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  دهيچك

دن به  يبخشاتين عناصر جامعه در ح    يتر از مهم  يكيعنوان   زبان و ترجمه به    يآورد اصل  ره 
گر و شناساندن فرهنـگ و زبـان هـر كـشور            ي د يها، شناختن فرهنگ  ي جوامع انسان  يزندگ
 از كلمـات  ياها دستهواژهصوت .باشديم ترجمه م ي ثمرة مستق  ي فرهنگ يتبادل و غنا  . است

، خـشم، تعجـب،   يشـاد (ان احـساسات  يـ در زبان فرانسه هـستند كـه امكـان ب    ريرناپذييتغ
هـا ارزش   ن واژه يـ اگـر ا  . آورنـد ينـده فـراهم مـ     ي گو يرا بـرا  ...) ن، درد و  ي، تحـس  يناراحت

 در انتقـال  ي آشـكار ي نقشي در گرامر را نداشته باشند، ولي خاص يبنددادن دسته اختصاص
 و يت اساسـ يـ شود در بحـث ترجمـه از اهم       ياعث م ن امر ب  يهم. كننديفا م يمفهوم و معنا ا   

 دارنـد، در برگـردان از   ياديـ  ز يها بار فرهنگ  ن واژه يكه ا ييازآنجا.  برخوردار باشند  ياژهيو
ها بـه شـناخت كامـل       شود در ترجمة آن   ين امر باعث م   يدهند و هم  يخود مقاومت نشان م   

 نوشـتة آنتـوان دو سـنت        چولـو شـازده كو  ن مقاله، كتـاب     يدر ا . از باشد ي ن ي و زبان  يفرهنگ
هـا در   واژه صـوت  يم و بـه واكـاو     يكنـ ي انتخاب م  يكرة مورد بررس  يعنوان پ  را به  ياگزوپر
ا برگردان مترجمـان در     يم كه آ  يكني م يبررس. ميپردازي م ي و نجف  ي شاملو، قاض  يهاترجمه
. ه اسـت سنده وفـادار بـود  يـ حد مترجم بـه نو فهم است و تاچه  خوانندگان قابل  ي برا يفارس
  .ميدهي خود را ارائه ميشنهاديت، ترجمة پيدرنها
  .شازده كوچولوسه، يواژه، مقاترجمه، مترجم، صوت: هادواژهيكل

                                                           

 زبان گروه در يطافتل ايرؤ دكتر ييراهنما به كه است پوريعل سهينف ارشديكارشناس مقطع نامةانيپا از برگرفته مقاله نيا. 1
 .است شده دفاع آن از 1392 سال زييپا در و است شده فيتأل فرانسه
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  مقدمه. 1

 جوامـع  فرهنـگ  شـناخت  در را ما ،يانسان جوامع يزندگ مهم ياجزا عنوانبه ترجمه و زبان   
 ترجمـه  ميمستق ثمرة كه را يفرهنگ بادلت نيا توانينم گاهچيه ن،يبنابرا كنند؛يم  ياري مختلف
 يبررسـ  و هـا واژهصـوت  ترجمة به كه است نيا ما تالش رهگذر نيا در. گرفت دهيناد است،

 در يخاصـ  يبنددسته دادناختصاص يستگيشا واژهصوت اگر. ميبپرداز هاآن ترجمة يچگونگ
ــر ــ و گرام ــال در باشــد، نداشــته را يساختارشناس ــوم انتق ــا و مفه ــ قــشن معن ــايا را يبزرگ    ف

  . كنديم
. ستين يگريد ك زبان به زبان   ي از يارهيزنج واحدواحدبه  انتقال سادة   ترجمه واضح است كه    
جـامع   ي جمالت به ممكن   ي را تا جا   ره از زبان مبدأ   يزنجك  ين است كه    يدنبال ا به  ماهر ترجمم

تمـام   تنهـا نـه  ظف است كه  مو و ا .متقارن است  روند   كيل  ين تبد يا. ل كند يدر زبان مقصد تبد   
 ي مـتن را بـه معنـا   ي و جزئ ي مفهوم كل  يستيبا انتقال دهد، بلكه     رة زبان مبدأ  يها را از زنج   نشانه
ن يشيـ فقط در سطح جمـالت پ    نه يرة زبان يك زنج ي انتقال مفهوم    يتالش برا .  انتقال دهد  يواقع
   .د مشاهده شودين، بلكه در تمام بافت متن بايو پس

ح ين، ارائـة ترجمـة صـح      يدنـد؛ بنـابرا   ي سـخن نام   يين درك و بـازگو    يا تمر  ترجمه ر  يبرخ
 از مـشكالت  يكـ يراسـتا،   نيدرهمـ .  اسـت  ي و موضـوع   ي از دانش زبان   يازمند مجموعة كامل  ين

ـ .  اسـت  ييان درك و بازگو   يوند م يترجمه پ  م يريـ  درنظـر بگ ي اگـر رونـد ترجمـه را خطـ        يحت
ن درك و   يـ ل ا ي تبـد  ي، بـاز هـم چگـونگ      )يدران آن به زبان مـا     يخواندن كامل متن، درك و ب     (

 ي در ترجمه به شكل مـتن اصـل        يستيبامسئله بر سر منطق كالم است كه        . ميداني را نم  ييبازگو
ـ  اطالعات ن  ي كه مترجم دارد، روخوان    يرا، خوانش ي بماند؛ ز  يباق  ي منطقـ  يست؛ بلكـه خوانـش    ي

 ي؛ دوم، دانش موضوع  يان اصل اول، دانش زب  : ند ترجمه سه نوع دانش وجود دارد      يدر فرا . است
معنا  انيم ارتباط جادي ا يبرا يكالم معادلافتن  ي ييباشد و سوم، توانا   ية آن م  يكه درك متن برپا   

.  اسـت ي ارتباطينين تالش مانند تمريا. هاان آنيافتن تعادل و توازن مي و و گفتار، تفكر   زبان و
ـ  از اميپ ترجمة ب، لف به زبانام از زبان ا يك پ ي ييرمزگشافة مترجم   يوظان،  يمنيدرا ك نظـام  ي
  .باشدي ميزبان دو نظام ني بيهاتفاوت درنظرگرفتن گر وي ديبه نظام زبان يزبان
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  قواعد ترجمه. 2

