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Abstract  
The translation of literary works and texts as one of the most difficult and 

controversial types of translation has always been the subject of discussion and 

study of linguists in the world. So that in most of the books related to translation 

theory, translation of literature and its features have been translated separately. 

For this reason, the present paper tries to examine the existing approaches to 

authenticity and improve translation of literature by examining the views of a 

number of translation theories. Then, using the proposed methods and methods 

proposed by the specialists, translation of one of the works of Russian literature 

in Persian is studied to exactly determine and show how to use translation theories 

in translation of literature and literary works.   
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 زبان از ایترجمه بررسي  عمل؛ تا نظریه از ادبي متون ترجمة
   روسي

 ایران تهران، تهران، دانشگاه روسی، زبان آموزش دکتری، دانشجوی     سنگاچین اسدی زینب
  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه روسی، زبان گروه ،استادیار  جوالندان شیخی ناهید

  چکیده
 شناسانزبان وبررسيبحثهمواره مورد  ،انواع ترجمه نیزتريبرانگبحثو  نیاز دشوارتر يکی عنوانبه ،يآثار ادب ةترجم

و  ادبي متون ةترجم به جداگانه طورترجمه، به ةیمربوط به نظر هايکتاب شتريکه در ب طوريبه. است بوده ادني مطرش
 يتعداد اتینظر ياجمال بررسي با تا است شده يسعحاضر  ةدر مقال ،ليدل نهمي به. است شده آن پرداخته هاييژگیو

. پرداخته شود يمتون ادب ةموجود جهت صحت و بهبود ترجم يراهکارها بررسي ترجمه، به ۀحوز پردازانهیاز نظر
 ياز زبان روس سرخ ۀریجز ةشنامینما ةپژوهان، ترجمترجمه يشنهاديپ هايوهشي و شدهمطرش اتیستفاده از نظرا با ،سپس

مشخص  يمتون ادب ةترجمه در ترجم هايهنظری از استفاده ۀنحو ،مشخص صورتبه تا قرار گرفته يمورد بررس يبه فارس
 ناشي بردهاثر نام ةموجود در ترجم هايکاستي از ياريکه بس شودمي مشخص ،گرفتهصورت مطالعات به توجه با. دشو

آموزش ترجمه  ندیفرادر  اتینظر نای ۀشدفراموش گاهیجا ادآوری ،واقعرترجمه بوده و د اتیظراز عدم توجه مترجم به ن
  است.

 .پژوهترجمه مترجم، ترجمه، نظریۀ ادبی، ترجمۀ ادبی، آثار ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

و احساس  شهیاند کیکه در تحر هاآن ياست از مظاهر هنر اينهيهر ملت گنز يآثار ادب
 يروق و احساس را جال و دقت خاص يآثار ادب کند.يم زادیا دارینافذ و پا قدرتي ها،انسان

از  يکی اتيمؤثر دارند. ادب يرهن نقش ريو بارو ينفس و خردمند تيو در ترب بخشنديم
از  يرگيبا بهره ،سندهیهستند که شاعر و نو يکلمات مصالح و مواد وهنر است  هايگونه

. در آثار آورديم دیپد يادب اثري و  کار گرفته به را هاآن ،شیخو التياطف و تخعو
 نتریرا در قالب مناسب شیخو يو عواطف هنر هاشهیاند کوشديو شاعر م سندهینو ،يادب

هستند که مردم  هایينوشته و هان آثار همان گفتهیکند. ا انيجمالت و عبارات ب نیباتریو ز
. برنديلذت م دنشانيو از خواندن و شن داننديم ينگهدار ةستیآنها را شا ،خیدر طول تار

 جامعه است. کی اتيآرمان، فرهنگ، تزارب و روح شه،یگاه اندجلوه اتيزبان و ادب
به ترجمه  ازيآن است، ن هاياز شاخصه يکی هاملت انيم يکه مرزبند ،عصر ما در

 هايشهیاند توانيتنها از خالل ترجمه است که م رایز ،ابدیمي ترگسترده دمهر يابعاد
نهضت  کهطوريبه ساخت؛ برقرار هافرهنگ گریمؤثر با د يو ارتباط افتیرا در مرزيبرون

و  يشگيهم يفراموش گزند از را هاملت يفرهنگ يترجمه موفق شده است دستاوردها
و  اتيفلسفه، ادب يابیبسزا در شکل يرتأثيترجمه توانسته  کی يگاه ای ،نگاه دارد ينابود

باستان  ونانی لسوفانيآثار ف ةبه ترجم توانمي نمونه، عنوانبه .داشته باشد هاملت گریدانش د
 ي،وسط قرون ةخانکیآثار را از تار نای کهاشاره کرد  يببه زبان عر يدر قرن سوم هزر

قرن دوازدهم و  يبه اروپا ،نيزمجهان اسالم و مشرق هايو همراه با دانش ديسالم گذران
 (.13-12: 1375 ،ي)حداد دش یيعصر نوزا سازنهزمي وباز پس داد  زدهميس

بهره  شیخو هايشهیعواطف و اند ها،اميانتقال پ براي زبان از زمان، گذردر ها،انسان
و مؤثرتر  ترستهیدر انتقال بهتر، با يعنوان ابزاربه ،که زبان برتر است ،اتادبي از واند جسته

احساسات، پرورش روق و ماندگارکردن  فيدر تلط اتادبياند. خود استفاده کرده ةشیاند
شهیهر اند ،ليدل نيبزرگ و عمده بر دوش داشته است. به هم يسهم ها،شهیاند و هاارزش

 ۀشدمکتوب اتادبيو مانا خواهد بود.  ایشود پا ختهیر شخوی مناسبکه در قالب  اي
ممکن  اتيادب نای حال،. هاستکه در جان و رهن و روش انسان هنگيفر است، فرهنگ

 .يکتب ایداشته باشد  يصورت شفاه ،اولش تزلي دراست 
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 اتيادب طورکلي،: بهسدنویيم اتيادب فی( در تعر1374)کوب نیزر نيعبدالحس دکتر
برتر و واالتر بوده و مردم آن سخنان را در ياست که از حد سخنان عاد يگونه سخنانآن

 ای شادي و غم احساس واند شده آنها دگرگون دنشني از و انددانسته نقل و ضبط خور
داشته  دیکه هر اثر با يمهم هاييژگیاز و يکی کهواضح است  پس اند.لذت و الم کرده

آن اثر در طول زمان است.  يو ماندگار يندگیپا دیبه حساب آ يآثار ادب ةباشد تا در جمل
که همان  ،اتيبپردازد به هدف ادب يادب نشآفری بهکه قصد دارد  ياگر کس کلي،طوربه
کند مي که خلق ياثر حتمورطبه ،انسان است، ناظر باشد ياحساسات و عواطف درون انيب

 ؛را نداشته باشد( خواهد بود يآثار بزرگ ادب يندگی)هرچند که پا يندگیپا يژگیو يدارا
و همواره ثابت  شوديدر طول زمان نم ريياست که دستخوش تغ يامر يعواطف بشر رازی

