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 چکیده

سه اثر از اریک امانوئل اشمیت را بر اساس آرای نظری اومبرتو اکوو  ترجمهدر این مقاله قصد داریم 
اسواار و  ؛قورآ  هوایگلو  ابراهیم آقا ؛از میالرپا اندعبارتدر باب ترجمه بررسی کنیم. این سه اثر 

زبانی لویی یلمسول  ووواهیم دیود آیوا  یهاپال که با استفاده از آرای نظری اِکو و  پوشیگلبانوی 
ق مطور  یون تحقیودر ا یاساس سؤالچند دنیا به دنیا دست یابد یا ویر.  یاترجمهمترجم توانسته به 

هود  از ایون مقالوه آ  ده را انتقال دهد؟ سنینو یایو دن یدئولوژیاتوانسته است مترجم آیا : شودیم
است که نشا  دهیم تا چه اندازه مترجم در کارش موفق بوده و به دنیای نویسنده دست یافته است. 

نظری اومبرتو اِکو در وصوص ترجمه را مرور کرده و سپس در سوه  یهادگاهیدبدین منظور، در ابتدا 
ن پژوهش از ی؛ امیکنیماین سه داستا  را بررسی فارسی  ترجمهبخشِ واژه، نحو و مشاالت سبای 

تا  میاپرداوتهمترجم  یهاانتخابل یات اِکو و تحلیح نظریآ  به توض یل شده که طیسه بخش تشا
م کورده، انتقوال یسنده در کتابش ترسیرا که نو ییایدن ییهاوهیشم مترجم چگونه و به چه ینشا  ده

 یهواتفاوتو  یفرانسه و فارسو یاز اوتال  ساوتار زبان ین مشاالت و موانع ناشیداده است. همچن
ا  یواز م یرا که مترجم برا یکرده و راه یر مترجم قرار داشته بررسیرا که در مس یسبای و فرهنگ

. در پایا ، مشاهده کردیم که مترجم توانسته در اکثور میادادهش گرفته است، نشا  یپ هاآ برداشتن 
 .نتقال دهد، اما در انتقال فرم و سبک نویسنده چندا  موفق نبوده استموارد دنیای نویسنده را ا

 .به متن ، داد و ستد در ترجمه، وفاداریکمابیشیدنیا به دنیا، ی ترجمه :هادواژهیکل
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 مقدمه -1

 2008سوال  ازرانسه به دنیا آمده و بلژیای است که در ف-فرانسوی یاسندهینواریک امانوئل اشمیت 
یمور بلژیک درآمده است. دو دهه است که آثار او در سراسر دنیا با استقبال فراوانی روبرو به تابعیت کشو

پنجواه کشوور بوه اجورا  در بیش از شیهاشنامهینما، آثارش به چهل و سه زبا  دیگر ترجمه شده و شود
ستند کوه توا . جوایز مولیر و بهترین مجموعه داستا  آکادمی فرانسه و گناور از جمله جوایزی هدیآیدرم

، از مجموعوه میاکوردهکنو  به او اهدا شده. سه داستانی که برای بررسی ترجمه در این مقالوه اسوتفاده 
  Le cycle) امر نامرئی چروهداستانی به نام 

de l'invisible ) راجع به کوودکی و نقوش معنویوت در زنودگی  هاآ انتخاب شده که موضوع کلی
ودکانی هستند که هریک زندگیِ سختی دارند و در نهایت با توسول بوه است. قهرمانا  هر سه داستا  ک

 نوهیکبر مشاالتشا  فائق آیند: میالرپوا، زاهود بوودایی معورو ، در کوودکی  توانندیممعنویت است که 
و همین باعث بوه فالکوت  کندیمرا از ارث پدری محروم  اشوانوادهکه او و  ردیگیمعمویش را به دل 
و از آ  برای انتقام گورفتن  ردیگیم. برای همین جادوی سیاه را یاد شودیم اشوانوادهافتاد  وودش و 

تعلیموات او و تحمول مشوقات و  هیسواو در  رودیمواما در نهایت نوزد مارپوا  کندیماز عمویش استفاده 
اسوتا  . موموو، قهرموا  درسودیموبوودایی  درجهو به  سازدیمروحش را از گناه مبرا  ،بسیار یهاآزمو 

، پودری کندیمنوجوانی است که هرگز مادرش را ندیده و با پدرش زندگی « قرآ  هایگلابراهیم آقا و »
و  کنودیموو در نهایت وودکشوی  زندیممومو را به او  تربزرگافسرده حال که مدام سرکوفت پوپو برادر 

مسلما  است و اهل ترکیه دوستی  اما مومو با ابراهیم آقا، بقال محل که؛ کندیمرها  وتنهاتکپسرش را 
زندگی را دوست بودارد و  ردیگیمو از آ  پس یاد  شودیمبه هم زده و از طریق او با قرآ  و تصو  آشنا 

یازده ساله است که سورطا  دارد و دکترهوا از او قطوع امیود کورده و  یاپسربچهاز آ  لذت ببرد. اساار 
و  شوودیموآشونا  پوشیگل. او با مامی رُز، پرستار کندیمآورین روزهای عمرش را در بیمارستا  سپری 

و اساار با فهمید  مصائبی کوه مسویح  کندیم. مامی رز او را با مسیحیت آشنا کندیمفقط با او درد دل 
نبوده و باید از آورین روزهوای عمورش لوذت  هد یبولقتش  ابدییدرمو  شودیمتحمل کرد دلش نرم 

بوه تصوویر کشویده  هاآ ه داستا  اشمیت تفاوت دنیایی است که در هریک از ببرد. علت انتخاب این س
را  "دنیا به دنیوا" ترجمهشده و با توجه به مختصری که راجع به کلیت این سه داستا  گفته شد، اهمیت 

 .میابییدرم ،که در ادامه توضیح وواهیم داد
 معرفوت هوایگلتحت عنوا   یامجموعهسروش حبیبی این سه داستا  را ترجمه و نشر چشمه در 

او از مترجموا  بنوام کشوورما  اسوت کوه آثوار  و منتشر کرده است. یآورجمعرا  هاآ  (1382)اشمیت، 
فرانسه، انگلیسی، آلمانی و روسی به فارسوی ترجموه کورده و هموواره  یهازبا ادبی جها  را از  برجسته
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ا که در ایرا  چندا  شناوته شده نبودند از طریق نویسندگا  مطرحی چو  رومن گاری و آلخو کارپانتیه ر
جنو  و  ترجمهبه  توا یماو  برجستهآثارشا  به ووانندگا  ایرانی معرفی کرده است. از کارهای  ترجمه

 صلح تولستوی و شیاطین داستایوفسای اشاره کرد.
وصوص ترجمه اسوت ، آرای نظری اومبرتو اِکو در میاگرفتهروشی که برای تحلیل این ترجمه به کار 

متن و بر داد و ستد در ترجمه استوار است؛ اصولی کوه در نهایوت  "دنیای ممان"که اساس آ  بر درک 
ایتالیایی  سینورما منتقد ادبی و  ، فیلسو ،نشانه شناس. اومبرتو اِکو انجامدیم "دنیا به دنیا" ترجمهبه 

و فلسفه بسیار حائز اهمیت اسوت.  یشناسزبا معناشناسی، -، نشانهیشناسنشانه حوزهاست که آثارش در 
و آرای نظری او در ایون  دیآیمکمابیش در تمامی مباحثی که راجع به ترجمه مطر  شده، نام او به میا  

، دنیایی کشدیموصوص بسیار مهم است. این آرا به دنیایی مربوط است که نویسنده در اثرش به تصویر 
 اشترجموهدر  توانودیمبدا  دست یافت و مترجم در بهترین حالت تنها بطور کامل  توا ینم گاهچیهکه 

 توانودیموکمابیش به آ  دست یابد و از طریق تفسیر، درک دنیای نویسنده و داد و ستد است که مترجم 
 ترجموهنزدیک شود. بودین منظوور، در سوه بخوش واژه، نحوو و سوبک  "کمابیش"هرچه بیشتر به این 

تا در نهایت به تصویری کلی از آ  دست یابیم و کار مترجم را مرحله  میکنیمی معرفت را بررس هایگل
 به مرحله تحلیل کنیم.