 قـرن  يلـسوف، منتقـد و متـرجم مبـدأگرا    يشـناس، ف  پرداز، زبان هينظر) 1991-1942 (1آنتوان برمن 
ان يـ درمورد ترجمه و انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقـصد ب  ي نظرات گوناگون يو. ستم فرانسه است  يب

- و نـاملموس يبگـ يد حالت غريبرمن معتقد است كه در گذر از زبان مبدأ به زبان مقصد، با. كرده است 

 ين، بـرا  يابـد؛ بنـابرا   يي انتقـال مـ    2»صـورت «واسـطة   را،  معنـا بـه     يگانه حفظ گردد؛ ز   يبودن متن زبان ب   
 ييهـا يشـكن  قالـب يز وفادار ماند و از تمـام يمتن ن» صورت« به يستيبا كامل به متن زبان مبدأ   يوفادار

د از يـ گفتـة او، با  به.  كرد يگردد، دور يجاد م يسنده ا ير در سبك نگارش و سطح زبان نو       ييق تغ يكه ازطر 
-د او، بـا امانـت   اعتقـا بـه . سنده اجتناب كرد  ير سبك نو  يي، حذف، اضافه و تغ    يهر نوع تقدس زبان مادر    

 حفـظ   يتـوان درراسـتا   ينكـه مـ   يبراگردد، عـالوه  يم» معنا«و  » صورت« كامل متن مبدأ كه شامل       يدار
 يراستا، برمن نظـام نيدرهم. توان افزوديز مي زبان مقصد ني برداشت، بر غنايسنده گام مؤثريسبك نو
هد و همسوشدن با آن را خالف اصول و قواعد ترجمة قانونمنـد             دي م  ارائه 3»ر شكل يينظام تغ «با عنوان   

  ):1999، 4برمن( ن استين قوانيبر اين نظام مبتنيا. كنديان ميب
ر نگـذارد و    ي مـتن تـأث    ييكه بر بار معنا   ياگونه مترجم به  ي ازسو يافزودن عبارت : 5 اطناب كالم  -

 تر كند؛ يتنها آن را طوالن

 مـتن   يبـا ي ناز يهاانه و صورت  ي از اصطالحات، كلمات عام    يگرفتن برخ دهيناد: 6ي فاخرساز -
 با و فاخر در زبان مقصد؛ي زيها با الفاظكردن آننيگزي و جاياصل

 كـاهش   يتـرجم بـرا   سنده در زبان مقصد واضح نباشد، م      يكه مفهوم نو  يهنگام: 7يساز شفاف -
برمن معتقد اسـت  . كندي را وارد متن ميلي از اطالعات تكم  يش درك خواننده برخ   يابهام و افزا  

 انجامد؛يت ميجاز موجود در روايب اير آهنگ بافت متن به تخريين روش با تغيكه ا

                                                           

1. Berman 

2. la forme 

3. système de la déformation" 

4. Berman 

5. L’allongement 

 

6. L’ennoblissement 

7. La clarification 
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پردازد و  يسنده م يزبان نو ر سبك نگارش و سطح      ييوه، مترجم به تغ   ين ش يدر ا : 1يسازي منطق -
تر يآورد تا در زبان مقصد منطق  ينظم درم ها را به   آن دهندة جمله، ليجاكردن كلمات تشك  با جابه 

 مـتن   يبند و پاراگراف  يگذارر در نقطه  ييز مترجم به تغ   ي از موارد ن   ي در بعض  يند؛ حت يجلوه نما 
 آورد؛ي ميمنبع رو

ـ  مـتن نو   ييـ كردن بافت روا  كپاچهيكه به   ياگونه به يشكنقالب: 2يسازكنواختي - -يسنده مـ  ي
 است  ي از موارد  وهين ش يبرمن معتقد است كه ا    .  كه ازنظر مترجم ناهماهنگ است     يانجامد؛ بافت 
ن مورد گاه باعث حـذف      يا. بردير سؤال م  ي مترجم را ز   يانجامد و وفادار  ي متن م  يكه به نابود  

  .شوديخش مك بيكردن ا اضافهي
. باشـد ي مـ يها در ترجمـة زبـان فرانـسه بـه فارسـ       واژه صوت يق بررس ين تحق يهدف از انجام ا   

 در زبـان  3فيـ  حرف تعري خالي پوشاندن جاي از كالم است كه در ابتدا، تنها برا  يواژه قسمت صوت
ـ   واژهان، صـوت  يمنيدرا.  اضافه شده بود   4 كالم يبندن، به دسته  يالت ـ   ن زبـان  يهـا درب ن و  يشناسـان الت

ـ  پـورت رو   ي و منطقـ   يدر دستور زبان عمـوم    .  داشتند ياهيفرانسه نقش حاش   آرنـو و النـسلو،      (5الي
ء؛ يا هـر شـ  يـ دن هر موجود زنده ي ناميبرا: ان شده است؛ اسميقش هر قسمت از كالم ب ن ،6)1803
اضـافه،  دادن قـضاوت؛ حـرف  نـشان : ديان حاالت و روندها؛ قيدر ب: ها؛ فعليژگيان وي ب يبرا: صفت
ـ  يجاد روابـط منطقـ    ي ا يبرا: ريف و ضم  يتعرواژه، حرف ربط، صوت حرف ن كلمـات و جمـالت      ي ب

 . باشندي ميراصلي معنا ندارند، دستة غييتنهاكه دستة آخر بهييهستند و ازآنجا

  هاواژه صوتيمعناشناس. 3

م، يدهـ يها اختصاص مـ   واژه به صوت  ي كه ازلحاظ معناشناس   يگاهياحتماالً در نگاه اول، جا    
ـ  فر يم؛ نوع يداني م يعي و طب  ي، احساس يا لحظه يانيها را ب   است و آن   ياهيكامالً حاش  اد كـه در    ي

                                                           

1. La rationalisation 

2. L’homogénéisation 

3 l’article 

 د، حرف اضافه، حرف ربطيواژه، قر، فعل، صفت، صوتيضم: اقسام كالم. 4

5. La Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal 

6. Arnauld, Lancelot 
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). 1027. ، ص1969، 1سيگـرو (د يآيان حالت روح، فكر، منظور و هشدار و ندا م         ي ب يم برا كال
- روبه ي به بازتاب انسان   يواني نشانه و واكنش ح    يسواد به يها با رهگذر فر   واژهدر مطالعة صوت  

