در ترجمه شناسي پيدا كرده است كه نمي

معنا تصور كرد و تصور يك رابطه ديالكتيك ميان ايـن دو عنصـر غيـر     -چارچوب دوگانه واژه
  .نمايد ممكن مي

  

  بحث و بررسي

  تعامل ميان دو قطب مخالف. 1

مثابـة   الدميرال معتقد است كه انتقال همزمان واژه و معنا غير ممكن است چراكه اين كار بـه 
تـوان در طـول تـاريخ     حـال مـي   بـااين ). Ladmiral, 2004 ,p19(ماند  آميزش آب و آتش مي

پردازاني، هرچند اندك، را يافت كه تعامل ميان واژه و معنا  پردازي در مورد ترجمه، نظريه نظريه
لئوناردو . ورزند ضرورت برقراري تعادل ميان واژه و معنا اصرار مي دانند و به را امري ممكن مي

عنـوان اولـين رسـاله تخصصـي در مـورد       ، كه بـه 3نقص بي م ترجمهدر رساله خود به نا2بروني
واحـد بـه دو اربـاب واژه و معنـا      دارد كه يك مترجم بايد درآن شود، بيان مي ترجمه شناخته مي

نيز رويكرد ديالكتيكي بـه ترجمـه    4ژاك آميو ).Guidère, 2008 ,p33به نقل از (خدمت كند 
عالوة سبك و شـيوة گفـتن    وي معتقد است وظيفه يك مترجم انتقال محتوا و صورت، به. دارد

                                                           

1 Ladmiral 
2 Leonardo Bruni 
3 De la traduction parfaite (2009) 
4 Jaques Amyot 
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يكـي   ،1ساسـي لوئي اسحاق لوميسـتر دو  ).Van Hoof, 1991,p 37به نقل از  (نويسنده است
 در مقدمـه شـعر  . است پردازان و مترجماني است كه به راه ميانه در ترجمه پايبند ديگر از نظريه

كه دو ساسي آن را از التين به فرانسه ترجمه كرده است، وي اشاره 2سن پروسپر عليه گستاخان
كند كه اغلب مترجمان گرفتار دو حد نهـايي هسـتند؛ يكـي از ايـن حـدود نهـايي پايبنـدي         مي

كنـد كـه    مـي جا دوسيسي بيان  در همين. مصرانه به معنا و ديگري پايبندي مصرانه به واژه است
اين شعر، تالش كرده است از اين دو قطب و حد نهايي دوري كند و در ميانه آن  وي در ترجمه
از ديگـر متفكـران حـوزه     3نيكـوال بـوزه  ). Ballard, 1992 ,p 175بـه نقـل از   (دو قرار گيرد 

معنـا  كند كه اگرچه ترجمـه همزمـان واژه و    ترجمه نيز بر رابطة ديالكتيك واژه و معنا تأكيد مي
اي كـه   اي به زيبايي ترجمـه  هايي بسيار نادرند اما هيچ ترجمه امري دشوار است و چنين ترجمه

  ).Guidère, 2008 , p33(راه ميانه را پيش گرفته نيست 
اي از  توان نشانه پردازان دوران معاصر نيز مي هاي تعدادي از نظريه از سوي ديگر، در انديشه
 4توان بـه وينـه و همكـارش داربلنـه     پردازان مي اين نظريه ازجمله .تعامل ميان واژه و معنا يافت

روش نگاري تطبيقي فرانسـه و  پرداز در اثر خود به نام  شناس و نظريه اين دو زبان. اشاره داشت
كنند و سه فن يا  تقسيم مي 7و ترجمة غيرمستقيم6، ترجمه را به دو نوع ترجمة مستقيم5انگليسي

اللفظي يا كلمه به كلمه را در زمرة نوع  برداري و نوع تحت گيري، گرته يا شيوة ترجمه، يعني وام
يابي، تعديل، اقتباس و جـايگزيني را در زمـرة نـوع     اول و چهار فن يا شيوة ترجمه يعني معادل

 "غيرمسـتقيم –مستقيم"ترجمه توان تركيب يا زوج دوگانة  اگرچه مي. دهند دوم ترجمه قرار مي
اي وجـود   دانست اما در نظريه وينه و داربلنه نكتـه  "معنا -واژه"را نام ديگري براي زوج سنتي 

وينـه و همكـارش   . نمايـد  هاي دوگانه انگار در ترجمه متمايز مـي  دارد كه آن را از ديگر نظريه
و با تصديق هـر دو نـوع   شوند  يك از دو قطب دوگانه خود، برتري محضي قائل نمي براي هيچ

                                                           

1 Lemaistre De Sacy 

2sSaint Prosper contre les ingrat  
3 Nicolas Beauzée 
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واحد از هـر دو نـوع اسـتفاده     تواند در يك متن، درآن كنند كه يك مترجم مي از ترجمه بيان مي
خوبي گويـاي آن اسـت كـه ايـن دو      اين امر به). Vinay et Darbelnet, 1958, p 54(نمايد 
  .دانند پذير مي پرداز تعامل ميان واژه و معنا را امري امكان نظريه

كنند نتوانستند همگام با  اي ديالكتيك كه بر تعامل و تعادل ميان واژه و معنا تأكيد ميه نظريه
دوگرا پيشرفت كنند و در حوزه ترجمه شناسي جايگاهي را براي خود پيـدا  /هاي دوسويه نظريه

خ امـا تـاري  . ها بها داده نشده است كه بايد به آن چنان اند و آن نمايند؛ زيرا همواره در اقليت بوده
از يكديگر جـدا   2و عمل  1دهد كه نظريه  كند، نشان مي طور كه مشونيك بيان مي ترجمه، همان

هـا   اند مترجم هسـتند و انديشـه آن   اي در مورد ترجمه داشته همه يكساني كه انديشه«نيستند و 
رو اتحـاد و   ازايـن ). Meschonnic, 1999, pp 56-57(» هاسـت  هـاي عملـي آن   زاييدة تجربه

تواند امري غير ممكن پنداشته شود، زيرا ابتـدا يـك تجربـه عملـي      يان واژه و معنا نميتعامل م
  .بوده و سپس در قالب يك نظريه مطرح شده است

امـا در ميـان   . شـود  پـرداز محـدود نمـي    اعتقاد به تعامل ميان واژه و معنا به اين چند نظريـه 
پردازان دوگانـه   ديدگاه غالب در زمرة نظريهپردازان معاصر، حتي آنتوان برمن نيز، كه طبق  نظريه

