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 چکیده

برخیوردار اسیتم متیرج  خاصیی سبک نویسنده از اهمیت در ترجمه متون ادبی، برگردان 

و ،  هیا  سیبکگییژبا شناسیایی وی ،به مخاطبر نویسنده مفهوم مورد نظعلاوه بر انتقال 

اصیویی  نیتیرمه در ترجمیه یییی از امانتیدار   همچنین مکنداثر سعی در بازآفرینی باید 

 از نگارش اثر ونویسنده  هدفترتیب  بدین ؛است که هر مترجمی ملزم به رعایت آن است

بیه بررسیی مقاییه حاریر م انتقال یابد تا حد ممین تواندمی معنا و سبکو  به کمک  پیام

در ایین  و نحو  پرداختهواژگانی و زمینه دو در ها  سبک نوشتار زنانه زویا پیرزاد ویژگی

بخش  بدین ترتیبم دهدیمتشییل را پییره پژوهش  طع  گس خرمایوداستان کوتاه  راستا،

، در خصوص ترجمه سبک و معنا پردازاننظریهتنی چند از روییرد  هیبر پا تئور  پژوهش

در رابطیه بیا دو  از متن داستان ییهادهیگز، سپس استوار است آن  نمودهانوشتار زنانه و 

بیه میتن این ترجمه فرانسو   ،همچنین ماندگرفتهقرار  تحلیلانتخاب و مورد  عنصر مذکور

بیا تیییه بیر پیشینهادهایی نگارندگان مقایه و شده با متن اصلی مقایسه  کریستف بایائیقل  

مییزان موفقییت  به درنهایتم اندداده ارائه شناسیو واژه شناسیاز عل  ترجمهشناخت خود 

 مها  سبیی متن اصلی اشاره شده استدر برگردان ویژگیمترج  

زوییا پییرزاد، کریسیتف  ،طع  گیس خرمیایو زنانه، ، سبک نوشتارترجمه ادبی :هاکلیدواژه

 بایائیم
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 مقدمه

هوییت،  چراکیه ؛ستهاها  مترجمان در همه زبانایشمتون ادبی همواره ییی از چترجمه 

کیه  نیدپردازان ترجمیه معتقدبسیار  از نظریه دمداربر را در  فرهنگ، تاریخ و پیشینه یک ملت

 در کتیاب 1نیوردشناسی نیستم کریسیتین یک فرآیند زبان صرفاًبرگردان از زبانی به زبان دیگر 

 ترجمه نیوعی از انتقیال» کند مبنی بر اینیهرا مطرح می 3دیدگاه ورمیر 2فعاییتی هدفمند ترجمه

 «شیودیمیزبانی و غیرزبانی از زبانی به زبیان دیگیر منتقیل ها  ارتباطی است که در آن، نشان

 طتوسی سیتیبایمغیرزبانی است که ها  ویژگیهر متن دارا   ،دیگربیانبه م(39:1363 ،)نورد

 خواننده زبان مقصد منتقل گرددمبه درک شده و  فرهنگدهنده زبان و انتقال عنوانبهمترج  

ایلفظیی تحت ،مبدأمتن  فرازبانیها  ترجمه متون ادبی بدون در نظر گرفتن ویژگی ،درواقع

هایی متن ادبی با استفاده از روش سندهینو .را نخواهد داشت مبدأمتن  ریتأث طبعاًخواهد بود که 

 ،از واژگان برخی بودنبسامد پرگان، ژساختارها  نحو  خاص، انتخاب وا کارگیر بهمبتنی بر 

 کنید بیدین ترتییبرا ایجیاد کیرده و تلیاش میی فردمنحصربهسبک  ،کوتاهی و بلند  جملات

نویسینده امیر  ریرور   ها  سیبکشناخت ویژگی، بنابراین؛ بگذاردخود بر خواننده  تأثیر 

ارائیه  و دارا  اهدافی منطبق بر اهداف نویسنده ی بایابا کیفیت ،صحیحمترج  است تا متنی برا  

 مدهد

کیه از  ست و در راستا  تحقق اهدافیبینی اواز اندیشه و جهان سبک هر نویسنده برخاسته

و  جنسییتبینی هیر نویسینده از از سو  دیگر، جهان دمگیرمیشیل  مروربهانتشار اثرش دارد 

 پس جنسییت مشودیماش آشیار سبک نوشتار  درپذیرفته و  ریتأث او فرهنگی -اجتماعیطبقه 

ایین موریو  روییردهیا  مختلفیی دربیاره  بر سبک اوستم تأثیرگذارنویسنده از عوامل مه  

در انتخیاب  خصوصیاً نوشتار زنان ها  سبییویژگیبررسی در صدد این پژوهش وجود داردم 

آن پیییره  عنوانبیه طعی  گیس خرمیایود زویا پییرزاها  کوتاه و ییی از داستاناست  واژگان

فرانسیو  مسیلط بیه زبیان  فرانسو  این داستان که توسیط متیرج  ترجمه مانتخاب شده است

                                                           
1. Christiane Nord 

2. La traduction: une activité ciblée 

3. Vermeer 
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امییان  تنهانیهم ایین پیژوهش شودیمانجام شده با متن اصلی مقایسه ، 1فارسی، کریستف بایائی

بیرا  را ا هیگفتیار آنو واژگیان متیداول در ها  سیبیی نوشیتار زنانیه شناخت بیشتر ویژگی

 را در زبیان فرانسیه این عناصرناپذیر  پذیر  یا ترجمه، بلیه ترجمهسازدیمخوانندگان فراه  

 م                              کندبیان می

 پژوهش هایو فرضیه هاسؤال

 :مطرح استذیل  ها سؤالحارر، مقایه وب در چهارچ 

 ها هستند؟کدام طع  گس خرمایوها  نوشتار زنانه زویا پیرزاد در ویژگی م1

 ها  نوشتار زنانه نویسنده را در ترجمه رعایت کرده است؟مترج  کدامیک از ویژگی م2

 ها به متن اصلی وفادار بوده است؟مترج  تا چه اندازه در برگردان این ویژگی م3

اسیتفاده مییرر از جملیات کوتیاه و  کیه شیودیمی، چنین فیر  هاسؤالپس از طرح این 

هیا  ها از ویژگیو پرداختن به جزئیات در توصیف صحنه هاصفات رنگ کارگیر بهپرسشی، 

جملیات  سیاختار ،رودم مترج  در برگردان میتنبه شمار می طع  گس خرمایواین نویسنده در 

میوده اسیتم از را نییز منتقیل ن هیاکوتاه را تا حد زیاد  رعایت کرده، همچنین صیفات رنیگ

و  مختص گفتار انتقال جزئیاتکریستف بایایی تسلط خوبی به زبان فارسی دارد، در  آنجائی که

 کرده استم وفادار  را حفظ ،نوشتار زنانه

 پیشینه پژوهش

که از میان  انددرآورده ریتحرمقایاتی درباره این مورو  به رشته  پژوهشگران و دانشگاهیان

روند تییوین سیبک زنانیه در آثیار زوییا پییرزاد، »ه مقایبه موارد ذیل اشاره کرد:  توانیمها آن

 با همیار  سیید علیی دسی ، ناصر نییوبخت هنویسند «شناسی فمنیستیتحلیلی بر پایه سبک

-به نگیارش در آمیده و در فصیلنامه علمیی (1361) سعید بزرگ بیگدیی و مجتبی منشی زاده

پژوهش دیگر   به چاپ رسیده استم 152-116، صص 11ره ، شما5پژوهشی نقد ادبی، سال 

 در (1311قیدرت اییه طیاهر  ) نوشیته «زبان و نوشتار زنانه، واقعییت ییا تیوه »تحت عنوان 

زبیان زنانیه و  ریتیأث»همچنین مقایه  و 103-13، صص 22شماره ، فصلنامه زبان و ادب پارسی

