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  مقدمه
و فرانسـه   يسـ يانگل يهـا  از زبان يران آغاز شد، آثار مختلفيه نهضت ترجمه در اك يزمان
 يهـا  زبان... و  ي، هنري، ادبي، فلسفيم آثار علميمستق ةاز ترجم يلشد، و هبرگرداند يبه فارس

ن امر موضوع بحـث  يعلل ا يبررس). ز بوديم ناچك ا دستي(نبود  يخبر يگر و از جمله روسيد
در ترجمه از زبان  يفراوان يها ياستكاند  ه صاحبنظران گفتهكو همانطور  كش يست، اما بيما ن

برگردانده شـده   يبه فارس ياز زبان روس ير آثارير چند سال اخخوشبختانه د. دوم وجود دارد
فرانسـه   يها ه درسكن اثر را يا. م پرداختيها خواه از آن يكين مقاله به نقد يه ما در اكاست 

 يبـه فارسـ   يم شـفق يسـنده معاصـر روس اسـت، مـر    ين نوين راسـپوت يوالنتـ  ةنام دارد و نوشت
 يمنطق يلكه به شكه، بليپا يو ب يا قهيل سلكنه به ش را يو ةم ترجميقصد دار. برگردانده است

معتبر  يها م و در مجلهيه اطالع داركتا آنجا . ميدر بوته نقد بنه يشناس و براساس مطالعات زبان
 ةا مجلـ يـ متـرجم   ةو ترجمه، مثل مجلـ  يخارج يها و زبان يو شناخته شده مربوط به آثار ادب

م از زبـان  يه به طور مسـتق ك ينون نقد آثاركم، تا يا ردهك يبررس يخارج يها زبان يها پژوهش
  .اند سابقه ندارد برگردانده شده يبه فارس يروس

ن يه راه انجـام چنـ  كـ ن بـوده  يـ ن مقاله مد نظر بوده اسـت، ا يه از نگارش اك ين هدفياول
از  يـك ها باز شود، چه تـا در هـر    و نقد آن يبه فارس ينه ترجمه از زبان روسيدر زم يقاتيتحق
در آن  يشـرفت يو تقابل آراء وجود نداشته باشد، پ يانتقاد و بحث و بررس يعلم بشر يها نهيزم
دانست، تـا بـا    يم شفقيمر ةترجم يابيتوان ارز ين هدف را ميدوم. نه به وجود نخواهد آمديزم

شـرفت  يز در پيهرچنـد نـاچ   يارائه شده در آن سـهم  يها اركات و راهكن مقاله و نيتوجه به ا
  .ميداشته باش يبه فارس يآثار روس ةرجمروند ت

  يبحث و بررس
م بر ينكن ييرده و تعكار را مشخص كه اساس كن است يترجمه ا ين قدم در نقد علمياول

ه يـ ترجمـه و نظر  ةم، سپس با مقابليده يار را انجام مكن يا يتبكو در چه م يا هياساس چه نظر
  .ميآن بپرداز ةدربار يبه بحث و بررس

... ت آن، انـواع آن و  يـ ترجمـه، ماه  ةدربـار  يات فراوانينون نظركم تايالع داره اطكچنان 
 ةترجمـ : نـد ك يم ميوبسن روس ترجمه را به سه نوع تقسكايبه عنوان مثال . پرداخته شده است

مورد نظر ما جـزء آن   ةه ترجمك(را  ين زبانيب ةترجم يو. يكاتيميس ، انتريزبان ني، بيزبان درون
 يزبـان  يهـا  زبان، با عالئـم و نشـانه   يكام ارائه شده در يان پيب«: ندك يف ميعرطور ت نيا) است
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اسـت،   كف مشـتر يـ ن تعريـ ها از ترجمه و از جملـه ا  فيتعر يه در تمامكچه  آن. »گريزبان د
ه كـ اسـت   يمسائل... ؟ و ي؟ انتقال به چه روشيام؟ تحت چه عوامليدام پكاما . است اميانتقال پ

  .اند ردهكارائه  يگوناگون يها ها نظر آن ةبارصاحبنظران مختلف در
بـه   يا ه عدهكد آن را همانطور يشود، با ين دو زبان انجام ميه ترجمه، در واقع، بكاز آنجا 

م بحـث  ينـ ك يمـ  يجـا سـع   نيدر ا. ردك يبررس يا مقابله يشناس زبان ةاند، در گستر گفته يدرست
 ياوكـ  سـخن و سـخن   يـة و در چارچوب نظر يا مقابله يشناس خود را بر اساس مطالعات زبان

