
 
 

  کارگاه ترجمه

 در برگردان شخص و شمارادب درجه  رعایت

 جانعلیرضا خان 

 نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی توجه کنید: های قالیبافخانهبچهاز کتاب  کالم زیربه پاره
 
 انداختم رفتم جمعه شب تا پنج نوشتم، ضهیعر تا پنج« شیدرو دیس» شیپ رفتم باالخره (1)

 یآخر جمعه شب. شدمیم هوشیب که کردم هیگر قدهنیا چاه سر زمون، صاحب چاه تو
 یپرگل دره هی تو از دن،یب اسب سوار دم،ید ره «آقا» خواب عالم تو دم،یخفت و خوندم نماز

. کردم میتعظ د،یافت «آقا» به که چشمم. دیب سرشون ور یسبز عمامه. نییپا ومدنیم دوشتن
 یا» گفتن منو یجلو اومدن. دنخونیم قرآن دوشتن. دیب بزرگ قرآن هی جلوشون «آقا»

 پشت ور فتمیب اومدم .«شد برآورده تتین بخور، آب، تو ور بزن نونته برو چاره،یب زن
 یبو از دیب پرشده اتاق نگو، که ومدیم یگالب یبو هی. دمیپر خواب از هوی که پاشون
 شده راحت. دهینب ایبدن سال صد انگار جه،یخج یبابا سر باال رفتم. خوش بو از گالب،

 به. حکمته رو کاراشون همه که برم قربونشون یاله. رحمته. هیشفا خودش نمیا خب د،یب
 چقده دونهیم خودش خدا «.شد برآورده تتین زن، یا برو» گفتن اهیروس سگ من

  (.109-110: 1359/1379 کرمانی، مرادی) بس و دمیکش یبدبخت
 

 : کنیدتوجه ( 2000) سحابی لیر و سهیالقلم کریس  بهمتن فوق ترجمۀ به اکنون 
 

2: “Finally, I went to Sa’ed Darvish, the medicine-man. I wrote five 

requests. I took one every week on Thursday night and tossed it into a 

sacred well. I wailed there until I became unconscious. On the last 

Thursday I said my Night Prayers there and went to sleep. In the middle 

of the night I saw the sacred Angel, riding on a horse down a valley full 

of flowers. He was wearing a green hat on His head. When my eyes fell 

on Him I prostrated myself. In front of Him was a great Koran from 

which He was reciting. He came in front of me and said: Hey! You poor 

wretch! Go and dip your bread in water and eat it! Your wish is granted!” 
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I moved to fall at His feet when I woke up with a start! The fragrant scent 

of Rose Water filled the whole place. I went to Khajijeh’s father’s side 

and saw that he appeared to have been departed for a hundred years. He 

had been released. That was a form of recovery. Thank God that all your 

works are wise! For me who has been like a poor dog, you sent the 

perfect Message: ‘Hey! Woman! Your wish is granted!” God only knows 

how unfortunate I have been, and that is enough!” (Moradi Kermani, 

2000: 140-141). 

 
مادر »و « امام دوازدهم شیعیان»، یعنی طرفین گفتگوبین کالم مبدأ، رابطۀ در پاره

خجیجه خود را در موضع فرودست و مادر به هیچ وجه رابطۀ متقارنی نیست. « خجیجه
د و از این رو، در بازگویی خواب شبانۀ خود، بینرا در جایگاه فرادست می« امام زمان»

 هایمقولهنحوۀ انتخاب از  قاله،در این مکند. مام زمان یاد میبا لفظی بسیار مودبانه از ا
 .مدّ نظر خواهد بودشخص و شمار 

را  1«در بیان ادب شماتمایز میان ضمایر تو/»اصل بینید، مرادی کرمانی که می چنان
هایی همچون فارسی و  در زبانین تمایز . ارعایت کرده است در ارجاعِ به امام زمان

در « شمار»و « شخص»های دار از مقولههای نشانشود و ناظر بر انتخابیفرانسه دیده م
های گوینده، مخاطب و سایرین بندیها، دسته دستگاه ضمایر است. در این گروه از زبان

 )بهگیرند متفاوت شکل می اجتماعیِهای یا جایگاهی از طبقات مشخصهای با نشانه
از گروه فرودست و در مقابل مخاطبی  ستفراد از گروه ایعنوان مثال، گوینده 