  ).791. ، ص1977برونو و برون، (م يرو هست

 ينكـه واكـنش واقعـ     يا. ت است يك وضع يده به   نيانگر واكنش گو  يواژه ب ، صوت يطوركل به
-هـم واژه حاصـل بـه    ندة صـوت  ي گو ين واكنش ازسو  يعالوه، ا به. ستي مهم ن  يا ساختگ يباشد  

ـ فر «ي مثال با نوعيبرا(ت است ي اهمي دارا يواسطة جنبة عاطف   است كه به   يايآوردن انرژ  » ادي
 يت خاص يواژه اهم ن امر به صوت   ينده است و هم   يانگر مفهوم گو  ي ب ييتنهاكه به ) ميروبرو هست 

كـردن  ا پنهـان يـ كـردن جملـه   خاطر كوتاهك مالحظة ساده، مثالً بهيل  يدلوجود، به نيباا. دهديم
 واكـنش   ين انرژ يواژه، ا  صوت يدربارة معنا . نظر كرد  از آن صرف   يراحتتوان به ياحساسات، م 

واژه را  اشـد؛ آنچـه صـوت     بي مـ  يست كـه ضـرور    يـ واژه ن ان و استفاده از صـوت     ينده در ب  يگو
ك يـ واژه  قـت، صـوت   يدرحق. عت واكنش اسـت   يدهد،  طب  يت م يسازد و به آن اهم    يبرجسته م 
ـ ا  يـ م  ي اتفاق، تصم  يا درون ي يروني، ظهور تجدد ب   يبرش زمان  -ي بـ يژگـ يو.  اسـت يك آگـاه ي

انگر ك نـش  يعنوان   به يار جالب يها ساختار بس  ان احساسات، به آن   يها در ب  واژهبودن صوت واسطه
  .دهدي ميت ذهنيك فعاليواضح از 

شود كه بـه    يد م يانتظار و آرزو تأك    به نام    يگريز د ي با چ  ديجد تين وضع يا در مرحلة دوم،  
ن آنچـه اتفـاق افتـاده و    ي بي دوگانگيكند؛ نوع ير م يير اتفاقات تغ  يمس ،ييازسو: است ين معن يا

ن ارجـاع بـه     يـ گر، ا يديازسو. ديآيود م وجبه) فتاده است ي ن يول(افتاد  يست اتفاق م  يبايآنچه م 
. شـود ينده ميحاضر موجب قطع گوت  درحاليشدن با وضعفتاده، در مواجهيك اتفاق ممكن ن  ي

ن مسئله انجـام    ي ا ي برا ي كه با هدف ارائة راه حل      ياي شناخت يندهاي فرا ي كه بر رو   يدر مطالعات 
ن راه حـل نـسبت      ي ا ي لحظات اساس  يواژه را به بعض   د صوت يسندگان تول ي از نو  ياند، برخ شده

  . هستنديو حس موقت يطوركلبه ن مشاهدات،يا دهند؛ امايم
برنـد، رونـد   ياد مـ يندگان عناصر نامناسب بافت را ازي كه در آن گو   يريگپس از دورة شكل   
ـ ييبـر تغ  يف مبتن يتوصرقابلي و غ  يدرك ناگهان . شوديجاد م ي ا يدوگانة درك و بازشناس     در  يرات

                                                           

1. Grevisse 
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ط ي در شـرا   يسـاز ي است كه امكان عمـوم     يندي مانده بر ذهن و بر فرا      ي برجا يهاالنساختار پ 
ـ  از روابـط را تحم     ياع و ناآگاهانة درك مجموعـه     ي سر يبازشناس. سازديمختلف را فراهم م    ل ي

 اسـت كـه   ين درحـال يا. شونديط مربوط م  يمناسب شرا  كه به تمركز بر عناصر       يكند؛ روابط يم
ـ نده بـا شـناخت      يگو. اندا كنار گذاشته شده   ياند  فتهاد ر ير عناصر از  يسا  وارد  يك پـالن انتزاعـ    ي

باشـد و   ي ممكـن مـ    يبردن پـالن انتزاعـ    نيدهد كه ازب  يص م ي، تشخ يعنيشود؛  ي م يمسئلة اصل 
 همزمان با رفع    يك پروتكل كالم  ي موجود در    يهاواژه صوت  .ز آزاد است  يك راه حل ن   يافتن  ي

دن بـه راه حـل اسـت،    ي رسـ  ينده برا ي حل كه مستلزم حضور گو     ژة راه ي و يهامشكل در بخش  
 ديـ عنـصر جد  كيـ كشف  دنبالبه يكالم يزبان سازمان ر در ييبا تغ  ها معموالً آن. شونديظاهر م 

  .رديگيمورداستفاده قرار م زيكه بالفاصله ن هستند ة شناختيپا شده دررهيذخ
آوردن دو بافـت    دنبال فـراهم  سندگان به ينوها،  واژه صوت ين، با مطالعة معناشناخت   يبراعالوه

ـ ، كـم يگريو د) 1خب(ك قسمت است  ي، مربوط به آغاز     ياول: گر هستند ي د يكاربرد ش بـا  يوب
  .2)آه، اوه، بله، نه( انجامد يگر مي دي در بافتي آگاهيابي ممكن به بازينيجورچ
ـ منـد در ا   صورت نظام هها ب واژهف فهرست صوت  ي توص يبرا سـبب  هـا و بـه    ن دسـت داده   ي
هـا در سـه بافـت    واژهجه را گرفت كه صوت   ين نت يتوان ا ينجا شده است، م   ي كه در ا   ييهاتالش

  ):2009، 3كرن پارك و كرن(ند يآيمتفاوت م
ن يـ در ا . نوز مشاهده نـشدند    كه ه  يافتن نسبت به عناصر   ييا با آگاه  يد  يت جد يك موقع يجاد  يبا ا . الف

 آن  ي درسـت  ي بررسـ  ينده برا يا انتظار گو  يت با هدف    ين وضع يد بر ا  يدهندة تأك واژه نشان حالت، صوت 
  ؛5گذاشتميقاً آنجا ميد شمارة پنج را دقي، باياَه لعنت. 4دهدينجا جواب نميآخ، آره ا: است؛ مثال

ـ نـده وارد كـنش جد     يگو. رديگي صورت م  يريگميقطع كالم بر اثر تصم    . ب در : شـود ي مـ  يدي
  ؛6گذارميدارم و آنجا مي را برميخب، پس دوم: ك شروع، مطرح است؛ مثالينجا يا

                                                           

1. bon , ben 

2. ah, oh, oui, non 

3. Caron Pargue, Caron 

4. ah ben oui là ça va pas marcher. 