 ل یروش تحل یمعرف

مبداگرا و مقصدگرا برای ترجمه قائول هسوتند، اِکوو معتقود  هیسوکه تنها دو  یپردازانهینظربروال  
کرده انتقال دهد و بر ایون اسواس، اولوین و  است که ترجمه باید دنیایی را که نویسنده در اثر وود ترسیم

است و برای فهم  "دنیای ممانی"کار مترجم یافتن و درک دنیای متن است؛ هر متن بازنمای  نیترمهم
بوه  ترکینزدو  ترمناسبآ ، مترجم باید ضمن تایه بر هما  دنیا معادل و معنایی را که از همه  ترجمهو 

داشته باشد، تنهوا یوک  تواندیمهر واژه در فرهن  لغت معانی مختلفی  کهنیامتن است انتخاب کند. با 
contمعنی برحسب بافت ) ext e متن برای ما قابل قبوول اسوت. حوال بوه کموک  "دنیای ممان"( و

نشا  دهیم در صورتی که مترجم دنیای ممان متن را بوه درسوتی درک نانود چوه  میکنیممثالی سعی 
 شود: لطماتی ممان است به متن وارد 

« "[…] Però io di lei conosco solo il nome con cui si è firmata, è un 

nome molto comune e non ho intenzione di sapere altro". 

"Già", fece lei, "il mondo è pieno di Margareth". » (Tabucchi, 1986 : 53-

54) 
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 ی. اسومدیاگذاشوته تا نامه یکه پا یا  اسم. همشناسمینمتا  ااما من از وود شما جز اسم کوچ»
 ن از شما بدانم.یش از ایار مبتذل و البته قصد هم ندارم که بیبس

 (54:1382، یتابوک) » «.ا پر از مارگارت استیحق با شماست. دن»گفت:
 molto »را بورای عبوارت « بسویار مبتوذل»کوه متورجم صوفت  میکنویمودر مثال باال مشاهده 

comune  »واژهچراکه در فارسوی  کردیماستفاده « رایج»از صفت  ستیبایم کهدرحالیب کرده، انتخا 
متن را درسوت  "دنیای ممان"بار منفی دارد و چنین انتخابی گواه این مطلب است که مترجم « مبتذل»

 مرحلوهموتن  "دنیای ممان"وود شده است. پس از فهم  ترجمهدرک نارده و مرتاب اشتباه بزرگی در 
تعری   گونهاینموفق دانسته و  ترجمهرکن یک  نیترمهم آ  راکار مترجم داد و ستد است که اکو بعدی 

یم، و این باعث میپوشیمروندی که طی آ ، برای بدست آورد  چیزی، از چیزی دیگر چشم » :کندیم
ارزشمند  آموزهن آید، رضایتی مطابق با ای دستبهمعقول و رضایتی دوجانبه  یاجهینتکه در آور کار  شود
او در کتابی که پیرامو  ترجمه بوا عنووا    (Eco, 2006 :19).«همه چیز را باهم داشت. توا ینمکه 
نوشته است، بارهوا و بارهوا بور  «(Dire presque la même chose) گفتنکمابیش هما  چیز را »

وفق نخواهیم شد عیناً هما  کرده و توضیح داده که در ترجمه هرگز م تأکیداهمیت داد و ستد در ترجمه 
وووب آ  اسوت کوه  ترجموهو  مییگویمهما  چیز را  "کمابیش"چیز را بگوییم و در بهترین حالت تنها 

 . دادوستدنخواهد بود مگر از طریق  ریپذاماا نزدیک شود و این مهم  "کمابیش"بیشتر و بیشتر به این 
کوه در موتن ادبوی  داردیماذعا   (Hjelmslev, 1971 ) زبانی یلمسل  یهاپال اکو با اشاره به 

روابوط بسویار  (Plan du contenu) "پال  محتوا"و  (Plan de l'expression) "پال  بیا "میا  
اسوت کوه در  یارابطهظریفی وجود دارد و چالش اصلی مترجم در برگرداند  این دو پال  و ایجاد هما  

ن ترجمه شده مخاطب را به دنیا و فرهنگوی ببورد کوه متن اصلی میانشا  وجود داشته به طریقی که مت
 ریتوأث، یا بهتر اسوت بگووییم هموا  ریتأثمتن اصلی از آ  زاده شده. به تعبیری دیگر، ترجمه باید هما  

متوو   ترجموهاز  ترسختشعر، بسیار  ترجمهمتن اصلی را بر وواننده بگذارد. از همین رو،  یشناوتییبایز
و بدین ترتیوب از نظور  بخشدیمر، این پال  بیا  است که به پال  محتوا معنا دیگر است، چراکه در شع

، (le remaniement radical )"یاشوهیربازسوازی "شعر میسر نخواهد بود مگر از طریق  ترجمهاکو 
وفوادار  یبخشوالهامبازآفرینش متن در قالبی دیگر و برای چنین بازآفرینشی نباید به کلمات که به اصول 

ییبوایز ریتوأثکوه بوازآفرینی  کندیممترجم از شعر است. اکو اضافه  نقادانهه بوضو  حاصل تفسیر بود ک
وود ماانیسم متن اصلی را نشا  دهد و نیز طرقوی را  ووانندهمتن کافی نیست و مترجم باید به  یشناوت
ها از نقشی که فرهنو  در را ایجاد کند. او همچنین بارها و بار ریتأثآ  نویسنده توانسته این  وسیلهبهکه 

مثول  یاساده کلمهکرده که ترجمه پُلی میا  دو فرهن  است.  تأکیدصحبت کرده و  کندیمترجمه ایفا 
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فرهنگوی آ   یهاداللتو  گرددیبرمچای، در کشورهای مختل  تعابیر مختلفی دارد و به رسوم مختلفی 
 در ایرا ، فرانسه و مراکش یاسا  نیست. 

توا ببینویم  میپوردازیمی بر آرای نظری اومبرتو اِکو به بررسی ترجمه در سطح واژه حال پس از مرور
 مترجم تا چه حد در انتقال دنیاییی که در کلمات گنجانده شده موفق بوده است.

 هاآنو معادل  واژگان یبررس

لیول از طریوق تح اداد و سوتد ر توسوط متورجم،ها آ  های انتخابیواژگا  و معادل یبررسدر بخش 
را کوه متورجم انتخواب  یایفارسو( در کلمات فرانسه و معادل sèmeمعنایی ) یهاداللتاز  یامجموعه
( تجزیوه کورده و از sème) شوا ییمعنوا یهواداللتبدین ترتیب که کلمات را بوه  ،میادادهنشا  کرده 
ا به درستی نشا  دهد متن ر "دنیای ممان"انتخاب مترجم توانسته  میاگرفتهنتیجه  هاآ  سهیمقاطریق 

 یا نه. حال به چند مثال از هر سه داستا  توجه کنید:

 فرانسه واژه

معنی برحسب 
Petiفرهنگ  t  

Robert 

le sémème 
های -داللت

 معنایی
 معادل فارسی

معنی برحسب 
فرهنگ معین و 

 دهخدا

le sémème 
های -داللت

 معنایی

دنیای 
 ممکن

…une 
bâtisse 

posée sur 
les 

rochers 
[…]. p. 2 

Bâtiment de 
grandes 

dimensions 
(parfois avec 

l'idée de 
laideur). 

grandeur/ 
laideur 

 

بر  بایناز ییبنا
 هاصخرهتارک 

 11نهاده )...(. ص 

عمارت . الد.  بنا:
 ساوتما 

 بد زشت، با:یناز
 شال

 یبزرگ
 یزشت
 

+ 

yack 

Ruminant 
(bovidés) au 

corps massif, à 
longue toison 

soyeuse, qui vit 
au Tibet où il 

est domestiqué. 

ruminant 
massif 
toison 

soyeuse 
domestique 

Tibet 

 گاو

از وانواده  یجانور
شاوا  از  یته

راسته  
نشخوارکنندگا  ، 
که در آرواره باال 

 یهادندا فاقد 
ن است و یشیپ

ز یش نیدندا  ن
 .ندارد

 جانور
 شاخ یته

 نشخوارکننده
ا  بدو  دند

 نیشیپ
 شیبدو  دندا  ن

~ 

Il désira 
la paix 
comme 
la soif 
désire 

l'eau. p. 7 

Paix : III.  
Calme, 

tranquillité 
2.  État de l'âme 

qui n'est 
troublée par 

aucun conflit, 
aucune 

inquiétude 

Le calme 
La 

tranquillité 
Absence de 

conflit, 
d’inquiétud
e à l’âme 

 

 صلح یرزودر آ
بود چناناه 
 یعطشا  آرزو
 22آب دارد. ص 

.  یآشت صلح:
االرب (  ی)منته

)مهذب االسماء(. 
ا  یم یسِلْم . تراض

ن . سازش یمتنازع
. هُدْنَة. هَوادَة. 
مقابل حرب و 

 جن 

 یآشت
 سازش

- 
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Et elle 
redoubla 

de 
sanglots. 