 شده است. شستای همواره وها وجود داشته دوره تمام در عشق مفهوم ،مثالعنواناست؛ به
 توانديم يکس ،میبنگر زين تيو مقبول يگستردگ يعنی ي،آثار ادب گرید يژگیبه دو و اگر
را داشته  ،تيو مقبول يگستردگ ،يندگیپا يعنی ي،ژگیسه و نایخلق کند که  يادب ياثر

 زمان، در تفاوت وجودابو جهان را  يعلت شباهت آثار بزرگ ادب متوانيمي حال،باشد. 
و  اتيدرون انبي همان آنها همة آورندۀوجودعامل به رایز م؛يابدری وآنها زبان و مکان

 بوده است.  يادب نشیآفر ،گریدعبارتبه

  وبررسيبحث. 2
چيزي است  آن گفتيم که زبان و ادبيات تزلي اندیشه، فرهنگ و روحيات یک جامعه و هر

از این منظر، آثار ادبي بهترین منابع براي آشنایي عميق و مفصل  ؛در ظاهر آن ناپيداست که
نژادهاي گوناگون و اهالي  . عالقه به آشنایي با مردمهستندبا یک جامعه و مردم آن 

و همچنان وجود دارد. این تمایالت  است ها بودهکشورهاي مختلف همواره در بين انسان
 ،اصلي آن برقراري ارتباط و تعامل است ۀشوند، بلکه انگيزتنها به آشنایي محدود نمي

رهاي اما اختالفات زباني کشو ؛وابسته به شناخت متقابل است ،زياز هر چ شيچيزي که ب
به این  يابيمانع در استفاده از منابع معتبري همچون آثار ادبي براي دست نیترمختلف بزرگ

از نخستين  ،ترجمه ،د. درواقعشوشناخت است. اینزاست که نقش مترجم برجسته مي
مختلف بوده که وجود آن موجب تسهيل  يهاهمچون پلي بين ملت ،روزهاي پيدایش خود

 است.  ها به ایزاد تعامل شدهو تمایل روزافزون ملت يالمللنيروابط ب
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طور گفت توان اینمي ،ترین انواع ترجمه است. درمزموعاز اصلي يکی 1ادبي ةترجم
رو هستند کند که دیگر انواع ترجمه با آن روبهادبي همان اهدافي را دنبال مي ةکه ترجم
شده در زبان تمامي مطالب عنوان ،ن مقصدگرفتن از ابزارهاي زباباید با کمک ،و درواقع

 کرد.  ينیمبدأ را بازآفر
نگاه کوتاهي  ،و ترویج آنها يريگبراي تعمق بيشتر در انواع ترجمه و مراحل شکل

دو گرایش اصلي در  ،گيري ترجمهشکل ةدر مراحل اولي ترجمه؛ ةداشت به پيشين ميخواه
در  ،اول ةمتون مذهبي و در وهل ةترجم در ،از همه شيب ،. اولين گرایشوجود داشتآن 

 بود و به« کالم خدا»انزيل موردتوجه بود. براي مترجمان چنين متوني، متن اصلي  ةترجم
هر کلمه، ترتيب کلمات و حتي حروف جداگانه و عالئم نگارشي مقدس  ،همين دليل

در ترجمه  ترياللفظتحت ،دادند و باید تاحدامکانبودند و نوعي معناي خاص را انتقال مي
اغلب هنزارهاي زبان ترجمه )مقصد(  ي،ندیفرا نيدر چن ،شدند. درحقيقتبازتوليد مي

اما این موضوع  ،شدو گاهي ترجمه غيرشفاف و نامفهوم مي گرفتيدستخوش تغيير قرار م
متن  دانتظار داشتن کهرا ساخت، نه خود مترجمان و نه خوانندگاني را آزرده نمي کسچيه

 شود. انياز مطالب آن رمزگونه ب بسياريباشد و ندرک قابل يمذهبي  براي هرکس
کرد، در گري ميگرایي سلطهگرایش به بيشترین حد لفظ ،متون مذهبي ةاگر در ترجم

به متن اصلي موردتوجه بود و  يکینزد ،دیگر انواع ترجمه، چه شفاهي و چه کتبي، اغلب
دچار بسيار و  کردنديبه متن مبدأ رجوع م ،آزادانه ،هاه ترجمهگونپدیدآورندگان این
 شد؛ناشي ميکمبود تخصص مترجم  از گاهآزادي  ةشدند. چنين ترجماشتباه و انحراف مي

براي  یيتقاضا یا خوانندگانو  قائل نبودمتن مبدأ  رايب را گاهي نيز مترجم احترام الزم
 . نداشتند اي باکيفيتترجمه

که دیگر  یيها بعد ادامه داشت تا جاتا مدت 3و آزاد 2اللفظيتحت ةترجمتقابل 
مترجم، درک او از  يکل یة، بلکه روکردينم نيهاي متن انتخاب نوع ترجمه را معویژگي

. تفاوت این کردياللفظي را مشخص مآزاد و یا تحت ةهدف و مفهوم کارش نوع ترجم
 ةداران ترجمطرف ،. در این متونکرديدبي ظهور ما ةدر ترجم ،طور خاصبه ،هارویه

تواند به متن اصلي اللفظي متقاعد شده بودند که تنها این نوع از ترجمه است که ميتحت

                                                           
1. literary translation 

2. literal translation 

3. free translation 
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. شوديبرداري از متن مبدأ خالصه مزیرا هدف ترجمه هم به حداکثر کپي ،وفادار باشد
با  ،تواند وفادار باشدنمي وجهچيهبهاللفظي تحت ةبا این عقيده که ترجم ،مخالفان آنان

، یک اثر ادبي ةترین نکتتواند مهمنوع از ترجمه هرگز نمي نیزیرا ا ،آنان مقابله کردند
تواند متن باارزشي در تر اینکه نميمهم ةرا انتقال دهد و نکت ،هاي ادبيهمان ارزشیعني 

در  يشناختیيبایزاد چنين تأثيرات زبراي ای ،کند. تعدادي از مترجمان ديزبان مقصد تول
داشتند که ميو حتي برخي از آنان اظهار  کردنديم زادیتغييراتي در آن ا ،شدهمتن ترجمه
که در روش درصورتي ،را به متن اضافه کند« درآورديمن»گونه مطلب هرتواند مترجم مي

هر تواند مي ،منوال نيبه همآن تبدیل شده باشد و نيز  ۀمتن اصلي نفور کرده و به نویسند
 ،مترجم معروف روس ،ميالدي 19در قرن که ؛ چناندحذف کناز متن اصلي  قسمتي را

 ,2011Комиссаров :)این حق را براي مترجمان قائل شده بود  ،1ایرینارخ ودنسکي

88-89). 
که طوريبه ،کرد دايمطالعات ترجمه شکوفایي خاصي پ ،در قرن بيستم ،پس از آن

ترجمه  ةهایي درخصوص نظریکتاب ،طور ویژهبه ،نيز مترجمان ها وشناساز زبان ياريبس
 ،پژوه ساکن وین، ترجمه2هورنبايوند. ماري اسنلکردو موضوعات مربوط به آن تأليف 

 چاپ 1988که در سال  3مطالعات ترجمه، رویکردي همگرایانهدر کتاب خود با عنوان 
اي برنامه ةترجمه را مفيدبودن آن در کنار تمرین در ارائ ةنظری ، دالیل اهميت بررسيدش

