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  دهيكچ
يـد  تأك حاضر بـا  ةدر مقال. ي دارندآثار روسي به زبان فارسي داليل مختلف  ةمشكالت فراروي ترجم  

نايـب  « داسـتان    ةهاي انجـام گرفتـه از زبـان ميـانجي بـه بررسـي ترجمـ             گريبانگير ترجمه  بر مشكالت 
 مقالـه،   و بررسـي  در بحث    .پردازيم  شناسي اين مشكالت مي     لكساندر پوشكين و آسيب   آاثر  » چاپارخانه

ـ ةهـاي ترجمـ   ، بيان ويژگـي  ادبية ترجمةهاي مختلف دربار تعاريف و نظريه ابتدا به      ي و سـپس بـه   ادب
موجود  هاي  اشكال. است  شده     پرداخته   نايب چاپارخانه   فارسي  ة موجود در ترجم   هاي  بندي اشكال   طبقه
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  مقدمه
از  - يددمتعـ  ليـ دال  بـه  يرانيا ةخوانند و نيآفر عطش بوده ييايدن همواره يروس اتيادب
 چخــوف،  آثــارخوانــدن ةتــشن - يروســ آثــار يشــرق روح بــا يشاونديــخو احــساسجملــه 
تـأثير ادبيـات    . است وفكنابو و وفكبولگا ،كپاسترنا امروزه و گوگول ،يتالستو ،يكفسيداستا

 روسي نه تنها بر خوانندگان عام، بلكه بر شاعران و نويسندگان فارسـي زبـان نيـز قابـل توجـه                    
ندگان،  از آثار روسـي، نويـس      موجودهاي    نسبت ترجمه  هاي مختلف تاريخي، به      در دوره . است

  .اند  آثار ادبي روسي تأثير پذيرفتهةروشنفكران و شاعران از فرم، محتوا و فلسف
 روبـرو  فـراوان  يها بينش و فراز و ها چالش با همواره فارسي، زبان به آثار نيا ةترجم اما

متخصصين زبان   اي هكنيا ديگر و است يروس زبان يدشوار ،نل آ يدل نيمهمتر گمان  بي هك بوده
 .اند دانسته  نميرا يروس زبان ،متخصصين ادبيات فارسي ما اي و را يفارس يادب زبان ما روسي

 ادامـه  هم امروز به تا هك) فرانسه و انگليسي ه ويژه ب (يانيم يها زبان از يروس آثار ةترجم
 ةترجمـ  بـا  جز هك است ردهك وارد  روسي كيالسك آثار حرو و رهكيپ به يجد يها بيآس دارد،
 بهـاي  دوبـاره  ةترجمـ  ايـن  امـا . ستيـ ن جبـران  قابـل  ،يروس زبان از بار  نيا و آثار نيا ةدوبار

 گـرداب  گرفتـار  و بمانـد  امان در مياني هاي ترجمه گزند از بتواند بايد مترجم. دارد تري سنگين
 تنهـا  كـه  گيـرد  مـي  صـورت  فـضايي  درآل    ايـده  ةرجمـ ت. نشود ها ترجمه ديگر با دائمي ةمقابل

 اسـت    بـديهي . باشند مقصد زبان به رجمهت حال در متن و مبدأ زبان به متن مترجم، حاضرانش
. هاي مبدأ و مقصد از اهميت بسيار بااليي برخـوردار اسـت        مترجم بر زبان   ةجانب  كه تسلط همه  

رهنگ حاكم بر آن زبان و نيز تـسلطي    هاي زبان روسي، شناخت ف      ها و دشواري    شناخت ظرافت 
اي از آثار ادبي ارائه دهـد كـه           در همين سطح به زبان فارسي الزم است تا مترجم بتواند ترجمه           

  .كمتر ردپاي ترجمه در آن پيدا باشد و بتواند توسط مخاطب پذيرفته شود
ينش هـاي ميـانجي، دشوارنويـسي يـا آفـر          هاي آثار ادبي روسـي از زبـان         در بيشتر ترجمه  

 ،يكـي از داليـل ايـن امـر        .  اسـت    مرسوم - كه گاه در خود داستان وجود ندارد         -فضايي فاخر   
از . شـود   اثر است كه منجر به ايجاد چنين فـضايي مـي  ةهاي شخصي مترجم از نويسند     برداشت