Je me 
mis aussi 

à 
suffoque
r. p. 15 
Je me 

suis mis 
à 

sanglote
r. p. 19 

Suffoquer : 
V.intr. 

1.  Respirer 
avec difficulté, 

perdre le 
souffle 

 
 
 
 
 

Sangloter : 
Pleurer avec 
des sanglots 

Difficulté  à 
respiration, 

perte de 
souffle 

 

ن را گفت و یا
دتر یشد اشیزار

شد. من هم به 
. ه افتادمیگر

 36ص 
ه افتادم. ص یبه گر

44 

کرد : اشک  هیگر
 ستنیختن، گریر

آمد  اشک از 
 چشم
 ستنیگر

~ 
 

J’avais 
toujours 

froid 
lorsque 
j’étais 

auprès de 
mon 
père. 
Avec 

monsieur 
Ibrahim 

et les 
putes, il 
faisait 
plus 

chaud, 
plus clair. 
Monsieu
r Ibrahim 

et les 
fleurs du 
Coran, p. 

7 

Avoir froid: 
éprouver une 
sensation de 

froid. 
Froid: 1.  État 
de la matière, 

de l'atmosphère 
quand elle est 

froide (par 
rapport au 

corps humain) 
Froid, froide : 
1.  Qui est à 

une 
température 
sensiblement 
plus basse que 
celle du corps 

humain. 

Sensation 
de froid 

Dans une 
atmosphère 

froide 

با پدرم بودم  یوقت
چندشم شه یهم
حال  شدیم

با  یآناه وقت
م آقا و یابراه
بودم  هاوانم

 یاحساس گرم
و هوا  کردمیم
 ترروشن نظرمبه
ابراهم آقا . »آمدیم
، «قرآ  هایگلو 

 60ص 

لرز تند که چندش:
با سرما نبود. لرزش 

که در  ینامطبوع
دا یپ یاعصاب آدم

شود، آنگاه که 
 شهیشا ی یکارد
را بر  یزینوک ت

شه و امثال آ  یش
 کشند.

 لرز تند
 - بدو  سرما

épicerie 
Monsieu
r Ibrahim 

et les 
fleurs du 
Coran, p. 

26 

3.  (xixe) Mod. 
Commerce de 
l'épicier, vente 
de nombreux 
produits de 

consommation 
courante 

(alimentation 
générale). 

Magasin où se 
fait cette vente 

Vente 
d’alimentati
on générale 

 یعطار
ابراهم آقا و »
، «قرآ  هایگل

 101 ص

ن زما  یر اد عطار:
، عطار مفردات 
فروشد و قند و 

ر. یو اباز یچا
ادداشت مرحوم ی)

که  یکس دهخدا(.
 یقند و شار و چا

ره یه و غیوادو
فروشد. )فرهن  

 ن(یمع یفارس

فروش قند، شار، 
 هی، ادویچا

- 
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Le 
Démon 
de midi, 
Oscar. 

Oscar et 
le dame 
rose, p. 

62 

(Bible) : 
tentation de 

nature affective 
et sexuelle qui 
s'empare des 

humains vers le 
milieu de leur 

vie. 

Tentation 
sexuelle 

Milieux de 
vie 

گه یه دیچلچل
 اساار.

اساار و بانوی »
، ص «پوشیگل

151 

.  ی:ولیچلچل
. عمل  یبوالهوس
وانگا  . در ید

ند: یتداول عامه گو
مرد چل ساله تازه 

ش یاول چل چل
 . است

 یبوالهوس
 یچهل سالگ

+ 

qui ne 
ressembl
e ni à un 
garçon ni 

à une 
fille mais 
plutôt à 

un 
Martien. 
Oscar et 
le dame 

rose p. 
29 

3.  N. Habitant 
supposé de la 
planète Mars 

Habitant 
Supposé 
De Mars 

ک پسر ینه به سر 
و نه به سر  ماندیم
شتر یک دوتر. بی
 یکیساکنان به 

گر یاز کرات د
هم که از یشب

آسمان افتاده 
اساار و » باشد.
، «پوشیگلبانوی 

 124ص 

- - ~ 

 
و « بزرگوی»ووبی از داد و ستد در ترجمه است. نظر به ایناوه ایون واژه بوه  نمونه bâtisse واژهاولین مثال، 

بوا  ناچاربهو مترجم نتوانسته معادلی در فارسی بیاید که این دو ویژگی را یاجا داشته باشد،  کندیمداللت « شتیز»
 yack واژهرا بورای « گواو»اضافه کرد  صفتی )نازیبا( این کمبود را جبرا  کرده است. در مثال بعدی، او معوادل 

مثول قبول  توانسوتیم کهدرحالیاهمیت است نادیده گرفته که در داستا  حائز  آ  رابرگزیده و داللت تبتی بود  
pai واژهبیفزاید. مثال بعدی  اشترجمهبه گاو، بر دقت « تبتی»با افزود  صفت  x  است: با توجه بوه بافوت معنوی

نویسونده تموایزی میوا  افعوال  میکنویموبعودی مشواهده  جملوهسوم آ  یعنی آراموش قابول قبوول اسوت. در 
suf f oquer ،sangl oter  وpl eurer  معووادل گریسووتن را گذاشووته  هوواآ  همووهقائوول نشووده و بوورای

متفاوت است و اولی به معنی از گریه به هق هق افتاد  و دومی ووو  گریسوتن  هاآ شدت هرکدام از  کهدرحالی
همه را به یک شال ترجموه کورده. مثوال بعودی  هاآ است و مترجم بدو  در نظر گرفتن تفاوت معنایی مختصر 

avoiاست و مترجم عبارت « قرآ  هایگلابراهیم آقا و »کتاب  ترجمهربوط به م r f roi d  به معنوی احسواس
سرما کرد  را به اشتباه احساس چندش معنی کرده است که بازهم نشا  از درک نارد  دنیای موتن دارد چراکوه 

را به ما نشا  داد، از ووود موتن هوم عبارت فرانسه و معادل مترجم که اشتباه بود  معادل مترجم  هیتجزعالوه بر 
در کنار ابراهیم آقا احساس گرموا  دیگویمو  آوردیمکمک گرفت چراکه در ادامه در تقابل با سرما، گرما را  توا یم
epiمعادل ووبی برای « عطاری». در این متن همچنین کردمیم ceri e  نیست و بهتر بود بوه جوای آ  بقوالی

یموکه در فرهن  لغت آمده در عطاری بیشوتر چوای و ادویوه و گیاهوا  دارویوی  طورهما ، زیرا رفتیمبه کار 
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یموهمه جور ووردنی و آشامیدنی یافت  ماندیمولی در دکا  ابراهیم آقا که به یک سوپر مارکت کوچک  فروشند
lمعوادل اسوت کوه در اولوی چلچلوی را بعنووا   پووشیگل. دو مثال آور مربوط به داستا  اساار و بانوی شود e 

demon de mi di چراکه معادل فارسی دقیقاً دنیای متن را نشوا  داده اسوت تنهوا مشوال در ایون  میارفتهیپذ
است که اصطال  فرانسه از انجیل آمده، اما چو  در فارسی مترجم این اماا  را نداشته که این وجوه از آ  را هوم 

. در آوورین میپوشویمون اهمیتی نداشته، از آ  چشم نشا  دهد و همچنین ایناه وجه مذهبی این اصطال  در مت
un martمعادل آدم مریخی را برای  توانستهیممثال هم مترجم به راحتی  i en  انتخاب کنود و از زحموت ووود
 برای توضیح این واژه بااهد.