سازي مترجمان آینده و نيز براي رشد و ارتقاي سطح نقد ترجمه کارآمد براي آماده
 (.Комиссаров, 2011: 199شمارد )برمي
ترجمه هاي تعدادي از نظریه ،ادبي ةبينيم براي بررسي بهتر ترجمترتيب، الزم مياینبه 

 4«ترجمه هنر»توان به کتاب مي ،عنوان نمونه. بهمينک يهاي مربوط به آن را معرفو کتاب
 يشناس انگليسي سع(. این زبان ,2011Комиссаров :182) اشاره کرد 5سووري ةنوشت

نوع چهار  يو با معرف کند يسطح وسيعي از مشکالت ترجمه را بررس ،کتاب کرده در این
. وي با انعکاس دهدهاي موضوع در حال ترجمه را تمایز در سطح دقت و ویژگي ه،ترجم

اشاره  ،شودهميشه ماهيت ترجمه منزر به انتخاب یکي از انواع آن مي نکهیتأکيد بر ا

                                                           
1. Vvedensky, I. 

2. Snell-Hornby, M. 

3. translation Studies. An Integrated Approach 
4. the Art of Translation 

5. Savory, T. 
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نوبت به سه باید به ،روش پيشنهاديچهار که مترجم در هنگام انتخاب هر یک از  کنديم
 دهد: سؤال پاسخ

 گفته است؟ مؤلف چه و1 
 خواست با این نوشته بيان کند؟ چه چيزي را مي و2
 کرده است؟ انياین موضوع را چطور ب و3
اي را نيز که امروزه با نام عالوه بر محتوا و فرم متن اصلي، مقوله ،سووري ،بيترتنیابه

 ندکيمززا و مشخص م ،عنوان موضوع ترجمهبه ،شودمي مقصود ارتباطي نویسنده شناخته
(Комиссаров, 2011: 182.)  

از نوع و مقصود متن  جدا ،هاتوان گفت تمام ترجمهمي ،طبق نظر سووري ،بنابراین
با توجه به  ،و سپس يرنداز یک دید مورد بررسي قرار گ ،باید در برابر نظر مترجم ،اصلي

کاري  ،دشو زادیبيشترین همخواني با متن مبدأ در متن مقصد ا ،شدهپاسخ سؤاالت مطرش
توان با یافتن تشابه یک اثر با آثار اما مي ،رسديادبي بسيار دشوار به نظر م ةکه در ترجم

 سازي تمام اجزاي کالم مؤلف پيدا کرد.پياده ۀالگویي براي نحو ،ادبي در زبان مقصد
به  ،شناس انگليسيزباننيز یک شناسي در خصوص مشکالت ترجمه را اولين اثر زبان

 ،2«شناسي ترجمهزبان ةنظری» وي با نام توان گفت کتابميآورد. در تحریربه  1کتفوردنام 
مظهر و مزموعة کاملي  ،کرده فایمدرن ترجمه ا ةگيري نظریدر شکل يتوجهکه نقش قابل

ها در این کتاب اولين تالش انگليسي ها در قرن بيستم.اي انگليسيعقاید ترجمه است از
جانبه و بر اساس تصورات کامل و همه ةشناسي براي ایزاد یک نظریترجمه ةعرص

انواع احتمالي ترجمه را بررسي کرده  ،مشخصي از زبان و گفتار است. او نيز در کتاب خود
جانبه و محدود همه ةکامل و جزئي و از سوي دیگر بين ترجم ةبين ترجم یياست. او از سو

اما در  ،شودکل متن مبدأ ترجمه مي ،کامل ةدر ترجم ،وي ۀيدتمایز قائل شده است. به عق
ترجمه زیرا یا غيرقابل ،گردديفقط بخشي از متن مبدأ به متن ترجمه منتقل م ،جزئي ةترجم

قسمتي از متن اصلي  ،به متن مقصد« رنگ و بوي محلي»است و یا اینکه براي بخشيدن 
هاي عادي به کار برده ست که وي براي ترجمهجانبه عنواني اهمه ةشود. ترجمترجمه نمي

 ةترجم ،شود و برخالف آنطوري که متن مبدأ در تمام سطوش زباني ترجمه ميبه ،است

                                                           
1. Catford, J. 

2. a linguistic Theory of Translation 
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در سطح  ،براي مثال ،معناي برگردان متن تنها در یکي از سطوش زباني استمحدود به
 .(Комиссаров, 2011: 189شناختي، نگارشي، گرامري و یا واژگاني )واج

 ،هاي ترجمه راکتفورد انواع مختلف متن را از هم جدا نساخته و فقط تعدادي از روش
 اینکه متون ادبي با توجه به ؛ به عالوه،متون بررسي کرده است ةبراي هم ،طور عموميبه

هاي خاص نویسنده تمام جزئيات و نگرشة این آثار، در ترجم هاي خاصي دارند وویژگي
انتخاب واژگان در آن  ۀاصلي و ترتيب کلمات، همچنين سبک نویسنده و نحوو نيز متن 

کدام دست آورد که هيچ به این نتيزه راتوان مي ،طور کامل موردتوجه قرار گيردبهباید 
 ،متون ادبي ةبراي ترجم ،طور خاصو به یيتنهاتواند بهاز انواع رکرشده توسط کتفورد نمي

هاي و براي رسيدن به متني ادبي در زبان مقصد و نيز حفظ ارزش مورداستفاده قرار گيرد
 جانبه را به کار بست.کامل و همه ةالزم است تلفيقي از ترجم ،ادبي ةترجم

کسي که  ،پژوهان آشناستنامي است که براي بسياري از ترجمه 1پيتر نيومارک
، کننديم يناسي بررسشبرخالف بسياري از همکاران خود که ترجمه را از منظر زبان

به  ،نگاهي تزربي به آن داشته و بر اساس تزربيات شخصي از ترجمه و تدریس ترجمه
تمام نظریات ترجمه باید از تزربه  ،وي ۀآن پرداخته است. به عقيد ةتأليف و بررسي نظری

متن هایي از متن مبدأ و برگردانش به مثالبا همراه  حتماًو  ندیدست آ به و تمرین ترجمه
هاي ارتباط بين اندیشه، معنا و زبان، جنبه ايچنين نظریه ،وي ةمقصد باشند. به گفت

هاي مختلف هاي فرهنگفرد زبان و رفتار کالمي و ویژگيجانبه، فرهنگي و منحصربههمه
 سازد. و نيز مشکالت تداخل متون و غيره را اصالش مي

 يبندانواعي از ترجمه را دسته ،ترجمه ةنظری ةنيومارک نيز همانند دیگر پيشتازان عرص
معنایي.  ةارتباطي و ترجم ةند. او دو روش کلي براي ترجمه در نظر گرفته است: ترجمکمي

ترجمه داشته باشد، درست  ۀارتباطي این است که بيشترین تأثير را بر خوانند ةهدف ترجم
 شوديتالش م ،معنایي ةترجم. در کننديهمانند تأثيري که خوانندگان اثر اصلي درک م