آنجايي كه مترجمان با زبان و ذهنيـت روسـي آشـنا نيـستند، تنهـا بـا تكيـه بـر نـام تالـستوي،               
 يا پوشكين، حتي در مواردي كه متن اصلي به محاوره روي آورده، جمالتي ادبـي                داستايفسكي

و اينجاست كـه بايـد مترجمـي پـا در          . كنند  و با سبكي فاخر به مخاطب فارسي زبان عرضه مي         
  .شناسد ميدان بگذارد كه ذهنيت و فضاي روسيه را مي

 ة بـا ظهـور او در عرصـ        .ننـد دا  گذار زبان ادبي امروز روسيه مي       آلكساندر پوشكين را بنيان   
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زبان پوشكين، زبان معيـار     . ادبيات قرن نوزدهم روسيه، شعر و رمان دچار تحوالت اساسي شد          
لكـين  تـروويچ ب هاي ايـوان پ  داستانترجمه يكي از آثار او از مجموعه  . و استاندارد روسي است   

ثر را به زبان فارسـي،   اين ا  ة ترجم . براي بررسي انتخاب شده است     نايب چاپارخانه  به نام    ،فقيد
  . اند  فرانسه آندره ژيد انجام دادهةدكتر محمد مجلسي از ترجم

 اين اثـر در سـطوح مختلـف زبـاني،     ةشناسي ترجم  حاضر سعي شده تا به آسيب    ةدر مقال 
  .ها پرداخته شود ها و علل بروز آن بندي اين آسيب طبقه

 بحث و بررسي
 نخـست نيـاز بـه دانـستن مفهـوم ترجمـه و               ادبي خوب، در گام    ةبراي دستيابي به ترجم   

هاي مختلف ارائـه شـده بـراي          با مرور تعريف  . تفكيك ترجمه ادبي از ساير انواع ترجمه داريم       
  .ايم شناسان را مبناي كار قرار داده ترين ترجمه  ادبي، چند تعريف از برجستهةترجم

 ةترجم«: كند  ف مي  ادبي را چنين تعري    ة، ترجم تئوري ترجمه  در كتاب    )1990 (كاميسارف
 اصلي آن توليد محصولي زبـاني از زبـان مبـدأ اسـت كـه       ةادبي نوعي از ترجمه است كه وظيف      

  .)95( »زيبايي شناختي بر زبان مقصد بگذارد -تواند تأثيرات هنري مي
م متن مبدأ   يد مفاه ي مترجم متون ادبي چندان دشوار نيست و تنها با         ةدر نگاه نخست وظيف   

ن انتقـال تمـام و      يـ ا ا ياما آ . دكن به زبان مقصد منتقل      ،ارات و جمالت درست   لمات و عب  كرا با   
ـ  يختگـ ي شدن و درهـم آم     يكيه  ك ي ادب  مترجم آثار  ييمال خواهد بود و هدف نها     ك  بـا   ي درون
 اثر است، محقق خواهد شد؟ اگر چنين است، پس چرا مترجمان دوباره و چندباره بـه                 ةسندينو

 است؟ آيا    هاي پيشين وجود داشته     اي در ترجمه     ناگفته سخنا  زنند؟ آي    يك اثر دست مي    ةترجم
  كند؟ مخاطب، محصول قابل اطميناني به نام ترجمه دريافت مي

 يـة رفتن نظريه گاه منجر به پـذ  كن هدف قرار دارند     ي به ا  يابي بر سر راه دست    ياريموانع بس 
 ةبـه ترجمـه بنگـريم، ترجمـ    اگر از اين ديدگاه     . شوند  يژه شعر م  يوه  ، ب ي اثر ادب  يريناپذ  ترجمه

 يهـا    زبان يه ابزارها كن است، چرا    كگر اصوأل نامم  ي زبان به زبان د    يكده آل متن از     يامل و ا  ك
 ي بازتاب كمرنگي از متن اصـل       تنها تواند  ين حالت، م  يمختلف با هم متفاوتند و ترجمه در بهتر       

 ناچـار اسـت بـه    با چنين رويكردي، مخاطب مشتاق خـوانش دقيـق و كامـل آثـار ادبـي            . باشد
، بنابراين نيـاز بـه      براي همه ممكن نيست   گمان چنين كاري      بي. فراگيري زبان مورد نظر بپردازد    