 انتخوابی متورجم، یهوامعادلذکر شده در باال، در موورد  یهامثالاگر بخواهیم با توجه به مطالب و 
یموبرسویم،  یاجهینتمتن به  "دنیای ممان"واژگا  و بطور کلی مهارتش در تفسیر و فهم  رهیداغنای 
گفت او در داد و ستد و فهم دنیای متن موفق بوده و توانسته واژگا  فرانسوی را در قالب محتووای  توا 

اشوتباهاتی هوم داشوته و  را نشا  دادیم هاآ ، همانطورکه چند نمونه از شکیبواژگا  فارسی بگنجاند. 
دنیوای "که انتخواب کورده بوه وووبی  ییهامعادل طورکلیبهباعث تغییرات جزئی معنایی شده است، اما 

 کشیده است. ریتصوبهمتن را  "ممان

   یالت نحوکمش یبررس

 را در سطح جمله بررسوی و تحلیول کنویم و بودین منظوور بایود هاآ  میوواهیمواژگا ،  مطالعهحال پس از 
نحو به قواعودی مربووط : » میکنیمسیستم گرامری هر دو زبا  را مطالعه کنیم. در ابتدا سنتاس یا نحو را تعری  

معنوای  یریگشوال. نحو طبیعتواً در پردازدیمکه به ترتیب کلمات و ارتباط مابینشا  و نقششا  در جمله  شودیم
ی بخووبی ارتبواطی را کوه میوا  نحوو و معنو این تعری  .(Schott-bourget, 1994 :33) «جمله نقش دارد

، شوودیموزبانی یلمسل ، نحو به پال  بیانی مربووط  یهاپال . طبق دهدیمشناسی )سمانتیک( وجود دارد نشا  
بوه لحواظ معناشوناوتی « رودیموکتواب در ویابوا  راه »درست به لحاظ دسوتوری مثول  یاجملهاما این امر که 

و بوه  انودمرتبطکه هر دو پال  زبانی با ایناه مستقل هستند اموا بوه هوم  کندیم تأکیدنادرست است، بدین ناته 
هر زبا  قواعد دسوتوری ووود را دارد،  میدانیم. همانطورکه کندیمهمین ترتیب نحو را به پال  محتوا هم مربوط 

فاعول،  صوورتبهتیوب در فرانسه این تر کهدرحالیبعنوا  مثال در فارسی ترتیب جمالت فاعل، مفعول، فعل است 
، مذکر، ونثی، انطباق اسوم و صوفت بوه لحواظ جونس و تعوداد؛ مؤنثفعل، مفعول است. به همین ترتیب، جنس 

 هوانیا هموهپرسشی، منفی کرد ، عالئم سجاوندی. از  یهاصورتزما  دارد؛  دربارهمفهوم متفاوتی که هر زبا  
ر سطح نحو، باید سیستم دستوری هور دو زبوا  را مقایسوه د اشترجمهکه برای تحلیل یک اثر و  میریگیمنتیجه 
دسوت  شومولجها بوه گرامور زبوا    تووا یمکه  هاستزبا  سهیمقااز : »دیگویمکه یلمسل   طورهما کرد. 
تطبیقوی صوورت گرفتوه و  یامطالعوه هیوپابه همین علت این بخش بر  .(Hjelmslev, 1939 :140)« یافت
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و از آ  جملوه عالئوم سوجاوندی، زموا  افعوال و  میکنویموهستند بررسی  نیآفرالمشمواردی را که در ترجمه 
 یهاصوورت. از آنجوایی کوه میپردازیم هاآ نام برد که در این بخش مختصر به  توا یمپرسشی را  یهاصورت

پرسشی فصل مشترک این بخش و بخش بعدی یعنی مشاالت ناشی از سبک در ترجمه است، در بخش بعودی 
 .میپردازیم  به آ

. بوا ایناوه کتواب میکنویمورا که عالئم سجاوندی بر دنیایی که اثر اصلی ولق کرده بررسوی  تأثیریدر ابتدا 
نبایود  کنودیم یبنددستهنحو  حوزهعالئم سجاوندی را در  (Riegel, 1994 :83-100 ) گرامر متدیک فرانسه

استفاده کنود و بوه  هاآ مان است به نحو واص وود از بر سبک هم غافل شد چراکه هر نویسنده م هاآ  ریتأثاز 
نحو و سبک تعلق دارند. این کتاب سه نقش برای این عالئوم قائول اسوت:  حوزههمین علت این عالئم به هر دو 

یمو یبنددسوتهویرگول و ویرگول را جزء عالئمی -نقش عروضی، نحوی و معناشناوتی. بعنوا  مثال، نقطه، نقطه
. این سه نشوانه در فارسوی نیوز چنوین داندیمرا عروضی  هاآ ماث در جمله هستند و نقش  ندهدهنشا که  کند

یموبور ترجموه  تأثیریکاربردی دارند. حال با آورد  چندین مثال نشا  وواهیم داد رعایت نارد  این عالیم چه 
 .گذارد

 فارسی ترجمه متن اصلی

C'était mon corps et ce n'était pas le 
mien. Dans mon sang circulait une haine 
intarissable qui me poussait à chercher 

sur les sentiers un homme que je voulais 
tuer avec mon bâton ; la haine était si 
forte, un lait noir bouillonnant, qu'elle 

finit par déborder et qu'elle me réveilla. 
Milarepa, p. 2→نج مکثپ 

 یناشدنوشکبود  یانهیک چشمهبود و نبود و وونم  گونهایناندامم 
یمدا کنم که یرا پ یتن  کس یهاراهکه مرا بر آ  داشت که در 

یماه که یس یری، شیداشتم کار یانهیکبا چوبم باشم.  وواستم
 ←11، ص «میالرپا»دارم کرد. یو سرانجام سر رفت و ب دیجوش

 سه مکث

Mon cochon, c'était une tirelire en 
porcelaine vernie, couleur de vomi, avec 

une fente qui permettait à la pièce 
d'entrer mais pas de sortir. Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 
 چهار مکث→3

داشت  یو شااف یبه رن  ق یبود از سفال لعاب ین ووکچه قلایا
ینماز آ  وارج  یول افتادیفرومآ  به شام ووکچه از  هاساهکه 

 یک مکث←51، ص «قرآ  هایگلابراهیم آقا و . »شد

Quand le docteur Düsseldorf m'examine, 
le matin, le cœur n'y est plus, je le 

déçois. Oscar et la dame rose, p. 4→ 
 چهار مکث

گر یداست که دیپ ندکیم امنهیمعا هاصبحدکتر دوسلدور   یوقت
یگلاساار و بانوی . »امکرده. دلسردش رودینمدستش به کار 

 دو مکث←106، ص «پوش

 
جمله، ریتم و آهن  متن را تغییور داده کوه  یهاماث، مترجم با تغییر مینیبیمباال  یهامثالکه در  طورهما 

 ضربه زده است. این امر هم به پال  بیا  )در نتیجه به نحو( و هم به سبک نویسنده
و تعحب، گیومه و وط تیره دارای نقش نحوی و معناشناوتی هستند بوا چنود  سؤالدو نقطه، عالمت 

 را در ترجمه نشا  دهیم: هاآ نقش  میکنیممثال سعی 
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j'aimerais te demander un 
éclaircissement: est-ce que je vais 
guérir? Oscar et la dame rose, p. 

14 

من  ییو بگو یروشنم کن ستیبد ن
ا نه. اساار و یهستم  یووب شدن
 115پوش، ص  یگل یبانو

با حذ  دو نقطه نقل قول مستقیم 
تبدیل شده  میرمستقیغبه نقل قول 

 است.

J'avais saisi aussi que mon corps 
est un navire fragile: si je le 

charge de crimes, il sombre; […]. 
Milarepa, p. 14 

ن را هم آمووته بودم که کالبد من یا
. ریپذبیآساست سخت  یفیظر یکشت

ن کنم غرق یاگر آ  را با بار گناه سنگ
 35الرپا، ص یوواهد شد و )...(. م

دو نقطه بیانگر نتیجه است، در 
فارسی با نقطه جایگزین شده که 
 بیانگر ماثی طوالنی است.

Ça a presque gâché ma joie: 
j'avais oublié le petit cadeau. 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran, p. 3 

ادم رفته بود. یه یپار شدم. هد یلیو
 52قرآ ، ص  هایگلم آقا و یابراه

دو نقطه که بیانگر علت است، در 
فارسی با نقطه جایگزین شده که 
 بیانگر ماثی طوالنی است.

Est-ce la quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuvième? Est-ce la cent 
millième? Milarepa, p. 3 

حاال نود و نه هزار و نهصد و نود و 
. دانمینمن، یا صدهزارمین است ینهم

 14الرپا، ص یم
 حذ  لحن پرسشی

Donc, s'il m'entendait penser, il 
savait peut-être aussi que je 

l'escroquais? Monsieur Ibrahim et 
les fleurs du Coran, p. 4 

دل آدم وبر دارد حتماً  یپس اگر از تو
ست. ین وبریبمن هم  یاز دستبردها

 54قرآ ، ص  هایگلم آقا و یابراه

حذ  لحن پرسشی. احتمالی که در 
نشا  داده  "شاید"فرانسه با  جمله

شده، در فارسی به اطمینا  )با قید 
 حتماً( بدل شده.