 ،هاي معنایي و دستوري زبان مقصدبا درنظرداشتن محدودیت ،اثر يمتنتا معناي دقيق درون
تا براي او برگردان  است ارتباطي تمام هدفش بر خواننده متمرکز شده ةمنتقل شود. ترجم

معنایي در  ةاضحي از متن مبدأ در شکل عادي فراهم آورد. در مقابل، ترجموساده و 
و  استتر و جزئي تردهيچيپ بسياراین ترجمه  ؛شوديچارچوب فرهنگ مبدأ متوقف م

                                                           
1. Newmark, P. 
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هاي سبک نویسنده را منتقل کند. هاي افکار و همة ویژگيآشفتگي ةتا هم کنديتالش م
معنایي با انعکاس جریان فکري  ةو ترجم استارتباطي با انتقال اطالعات در ارتباط  ةترجم

 ينیمتن را بازآفر ۀهاي نویسندصورت که نوع اول گفته نه ای، بارتباط دارد نویسنده
 ،نيومارک ۀ. به عقيدددهيس مانعکارا نيز  نویسندهو نوع دوم ترجمه طرز تفکر  کندمي

. توصيف رسديتر به نظر ممعنایي باارزش ةاما ترجم ،تر استارتباطي شایع ةاگرچه ترجم
ترجمه بوده  ةنظری ۀخدمت نيومارک در حوز نیتررجمه مهمو ارزیابي دو روش اصلي ت

 (.Комиссаров, 2011: 191است )
ازلحاظ ميزان  ،ادبي ةتوان چنين برداشت کرد که ترجممي ،با این توضيحات

ارتباطي  ةاز ترجم يتواند نوعمي ،بر خواننده و ایزاد فضاي حاکم بر متن مبدأ يرگذاريتأث
شباهت بسيار زیادي  ،هاي سبک نویسنده و جریان فکري اوباشد، اما ازلحاظ انتقال ویژگي

ادبي را تلفيقي از هر دو مدل  ةطور مستقيم ترجممعنایي دارد. اگر نخواهيم به ةبه ترجم
 ةتر و تنگاتنگي با ترجمپيشنهادي نيومارک برشماریم، باید بگویيم که ارتباط نزدیک

 لو نه ترجم ابندیيانتقال م ،معنایي ةاز طریق ترجم ،هاي ادبي یک اثرارزشرد؛ ایي دامعن
 از اهميت بسياري برخوردار است.  ،متون ادبي ةارتباطي، موضوعي که در ترجم

ه زمين نیدر ا ،خود ةترجم ةنظریپژوه روس، در کتاب ، ترجمه(95: 1990) کاميساروف
کدام از آن هرزیرا در  ،تمامي دیگر آثار گفتاري متمایز هستندآثار ادبي از »نویسد: مي

نقش  ،ارتباطي داراي تسلط بيشتري است و در آثار ادبي يهایکي از نقش ،آثار
. هدف اصلي هر اثري از این نوع کنديم فایشناختي و یا شعري این وظيفه را ازیبایيويهنر

. چنين جریان شوديهنري خالصه مدر رسيدن به تأثير هنري مشخص و ایزاد تمثال 
رساني که مفهوم اطالع ،هاي ارتباطات کالميشناختي گفتار ادبي را از دیگر فعاليتزیبایي

 .«ندکيم زیزند، متماحرف اول را در آنها مي
توسط  ،اول ةادبي و مشکالت موجود در آن، در وهل ةهاي ترجمویژگي ،ترتيباینبه

که طوريبه ،دشويم نييي و تمایزات بسيار مهم آن از دیگر متون تعهاي متن ادبویژگي
« از باال به پایين»ترجمه، الزم است متون ادبي  ةهورنباي معتقد است براي مطالعوماري اسنل

صورت که ابتدا وضعيت متن در فرهنگ و شرایط مبدأ بدین ،شوند ليدر چندین سطح تحل
با شروع از عنوان متن، نقش  ،و سپس يردگميقرار  يو ساختار کلي متن مورد بررس

 پس از آن،د. شوارتباطي ميان آنها تعيين مي ةها و واحدهاي مززاي آن و شبکقسمت
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« هاي واژگانيزمينه»پرتکرار، « کلمات کليدي»: شوديتري انزام متحليل زباني عيني
هاي نحوي مشخص نيز ویژگيها، تناسب ميان اقسام کالم و ایزادشده یا سيستم چهره

که  را، هاي متن ادبيچنين ارزیابي از متن امکان آشکارسازي ویژگي ،. به نظر ويدشويم
 ,Комиссаров) کنديفراهم م ،سازدتصویري سيستماتيک و متناوب از جهان واقعي مي

2011: 197). 
یابد، زیرا صحيح این متون معنا و مفهوم واقعي خود را مي ةترجم ةاینزاست که مسئل

 ةها و اقتضائات خاص خود است که براي ترجمایم که متن ادبي داراي دشواريدانسته
ادبي از متن ادبي و نه فقط  ةبزرگان علم ترجمه، ترجم ةو به گفت)صحيح آن به زبان مقصد 

به آن زبان  ،طور صحيحبه ،هاو دشواري هاضروري است این ویژگي (متون ادبي ةترجم
به این معني که مترجمي  ؛اي دانش مترجم از ادبيات استچنين ترجمه ةند. الزمانتقال یاب

ها و باید از ادبيات زبان مبدأ و آرایه ،اول ةدر وهل ،متون ادبي را دارد ةکه قصد ترجم
از ادبيات زبان مقصد هم اطالعات  ،هاي آن اطالع کامل داشته باشد و در کنار آنویژگي

باید گفت که مترجم متون ادبي باید بتواند به  ،. درواقعدکنکافي و مشابه آن را کسب 
او تنها به انتقال  ةترجم ،، زیرا در غير این صورتابدیخلق اثري ادبي در زبان مقصد دست 

 ةترجم ،اشاره شدطور که شود و هماناطالعات و وقایع موجود در متن مبدأ خالصه مي
 . دشويادبي حاصل نم

آثار ادبي باید به آن توجه داشت، سبک و سياق نویسنده  ةدیگري که در ترجم ةنکت
توجه  ،«مطالعات ترجمه، رویکردي همگرایانه»خود با نام در کتاب  ،هورنبايواست. اسنل

اسي واقعي در ترجمه نشسبک ةنظری ،وي ۀديسبک متن ادبي دارد. به عق ةاي به مسئلویژه
هاي سبکي محدود به روش ،عموماً ،هاي مربوط به سبکهنوز شکل نگرفته است و صحبت

سبک باید براساس تعدادي از نظریات  ۀدربار ايشوند. مطالعه و بررسي چنين نظریهمي
ي شود. و يگذارهیپا ،1شده در تأليفات هاليديشناسي مدرن، خصوصاً نظریات ارائهزبان

 ۀ)ساختار و طول جمله، نحو شودي: تحليل سبکي متن از نحو آغاز مکندياضافه م
هاي اسمي و فعلي که یعني تمرکز و تکيه، ساختار و بسامد گروه ،سازماندهي اطالعات

هاي معنایي در سطح معنا و واژگان، ویژگي ،سپس ؛همان سبک اسمي یا فعلي است(
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 شونديم يبررس 2صدایيهمو  1یيتزانس آوا بکي تاهاي سسازي و روشکلمات، واژه
(Комиссаров, 2011: 198.) 