  .شود  تعديل رويكرد احساس مياندكي
از  ترجمـه    ةو پژوهشگران حوز   از مترجمان    ياريه بس كز وجود دارد    ي ن يگريدگاه د ياما د 
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 معاشرت  ي برا يافك الزم و    يها  تي قابل يهر زبان دگاه دوم،   ين د ي ا يةبر پا . نندك ي م يآن جانبدار 
زان يبر اساس م. ابنديتوانند در ترجمه نمود  يها م تين قابليها دارد و ا   شهيم و اند  يو انتقال مفاه  

.  متـون پرداخـت  ة بـه ترجمـ  يتوان در سطوح مختلفـ  يها م ها و ميزان استفاده از آن      تين قابل يا
 .)17 ،1387، صفوي(ا آزاد باشد ي جمله و ، جمله بهياللفظ تواند تحت يترجمه م

.  يا دگرگوني بـين زبـاني ناميـد        اي آلش   توان گونه   را مي بر اساس تعريف ديگري، ترجمه      
به اين معنا نيست كه متن اصلي يا متن مبدأ دچار تغيير        » تبديل «يا» آلش «البته به كار بردن واژه    

دأ، متن ديگـري بـه زبـان ديگـري توليـد            موازات متن مب    شود، بلكه مقصود اين است كه به        مي
 و دگرگـوني در     ايـن آلـش   . )6 ،1975،  برخـوداروف ( نـاميم   مـي » ترجمه«شود كه ما آن را        مي

  .گيرد  و جمالت صورت ميتركيباتها،  سطوح مختلفي نظير واژه
»  ادبي  متون ةترجم«و»  ادبي ةترجم «ةجداگانالبته برخي از پژوهشگران ترجمه، دو مفهوم        

در نخـستين   . برنـد   ناميم، بـه كـار مـي        مي» ترجمه ادبي «طور عمومي     تعريف آنچه ما به    را براي 
اما در مفهوم دوم، اين     . كند  به ترجمه اطالق شده و كيفيت آن را تبيين مي         » ادبي«مفهوم، صفت   

 اً انجـام گرفتـه از ايـن آثـار، حتمـ           ةگردد و لزومي ندارد ترجمـ       صفت به اثر مورد ترجمه برمي     
  .)6 ،2002، كازاكووا( ادبي باشداي  ترجمه

 ادبـي و  ةكه مـرز ميـان ترجمـ    اين تعريف كازاكووا از چند جنبه اهميت دارد، نخست اين       
 متون ادبـي، لزومـأ در      ةتوان به اين نتيجه رسيد كه ترجم         متون ادبي مشخص شده و مي      ةترجم

ايـن  . ، نيستحيطه تخصص يك اديب كه خود شناخت كافي از ادبيات زبان مقصد داشته باشد  
هـاي فيلولوژيـك صـورت گرفتـه از آثـار منظـوم كـشورهاي          ترجمـه ةدر برگيرندتواند  ميامر  

  .هاي ديگر باشد مختلف به زبان
 گاه توسط يك شـاعر يـا نويـسنده بـه شـعر يـا نثـر ادبـي                  ،هاي فيلولوژيك   همين ترجمه 

 ةيعنـي ترجمـ  .  نيز باشـد افتد كه مترجم، اديب    ترين اتفاق زماني مي     فرخنده. شوند   مي بازسرايي
ادبي از متن ادبي توسط يك مترجم اديب و آشنا بـه ظرايـف ادبيـات مبـدأ و مقـصد صـورت                   

 . پذيرد
ـ  ةترجمـ يعني  . گيرد   ادبي قوت مي   ة در ترجم  آلشبا اين رويكرد مفهوم دگرگوني و         ي ادب