مسـتقل و   ةديـ پد يكام به عنوان يه، پين نظريدر ا. ميش ببريپ) 1385 ،يساعد پور يلطف. كر(
 يا ام مجموعـه يـ جـاد پ ينـد ا يه در فراكـ شـود   يد مكيه تأكرد، بليگ يقرار نم يمنتزع مورد بررس

. دخالت دارند يياينش پوكو وانش كان يدر جر يمتن ريو غ يمرتبط از عوامل متن يناهمگون ول
نـد سـخن، مـتن    يفرا يو صور ييمحصول نها. نديگو يند سخن ميها فرا نشكنش و واكن يبه ا
ه آن را كدانند، بل ينم... ام و يمتن، انتقال متن، انتقال پ ينيگزيه، ترجمه را جاين نظريدر ا. است
   ف يـ برسـند تعر  ينشـ ك ه بـه هـم  سـند يه خواننـده و نو ك يا ن دو زبان به گونهيتعادل ب يبرقرار

ه متن زبان مقصد ك يا ن تعادل به گونهيجاد ايط ايمترجم را فراهم آوردن شرا ةفينند و وظك يم
  .دانند يم) 79، يپور ساعد يلطف(سان باشد، يكبا متن زبان مبدأ معادل و  ياز نظر ارزش ارتباط

و  ياز عوامـل متنـ   يا موعـه ه اشاره شد، مجكمتن، همانطور  يك يجاد ارزش ارتباطيدر ا
ر يآن در همـان زبـان تـأث    ةسـد، خواننـد  ينو يرا م يمتن يا سندهينو يوقت. دخالت دارند يمتن ريغ

مـوثر بـر ارزش    يمتنـ  ريو غ يعوامل معادل متن يا د به گونهيمترجم با. رديپذ ياز متن م يخاص
ـ ا. جـاد شـود  ين مقصد هم ازبا ةر مشابه در خواننديند تا تأثيرا در زبان مقصد برگز يارتباط ن ي

واژگان، ساختار، بافتار، : شوند، عبارتند از يده مينام يا تعادل ترجمه يه اجزاكگذار  ريعوامل تأث
  .ير ادبي، تأثكير ادرايتصورات، تأث شي، پيزبان يها الم، گونهك يمعنا -جمله يمعنا

ه و يـ ن مقاله مـورد تجز ياثر مورد بحث در ا ةموارد باال را در نقد ترجم ةم همياگر بخواه
ن چنـد  يبنـابرا . ن مقال خـارج اسـت  يا ةشد و از حوصلك يم، مطلب به درازا ميل قرار دهيتحل
ت يـ اهم يخـورد و دارا  ين ترجمـه بـه چشـم مـ    يگر در ايات دكشتر از نيه بكرا  ياساس ةتكن
ترجمـه   نيـ ا يات مثبت و منفـ كه اوال نكد ين اميبد. ميده يقرار م ياست، مورد بررس يشتريب

  .تر بهره برده شود بهتر و روان يها ترجمه يا از آن برايان شود و ثانينما
توان  يچگاه نميه هكاست  يته ضروركن نير اكم، ذيبپرداز يه به موضوع اصلك ش از آنيپ

 –شناس روس  ترجمه –نوگرادوف يو. صددرصد درست انجام شود يا ه ترجمهكانتظار داشت 
امـل نخواهـد   كانطبـاق   يبـا مـتن اصـل    يا چ ترجمهيه هكرفت يش پذيتوان از پ يم«: سدينو يم
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مختلـف از   يهـا  ، زبـان يت زبـان ينسـب  يةبر اساس نظر .)18 يشناس به ترجمه يمدآدر(»داشت
 يـك ها از  يژگين ويمتفاوتند و انتقال تمام ا يها يژگيل وكساختار، واژگان و در  ياساس دارا

تفـورد  ك( »سـت يمتقـارن ن  قاًيچگاه دقيها ه زبان ةرابط«ه كچرا . ن استكگر نامميزبان به زبان د
42(.  