در ارجاع به فرد استفاده  جمع فعل ازچندین مورد  ،(1شمارۀ )پاره متن (. در بالعکس
 دوشتن پرگلی درۀ از» ،«بیدن اسب سوار آقا» :دار استنشان کامالًکه انتخابی شده 

 ها قطعاًتخاباین ان. (در گویش کرمانی همه) و...« بید سرشون سبزی عمامۀ» ،«میومدن
 تمایز، شناسی اجتماعیدر زبان .ستگفتگو طرفِ به نسبت گویندهخاص  دیدِبیانگر 

ها به منظور رعایت  آندر ضمایر دستگاه که  یابدموضوعیت میهایی در زبان شما/تو
در  واحد برای شخص و شمارِ ها ادب یا نشان دادن فاصلۀ اجتماعی، سن و نظایر آن

: 1986وارداف، کند )های متفاوتی استفاده میهای اجتماعی مختلف از صورتموقعیت
از شمار جمع  ،در ارجاع به امام عصر شما/توتمایز مادر خجیجه با رعایت  (.256-251
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 T/V distinction  
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نگه دارد و احترام بایستۀ را تا جانب ادب کند گاه ضمایر فارسی استفاده میدر دست
 افعال از همچنینوی  منعکس کند. مورد نظرجامعۀ شیعی  ایشان را در بافت فرهنگی

مجدداً ]سرشان بود[،  «دیب سرشون» آمدند[ و]می «آمدنیم» ،]سوار بودند[ «دنیب سوار»
 را 2یِنافردیبآمیز رابطه احترام که گفته شد، ، چنانتااست  کردهاستفاده  ،شمار جمع در

 منتقل سازد.  در ارجاع به امام زمان
 هر دو موقعیتِ در heاست و ضمیر  شما/توتمایز که زبان انگلیسی فاقد  اییج ازآن

بینافردی در آمیز احترام ۀرابطتوان مدعی شد که نمیرود، به کار می خنثی و مؤدبانه
راهکار جبرانیِ کاربرد به این دلیل که دار شده است مخصوصاً به کلی خدشه ۀ باالترجم

صفت ملکی سوم شخص مفرد با حرف بزرگ یز نضمیر فاعلی سوم شخص مفرد و 
(He  وHis ) با این حال، . ه استدنمورا جبران  این تمایز دوگانهخالء بخشی از

در پیوند با دستگاه ضمایر در  را کالم مبدأ، دستگاه فعلدر پارهمؤلف جایی که  ازآن
است،  بار تکرار نموده را چندین «احترام»ده و کنش گفتاریِ کرشمار جمع تصریف 

کنش گفتاری یادشده و نسبیِ توان از موضع احتیاط خارج شد و رأی به تضعیف  می
 . 3کالم مقصد دادبینافردی آن در پاره ۀرابط

و  سلینجر ناطور دشت( بند نخست رمان 3به نمونۀ دیگری توجه فرمایید. دادۀ )
( و محمد 1346/1381های فارسی آن به قلم احمد کریمی )( ترجمه5( و )4های )داده

  . 4( است1388نجفی )
 

3. "If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to 

know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and 

how my parents were occupied and all before they had me, and all that 
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گانۀ اندیشگانی، بینافردی و متنی، رجوع کنید به کارگاه ترجمۀ اینجانب در شمارۀ برای آشنایی با معانی سه - 

 .«انواع معنا در ترجمه»تحت عنوان  مترجمفصلنامۀ  55
توانستند با اتخاذ برخی تجویزی داشته باشم، معتقدم که مترجمان داستان میآنکه قصد صدور حکمی بی -3

های ارزشی مانند قیدها یا عناوین حاویِ مفهوم احترام نسبت به رفع این راهکارهای جبرانی مثل استفاده از واژه
 توانستند بگویند:می He came in front of meجای جملۀ  هکاستی اقدام کنند؛ مثالً ب

 His Holiness came in front of me. 
4
توسط خوبی  هب« مسئلۀ لحن در ترجمه»قبالً در مقالۀ  (4)دادۀ شمارۀ  رجمۀ احمد کریمیکه ت آنشایان ذکر  - 

، بار دیگر بر وسیله ( و این نگارنده، بدین1372 امامی، .)رک ده استشکریم امامی بررسی و تحلیل  شادروان
 نماید. ذعان میافضل تقدم آن فرزانۀ فقید 
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David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you 

want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in the 

second place, my parents would have about two haemorrhages a piece if I 

told anything pretty personal about them …" (Salinger, 1945/1951: 3). 