5. oh merde j’aurais dû mettre le cinq directement là  

6. bon alors j'enlève le deuxième je le mets là. 
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ك نشانگر اسـت كـه   ي يموضوع بر سر بازساز. ك اتفاق نشانگر باشد  يتواند  يدست آخر م  . پ
ا  «:د؛ مثـال يآيشده مك روند شناختهيدنبال  كه بهيا رونديد است   يك روند جد  يانگر كشف   يب

  1.»گونه شروع كنمنيد هميشمارة سه و سپس با

  واژه و ترجمهصوت. 4

تواند بـا تمركـز   ي جهات متن و سخن او را بفهمند، م        يخواهد خوانندگانش از تمام   ي كه م  يمترجم
ـ  ن يك رونـد زبـان شـناخت      يترجمه تنها   .  ترجمه كند  يمداربر زبان مقصد و دقت، به روش قوم        ست؛ ي

گـر را   ي د ييايـ زبان، فرهنگ و دن    با   يين است كه امكان آشنا    يبخشد، ا ي م ياژهيبلكه آنچه به آن جلوة و     
ـ     يهنگـام . م ترجمه است  ي ثمرة مستق  يتوسعه و تبادل فرهنگ   . كنديفراهم م   دردسـت   يكـه متـرجم متن

ـ  يهـا  مدنظر مترجم بوده است؟ تفـاوت      يپرسد چه تفكر  يدارد، از خود م    ست؟ در  يـ ن دو زبـان چ    ي ب
ت، يـ سنده اسـت و درنها   يقصود نو افت مفهوم و م   ين نقاط اشتراك و انفصال، مترجم درصدد در       ير ا يمس
  . شوديشدن زبان مقصد مي و غنيساز به واژهين تالش منتهيا

ـ دنبـال تب  كنـد، بـه   ي مـ  ي كه مترجم از زبان مبدا تـا مقـصد طـ           يريان، ما در مس   يمنيدرا ن يي
 در كتـاب    ي، نجف ي شاملو، قاض  يها ترجمه ي ممكن، بررس  يش رو، ارائة راهكارها   يمشكالت پ 

 ييواژه ازلحاظ معنـا    هر صوت  ي، بررس ي مناسب در زبان فارس    يها، ارائة معادل  شازده كوچولو 
 ي ضـمن  يهام و انتقال داللت   ي و مفاه  يا مترجم در ترجمة معان    ينكه آ يم و ا  يدر هر دو زبان هست    

  . ا نهيموفق بوده است 

  هاواژه صوتيبنددسته. 1. 4

را، باوجود سـاختار    يست؛ ز ي آسان ن  يشناختك نشانة زبان  يعنوان  واژه به درنظرگرفتن صوت 
 ين، سـع  يكند؛ بنـابرا  ي را دشوار م   يبندم است كه دسته   يدة آن، روابطش با بافت متن مستق      يچيپ
را يسـ (م  ي كنـ  ي بررسـ  ياواژه و سـاخت   ي، دسـتور  يها را ازلحاظ معناشناخت   واژهم صوت يكنيم

  ):1999، 2انويسور

                                                           

1. ah le trois puis voilà il faut que je recommence comme ça. 

2. Sierra Soriano 
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  صداها. 1. 1. 4

صـورت   كـه بـه    ي حـس  يهـا عنـوان داده  توان به يعت را نم  ي طب يگرفته از صداها  اصوات بر 
 مواجـه  يشـناخت نش زبـان يك آفـر يدرواقع، ما با  . كنند، درنظر گرفت  ي  م   د صدا ي تول يراراديغ

ـ  فهم يل برا يدلنيهمبه. كنديد م يت تقل ي، از واقع  ين زبان عموم  يت از قوان  يم كه با تبع   يهست دن ي
 يك صـدا  يـ د  ي درصورت تول  يآواها حت را، نام يد آن زبان را شناخت؛ ز     يك زبان، با  ي در   1آوانام

گـر متفـاوت   ي دي به نظـام يشناختك نظام زبانيگر و از يك زبان به زبان ديمشترك، باز هم از     
  .هستند

 آن كه متناسـب بـا   ي را با معادل فارس    ي فرانسو ين است كه اصوات ساختگ    ي ا يمترجم درپ 
  : مثالين كند؛ برايگزيز باشد، جاي نيشناسنظام ساخت

ding ding dongنگ دنگ دونگيد   
  واناتي حيصدا. 2. 1. 4

 هستند و افـراد هـر منطقـه بـه           ين صداها بوم  يد دانست كه ا   يوانات با ي ح يدر ترجمة صدا  
  .برنديكار مها را بهن صداها آنيوة خاص خود و با توجه به برداشت خود از ايش

   خاصيهاواژهصوت. 3. 1. 4

-واژهصـوت : شـوند يم م يرگروه تقس يها بسته به كاربردشان به سه ز      واژهن دسته از صوت   يا

ـ  نام يهـا واژه؛ صـوت  )كننديد م ي تقل يعي طب ي كه از صداها   ييآواهانام (2 نشانگر يها  كـه   3يدني
  .نده هستنديت گويا وضعيانگر احساس ي كه ب4ي احساسيهاواژهدهند؛ صوتيمخاطب قرار م

  آواهانام. 1. 3. 1. 4

 ؛5، اوخيآ:  مثال در هنگام دردياد؛ براي فر-
 ؛)6نيف (ييد آواي اصوات تول-

                                                           

1. L’onomatopée 

2 . Les interjections représentatives 

3 . Les interjections appellatives 

4. Les interjections expressives 

5 . aïe, ouille 

6. snif 
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 ).1قلپ(دن ي گلو در هنگام نوشي صدا-

؛ )4اوف(دن  يكـش ، آه ) نـدارد  يواژة فارسـ  صوت (3، سكسه )2يچيا(عطسه  : يعي طب يده ها ي پد -
 ).ها ها ها(دن يخند

  دني ناميهاواژهصوت. 2. 3. 1. 4

  :ها وجود دارندعهرمجموين زين دسته ايدر ا
  ؛5وهويست، ينم، اي، بگو ببيه: گردند؛ مثالي برمي كه به مخاطب انسانييهاواژه صوت-
 .6يه: دهند؛ مثاليوانات را مخاطب قرار مي كه حيا دسته-

  احساسيهاواژهصوت. 3. 3. 1. 4

ها نـام   رمجموعهين ز يتوان از ا  يستند، م انگر احساسات ه  يها كه ب  واژهن دسته از صوت   يدر ا 
  :برد
7اَه:  شكست؛ مثال-

 ! 