                                                           
1. Christophe Balaÿ  
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، 29فصیلنامه مطایعیات زبیان و ترجمیه، سیال  در «جنسیتی بر ترجمیه  -فرهنگی  هانگرش

 مطایعیهبیه پژوهش حاریر در اما ؛ منتشر شده است 195-123، صص 1362شماره سوم، پاییز 

 ، سیپسپرداختیهآن ترجمیه فرانسیو  بیا پیرزاد اثر  طع  گس خرمایومجموعه داستان تطبیقی 

 دربیاره شایان ذکر است کهکنی م در رابطه با سبک نوشتار نویسنده را بررسی میکیفیت ترجمه 

 این مورو  خاص پژوهشی صورت نگرفته استم

 تبیین نوشتار زنانه  

اغلیب اسیتم ها  بسیار زیاد  از زوایا  مختلف انجیام شیده پژوهشدرباره نوشتار زنانه 

 تنهانیهنوشیتار را این نو  گیرد که ها  فمنیستی سرچشمه میاز اندیشهدر این زمینه  هادگاهید

م دهیدیمیوتی را بیه آن نسیبت متفیا هییمادرونبلییه  ،دانیدیم ها  زبانی خاصدارا  ویژگی

شناسیی اجتمیاعی شناسیی انتقیاد  و زبیانزبان  هاشیگرا»معتقدند که  همیاراننییوبخت و 

که تفاوت جنسی، نژاد ، طبقاتی و مممدر شیوه اسیتفاده از  مسئلهفر  گرفتن این اغلب با پیش

و  نییوبخیت) «اندها در متون و گفتار پرداختهاست، به بررسی این تفاوت مؤثرزبان گویندگان 

جنسییت نویسینده بیر انتخیاب واژگیان و  ،هیاایین گیرایشبر اسیا  م (121:1361 ،همیاران

 ذاردمگمی ریتأث اونحو  مورد استفاده   ساختارها

و پایه علمیی نیدارد اصطلاح زبان زنانه اسا   کارگیر بهکه  شناسان معتقدندزباناز برخی 

این باور هستند کیه ذهین آدمیی امیر  فراجنسییتی  رچراکه در فلسفه غرب اکثریت متفیران ب

ذهین بییرون از  بخیشیتجلییک فرآورده ذهنی و ابیزار  عنوانبهاست و بدین ترتیب زبان نیز 

 م(61:1311 ،)قدرت ایه طاهر  استدایره تمایزات جنسیتی 

یر است شیوه استفاده خاص زنان از زبان اسیت کیه تحیت عنیوان ذناپانیار امر اما آنچه  

سبک زبان نوشتار زنان با مردان متفیاوت اسیت  که ین امرم اشودیم سبک نوشتار زنانه شناخته

بسزایی  ریتأثها  فمنیستی نیز بر آن بررسی قرار گرفت و نگرششناسی اجتماعی مورد در زبان

 تیوانیمی ،شیودیمیوقتی سخن از شیوه استفاده خاص زنان از زبان  (102همان: )م داشته است

به تلفظ اسیتاندارد کلمیات برا  اثبات آن به این واقعیات تجربی اشاره کرد که اکثر زنان تمایل 

گان توصیف رنگ دارند ییا اینییه کلمیات رکییک ژاستفاده از وابه علاقه خاصی اینیه  دارند یا
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برند و اینیه در کلام خود از قیدهایی که حیاکی از عیدم قطعییت اسیت بیشیتر کمتر به کار می

اگرچه تعابیر روانشناسیی متفیاوتی بیرا  (م 123:1361 ،همیارانو  )نییوبختم کنندیم استفاده

موافقان زبان زنانیه بیا اما آنچه اهمیت دارد اتفاق نظر  ،ها  زبانی زنان وجود دارداین خصیصه

مخایفان آن بر این واقعیت است که زنان نویسنده سیبک نوشیتار متفیاوتی از میردان نویسینده 

از این تفاوت سبک نوشیتار کیه  ماصل زبان ییی است و ماهیتی فراجنسیتی دارد هرچند ،دارند

اده از ، کوتاهی یا بلنید  جملیات، اسیتفهافتص در ساختار نحو  جملات، به کاربردنتفاوت 

لق کرده نوشتار زنانه را خسبک ، ردیگیمنشآت  هاکلامهیتیرنگ و  واژگان بیان کننده احسا ،

 مبخشدیمو به آن موجودیت 

میورد میذکور را  ها و ویژگی بایست تمایزهاسنده آن زن است میمترج  متن ادبی که نوی

باشد و بدین داشته به زبان مقصد ها آنسعی در خلق دوباره برگردان متن توجه قرار داده و در 

را به خواننیده اصلی روح زنانه موجود در متن  بلیه، را منتقلمعنا  ساده  تنهانه ترتیب متن او

 ایقا کندم

درباره تحلیل فرآیند ترجمیه  3تابرها  شپژوهبه  2قضایایی برا  ترجمهدر کتاب  1یدمیرال

از دیدگاه او  درواقعترجمه سبکم سپس ابتدا ترجمه معنا، کند: مشخص اشاره می مرحله در دو

سیاختار متفاوتی وجود دارد )انتخاب ساختار،  شیلیها  برا  ارائه یک ساختار معنایی، روش

هاست که سیبک ند و مجموعه این انتخابکانتخاب می، واژگان( که نویسنده از بین آنها نحو 

بیا شیناخت سیبک میتن و انتخیاب ( بنابراین مترج  نییز 121:1662 یدمیرال،) مدسازیمرا و  

 کندمها سعی در بازساز  سبک نویسنده برا  مخاطب میهژواها  نحو  و ساختارهدفمند 

ادبی راری نخواهد بود که  در زمینه متونا  تجربهکند که هر مترج  باادامه اشاره می او در

تابر پیشنهاد  هرچندم ه  بشیندترجمه در فرآیند ساختار  دربه خاطر تغییرات  مبدأسبک متن 

 وییی ،کنید سان موزیک متن و امر  ثانویه ترجمیهکند که مترج  سبک را در درجه دوم بهمی

کیه  ثابیت کیردهترجمه  ، تجربهآنچه مسل  استم را دارد 2این دیدگاه مخایفانی چون مشونیک

                                                           
1. Ladmiral 

2. Traduire : théorèmes pour la traduction 

3. Taber 
4. Meschonnic 
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، ییدمیرال) گیرددبایست ترجمیه میهمزمان  طوربهانویه نیست بلیه معنا و سبک امر  ثسبک 

 م(121 و 123 :1662

از  سیتیشیناخت درییذا بایید  ؛آن استبرا  ترجمه سبک نویسنده، مترج  ملزم به تحلیل 

 خلق شده که متن در آن باشداجتماعی  -سیاسیشرایط آگاه از و داشته او  ارثخود نویسنده و آ

استم جورج مونن1 در کتاب مشیلات نظر  ترجمیه2 پیا را فراترنهیاده و تأکیید مییکنید کیه 

ه کشیور بی عمل کند، یعنی شنا مانند یک قوم معنیمترج  باید برا  شناخت و درک صحیح 

م(1693:231 مونن،)م ها کندموقعیتمردم و نزدیک سعی در شناخت رفته و از  مبدأزبان   

، کریستف باییائی میزان موفقیت مترج ،ابتدا  ،مقایهدر این که پیشتر اشاره کردی ،  طورهمان

م شیودبررسی می طع  گس خرمایونویسنده داستان  ،ددر بازساز  سبک نوشتار زنانه زویا پیرزا

ویی قبل  ،رندیگیمدر برگردان این متن مورد مطایعه قرار ها  مورد استفاده مترج  روشسپس 