، بر رابطه ديالكتيك واژه و معنـا تأكيـد   (Ladmiral, 1999 , pXV) انگار در ترجمه قرار دارد
  .ورزد مي

  

  نظريه برمن، راهي ميانه در ترجمه. 2

ــه  ــرمن، نظري ــوان ب ــاب   آنت ــرجم فرانســوي، در كت ــه و مت ــرداز ترجم ــا پ ــه و واژه ي ترجم
  ماهيت اصلي و قطعي ترجمـه معرفـي  عنوان  سو واژه را به از يك، 3در دوردست اي خانه مهمان

، ترجمه متن، زيرا متن از واژه تشـكيل  4كند ترجمه عبارت است از ترجمه واژه كرده و بيان مي
اي كه حفظ معنا را براي خود  ترجمه«دارد  برمن بيان مي). Berman, 1999 , p15(شده است 
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2 Pratique 

3 La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain 

4 Traduction de la lettre 
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كنـد، كـل را    نا را از واژه، از جسم ميرا، از پوشـش زمينـي آن جـدا مـي    دهد، مع هدف قرار مي
  .شود و درمجموع سبب نابودي واژه مي) 34همان، ص (»سازد يابد و جزء را رها مي درمي

گويـد و توضـيح    سخن مـي ) 41همان، ص (» پيوستگي مصرانه واژه به معنا«از سويي ديگر وي از 
  .شود شده باشد مايع رنجش و عذاب متن ترجمه شده ميدهد معنايي كه از واژة خود جدا  مي

توان نتيجه گرفت كه وي ديدگاه دوگانه انگار نسبت به ترجمه ندارد تـا   از سخنان برمن مي
برخالف ديـدگاه غالـب كـه بـرمن را نيـز در زمـره       . بخواهد ميان واژه يا معنا يكي را برگزيند

پردازان و مترجماني دانسـت   توان جزء آن دست نظريه دهد، او را مي مترجمان مبدأ گرا قرار مي
برمن براي پايان دادن به ديدگاه سـنتي دوگانـه انگـار در    . راه ميانه در ترجمه پايبند است كه به

ترجمه واژه اغلـب ترجمـه   . كند را در حوزة ترجمه شناسي وارد ميواژه ترجمه، مفهوم ترجمة 
كند اما در نظريه برمن ترجمـه واژه بـا ترجمـه     را در ذهن تداعي مي) اللفظي تحت(لفظ به لفظ 

معنـي بـا يكـديگر نيسـتند      تفـاوت دارد و ايـن دو هرگـز هـم     1به كلمه يا لفـظ بـه لفـظ   كلمه 
)Berman, 1999, p 13 .(       بـرداري و   ترجمه لفظ به لفـظ بـه عقيـدة بـرمن، بـه معنـاي گرتـه

دهد  آنكه ترجمه واژه، متن مبدأ را در قالب زبان ديگري ارائه مي بازآفريني متن مبدأ است؛ حال
كنـد از   گسسته شوند و منطقي كه در آن حكم مـي  موجود در متن اصلي ازهمآنكه پيوندهاي  بي

عصران وي متعـارف اسـت،    رو واژه در ادبيات برمن، با آنچه نزد پيشينيان و هم ازاين. بين برود
ترجمـة همـه    -برد ـ  گونه كه برمن از آن نام مي ـ آنترجمه واژهمنظور از . كند متفاوت بروز مي

ترجمـه و  بـرمن در كتـاب   . يابنـد  تغيير مي» 2هاي تحريفي گرايش«توسط  آن چيزهايي است كه
گرايش تحريفي وجود دارد كه اگر بـر واژة   13نويسد كه  مي اي در دوردست خانه واژه يا مهمان

هـاي   به بياني ديگر اين گرايش. شوند يك اثر ادبي اعمال شوند سبب تخريب آن به نفع معنا مي
هـا تخريـب واژه در جهـت     دهند كـه هـدف آن   ندي را تشكيل ميم تحريفي يك مجموعه نظام

طور ناخودآگاه توسـط مترجمـان بـر     ها كه گاهي به اين گرايش. حفظ معنا و صورت زيبا است
اي كه در آن واژه معنـا   رابطه(شوند، رابطة ميان واژه و معناي يك متن را  يك اثر ادبي اعمال مي

                                                           

1 Mot à mot 
2 Tendances déformantes 
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كننـد كـه در آن از بقايـاي يـك      بطه معكوسي را برقرار ميبرند و را از بين مي) كند را جذب مي
  ).67همان، ص  (شود تري پديدار مي واژه تخريب شده، معناي روشن

گـرايش   13توان نتيجه گرفت كه هنگام ترجمه چنانچه از كـاربرد ايـن    از آنچه گذشت مي
  .م در خود داردشود كه واژه و معناي متن مبدأ را با ه اي مي اجتناب شود، حاصل كار ترجمه

  

  ارزيابي پيكرة مطالعاتي. 3

تواند خود را از بنـد دوگانـة    شود كه چگونه يك مترجم مي قبل از هر اقدامي، اين پرسش مطرح مي
اي ارائه نمايد كه واژه و معناي متن مبدأ را بـا هـم در خـود جـاي داده      رها سازد و ترجمه "معنا–واژه"

نوشتار در زبان فرانسه و ترجمـة آن بـه زبـان فارسـي و يـك      است؟ براي پاسخ به اين پرسش به يك 
اي، و در چارچوب ترجمـة همزمـان معنـا و     نظريه ديالكتيك نياز است تا بتوان در قالب مطالعة مقايسه

  .توان واژه و معناي يك اثر را با هم ترجمه كرد واژه ثابت كرد كه مي
، 1باشـد  منتظـرم يي جـا ي كسـ  اشـتم د دوستپيكرة مطالعاتي در اين مقاله مجموعه داستان 

 1999اين مجموعه داستان در سـال  . ، نويسنده معاصر و موفق فرانسوي است2نوشتة آنا گاوالدا
هزار نسخه در فرانسه بـه فـروش رسـيد و در     200به چاپ رسيد و بالفاصله پس از انتشار در 

اين اثر در خارج از مرزهاي فرانسـه نيـز از    .داد اختصاص خود به را 3جايزه بزرگي 2000سال 
در ايران اثر مـذكور  . كشور جهان ترجمه و انتشار يافت 27شهرت فراواني برخوردار شد و در 