 يشتريـ  بدنمـو  آزاد ةه در آن مـدد گـرفتن از ترجمـ   كـ د يـ ن نوع ترجمه نام  يتر  يتوان عال   يرا م 
شتر اسـت، چـرا     ي ب   ترجمه هاي   گونه گري از د  ي ادب ةشده نسبت به ترجم     مطالبات مطرح . ابدي يم
   درسـت و بـه     يحـو  ن يهاي مبـدأ و مقـصد، اسـتفاده از سـاختارها             بر تسلط به زبان    افزونه  ك
 . استي ادبةشيت، نوآوري، هنر و انديازمند خالقيها، مترجم ن  واژه بهنگاميريارگك
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پژوهان با تأكيد بر جايگاه مهم  ترجمه.  را نيز نبايد از ياد برد   ابل فرهنگ و ترجمه   نقش متق 
هـا انكـار     فرهنگ در ترجمه، نقش ترجمه را به عنوان مهمترين ابـزار ارتباطـات ميـان فرهنـگ                

مـتن ادبـي از نقطـه نظـر         . شـود   تر مـي   رنگ  قابل پر  ادبي اين نقش مت    ةدر ترجم . دانند  ناپذير مي 
واقعيت كند كه نسبت به       فرد است، چرا كه حقايقي را توصيف مي         اي منحصر به    هفرهنگي پديد 

اين . دهد  نويسنده در سرتاسر متن ادبي كليدهايي براي درك آن قرار مي         زيرا،  ندتر  ، ويژه موجود
كنـد    فرهنگـي مـشخص فـراهم مـي          امكان نسبت دادن متن ادبي را بـه        ها كليدها و شناختن آن   

 تا بتوانـد ايـن   ،رو شناخت فرهنگ مبدأ براي مترجم اثر ادبي ضروري است     ن از اي  .)56تيمكو  (
تأكيـد  ، اين رويكرد. زبان و فرهنگ مقصد منتقل كند كليدها را بشناسد و با ابزارهاي مناسب به      

چـرا كـه    . هاي ميانجي   اي است بر ضرورت انجام گرفتن ترجمه از زبان اصلي و نه زبان              دوباره
 بـيش از  ،زبان و ادبيات روسـي بـا ذهنيـت و فرهنـگ روسـي        مسلط به  احتمال آشنايي مترجم  

  .كند مترجمي است كه اثر را از زبان ميانجي ترجمه مي
اره ، اصطالحات خاص، اش      صنايع ادبي، سبك    ادبي بايد توانايي درك و انتقال      مترجم متن 

 و نوع گفتار آنان،      كشور زبان مبدأ، نگاه نويسنده به هريك از قهرمانان         به وقايع فرهنگي خاص   
. افزايـد    ادبـي مـي    ة ترجمـ  و همين امر بر دشواري    . باشد    را داشته ... بازي نويسنده با كلمات و      
 خود معرف شخصيت    ها كه در پس     هاي گويا و لهجه     نامها،     واژه دلتكرارها، طنزهاي نهفته در     

ي آشـكار دارنـد، بـراي       د اين موارد در آثار ادبي روسي نمو       همگي.  را نبايد از ياد برد     ندقهرمان
 بازتـاب روشـني از      كـه   دارنـد  هايي بـسيار گويـا      هاي چخوف اغلب نام     قهرمانان داستان نمونه  

يـك  توانـد بـا       مترجم آشنا به زبـان و ذهنيـت روسـي مـي           . دنرو  شخصيت قهرمان به شمار مي    
ن دشـواري زبـا  . هاي مـستندتر از اثـر هـدايت كنـد      برداشتپانوشت، ذهن خواننده را به سوي  

روسي و دستور آن از يك سو و امكانات وسـيع ايـن زبـان از سـوي ديگـر، منجـر بـه توليـد                          
 انجـام گرفتـه از       ةاست كه به احتمال زيـاد در ترجمـ          هاي زباني بسياري در آثار ادبي شده        بازي

 . توان اندكي از اين ظرايف زباني را بازتاب داد  حتي نمي،زبان ميانجي
 ادبـي كمـك كنـد،    ةتواند به باال بردن كيفيت ترجم ي كه مي هاي  به طور كلي يكي از روش     

پژوهـان معتقدنـد كـه بايـد در ابتـدا       برخي ترجمـه . مبدأ و رويكرد آن است   شناخت دقيق متن    
بـا  ) 238 ،2001،  زدوبنيكـاف، پتـرووا   (مشخص كرد كه متن بر محتوا استوار است يا بر فـرم؟             