 ارائیه متیرج زنیدگی ادبیی شیرح مختصیر  از ، سپس معرفی شدهسبک او  نویسنده واز آن 

  امطایعیهپیژوهش،  ها سیؤالمناسیب بیرا    هاپاسیخ بهجهت دستیابی م در پایان گرددیم

 م  شودیمانجام  مقصدو  مبدأمتن  میان تطبیقی

 یل سبک نوشتار زنانه زویا پیرزادتحل  

از رو  در آبادان متوید شدم او پییش  1330در سال  ارمنی تبار،زویا پیرزاد، نویسنده ایرانی 

 اثیر 3آیییس در سیرزمین عجاییب کتابترجمه  پرداختممی ترجمهبه  یسینوداستانآوردن به 

از  شیاعران آسییایی اسیت 9ا  از هاییوها مجموعه که 5آوا  جهیدن غوکو  2یوییس کارول

هیا  سه مجموعه از داستان 1333و  1339، 1330  هاسالدر  او مرودبه شمار می کارها  و 

عیید ییک روز مانیده بیه »و  «طع  گس خرمایو»، «مثل همه عصرها»کوتاه خود را منتشر نمود: 

بعیدها در ییک کتیاب بیا  هاداسیتاناین مجموعه  دمندار فردمنحصربهکه نثر  متفاوت و  «پاک

                                                           
1. Georges Mounin 

2. Les problèmes théoriques de la traduction 

3. Alices’s adventures in wonderland 

4. Lewis Carroll 
5. One hundred poems from the Japanese  

6. Haiku 
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 هاچراغ عنواناز سو  نشر مرکز به بازار عرره شدم اویین رمان بلند پیرزاد با  سه کتابعنوان 

 م(1361سارایی، ) چاپ شد 1310در سال  کن یمرا من خاموش 

زن  ها  اصیلی او بیشیترها  پیرزاد دارا  نثر  بسیار ساده و روان استم شخصیتداستان

زن است که با زبانی ملمو  و عار  از پیچییدگی بیه بییان  ،هستند و در اکثر موارد راو  ه 

را یک یا چند زن تشییل  هاداستانمحور تمام همچنین  مپردازدیم ها  زنانمشیلات و دغدغه

هیا  ، باز ه  دغدغهاستمرد آن که راو   یک روز مانده به عید پاک؛ حتی در داستان دهندمی

او دییدگاهی  ماصیلی داسیتان اسیت محورییت همچنان، زنان از دیدگاه و زبانی اندک متفاوت

؛ نگیاهی داردانتقاد  به ورعیت زنان جامعه دوران خودش یعنی دهه شصت و هفتاد شمسیی 

خواننده ترسیی  کیرده و خش  تصویر  واقعی برا   هرگونهطلبی و بدور از صلح درنهایتکه 

زنانی هستند کیه اغلیب در روزمرگیی ها  این نویسنده مورو  داستانداردم میوا به فیراو را 

 توجیهبیی وبوده  ها  این زناناز دغدغهغافل  معمویاًاو قهرمانان مرد اند و زندگی گرفتار شده

 نموده، سبک خاص اوستم تأثیرگذاراما آنچه نوشتار پیرزاد را در عین سادگی ؛ هستند به آنها

 عناصر سبکی نوشتار زویا پیرزاد

 ایقیا راکیه روح زنانیه بیرد به عناصر  پیی مییخواننده  ،ها  پیرزاددقیق داستانبا مطایعه 

 توان تقسی  کرد: عناصر واژگانی و عناصر نحو ماین عناصر را به دو دسته میکنندم می

از کند اسیتفاده مییرر نچه نظر خواننده را به خود جلب میآ ،طع  گس خرمایوداستان  در 

 ریزبینییبیا هیا را با دقت زیاد  طیف مختلف رنیگ این واژگانم هاستواژگان توصیف رنگ

واژگیان توصییف  معمویاًدر نوشتار مردان  کهدرحاییکشد، به تصویر میمیرر  طوربهو  خاصی

بیه نقیل از  و همییاران نییوبخیتهستندم  ها  اصلیبه رنگ محدود عمدتاًرنگ بسیار کلی و 

برنید، هایی کیه میردان بیه کیار میرنگزبانشناسان معتقدند » کنندیم تأکیداین نیته بر  1یافیی

آثیار زنیان واژه خاص ماننید سیر ، سیفید، سیبز، آبیی اسیت؛ وییی در بیشتر شامل چند رنگ

 سیه کتیاباز  «هیایییه»در داسیتان  مثالعنوانبه(م 132:1361) «رودزیاد  به کار می  هارنگ

 است: استفاده شدهها و تنو  آنها از واژگان بیان کننده رنگ دفعاتبه( 1362)پیرزاد، 

                                                           
1. Lakoff 



 اول شماره ،هاي زبان و ترجمه فرانسه                                   دوره دومپژوهش                                                                 854 

 

بیه دامین  !زرد گمون  یی؟قهوهیا  زرد»گفت م ییقهوهبعد به کرشه  ،زرددست کشید به کرشه  ایرؤ

هیا  پارچه فروش متر را برد طرف تیوپ «یی چی دار ؟سرمهآقا، دامنی » […] «یی خوب میادسرمه

م بیاز سیر هیات همیه بیورهییسرمهنه »گفت  ایرؤ  […]را برید زردها  بایام بعد کرشه یی قفسهسرمه

 (12) «زن ممی

خیواب   […]م با فرق از وسط باز شده و فر شش ماهیهمخرمایی احتمایاًرنگ موها مشخص نبودم 

اند تو  پیتزافروشی نبش خیابیان میدیر م میادر یبیا  کیرپ دوشیین دید با مادرش و علی نشستهمی

 (103) پوشیده و فر شش ماهه داردم صورتی

 یا در داستان آپارتمان:

پوشییده بیود بیا  یییسیرمهه بودم کت شلوار مسونت به دست تو  آسانسور ایستادفرامرز کیف سا

در را گذاشت رو  مییز، یبخنید زد و فرامرز مهر شرکت و ماتیک بی  […] یقه برگردانم سفیدپیراهن 

چیه  سییاهکیرد رنیگ  م مهناز فیرکرمپوشیده بود با کت شلوار  سیاه رفتم این بار پیراهن یقه برگردان

 (110و  106بهش میاد! )

ها  پفی و دامین چیین دار با آستین سرخابیسیمین یباسی را که خودش دوخته بود پوشیدم یباسی 

 (125) تا قوزک پام

 داستان پریاشز:یا در 

  مخمیل ها  برجستهو کاغذ دیوار  که گل عنابیدر گنجه چوبی را باز کرد و به روتختی ساتن 

یی را باز را کنار زد، آفتابگیرها  کرکره سفید  تور بعد کنار پنجره ایستاد، پرده ت خندیدمداش زرشیی

 (192پاریسم )  هاخانه آجر  رنگها  کرد و خیره شد به پشت بام

 (193) پهن که رو  یبا  آویزان بودم یشمینگاه کرد و به کمربند  ییمغز پستهبه یبا  ترییو  

دفعات ها  رنگ بسیار  که در جا  جا  داستان به هایی هستند از صفتتنها نمونه هانیا

در نمونیه انتخیاب شیده از داسیتان  مثلاًم شده است ها با دقت تشریحبه کار رفته و طیف رنگ

دکوراسییون اتیاق باره صحبت درنویسنده به جا  اینیه خیلی ساده از رنگ قرمز برا   ،شزپریا

 عنابی و زرشیی توصیف کرده استمرنگی ها  ن را با صفتآ ،استفاده کند

ها تنها خصیصه سبک نوشتار  زنانه در سطح انتخیاب واژگیان نیسیت؛ بیه استفاده از رنگ

کتیاب ها  مختلیف قسمتکننده احسا  و شفقت هستند در هایی که بیانکار بردن میرر واژه

 معموییاًخورد، واژگانی که در فرهنگ و اجتما  ایرانی منتسب بیه زنیان هسیتند و به چش  می
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م در زییر بیه زنانه هستنداحساسات شده و بیانگر توسط ایشان در میایمات و گفتگوها استفاده 