به قلم خـانم الهـام دارچينيـان منتشـر      1385اي است كه در سال  شهرت خود را مديون ترجمه
هاي ادبـي آن و   دوراز پيچيدگي ف و بهتكل اين مجموعه داستان به دليل نثر ساده، روان، بي. شد

  .همچنين محبوبيت و استقبال آن نزد خوانندگان ايراني انتخاب گرديد
تـر   طور كـه پـيش   همان. نظريه ديالكتيك انتخابي براي اين پژوهش نظريه آنتوان برمن است

نا بر اي است كه ب گرايش تحريفي دوري شده باشد، ترجمه 13اي كه در آن از  بيان شد، ترجمه
  .دهد عقيدة برمن معنا و واژه را با هم به زبان مبدأ انتقال مي

  

                                                           

1 Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part 
2 Anna Gavalda 

3 RTL-Lire 
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  ها آوري داده شيوة جمع. 4

طور  سپس ترجمه به. طور دقيق خوانده و تعداد كل جمالت آن شمرده شد ابتدا متن مبدأ به
طـور جداگانـه، و در برخـي مـوارد و بـر حسـب        دقيق مطالعه گرديد و در ادامه هر جملـه بـه  

كـه   طـوري  يافتنـد، بـه   جمالتي كه به دليل داشتن ارتباط معنـايي بـه هـم ارتبـاط مـي      ضرورت
هاي تحريفـي سـنجيده شـد تـا      تفكيك بودند، با متن مبدأ مطابقت داده شد و با گرايش غيرقابل

هـاي تحريفـي ترجمـه     كارگيري گرايش هاي متن مبدأ با به مشخص شود كه چه تعداد از جمله
 .اد دفعات تكرار هر يك نيز مشخص گرديداند و همچنين تعد شده
  

  ها نتايج حاصل از مطالعة داده. 5

جملـة مـتن مبـدأ،     2977با بررسي تقابلي متن مبدأ و مقصد مشخص شـد كـه از مجمـوع    
  :اند هاي تحريفي ترجمه شده با گرايش) درصد 93(جمله  2777

  
 1نمودار 
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.  مشـخص شـده اسـت    جـدول  هاي تحريفي نيـز در   تعداد دفعات وقوع هر يك از گرايش
هـاي   در جدول ذكر نشده است؛ چراكه بـه گفتـة بـرمن، كليـة گـرايش     1گرايش همگون سازي

آهنـگ و   هـاي تخريـب ضـرب    نظر به اينكه گـرايش . شوند منجر به همگون سازي مي تحريفي
رونـد،   به شمار مي 2هاي گرايش عقاليي سازي تخريب  سيستم و نظام زباني نيز از زيرمجموعه

  .است ذكر نشده 1رو اين دو گرايش نيز در جدول  ازاين
  1جدول 

  
  

و عقاليـي سـازي پربسـامدترين     طور كه در جـدول فـوق نمايـان اسـت، فقـر كيفـي       همان
حال در اين بخش از مقاله قصد داريم تا . روندها در ترجمه خانم دارچينيان به شمار مي گرايش

هاي تحريفي را مشـخص كنـيم و در گـام بعـدي ثابـت نمـاييم كـه         نخست وجود اين گرايش

                                                           

1 Homogénéisation. 
2 La rationalisation. 



  117                                          ...ا در تعاملواژه و معنا در تقابل ي                                       مهفتو چهل سال 

  

چند مثال گزينشـي   آمده در حد دست نتايج به. ها اجتناب نمود شود از بسياري از اين گرايش مي
  .اند هاي تحريفي پرتكرار ارائه شده در ادامه تحقيق به تفكيك گرايش

  

  1فقر كيفي

دهـد كـه عبـارات و اصـطالحات مـتن مبـدأ بـا عبـارات و          فقر كيفي اغلب زماني رخ مـي 
هـاي مـتن مبـدأ     اصطالحاتي جايگزين شوند كه از نظر غناي معنايي و آوايي هم سطح بـا واژه 

شايد بتوان گفت كه پرهيز از اين گرايش جـزء دشـوارترين كارهـا بـراي يـك متـرجم       . نباشند
هـا و   گويـد، داراي واژه  باشد؛ چراكه هر جامعـة زبـاني بسـته بـه زبـاني كـه بـدان سـخن مـي         

اصطالحاتي است كه بار معنايي و آوايي خاص خود را دارد و طبيعي است كه انتقـال ايـن بـار    
  .نمايد بيني ديگر امري دشوار مي ة زباني ديگر و با جهانمعنايي و آوايي در يك جامع

هـاي   وخـم  هـاي ادبـي و پـيچ    دوراز پيچيدگي حال در مجموعه داستان آنا گاوالدا كه به بااين
در اينجـا بايـد خـاطر    . رسـد  زباني است پرهيز از اين گرايش تحريفي امر دشواري به نظر نمي

متـرجم از جملـة   2تحريفي، ناشي از درك نادرسـت كارگيري اين گرايش  نشان كرد كه گاهي به
  :گردد مبدأمي شود كه اين امر به عدم تسلط وي به زبان مبدأ باز مي

  
- Entre chien et loup, le boulevard s’est apaisé et les voitures sont en 

veilleuses. (p. 10) 

  )20. ص. (نيستاز آن همه اتومبيل خبري ، لوار آرام استبهوا گرگ و ميش است، 
و در زمـان ماضـي نقلـي اسـت كـه در      ) pronominal(دو ضميره » est apaisé’s«فعل 

) آرام گرفتـه اسـت  (فارسي نيز بايد در قالب فعل مركب و در زمان ماضي نقلـي ترجمـه شـود    
آنكه اين فعل در ترجمه جاي خود را به يك جمله مسندي در زمـان حـال داده اسـت كـه      حال

در زبـان  » veilleuse«همچنين يكي از معاني واژة . شود ر كيفي جمله مبدأ مياين امر سبب فق
 les voitures sont en«فرانسه چراغ كوچك خودروست و به اين ترتيـب ترجمـه عبـارت    

                                                           

1L’appauvrissement qualitatif. 
2Contresens. 
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veilleuses «در . انـد  هاي كوچك خود را روشن كـرده  در فارسي آن است كه خودروها چراغ
توان اين جمله را بـدون   مي. يفي توسط مترجم هستيماين قسمت نيز مجدد شاهد گرايش فقر ك