 اثر و رويكرد او را دريابد و در انتقال سبك           ة نويسند ةتواند رابط    اين شناخت، مترجم مي    كسب
 آثـار كالسـيك   ةاهميت توجه به ايـن موضـوع، نـه تنهـا در ترجمـ         . از اين شناخت بهره جويد    

  . ادبيات معاصر نيز داراي اهميت استةادبيات روسيه، بلكه در ترجم
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ده  يك نويـسن  سبك ةهاي كلي دربار     و پرهيز از قضاوت    شناخت سبك نويسنده در هر اثر     
صورت مجزا، دنياي تـصوير شـده       شناخت هر اثر به   . براي مترجم اثر ادبي بسيار ضروري است      

  . بسيار راهگشا خواهد بود، بهترة ترجمةسفي نويسنده در آن اثر براي ارائدر آن و ديدگاه فل
 بـه بررسـي و     ، ادبـي  ةهاي مختلـف ترجمـ       جنبه ةحال با تكيه بر نظريات ارائه شده دربار       

 اثـر پوشـكين      چاپارخانـه   نايب محمد مجلسي از     ةپردازيم كه در ترجم     التي مي ااشكبندي    طبقه
همين امر عليرغم تـسلط    . ها ترجمه از زبان ميانجي است       و دليل عمده بروز آن     اند  قابل مشاهده 

هـاي    ها را بـه گـروه      توان آن   هايي شده كه مي      ناهنجاري نويسنده به زبان فرانسه، منجر به ايجاد      
  : كردزير تقسيم

  چگونگي انتقال اسامي خاص و القاب از زبان مبدأ به زبان مقصد. الف
گيـرد، اسـامي    فارسـي صـورت مـي       هاي آثار ادبي كه از زبان ميانجي بـه          در بيشتر ترجمه  

زبـان ميـانجي و      شوند كه بخـشي از آن بـه         هايي مي   يدگرگونها دستخوش     خاص افراد و مكان   
ساز در زبـان روسـي         پسوندهاي صفت  المثبراي  . شود  ط مي ناآشنايي با منطق زبان روسي مربو     

نايب  «ةاما در ترجم  .  كلمه نيستند  ةي بايد حذف شوند، چرا كه جزو ريش       هنگام ترجمه به فارس   
 به صورت  муромские разбойникиكه از زبان فرانسه به فارسي برگردانده شده،» چاپارخانه

 ةصـرفنظر از افـزودن كلمـ   . آمده اسـت ) 135 ،1387، مجلسي( »هاي مورمسگ راهزنان جنگل «
 ةترجمـ .  هم به زبان فارسي منتقل شـده اسـت        ский--، بخشي از پسوند صفت ساز       »ها  جنگل«

م    «صحيح عبارت فوق     عـدم آشـنايي بـا سـاختار دسـتور زبـان و           . اسـت » راهزنان منطقـه مـور
   . انتقال اسامي خاص نيز تأثير گذاشته استةپسوندهاي زبان روسي بر نحو

آمـده  ) 141 ،1387، مجلـسي (» سـيمون « به صورت Самсонنام يكي از قهرمانان داستان     
است كه درست نيست و دليل آن هم استناد به متن فرانسه است كـه در انتقـال اسـامي خـاص               

  .است» سامسون «، قهرماندرستنام حال آنكه . است نگاه آزادتري داشته
 ،1387، مجلـسي (» اسمولنـسك «رت  هـم بـه صـو   Смоленскدر جاي ديگري نام شـهر   

شـود    تلفظ مي » اُ« تنها زماني    Оدر زبان روسي حرف صدادار      .  در متن فارسي آمده است     )147
 قرار گرفته و از ايـن       е، تكيه روي حرف صدادار      »اسمالِنسك«اما در نام شهر     . بر باشد   كه تكيه   

هـاي ميـانجي    ترجمه شـده از زبـان    هاي    البته اين اشتباه به متن    . شود   خوانده مي  а شبيه به    оرو  
توانـد    قوانين آواشناسـي و زبـان گفتـاري روسـي نيـز مـي               شود و مترجم ناآشنا به      محدود نمي 

 اين اشكال بيشتر مشاهده     هاي انجام گرفته از زبان ميانجي       اما در ترجمه  . مرتكب اين خطا شود   
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 نويسنده از ضبط مشهور     ةستفادالبته ديدگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد و آن ا           . شود  مي
 .تر است گزيند كه مصطلح يعني نويسنده برگرداني را بر مي. ها يا افراد است نام مكان

