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Abstract 

According to Bakhtin's theory; Contemporary novel as a literary genre, in 

accordance with the spirit of the age and human society, has conversational 

relations in linguistic dimensions. Conversational visual novel is the result of 

the entanglement of languages derived from characters, each of whom is 

present in the novel and interacts with different worldviews, ideologies, 

social and cultural levels. "Night Mail" in a multi-voiced world, with the 

drawing of different sounds, has the feature of heteroglossia, in each part of 

the novel, interacts dialogically with other languages. This heteroglossia can 

be seen in the language, sound and style of the novel and its translation is 

important in translation. "Night Mail" is a Persian translation of the Arabic 

novel "Barid Al-Layl" by Hoda Barakat. Three translations of this work have 

been made by Hamid Reza Mohajerani, Mansoureh Ahmadi Jafari and Soha 

Banouni and published under the title "Night Mail". Examination of about 

60 examples of translations shows that the immigrant translator was more 

successful in translating the heteroglossia feature than the other two 

translators. 

Keywords: Novel translation, Heteroglossia, Barid Al-Layl, Hoda 

Barakat 
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 رمان « چند زبانی»نقد ترجمه سبک 

 «پست شبانه»رمان سه برگردان فارسی از در 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء)س( فاطمه اکبری زاده
 

  

یسرا شادمان  
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم

 
  

 دهچکی
گون در متناسب با روح عصر و جامعه بشري، داراي روابط مكالمه ،رمان به عنوان نوع ادبي ؛باختين هبر اساس نظري

که هرکدام با  ؛هاستهاي برآمده از شخصيتتنيدگي زبانحاصل درهم ،رمان تصويري گفتگومند .ابعاد زباني است
در « پست شبانه»و در تعامل باهم هستند. رمان  داشتهحضور در رمان  ،فرهنگي مختلف و سطح اجتماعي ،بينيجهان

در هر بخش از  ،و زبان هر شخصيت برخوردار است چند زباني از ويژگيبا ترسيم آواهاي مختلف،  ،دنيايي چندآوا
 و بودهقابل مشاهده  ،آوا و سبك رمان ،. اين چندگانگي در زبانستهارمان، در تعامل گفتگومند با ساير زبان

. رمان است که اين مقاله به ترسيم و تحليل اين ويژگي خواهد پرداختبسيار حائز اهميت  ،گردان آن در ترجمهبر
تالش دارد با روش  حاضر اثر هدي برکات است که مقاله« بريد الليل»برگردان فارسي از رمان عربي « پست شبانه»

 ،هازباني اين رمان در ترجمهبرگردان ويژگي چندنگي چگوآن بپردازد تا  فارسي هايبه نقد ترجمه ،تحليلي -توصيفي
که به قلم حميدرضا مهاجراني، منصوره احمدي جعفري و سها ترجمه از اين اثر صورت گرفته  سه. شودواکاوي 

باني متجلي در در چند ز هاترجمه نمونه از 60بيش از  بررسيدر  به چاپ رسيده است.« پست شبانه»بعنوني و با عنوان 
رسد هرکدام از مترجمان در برگردان ويژگي چند زباني تا مي به نظر دوصدايگي گفتمان، و زبان شخصيت و لحن

 اند. بعنوني در اين زمينه، عملكرد ضعيفي داشته و اغلب ترجمۀ قابل قبولي ارائه نكرده است.حدّي موفق بوده

 
 زباني، پست شبانه، هدي بركات. ترجمه رمان، چندکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

پهرداز قهرن بيسهتم تهرين نظريههم(  بهه عنهوان بهزرگ1975-1895باختين نظريه پرداز بزرگ روسي )

تنها نهوع  رمان ؛اعالم کرد 1"منطق گفتگويي"با عنوان  خود( در نظريه مشهور 56: 1380)تودروف، 

هها در تنيدگي آواهاست و تنوع اجتمهاعي زبهانصحنه درهم ،ادبي است که همچون روح عصر خود

گهون رمهان، در ضهمن ويژگهي (.  بافت مكالمه33: 1390بستر آن قابل بروز و ظهور است )باختين ، 

و آنهها را در مكالمهه بهاهم  کردهها را بازنمايي سبك و هااي از انواع زبانمجموعه ،خود 2چندآوايي