  :چنين به فارسي ترجمه نمود هاي تحريفي اين استفاده از گرايش
  .هاي كوچك خودروها روشن است در هواي گرگ و ميش، بلوار آرام گرفته است و چراغ

- Tu le vois pas que je suis jalouse, tellement que j’en crève, tu ne vois 

pas que je manque d’amoûoûoûrrr. (p.37) 

  )51.ص. (بيني كه عشق را كم دارم بيني، نمي ام، باز هم حسادتم را نمي طور از پا درآمده اين
كه بيان كننده نتيجه، پيامد و يا اندازه  1هاي منطقي است از رابط» tellement que«عبارت 

مفهـوم عبـارت اصـلي را نـدارد و بـه نظـر       » طور اين«ت كه در متن فارسي عبار است؛ درحالي
طـرز نگـارش   . را به هم زده اسـت ) عمل و نتيجه(رسد كه سبب فقر كيفي شده و منطق آن  مي

بيانگر ميزان احساس شخصيت داستان نسبت به واژة عشق است كه در » amoûoûoûrrr«واژة 
اين تغيير نيز كاهش فقر كيفي ترجمه اين مقدار احساس در طرز نگارش منعكس نشده است و 

شود كه ترتيب جمـالت مـتن مبـدأ نيـز در      عالوه بر اين مشاهده مي. جمله مبدأ را در پي دارد
در » «tellement que j’en crèveعبـارت  ): گرايش عقاليي سازي(خورده است  هم ترجمه به

  .ترجمه در ابتداي جمله قرارگرفته است
  :ن جمله اصلي را به اين شكل برگرداندبدون اين تغييرات نيز شايد بتوا

  .بيني كمبود عشق دارم ميرم، نمي قدري كه دارم مي بيني كه حسودم، به نمي
- Elle avait été obligéede reconnaître qu’elleétait jolie et gaie et 

qu’elle avait des enfants de lui. (p.113) 

  )143. ص. (از او بچه داردهمسرش زيبا و خوشحال است و مجبور بود بفهمد 
تشخيص دادن، تمييز دادن، شناختن، پذيرفتن، قبول كردن، «به معناي » reconnaitre«فعل 

براي اين فعل در فارسي ما را بـا مثـال ديگـري از    » فهميدن«كاربرد معادل . است» اذعان داشتن
ست امـا در ترجمـه   مجهول ا» avait été obligé«عالوه بر اين فعل . كند فقر كيفي روبرو مي

صورت معلوم برگردانده شده است كه اين تغيير گرايش عقاليي سازي و فقر كيفـي را بـاهم    به

                                                           

1 Connecteur logique 
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آنكه در ترجمه بـاال   در ضمن سه فاعل مؤنث اول در متن اصلي يكي هستند حال .به دنبال دارد
جمـه  تر. منـدي مـتن شـده اسـت     اند و اين تغييـر سـبب تخريـب نظـام     ها تغيير داده شده فاعل

  :تواند اين جمله باشد هاي تحريفي مي پيشنهادي با اجتناب از گرايش
  .مجبور شده بود بپذيرد كه زيبا و خوشحال است و از او بچه دارد

- Je remontais le boulevard et lui le descendait. Nous étions du côté 
pair, le plus élégant. (p. 7) 

نظيرترين زوج به نظـر   بي. آمد درست رو به روي من پايين ميرفتم و او  من بلوار را باال مي
  )16.ص. (آمديم مي

كشي شده آن اسـت كـه دو شخصـيت داسـتان در      منظور نويسنده از عبارت مورد نظر خط
آنكه متـرجم بـه دليـل درك نادرسـت ايـن عبـارت را        هاي زوج بلوار هستند حال سمت شماره

را » رو روبـه «و » درست«هاي  سازي، مترجم واژه ي شفافبرا. اي ديگر ترجمه كرده است گونه به
آنكه بدون اين دو واژه مشكلي در فهم متن براي خواننـده ايجـاد    به متن اضافه كرده است حال

  :نوشت در ترجمه اين جمله بهتر بود مي. شد نمي
  .سمتدر سمت زوج آن بوديم، زيباترين . آمد رفتم و او پايين مي بلوار را به سمت باال مي

- Quoi, sans blague? Vous ne connaissez pas la rue Eugène-Gonon? 
Attendez, vous me faites marcher là?(p.36) 

در اين خيابـان   ديگذار يم شناسيد؟ صبر كنيد، شوخي؟ خيابان اوژن گونن را نمي چي؟ بي

  )29. ص(راه بروم يا نه؟ 
ــارت  ــل » vous me faites marcher«عب ــه دلي ــه ب ــرجم ب ــت مت ــورت  درك نادرس ص

ترجمه شده است كه كامالً نادرست است و از ارزش » گذاريد در اين خيابان راه بروم يا نه مي«
بعالوه با جايگزين كـردن ويرگـول بـا    . سازد كاهد و فقر كيفي حاصل مي معنايي متن اصلي مي

دن سـطح  آهنگ تغيير كرده اسـت و سـبب كمرنـگ كـر     عالمت سؤال در جمله نخست، ضرب
  :گونه ترجمه نمود بهتر است اين جمله را اين. اي جمله نيز شده است محاوره

  شناسيد؟ صبر كنيد، سر كارم گذاشتيد؟ شوخي؟ خيابان اوژن گونن را نمي چي، بي
- Je sors de là les joues roses et le froid me fouette les jambes. (p.12) 
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  )22. ص. (ام كرده پاهاي يخو  هاي سرخ روم با گونه ازآنجا بيرون مي
آنكه آرايه  دهد؛ حال اي انساني مي جلوه» froid«، به »fouetter«در جملة مبدأ كاربرد فعل 

تشخيص در ترجمه منعكس نشـده اسـت و سـبب كـاهش غنـاي معنـايي و قسـاوت سـرما و         
ه اسـت، در  با حذف آرايه از سطح ادبي متن نيز كاسـته شـد  . شود هايش در متن مبدأ مي تازيانه

ترجمة پيشنهادي بدون كـاربرد گـرايش فقـر    . شود نتيجه در آن نوعي عاميانه سازي مشاهده مي
  :كيفي

  .زند هاي سرخ و سرما بر پاهايم تازيانه مي آيم با گونه ازآنجا بيرون مي
- Scritch, Scritch… (p. 41) 