: کنديکه ارزیابي سبکي تفاوت انواع متون را نيز منعکس م میشو ادآوریالزم است 
« عدم شفافيت»فني و استاندارد اطالعاتي تا ويمتون علم« شفافيت»از قراردادي بودن و 

و حتي در  رداي سبک مخصوص به خود را داهر نویسندهفرد هر مؤلف. متون منحصربه
. سبک دهديهاي مختلفي را در آثار متفاوت خود ارائه منویسنده سبک ،بعضي موارد

بيان آنها و به  ۀاو از وقایع و نحو ۀهاي ویژبيان خاص وي و برداشت ،درواقع ،نویسنده
قبل  ،ن است. یک مترجم موفقحال و هواي نویسنده در هنگام نگارش مت ،عبارتي دیگر

 ةآن اثر و شخصيت نویسنده و همچنين مطالع ۀموردي دربار ةبا مطالع ،اثر ةاز شروع ترجم
اثر منتخب، و نيز توضيحات احتمالي خود  ۀشده دربارچندین مورد از نقدهاي نگاشته

 ،س. سپابدیيم ينویسنده درخصوص آن، از سبک نویسنده و روحيات وي در آن اثر آگاه
ضروري است با پژوهش در زبان مقصد، سبکي مشابه سبک خاص نویسنده در آن اثر را 

 ،ند. براي نمونهکترجمه را آغاز  ،هاي آن سبک در زبان مقصدو با توجه به ویژگي بيابد
، الزم است ابتدا آثار انتشاریافته از نثر مسزع را در ندکياگر نثر مسزعي را ترجمه م

لطایف و روش نثر  شودباعث مي. این کار دنکمقصد به حد کافي مطالعه هاي مبدأ و زبان
 ،. درواقعندي کو بتواند آن را از زبان مبدأ پياده و به زبان مقصد بازساز کندمسزع را درک 

روحيات او نيست،  ۀدهندتوان گفت که سبک نویسنده تنها سبک مختص به او و نشانمي
اصل حاکي از روحيات و فضاي  دراي از یک ملت است و روحيات او بلکه او نماینده

 ر جامعه است.بحاکم 
دانيم که در دوران اي ادبي توجه به فرهنگ است. ميترجمه ةمسئله مهم دیگر در ارائ

 يفرهنگ هم دچار دگرگون ۀو تحوالت جدید جهاني، حوز يفرهنگ عیبا رشد صنا ،مدرن
اصل روابط فرهنگي  ،. در اینزارونديم شيسمت همگوني پ هاي مختلف بهشده و فرهنگ

بر محوریت صنایع فرهنگي استوار است که جزء مهم آن کتاب است. صنعتي که هميشه 
 ،. در این ميانروديارسال پيام به شمار م ةوسيل نیترو مهم قرار داردجا در دسترس و همه

مایانگر فرهنگ یک ملت هستند و عناصر . آثار ادبي نندکيم فایترجمه نقش بسيار مهمي ا
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ادبي نقش  ةترجم ،نیتوان در ادبيات آن جستزو کرد؛ بنابرافرهنگي یک کشور را مي
در  ،هاي فرهنگي هر ملت. ویژگيدکنيم فایرا نسبت به دیگر انواع ترجمه ا يترمهم

که مترجم تيزهوش باید توانایي تشخيص  شونديم انيبه شکل خاصي ب ،ترکيب با زبان آن
شده ترجمه تصور درستي از ملت توصيف ۀآنها و انتقال درستشان را داشته باشد تا خوانند

 با ،هامستقيم به عناصر فرهنگي، از خالل جمالت و انتخاب واژه ۀدر اثر بيابد و بدون اشار
 کند.  دايپ یيفرهنگ آن ملت آشنا

ها در ترجمه براي تفاوت فرهنگ پررنگينقش  زمينه،در همين  ،هورنبايوماري اسنل
نيز « دوفرهنگه»بودن، عالوه بر دوزبانه سازدياي که مترجم را وادار ممسئله ،قائل است

که در متون  ،تخریب هنزارهاي زباني اند ازعبارت هاي فرهنگویژگي ،اوبه نظر باشد. 
زبان  ۀهاي بالقوکه امکان استفاده از توانایي ها،نو استعاري بودن آ است،ادبي امري عادي 

هاي انتقال فرهنگي عنوان ویژگيدو اصطالش جدید را بهرو، او ؛ از همينکنديرا فراهم م
انداز. سنزش به معناي تعيين کرده است: سنزش و چشم شنهاديدر هنگام ترجمه پ

سبکي و ساختارهاي نحوي  هايگيري زباني متن ازطریق انتخاب واژگان، روشجهت
البته موزوني فراوان متن ادبي،  ؛بهتر است که سنزش متن مبدأ حفظ شود ،است. در ترجمه

هاي آن با متون دیگر و واحدهاي زباني این کار را بسيار دشوار ارتباطات و تسلسل
گوینده، نویسنده یا خواننده است که براساس  هايدیدگاهانداز متن همان . چشمسازديم

د. شومکان و زمان ایزاد متن تعيين مي و شدهوصف ةفرهنگ آنان، ارتباطشان با واقع
 رييطور هميشگي تغانداز بهدر هنگام ترجمه، چشممترجم باید این نکته را در نظر بگيرد که 

 .(Комиссаров, 2011: 196) ابدیيم
. برخي از شودينواقص فراواني مشاهده م ،بسياري از آثار ادبي ةمدر ترج حال،نیباا

این نواقص مربوط به درک مترجم و برخي دیگر مربوط به قدرت وي در انتقال 
دوم  ةمسئل است وحل وي با زبان مبدأ قابل بيشتر. مشکل اول با آشنایي استهایش دانسته

در آثار  هابا اینکه بيشتر این اشتباه از زبان مقصد است. مترجمنيازمند اطالعات کافي 
و  ماًيد، اما کم نيستند آثاري که مستقنشوشده از زبان ميانزي مشاهده ميترجمه

که حتي در  شوديم دهیاساسي فراواني د مشکالتاما در آنها  ،اندشدهواسطه ترجمهبدون
 . است موجب تخریب اثر و کاستن از ارزش آن شده ،بعضي موارد
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، سبک، اصطالحات خاص، يع ادبیدرک و انتقال صنا یيد توانایبا يمترجم متن ادب
ک از قهرمانان و نوع یسنده به هریخاص کشور زبان مبدأ، نگاه نو يع فرهنگیاشاره به وقا

ترجموة  ين امر بر دشواريسنده با کلمات و... را داشته باشد و همینو يگفتار آنان، باز
ها که در پس ا و لهزهیگو يهاها، نامنهفته در دل واژه يرارها، طنزهاود. تکیافزايمو يادبو

 ي،روس يدر آثار ادب ،ن مواردیا يبرد. همگ ادید از یاند را نبات قهرمانيخود معرف شخص
ار يبوس یيهانام ،اغلب ،چخوف يهاقهرمانان داستان ،نمونه يبورا ؛آشکار دارند ينمود