  ! 8ا:  تعجب؛ مثال-
9اووم:  لذت خوردن؛ مثال-

 !  
10 عاميهاواژهصوت. 2. 4

 

-يم مـ  يبه دو دسـته تقـس     گر است كه    ي د يهاها كمتر از دسته   واژهن دسته از صوت   يتعداد ا 
  :شوند

  ؛11 اصواتيريگ جهت-

                                                           

1. glou 

2. atchoum 

3. atchoum 

4.  ouf 

5. dites, dis donc, stop, youhou 

6. hue 

7. zut  

8. ah 

9. miam, miam 

10. les interjections impropres 

11 .l’orientation locutoire 
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  :شونديم مينده تقسيانگر احساسات گويها و اصطالحات بن دسته خود به دو قسمت قسميا
  ها قسم. 1. 2. 4

ـ  ب يشناخت را از بعد زبان    يا مذهب ي ين اخالق ييك آ ي هستند كه    ييها سوگندها قسم -يان مـ  ي
 .1گاني من، خدايا، خدايخدا: مثالكنند؛ 
  ان احساساتياصطالحات ب. 1. 1. 2. 4

  : كرديها را معرفرگروهين زيتوان ايانگر احساسات هستند، مي كه بييهاواژهنة صوتيدرزم
 ؛2به نظرم:  تعجب؛ مثال-
 3!دميخوبه، فهم:  موافقت؛ مثال-
  4!يبدبخت: ؛ مثالي نگران-

افتن معـادل   يدنبال  ن موضوع پرداخت كه مترجم به     يان ا يد به ب  ين قسمت با  ي ا يبنددر جمع 
 عـام و    يهـا واژهوانات و صوت  ي اصوات ح  يعت و ارائة معادل فارس    ي طب ي صداها ي برا يمناسب

 زبان خوانندگان باشد    يد مطابق با بافت فرهنگ    يدهد، با يائه م  كه مترجم ار   يمعادل. خاص است 
 كتـاب   يهـا واژهدر ادامـه، چنـد نمونـه از صـوت         . ت كند يسنده رعا ي را نسبت به نو    يو وفادار 

  . ميكني مي را بررسشازده كوچولو

 ما شنهاديپ ينجف ترجمة يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال

 ...S'il vous plaît... 

dessine-moi un 

mouton ! 

... Hein ! 

... Dessine-moi un 

mouton ...  

(Saint-Exupery, 

1943, p. 4). 

 بره كي زحمتيب
 از بكش برام

  !دميپر خواب
  ها؟-

 برام بره كي
 !بكش

 ،1376 شاملو،(
 )3. ص  ،2 فصل

 كي زحمتيب
 برام گوسفند

 خواب از! بكش
  .دميپر
 ؟ي چ-

 برام رهب كي
 ،يقاض! (بكش
 )5. ص ،1333

 گوسفند كي زحمتيب
 !ِبكش من يبرا

 ؟ي چ-

 من يبرا گوسفند كي
. ص ،1379 ،ينجف! (بكش

10(  
 

 ؟يچ

 

                                                           

1. Dieu, mon Dieu, mes Dieux 

2. ma parole 

3. parfait ! oh ! j’ai compris 

4. malheur! 
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 ي بـرا  يترجمـة مناسـب   » يچـ «.  در زبان فرانسه است    "quoi"معادل واژة   » ها«،  يدر زبان فارس   

ك يـ دن  يك درخواست نابهنگام و د    يدن  يدن از خواب، شن   يخلبان با پر  . باشديم "!Hein"واژة  

ــايپــسربچه در ب ــي ــرجم بايان جــا م ــخــورد و مت ــد اي ــشان ي ــت را در ترجمــه خــود ن  ن حال

  .  دهد

 ما شنهاديپ ينجف ترجمة يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال

... Comment ! 

tu es tombé du 

ciel ? 

... Oui, fis-je 

modestement. 

... Ah ! ça 

c'est drôle...  

Et le petit 

prince eut un 

très joli éclat 

de rire qui 

m'irrita 

beaucoup  

(Saint- 

Exupery, 

1943, p. 7) 

  گفت؟ زدهرتيح

 آسمان از تو ؟يچ

  ؟ياافتاده

: گفتم يفروتن با

  .آره

 نيا اوه،: گفت

 بيعج يليخ گريد

  !است

 قهقهة چنان و

 كه داد سر يملوس

 جا از يحساب مرا

 شاملو، (برد دربه

 ).14. ص ،1376

 

 از تو چطور؟

 ؟يافتاد آسمان

: گفتم يفروتن با

 آره

 ! آه-

 مضحك گريد نيا

 .است

 كوچولو شازده و

 قهقهة چنان با

 ديخند ياجانانه

 سخت مرا كه

 كرد يعصبان

 ،1333 ،يقاض(

  ).9. ص
 

 از تو چطور؟

 ؟ياافتاده آسمان

: گفتم يفروتن با

 .آره

 گريد نيا !به

 .است دارخنده

 كوچولو شازده و

 سر ياجانانه قهقهة

 سخت مرا كه داد

 كرد نيخشمگ

 ،1379 ،ينجف(

  ).15. ص

 

 گريد نيا! به

 .است بيعج

 

مترجم . باشدي شازده كوچولو م   ي، ذوق، تعجب و ناباور    يانگر شاد ي ب "!Ah"ن جمله،   يدر ا 
ـ ، ب »بـه «.  انتقال دهـد   يبان فارس واژة معادل در ز   ك صوت ي را با    ين ناباور يموظف است ا   انگر ي

 نامـة لغـت  (، نشانگر درد، رنج، اسف و اندوه اسـت        »آه«. جان و تعجب شازده كوچولو است     يه
  ).1386 ،يفارس



 اول شمارة             )           انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      96 

 ما شنهاديپ ينجف ترجمة يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال

C'est pour 

saluer quand on 

m'acclame. 

Malheureusemet 

il ne passe 

jamais personne 

par ici. 

...Ah oui? dit le 

petit prince qui 

ne comprit pas 

(Saint- Exupery, 

1943, p. 29). 