 : یکنیمهایی اشاره نمونه

 (62جا گذاشتهم ) طفلکسرشهم مال پ حتماً! آخی

! اون روز نیاد پر  جون، بعید بمیرم ایهی، وو »گفت کرد و میمهناز پا به پا  خایه پر  گریه می

 (103) «شما جناب سرهنگ کی به چشمش میاد؟

دیگه بایید  حایا« همین قدر که خوند  بسه! مادرش بوسیدش و گفت !فدا  سرت»گفت  اشخایه

 (122)«در  رو مرد باید بخونه که داره میخونهم هر کسی کار خودش جون !تهیه تدارک جهیز ببینی 

 (121) دیگه چییار کن ؟ !قربونت  خواهر»گویدشنید که خان  صمدانی میترانه می

 (139) «عررهبی، شیا»: و گفتزر  از جا جست 

تیییه بیشیتر کیه را بیار برده گانی نویسنده واژ، ها مشاهده کردی این مثالکه در  طورهمان

مردان نویسنده نیز ا  به متن بخشیده استم اگرچه روح زنانهمورو  و همین  ندهستزنان کلام 

بیر خواننیده مسیل   ،اما بیا خیوانش دقییق کتیاباستفاده کنند، یغات قبیل این ممین است از 

ی انتخابجموعه یغات متداول در گفتار زنان، مانتخاب هوشمندانه همگام با  نویسندهشود که می

هیا  داسیتانش ه برا  شخصیتزنان یموفق به ایجاد یحن ارتباط مستقی  با جنسیت او دارد، که

طبقیه به  توانیمراحتی شودم علاوه بر آن، بهداده میتشخیص  کاملاًاین یحن تا حد  که  شده،

 بردمپی ها  داستاناجتماعی زنان شخصیت

  از جنبیه دیگیرهیا و صیحنهتمایل نویسینده بیه توصییف جزئییات اشییا از سو  دیگر، 

وهش خیود بیه آن ژکه نییوبخت و همیاران در پ طورهمانم ها  سبیی نویسنده استویژگی

بیه کوتیاه و سیاده   هاجملهبه سبک رئاییستی و در قایب  هافیتوصدر آثار او »اند اشاره کرده

؛ این ویژگی وجه غایب سبک نگیارش اندرفتهاغلب طبیعی و ساده به کار  اهجملهم اندرفتهکار 

مختلیف داسیتان بیه جینس ها  قسمتدر  مثالعنوانبه م(135:1361)«ها  پیرزاد استداستان

 مآنها به دقت اشاره شده است و مدل ، توصیف چگونگیهاپارچه خصوصاً اشیا

کین خشکظرفو گذاشت تو   آب کشیدو  شستظرفشویی را برد آشپزخانه، تو   استیان خایی

 (129) مپلاستییی قرمز
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گلیدوز  زییرش را را از رو  میز جلو راحتی برداشت،  آجیل خور  کریستال پایه طلاییسیمین 

سه تا گیل سیر  رو  مربیع به گلدوز  تو  دستش نگاه کردم  […]و رو  میز دستمال کشید  تیاند

 (132) ممستطیل ساتن سفید

زده  دور تادور سبد از بایا تیا پیایین روبیان زردبود و  سبد حصیر تو  یک  پلاستییی زبایهسطل 

 (132) شده بودم

بعید رو کیرد  «من میگ  خوبه، بخر»گفت م ژرسه گلداربرگشت نگاهی به ییلا انداخت و نگاهی به 

 (13) «برام ببرم بلوز  کرشهآقا، دو متر از این » به پارچه فروشم

جینس بینی خیاص زنیان و ریزنویسنده با دقت  شمار دیگر، ها  بینمونهها و در این مثال

 چگونگی آنها را به تصویر کشیده استممدل و ، طرح، اشیا

ها  توصیف وسایل خانه و آشپزخانه نیز فضا  داستان را زنانه نموده استفاده میرر از واژه

مورد نقد نویسنده نیز هستند، این مجموعه  اتفاقاًفرهنگی که -ها  اجتماعیاست؛ چراکه کلیشه

ظیرف »ا ماننید هیا  سینتی آنهیهمچنین نقیشزنان و واژگان متداول در گفتار یغات را یادآور 

 دمندانمی «گیر ، خرید پارچهشستن، گرد

کوتیاه سیاده و  ماننید جملیاتنحو  ها  ساختاراز انتخاب واژگان، به غیر از سو  دیگر، 

در تمام م کندیممتمایز از نوشتار مردان آن را است که نوشتار زنان ها  پرسشی ییی از ویژگی

در حال تفییر هنگامییه و  پردازندمی گفتگوها  درونی خودبه ها ها  پیرزاد، شخصیتداستان

و همین مورو  دییل  پرسندمیپی درپیکوتاه و  هاییسوالاز خود  ،و تحلیل موروعی هستند

هیا  ذییل مثیال ماست نویسندگان زنها  پرسشی در داستانجملات مهمی برا  توجیه کثرت 

 بیانگر این نیته است:

 «فیل  را کی دیدی ؟ قبل از سیته بابا؟ یا بعیدش؟»کرد کلاغ دوم ه  از رو  آنتن پریدم مهناز فیر 

(110) 

ه  هنوز  بچه مدیر فروش حایا چند وقتشه؟»فیر کرد مهناز بلند شد چا  ریخت و دوباره نشستم

زن میدیر عامیل هیاشم ر بچهحتمن به خاط چرا سی سال تحمل کرد؟ خایه جون پر  گیره؟می درددل

 (115) چه خوب شد بچه دار نشدمم خوره؟هنوز آب جوش می هنوز پسته دوست داره؟
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شاید کسی کیه خبیر » اگر خبر مرگ مراد را بیاورند چه باید بیند؟هایش را بست و فیر کرد چش 

کیرد بعد به مراس  کفین و دفین فییر  «کاش مینو اینجا بود ی؟بلد نبود چ اگهمیاره انگلیسی بلد باشهم 

 (196) «برگردم تهرون؟ کجا؟»

چرا زنان تمایل به اسیتفاده از جملیات پرسشیی بیه وییژه در قاییب  باره این مورو  کهدر

تورییحات مختلفییی از نقطییه نظییر  طیور در پایییان جملاتشییان دارنیید،همییین وحیدی  نفییس 

گیر  در زنان به دییل گفتمان دیاییتیک و میایمیه»شناسی مطرح شده است از جمله اینیه زبان

کنند تا نظر مخاطب را ه  بفهمند و این حیاکی از جنبیه می هایی مطرحپایان جملاتشان پرسش

بجیا  د بهتیر باشید شیایهیر چنید  (139:1361، همیارانو  )نییوبخت «طلبی زنان استتایید

انجیام  بیرا  آنهاها  دغدغهها و ها، وسوا نیته سنجیدییل این تمایل را در تاییدطلبی زنان، 

 مجستجو کردهر چه بهتر کارها 

ها  ساختار  نوشتار پیرزاد استفاده زیاد از علامت تعجب در جملیات ییی دیگر از ویژگی

استم  دیگر احساساتو  خش  ،تعجب زیاد، تر کننده احسا  شفقت،  است که بیانگر و ایقا

کمک بسیار  به خلق صیدا به منظور بازتاب احسا  گوینده سخن،  استفاده از علامت تعجب

 زنانه در متن نموده است: یحنو 

آبیروم  خدایا، خودت منصرفش کین!»کرد هاش جمع شد و برا  صدمین بار فیر اشک تو  چش 

 (133) «!جلو همه میره

یه چیزایی بنیویس پس این همه مجله میخونی به چه درد میخوره؟  چه میدون ؟»گفت مادر مجید 

 (122) « امیدوار شه! وازشه! امبچهکه که دل 

گفیت و میی بسیتیمبنفشش را   هاپلکانداخت تو  موها  صاف و بلندش، مینوش دست می

میدونی چنید تیا هاش که چقدر قشنگه! آ ! چه چیزهایی برات مهمه! به استعدادش فیر کن! به چش »