، مجلـسي (» آودوتيا سـيمنونا «صورت    بهАвдотья Самсоновнаيا در جاي ديگري نام 
 فرانـسه بـوده   دليل انتقال اشتباه اين نام از زبان روسـي بـه زبـان     آمده است كه به   ) 150 ،1387
  . است» آودوتيا سامسونوونا«درست، ترجمه . است

هاي ديگـر نيـز قابـل          القاب و عناوين روسي به زبان فارسي يا زبان         ةاين اشكال در ترجم   
 آورده است و بـه      نايب چاپارخانه اي از ويازمسكي را در سرآغاز         پوشكين جمله . مشاهده است 

، مجلـسي  (»پرنس«اما كنياز به صورت   . شاره نموده مرجع جمله نيز كه كنياز ويازمسكي است، ا       
 بـه افـرادي كـه خاسـتگاه         اًكه كنياز لقبي است كه الزام       حال آن  ، است   ترجمه شده  )135 ،1387

 ايـن عنـوان را كـساني كـه منـشأ خـدمات درخـشان نظـامي،                 ؛شده   اعطا نمي  ،اند  اشرافي داشته 
 گويـايي  ةاز آنجايي كـه واژ . كردند ت مياجتماعي، ادبي و هنري براي جامعه خود بودند، درياف   

در مـتن   » كنياز«در زبان فارسي وجود ندارد، بهتر است به همان صورت           » كنياز«عنوان معادل    به
.  توضيحي براي خواننده ارائه شود     ،فارسي آورده شده و سپس در پانويس نخستين تكرار كلمه         

هـاي    از واژه » كنيـاز «جـاي    ه كـه بـه     مشاهده شـد   هاي آثار ادبي روسي     اما در بسياري از ترجمه    
يك بـازگردان دقيـق و        است كه هيچ    استفاده شده   ... و  » شاهزاده«،  »جنگجو«،  »شواليه«،  »پرنس«

  .شوند  كنياز محسوب نميةگويايي براي كلم
 نايـب چاپارخانـه    ةمشكالت مربوط به انتقال اسامي خاص به زبان مقصد، مختص ترجم          

بـراي  . شـوند  اند، ديده مي  روسي نيز كه از زبان ميانجي ترجمه شدهنيستند و در ديگر آثار ادبي  
 نام لِف تالستوي بارها به صورت ليو تولستوي يا لئون تولستوي به زبان فارسي برگردانـده          المث

آبلوموف به شكل اُبلومـوف     . خوانيم  رمونتوف بر كتابهايش مي   صورت ل   نام لِرمانتوف را به   . شده
  . ديگري از اين دستفي شده و موارد بسيار ايراني معرخواننده به

  عدم درك صحيح دستور زبان و ساختارهاي نحوي زبان. ب
هاي دستوري در تغييـر   دليل پيچيدگي دستور زبان روسي و اهميت پادژ يا همان حالت    به  

اشـتباهات احتمـالي كـه      . شـود   معني جمالت، ضرورت ترجمه از زبان اصلي بيشتر نمايان مـي          
در . شـود  تـر مـي    شود، در ترجمه از زبان ميانجي شدت يافتـه و نمايـان             رتكب مي مترجم اول م  

اند كه اين تحوالت گـاه    ساختار بسياري از جمالت دستخوش تحول شده، مورد بررسي ةترجم
  . با اشتباهات مفهومي ايجاد شده در ترجمه همراه است
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 Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на عبـارت  ةبـراي مثـال در ترجمـ   

низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал 

приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина جـوان  ...«: خـوانيم   مـي
 در   ديدم رؤساي چاپارخانه     خصوص وقتي كه مي     به. گرفتم  زود گُر مي  . بودم و تند و پرخاشگر    

دهنـد و   كنند و ناچار به پـستي و حقـارت تـن مـي      ظيم و تكريم مي   مقام تع   برابر كارمندان عالي  
هـا معطـل    كنند و مرا مـدت      معطلي اسب تازه نفس تهيه مي       ها بي    اسبه آن   هاي سه   براي سورتمه 