. است تشكر اظهار مال
 است يموقع منظورم

 كه

 هلهلة

 بلند ميشگرهايستا
 متأسفانه رميگ. شوديم

 به گذارش ياتنابنده
 .افتدينم هاطرف نيا

 كه وكوچول اريشهر
 نشده شيحال يزيچ

 ؟يچ: گفت بود
. ، ص1376شاملو، (

6( 

 كه كوچولو شازده
: گفت د،ينفهم
، يقاض( بله؟
  )37. ، ص1333

 

 كه كوچولو شازده
 بود دهينفهم يزيچ

 !عجب: گفت
 ،ينجف(چطور؟ 

 ،11 فصل ،1379
 )48. ص

 ؟يد چي ببخش-

 

ـ ي است و در اول يشازده كوچولو پسربچة مؤدب    را » يچـ «واژة سند صـوت ن مالقات با خودپ
ن جملـه شـازده كوچولـو منظـور         يـ در ا . ز نشانگر تعجب اسـت    ين» عجب«واژة  . برديكار نم به

خواهد كه منظورش ي از او م"Ah oui" واژةن با صوتيخودپسند را متوجه نشده است و بنابرا
  »؟يد چيبخشب«ا ي» بله؟«: نديگويزبانان ميكسان، فارسيت يدر موقع. ان كنديتر برا واضح

 ما شنهاديپ ينجف ترجمة يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال

Des petites 

choses dorées 

qui font 

rêvasser les 

fainéants. 

Mais je   suis 

sérieux, moi! 

Je n'ai pas le 

temps de 

rêvasser. 

Ah ! des 

étoiles? 

(Saint- 

Exupery, 

1943, p. 32) 

 

 يزهايچ نيهم! بابا نه
 كه ييطال يكوچولو

 عالم به را ولنگارها
 رميگ. برديم هپروت
 يآدم شخصاً من
 وقتم كه يجد هستم

 يبافاليخ صرف را
 ستاره؟ آها،. كنمينم
، فصل 1376شاملو، (

 ).50. ، ص13

 نيا از خدا، خنگ نه
 كه ييطال يزهايچ

 را كارهيب يهاآدم
. كننديم ياالتيخ
 يجد من يول

 وقت من. هستم
 .ندارم يبافاليخ
- يم را هاستاره! آها

، يقاض( ؟ييگو
  )41. ، ص1333

 

 يزهايچ بابا، نه
 كه ييطال يكوچولو

 به را كاريب يهاآدم
. دارديوام يبافاليخ
 يجد آدم من يول

- اليخ  مجال! هستم

  .ندارم يباف
 ها؟ستاره !آها

. ، ص1379، ينجف(
56(  
 

 منظورت! آها
 هاست؟ستاره
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دهد كه شازده كوچولـو متوجـه صـحبت بازرگـان     ينشان م "!Ah"واژة صوتن مثال، يدر ا
نـده را  يدهد كه مفهـوم گو  يآها نشان م  . »آها«: نديگويزبانان م ين حالت، فارس  يدر ا . شده است 
  .ميمتوجه شد

 يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال
 

  ينجف ترجمة

 

 ما شنهاديپ

Quand ça 

sera-t-il ? 

s'informa le 

petit prince. 

... Hem ! hem 

! lui répondit 

le roi, qui 

consulta 

d'abord un 

gros 

calendrier, 

hem! hem ! 

ce sera, vers... 

vers... ce sera  
ce soir vers 

sept heures 

quarante ! Et 

tu verras 

comme je suis 

bien obéi 

(Saint- 

Exupery, 

1943, p. 28). 

 كوچولو اريشهر
 يك -: ديپرس

  فراهم اشنهيزم
 شود؟يم

 آنكه از بعد پادشاه
 يكلفت و كت ميتقو
 جواب كرد نگاه را

  :داد
... حدود !هوم! هوم

. غروب... حدود
 هفت ساعت حدود

 آن و...قهيدق چهل و
- چشم با تو وقت

- يم خودت يها
 چطور كه ينيب

- يم  اجرا ما فرمان
شاملو، ( شود
، 10، فصل 1376

 ).43. ص

 كوچولو شازده
 :ديپرس

  مساعد يك وضع
  شد؟ خواهد

 به اول كه پادشاه
 يقطور ميتقو

 كرد، مراجعه
  ...  ها ها،: گفت

 ... در ... امشب
 ساعت حدود
 چهل و هفت

 وقت آن قه،يدق
 كه ديد يخواه
 چگونه من فرمان
 شوديم اجرا

، 1333، يقاض(
  ).34. ص

 

 :ديپرس كوچولو شازده
  ؟شوديم آماده يك
 نگاه ميتقو به اول شاه
هان : گفت بعد و كرد

  ...! بله! بله! هان
امشب ... حدودحدود 

حدود ساعت هفت و 
وقت و آن! قهيچهل دق

د ي ديخودت خواه
كه دستورمن چطور 

، ينجف(شود ياجرا م
  ).45. ، ص1379

 

 

! هوم! هوم

! آره آره،

 ساعت حدود
 چهل و هفت
- آن  قه،يدق

 ينيبيم وقت
 چگونه كه
 اجرا مانمفر
 .شوديم

"Hem! hem!" ـ  ياواژهصوت نداشـتن را  نـان ي و اطمي است كه در زبان فرانسه شـك، دودل
د را  ين تأك ي ا ي است كه نجف   نانين نبود اطم  يد به ا  ي تأك يواژه برا ن صوت يتكرار ا . دهدينشان م 

 .نشان داده است
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 يقاض ترجمة شاملو ترجمة واژهصوت مثال
 

  ينجف ترجمة

 

 ما شنهاديپ

Mais pourquoi 

veux-tu que tes 

moutons 

mangent les 

petits baobabs? 

Il me répondit : 

« Ben ! Voyons 

! » comme il 

s'agissait là 

d'une évidence 

(Saint- 

Exupery, 1943, 

p.12). 