 (152) «دختر آرزوشون بود با مراد عروسی کنند؟

در انتهیا   خیط فاصیله هایی که به وفور در متن مورد اسیتفاده قیرار گرفتیهاز دیگر نشانه

هر چنید  ماست گوینده تردید و درنگهمچنین جملات ناتمام و بیانگر بیشتر ت که جملات اس

ییرد کیه زنیان را از اول از گشمه میاین ویژگی از فرهنگ و اجتما  سرچ شناسیاز نظر نشانه»

 (م133:1361 ،همیاران)نییوبخت و  «کردندحرف زدن منع می
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از خیط فاصیله در  نویسیندگان زن بیه اسیتفاده تماییل تورییحاین دییدگاه بیرا  اگرچه  

خیط  پییرزاداما توجه به این نیته ریرور  اسیت کیه کند، می تا حدود  صدقهایشان نوشته

بلییه در گفتگوهیا  ، بیردیمیزن داسیتان بیه کیار   هاتیشخصدر میایمات  تنهانهفاصله را 

 :خورداین علامت بسیار به چش  میمرد نیز   هاتیشخص

 (212) __"م، گفت  شایداچا  دم کرده» پا به پا شدم مستأجر

دوباره تلفین » کردمکار نمی اصلاًفیرم  __ها بودی  وییکردم چند ماه بود منتظر کتابقیرم کار نمی

 (291) «متشیرمم __کن  دانیک و می

 مگذارداش را بدییل تردید ناتمام میاینجا گوینده سخن مرد است و جمله

از  تیوانمیی انجامد کهنها اشاره شد در کنار ییدیگر به ایجاد سبیی میآبه هایی که ویژگی

متون پیرزاد، خواننده فارسی زبان بیه وریوح نوشتار زنانه نام بردم با خواندن  سبک عنوانبهن آ

که سیعی در ا  کند، نویسندهدرک مینویسنده اثر را بودن و ظرافت نگاه نگر جزئیروح زنانه، 

 ا  از تاریخ داردمدر برهه را ها  زندگی زنانها و یینواختیبه تصویر کشیدن دغدغه

و  روح زنانیهاثر تا چه اندازه در بازسیاز  فضیا، انعییا  این فرانسو  مترج  حال ببینی  

ول در گفتار زنانه موفق بوده استم ویی قبیل از پیرداختن واژگان متدایابی برا  همچنین معادل

 دانی  شناخت مختصر  از مترج  داشته باشی مبه این مورو ، یازم می

 مترجمزندگی ادبی را به نگاهی گذ

در در شهر پیاریس اسیتم او دکتیرا  ادبییات تطبیقیی را  1626ئی متوید سال ایاکریستف ب

ادبییات  بیا 1هیزار و ییک شیبخود در زمینه رمیان  رسایه دکترا فرانسه گذراند و به واسطه 

و  خیتزبیان فارسیی را آمو 2هیا  شیرقیها و تمدنسه سال در موسسه زبان ،فارسی آشنا شد

باره به ایران آمیدم او پیس ینا ا  درو تهیه رسایه ا برا  تحقیق درباره رمان نویسی فارسیبعده

از گذراندن چهار سال پژوهش درباره ادبیات معاصر ایران و عضویت در انجمن دوستی اییران 

 ،تدریس زبان فارسی به فرانسیو  زبانیانعلاوه بر  در آنجا و فرانسه، به کشور خود بازگشت و

صیمد بهرنگیی، جلیال آل احمید، هوشینگ  مانند متونه ترجمه آثار ادبی فارسی به فرانسو  ب

                                                           
1. One thousand and one nights 

2. Institut national des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 
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م غلامحسین ساعد ، صیادق هیدایت و زوییا پییرزاد پرداخیت شهرنوش پارسی پور،گلشیر ، 

مینعیس بسییار عیاطفی و  علاوه بر ایین کیه آثار زویا پیرزاد معتقد است او (1361)ویییپدیا، 

زن  ییک چراکیهایمللیی دارنید بعید  بیینهمچنین زاویه دید شخصی نویسنده هستند، کننده 

و بیا آن همیذات  را درک کرده روستلی که یک زن ایرانی با آنها روبائفرانسو  به راحتی مس

 م(1311مینوخانی، ) کندیمپندار  

 طعم گس خرمالوفارسی و ترجمه فرانسه  متنتطبیقی بررسی 

و مقصد با تمرکز بر عناصر سبک نوشیتار زنانیه نویسینده  مبدأاینک به بررسی تطبیقی متن 

پردازی  تا ببینی  مترج  تا چه اندازه روح زنانه حاک  بر نوشتار پیرزاد را منتقل نموده اسیتم می

هیا را در جیدول ذییل کنیاره  قیرار داده و در و مقصید، آن مبدأمتن تطبیق برا  سهویت کار 

ایی م در ایین راسیتا، ابتیدا بیه مقایسیه نظرات و پیشنهادات خود را ارائیه دادهنی مجزا نقطهستو

 م یاپرداختهها  توصیف رنگ صفت

 
 بررسی صحت ترجمه و پیشنهاد ما ئی(الاترجمه )کریستف ب متن اصلی )زویا پیرزاد(

، بعد زرددست کشید به کرشه  ایرؤ

زرد یا »گفت م ییقهوهبه کرشه 

 به دامن !زرد __گمون  ؟ییقهوه

آقا، دامنی "}ممم{ «خوب میاد ییسرمه

پارچه فروش متر »چی دار ؟ ییسرمه

 ییسرمه  هاتوپرا برد طرف 

را  زردها  بایام بعد کرشه قفسه

یی هات سرمه نه« گفت ایرؤبرید}ممم{ 

 م باز سرمیزن همه بوره

(12) 

 puis le jaunele Roya prit 

marron Jaune ou: ?marron  

bien  trèsira  ça, jaunePlutôt 

.marine bleuavec une jupe  

[…] qu’est-ce que vous 

pour bleu marine auriez en 

une jupe ? […] celui-ci lui 

indiqua les rouleaux sur les 

étagères du haut, coupa le 

et puis non, […]  jaunecrêpe 

bleu elle, tous ces -t-s’écria

Je sont passés.  marine

reviendrai. (10) 

یی، مترج  ها  سرمهدر عبارت توپ

یرده استم ن ترجمهیی را کلمه سرمه

 ماندشدهها ترجمه بقیه صفت

پنج برابر قیمت  یشمیقیمت کمربند 

 (191)یی بودم مغز پستهیبا  
La ceinture avait couté cinq 

fois le prix de la robe. (127) 

ها را به کل از متن حذف مترج  رنگ

 ن را ترجمه نیرده استمآکرده و 

در گنجه چوبی را باز کرد و به 

و کاغذ دیوار   عنابیروتختی ساتن 

 زرشیی  مخمل ها  برجستهکه گل

Il ouvrit les portes de 

l’armoire en bois, railla le 

 marronlit en satin -de-dessus

ainsi que le papier peint 

. Il mauvegaufré de couleur 

مترج  معادل مناسبی برا  عنابی پیدا 

 brunنیرده استم معادل عنابی 

rougeâtre  است و بین عنابی و
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داشت خندیدم بعد کنار پنجره ایستاد، 