ان متنهي گفتگومنهد کنهد. رمهرمان تعبير مهي3«چندزباني»دهد که وي آن را به عنوان ويژگي قرار مي

دهنهد ها و نظرات مختلف در تعامل باهم، واقعيت اجتماعي دنياي رمان را نشهان مهياست که ديدگاه

هها و فكري آن و ها برآمده از تيپ شخصيت فردي، اجتماعيسخن شخصيت .(38 :1989 ين)لحمدا

هها و ها، بينشاز لحن دنيايي ،هاي روانشناختي، اجتماعي و ايدئولوژيك است. رمانسرشار از داللت

گيهرد. قهرار مهي ههاي ديگهربا گفتههيابد و در تعامل گفتگومنددر زبان تجلي مي کههاست بينيجهان

 (.36: 1396کنهد )بهالو، فضايي چند بعدي و چند زباني را فهراهم مهي ،هاهاي متفاوت شخصيتزبان

اهميهت دارد. همچنهين الزم اسهت هاي زباني و سبكي متداخل آن مان، توجه به اليهربراي فهم يك 

اند کشهف و فهميهده شهود شناختي بروز کردهاي زبانهاي زباني مختلف که هر يك طبق قاعدهگونه

اهميت درک چند زباني و ويژگي دوصدايگي گفتمان رمان در نظر باختين به  .(33 :2017، )وديجي

ود، اگر نتواند خهود را در حهد شناختي سبك منحرف شنويس از زمينه زبانحدي است که اگر رمان

اي آگاهي زبان شناختي متناسب قرار دهد و اگر نتواند دو صهدايي ارگانيهك و مكالمهه درونهي واژه

 ها و مسائل اصلي نوع رمان سر دربيهاوردتواند از قابليتگاه نميهيچ ،زنده و در حال تحول را دريابد

خصايص سبكي رمان، اهميت ترجمه آن روشهن . با توجه به اهميت درک اين (126: 1383باختين، )

 است و بايد مورد نظر مترجمان رمان قرار گيرد.

اسهت و بهه جههت  م2019 اثر هدي برکات برنده جايزه بهوکر عربهي سهال« بريد الليل»رمان عربي    

توسهط سهه متهرجم « پسهت شهبانه»بهه زبهان فارسهي نيهز بها عنهوان   اهميت آن در رمان معاصر عربي،



 

 

 رمهان شده است. به فارسي برگردانده ا مهاجراني، منصوره احمدي جعفري و سها بعنوني()حميدرض

کند چراکه اين خصيصه سبكي به دليهل واکاوي ميزباني را چند ، مؤلفهسبك رمان در ترسيم حاضر

اي صرفا بنا بهه توانمنهدي خهود در گيرد و اغلب مترجمان حرفهپيچيدگي اغلب مورد توجه قرار نمي

بررسهي  با تبيين اين خصيصهه رمهان اين جستار در تالش است پردازند.ترجمه به برگردان آن مي امر

هاي اين آيا ترجمهپذير است و هايي امكانکه ترجمۀ سبك چندزباني رمان با دقت به چه مؤلفه کند

 ۀن، ترجمنيكو يك رما ۀاند اين ويژگي مهم در سبك رمان را بازتاب دهند؛ چراکه ترجماثر توانسته

 ۀ حاضهر. مقالهاسهترمهان  ، سبكي و زبهانيتمام ابعاد روايتي برگردانجمالت نيست بلكه  و واژگان

آن « چنهدزباني»اثر هدي برکات با تمرکز بر ويژگهي « پست شبانه»هاي رمان کوشد به نقد ترجمهمي

هها شخصهيت ههايهاي آن خواههد پرداخهت و گفتههترجمهنقد لذا به بررسي رمان و سپس  ؛بپردازد

پهردازي از ههاي گفتههپردازي، تداخل رمان با ديگر انواع ادبهي و تهداخل سهبكمتناسب با شخصيت

 کند. بخشي را بررسي ميدورگه سازي، جدل، پارودي و سبك

 است: زير در صدد پاسخ به سواالت حاضر پژوهش

 است؟ارزيابي  هايي قابل مطالعه ودر چه مؤلفه« پست شبانه»ويژگي چند زباني در رمان  .1