 

 دلت چرا ينگفت اما
 تيها بره خواهديم

 را بائوباب يهانهال
  بخورند؟

 معلوم !د -: گفت
 !است

 گفت چنان را نيا و
 از موضوع انگار كه

 ترروشن هم آفتاب
شاملو، (  ... است
. ، ص5، فصل 1376

22.(  
 

 زيچ نكهيا مثل
 دهيپرس يواضح

 !عجب -: گفت باشم
  !يسؤال چه

، فصل 1333، يقاض(
  )16. ، ص5

 

 مسئله نكهيا مثل
 جواب باشد يهيبد

  :داد
، ينجف (!گريد خوب
. ، ص5، فصل 1379

23( 
 

 !معلومه خب

 . ار واضح استينظر شازده كوچولو سؤال خلبان بس نشان دهد كه بهيستيبان جمله مترجم يدر ا  

  ها ترجمهيبررس. 5

ن يـ كـه ا  ييازآنجـا .  انسان هـستند   يان احساس و حالت درون    ي ب ي برا يها كلمات واژه صوت
 در كـالم از     ير اراد يا غ ي يصورت اراد ها به دهند، انسان ي احساسات را نشان م    يخوبكلمات به 

شـازده  . دهنـد يق انتقال مـ   ين طر ي از احساس خود را از ا      يكنند و قسمت مهم   يها استفاده م  آن
كـار بـرده    ها را خود شازده كوچولـو بـه       شتر آن يواژه دارد كه ب    و پنج صوت   يس باًي تقر كوچولو

بعـد  .  اسـت  يعـ يت حساس و پراحـساس او كـامالً طب        ين مسئله با درنظرگرفتن شخص    يا. است
ك يـ د شـازده نـه      يكند كه شا  يجاد م ين حس را ا   يف و شكنندة شازده كوچولو ا     ي، ظر ياحساس

  .ك پرنسس باشديپرنس، بلكه 
-يت مـ  ياء جنـس  ي از موجودات و اش    يات، ما به بعض   يت ندارد؛ اما در ادب    ي جنس يزبان فارس 

ت ير زبان فرانسه كلمات جنس د.  رهيگل و  غ   د خانم، خانم  ي مثال، آقا روباهه، خورش    يم؛ برا يده
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گـل در   : ها در دو زبان با هـم مطابقـت دارنـد؛ مـثالً            تين داستان جنس  يخوشبختانه در ا  . دارند
 يراحتـ ل مـا بـه  يـ دلنيهم، آقا است كه با زبان فرانسه مطابقت دارد و به2خانم و روباه ،1يفارس

شود و چرا روباه از شازده كوچولو تقاضا        يعاشق گل م  م كه چرا شازده كوچولو      يشويمتوجه م 
  ).تاي، ب3گريكاش( كند يكند كه او را اهليم

م كـه مترجمـان در      يشـو ي از ابتدا تاكنون، متوجه مـ      ين اثر به فارس   ي مختلف ا  يهاسة ترجمه يبا مقا 
ـ اند كه خود ن   رده غفلت ك  ي نبودند و تاحد   ير و نوآور  ييدنبال تغ ها به واژهترجمة  صوت    ياز بـه بررسـ  ي

ـ  بر ا  ين مقاله سع  يدر ا . سازدينه را آشكار م   يزمنيق درا يدق هـا را در  واژهت صـوت يـ اسـت كـه اهم   ن  ي
  .ن كلمات سوق داده شوديم تا توجه مترجمان به ايانتقال معنا نشان ده

 مـوزون و  يامـه  بر ارائـة ترج ين كتاب را ترجمه كرده است و سعي كه ايرانيا شاملو شاعر بزرگ
-م سبقت داشته اسـت و بـه  يق كالم و مفاه يدر ترجمة او، متن موزون بر انتقال دق       . ك داشته است  يتمير

ـ  داسـتان مناسـب ن     يهـا تي استفاده كرده است كه با توجـه بـه شخـص           يل گاه از كلمات   يدلنيهم ستند؛ ي
  .شوديده نمي دي واقعيتوان گفت در ترجمة او شازده كوچولويكه مييتاجا

ت سبك سـاده و     ين رعا يدنبال انتقال مفهوم و معنا درع     ، به ييباي به ز  ين مترجمان، قاض  يدرب
 ياز از چـشم او دور نمانـده و ترجمـه          يتم ن يحال، ر نيدرع.  بوده است  يسنت اگزوپر  فهمقابل

ك قصة عاشـقانه بـوده،      يدنبال   را كه به   يز مفهوم سنت اگزوپر   ي ن ينجف .موزون ارائه داده است   
  .  ارائه داده استيار خوبينحو بسبه

  مشكالت ترجمه. 6

 ندارنـد، متـرجم     ي در زبـان فارسـ     ي كه معادل مناسب   ي با كلمات و جمالت    يياروي درهنگام رو  -
ـ فزاي به معنا ب   يزيد از خودش چ   ي انتقال دهد و نبا    يدرستموظف است مفهوم و معنا را به       در . دي

 باشد؛ي او ميفة اصليم وظن مورد، حفظ و انتقال مفهوم موردنظر مترجيا

                                                           

1. La rose 

2. Le renard 

1. Kashigar 
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 نسبت به زبان مبـدأ      ي و نحو  ي، ساختار يازمند دانش معناشناخت  ي تسلط به متن ن    ي مترجم برا  -
 و مقصد است؛

ن، يفرهنگ زبان مبدأ و مقصد؛ بنـابرا   : كنديرو م ك متن مترجم را با دو فرهنگ روبه       ي ترجمة   -
 ياگونهسنده را به  يظف است مفهوم نو   او مو . ر است يشناخت هر دو در ترجمه الزم و انكارناپذ       

 واژه از   يسبب معنـا  نيهمبه.  آن را متوجه شوند    يدرستانتقال دهد كه خوانندگان زبان مقصد به      
 ؛)1994، 1راليالدم(ست يفرهنگ مردم آن زبان جدا ن

 ها است؛ دارند و مترجم، مسؤول انتقال آني و ادبيها بار فرهنگواژه صوت-

.  وجـود دارد   ي اسـت، مـشكالت    يشـناخت كردن دو نظام زبـان    نيگزير ترجمه كه درصدد جا     د -
ق ارائـه  يـ  دقياتواند ترجمهيت و توجه به سبك، زبان و واژگان زبان مبدأ م     يمترجم تنها با رعا   
 ؛)1963، 2مونن( در ترجمه است يشناخت از مشكل زبانيدهد كه خود ناش

ن صـورت  يسنده اضافه كند كه در اي به مفهوم نو   يزيل خود چ  يتواند به م  يگاه نم چي مترجم ه  -
 نتوانـست   ي زبـان  يهـا سـبب تفـاوت   ا به ي يل فرهنگ يكه به دال  يدرصورت. ستيبه متن وفادار ن   