را کنار زد،  سفید  تور پرده

یی را باز کرد و آفتابگیرها  کرکره

 آجر  رنگها  خیره شد به پشت بام

 (192ها  پاریسم )خانه

alla vers la fenêtre, écarta les 

voilages, ouvrit les 

et contempla les  persiennes,

(122) de paris. gristoits  

که انتخاب  marronیا همان  بلوطی

همین طور  متمایز هست مترج  بوده

نوشته برا  زرشیی  معادل نامناسبی

  آن  درستمعادل  درواقعشده که 

bordeaux  استم در ادامه مترج  از

سفید خوددار  کرده   کلمهبرگردان 

عادل انتخابی برا  آجر  استم م

نیستم )خاکستر (  gris  کلمه ،رنگ

 )آجر ( rouge-brique پیشنهاد ما 

 استم

  rouge vif Ensemble(66) (125) سرخابییباسی 

عادل مناسبی برا  سرخابی مترج  م

 دقیقتر بهتر بود معادل نگذاشته،

fuchsia      مکردیمرا انتخاب 

پوشیده بود با  سیاهپیراهن یقه برگردان 

 (110) کرمکت و شلوار 

à  noireIl portait une chemise 

col rabattu et un costume 

. (44)beige 

 اندها به درستی ترجمه شدهمعادل

را کشید  عنابییک سر روتختی ساتن 

 (196رو  خودش )
Elle rabattit sur elle un pan 

du dessus-de-lit en satin 
 است نشدهترجمه رنگ عنابی 

 

بیرا   درسیت و دقیقییکه متیرج  معیادل   ینیبیمرا  متعدد ها  نمونه  ،بایاها  مثالدر 

 با اینییه ماست زدهصفات رنگ انتخاب نیرده یا حتی در موارد  دست به حذف صفات رنگ 

ها  مختلف فمتمایز و از طی کاملاًها را در متن اصلی نویسنده با دقت و وسوا  خاصی رنگ

بیا انتخیاب  شود و گیاهیدقت و ظرافت دیده نمی اینفرانسه اما در ترجمه به تصویر کشیده، 

ییا زنانیه زو نگیاه ،به جیا  سیرخابی (rouge vifهایی ساده مانند قرار دادن قرمز تیره )معادل

پیرزاد در به تصویر کشیدن رنگ اشیا را نادیده گرفته و در جاهایی حتی با حذف صفت رنیگ، 

شود کیه ها به وفور در متن اصلی دیده میتیرار رنگ استم اهمیتی نداده این ویژگی نوشتاربه 

ها باز ه  متن را بدون اشیال فهمید؛ امیا متیرج  بیه در موارد  شاید بتوان با حذف این تیرار

ایین تیرارهیا از اگیر  خصوصیاً ،بیه سیلیقه خیود نیداردرا اختیار تغییر میتن ادبیی  رو هیچ 

 م  باشد سبک نگارش نویسندهها  ویژگی
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هیا  بییان کننیده ها  مترج  در خصیوص واژهبه مقایسه و بررسی انتخابذیل در جدول 

زنیان در  معموییاً، اشاره کیردی به آن که پیشتر نیز  طورهمانپردازی م میعواطف و احساسات 

 د:کننخود از این قبیل واژگان استفاده مینوشتار و گفتار 

 
 بررسی صحت ترجمه و پیشنهاد ما ئی(الاترجمه )کریستف ب متن اصلی )زویا پیرزاد(

! اون روز بمیرم ایهی ،__وو 

 (103نیاد پر  جون )
Que le  ! DieuMon  Oh !

ciel t’en préserve ! (41) 

وو  و »ها  دقیقی برا  دو واژه مترج  معادل

انتخاب نیرده استم ویی با گذاشتن  «بمیرم ایهی

ها  تعجب حس ناراحتی گوینده را منتقل علامت

 کرده استم

در زبان فارسی توسط زنان بیار  این دو کلمه

د و در ترجمه معادیی انتخاب شده نشوگرفته می

ان یا مردان در زبان فرانسو  هر دو  زنکه توسط 

، معادل دقیقی برا  این دو واژه اما؛ رودبیار می

و تعارفاتی مثل  در زبان فرانسو  وجود ندارد

 ترجمه ناپذیرندم «بمیرم ایهی»

 فدا  سرت!»گفت:  اشخایه

 «همین قدر که خوند  بسه!

حایا »گفت مادرش بوسیدش و 

ید تهیه تدارک عروسی دیگه با

 (122) «جون !ببینی 

, dit Ma très chère petite

sa tante, tu as assez 

étudié comme ça. Sa 

mère ajoute en 

: désormais,  l’embrassant

, il faut ma chérie

t’occuper de ton 

trousseau. (62) 

معادل دقیقی پیدا  «سرتفدا  »مترج  برا  کلمه 

ایفظی تحتمعادل دقیقش ترجمه  چراکهنیرده 

عبارت معادیی در فرانسه برا  این و  شودیم

 وجود نداردم

کرده  گذار را به درستی معادل «جون »کلمه 

جمله و با علامت  است اما اگر آن را در انتها 

داد بار عاطفی آن بهتر منتقل تعجب قرار می

شاید از یحاظ سطح بهتر بود از واژه  شدممی

mon chouchou  تا حایت  شداستفاده می

 حفظ شودمخودمانی آن 

 قربون عرو  خوشگل  برم

(125) 
Ma chère jolie belle fille 

(66) 

به  مرا ترجمه نیرده «قربون برم»مترج  عبارت 

 Je mourrais pour ma"عبارت نظر ما، 

jolie belle fille"  نیترکینزدتوانست می 

 معادل انتخابی مترج  باشدم

! دیگه چییار قربونت  خواهر

 (121کن ؟ )

, que Ma chère sœur

veux-tu que je fasse? 

(89) 

، را ترجمه نیرده است «قربونت »مترج  کلمه 

شاید به این دییل که چنین تعارفاتی در زبان 
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فرانسه وجود ندارد و استفاده از کلمات دیگر این 

منتقل کند، یذا حذف آن  تواندینمبار فرهنگی را 

 تر بوده استمبه نظر مترج  منطقی

!Quelle  Mon Dieu (19(  از گرما! واویلا

Chaleur! (13) 

 کاملاًاین جمله تعجبی حس کلافگی از گرما را 

 کندممنتقل می

گفت زر  از جا جست و 

 (139 («، بی عرره!شیا»
Zari bondit en s’ecriant: 

! (139) Minable!  Pfff 

  «شیا»معادل مناسبی برا  کلمه صوتی مترج  

 ماستانتخاب کرده 

 تو غربت ک  دیگیره؟ امبچه

(122) 

vit à l’étranger.  Mon fils

N’a-t-il pas des raisons 

d’être triste ?(63) 

در زبان مادران ایرانی موقعی بیار  «امبچه»کلمه 

صحبت  انبا دیسوز  از فرزندش معمویاًرود که می

دم بهتر بود به ند و قصد حمایت از او را دارنکنمی

استفاده   mon enfantاز   mon filsجا  

تا آن بار معنایی گفته شده را منتقل کند  شدیم

اینیه فرزند مورد نظر یک مرد بایغ  خصوصاً

جنبه  توانستیم  enfantتفاده از کلمه است، اس

 ممحبت و حمایت مادرانه ایرانی را بهتر منتقل کند

 

بییار توسیط زنیان  معمویاًبوده و  اتکه بیان کننده احساسهایی است واژهدارا  هر زبانی  

و یحین زنانیه یطییف توانید روح میها معادل مناسب برا  آن انتخابمترج  با شوندم میبرده 

هیا مترج  متن در انتخاب ایین واژه زبان مقصد منتقل کندمخواننده نویسنده را حفظ کرده و به 

فرهنگیی هیایی کلیی و بیدون بیار از واژه عمومیاًوسوا  و دقت کافی را بیار نبیرده و گاهی 

بیا هی  واژه مترادف هستند اما معنا  ریمنی آنهیا  دوها  زیر هر استفاده کرده استم در مثال

 آشیارا تفاوت دارد:

 (112) عزیزمخیلی بی مبایاتی 

 (121) جون !خوش اخلاقه 

را استفاده کرده که معادل مناسبی بیرا    Ma chérieها معادل مترج  برا  هر دو این واژه

چراکه کلمه و یحن گوینده در جملیه دوم متعلیق بیه  نه برا  جمله دوم، ییجمله اول هست و

زبان زنان عامه و اندکی ه  یادآور زبان مردم کوچه و بازار استم درست برخلیاف جملیه اول 
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پیس  نزاکت گوینیده سیخن اسیتم کنار ه ، بیانگر « بی مبایات و عزیزم»نشینی صفت که ه 