. مترجم آشنا به رونديت قهرمان به شمار مياز شخص يبازتواب روشونوا دارنود کوه یگو
 يهابرداشت يسووک پانوشت، رهن خواننده را بهیتوانود بوا يمو يوت روسويزبوان و رهن

 (. 5 :1391کند )محمدي،  تیموستندتر از اثور هدا
شده از زبان به بررسي یکي از آثار ادبي ترجمه ،شدهبا توجه به موارد مطرش ،حال

روسي و عدم  زبان مستقيم اثر از ةپردازیم که با توجه به ترجمروسي به زبان فارسي مي
انتظار است. این  از دور و نواقصي در ترجمه به هادخالت زبان ميانزي، وجود چنين اشکال

است.  ،روس ۀ، نویسند1یک نمایشنامه از آثار بولگاکف ،سرخ ۀجزیربا عنوان  ،اثر ادبي
 :ميکن دايآن پ ۀالزم است آشنایي مختصري با این نمایشنامه و نویسند ،در ابتدا

به شکلي هنرمندانه و  ،را در قالب زندگي مردمي خيالي سرخۀ جزیر بولگاکف نمایش
نگاري قرن نوزدهم فرانسه که به نگارش درآورده، قالبي برگرفته از سنت روزنامه ،خالق

سنت فرانسوي فِلِتون )مقاله  ۀو بازماند دهيرسيمي کهنه به نظر محتي در زمان بولگاکف ک
هاي پرتيراژ فکاهي تنقيدي( در آغاز قرن نوزدهم بوده است. در قرن نوزدهم، روزنامه

 ،و در این صفحه دادنديدر روزنامه به خواننده ارائه م ،عنوان ضميمهبه ،اي اضافيصفحه
 ،. بعدهاگفتنديبا زبان روزمره با مخاطب سخن م ،گارينخارج از زبان و قواعد روزنامه

بين  ،عنوان پاورقي به خواننده عرضه شد و پس از مدتيبه ،با خط برش ،اضافي ةاین صفح
خوانندگان جا باز کرد و موجب تفرج خاطر، هواداري خواننده و استمرار او در خواندن 

اي براي دموکراتيزه در مطبوعات فرانسه، پدیده ،روزنامه شد. این ستون نوشتاري یا پاورقي
اعم  ،تعلق خاصي به سبک نگارش یا نوع نوشته ،که در آن شديم يکردن مطبوعات تلق

 شنامةی. بولگاکف نماشديهاي طنزآميز احساس نماز شعر، داستان، چيستان یا حتي پاره
 ،20زدۀ شوروي دهة نقالبکرد و در فضاي ا کینگاري نزدخود را به این ژانر روزنامه

                                                           
1. Bulgakov, M. 
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کرد. هدف وي ارتقاي سطح  زادیفرهنگي ا ويبراي مردم عادي، نوعي سرگرمي ادب
شناسي اثر نمایشي، چه در شکل نوشتاري و چه در شکل اجرایي آن نبود. شاید زیبایي

گرفته از دوران طوالني انقالب فرانسه بتوان گفت بولگاکف برآیند طنز فرانسوي نشئت
فهم براي مردم عادي یافت و آن را ر ژانر سادۀ نگارش فِلِتون، نوشتاري ساده و همهد ،را

توان شناخت: خود به کار بست. اصوالً فِلِتون را با دو مؤلفه مي يسینوشنامهیدر تزربيات نما
تصویري مشخص( و دیگري شکل تحليلي )تعميم  ةیکي شکل داستان غيرواقعي )با ارائ

 مشخص موقعيت(.
 ميالدي است. 20ین اثر جزء آثار دراماتيک و فانتزي نویسنده در اواسط دهة ا

این نمایشنامه چنين  بارۀترین ادیبان روسيه، دریکي از معروف ،1آلکساندر سولژنيتسين
جزء آثار درخشان بولگاکف در دوران خاص سياسي زمان خود  سرخ ۀجزیر»گوید: مي

 آورهاي آن واقعاً خندهبرهم شخصيتوبود. عنوان فرعي نمایشنامه و نيز فهرست درهم
یعني تئاتر در تئاتر و بيان روش واقعي زندگي  ؛تئاتري دوگانه است ،درواقع ،است. این اثر

طور اند چنين اثري خلق کند و تنها فردي که بهتوسادگي نمينویسي بههر درام ؛تئاتري
 «.راتي دوستدار تئاتر باشد این توانایي را خواهد داشت، درست مثل خود بولگاکف

 ها. تحلیل داده3
آن را  ةتوانيم بررسي ترجممي ،با فضاي موجود در اثر آشنا شدیم ،طور مختصرحال که به

ابتدایي  ةصفح 30ن مقاله براي بررسي تمام اثر، تنها البته به دليل مزال اندک ای ؛نيمکآغاز 
موجود در این صفحات، تعدادي که  هايترجمه موردتوجه قرار گرفته و از ميان اشکال

. عالوه بر جمالت کوتاه یا شوندياند مطرش متر و داراي اهميت بيشتري بودهبرجسته
از شده را توان جمالت ترجمهمي اند،هایي که در خالل اثر بدون ترجمه رهاشدهعبارت
 :بندي نقد کردچند دستهطریق 

 

                                                           
1. Solzhenitsyn, A.  

 نگاه کنيد به:

https://Rushist.com/index.php/literary-articles/4110-bulgakov-bagrovyj-

ostrov-analiz-a-solzhenitsyna 
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 اندجمالتي که ترجمه نشده. 1ـ3

 1)... Где-то слышна приятная и очень ритмическая музыка и 
глухие ненатуральные голоса (идет репетиция бала) Метелкин 
висит в небе на путаных веревках и поет: 

 به گوش شوديمي پخش از دستگاهو ریتميک که  زيانگدلي هانغمهیي : از جامهترج
آویزان  از طناببا انبوهي  از سقفمتلکين  .(است انیدر جرگویا تمرین باله ) رسديم

 (13 :1393سپهران، : )خوانديو آواز ماست 

2)... «любила я, страдала я,а он, подлец, сгубил меня..." День.  

: 1393سپهران، . )روز« ...منو نابودم کرد... ولي ررل بود، و... عاشق شدم من»: ترجمه
13.) 

3) …… посредине ее стоит вулкан, сделанный из горы, и 
изрыгает дым. 

 .شوديمدود خارج  از آن که شوديماین صحنه کوه آتشفشاني دیده  : در وسطترجمه
  (24: 1393سپهران، )

 اندکه درست ترجمه نشده یيهاجمله. 2ـ3

جمالت کوتاه در زبان روسي گاه معاني خاصي دارند که تنها با توجه به موقعيت و شرایط  
را درک کرد. در  هاتوان مقصود صحيح آنمي ،داستان ةآنان و نيز پيشين يريکارگبه

، اما در بسياري خورديگونه جمالت به چشم متعداد زیادي از این ،مکالمات این نمایشنامه
کاملي از آنان ارائه نشده یا خود مترجم در درکشان دچار اشتباه شده  ةترجم ،از موارد

 :مکنييهایي از این موارد اشاره مبه نمونهدر ادامه، است. 