 

خواهید بدانید خواهید در این مورد چیزی بشنوید البد اولین چیزی که میگر واقعاً می(  ا4)
بارم چطور گذشت و پدرم و مادرم پیش این است که من کجا به دنیا آمدم و بچگی نکبت

اندازد. اما می« داوید کاپرفیلد»کردند و از این مهمالتی که آدم را به یاد از من چه کار می
اش را ا بخواهید من میل ندارم وارد این جزئیات بشوم. چون که اوالً حوصلهراستش ر

ندارم و در ثانی اگر کوچکترین حرفی درباره زندگی خصوصی پدر و مادرم بزنم هر 
 (. 5: 1346/1381 کریمی،ترجمۀ روند که نگو )دوشان چنان از کوره در می

 
خوای بدونی اینه که کجا دنیا ول چیزی که میخوای قضیه رو بشنوی، البد ااگه واقعاً می ( 5)

ن و از کردهجوری بوده و پدرْمادرم قبلِ دنیا اومدنم چیکار میم و بچگیِ گَندَم چهاومده
ف کردنِ این یی تعراین جور مزخرفاتِ دیوید کاپرفیلدی؛ ولی من اصالً حال و حوصله

یاً هم اگه یه چیز به کُل خصوصی از کنه، ثانچیزا رو ندارم. اوالً که این حرفا کِسِلم می
 (. 6: 1388نجفی، ترجمۀ گیرن )شون خونرَوِشِ دو قبضه میپدرْمادرم تعریف کنم جفت

 
در وهلۀ  دواین  ۀقایسم. 5پردازیممبدأ با ترجمۀ کریمی می کالمپارهابتدا به مقابلۀ 

کالم مترجم در عبور پارهت. اس عدم انطباق سبك از حیث میزان رسمیت مبیننخست 
سخن )یعنی  هایی را انتخاب نموده است که با سیاقمقصد گزینه« صافی زبانِِ»مبدأ از 

یکی از ابعاد شخصیتی راوی یا قهرمان  های بافت موقعیتی( همخوانی ندارند.با ویژگی
حد و بی« نزاکتیالقیدی و بی»، است نوجوانی یاغی و ضداجتماعی که داستان سلینجر

 نیز خوانندۀ کتاب و یعنیدر گفتگو با طرف خطاب خود ) به ندرتحصر اوست که 
دارد. یکی از مصادیق ناهمخوانیِ سیاق سخن های داستان( جانب ادب نگه میشخصیت

 است مقصد رویداددر  شما/توتمایز  رعایت عدم ،فوق های مبدأ و مقصدِکالمدر پاره
                                                           

5
و صرفاً عملکرد رد مختصر ندانوشتار مقایسۀ عملکرد دو مترجم را در این  قضاوت کلی و این نگارنده قصد - 

رسد در عین حال، به نظر می .شته استمنظور نظر دا های دستوریِ شخص و شماربرگردان مقولهدر ها را  آن
نقطۀ آغاز بحثی متفاوت دربارۀ حدود آزادی مترجم در انعکاس  ( را بتوان در مجالی دیگر5( و )4همین دو دادۀ )

سرانجامی را که هر از گاه، پیرامون کاربرد فارسیِ قرار داد و بحث بی« نوشتار»در رسانۀ « گفتار»گونۀ زبانی 
در حدّ بضاعت گردد، طور مشخص، در برگردان دیالوگ مطرح می هدر ترجمۀ ادبیات و ب« شکسته»اصطالحاً 

 . ال کرددنب
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به نظر  کهسبك رسمی دارند  کاربرداستفاده داللت بر  همۀ ضمایر موردِ ای کهگونه هب
. در دنخواننده در موقعیت مورد نظر تناسب داشته باش -راوی ینقش رابطۀ رسد بانمی

برای رعایت ادب های ضمیری بین زوج شما/توتمایز معموالً ، زبان و فرهنگ فارسی
مؤدبانه و  یِ«شما»معمولی و خودمانی در مقابل  یِ«تو»ت صورمثالً است ) الزامی

های در مقابل صورت« ایشون»و « ایشان»، «شما»های مؤدبانۀ  رسمی و نیز صورت
که  ، چنانلضمیر با فع تفارسی مطابق زبان جایی که در از آن«(. اونا»و « ها آن» خنثایِ

 این زبانکه در  ییجا آنموضوعیت دارد و نیز از  از حیث شخص و شمار اشاره شد،
توان ا ضمیر فاعلی از روساخت جمله وجود دارد، مییفاعل  عموماً امکان حذف
اند زیرا بوده« شما»( 4شمارۀ ) کالمپارهضمایر حذف شده در  یِاستنباط کرد که تمام