 شدم بایست انتخاب میها  فرانسو  نیز با عنایت به این امر میمعادل طبعاً

مترج  به متن اصیلی  زییات و توصیف چگونگی و جنس اشیاء، از نقطه نظر پرداختن به ج

، پرداختیه ءو جزیییات اشییاهیا صیحنه وفادار بوده بدین ترتیب که هر جا نویسنده به توصیف

 نده استمبه فرانسه برگردارا  هافیتوصمترج  نیز با همان ترتیب و کیفیت 

 طورهمیانبپیردازی م  ءها  نحو  متن مبیدابررسی کیفیت ترجمه از دیدگاه ویژگیحال به 

 خصوصاًخورد جملات کوتاه و پرسشی به وفور در نوشتار زنان به چش  می که پیشتر گفته شد

از  __جملاتی در قایب حدی  نفسم بعلاوه کاربرد فراوان علامیت تعجیب و نشیانه فرازبیانی 

بیا هایی از جملاتی نوشتار  نویسندگان زن استم در جدول زیر نمونهها  سبک دیگر ویژگی

 : یکنیممقایسه  هانای  و با ترجمه آدهها  نحو  انتخاب کرویژگیچنین 

 
 بررسی صحت ترجمه و پیشنهاد ما ئی(ترجمه )کریستف بالا متن اصلی )زویا پیرزاد(

کلاغ دوم ه  از رو  آنتن پریدم 

 ؟را کی دیدی فیل  »مهناز فیر کرد

یا  ؟قبل از سیته بابا

 (110)؟بعدش

Le deuxième corbeau 

s’envola. ”Quand avons-nous 

vu ce film ? se demandait 

Mahnaz. Avant l’attaque de 

papa, ou après ? » (45)  

مترج  جمله اول را سوایی ترجمه کرده 

اما پرسش دوم و سوم را در ییدیگر 

در پایان  سؤالادغام کرده و یک علامت 

 جمله گذاشته استم

گفت مهناز ییهو زد زیر خنده و 

شاید  من درست برعیس تو!»

یک آپارتمان کوچیتر بخرم! 

خواهرش از جا بلند شد و رفت 

مامان  «طرف در چوبی پشت بامم

یه  خود نمیگه تو عین بابایی!بی

کلمه حرف جد  نمیشه با تو 

 (111)»مزد

Mahnaz avait éclaté de rire. 

_Moi, c’est exactement le 

contraire ; j’ai envie d’un 

appartement plus petit. Sa 

sœur s’était levée, se 

rapprochant de la porte en bois 

qui donnait accès à la terrasse. 

_ Maman a raison de dire que 

tu es tout le portrait de papa. 

On ne peut pas avoir de 

conversation sérieuse avec toi. 

(45) 

مترج  در هر سه جمله خط کشیده 

تعجب آخر جملات را  شده، علامت

وجود آن  کهدرحاییحذف کرده است 

در دو جمله اول ررور  است تا نشان 

د مهناز با یحنی طنز آمیز پاسخی ده

و  دهدیمغافلگیر کننده به خواهر خود 

خود را  یکلافگخواهر نیز در جمله سوم 

پندارد شوخی بیش که میاز پاسخ او 

دارد؛ بنابراین در هر سه ابراز مینیست، 

جمله وجود علامت تعجب ررور  

 استم

هایش را بست و فیر کرد چش 

اگر خبر مرگ مراد را بیاورند چه 

Elle ferma les yeux. Si on 

venait lui annoncer la mort de 

Morad, que ferait-elle? Peut-

به درستی حفظ رسش اول را پمترج  

به  را نجمله خبر  بعد از آاما  ،کرده
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 بررسی صحت ترجمه و پیشنهاد ما ئی(ترجمه )کریستف بالا متن اصلی )زویا پیرزاد(

شاید کسی که خبر » باید بیند؟

بلد  اگهمیاره انگلیسی بلد باشهم 

 «.کاش مینو اینجا بود نبود چی؟

بعد به مراس  کفن و دفن فیر 

 «تهرون؟ برگردم کجا؟»کرد 

(196) 

être celui qui viendrait la lui 

annoncer parlerait-il anglais ? 

sinon, que ferait-elle ? Ah, si 

Minouche était la ! elle pensa 

à la cérémonie funéraire. Où 

se déroulerait-elle ? devrait-

elle rentrer à Téhéran ? (127) 

تر مه نیته پرسشی تغییر داده استم 

اینیه در متن اصلی جملات داخل گیومه 

دهند که گوینده با هستند و نشان می

ویی این  خودش در حال میایمه است

جملات و  امر در ترجمه رعایت نشده

 ماندافتهیتغییر  به سوم شخص

 فدا  سرت!»اش گفت: خایه

 «همین قدر که خوند  بسه!

حایا »گفت مادرش بوسیدش و 

دیگه باید تهیه تدارک عروسی 

 (122) «جون !ببینی 

, dit sa Ma très chère petite

tante, tu as assez étudié 

comme ça. Sa mère ajoute en 

ma : désormais,  l’embrassant

de ton  , il faut t’occuperchérie

trousseau. (62) 

در ترجمه حذف  ها  تعجبکلیه علامت

بیانگر عواطف و  هام این علامتاندشده

نسبت به شفقت خایه و مادر سیمین 

ن سیمین هستند که در گفتگو  زنا

در شان پیداست، ایرانی و نو  یحن

علامت حفظ ن را با آ توانیمنوشتار 

 تعجب برا  خواننده تداعی نمودم

سیمین که ماجرا را برا  مادرش 

دیگه »تعریف کرد مادرش گفت

ها  این یازم نیست بر ! زن

جور   ذهن آدمو خراب میینن! 

(123) 

Simine rapporta ces propos à 

sa mère, celle-ci lui répondit 

qu’il n’était pas nécessaire 

qu’elle continue ses leçons. 

Des femmes de ce genre vous 

gâteraient l’esprit ! (62) 

مترج  جمله داخل گیومه را به میل خود 

قل قول غیرمستقی  ترجمه بصورت ن

تغییر  از گیومه، نبا خارج کردن آو  کرده

حذف علامت  درنهایتساختار جمله و 

را تغییر کوتاه  جملاتتعجب، ساختار 

داده و بدین ترتیب حس خش  و تر  

 است مادر را از جمله حذف کرده

نمیدون  ماجرا چیهم خایه همش 

ام حق داره! قرارمون میگه بچه

این نبودم خودت قویشو بمن 

داد ! مامان ه  همش گریه 

چیار کن ؟ پاشو » گهیممیینه و 

کرده تو یه کفش که به من چه! 

 (131) «!دمینمیک قرون 

Je ne sais pas ce qui se passe. 

Notre tante ne cesse de 

répéter : « c’est mon fils qui a 

raison. Ce n’est pas ce dont 

nous étions convenus. Toi-

même, tu m’avais promis. » 

Maman n’arrête pas de pleurer 

en répétant qu’elle ne sait pas 

quoi faire, qu’il s’entête à dire 

que cela ne le regarde pas, 

qu’il ne donnera pas un sou ! 