-Si tu écrivais à Dieu, Oscar? 
Oscar et la dame rose, p. 11 

ه نامه به ودا یاساار، چطوره »
پوش،  یگل یاساار و بانو!« یسیبنو

 112ص 

 حذ  لحن پرسشی
 

Si tu dis « mourir » dans un 
hôpital, personne n'entend. Oscar 

et la dame rose, p. 10 

صحبت از مرد   یوقت هامارستا یبدر 
. اساار و شنودینم کسچیه یکن

 111پوش، ص  یگل یبانو

فرانسه بر فعل  جملهکه در  تأکیدی
 جملهمرد  شده، با حذ  گیومه در 
 فارسی از بین رفته.

Moi, j'aurais coché « nain » à 
cause de mon crâne d'œuf mais 
elle n'a rien dit, […].Oscar et la 

dame rose,  p. 36 
Contexte : Oscar s’identifie avec 

l’un des nains de l’histoire 
Blanche-Neige. 

 کلهکوتوله، از بابت  گقتمیمالبته من 
ن کدوست. اساار و یم که عیمو یب

 130پوش، ص  یگل یبانو

فرانسه بخاطر اشاره به  جملهدر 
داستا  سفیدبرفی و هفت کوتوله، بر 

 تأکیدشده که این  تأکیدکوتوله  واژه
 فارسی حذ  شده. جملهر د

 
متن اصلی را به هوم زده و بوا  یهایگذارنقطهکه مشاهده کردیم، مترجم در بیشتر موارد  طورهما 

 شده است. هاآ جمالت، ماث و نقش  رهیزنجاین کار باعث برهم زد  
وجوه مختلو  در  یهوازما و با ذکر چنودین مثوال از  میکنیمبعد، زما  افعال را بررسی  مرحلهدر 

یمومختلفی را که هر دو زبا  برای زما  قائل هستند مقایسه  یهاارزش هاآ  ترجمهاوباری فرانسه و 
و برای فارسی  (Delatour, 1991)فرانسه از کتاب گرامر سوربو   یهازما . برای تعری  ارزش میکن

 (Lessan Pezechki, 2002) فارسوی و فرانسوه یهوازبا آ  در  یهاشاوصو  از کتاب نظام فعلی
 .میاکردههما لسا  پزشای استفاده 
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Mais je ne mens pas. 

Oscar et la dame rose, p. 

11 

یگل. اساار و بانوی دروغ نگفتممن 

 113، ص پوش

 ساده( ی)ماض 

Soudain, branle-bas de 

combat, monsieur Ibrahim 

se met au garde-à-vous : 

Brigitte Bardot entre dans 

l'épicerie. Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du 

Coran, p. 6 

پور یش یچه شد که انگار دانمینمناگها  
م آقا مرا یص  جمع زده باشند ابراه

ت یژی. برستادیا فراموش کرد و وبردار

. ابراهیم آقا و آمده بود باردو به دکانش

 57قرآ ، ص  هایگل

 ساده( ی)ماض 

 د(یبع ی)ماض 

Mais je ne mens pas. 

Oscar et la dame 

rose, p. 11 

 )ماضی ساده( 113 . صدروغ نگفتممن 

 

 
که دروغگوو نیسوت و کوالر درو   دیگویمدر مثال اول فعل مضارع بیانگر امری کلی است. مامی رز 

مترجم با انتخاب ماضی ساده به جای مضارع مرتاب اشوتباه شوده اسوت. در مثوال  کهدرحالی، دیگوینم
ش مضارع تاریخی یا مضارع روایت است و هد  آ  برجسته کرد  اتفاقی اسوت کوه در گذشوته دوم، نق

روی داده. در فارسی معادلی برای مضارع تاریخی نداریم. در متن فرانسه ورود بریژیوت بواردو بوه دکوا  
ادت مثال سوم فعل مضارع بیانگر یوک عو رد در فارسی چنین نیست. کهدرحالیابراهیم آقا برجسته شده 

مون آدم "گر ایون اسوت کوه نفعل مضارع در واقع بیوا گویمگوید من درو  نمیمامی رز میوقتی  است؛
 در حالیاه انتخاب ماضی ساده بیانگر این است که او در آ  مورد واص درو  نگفته. "دروغگویی نیستم

 . مثال:گرددیمفرانسه است که در فارسی معموالً با مضارع جایگزین  ساده ندهیآمثال بعدی زما  
Ne la touche pas, sinon il se 

vengera. Milarepa, p. 5 
الرپا یدست به او نز  وگرنه م

ص  میالرپا،. ردیگیمانتقامش را 
18 

 (ی)مضارع اوبار 

…ils n’oseront pas venir. Oscar 
et la dame rose, p. 35 

اساار و ا . یب کننینمجرأت  اونا
 129ص ، پوشبانوی گلی

 (ی)مضارع اوبار 

Bientôt, nous rejoindrons la mère 
d'où je viens. Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, p. 21 

که  میرسیم ییایبه در یبزود»
های ابراهیم آقا و گل« من مال اونم.

 93ص  قرآ ،

 (ی)مضارع اوبار 

 
iزما  بعدی ماضی ناقص فرانسه ) mparf ai tاب لسا  پزشای ماضی نواقصِ ( است که طبق کت

اموا در بسویاری مووارد مشواهده ؛ شوودیمروایی در فارسی بیشتر با ماضی ساده و ماضی بعید جایگزین 
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از ماضی استمراری استفاده کند، بازهم ماضی ساده یا بعید بوه  توانستهیمکردیم که مترجم در جایی که 
 :. مثالاست کار برده و نظم زمانی وقایع را برهم زده

 معادل پیشنهادی ترجمه فارسی جمله فرانسه

Dans mon rêve, je me tenais 

sur mes deux pieds mais 

j'avais l'impression d'être 

très haut, plus haut que moi-

même, […]. Milarepa, p. 2 

 یستاده بودم ولیوود ا یدر وواب بر دو پا

م، باالتر از یار باالیکه بساحساس کردم 

 11ص ، میالرپادم)...( وو

 کردمیماحساس 

[…] soudain j'avais Peggy 

Blue en face de moi qui me 

fixait, la bouche fermée, et 
j'entendais pourtant toujours 

les cris. Oscar et la dame 

rose, p. 44 

زل زده  که به من دمیدیمبلو را جلو وودم  یپگ

غ را یج یصدا یولو دهانش هم بسته بود بود 

ص ، پوشاساار و بانوی گلی. دمیشنیمهنوز 
138 

 کردیممرا ویره ویره نگاه 

P.-S. J’oubliais mon vœu : 

[…].Oscar et la dame rose, p. 

72 

اساار و . ادم رفتی، وواهش امشب یراست
 157، ص پوشیگلبانوی 

 رفتیمداشت یادم 

Il m'écoutait avec le petit 

sourire de celui qui sait la fin 

de l'histoire, […].Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du 

Coran, p. 15 

که تا آور داستا  را ووانده است  یاو با تبسم کس

ابراهیم آقا و )...(. گوش داد میهاحر به 
 76، ص قرآ  هایگل

 کردیمگوش 

 

 
تند که در فارسی معادلی ندارند و ماضی مقدم در فارسی بوا هس ییهازما ماضی مقدم و مضارع مقدم فرانسه جزء 

 . مثال:شودیمماضی ساده و مضارع مقدم با ماضی ساده یا ماضی نقلی بیا  
 

Lorsqu'elle fut presque achevée, 

Marpa vint le voir. Milarepa, p. 9  
د  او یمارپا به د ک شدینزد ا  وودیوقت کار به پا

 26-25، ص امیالرپ آمد )...(.