 يسـجاوند  يها ، لحن و نشانهكسب: م داد عبارتند ازيقرار خواه يه مورد بررسكآنچه را 
قبـل از پـرداختن بـه اصـل موضـوع،      . ردكم يمهم، اشاره خواه ةتكز به چند نيان نيدر پا. در اثر
واژگان، ساختار، بافتار،  يق معنايو دق يجزئ يفت بررسد گين موارد بايا يبررس ييچرا ةدربار
رده و در كانه عمل يه مترجم ناشكد ينما يم يضرور يدر موارد... الم و ك يمعنا -جمله يمعنا
   مـورد بحـث مـا     ةه ترجمـ كـ از آنجـا  . ن موارد هم دچار اشتباهات فاحش شده باشديتر يجزئ
گـر،  ياز طـرف د . برد ينم يين موارد ره به جايا يخوب را داراست، بررس ةترجم يك يها نرم
واژگـان، سـاختار جمـالت و     يها را در معنا يوتاهكه فالن مترجم فالن اشتباهات و كن ير اكذ

 يلـ كمـوارد   يهدف ما از بررسـ . نخواهد داشت ياربردكو  يعمل ةجيرده است، نتك... نحو و 
اننـدگان و مترجمـان مخاطـب    خو يه بـرا كن بوده است يا يسجاوند يها و لحن ونشانه كسب
از  ياريه بسـ كـ ن مـوارد را  يت ايم اهميا ن خواستهيهمچن. داشته باشد ياربردك ةجين مقاله نتيا

  .مينند، نشان داده باشك ينم يمترجمان به آن توجه
همچـون اثـر    كسـب «تـوان گفـت    يمـ . سنده اسـت يان نويخاص ب ةوي، شكسب: اثر كسب

اگـر  ). 78 يعيسـم ( »شـود  يحصـر بـه فـرد محسـوب مـ     من يژگيو يكسنده، ينو يانگشت برا
سند، بـه  يآن چند جمله بنو ةم درباريسنده بخواهيم و از چند نويريرا در نظر بگ يموضوع خاص

ه كـ توان گفت دو عبارت  يم«: ديگو يت مكها. ها با هم متفاوت خواهد بود آن يها ن نوشتهيقي
 كدارنـد، از لحـاظ سـب    يمتفـاوت  يبـان نند اما سـاخت ز ك يان ميرا ب يش واحديمابكاطالعات 
ا موضـوع نوشـته   يـ ست كيه مخاطب كن يها بر اساس ا كسب). 99 يانكارد يمختار(» متفاوتند

 كيده و به اصطالح با سبيچيپ يان با زبانكودك ةمثال قص يبرا. توانند متفاوت باشند يست ميچ
ـ  توان با  يرا نم يق علميا دقايشود،  يلف نوشته نمكق و پر تيعم  كسـب . ردكـ ان يـ ب يزبـان ادب
، يادبانه، رسم يا بيف، مودبانه يا ظري، درشت و خشن يا سطحيق يا طنز، عمي يتواند جد يم
  .باشد ير رسميا غي يمه رسمين

ت يـ اهم. سـنده اسـت  ينو كت سـب يـ ار مهم در ترجمه، رعاياز مسائل بس يكيبه هر حال 
انتقـال   ةت ترجمـه، مسـئل  ياز ماهف خود يدر تعر ياريه صاحبنظران بسكاست  يبه قدر كسب
ص يسنده را تشخينو كفه دارد با دقت تمام سبين مترجم وظيدهند، بنابرا يم يرا هم جا كسب
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  .ندكآن را منتقل  يدهد سپس به درست
ـ  ا با معـادل ي كه انتقال سبكم ييفزايته را بكن نيا    ا بـا  يـ رد يـ گ يصـورت مـ   يواژگـان  يابي
بـار   ين اسـت دارا كـ مختلف مم يها هم واژه يعني) 1371 يصفو. كر( يساختار يابي معادل
ا ساختار را بـا  يه واژه با واژه كست ين يدر ترجمه، الزام. مختلف يباشند، هم ساختارها كيسب

ان شـده  يـ سـاختار ب  يـك مودبانه، در  كسب ير از زبان روسيدر مثال ز. مينكن يگزيساختار جا
  : يبا ادات نف يجمله سوال يعنياست، 

"Вы не можете сказать мне   ... ? "  

 يسـاختار  يبـه جـا   يواژگـان  يابي توان از معادل يم ين جمله به زبان فارسيدر برگردان ا
 يالزامـ .( مودبانه را با خود دارند كد، سبييا لطف بفرماينم ك يخواهش م يها واژه. ردكاستفاده 