 ) 57. ص( .خاراند ريشش را مي

جمله مقصد از نظـر  . رخ داده كه به آن فقر آوايي گوينداي ديگر از فقر كيفي  در اينجا گونه
براي تقليد صـداي خـارش بكـار    1آوايي آوايي هم سطح جمله مبدأ نيست؛ چراكه در فرانسه نام

شـايد بهتـر بـود متـرجم معـادل      . آنكه در برگردان فارسي تبديل به فعل شـده اسـت   رفته، حال
  .را بكار گيرد "...خرت، خرت"آوايي آن يعني  نام

  

  2عقاليي سازي

گـذاري مـتن مبـدأ     منظور از عقاليي سازي اعمال تغيير در ساختار نحوي و شـيوة عالمـت  
شكستن جمالت، جابجايي اجزاي جمله، بر هم ريخـتن نظـم حـاكم در ميـان اجـزاء و      . است

كـاربرد عقاليـي   . رود هاي اين گرايش به شـمار مـي   ها بر اساس نظمي ديگر از نمونه چينش آن
آهنگ و تخريب نظام زباني را نيز بـه دنبـال    هاي ديگري ازجمله تخريب ضرب حريفسازي، ت

بينـي   منظور آنكه متن مقصد بيشتر خوشايند خواننده باشـد و بـا جهـان    برخي مترجمان به. دارد
زباني وي سنخيت بيشتري بيابد و با ساختارهاي نحوي زبان مقصـد سـازگارتر شـود بـه ايـن      

توان اين گرايش را  تر ذكر شد، مي هايي كه پيش عالوه بر نمونه. رندآو گرايش تحريفي روي مي
  :در جمالت زير نيز مشاهده نمود

- Elle va à la garderie chercher son enfant. (p.20) 
                                                           

1 Onomatopée. 
2 La rationalisation. 
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  )30. ص. (دارد كودكش را بر مي. رود به مهدكودك مي
تفكيك دو جمله و در اينجا . عبارت متن اصلي در قالب دو جمله مستقل ترجمه شده است

آهنـگ بـا ايجـاد مكثـي      مندي متن و تخريب ضـرب  تغيير عالئم سجاوندي سبب تخريب نظام
رسد ترجمة آن بـدون ايـن تغييـرات و بـدون مشـكلي       به نظر مي. طوالني در جمله شده است

  :اساسي در ساختار و فهم آن به شكل زير برگردان شود
  .رود به دنبال كودكش به مهدكودك مي

- On ne peut pas tout prévoir. Jamais.Là on pouvait pas prévoir 
[...](p.46) 

  )63. ص[...](بيني كرد  شد پيش بيني كند، نمي چيز را پيش تواند همه آدم نمي
عبارت متن اصلي از دو جمله مجزا تشكيل شده اسـت و امـا در ترجمـه ايـن دو جملـه و      

آنكه ترجمة آن بدون بـه   اند؛ حال پيوسته هم بهاي كه مربوط به سطر ديگري است  همچنين جمله
» آدم«در ايـن جملـه   . نمايـد  هم پيوستن دو جمله مشكلي در فهم يا ساختار جمله ايجـاد نمـي  

. رسـد  سازي افزوده شده است و بدون اين تغيير جمله كامالً مفهوم به نظر مي صرفاً براي شفاف
رفتـه كـه ايـن خـود      سازي شده نيز ازميـان  تهكه ميان دو نقطه برجس» هرگز«بعالوه تأكيد منفي 

  :گونه ترجمه نمود بهتر است اين جمله را اين. آيد نوعي فقر كمي نيز بشمار مي
  [...]بيني كرد  شد پيش اينجا نمي. هرگز. بيني كرد چيز را پيش توان همه نمي

- Madame Brudet, soixante douze ans,debout depuis belle lurette, 
toute racornie mais vaillante (p.86) 

عاطفـه ولـي    مدت زيادي سر پا ايستاد، كامالً خشك و بي .خانم بروده هفتاد و دو سال دارد
  .كشجاع وبي با

  )111.ص( 
عبارت متن مبدأ از يك جمله تشكيل شده اما در ترجمه از دو جملـه مجـزا اسـتفاده شـده     

عقاليي سازي در افزودن افعـالي  . زده استاست كه اين عقاليي سازي ساختار جمله را به هم 
مـدت  «بـه معنـاي   » belle lurette«عبـارت  . كه در متن مبدأ وجود ندارند كامالً مشهود است

) levé(در اين جمله به معنـاي بيـدار، از رختخـواب برخاسـته      deboutاست و عبارت » زياد
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اي ديگـر ترجمـه كـرده     ونهگ كه مترجم به دليل درك نادرست عبارت اصلي را به است، درحالي
عالوه بر گرايش عقاليي سازي و فقر كيفي . كه موجب تغيير در معنا و فقر كيفي آن شده است

سازي و براي هر صفت در جمله مبدأ، دو معادل قـرار داده اسـت كـه ايـن      مترجم براي شفاف
ت و زمـاني  اين عمل كه تطويل يا اطناب اسـ . نمايد توجيه و غيرضروري مي روشنگري غيرقابل

پذيرد كه بدون افزايش معنا به متن اضافه شود از ديدگاه بـرمن آن روي سـكة فقـر     صورت مي
تـوان   ايـن جملـه را نيـز مـي    . كمي است تا همواره توازني بين متن اصلي و ترجمه باقي بمانـد 

  :دوراز هر گرايش تحريفي به شكل زير ترجمه كرد به
  .ت كه بيدار شده، كامالً خشك اما شجاعخانم بروده، هفتاد و دو ساله، مدتي اس

- Elle s’enfermait avec Fanny dans sa chambre etje les entendais glousser 
jusqu’au milieu de la nuit. (p. 124) 

. ص. (شـد  شان نصف شـب شـنيده مـي    صداي قهقهه ،بستند در را مي ،رفت به اتاق فاني مي
56(  

منـدي مـتن تغييـر كـرده و      برداشته شـده بنـابراين نظـام   در ترجمه از ميان » et«حرف ربط 
پيوسـته ترجمـه شـده اسـت كـه ايـن تغييـر، تخريـب          هم صورت سه جمله به عبارت اصلي به

كشي شده، فعل معلوم اسـت؛   همچنين در عبارت خط. زند آهنگ متن اصلي را به هم مي ضرب
تغيير ساختار نحوي مـتن اصـلي   اما در ترجمه تبديل به مجهول شده است كه اين امر عالوه بر 