Lorsque tu l'auras racontée cent mille 
fois, tu échapperas enfin au samsara ta 

migration circulaire et sans fin. Milarepa, 

p. 3 

، از ینقل کردن داستا  را صدهزار بار یا یوقت»

« شد. یوالص وواه تیانتهایبسامسارا، از مهاجرت دوّار 
 13، ص میالرپا

Quand tu l'auras terminée, je te 

donnerai le secret. Milarepa, p. 10 
را به تو وواهم آمووت.  یابختیراز ن یساختآ  را که 

 28میالرپا، ص 

متفاوتی است که زبا  فرانسه و  یبندمیتقسمواردی که ناشی از  جزبهباال نشا  دادیم،  یهامثالکه در  طورهما 
عادلی در فارسی برایشا  نداریم، مترجم چندا  به زما  افعال توجهی نداشته و همین امر باعث فارسی از زما  دارند و م

 شده و هم پال  بیا  و هم پال  محتوا را تغییر داده است. اشترجمهدر  یدقتیب
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 سندهینو کسب ترجمهاالت در کاش یبررس

ه حد توانسته سبک نویسونده تا ببینیم مترجم تا چ میکنیم، مشاالت سبک را بررسی ن قسمتیادر 
 یشناسوسبکچیوزی کوه در : »دیگویم یشناسسبکوود انتقال دهد. جرج مولینیه در باب  ترجمهرا در 

اصلی بیوا   هستهاصلی محتوا، بعنوا  مثال ایدئولوژی ولتر نیست بلاه بعضاً  هستهبرای ما مطر  است 
که در شعر و نثر مسجع جزء ذاتی به شمار  دشویمآوایی یا آرایش تصویری کلمات  جنبهاست، که شامل 

  ) .Molinié, 1997: 4(«]...[ شوندیم؛  همیشه فرم محتوا و فرم بیا  توأما  مطر  ندیآیم
؛ حوذ  میکنویمورا در هر دو زبا  بررسی  هاآ پرسشی و لحن هریک از  یهاصورتدر این بخش 

ne ؛ کلموات و اصوطالحات مینویبیمو  را در ترجموه آ جوهینتفرانسه و  یامحاورهرا در زبا   سازیمنف
 .میکنیمآنها و مبحث وفاداری در ترجمه را بررسی  ترجمهو  یامحاوره

  : شوندیمپرسشی در فرانسه سه گونه ساوته  یهاصورت
 از طریق جابجایی فعل و فاعل )زبا  ادبی و رسمی(  .1

در فارسی بیشتر با ضمیر پرسشوی  )به زبا  رایج تعلق دارد و "est-ce que"ضمیر پرسشی آیا  .2
 (شودیمآیا ترجمه 

 تعلق دارد( یامحاورهاز طریق لحن )به زبا   .3
 

از طریق جابجایی فعل و فاعل صورت گرفته، بخصووص  هاسؤالآ ، بیشتر  تریادبدر داستا  میالرپا به واطر نثر 
ای نشا  داد  فاصله و احترام اسوتفاده از چنوین بر شودیمکه میا  میالرپا و استادش مارپا رد و بدل  هاییسؤالبرای 

یبرمونیز بسیار به این صورت پرسشی  پوشیگلضروری بوده. همچنین در داستا  اساار و بانوی  یایپرسشصورت 
یازده ساله است و پرستاری مسن و یا بین اساار و ودا رد و بدل  یاپسربچهبین اساار که  هاسؤالچراکه بیشتر  میوور
)Weinrich, 1989  :که بازهم نشا  ادب و احترام است، همچنین طبق کتاب گرامور تاسوتوئل فرانسوه شودیم

و بوه  شوودیموآمووتوه  آموزا دانشصورت پرسشی به  نیترحیصحاین صورت پرسشی در مدارس به عنوا   535(
 چاره مؤدبانه  جز به کار برد  لحنی در فارسی مترجم برای درآورد  آاما . کندیمهمین دلیل اساار زیاد از آ  استفاده 

 دیگری ندارد که در ویلی موارد هم کارگر نیست. مثال:
Oscar à Mamie-Rose: Quand revenez-vous? Oscar et la dame rose, p. 27 

 123ص معرفت،  هایگل، «؟نیاییم یک»

Oscar écrivant à Dieu: Comment fais-tu? Oscar et la dame rose, p. 16 

 115؟ ص یچطور توانست

Svastika : « Pourquoi n'étions-nous pas morts aussi? » Milarepa, p. 5 

 18ص  معرفت، هایگلم؟ یر آوار نمانده بودیگرا  زیز مثل دیچرا ما ن

Grand Lama à Milarepa: « Es-tu fou ? » Milarepa, p. 9 
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 26ص  معرفت، هایگل« ؟یاشدهوانه یمگر د»

زیر گوواه  یهامثالتمایزی میانشا  قائل شد.  توا ینماما بازهم  شوندیماز اولی ترجمه  ترراحتت دیگر دو صور
 این ادعا هستند:

Dans un café, l’ami de Simon lui demande : Tu crois à la magie? Milarepa, p. 6 

 20ص  معرفت، هایگل« ؟یاعتقاد دار هاحر ن یتو به جادو و ا»

Oscar à Mamie-Rose: Est-ce que vous voulez que je vous adopte? Oscar et la 

dame rose, p. 57 

 147ص  معرفت، هایگلن؟ یبش امدوتروونده نیووایم

Oscar à son docteur: Est-ce que vous vous coiffez les sourcils, docteur 

Düsseldorf? Oscar et la dame rose, p. 77 

 161ص  معرفت، هایگل؟ نیزنیما ابرواتونو برس دکتر، شم
Monsieur Ibrahim à Momo: « tes pieds, ils ne sentent jamais? » Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 24 

 92ص  معرفت، هایگل« ؟دهینمبو  وقتچیهوودت  یپا»
رجم سعی کرده در فارسی بوا شاسوتن در زبا  محاوره است که مت سازیمنف neحذ   ،دومین مورد

آنهوا را بوه  تووا ینموکوه « نیسوت»حاصل از آ  را درآورد. البته بروی افعال مثل  یامحاورهفعل لحن 
 صورت شاسته نوشت، از این قاعده مستثنی هستند. مثال:

Sourire, c'est un truc de gens riches, 
les moyens. ai pas monsieur lbrahim. J'

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, p. 8 

. ادیبرنممن  عهدهم آقا. از ید  مال پولداراست، ابراهیوند
 62قرآ ، ص  هایگلابراهیم آقا و 

de dire du mal permets pas Attention, je vous 
de mon frère. Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran, p. 10 

ن. ابراهیم یکه از برادرم بد بگ دمینم اجازه ن، منیمواظب باش
 66قرآ ، ص  هایگلآقا و 

-ils y croyaient Juste une fois. Pour dire qu'

, p. 25Oscar et la dame rose. pas 

.« بش اعتقاد ندار گفتن که  ی، اونم وقتدفعههیچرا، فقط »
 122، ص پوشیگلاساار و بانوی 

aux Je le dirai pas Oscar et la dame autres. 
rose p. 27 

 123ص  ،پوشیگلاساار و بانوی  .گمینم یبه کس

Bacon, mais s'appelle pasEn fait il  Yves, 
[…].Oscar et la dame rose p. 9 

و است )...(. اساار و ی، اسمش استیاسمش ندر واقع جزغاله 
 111، ص پوشیگلبانوی 

 یهامعادلمترجم تا حد زیادی موفق بوده و توانسته باید گفت در مورد کلمات و اصطالحات عامیانه 
زیور بوه ذکور چنود موورد از  یهامثالووبی در فارسی پیدا کند که دنیای متن را بخوبی انتقال دهد. در 

را که به نظور چنودا  مناسوب نبووده نیوز  ییهامعادلو چند مورد از  میاکردهووب او بسنده  یهامعادل
 راه پیشنهادهایی که شاید بیشتر مناسب متن باشد:به هم میاآورده

 تحلیل و پیشنهاد معادل فارسی معنا فرانسه واژه

[…] j'ai recouru 
rue de  dare-dare

dare-dare: Fam. 
Promptement, en 

در ترجمه قید حذ  شده  - کوچهبعد به 
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Paradis. p. 4 toute hâte. برگشتم.  یپاراد
 53ص 

 است. پیشنهاد:
 یبدو بدو به کوچه پاراد بعد

 برگشتم.

Le voleur m'a 
regarda, il a vu que je 

,mômen'étais qu'un   
[…]. p. 7 

môme: Fam. 
Enfant 

به من  یدزد نگاه
د که یانداوت و د

ش یب یابچه
 59ستم. ص ین

 ، جغلهیفسقل -

Mes relations avec 
 capotaientMyriam 

de plus en plus […]. 
p. 17 

Capoter : 2.  Fam. 
Échouer 

ام یریبا م امانهیم
ش یش از پیب

 شدیمشکرآب 
 79...(. ص )

+ 
ا  دو کس یشارآب شد  م

وندشا  بهم وورد  . ی؛ پ
 جاد اوتال  شد  .یا

me J'ai envie de 
. p. 19marrer 

se marrer: Fam. 
S'amuser, rire 

 وواستیمدلم 
. کرکر بخندم

 83ص 
+ 

اعتدال و کرکر: ونده نه به 
 ممتد

Tout l'étage me 
traite maintenant de 

.[…]cavaleur 
p. 62 

fam. personne qui 
cavale, cherche les 

aventures 
érotiques. 