  ).مينكترجمه  »؟... دييد به من بگويتوان ينم« :ست جمله را به صورتين
از  يعنـ ي. شـود  يمحسـوب مـ   يزبـان  يها جزء گونه يا تعادل ترجمه ياز نظر اجزا كسب
 كدر انتقال سـب  ين هرگونه نقصيبنابرا. دارد يام نقش موثريجاد پيند ايه در فراكاست  يعوامل
از دوران  ياثـر مـورد بحـث مـا خـاطرات     . شـود  يسـنده مـ  يام نويسنده باعث لطمه زدن به پينو

ن يـ ا يو نه چندان رسـم  يميساده و صم ين اثر با زبانين در ايراسپوت. نده استسينو ينوجوان
فـراوان در اثـر    يا ا محـاوره يـ انـه  يعام يهـا  بـات و واژه كيوجـود تر . ندك يخاطرات را بازگو م

ـ ا ةدر ترجم يشفق. ن موضوع استيا ةنشاندهند  كتـوان گفـت در مجمـوع، سـب     ين اثـر، مـ  ي
رات گونـاگون از زبـان   يـ بـات و تعب كيهـا، تر  وجود واژه. ه استردكمنتقل  يسنده را به خوبينو
عـالوه بـر آن، ترجمـه را    . داده اسـت  ير رسـم يغ يژگيترجمه و كبه سب يا انه و محاورهيعام
ـ كـ ن يرغم ايعل يو. رده استكتر  نيتر و دلنش يميصم ـ   ةدر ترجمـ  يچنـدان  ةه تجرب  يآثـار ادب

تواند  يشتر ميب ةسب تجربكداند و با  يبتا خوب مرا نس ينشان داده است زبان فارس يندارد، ول
، )6(، به درد آدمها بخورد )5(لم را ببندم يل بارو بندياز قب يباتكياربرد ترك. شود يا مترجم زبده

نوشـته بـه    كباعث شده است سـب ... و ) 9(د يايو ته غذاها باال ب) 21(ها پالس باشم  ابانيتو خ
ه موجـب شـده   كهم وجود دارد  يا جمالتيرات يالبته تعب. ديآ لف دركت يو ب ير رسميغ يحالت

به عنـوان مثـال   . دور شود كا به اصطالح وحدت سبي يدستيكاز  كيترجمه اند كاست تا سب
 »دادنـد  يبه من نشان نم يليتما آنها هم متقابالً«: )19( »آوردند يمرا به ستوه م«: ةجمل 4در ص 

ل مـتن  كـ بـا   يرسـم  كيبه علت دارا بـودن سـب   »رده خاطيسراپا خشم و نفرت بودم و رنج«و 
از آن طـرف آنهـا هـم    «، »ردنـد ك يام م خسته«ب جمالت يآنها به ترت يبه جا. ندارند يهمخوان

شـنهاد  يرا پ »تمام وجودم پر از خشم و نفرت و غـم شـده بـود   « »به رفاقت با من نداشتند يليم
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  .مينك يم
  ن يت فـراوان و همچنـ  يـ جمـه اهم ه در تركـ اسـت   يگـر مسـائل  يلحـن از د  ةمسـئل : لحن
ها  آن ينيب ت و جهانياز شخص يانگر وجوه خاصيها ب تيلحن شخص. دارد يخاص يها يدشوار
شـوند،   يآثار خود قائـل مـ   يها تين گفتار شخصيه بك يزيسندگان بزرگ غالبا با تماينو. است
ر ييـ در گفتار، لحن با تغ). 99فر  يخزاع(گذارند يش ميها به نما درون آن يايپنهان از دن ييايزوا

 يهـا  لمات و البتـه نشـانه  كند اما در نوشتار فقط ك يدا ميپ يتجل... ها و  ششكها و  ثكصدا، م
ـ انتقال لحن اوال با يمترجم برا. نندك يها را منتقل م تيه لحن شخصكاند  يسجاوند د آن را بـا  ي

لحـن  . نـد كرا منتقـل  خود به زبـان مقصـد آن    يت و آگاهيا با خالقيص دهد و ثانيدقت تشخ
از متن،  يبه عنوان مثال در بخش. باشد... انه و ي، عامكيك، مودبانه، ري، شوخين است جدكمم

  :نديگو ين ميبه مادر قهرمان داستان چن) سوادند يو ب يه عامك(ييزنان روستا
"Башковитый у тебя парень растет  "  

سـواد بـودن    يو بـ  يعـام  گـان هم از لحـاظ سـاختار و هـم از لحـاظ واژ     يا ن جملهيچن
 جملـه،   ياز لحـاظ سـاختار، قـرار گـرفتن صـفت در ابتـدا      . دهـد  يندگان خود را نشان مـ يگو