(75) 

تمامی مترج  جز در انتها  جمله آخر، ب

ها  تعجب را نادیده گرفته، امتعل

حس هیجان گوینده را ایقا علاماتی که 

 کنندممی

سیمین گوشی را گذاشت و با 

اون دفعه حامله  اگه»خودش گفت

 (131) __"شده بودم

Simine raccrocha. “Si au 

moins cette fois-là j’étais 

tombée enceinte…” (74) 

سه نقطه به درستی مترج  با استفاده از 

نشان داده که گوینده جمله را ناتمام 

 مگذاشته است
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  __دیگه اشیی برام نمونده

(113) 
Je n’ai plus de larmes pour 

pleurer !  (48) 

که خط فاصله  مترج  به جا  نشانه

بمعنی ناتمام ماندن سخن گوینده است، 

در پایان جمله استفاده از علامت تعجب 

با بیان ساختار فرانسه  چراکه کرده است

  مطلبدیمچنین علامتی را احساسی 

مهناز اشک ریخت و با خودش 

ها   این بدبختیهمه» گفت:

 (101) __"منه تقصیر

Mahnaz se répétait en 

pleurant:«tout ça est de ma 

faute…” (42) 

 نقطه سهمترج  به درستی با استفاده از 

نشان داده که گوینده جمله را ناتمام 

 گذاشته استم

 

با نادیده گرفتن غیرریرور  زیاد  دید که مترج  در موارد  توانیمها  بایا با بررسی مثال

در انتقیال حیس گوینیده  میؤثرهیا  تعجیب ها  نحو  متن اصلی مانند حذف علامتویژگی

بیه خبیر ، شیسیتن  جملات پرسشیییل تبددر ییدیگر، سخن، ادغام جملات پرسشی کوتاه 

موجود در  ها و تردیدها قایب حدی  نفس و یا حتی نادیده گرفتن درنگ جملات درساختار 

منتقیل نییرده ا  به نحیو شایسیتهها  نحو  سبک نوشتار زویا پیرزاد را آخر جملات، ویژگی

او را نداشیته اسیتم هیا  سیبیی است یا به عبارت بهتر وسواسی در انتقال این بعد از ویژگی

ها  ساختار  و ررورتها ها  نحو  قربانی محدودیتهایی ه  این ویژگیهرچند در نمونه

 مباشدیم ناپذیرشده و امر  اجتنابفرانسه  و دستورزبان

 گیرینتیجه

و ترجمه فرانسه آن امیان بررسی تطبیقی ایین دو میتن را  طع  گس خرمایومطایعه داستان 

کیه متیرج  سیبک نوشیتار زنانیه گفیت  توانیم، ها  داستانگزیدهنگاهی به ا بم کندیمفراه  

در ترجمیه  هیایی کیهمنتقل ننموده اسیتم معیادلمتن را آن طور که باید روح زنانه و نویسنده 

شاید در برخی موارد عدم وجود چنیین کلمیات ییا  ؛انتخاب کرده در بیشتر موارد دقیق نیستند

در جایی از داستان برا   مثالعنوانبه؛ ها شده استباع  این نقصمقصد ساختارهایی در زبان 

معیادل صیحیح و  مشخصیاًرا قرار داده که  ”Ma chère sœur“معادل  «قربونت  خواهر»عبارت 

تیوان در زبان فرانسه وجود نیدارد، میاز احساساتی راببه اینیه چنین توجه اما با  ،دقیقی نیست
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در  آنجیائی کیهاز  ماسیت مشهوداین فقدان در ترجمه این انتخاب را درک نمود، هر چند  دییل

هیا  ادبیات انتقال سبک در کنار انتقال معنا اهمیت دارد، توجه به جزییات بیرا  درک ویژگیی

کیه پیس از شناسیایی عناصیر ، طیور ادبی استمتون سبیی نویسنده بخش خطیر کار مترج  

مختلیف ترجمیه راهیارهیا   کارگیر بهاز طریق ها آنسبیی، یافتن روش مناسب برا  انتقال 

زبیان فارسیی بیه که   اخواننده مرودیمبه شمار  در جهت بازآفرینی سبک نویسندهگامی مه  

ت، ن خشی ، حسیادمتن زویا پییرزاد احساسیات مختلیف انسیانی چیومطایعه با  مسلط است،

انتخیاب واژگیان و  بیهایین نییات  وکنید حس میزنانه  یحنی را از نگاه و ناامید ، امیدوار 

گرفتیه از در جملیات بر تیواناین احساسات را میی ؛ها  ساختار  جملات ارتباط داردگیویژ

شیفقت(، حیس  -103)«اون روز نییاد پیر  جیون بمیرم ایهی! __وو »: داستان به خوبی درک کرد

م دیروز که باهاش حرف زدم چه حایی داشتم یه هفته هی  نیسیت بچیه بیه دنییا مری  خوش به حال»

 محسیادت(حس  -120)«زدهایی میشوهرش پا  تلفن چه غش غشم کنههمش پسرم پسرم میاومده 

 انتخاب واژگیان دیدگاهدر بسیار  از موارد از  اویاًزبان متن ترجمه شده  این در حایی است که

نادییده گرفتیه ارد از میو در بسیار  مبدأها  نحو  متن ویژگی اًیثان است،  نگرجزئیدور از 

اغلیب سیاختار   هیا درهی  شیسیتنهیا و این نادیده گرفتن رسدیمویی به نظر  ،است شده

به همیان  و غیره کوتاه، پرسشی یا تعجبی را یعنی ساده و مبدأجملات متن  اگر ررورتی نداردم

نمییدون  » :در عبیارت مثلیاً؛ کنیدینمیاشیایی در فرآیند ترجمه ایجاد  معمویاً، حفظ شودشیل 

حق داره! قرارمون این نبودم خودت قویشو بمین داد ! مامیان هی   امبچهماجرا چیهم خایه همش میگه 

 (131)»!دمینمیکن ؟ پاشو کرده تو یه کفش که به من چه! یک قرون  چیار« همش گریه میینه و میگه

   به شیل مقابل اعمال نموده است: اختار س مترج  تغییراتی
Je ne sais pas ce qui se passe. Notre tante ne cesse de répéter : « c’est 

mon fils qui a raison. Ce n’est pas ce dont nous étions convenus. Toi-même 

tu m’avais promis. » Maman n’arrête pas de pleurer en répétant qu’elle ne 

sait pas quoi faire, qu’il s’entête à dire que cela ne le regarde pas, qu’il ne 

donnera pas un sou ! (75) 

ها  تعجب را که بییانگر حیس مترج  به جز در انتها  جمله آخر، تمامی علامتدرواقع،   

پرسشی خیارج نمیوده و هیجان گوینده بوده، نادیده گرفته است و جملات را از حایت کوتاه و 

قول مستقی  به غیرمستقی  تغییر داده است که بیرا  هیچییدام از تغیییرات سیاختار  و از نقل
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پر وارح اسیت کیه  موجود ندارد زبان فرانسو  نحو  مذکور ررورتی از یحاظ نحو و دستور

 صحیح است اما وفادار به سبک زنانه نویسنده نیستم کاملاًترجمه از یحاظ دستور  

 ؛روان ا  اسیتئی ترجمیهاییاترجمه کریسیتف ببدون شک، علیرغ  تمام نیات ذکر شده، 

ا  ، نویسیندهکندیمبه خوانندگان خود معرفی نویسنده زن ایرانی  عنوانبهزویا پیرزاد را  چراکه

که از سبک نوشیتار  اصلیاما حس و حال متن  ،پردازدیم هاآنها  و دغدغه مسائل زنانکه به 

فات رنیگ را در اینییه متیرج  صی ؛اسیتکی  رنیگ  او ترجمهدر  نشات گرفتهزنانه نویسنده 

 امیا ،جاهایی از داستان حذف نموده اشیایی در روان بودن ترجمه و انتقال معنیا ایجیاد نییرده

 طور که باید منتقل نشده استم احسا  زنانه نویسنده آن

سیبک زنانیه در آثیار نویسیندگان زن فرانسیه زبیان از  تیوانیمیبرا  ادامه ایین پیژوهش، 

کشورها  مختلف را به صورت تطبیقی مطایعه نمیود، ایبتیه بیرا  محیدود کیردن دامنیه کیار، 

نویسندگان میورد در ادبیات و فرهنگ  گاهشانیجاشوند تا یک یا دو عنصر انتخاب  ستیبایم

 م  نظر مورد بررسی قرار گیرند

 کتابنامه

 م تهران: نشر مرکزسه کتاب(م 1362) مویاپیرزاد، ز
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