 لحاظ معنا و مفهوم دچار اشکال کلي هستندزهایي که ا. جمله1ـ2ـ3

4)  ...а в театр он почему-то священным долгом считает ходить 
даром.  

 به این صورت ترجمه شده است: جملة باال 
شن، انگار خيریه باز کردیم، انتظار دارن مزاني باشه ي... همين که وارد تئاتر م

 .(14: 1393سپهران، )
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 ترتيب است:اینصحيح و دقيق آن به ةترجم اما
 .دانديمقدس م يافهيمعلوم نيست چرا او رایگان به تئاتر رفتن را وظ... اما 
این نمایشنامه توسط سولژنيتسين بيان شد، در بسياري از جمالت  طور که در نقدهمان

دار بيان توان شکل طنزگونه و خندهمي ،زبان روسي و نيز توصيف فضا و موقعيت رویداد
در تالش بود  داشته است. اوبسيار اهميت ي بولگاکف برا ،حتمطوررا مشاهده کرد که به

که این نکته الزم است  ؛نظر خواننده بياورد درچيز را بودن همهتا در نمایشنامه عزيب
ترجمه هم همان تأثير و برداشت را  ۀصورت صحيح در زبان مقصد منتقل شود تا خوانندبه

 ةارتباطي و ترجم ة)توجه به مرز بسيار حساس بين ترجم دنک افتیشده دراز متن ترجمه
 نيومارک(.  ةمعنایي در نظری

5) Геннадий. Ах, бандиты! Ладио, я им скажу (Телефон звенит. 
Не снимая трубки.) Никомуконтрамарок не даем. (Телефон 
умолкает.) Ступай. Метелкин. Слушаю. (Уходит.) 

  «دارديگوشي را بر م»صورت به (5) در عبارت «Не снимая трубки» ةجمل
بدون اینکه »صحيح آن  ةکه ترجمدرحالي ،(16 :1393سپهران، ) برگردان شده است

 است. «گوشي را بردارد

6) Телефон умолкает.  

: 1393سپهران، ) ترجمه شده است «زنديتلفن دوباره زنگ م»صورت بههم  (6لة )جم
 خواهد بود. «شوديتلفن ساکت م»(، اما شکل صحيح آن 16

 شود:کوتاه زیر مشاهده مي ةجمل ةها در ترجممثال دیگري از این نوع نارسایي

7) Метелкин. (вбегая). Чего изволите? 
 .(21: 1393سپهران، ) شوديدوان وارد مدوان

 است.شده ف طور کامل حذاصلي به ةجمل ةترجم ،در این عبارت

 ؟دیيفرماي(. چه مپرسدي، مشوديدوان وارد مدوان کهيصحيح: )درحال ةترجم
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8)  Овладевая ролью     

 ،(23 :1393سپهران، )ترجمه شده  «گيردسرعت مينمایشنامه را به»صورت به ة باالجمل
ترجمه باید و جمله به این شکل  است «فراگرفتن»که معناي صحيح این فعل درصورتي

 .«گرفتکه نقش را یاد مي طورنيهم»شود: 
 ،سبک متن ادبي بيان شد، از نظر وي ۀهورنباي درباروطور که در توضيحات اسنلهمان

د و ساختار جمله اولين موردي است که وي وشز ميتحليل سبکي متن از نحو آغا
زبان مبدأ در  صحيح مسائل نحوي ةترجم ،نی؛ بنابرادنکيبه آن اشاره م خصوصنیدرا

 زبان مقصد تأثير بسزایي در انتقال سبک نوشتار مؤلف اصلي خواهد داشت.

9) Геннадий. Ну, что квакаешь, как попугай? Делай доклад.  

ترجمه شده  «درست حرف بزن»صورت به (،9)در عبارت  ،«Делай доклад» ةجمل
 است. «گزارش بده»صحيح آن  ةترجم کهي(، درحال13 :1393سپهران، ) است

 :زیر اشاره کرد که کامالً نادرست است ةجمل ةتوان به ترجممي ،عنوان مثالي دیگربه

10)  Геннадий. Сейчас отвалю. Червонцев пятьдесят, как этому 
гусю уже отвалил!.. Возьмешь, вырежешь... 

 (15: 1393سپهران، ببرش... )پره. بگير فعالً ولش کن، پول تو جيبمون نيومده مي

 کن... روبلي به این غاز دادم!... بگير، نابودشتا دهدم. تازه پنزاهصحيح: االن مي ةترجم

 «вырезать»و  «отвалить»افعال  ،ها پيداستترجمه ةطور که از مقایسهمان
را مبدأ  ةجملهایي از قسمتمترجم  ،اند و همچنينکامالً اشتباه به فارسي برگردانده شده

 .ستا دهکراشتباه درک  و یا کامالً کردهاصالً ترجمه ن

  :عبارت زیر مشهود است ةدیگري از اشتباه در درک فعل در ترجم ةنمون

11) Метелкин. Горами хоть завались. Полный сарай. 

 .(22: 1393سپهران، مونده. کل انبار ) عالمهکی
 صحيح: کوه که خيلي زیاده. تمام انبار پرشده از کوه. ةترجم
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از آن است که  يشده در کتاب حاکارائه ةپيشنهادي و ترجم ةتفاوت در ترجم
کاررفته در آن درست درک هایي از جمالت این عبارت و حتي معناي کلمات بهقسمت

 اند. نشده
 :ءبرداشت شده استزیر نيز دچار سو ةعبارت باال، مترجم در جمل ةدر ادام

12) Геннадий. Ну, так вот что: вели бутафору, чтобы он гору, 
которая похуже, в вулкан превратил. 

هایي رو مياري که بيشتر بشه شبيه کنيم. کوهکار ميخوب پس ما داریم چه
 .(22: 1393سپهران، آتشفشانشون کرد )

صحيح: خب پس ببين؛ به طراش صحنه دستور بده کوهي که از همه بدتر هست  ةترجم
 رو به آتشفشان تبدیل کنه.

معناي  در نظر نگرفتن توجهي به ترکيب کلمات در جمله وهاي دیگري از بينمونه
 :هاي زیر مشاهده کردتوان در عبارتبرخي از کلمات را مي

13) Геннадий. Ох уж эти мне аллегории! Смотрите! Не любит 
Савва аллегории до смерти! Знаю я, говорит, эти аллегории! 
Снаружи аллегория, а внутри такой меньшевизм, что хоть 
топор повес 

کن! ساوا تا سرحد مرگ از استعاره بدش  ت من رو کشته. خوب توجههمين استعاره
 کنشده یک تبر آویزونون، عوضش تو این فضاي خاليها رو بریز بيرمياد! این استعاره

 .(21: 1393سپهران، )

کنيد؛ ساوا در حد  دي! توجهها رو تحویل من ميصحيح: واي باز این استعاره ةترجم
ست، گن! از بيرون استعارهها چي ميدونم این استعارهمرگ از استعاره بدش مياد. من مي

 آور.خفقانو  تحملرقابلغي منشویسم درواقعاما 

 انددرست درک نشده یلحاظ نحوکه از یيها. جمله2ـ2ـ3
نداشتن درک درستي از شخص، شمار، حالت و نقش  از يناشعمدۀ اشکاالت این جمالت 

 اند.دستوري هر کلمه در جمله است که بعضاً با اشتباهات معنایي نيز توأم شده

14)  Метелкин. Он весь дырявый, Геннадий Панфилыч. Намедни 
спустили, а сквозь него рабочих на колосниках видать... 
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شن... دیدم از ميونش کارگرهاي صحنه دیده مي ،... همين چند وقت پيش رفتم پایين
 (. 14: 1393سپهران، )

  ترتيب است: به این شکل صحيح ترجمه

شد کارگرهاي هاش ميکه از بين سوراخ آوردنش، همين چند وقت پيش پایين ...
 . نمایش است( ۀآوردن پردنیيروي صحنه رو دید... )منظور پا

15)  Метелкин. Выдал я им жабы на "Горе от ума", а они вместо 
тряпок ими грим стирают. 