 اهل همهحاال 
یم الیطبقه و

دخترباز من  کنند
. هستم یقهار

 150ص 

+  

C'est sûr qu'elle est 
plutôt chétive et 

comme  riquiqui
fleur, […]. p. 75 

Fam. Petit, 
mesquin, étriqué. 

 یلیاه ویالبته گ
 یکوچکو یمفنگ

 است.

 159ص 

 زهیزه میر/ کوچولو -

 
 :پوشیگلاصطالحات اساار و بانوی 

 دنیای ممکن معنا معادل فارسی معنا اصطالح فرانسه

Quand le docteur 
Düsseldorf 

m’examine, le 
le cœur , matin

je , n’y est plus
le déçois. p. 4 

se dit lorsqu'on 
manque 

d'enthousiasme 

دکتر دوسلدور   یوقت
 کندیم امنهیمعا هاصبح

گر دستش یدداست که یپ
. دلسردش رودینمبه کار 

 106. ص امکرده

زه نداشتن یه از انگیکنا
در انجام  یحوصلگیبو 

 یکار
+ 

Dans mon 
 j'étaismétier, 
si foutue j'avais 

le vocabulaire 
trop délicat. p. 7 

Foutue : 2.  
(Après le nom) 
Perdu, ruiné ou 

condamné. 

که من داشتم  یبا او  کار
کاله با زبا  چرب و نرم 
یمآدم پس معرکه 

 109. ص افته

پس معرکه  یکاله کس
بود  ؛ عقب بود  از 

شرفت یگرا  . پید
نداشتن . )فرهن  

 ن(یمع یفارس

+ 

Le docteur 
Düsseldorf, en ce 

il faitmoment,  
dans sa culotte 

Faire dans sa 
culotte: Fam. 

Avoir très peur 

 یدکتر دوسلدور  حاال وقت
شلوارشو  نهیبیممنو 

 124ص  .کنهیمخراب 

 شلوار شلوار زرد کرد ،
ه از یوراب کرد  ؛ کنا

م فوق العاده یترس و ب
+ 
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quand il me voit. 
p. 28 

هن  د است . )فریشد
 انه(یلغات عام

vous Allez 
crêper le 

ailleurs.  chignon
p. 47 

Se crêper le 
chignon : se 

battre, se 
prendre aux 
cheveux, en 
parlant des 

femmes 

 هاتونوخردهحساب 
ه یتسوگه ید ین جایببر

 140... ص نیکن

نه و یورده حساب: ک
 - یعداوت قلب

 
تا جودال زنانوه را « ببرین جای دیگه هاتونویکش سیوگسیگ» نوشتیمتنها در مثال آور بهتر بود 

 بهتر به تصویر باشد.
 قرآ : هایگلابراهیم آقا و  یهامثال

 معنا معادل فارسی معنا اصطالح فرانسه
دنیای 

 ممکن

-haut a unElle en 

p. 6 corps.-le 

2. (Personnes) 

Cour. 

Mouvement 

brusque et 

involontaire du 

buste vers le haut 

marquant une 

vive surprise, 

l'indignation ou 

la révolte 

. که خوردیت وانم یژیبر

 57ص 

اه وورد : )اصطال  ی
انه ( از تعجب به یعام

حرکت آمد  . بر اثر 
 یناگهان یتعجب لرزش

 . بر اندام افتاد 

+ 

[…] monsieur 

Ibrahim me donna 

plein de trucs pour 

de l'argent  irersout

à mon père sans 

qu’il s'en rende 

compte: […]. p. 6 

Soutirer qqch. à 

qqn, obtenir de 

lui sans violence, 

mais par des 

moyens peu 

délicats, une 

chose qu'il ne 

céderait pas 

spontanément 

 یاریبس یم آقا راههایابراه

گوش اد داد تا یبه من 

که  ببرم یرپدرم را طو

روحش هم وبردار نشود: 
 58)...(. ص 

 د :یرا بر یگوش کس
رن  از یله و نیبا ح
 پول گرفتن یکس

+ 

À ce moment-là, 

surgirent de l'allée 

un homme qui 

courait comme un 

p. 7 […]. rat 

Courir comme 

un rat : courir 

rapidement 

را  یآ  وقت بود که مرد

یمره مثل فرفدم که ید

 59و )...(. ص  دیدو

ه از با سرعت یکنا
 د یدو

~ 

!vu-Du jamais 

p. 9 

exp. se dit à 

propos de 

quelque chose 

 !دهیند یزهایبه حق چ
 63ص 

 + اریه از تعجب بسیکنا
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d'extraordinaire 
 

 

اساسوی در تموامی  یامسوللهمبحثوی کوه از دیربواز  .میرسویموحال به مبحث وفاداری در ترجموه 

اما به چه چیزی بایود وفوادار بوود؟ ؛ دا  در باب ترجمه یهابحثترجمه بوده است و موضوع  یهاهیظرن

که به ویانت متهمش کنند. کدام  دیآیمو بسیار پیش  دینیبیممترجم همیشه وود را با این مسلله مواجه 

ایون  .(.Traduttore, traditore)است کارانتیوایتالیایی را نشنیده: مترجم  المثلضربمترجمی این 

. بعنووا  مثوال در اصوطال  فرانسووی دیوآیمبیشتر به چشم  هاالمثلضرباصطالحات و  ترجمهامر در 

j ol i e comme un coeur  در زبا  فارسوی بخصووص  کهدرحالی شودیمزیبایی به قلب نسبت داده

یموتی ظاهری به وفادارای در معنا . به زعم اِکو، در این موارد ویانمیدهیمزیبایی چهره را به ماه نسبت 

مفهوم وفاداری مبتنی بر این بواور اسوت کوه ترجموه : »کندیم. او وفاداری را بدین شال تعری  انجامد

را به کمک مشارکتی پُرشور تفسیر کرد، یعنوی اقودام در  مبدأاست به شرطی که متن  ریپذاماا همواره 

و اتخاذ نگرشی مبنی بر داد و سوتد کوه بورای  شودیمتشخیص آنچه نزد ما معنای عمیق متن محسوب 

. اگر به هور کودام از کندیمانتخاب  رسدیمبه نظر  تردرستراه حل یا معادلی را که از همه  یانمونههر 

 کلموهمعانی متراد  بوا وفوادارای  زمرهکه در  دیابییدرمایتالیایی مراجعه کنید بخوبی  یهالغتفرهن  

اکوو بارهوا و  .(Eco : 466 )« میوووریبرموبه لغاتی چو  احترام، زهد و غیره دقت وجود ندارد بلاه 

که وفواداری در گورو  میابییدرمکرده که باید به مقصود اثر وفادار ماند. از اینجا  تأکیدبارها بر این مسلله 

بگیریم بد  از بحث در باب موضوع وفاداری یاجهینت، معنای باطنی و داد و ستد است. اگر بخواهیم ریتفس

ترجمه هم از دست داد  است و هم ولق کرد ، هم مرد  » نیست تعری  کریستو  ریاو را نقل کنیم: 

شد ؛ بازیابی بنای اصلی است از دلِ ویرانی، تا بتوا  بر زمینی بار قدم گذاشت. مواجرا از  باز زادهو هم 

از  یادنبالوه: در پوی زنودیموبودا  دسوت  یاترجمهوطری که هر  طورهمینو  شودیمشروع  جانیهم

-221«بنوایی متزلوزل حوالدرعینو هوم  کننودیمکه هم بنایی محام ایجاد  ریناپذبرگشتتصمیماتی 

222)  .(Rico, 2002: 

قبلوی یعنوی واژه و نحوو  یهابخشمرز مشترک  توا یمرا به متن با توجه به مطالب باال، وفاداری 
 -بل مطالعه کردیم و مشاهده کردیم هر زبا  چگونه واقعیتق یهابخشدانست و حال با کمک آنچه در 

با ذکر چند نمونوه وفواداری و داد و سوتد را در ترجموه نشوا   میکنیمسعی  کشدیمجها  را به تصویر 
 دهیم:

Par le moyen des sortilèges, il me sera  به هما  کنمیمنابودشا   یافسو  به آسان یاریمن به ،
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aussi facile de les faire mourir que de 

jeter en l'air une pincée de nourriture. 