 ؟اندرمان مذکور ارائه دادهويژگي چندزباني تري از کداميك از مترجمان، برگردان موفق .2

 شوند عبارتند از:که در اينجا مطرح ميفرضياتي 

ههاي بها توجهه بهه سهبك روايتهي نامهه در بخهش اول و بيهان خودگهويي« پست شبانه»رمان  .1

ي داسهتان را در تعامهل گفتگومنهد بها ههاشخصيات در دو بخش انتهايي، گفتمان شخصهيت

هها بنها بهه تيهپ ههر ديگر آواهها قهرار داده اسهت و چنهدزباني را در حهوزه زبهان شخصهيت

شخصيت رقم زده است.  همچنين چند زباني در تداخل زبان رمان با ديگر انواع ادبي و غير 

پهردازي از هاي گفتهتداخل سبكادبي در زبان شخصيت ها و نيز دوصدايي در گفتمان در 

 قابل مشاهده است. بخشيدورگه سازي، جدل، پارودي و سبك

در بررسي دوصدايي در گفتمان رمان، به نظر مي رسد که مترجمان ترجمهه مطلهوبي ارائهه   .2

 اند و تداخل آواها و تناظر يا تالزم يا تضاد در دوصدايي  مورد نظر قرارنگرفته است.نكرده
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نمونه متعدد از رمان، انتخاب و به نقد و مقايسه سه  60وق، بيش از در بررسي سواالت و فرضيات ف   

( پرداختهه شهده 1398( و بعنهوني)1399(، احمدي جعفري)1399ترجمه صورت گرفته از مهاجراني)

پذير نيست؛ لذا با معرفهي ها و نقد آنها در اين مجال اندک امكاناست. از آنجا که بررسي تمام نمونه

هها اشهاره خواههد شهد و در پايهان از ميهان چندزباني در هر مورد، به برخي نمونهههايي در باب مؤلفه

 شود. ها به بوته آزمون گزارده  و مقايسه ميشده، ترجمهموارد بررسي

 پژوهشپیشینه 

 توان به موارد زير اشاره کرد: در واکاوي ويژگي چند زباني در رمان، مي

هها را مهن زبهاني در رمهان چهرا ههاي چنهدجلوه» ( در مقاله1394) اکبري زاده و همكاران .1

-، به بررسي گفتمان دوصدايي ميان نويسنده زن و زبان راوي و شخصهيت«کنمخاموش مي

زباني در رمان زنانه ها و زبان انواع ادبي و غير ادبي پرداختند و با مطالعه سه سطح بروز چند

 در گفتمان رمان را تحليل کردند.عناصر مختلف در ايجاد نظام نامتجانس زباني  ،پيرزاد

ههاي آن در رمهان جلوه زباني باختين وآوايي و چندچند»( در مقاله 1396) همكارش بالو و .2

و  به ويژگهي چنهدزباني توجهه کردنهد ،، در کنار ويژگي چندآوايي اين رمان«سنگ صبور

يهان اي ملمههابهه روابهط مك ،ههاضمن برشمردن خصايص آواهاي متن متجلي در شخصيت

 آوايي ميان آنها را برشمردند. آنها نيز پرداختند و وجوه پارودي و هم

-صدايي، ويژگهيچندزباني و چند»اي با عنوان در مقاله (1396) استاد محمدي و همكارش .3

ههاي پسهامدرن ضمن برشماري و ترسهيم مشخصهه ؛«رمان شب ممكن هاي پسامدرنيسم در

ار زبهان فارسهي کنزبان انگليسي و فرانسوي در  بستکارو  زباني اشاره کردندبه چند ،رمان

واژگهاني متفهاوت بها زبهان رسهمي از سهوي  کهارگيريبههو نيز اسهتفاده از زبهان عاميانهه و 

 زباني برشمردند.ها را نمودهايي براي تجلي ويژگي چندشخصيت

رمهان  سهبك ترجمه نقد حوزه دربا توجه به اينكه در پيوند بين نظريه رمان و مطالعات ترجمه يعني   

اي نهو بهراي رسهد ايهن مقالهه دريچهه، به نظر مهيهاي چندزباني، اثري مشاهده نشدبا توجه به ويژگي