دارد.  ت دستوریو ... مطابق« بدانید»، «بشنوید»این گزینه است که با افعال جمع 
گذارد همانی نیست کند و اثری که بر جای میمقصد می کالمپارهترتیب، کاری که  بدین
و  جای معرفی شخصیتی که لحن عامیانه همبدأ محقق ساخته است؛ بکالم پارهکه 

به لحنی  گیرد و با مخاطبغیرمؤدبانۀ نوجوانان یاغی و ضداجتماع را به کار می
کند، شخصیت متفاوتی به تصویر کشیده شده است که خودمانی و غیررسمی گفتگو می

ای را دادهقورتن باالشهریِ عصانانوجوا ،بیش بیگانه است و بیشتر و با چنان زبانی کم
 د.نگویکند که به لحن خشك و رسمی سخن میتداعی می

، بینیاد کاه مای   گذرانیم. چناان می( را از نظر 5اکنون ترجمۀ آقای محمد نجفی )دادۀ 
اسات کاه مباین     از صافی زبان و فرهنگ فارسای عباور داده   یی راهاعمدتاً گزینه نجفی

را  راویای و عامیاناۀ ماورد اساتفادۀ    سایاق محااوره  بتواناد  تاا   هستند سبك غیررسمی
رِ خودمااانی )و در را در انتخاااب ضامی  تو/شاما تمااایز کاه   از جملااه آن کناد  باازآفرینی 
ت با آن باه تناساب   در مطابقرا و بالطبع، انتخاب شمار مفرد « تو»محذوفِ(  ،روساخت

وی در همین راستا، در ارجاع به پادر و ماادر راوی   رعایت نموده است. بافت موقعیتی 
و به اقتضای  کند که آشکارا غیررسمی استاستفاده می« جفتشون»ضمیری از عنصر شبه

« هار دوشاان  »)در مقایسه با گزینۀ رسمی  به کار گرفته شده است تو/شما تمایزرعایت 
هاای زباانی و فرهنگای،    کااربرد صاافی   درترتیاب، نجفای    . بادین در برگردان کریمی(

کالمای راوی را در   مالحظگایِ کتای و بای  نزاکه بیاست هایی را به عمل آورده انتخاب
همااهنگی  از راوی ردازی سلینجر پبا نوع شخصیت و دهکربازسازی ی تا حدودترجمه 
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 .  6دندار
 vousضمیر رسمی  نقشیِ تمایزتجربۀ جالبی دربارۀ  تکراربگذارید بحث را با 

آن در ترجمه  نحوۀ مواجهه با)تو( در زبان فرانسه و  tuضمیر غیررسمی  از)شما( 
رجمه اسکوارتز که از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ت. مترجمی به نام راس 7بگیریم پی
 جوانی مرد، اُرالندو( که در رمان 2006است )در بسنت و بوش، داده کند، گزارش می
 «شما»رسمی  ضمیر از همواره گفتگو با یکدیگر در آلین نام به یخانم و لوسین نام به

غیررسمی  ضمیر ناخواسته اما در نقطۀ اوج داستان، شخصیت زن قصه کنندمیاستفاده 
 آن ۀدربار و شده متوجه را ضمیر کاربرد در تغییرلوسین  ؛دگیرکار میرا به « تو»

از گفتگو، وی این بخش دهد که درعوض ترجمۀ مترجم گزارش می کند.می اظهارنظر
 و هشد خم جلو به آلین را به متن اضافه کند که طی آن،ای صحنه ترجیح داده است

 به که بود این دفمهنویسد: اسکوارتز می .ردگذامی لوسین بازوی روی را دستش
 ابراز برای جز هاانگلیسی زیرا بدهم نشان را «صمیمیت ابراز» زبانانگلیسی ۀخوانند

کنم این گوید: گمان می؛ و در ادامه میندورزمی اجتناب یجسم تماس از صمیمیت
دهد نشان میبه خوبی  فوققابل توجیه است. تجربۀ حل برای ایجاد تعادل فرهنگی راه
« صمیمیت»، «احترام» قبیلاز  تو/ شماحاصل از تمایز  8«گفتاریِ هایکنش» ینیبازآفرکه 
 بازآفرینیاگر نتوان این  ای کهگونه هب داردتا چه اندازه در ترجمه اهمیت « رسمیت»یا 