در ترجمه كه طـول   "تا". آورد كاهد و عقاليي سازي را هم به وجود مي از غناي معنايي آن مي
سازد در ترجمه نيست، اين فقر كمي مدت خنده را فداي زمان خنده  ها را تعيين مي مدت خنده

  .كند سازد و از اين بابت فقر كيفي نيز ايجاد مي مي
  :شد طور ادا مي گذاري اين ر بود بدون تحريف عالئم نقطهقالب جمله بهت

 .شنيدم ها را تا نصف شب مي هاي آن كردند و جيغ خنده با فاني در اتاقش خود را حبس مي
- Il dit quelque chose mais ses mots ne font pas de bruit et je n’entends 

rien. Nous sommes émus. 
C’est horrible! Son téléphone portable vient de sonner. (p. 14) 

از ايـن بـدتر   . هـر دو معـذب هسـتيم   . شـوم  گويد اما آنقدر آهسته كه متوجه نمي چيزي مي
  )24. ص(زند  تلفن همراهش زنگ مي. شود نمي
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نخست آنكـه در نخسـتين عبـارت،    . شود در اين جمله چندين گرايش تحريفي مشاهده مي
اي كه نظم و منطـق حـاكم در    گونه اند به جاي خود را به جمله پايه و پيرو دادهپايه  جمالت هم

در مـتن اصـلي واژه   ). عقاليي سـازي (نخستين جملة متن اصلي در ترجمه به هم ريخته است 
»les mots «   فاعل بـراي فعـل»faire du bruit «  كـه در مـتن ترجمـه فاعـل      اسـت درحـالي

» معـذب «در عبارت دوم انتخـاب صـفت   ). اليي سازيفقر كيفي و عق(شخصيت داستان است 
كاهـد؛   نيز به نظر نامناسب است و از غنـاي معنـايي آن مـي   » ému«عنوان معادل براي صفت  به

اي ديگـر از عقاليـي سـازي حـذف عالمـت       نمونه. بنابراين بار ديگر با فقر كيفي روبرو هستيم
آهنـگ جملـه را نيـز تخريـب      كشي شده و كاربرد نقطه است كه ضـرب  تعجب در عبارت خط

بيش از آنكه ترجمـه جملـه   » شود از اين بدتر نمي«رسد عبارت  همچنين به نظر مي. كرده است
تر شدن و كاهش ارزش معنايي شـده   رو سبب طوالني اصلي باشد، تفسيري از آن است و ازاين

  :توان جمله باال را چنين ترجمه نمود مي. است
وحشتناك . ايم هيجان زده. شنوم يي ندارند و من چيزي نميگويد اما كلماتش صدا چيزي مي

  .تلفن همراهش زنگ خورد! است
- Fin d’après-midi un petit peu nerveuse, il faut l’avouer. (p.10) 

  )19. ص( بودمي عصبي كم كردم، يم استراحت ديبا ،بود نشده تمام بعدازظهر هنوز
تغييـر سـاختار   . آيـد تـا ترجمـه آن    حساب مـي  بهجمله فارسي تفسيري آزاد ازجمله اصلي 

 il faut»«و حذف عبارت » كردم بايد استراحت مي«ها، افزودن عبارت  نحوي و ترتيب عبارت

l’avouer توان جمله بـاال   مي. هاي تحريفي عقاليي سازي و فقر كيفي شده است سبب گرايش
  :را چنين ترجمه نمود

  .ايد اعتراف كرددر پايان بعدازظهر كمي عصبي بودم، ب
  

  1سازي شفاف

گيرد، به معنـاي   سازي كه در زمرة گرايش عقاليي سازي نيز قرار مي گرايش تحريفي شفاف
تـوان بـه دو    سـازي را مـي   شفاف. ها و ساختارهاي زباني در سطح معنايي است روشنگري واژه

                                                           

1La clarification. 
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نامـأنوس بـودن   هاي اجباري اسـت كـه بـه دليـل      سازي دسته نخست شفاف. دسته تقسيم نمود
ها و مفاهيم براي خوانندگان ايراني مترجم مجبور است اقدام بـه روشـنگري نمايـد؛     برخي واژه

رسد كه برمن نيز اين دسته  به نظر مي. اي است هاي غير اجباري و سليقه سازي دسته دوم شفاف
حكـم  شـمرد يـا آن را در    گيرد، مـذموم مـي   سازي را كه بدون توجيه صورت مي دوم از شفاف
تـوان   در ضمن ايراد ديگر آن است كه بـا اضـافه كـردن واژة توضـيحي مـي     . انگارد تحريف مي

  .ك واژه يا جمله را از ميان بردي1خاصيت چند معنايي
- Alexandre pourra se servir de la Golf de sa mère à condition qu’elle 

n’en ait pas besoin, sinon il prendra la vieille 104 qui est dans la grange. 
(p.90) 

استفاده كند البته هر وقت خودش نيـاز نداشـته باشـد،     اتومبيل گلف مادرش تواند از او مي

  )116. ص. (قديمي را كه در انبار است سوار شود 104 ژويپدر غير اين صورت بايد 
بـراي  » 104«و شـمارة  » Golf«شود در مـتن اصـلي فقـط از واژه     طور كه مشاهده مي همان

» پـژو «و » اتومبيل«هاي  كه در متن ترجمه، واژه اشاره به نوع خودرو استفاده شده است؛ درحالي
رسد در اينجا، بـه دليـل نشـناختن مـدل      به نظر مي. اند به جمله اضافه شده» سازي شفاف«براي 

در . ظـاهر بجـايي صـورت گرفتـه اسـت      سازي بـه  ماشين از سوي خوانندة فارسي زبان، شفاف
سازي متداولي كه اغلب مترجمان با تكـرار اسـم بجـاي ضـمير در فرانسـه بكـار        شفافعوض 

همچنـين  . برند در اينجا بر عكس شده، يعني بجاي نام شخصيت ضـمير آورده شـده اسـت    مي
. خورد كه در جملة اصلي وجود ندارد به چشم مي» هر وقت«سازي با افزودن قيد زماني  شفاف

  :ترجمه شود بهتر است كه جمله مبدأ چنين
تواند از اتومبيل گلف مادرش استفاده كند به شرطي كه او نيازي به آن نداشـته   آلكساندر مي