 

 

تواند نظر پژوهشگران ترجمه ادبهي و مترجمهان رمهان را بهه ايهن هاي ترجمه رمان باشد و ميپژوهش

است لذا اين  وهش قرار نگرفتههنوز مورد پژ نيز« بريد الليل». از آنجا که ترجمه رمان مهم جلب کند

 پيشتاز دانست. در نوع خود توانجستار را مي

 برخی مفاهیم نظری .2

 چند زبانگی رمان .1-2

رمان به عنوان نوع ادبي ويژه، متناسب با خصهايص عصهر جديهد، دنيهايي چندگانهه و چنهد سهطحي   

تاني در بسهتر زمهان و کند. زبان در رمان صرفا تعبيهر از حهوادد داسهاست که از طريق زبان بروز مي

ها و نظراتي است که پيوند ميان آواي نويسنده مهتن مكان نيست بلكه زبان بستر ايدئولوژيك ديدگاه

اثر کالمي، کليتي تكرار نشدني، يكتا »کند. گفتار ها را در قالب گفتار بازنمايي ميو آواي شخصيت

 «دههد.اجهزاي آن را تشهكيل مهياز  يو محصول فرآيندي تكويني است که ماده زبانشناختي تنها يك

هها وجهود شماري که در همه زبانهاي کالمي بيبراي توصيف اليه» باختين .(58: 1377)تودوروف،

را  4يها بهر عملكهرد معنها در گفتهه، اصهطالح چنهدزبانهاي تسلط اين اليهدارد و براي توصيف شيوه

 تههاي متفهاواي رسهميت شهناختن زبهانبهه معنهچند زبهاني لذا  .(103: 1388)مكاريك،« ابداع کرد

هاي مختلف گفتمان رمان اسهت کهه در در اليه ،هاي اجتماعي، صنفي، ادبي و طبقاتي مختلفگروه

هها، صداي نويسنده در مكالمه درونهي بها ايهن زبهان ،هاسطح گفتمان راوي، گفتمان حوزه شخصيت

و بهاختين  84: 1987گيرد )بهاختين، ميهاي ايدئولوژيك و اجتماعي،  شكل گفتارها يا همان ديدگاه

هها در چندگانگي است و انواع گفتمان (. سبك رمان سبكي خاص و برساخته از تنوع و124: 1382، 

چنهدزباني در رمهان در زند. سبك رمان را رقم مي، عرصه آن حضور دارد و مجموع اين چندگانگي

يابهد و در دوصهدايگي حاصهل از مهي ها، تداخل انهواع ادبهي و در زبهان راوي تجلهيزبان شخصيت

 تداخل زبان ها و آوها بروز دارد.

 

 



 (1400زمستان ) | 1شماره  |اول  | پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

 

 

 دوصدایگی در رمان .2-2

شود، بازتابانده نوع تفكهر و هاي مختلف انجام ميهاي مستقيم در رمان که از طريق شخصيتگفتگو 

مهاعي هاي اجتها و ديدگاهها و زبانايدئولوژي شخصيت است. اين تنوع زباني ريشه در تنوع گفتمان

 ،غليشه اجتمهاعي، سهطح با متناسب شناختي نشانه نظام و (125: 1383باختين، ) دارد شناختي زبان –

هاي ديگهر هاي ديگر و آگاهيگون با زبانط مكالمهابه نوعي در ارتباست که تربيتي و فرهنگي فرد 

هها و ن ديگري، لحهنگفتمان نويسنده با ورود به درون گفتما ،هاي مختلف رمانباشد. در اليهنيز مي

-اي بر مبناي مكالمه و تبادل  ايجهاد مهيبندد و براي آن زمينهکار ميخود را در آن به عبارات خاصّ

حاصههل تههداخل و تعامههل گفتگومنههد ميههان  ،در رمههان 5گفتمههان دوصههدايي .(151 همههان،) کنههد

 گفتارهاست.