  .)138 ،1387، مجلسي( »گذاشتند مي
آشنايي متـرجم بـا سـاختار زبـان           دليل نا    عبارت فوق به   ةطوالني و توضيحي شدن ترجم    

به عدم انتخاب دقيق معادل مناسب براي هر واژه و نيز بـروز اشـكال در                منجر  ت كه   روسي اس 
  .انتقال معني جمله شده است

و من كه جوان و پرخاشگر بودم، از ايـن حقـارت و             «:  بدين صورت است    درست ةترجم
زدلي نايبان چاپارخانه نفرت داشتم، ب      ـ          هايي كه اسب    ويژه زمان ه  ب ه هاي آماده شـده بـراي مـرا ب

  .»بستند  عاليجنابان واالمقام ميةكالسك
 از ةهاي فعلي در زبان روسي هستند كه در ترجم هاي فعلي و صفت     مفاهيمي نيز نظير قيد   

نـه تنهـا در ترجمـه       اين اشـكال    . گيرند  زبان ميانجي در جايگاه درست خود در جمله قرار نمي         
نيـز  ثـار روسـي از زبـان ميـانجي     هاي انجـام گرفتـه از آ   ، بلكه در ديگر ترجمه   نايب چاپارخانه 

  . شود مشاهده مي

  بروز اشتباه در درك و انتقال معاني واژگان. ج
ـ  (گيرند، چنانچه در مـتن ميـانجي          هايي كه از زبان ميانجي صورت مي        در ترجمه   ةدر مقال

ترديـد   تباه فهميده شـود، بـي  اش  اي به   كلمه) نايب چاپارخانه  آندره ژيد از     ة فرانس ةترجم: حاضر
  : عبارت زيرةاز اينروست كه در ترجم. خواهد شدان اشتباه به زبان سوم نيز منتقل هم

Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель 

разлиновывал новую книгу  ....  
سه سال پيش در يك شـب سـرد زمـستاني او دفتـر ثبـت اوراق مـسافران را               «: خوانيم  مي

ــي  ــازخواني م ــر ب ــسي( »...دك ــي )143 ،1387، مجل ــان ب ــل    گم ــي فع ــسه معن ــرجم فران مت
разлиновывать/разлиновать) را به اشتباه درك كرده و مترجم فارسي نيز         ) كشي كردن   خط

توانـسته بـه درك درسـت          كه مـي   новыйالبته صفت   . همان معادل اشتباه را ترجمه كرده است      
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سه سـال پـيش در يـك    «: صحيح چنين است ةترجم. جمله كمك كند، ناديده گرفته شده است     
كشي   شب سرد زمستاني كه نايب چاپارخانه داشت دفتر جديد ثبت مشخصات مسافران را خط             

  .»...كرد مي
  : زير يا در عبارت

Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых.  
نـي كـل جملـه بـا مـتن اصـلي تفـاوت         ترجمه نشده است و تقريبأ مع заседатель ةكلم

ايـن روزهـا ديگـر مـسافر اينجـا          «:  انجام شده از متن فرانسه چنين اسـت        ةترجم. بسياري دارد 
 در حالي كـه معنـي درسـت    .)154 ،1387، مجلسي( »آد اصأل هيچكس سر قبر او نمي     ... آد  نمي

گاهي بازرسي از اينجا  . كنند  اين روزها رهگذران كمي از اينجا عبور مي       » : جمله عبارت است از   
 مهر تأييدي   ها خود   تفاوت فاحش موجود در ترجمه    . »ها ندارد   گذرد كه او هم كاري با مرده        مي

  . بروز اشتباه در ترجمه از زبان ميانجياست بر افزايش امكان

  راهيابي تفسير و توضيح اضافه در متن ترجمه. د
در شـعر كـه منجـر بـه تغييـر در            ناپذير قافيـه را      گريز ة حتي ترجم  ،پژوهان برخي ترجمه 

 ،2005، كازاكووا( دانند كه مترجم از آن ناگزير است      شود، نوعي تفسير و توضيح مي       ساختار مي 
دار كنـد،      نويسنده را خدشه   ة اما اگر اين تفسيرهاي اضافي و توضيحات ايجازگويي آگاهان         .)14
زبـان ميـانجي، ايـن امكـان را از       امـا ترجمـه از      . ناپذير دانست  توان آن را ناگزير و اجتناب       نمي