 просторечное(انـه  يعام يا ه واژهكهم  Башковаитыйرساند و واژه  يبودن را م يا محاوره

слово ( است)ةل واژيـ ، ذيبـه روسـ   يروسـ  يجلـد  4 ةنام لغت Башковаитый (بـار  يدارا 
ن جمله ، به نظر مـا،  يا ةدر ترجم يشفق. شود يافكد به آن دقت يه در ترجمه باكاست  يخاص
ن جملـه را بـه   يـ ا يو. رده اسـت كد منتقل نيآ يندگان آن بر ميه از لحن گوك يين وجوه معنايا
ه بهتر بود هـم  ك »شود يتو روز به روز دارد بزرگتر م يجوان دانا« :ن صورت برگردانده استيا

 صـفت  ) دارد يتـاب كو  يرسـم  يه اتفاقـا لحنـ  ك(دانا يرد و هم به جاك يم يا ر را محاورهساختا
منتقـل   يل مناسـب كه به شـ ترجمن يد گفت لحن در ايبا يلكبه طور . گذاشت يزرنگ را م و زبر

انـه، سـاختار جمـالت    يو عام يا محاوره ياند و گاه يتابكو  يجمالت رسم يگاه. نشده است
از لحـاظ واژگـان هـم لحـن     . يا ش از حـد محـاوره  يب ياست و گاه يش از حد رسميب يگاه
 يهـا بـا امـال    واژه يگاه يعني. ستيدست نيكمتن هم  يها، امال نيعالوه بر ا. ستيدست نيك

  . ها وجود ندارد ن اختالفيا يبرا يل خاصيچ دليو ه يتابك ياند و گاه ستهكو ش يا محاوره
ه كـ هنـوز هـم   «، »مـن زد  ةبـه شـون   يدست«: تسته اسكلمات شك ير اماليز يها در مثال

 »شـدم  يمـ  كهـال  ياز گشـنگ «) 10( »گه بـس اسـت  يد«) 10( »اوردميگه تاب نيد«) 6( »هنوزه
)12.(  

  بـودن را نشـان    يا هـا محـاوره   است و غالبـا واژه  يا ثر موارد محاورهكلحن اشخاص در ا



  91  ... از» هاي فرانسه درس«نقد ترجمة داستان 

شود  يانه مشاهده ميلحن عام ياهم از ساختاره ياما موارد) اند يه رسمك(دهند نه ساختارها يم
 ).18(» يثابت باز يشده بود پا« مثالً

ل مـتن  كـ نوشـته شـده اسـت، بـا      يار رسـم يه با لحـن بسـ  كر يهمچون موارد ز يموارد
ـ ا  بدون « )20(» ردك يه ميرا توج كسين رياما مهارت من در پرتاب ا«: ندارد يهمخوان ه كـ  ني

او در مقابل من نشسته بود، سـر  «) 19( »نمك كودم درر آن شده بيه اسكرا  يتلخ ييبتوانم تنها
  ).37( »نداشته باشم يچشمداشت... م گرفتم يتصم« )32( »بايتا پا آراسته، دانا و ز

سـان منتقـل   يكه كـ ها است  تيو شخص ياست، لحن راو ير آن ضروركه ذكگر يمورد د
ز يها تما تيداستان و شخص ين گفتار راويد بيه مترجم باكآنند  شتر صاحبنظران بريب. شده است
به طور خالصه . تر شود سيرد تا ترجمه، سلك يت ميز را رعاين تمايا يبهتر بود شفق. قائل شود

ت يـ است از اهم يزبان يها مربوط به گونه ياوك سخن يةه در نظركق لحن يد گفت انتقال دقيبا
، يفـرد  يهـا  يژگـ يو انگريـ گونـاگون نما  يزبـان  يهـا  گونه. در ترجمه برخوردار است يا ژهيو

ـ از ا. ندگان اسـت يو سطح سواد گو ي، طبقاتياجتماع جـاد  ين رو عـدم توجـه بـه آن باعـث ا    ي
ح ير مشـابه و عـدم تعامـل صـح    يبـه تـاث   يابيجه عدم دستيو در نت يابي ند معادلياختالل در فرا
  .شود يسنده ميخواننده و نو
ـ با يا ه در تعـادل ترجمـه  كـ  ياز موارد يكي: يسجاوند يها نشانه   رد، كـ د بـدان توجـه   ي

   يهـا  يژگـ يه از وكـ  يسـجاوند  يهـا  نشـانه . اسـت )пунктуация(يمتن اصل يها يگذار نشانه
و  يافعال، صفات، اسام( معمول زبان يها يبند مشمول دسته يعنيشوند  يمحسوب م يزبان شبه
  .نندك يفا ميا يثرؤنقش م يشوند، در ارتباط زبان ينم...) 