 گهو و نويسهنده(متفهاوت )سهخناي گفتاري مربوط به دو نظهام نشهانه ؛سخن دوسويه )دو صدايي(   

 در سخنان بازنمايي شده که از طريق آن چند آوايي و چند زباني در اثر (111: 1388احمدي، ) است

 :(26: 1382)مقدادي و بوباني،  گيردمي شكل

 )نقل قول مستقیم( تک صدا             سخن بازنمایي شده  

 همگرا )سبک بخشي( دورگه                                                                                                           

 منفعل )مجهول( 

 واگرا )نقیضه(                                                            دو صدایي                                    

                                                                                                                                                                         (84: 1986؛ دورگه )باختین، فعّال )معلوم( )جدل پنهان یا آشکار(                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        

اما بايد توجه داشت کهه حتهي مكالمهه درونهي  .سخن تك صدا همان شكل نقل قول مستقيم است   

طنهين و لحهن صهداها و  ،از ويژگي گفتگويي خالي نيست و در صهداي شخصهيت ،شخصيت با خود

 (.126: 1996تودوروف، ) شودشنيده مي نيزديگر  هايايدئولوژي

 



 

 

ست که در دوصدايگي نهوع مجههول، نويسهنده سهخن به دو گونه مجهول و معلوم ا سخن دو صدايي   

 7بخشهيو سهبك 6)پهارودي( نقيضههگيهرد و شهامل کار ميگيري مورد نظر خود بهغير را براي بيان جهت

شهود. در اما حضور آن حس مي .سخن غير هيچ تثبيت مادي ندارد ؛در نقيضه و سبك بخشي»است. 

« شهود.ما اين زبان در پرتهو زبهان ديگهري ارائهه مهيا .است اينجا فقط يك زبان در گفتار محقق شده

مانهد در دوصدايگي نوع معلوم، سخن غير خارج از سخن نويسنده باقي مهي .(143: 1377تودروف،)

 8جهدلکنهد. در اين سخن غير را همواره مدنظر دارد و بها آن مناسهبت برقهرار مهي ،اما سخن نويسنده

شهود. گذار مييابد و تأثيربلكه خود امكان عمل مي ،شودسخن غير با تفسيري جديد باز آفريني نمي

کشمكش يا ستيز محسوسي در گفته وجود داشته باشهد کهه بهه واسهطه آن، بايد در اين شكل سخن، 

خيهزد. چنهين کالمهي بهه طهور فشهرده در درون خهود يك صدا قاطعانه به مقابله با فردي ديگر برمهي

جايگاه ديدگاه متعارض بايد توجه زيادي بهه سهبك، نحهو و است و براي تعيين  مكالمه پردازي شده

باشهد. )جدل آشكار( مهي لحن آن کرد. انواع متعدد دوصدايگي معلوم: جدل پنهان و نگاه مضطربانه

دو رگهه »درجه ديگري از حضور سخن غيهر در کهالم وجهود دارد کهه بهاختين آن را  .(140 همان،)

 :1377تهودروف، ) «ز نقهل قهول آزاد )غيهر مسهتقيم( اسهتدورگه کردن، تعمهيم ا»نامد. مي 9«کردن

توان به اشكالي از قبيل بحث يها جهدل يها گفتگويي را نمي . البته بايد اشاره کرد که انوع روابط(144

ر.ک، ) ترين اشكال آن هستند. اشكال ديگري نيز وجود دارنهدها تنها آشكاراين .کرد نقيضه محدود

 .(145 :1377تودروف، 

  "پست شبانه"چندزبانی رمان جمه سبک نقد تر .3

 شخصیت ۀگفتمان حوزترجمه  .1-3

در واقع سخن و  شود وهاي زباني ترسيم مياز خالل زبان و رمزگان ،شخصيت در دنياي رمان هر   

فكري و فرهنگي افراد در سطوح مختلف جامعه است  ،کننده سطح اجتماعي گفتمان وي ترسيم

هاي زباني کند؛ عادتطالحاتي که هر شخصيت استفاده مينوع اص .(150 : 2012الجزيري، )

 درچندزباني ويژگي کيب نحوي يا معنايي، منجر به بروز ا، نوع واژگان و حتي نوع ترتشخصي

 .شودرمان مي
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هههر بخههش از رمههان دربههاره يههك شخصههيت اسههت کههه بههراي مخاطههب  "پسههت شههبانه"در رمههان    

شهود کهه در قالهب نامهه نگهارش مهيش عمهده رمهان بخهکنهد. از حقايق و وقايع روايهت مهي ،خود