چرا كه مـتن    . كند كه تناسب ساختار و سبك ترجمه را با متن اصلي حفظ كند              مترجم سلب مي  
  . ميانجي مورد استناد است كه ممكن است در اين امر موفق نبوده باشد

صورت توضـيحات اضـافي       در بيشتر موارد جزئيات درك نشده توسط مترجم نخست به         
هايي به زبـان مقـصد انتقـال          يند و مترجم زبان مياني اين توضيحات را با افزوده         آ  در ترجمه مي  

  .دهد مي
 سبك زبان   ، در بسياري موارد   ، توضيحات و تفسيرهاي اضافي    ،نايب چاپارخانه  ةدر ترجم 

روشن است كه اين تالش بـراي فهمانـدن موضـوع بـه مخاطـب               . اند  پوشكين را در هم ريخته    
ـ   ه  بانجام گرفته است، اما       پوشـكين، بـه كـارگيري جمـالت     ةنظر نگارنده، ايجازنويـسي آگاهان

.  كه تا سر حد امكان بايـد در ترجمـه حفـظ شـوند              يندبخشي از سبك نگارش او    ... مجهول و   
ترجمه، همان عدم درك صحيح سـاختارهاي        ترين داليل راهيابي توضيح به      شايد يكي از اصلي   
  .كند  ب براي اين بند نيز صدق ميمثال ذكر شده در بند. دستوري زبان باشد
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  نتيجه
 نيازمند دانش، هنر اسـت و       كه علم باشد و     ادبي، خواه نثر و خواه نظم، پيش از آن         ةترجم

متـرجم  . اللفظي از مـتن مبـدأ درآميخـت          تحت توان با پيروي    خالقيت را نمي  . يت خالق در گرو 
ي ادبي، سبك و سـير داسـتان را      ها  بايد همانند نويسنده توان آفرينش و درك توصيفات و آرايه         

  . با اين تفاسير، تسلط بر زبان خارجي براي مترجم يك شرط الزم است و نه كافي. باشد  داشته
 زيـادي از نظـر سـبكي و حتـي        ة ادبي فاصل  ةاما اگر همين شرط الزم فراهم نباشد، ترجم       

توانـد اشـكاالتي را در    عدم آشنايي با زبان و فرهنگ مبدأ مـي        . كند  معنايي با متن اصلي پيدا مي     
توضـيحي و تفـسيري شـدن       : ها عبارتنـد از    ترين آن   سطوح مختلف ترجمه ايجاد كند كه عمده      

ترجمه، انتقال نادرست اسامي خاص به زبان مقصد، بـروز اشـتباه در سـطح واژه و سـاختار و                    
  .عدم انتقال صحيح سبك نويسنده اثر به زبان مقصد

اي ادبي ارائه دهد، گذشته از تـسلط بـر زبـان،              اند ترجمه كه مترجم متن ادبي بتو     براي اين 
هاي انجام گرفته از      در ترجمه . نيازمند آشنايي با فرهنگ و ذهنيت زبان مبدأ و مقصد نيز هست           

  .شود  نقض ميدر بيشتر موارد اين اصل مهم ،زبان ميانجي
 ايـن  .ت اثـر اسـ   ةآميختگـي بـا نويـسند       شدن و درهـم      متن ادبي، يكي   هدف نهايي مترجم  

 زبان ة آن براي خوانندةاي باشد كه با حفظ اصالت متن اصلي، ترجم       گونه آميختگي بايد به    درهم
هاي انجام گرفته از زبان  آيد كه در ترجمه اما اينك اين پرسش پيش مي  . مقصد، قابل درك باشد   

  شود؟  اصالت اثر ادبي تا چه اندازه حفظ مي،ميانجي
 مختلـف   هـاي   گـستره  اصلي توسط مترجمـان مـسلط بـه           آثار ادبي روسي از زبان     ةترجم

 بـستري مناسـب بـراي پژوهـشگران     ،ها  و نيز فرهنگ خاستگاه اين زبان    هاي مبدأ و مقصد     زبان
  . روابط ادبي با ديگر كشورها باشدگسترشتواند راهگشاي   و ميآورد ميادبيات تطبيقي فراهم 
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