 را در ترجمه اضافه كنـد؛ امـا درهرصـورت           يزي چ يتواند در سطح واژگان   يمفهوم را برساند، م   
  به ترجمه افزود؛يزيتوان چي، نمييدر سطح معنا

كلمه ترجمه كند،   بهكلمهشه را   يها و جمالت كل   المثل اگر مترجم اصطالحات مربوط به ضرب      -
د معـادل آن جمـالت      ين موارد با  يدر ا . شودي مرتكب اشتباه م   يبند و جمله  ينة معناشناس يدرزم

 دا كند؛يرا در زبان مقصد پ

4نه و دربلنهي كه و3ظاهر همسان مشكل واژگان به-
هـا   واژهيان كردنـد، از برخـورد فرهنگـ   يب 

شتر بـاهم در ارتبـاط باشـند، امكـان          يـ هـا ب  د گفت هرچه زبان   يگر، با يدعبارتبه .شودي م يناش
 . ابدييش ميكسان هستند، افزاي يا معناي شكل ي كه دارايبرخوردن به كلمات

                                                           

1. Ladmiral  

2. Mounin  

3. Le problème des faux_amis 

4. Vinay et Darberlnet 
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  يريگجهينت. 7

  :ن مقاله دو هدف دنبال شده استي در ا 
  آن؛يبندمينة تقسي درزمييهاهي نظري و بررسيها از بعد معناشناختواژه صوتي بررس-

-ي و واكنش او هنگام    يها در زبان فارس   واژه نقش مترجم در انتخاب و ترجمة صوت       ي بررس -
  . ندارنديشود كه معادل فارسيرو مروبه ييهاكه با واژه

دنبـال حـذف تكـرار و       ن بـه  ام كه مترجمـ   ينيبيها م  و ترجمه  يسة متن اصل  ي و مقا  يا بررس ب
ست؛ يـ  نيشـناخت ك روند زبانيترجمه تنها . اطناب در كالم با هدف باالبردن سطح زبان هستند 

ن تبـادل   يتوان ا يهرگز نم . گر است ي د يياي به زبان، فرهنگ و دن     يبلكه آنچه مهم است، دسترس    
واژه صوت. ده گرفتيشود، ناد يم ترجمه است و شامل هر دو زبان م        يه ثمرة مستق   را ك  يفرهنگ

-يفا مـ  ي در ارائه و انتقال مفهوم ا      يت زبان، نقش بزرگ   ينهاي ب ياي از دن  يعنوان قسمت كوچك  به
  . سنده مؤثر استيكند و ترجمة آن در درك مفهوم نو

 يح بـرا  يافتن معـادل صـح    يـ ال  دنبـ هـا، مترجمـان بـه     هواژطور خالصه، در ترجمة صوت    به
 ي موجـود  ين مسئله را درنظر گرفت كه وقت      يد ا يبا. وانات هستند ي ح يعت و صدا  ي طب يصداها

د يـ ست كـه از تول    ين معنا ن  ي، به ا  ) در خروس  يقوقول(برد  يكار م  را به  يواژه ا  صوت يرانسانيغ
  . واژة خود آگاه استصوت
شـود؛  يمرور زمـان عـوض مـ     م، به يروكار دار  كه ما با آن س     ي و معناشناس  يشناس زبان يايدن
 خـود را بـه لغـات    يشـوند و جـا  ي از لغات و اصطالحات منسوخ مـ     يكند؛ بعض يدا م يبسط پ 

رد و تحـت  يـ گيشه مـ يان افراد آن زبان ريكند؛ درمير مييابد؛ تغييزبان رشد م .  دهنديد م يجد
هـا را  ن نقـش ين و مؤثرتريتر مهم ازيكيان، يمنيدرا. شوديروز م مختلف به  يهاط و نسل  يشرا

ز يـ ك هنـر باشـد، متـرجم ن       يم اگر ترجمه    ييد بگو يل است كه با   ين دل يهمبه. كنديفا م يمترجم ا 
  .ك هنرمند استي

-ان سـاده و قابـل     يدنبال ب ك قصة عاشقانه است، مترجمان به     ي كه   شازده كوچولو در ترجمة   

-يها مترجم را دچار مـشكل مـ  واژه، صوتدر برگردان.  بودنديها به زبان فارسواژهفهم صوت 
ـ دنبال ترجمة واژه است، بلكه همزمان با      تنها به را، مترجم نه  يكنند؛ ز  ـ  آن را ن   يد بـار فرهنگـ    ي ز ي
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شود و  يكند، مواجه م  ي كه به آن ترجمه م     ي زبان يان با مسائل فرهنگ   يمنيانتقال دهد كه گاه درا    
شود كه در برگـردان از خـود مقاومـت نـشان            يمكند و باعث    يتر م دهيچين امر ترجمه را پ    يهم

  .دهند
ـ  ب ي دارنـد، دارا   ياري رواج بـس   يها در جامعة زبـان    واژهصوتنكه  يبا توجه به ا    ن بـار   يشتري

.  شود كه در برگردان از خود مقاومـت نـشان دهنـد   ي موجب ميژگين وي هستند و هم   يفرهنگ
 اسـت   يا به ترجمـه   ي و يابيدست ي مبدأ و مقصد، راهگشا    يتسلط مترجم بر جامعة زندة زبان     

 به روح اثـر وارد    ياگر، خدشه ي د يي معنا يهاا مترادف ي مشابه   يها در قالب  واژهصوتكه حضور   
  . كندينم

، ياق بـه نـوآور  ي ترجمه، مترجمان با تسلط بر هـر دو  زبـان و اشـت   يبا توجه به مقطع زمان  
شـود كـه   ين امر موجب مـ يهم. انددهي اثر ترجمة خود برگز    ي را برا  ي متفاوت يي آوا يهامترادف

ـ انگ را خـاطره يگـر يگـر را غالـب و د  ي ديا،  ترجمـه ي خنثيث زباني را ازح  يابتوان ترجمه  ز ي
 يهـا  متـرادف شـازده كوچولـو،  ن مقالـه از كتـاب       يـ شده در ا   ارائه يهادر ترجمه . ف كرد يتوص
ـ        يبه غ  ياواژهاند كه ارائة صوت   كار رفته  آنچنان در متن خوب به     ييمعنا ن ير از آن هرگـز بـا چن
  . توانست داشته باشديسنده را نمي نوي اصلي با معناي توان سازگاريقدرت
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