س ساختار كبافتار بر ع«رند يگ يقرار م يدر بخش بافتار  مورد بررس يزبان شبه يها يژگيو
م بـر جمـالت   كند، ساختمان متن و روابط حـا ك يم يدرون جمله را بررس يه عناصر ساختارك

توان گفت دخـل و   يف مين تعريبر طبق ا). 106 يپور ساعد يلطف(» شود يمتن را شامل م يك
لطمـه زده و باعـث    يلـ كبه ساختمان مـتن در حالـت   اثر  يك يزبان شبه يها يژگيتصرف در و

م، بـه  يردكـ  يا ه گـذرا اشـاره  كـ ، همانطور يگذار نشانه. شود يمتن م ياختالل در ارزش ارتباط
       يهـا  يژگـ يو يهـا، تـا حـد    تيه بـا آن لحـن شخصـ   كـ سنده است يدر دست نو يعنوان ابزار

ه كرا  يمتن اصل يها يگذار ه نشانهكت ن اسيفه مترجم ايوظ. ندك يرا منتقل م... و  يريزنج زبر
زبـان   يگـذار  ه با اصول نشانهك ييسبب در متن قرار نداده است، تا جا يدام را بكچيسنده هينو

  .ندكمنتقل  ناًيمقصد در تناقض نباشد، ع
 يگـاه  يو. رده اسـت كن يو واف يافكن مسئله، توجه يمتاسفانه به ا ين ترجمه، شفقيدر ا
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بـه مـوارد   . رده اسـت كم كهم از آن  يرده و گاهكرا اضافه  يموارد ياصلمتن  يگذار به نشانه
  :دينكر توجه يز

در مـتن   »...ن روزيآخـر . نمكـ منـزل   يش ويه من پكرده بود ك ياو را راض... « 5در ص 
ارتبـاط   ةدهنـد  ه نشانكم يرا دار aرگول و بعد از آن حرف ربط ينم وكپس از فعل منزل  ياصل

هـا را   در متن ترجمه، مترجم با نقطه، ارتباط دو جمله را گرفته و آن يول .دو جمله با هم است
 يـك ز ييپـا  شـه مخصوصـاً  يهم«: خوانيمچنين مي 11در . رده استكل يمستقل تبد ةبه دو جمل

ه كـ رگول قـرار دارد  ين دو ويب: زييپا مخصوصاً، يدر متن اصل »شد يدا ميخوردن پ يبرا يزيچ
رگـول حـذف   ين دو ويـ ا يدر متن فارسـ . متن گنجانده شده استدر  ياضاف يفيبه عنوان توص
توانسـتم انجـام    يه مـ كـ ر از درس خوانـدن بـود   يغ يگريار دكآخه چه « 8در ص . شده است
ل وجـود  كن شـ يسه عالمت سـوال بـد   يفارس يگذار د گفت اصال در نظام نشانهيبا »دهم؟؟؟

  :ن صورت استيجمله بد يندارد، در متن اصل
"что мне оставалось?" ه سـه  كـ م ينـ كاگـر تصـور    .ساده اسـت  يسوال ةجمل يكه ك

در  اًيشود، ثان ين مورد با عالمت تعجب نشان داده ميطنز است، اوال ا ةدهند ال نشانؤعالمت س
از  يريجلـوگ  يه بـرا كـ هم وجود دارد  يگريموارد د. وجود ندارد يچ گونه طنزيه يمتن اصل

  .مينك يالم از آوردن آنها صرف نظر مك ةاطال

  بكيچند جمله و تر ةترجم يبررس

دانـد و بـا    يرا خـوب مـ   يه فارسـ كن اثر نشان داده است ير شد مترجم اكه ذكهمانطور 
 ةرا از ترجمـ  ين بخش مـوارد يدر ا. ل شوديتبد يا تواند به مترجم زبده يشتر ميب ةسب تجربك
ـ با. يات منفـ كات مثبت است و هم نكه هم شامل نكم يده يقرار م يشان مورد بررسيا ر كـ د ذي
 يارات مترجم قرار دارد بررسياخت ةه در محدودك يجمالت يبرخ ين بخش بررسيه در اكم ينك
. كر(ردكـ ا نادرسـت مشـخص   يـ توان با برچسب درسـت   ياست و آن جمالت را نم يا قهيسل