راهکارهای  هتوسل ب زای جچاره، های متعارف به انجام رساندیابیرا از طریق معادل
  د. باقی نخواهد مانمی غیرکال به شیوۀجبرانی ولو 

ه زباان  با اسات   تو/شمافاقد تمایز نگلیسی که اکه در ترجمه از زبان  کوتاه سخن آن
در  «مان »هاای ضامیریِ   انتخااب یادشده ضروری است )تمایز فارسی که در آن رعایت 

                                                           
6
« روایت»به عنوان مخاطب راوی با انتظار خواننده از ژانر « تو»رسد کاربرد ضمیر در عین حال، به نظر می - 

دانای کل یك شخص منفرد را خطاب قرار دهد. در  همخوانی چندانی ندارد، زیرا به ندرت ممکن است راویِ
در نثر مربوط به آن و تصریف افعال « شما»برد ضمیر کار و آن پیشنهاد دادتوان گزینۀ سومی را نیز جا می این

پیشنهاد انتظارات رسد این به نظر می ]الی آخر[. نبشنویقضیه رو  نخوایمیاگه واقعاً  ؛ مثالً:شکسته است
سازد و در عین حال، درجۀ رسمیت را نیز روایت داستان از زبان راوی دانای کل برآورده میشیوۀ خواننده را از 

 ب متن مبدأ، تقلیل خواهد داد. به تناس
7
 مترجمفصلنامۀ که با ترجمۀ خانم آزادۀ اسالمی در شمارۀ حاضر « مداخله مترجم در متن»مقالۀ  به نقل از - 

  ده است.گردی منتشر
8 Speech acts 



  137  ///// شمار و شخص در برگردان ادب رعایت درجه

؛ «سارکار »یاا  « حضارتعالی »، «جنابعاالی »، «شما»در برابر « تو»؛ «اینجانب» یا «بنده»برابر 
در برابار  « ماا »؛ «مشاارالیه »یاا  « ناامبرده »، «ایشون»، «ایشان»، «وی»در برابر « اون»یا  «او»
و ... و نیاز انتخااب   « نامبردگاان »، «ایشان»در برابر « اونا»یا « اه اون» ،«ها آن»؛ «اینجانبان»

ی بالفصال اهمیتا   در دستگاه ضمایر(، توجه به بافت ماوقعیتیِ  شخصشمار متناسب با 
های مؤلاف  در مقابل، در ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی، هرگاه انتخاب .دارد حیاتی

یاا  )های شخص و شمار در دستگاه ضامایر باا هادف رعایات الگوهاای ادب      از مقوله
 راهکارهاای جبرانای   تواناد از مای و یا عکس آن صورت گرفته باشد، مترجم  (رسمیت

در صاورت امکاان،    ،مؤدباناه یاا  قیدها یاا عنااوین    کاربرد جمله)از کالمی و غیرکالمی
که آشکارا رسامی   to pay a visitمثلِ  عناصر واژگانیِ دوقطبیدار از های نشانانتخاب
هاای گفتااریِ   انعکااس کانش   رایبا ( to visit گزینۀ خنثای و غیررسامیِ   جای هباست 

   .استفاده کند یادشده
 

 کتابنامه
 . تهران: نیلوفر. ترجمه: هفت مقاله از پست و بلند(. 1372، کریم )امامی
-142: 55، شمارۀ 23، سال مترجم، فصلنامۀ «معنا در ترجمه عانوا» .(1393جان، علیرضا )خان

123. 

 ققنوس.  . ترجمۀ احمد کریمی، تهران: مینا/ناطور دشت(. 1346/1381ی. دی. )سلینجر، جِ
 . ترجمۀ محمد نجفی، ویراست دوم، تهران: نیال. تناتورِ دش(. 1388ی. دی. )سلینجر، جِ

  .نیمع: تهران دهم، اپچ ،بافخانهیقال یهابچه(. 1359/1390)  وشنگ ه ،یکرمان یمراد
 
Basnett, Susan & Peter Bush (eds.) (2006). The Translator as Writer. 

London & New York: Continuum.  

Moradi Kermani, Houshang (2000). Carpet Weaving Factpry Children. 

Translated into English by Chris Lear & Soheila Sahabi. Tehran: Moin 

Publishers. 

Salinger, Jerome David (1945/1951). The Catcher in the Rye. 20
th
 Printing. 

Boston: Little Brown and Company. 

Wardhaugh, Ronald (1986). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: 

Blackwell. 
***** 