  .قديمي را كه در پاركينگ است بردارد 104باشد، در غير اين صورت بايد پژوي 
- On rentre les tables des cafés, des gens s’attendent sur le parvis de 

l’église, d’autres font la queue au Beauregard pour voir le dernier Woody 

Allen. (p.11) 

                                                           

1La polysémie. 
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برخـي ديگـر    انـد،  شوند، مردم جلوي ميدان كليسـا تجمـع كـرده    ميزهاي كافه دوباره پر مي
  )20. ص. (وودي آلن را تماشا كنندي  آخرين ساختهخواهند  اند، مي صف كشيده سينمامقابل 

سازي صورت گرفته  كارگيري نام سينما، شفاف جمله بدون بهبه دليل نامأنوس بودن تركيب 
تركيبي است كه در زبان فرانسه متداول اسـت؛  » آخرين وودي آلن«عالوه،  به. قابل توجيه است

سـازي شـايد    در ايـن دو مـورد شـفاف   . كنـد  مفهـوم مـي   آنكه در زبان فارسي جمله را بـي  حال
خورد؛ يعني برگردان نادرست ديگري براي  مي پذير باشد ولي فقر كيفي فاحشي به چشم توجيه

همچنـين فعـل دو ضـميرة    . دهد ، كه معنا را كامالً تغيير مي»آورند ميزهاي كافه را به داخل مي«
»s’attendre « برگردان شده كـه معنـاي آن فقـر كيفـي ديگـري بـه وجـود        » اند تجمع كرده«با

ي باال، چنين ترجمه نمود و براي شفاف هاي تحريف توان اين جمله را بدون گرايش مي. آورد مي
  :نويس آورد را در پي» سينما«

برند، برخي مردم در ميدان كليسا منتظر يكديگرند، برخي ديگـر   ميزهاي كافه را به داخل مي
  .وودي آلن را تماشا كنند اند تا آخرين ساخته مقابل بورگارد صف كشيده

- C’est normal, vous ne pouvez quand même pas lire des romans 
Harlequinattablé chez Lipp ou Deux Magots. (p.7) 

دومگـو،   كافهليپ يا  رستورانهايي نيستيد كه در  طبيعي است، با وجود اين از آن دست آدم
  )16-15. ص. (خوانند هاي ارزان بازاري مي رمان
به نظر بـراي  » كافه«و » رستوران«هاي  در اينجا نيز روشنگري صورت گرفته با افزودن واژه 

» هـاي ارزان بـازاري   رمـان «عبـارت  . خواننده ايراني ضروري است تا وي دچـار اشـتباه نشـود   
ــه ــارت   ب ــراي عب ــادل ب ــوان مع آنكــه  انتخــاب شــده اســت حــال «romans Harlequin«عن
»Harlequin «هايي با مضـمون عاشـقانه چـاپ     نام انتشاراتي در كانادا و فرانسه است كه رمان

سازي در خيلـي مـوارد چنـدمعنايي     فراموش نكنيم كه گرايش تحريف گرايانة شفاف. دنماي مي
قيمـت   بـه معنـاي رمـان ارزان   » Harlequin«در اينجـا  . برد بودن واژه يا عبارتي را از ميان مي

 à«ها  هايي است كه ارزش ادبي و موضوعي بااليي ندارند يا به قول فرانسوي نيست، بلكه رمان

l’eau de rose «ها جايي است كه روشنفكران و متفكراني چون سـارتر را بـه    چراكه اين مكان
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شده و سبب كاهش ارزش معنـايي و   نيز در ترجمه حذف» attablé«بعالوه واژة . اند خود ديده
  .فقر كمي متن اصلي گرديده است

سازي  شفافهاي تحريفي باال، چنين ترجمه نمود و براي  توان اين جمله را بدون گرايش مي
  :نويس آورد رستوران و كافه را در پي

  .هاي عاشقانه بخوانيد توانيد پشت ميزليپ يا دومگو رمان هرحال شما نمي طبيعي است، به
  

  1اطناب كالم

اطناب كالم به معناي آن است كه آنچه در متن مبدأ فشرده و مختصـر بيـان شـده، در مـتن     
تـأثير   كه اضافه گويي در غنا بخشـيدن بـه مـتن بـي    كند  برمن تأكيد مي. مقصد مفصل بيان شود

  .شود و ثمر ديگري ندارد است و فقط موجب افزايش حجم متن مي
- Mes jambes sont dans l’allée et elles sont très longues. (p.11) 

ام كه پاهايم از صندلي بيرون است و در معبـر رفـت و آمـد كافـه قـرار       طوري نشسته

  )21. ص. (بلندندگرفته، پاهايم خيلي 
تـر   مترجم مناسب ديده است كه با توضيح و تشريح متن اصلي آن را براي خواننـده روشـن  

سـازي و اطنـاب    آنكـه ايـن شـفاف    تر شدن آن شده است؛ حـال  نمايد كه اين امر سبب طوالني
  :توان از آن اجتناب نمود و متن اصلي را طوالني نكرد اي و توضيح واضحات بوده و مي سليقه

  .ولي پاهايم سر راه هستند و خيلي درازند
- Elle ne cessait pas de me regarder. (p.114) 

  )145-144.ص. (شود كرد گويي از نگاه كردن به من سير نمي مرا نگاه مي
بـا حـرف   (رسد براي سهولت در ترجمه، متن اصلي در قالب جمله پايـه و پيـرو    به نظر مي

بـازگردان  . تـر شـدن مـتن مبـدأ گشـته اسـت       طـوالني  ترجمه شده كه سـبب ) »گويي كه«ربط 
  :توان در اين مورد استفاده كرد مانند تري مي تر و كوتاه نزديك

  .داشت از من چشم بر نمي
  

                                                           

1L’allongement. 
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- À l’armée, tu rencontres un beau ramassis d’abrutis  (p. 58) 

  )76. ص(شدم  ميروبه رو آدم گيج و خرفت در ارتش با يك مشت 
تغييـري بيهـوده   » sabruti«عنوان معادل براي صفت  به» خرفت«و » گيج«صفت كاربرد دو 

عـالوه  . تر شدن آن شده اسـت  است كه تأثيري در غناي جمله اصلي ندارد و تنها سبب طوالني
) ويرگـول (و حذف عالئم سـجاوندي جملـه اصـلي    » من«به » tu«بر اين، به دليل تبديل فاعل 