رو ها دیدم، اون« بيچاره آن کس که گرفتار عقل شد»رو توي  هاهاي اونولي من یقه
 .(16 :1393سپهران، شورن )هاي گریم ميکه همراه دستمال

بهشون دادم، ولي اونا گریمشون « امان از عقل»نمایش  ها رو تويصحيح: من یقه ةترجم
 کنن. هاشون پاک ميقهیبا  ،دستمال يجابه ،رو

 1معروف گریبایدف ةعنوان نمایشنام ،نادرست جمله ةر ترجمبعالوه  (،15ة )در جمل
 .است نيز درست ترجمه نشده

16) А вот сами увидите. Я тут наговорил – идеологическая, 
идеологическая, а ну как идеологическая?... Главное горе, что и 

просмотреть-то ведь некогда... )Разбирает тетради). 

قط کافيه پيس از هر نظر بيني. من حاال گفتم ایدئولوژیکه، ایدئولوژیکه، فخودت مي
رو  ها... )دفترچهوقتکنه که دیگه هیچیک جوری نگاش مي...  ایدئولوژیک نباشه!

 . (19 :1393سپهران، کند( )بررسي مي
  اصلي اینزاست که وقتي هم براي بررسي ندارم... ة(... مشکل )مسئل صحيح: ةترجم
 اند: بررسي( هم قابل18( و )17هاي )نمونه

17) Геннадий. Вот оно! Не пито, не едено, а уже расходы 
начинаются! Смотрите, господин автор! Какой-то доход от 
вашей пьесы будет, еще неизвестно, да и вообще будет ли он? 
Да-с... Вулкан! А-а... без вулкана обойтись нельзя?  

                                                           
1. Griboyedov, A.  
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باشين،  شد! آقایون نویسنده، توجه داشته شروع خوب! از حاال نه آب، نه غذا، خرجمون
شه، هنوز معلوم نيست، آیا بشه آیا نشه. بله. آتشفشان بيدار شده! مي شنامهیقدر خرج نماچه

 . (22 :1393سپهران، افته )بدون آتشفشاني هم کارمون راه نمي
شه! مي شروع ها دارههزینه االننياز هم ،صحيح: بفرما! بدون هيچ آب و غذایي ةترجم

شما چقدر درآمد خواهد داشت، شاید  ةببينيد آقاي نویسنده! هنوز مشخص نيست نمایشنام
شه بدون آتشفشان باشد. بله جناب... آتشفشان؟ آخ... نمي هم اصالً درآمدي نداشته

   انزامش داد؟

18) Дымогацкий. С неба мягко спускается банан и садится на 
Дымогацкого. 

سپهران، نشيند )آید و دیموگاتسکي بر آن ميآسمان موزي خيلي آرام پایين مياز 
1393: 24). 

و روي دیموگاتسکي قرار  آیدپایين مي يآرامیک موز به ،صحيح: از آسمان ةترجم
 . رديگيم

مورد ارزیابي  سرخ ۀجزیر ةنمایشنام ةاز ترجم نمونهعنوان آخرین در عبارت زیر، که به
توان تفاوت در معنا، موقعيت و نيز فضاي ایزادشده در ترجمه آساني مي، بهرديگيقرار م

 :زبان را مشاهده کردو تأثير آن بر مخاطب فارسي

19) Дымогацкий. Ах! Геннадий. Легче, черти, автора задавили! 

 (24: 1393سپهران، کنه! )ساده مؤلف رو نگران مي ةنقش

 کردن. ها نویسنده رو لهتر، لعنتيصحيح: آخ! گنادي. آروم ةترجم

افعال و نيز کلمات دشوار را به نخواندن صحيح  ةشاید بتوان تمام این اشتباهات در ترجم
 ،ها پيشطور که سالداد. همان متن مبدأ و عدم برقراري ارتباط با آن توسط مترجم نسبت

به یافتن پاسخ سه سؤال قبل از نوشتن متن مقصد  پژوهان موفقيت در ترجمه را منوطترجمه
 اند: دانسته
 مؤلف چه گفته است؟ .1
 با این نوشته بيان کند؟  هخواستچه چيزي را مي .2
 کرده است؟ انياین موضوع را چطور ب .3
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تک توانند شاخص مهمي براي صحت تکمي ،خود ۀرغم ظاهر سادسؤاالتي که علي
 د. جمالت یک ترجمه باشن

 گیرینتیجه. بحث و 4
ها و آن با گفته ةشده از یک اثر ادبي و مقایسهاي بسيار محدود بررسيبا توجه به مثال

ها و نواقص موجود در راحتي بسياري از کاستيتوان بهنظریات بزرگان علم ترجمه، مي
. موفق نسبت داد ةیک ترجم يازهاينشيها و پترجمه را به عدم اطالع مترجمان از نظریه

 داشتنمهارت داشته باشد که برداشت اشتباه رایج در جامعه ریشه در اینشاید  این مسئله
 ،تصور اشتباهي که گاه داند،ميآثار ادبي  ةتوانایي ترجممعناي را به يدر زبان خارج

که به کساني  ،بيترتنیاو به کندميلغت فرض بهلغت ۀان ساددمعناي برگرترجمه را به
آثار بسيار فاخر و باارزش  کهبخشد شزاعت مي ،آگاهي بسيار اندکي از علم ترجمه دارند

صحيح از نظریات  ۀاگر ترجمه با استفاد کهيدرصورت ترجمه کنند؛ اي مشهور رانویسنده
، ردیپژوهان موفق جهان صورت پذساليان متمادي ترجمه ةو حاصل تالش، تزربه و اندیش

زبان مقصد  ةتر خواهد بود و یقيناً تأثيري مشابه زبان مبدأ در جامعشيرین بسيار شيواتر و
هاي خارجي، هاي آموزش زباندوره در طولالزم است که این مسئله،  ایزاد خواهد کرد.

هاي خارجي هاي آموزشي زبانآموزان یادآوري شود و اساتيد گروهطور مکرر به زبانبه
در اي هاي زمينهزها و دانشانيریزي جامعي انزام دهند تا با توجه بيشتر به پيشنيز برنامه

ه، مترجماني حارق و زبده را ۀ کار ترجمه و گنزاندن آن در برنامة آموزش ترجمحوز
 ترجمه کنند. بازار کارروانة 
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