Milarepa, p. 5 

 18، ص میالرپافشانم. یرا به هوا ببرنج  یمشتکه  یآسان

J'ai compris que nous avions toute notre 

vie emprunté la mauvaise voie. 

Milarepa, p. 18  

، میالرپا. میارفته راه کج دم که ما تمام عمر بهیمن فهم

 42ص 

[…] il ne faisait pas plus attention à 

moi qu'à un chien. Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, p. 7 

ابراهیم آقا و  .گذاشتینم هم به من محل سگ]...[ و 
 60ص  قرآ ، هایگل

Ah, heureusement que ton frère Popol 

n'était pas comme ça. Monsieur Ibrahim 

et les fleurs du Coran p. 7 

ابراهیم آقا و  ن جور نبود.یکه برادرت پوپول ا خدا را شکر
 61، ص قرآ  هایگل

Décidément, je ne comprendrais jamais 

mon père Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran. p. 17 

. ورمآینمپدرم سر در  یکارهاز ا وقتچیهجداً من 

 80 ص ،قرآ  هایگلابراهیم آقا و 

La pauvre femme, j'ai de la peine pour 

elle. Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran, p. 19 

 هایگلابراهیم آقا و . ش سوختیدلم برا! چارهیبز  
 83، ص قرآ 

Et bouge-toi le cul. On se promène, on ne 

fait pas une course d'escargots. Oscar et 

la dame rose, p. 7 

م یومدیم گردش، نیه ورده کونتو بجنبو . ما اومدی»

یگلاساار و بانوی « که! یدوون پشتالک مسابقه
 109، ص پوش

On devient comme ça, quand on est 
vieux, on n'aime plus voyager. Oscar et 

la dame rose, p. 73 

سفر  دل و دماغگر ی، دشودیم جورنیار شد یآدم که پ

 158، ص پوشیگلاساار و بانوی . نداردکرد  

[…] je te remercie de l'avoir inventé. 

Oscar et la dame rose p. 75 

یگلاساار و بانوی . یدیآفر آ  راکه  دستت درد نکند
 159، ص پوش

 

 
باید به مقصود اثر باشد و سعی کند با باال مشاهده کردیم، وفاداری مترجم  یهامثالکه در  طورهما 

وود بگشاید به روی دنیایی کوه نویسونده در اثور  ووانندهپیش روی  یاپنجرهمتن  "دنیای ممان"فهم 
 heuresementرا بعنوا  معوادل قیود « ودا را شار» وود ولق کرده است. الزم به توضیح است چرا 
 آ  را تووا یمو، دیوگویمو آ  را ،، مسلمانی اهل ترکیوهاز مترجم قبول کردیم: نظر به ایناه ابراهیم آقا

در ماالموات  اشیموذهبپذیرفت چراکه در کشورهای مسلما  از جمله ایرا  نقش وودا جودا از داللوت 
به ودا عمرت دهد، ودا پدر مادرت را بیامرزد، ودا ویورت  توا یممردم پررن  است، از آ  میا   روزمره

اما مترجم همین  میکنیمو...اشاره کرد که در طول روز فراوا  از آنها استفاده  شاءاهللا دهد، ودا شاهده، 
، ووشوبختانه ترجموه کورده کوه تصومیم شوودیمقید را در موارد دیگر، مثالً وقتی از دها  اساار وارج 

 متن دارد. "دنیای ممان"درستی بوده و نشا  از دقت او به 
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 یریگجهینت

رد ترجمه فرآیندی است که باید قدم بوه قودم تحلیول و تفسویر شوود و داد و سوتد باید واطرنشا  ک در پایا 
دنیوای مماون  ،. چالش اصلی مترجم در این است که بوا تفسویری درسوتاستووب  ترجمهرکن یک  نیترمهم

متن را درک کند و سپس تصمیم بگیرد چه چیز را حفظ کنود و از چوه چیوز چشوم بپوشود توا هرچوه بیشوتر بوه 
یعنی کمابیش هموا  چیوز را گفوتن و  ،که در ابتدا بدا  اشاره کردیم نزدیک شود: یادما  باشد ترجمه "کمابیشی"

از آنجایی که هرگز موفق نخواهیم شد دقیقاً هما  چیوز را بگووییم بایود سوعی کنویم توا هرچوه بیشوتر بوه ایون 
 نزدیک شویم. "کمابیش"

درست مترجم از دنیای مماون موتن اشواره کورد،  به درک توا یم« معرفت هایگل» ترجمهاز ناات مثبت 
که دیدیم با تغییرعالئم سجاوندی ریوتم و آهنو   طورهما اما اش؛ ترجمهواژگانش و روانیِ  رهیداهمچنین غنای 

فعلی هم دقت زیادی به ورج نداده که همین باعث برهم وورد  نظم زمانی  یهازما  ترجمهمتن را برهم زده و در 
مترجم بیشتر بر انتقال پال  محتوا متمرکز بوده  گفت توا یم طورکلیبه. استباعث تغییر معنا شده روایت و گاهی 

هردو پال  را تا حد زیادی انتقال دهد و بیشتر از این بوه  توانستیمدقت بیشتر  یباکمتا پال  بیا . در صورتی که 
ینموایشا   ترجمهای ذکر شده از لذت وواند  مورد نظر نزدیک گردد. با این همه، هیچ یک از ایراده "کمابیش"

 مثل همیشه پُرکار و پُربار باشد. ،پیش رویشا  یاحرفه یهاسالو امید است  کاهد
 

 

 کتابنامه

 چشمه. :تهرا  .یبیسروش حب ترجمه .معرفت هایگل.(1382) .ک امانوئلیت، اریاشم

 چشمه. :را ته .یبیسروش حب ترجمه .هند یهاشب .(1382) .وی، آنتونیتابوک
 نامه.سازما  لغت تهرا : .نامهلغت (.1325. )دهخدا، علی اکبر

 امیرکبیر. . تهرا :فرهن  فارسی (.1388. )معین، محمد

DELATOUR, Y., et al. (1991). Grammaire du français. cours de 

civilisation de la Sorbonne, Paris: Hachette, Coll. "F.L.E.". 

ECO, Umberto. (2006). Dire presque la même chose. trad. Myriem 

Bouzaher, Milan: Grasset & Fasquelle. 



 

 

20 
semiotics.academyhonar.com 

 اطهاری نیک عزم و هماارمرضیه  – اومبرتو اِکو ینظر یبر اساس آرا تیامانوئل اشم کیترجمه سه اثر از ار یبررس آکادمی هنر« شناسی و هنرنشانه»بخش 

HJELMSLEV, Louis. (1939). « La structure morphologique » in : Essais 

linguistiques, Paris: Minuit. 

HJELMSLEV, Louis. (1971). Prolégomènes à une théorie du langage: suivi 

de La structure fondamentale du langage, Paris:Minuit. 

LESSAN PEZECHKI, Homa. (2002). Système verbal et deixis en persan et 

en français, Paris:L'Harmattan. 

MOLINIÉ, Georges (1997), La stylistique, Paris:PUF. 

RICO, Christophe (2002), « La linguistique peut-elle définir l’acte de 

traduction ? » Paru dans L’autorité de l’Écriture, Collection « Lectio 

Divina », Hors série,  Cerf, Paris. 

RIEGEL, Martin, et al. (1994). Grammaire méthodique du français, 

Paris:PUF. 

ROBERT, Paul, et al. (2009). Le nouveau petit Robert, Paris:Robert. 

SCHMITT, Eric-Emmanuel. (1997). Milarepa, Paris:Albin Michel. 

SCHMITT, Eric-Emmanuel. (2001). Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran. Paris:Albin Michel. 
SCHMITT, Eric-Emmanuel .(2002). Oscar et la dame rose. Paris:Albin 

Michel. 

SCHOTT-BOURGET, Véronique, THOMASSET, Claude. (1994). 

Approches de la linguistique. Paris:Nathan. 

TABUCCHI, Antonio .(1986). Notturno indiano, vol. 93., Palermo, 

Sellerio. 

WEINRICH, Harald, DALGALIAN, Gilbert .(1989). Grammaire textuelle 

du français, vol. 88. Paris:Didier. 

 منابع اینترنتی

http://www.larousse.fr 
http://www.loghatnaameh.com 

http://www.vajehyab.com 

 
 

 
 پیش از این مقاله در منبع زیر منتشر شده است:

 1392ادب و زبان فرانسه، شماره سوم، بهار و تابستان  یهاپژوهش

http://www.vajehyab.com/