تـر كـردن    منظـور روشـن   نيـز بـه  » آدم«افزودن واژه . استگرايش عقاليي سازي صورت گرفته 
در ترجمه نيست كه در اينجا بـه معنـاي مهـم،    » beau«بعالوه، صفت . جمله امري بيهوده ست

توان  اين جمله را نيز مي. اين حذف نوعي فقر كمي را به دنبال دارد. شود مالحظه معني مي قابل
  :بدون اطناب به شكل زير ترجمه كرد

  .توجهي رو به رو مي شي ش، با يك مشت خرفت قابلدر ارت
  

  گيري نتيجه

هرچند در حوزة ترجمه شناسي، ما همواره با رويكردي دوگرا و تقـابلي ميـان واژه و معنـا    
هـا   تـر نظريـه   پردازي در مورد ترجمه و بررسي دقيق ايم، اما با مطالعه تاريخ نظريه روبه رو بوده

يابيم كه ترجمه محكوم بـه   شود، درمي پرداز معاصر، برمن مي نظريههايي كه مربوط به  ويژه آن به
  .نيست "معنا–واژه"تسليم شدن در برابر دوگانة متداول و سنتي 

بــرخالف جريــان حــاكم در ترجمــه شناســي كــه آنتــوان بــرمن را در زمــره مترجمــان و   
يـابيم كـه    تـر درمـي   دقيقدهد، با بررسي  پردازان مقصد گرا و طرفدار ترجمه واژه قرار مي نظريه

برمن بر اين باورست كه واژه و معنا سازگار و مكمل يكديگرند و در واقع، واژه بدون معنـا يـا   
پرداز در ميان دو قطب مقصد گرا و مبدأ گرا حركـت   اين نظريه. تواند باشد معنا بدون واژه نمي

  .قل تغييرات ممكن استكند و مقصود و منظور وي انتقال واژه و معناي متن مبدأ با حدا مي
هـاي تحريفـي، خـود را از     تواند با پيروي از نظريه برمن و دوري از گـرايش  يك مترجم مي

براي تأييـد ايـن مـدعا    . زير سلطه رويكرد دوگانه در ترجمه رها سازد و راه ميانه را پيش گيرد
ز ايـن رو كتـابي را   ا. كرديم بايد وجه نظري را بر كتابي فرانسه و بازگردان فارسي آن اعمال مي
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هاي ادبـي   تكلف و فاقد آرايه انتخاب كرديم كه با وجود ادبيت، داراي قالب و سبكي ساده و بي
  .شود تر مي تر باشد اين كاركرد مشخص هرچه كتاب ساده. است

توان مـتن مبـدأ را    با بررسي ترجمه خانم دارچينيان و اعمال نظريه برمن، نشان داديم كه مي
رو طبـق تعريـف،    هاي تحريفي ترجمه كرد و ازايـن  ها و با اجتناب از گرايش ظريهبا آگاهي از ن

اگرچـه گـرايش عقاليـي    . اي رسيد كه واژه و معناي متن مبدأ را يكجا در خـود دارد  به ترجمه
بينـي زبـاني و    سازي در برخي موارد، بـه دليـل تفـاوت سـاختار زبـاني، جهـان       سازي و شفاف

رود، امـا در ايـن    پذير هستند و در اين موارد ترجمه به سمت معنا مينا ظاهر اجتناب فرهنگي به
. ميان نبايد نقش مهم خواننده را ناديده گرفت كه بخشـي از فراينـد ترجمـه بـه عهـده اوسـت      

طور كه خواننده  رو، همان شود؛ ازاين ترجمة يك متن ادبي، خود نيز يك متن ادبي محسوب مي
كند، با دانش زباني، فرازباني و فرامتني خـود بـه    ا رمزگشايي ميبا متن رابطه تعاملي دارد، آن ر

افتـد و اگـر خواننـده در طـول      دهد، در هنگام خواندن ترجمه نيز همين اتفاق مـي  متن معنا مي
اي مواجه شـود كـه بـا سـاختار زبـاني و       ترجمه يك اثر ادبي، با ساختار نحوي، تركيب يا واژه

اند، دانش فرامتني و فرازباني و حتي خود متن بـه   يا نامأنوس بيني زباني وي تفاوت دارند جهان
  .شوند گيري معنا در ذهن او مي آيند و منجر به شكل كمك وي مي

پردازان ترجمه، امـري   بنابراين، رابطة ديالكتيكي ميان واژه و معنا بر خالف باور اغلب نظريه
تـوان از   شـود و مـي   واژه محدود نمـي رو، ترجمه تنها به ترجمة معنا يا  ازاين. غير ممكن نيست

نبايـد  . يعني ترجمة همزمان و متعـادل واژه و معنـا  : روش سومي سخن گفت كه راه ميانه است
رو  فراموش كرد كه ترجمه جايگاهي ميانه دارد، زيرا رابط ميان زبان مبدأ و مقصد اسـت؛ ازايـن  

بـه يكـي از دو قطـب     يك مترجم نيز بايـد جايگـاهي ميانـه داشـته باشـد و خـود را محـدود       
در هنگـام ترجمـه   . نكند و تالش نمايد تا در ميان اين دو قطب قرار گيـرد  "معنا–واژه"دوگانة

بهتر است به يك تعادل منطقي ميان واژه و معنا دست بيابيم و در پرتگاه ترجمـة فقـط واژه يـا    
ژه و معنـا يكـي از   بعدي قرار نگيريم؛ هرچند برقراري تعادل منطقي بين وا طور تك فقط معنا به

اي مشابه و تحليل كاركرد آن بر آثاري كـه   مطالعه. شود دشوارترين كارها براي مترجم مطرح مي
تـر و   تواند پـژوهش در ايـن زمينـه را بـه نتـايج جـامع       تري دارند نيز مي تر و ادبي قالب پيچيده
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جمه از زباني بـه زبـان   با توجه به افزايش روزافزون تعداد مترجمان و اينكه تر. تري برساند كلي
ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر امروزه اهميت دوچنداني پيدا كـرده اسـت، ايـن مطالعـه و     

توانند ترجمه شناسان جوان و مترجمان را يـاري دهنـد تـا بهتـر و      دست مي هايي ازاين پژوهش
  .بيشتر و با آگاهي از وجوه نظري در مورد ترجمه بينديشند و اقدام كنند
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