  ).1371 يصفو
 يابه غـذ « يبايب زكيتر ".все время думать о еде..."ةجمل يمترجم به جا 6در ص 

را به  يزدگ يو قحط يروز دن شبانهيشك يه گرسنگكرا گذاشته است  »مينكر كصبح و شبمان ف
  .ندك يار مكآش يخوب

 يبـا يب روان و زكيتر ".я ... признавался за грамотея ..."جمله يبه جا 7 صفحةدر 
  .گذاشته شده است »ده شده بودم يبه خاطر سوادم زبانزد اهال«
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ب كيـ تر "колхозник в те годы рад был любой копейке"جملـه  يبه جـا  7 صفحه
   آورد، دلشـاد   يف مـ كـ ه بـه  كـ  كيوپكـ ام با هر يتو آن ا يالخوزكاما « يجالب توجه و پر معنا

، از »آورد يف مـ كـ ه بـه  كـ  كيوپكـ بـا هـر   « يبـا يالعـاده ز  ر فوقيتعب. قرار گرفته است »شد يم
روسـتا و در   يـك ه در كـ اسـت   يمردمـ  ةارگفتگو درب. ن ترجمه استيدر ا يشفق يارهاكشاه

. م اسـت كـ ار يدارند و درامدشان هم بس يار بديبس يشتينند، وضع معك يم يزندگ يزمان قحط
  .شدك ير ميبه تصو ييبايو فقر مردم را به ز يبه واقع، ندار »آورد يف مكبه «

  :ةجمل يبه جا 32 صفحهدر 
 " эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. "  

قت را با گوشت و اسـتخوان خـودم لمـس    ين حقيز سخت اييمن تو آن پا«ب جالب كيتر
     ه كـ خوشـحال   يگريشرفت ديدن پيه مردم از دكن است يصحبت از ا. قرار گرفته است »ردمك
ردن پس از خو ين موضوع را راويا. ننديآفر يل مكاو مش يشده و برا يچ، عصبانيشوند ه ينم
ده است و به قول مترجم با گوشـت و اسـتخوانش آن را لمـس    ياز دوستانش فهم يمفصل كتك
  !رده استك

  :خورد يمفهوم هم به چشم م آشنا و نا بات ناكياما چند مورد تر
  يبه جا »من ةخورد كتكده و يشكزجر  يها هكس«ب كيتر 21 صفحهدر 

 " мои погнутые, побитые, истерзанные монеты "  

. كر(توجـه نشـده اسـت     побитьو  истерзатьافعـال   يمجـاز  يه اوال به معنـا كده است آم
ه كخـورده بـا موصـوف سـ     كتـ كده و يشك ا صفات زجريثان) اوژگف يبه روس يروس ةنام لغت
تر  قابل قبول» داغان و معوج و درب و جكخورده و  ضرب يها هكس«ب كيتر. ندارند ييمعنا ييهما
  .دينما يم

د گفـت زنگـار   يه باكوجود دارد  »يمانند سرسخت و زنگار يصدا«ب كيتر 59 صفحهدر 
  .ندارد ييمعنا ييصدا هما ةلمكمانند با  زنگار. زنگ فلزات است يبه معن

ه سر آدم خـراب  كه چطور ترم سوم او مثل بهمن كخواهم گفت « ةبا جمل 19 صفحهدر 
 »شـود  يه سـر آدم خـراب مـ   كـ  مثل بهمـن « .مينك يبرخورد م »الس ما فرود آمدكشود، سر  يم
 как снег наبكيـ تر يانـه بـودن و معنـا   يه به علت عدم توجه به عامكاست  ييآشنا ب ناكيتر

голову امالًكـ  يب بـه معنـا  كيـ ن تريـ م اينـ يب يبا مراجعه به فرهنگ لغـت مـ  .نوشته شده است 
: ن اسـت ين عبـارت چنـ  يـ ل اكـ ح يصـح  ةترجم. است)совершенно неожиданно( يناگهان

  .»الس ما خراب شدكسر  هويور ترم سوم چط«
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ه را هـم بـا   يـ دم و بقيبلع ياز صداها را م يمين«: مينك ين جمله برخورد ميبا ا 4 صفحهدر 
بـا  «ب كيدر تر. »ردمك يم يكمهلت بدهم، شل يسكه به ك آن يوار ب وتاه و مسلسلك يها واق واق
 كـي ر ادرايندارنـد، تـاث   ييمعنا ييا هماه ه واژهكن يعالوه بر ا »وار وتاه و مسلسلك يها واق واق
  ةن جمله، ترجميا. هم بر خواننده ندارد يمناسب

 " ... половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину 

выпаливая короткими лающими очередями "  
د و خفـه حـرف   گنـگ و بلنـ  « يمجـاز  يمعنا) ردنكواق  واق يبه معنا(лаятьفعل  اوالً. است
ر يـ غ يمجـاز  يهـم معنـا   )ردنكـ  يكشـل  يبه معنا( выпаливатьفعل  اًيرا هم دارد، ثان» زدن

ه ترجمـه بـه   كـ ن موارد باعث شـده اسـت   يعدم توجه به ا. ع حرف زدن را دارديمنتظره و سر
  .ديايحالت باال در ب

ه كـ بود سال چهل و هشت «: ندك ين جمله توجه خواننده را جلب ميتاب اك 5 صفحهدر 
شدن به مدرسـه   يافعال رفتن و راه. »مدرسه شدم يگفتم راه يالس پنجم رفتم بهتر بود مكبه 
ه كـ  يگريفعل د» گفتم يبهتر بود م« اند، خواننده انتظار دارد پس از عبارت ييترادف معنا يدارا
ـ بـه علـت ا   يبا خواندن متن اصل. دارد، بخواند» رفتم« نسبت به يمتفاوت يمعنا    يه پـ ن اشـتبا ي
  :ن صورت استيجمله بد. ميبر يم

"я пошел в пятый класс в сорос восьмом году.Правильней сказать поехал:..." 
در . ل در ترجمه شـده اسـت  كجاد مشين جمله باعث ايدر ا пошелو  поехал دو فعل  

ا يـ  ده باشـد و ايـ توانـد پ  يرفتن مـ . معروفند يتكه به افعال حركوجود دارند  يافعال يزبان روس
در  يا هـا افعـال جداگانـه    آن يه بـرا ك... ا ين باشد يتواند با اسب باشد، با ماش يسواره م. سواره

آن  ييآحـاد معنـا   ه در ترجمه،كاست  يتكفعل حر يك  поехалفعل . وجود دارد يزبان روس
ـ ي. امل منتقل نشده استكاست، به طور  »هينقل ةليفتن، با وسر«ه عبارت از ك ن يبـ  يزياتمـ  يعن

поехал  وпошел الس كـ بـه   48مـن در سـال   «: ن اسـت يما ا يشنهاديپ ةترجم. وجود ندارد
  .»ن عازم شدميگفتم با ماش يپنجم رفتم، بهتر بود م

ه كـ وجـود دارد   يا ن ترجمه و البته در هر ترجمـه يهم در ا يگرين موارد فراوان ديقيبه 
 ينجـا سـع  يدر ا. ننـده اسـت  ك خواننده خسته يرار و البته بيگ ار وقتيها بس آن ةپرداختن به هم

در  يه شفقكرا  يم تا زحمتيقرار ده ين ترجمه مورد بررسيو مهم را در ا يات اساسكم نيردك
 .ميرده باشكامل كن اثر متحمل شده است، به زعم خودمان، يا ةترجم
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  جهينت
و لحن  كبچون س ياست موارد يخاص يها يدشوار يه ذاتا داراك يمتون ادب ةدر ترجم

ن موارد توجه نشود، بخش يبه ا يا اگر در ترجمه. دارند يت خاصياهم يسجاوند يها و نشانه
حفظ شـده   يسنده به خوبينو كمورد بحث ما سب ةدر ترجم. شود يام متن منتقل نمياز پ يمهم
د رو ين اثر انتظار مـ ياز مترجم ا. نشده است يافكتوجه  ينگارش يها و نشانه اما به لحن. است

در ضمن  .بگذارند يبه جا يتر بهتر و روان يها از خود ترجمه ين موارديشتر به چنيبا توجه ب
تفـاوت دارد، قطعـا در ترجمـه از     يسيبا انگل يه ساختار زبان روسكرد از آنجا ك يادآوريد يبا
ن يوجـود نـدارد، بنـابرا    يسيه در ترجمه از زبان انگلكوجود دارد  يالتكن زبان مسائل و مشيا
تر و  عيشرفت هر چه سريم تا شاهد پيازيها هم دست  به نقد آن يآثار روس ةترجم يپا به د پايبا
  .مينه باشين زميدر ا يمكو  يفكيشتر يب
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