مهتكلم بها . امها در خهالل همهين زبهان رسهمي اسهت کهه به نوعي زبهان رسهمي و قالهب مرسهوم دارد

زنههد. ايههن رقههم مههي را ي دوصههدايينگفتمههاخههود حضههور دارد و  هههاي شخصههيتيتمههام ويژگههي

ههها بسههيار شخصههيتزبههان در معرفههي ايههن  .گوينههدپههرده سههخن مههيههها اسههم ندارنههد و بههيشخصههيت

 و تههرين کههارکرد گفتگههو، نمههايش تنههوع کالمههي و چنههدگانگي آوايههي اسههتاهميههت دارد. مهههم

-بهي ي،پهردازي مسهتقيم بهدون دخالهت راوگفتهه. اينكه ههر فهرد نقطهه نظهرات خهود را نشهان دههد

گفتگههوي آزاد  .دشهومههيپهردازش  اوکههه متناسهب بهها  اسهتشخصههيت  کننههده آگهاهيبيهان ،طرفانهه

شخصهيت اسهت. ترجمهۀ دقيهق بها شناسهايي ههر  واسهطهدهنهده صهداي مسهتقيم و بهينشهانمستقيم، 

گزينههد و برگههردان متناسههب بهها حههال و هههاي او، زبههاني متناسههب را برمههيشخصههيت و تمههام ويژگههي

 دهد.ها ارائه ميهواي شخصيت

دم قهوي و توان چنهين دريافهت کهه در ظهاهر آدر حوزۀ شخصيت نامه اول؛ بنا بر اعترافات وي مي   

محكمي است. ولي در باطن، شخصيتي مهردد، بهه شهدت مضهطرب، آشهفته، دودل و ترسوسهت. در 

ههاي دههد بهه دليهل حقهارتاش احساس پشيماني دارد ولي از طرفي به خود حق مهيرابطه با معشوقه

گونهه آورد، آندوران کودکي و طرد شدن از سوي مادر و داليل ديگهري کهه در توجيهه خهود مهي

 باشد. د كردهبرخور

 (.9: 2018،)بركات أنا عدائي؛ عندي رغبة عمیقة في ایذاء 1نمونه 

آید دیگران را اذیت بهانه بدم نميو حتي گاه بي ندها بگذارسر غریبهكه دوست دارند سربه مهایي هستنمن از آ 

 (.12: 1398)مهاجراني، كنم

 .(9 :1399،ديمخواست آدم ناشناسي را اذیت كنم )احبه شدت دلم مي

 .(7 :1398)بعنوني، اذيت کنم وخواست حتي افرادي که هيچ آشنايي باهاشون ندارم رانگار دلم مي

خصيصه چند زباني در چندگانگي آوايي در حوزه زبان اين شخصيت در اين نمونه قابل پيگيري   

بايد در کالم او  هاي رواني وي ترسيم شده است کههايي از ويژگياست. زبان شخصيت با اليه

رديابي شود. در اينجا شخصيت رمان به صراحت به مشكل شخصيتي خود اشاره دارد و از جملۀ 



 

 

، دال بر خصلت «عميقۀ رغبۀ»در همنشيني با واژه « ايذاء»کند. واژۀ اسميه دال بر ثبوت استفاده مي

کالم  بايد در  هاي ثابت شخصيتي روانيرواني وي در آزار عمدي ديگران است؛  لذا خصيصه

از شدت اين اعتراف « سر به سر گذاشتن»، و نيز «گاه»ترجمه نيز لحاظ شود. ترجمۀ اول با استفاده از 

است. احمدي در کاسته است. ترجمۀ سوم نيز عدم قطعيت در اين نقيصه شخصيتي را بيان کرده

 تر عمل کرده است.مقايسه با دو مترجم ديگر به نظر موفق

ن أنقصها بسوالک المستمر عن الضمانات عن خدمة ما بعد البیع. إلي متي سـ... امتحان مستمر و تریدین أنت م 2نمونه 

 (.20: 2018أن أسقط في االمتحان )بركات،

-تا كي مي ...پرسیديرا ناقص و ابتر گذاشتي به این خاطر كه مدام از گارانتي بعد از فروش ميتو بودي كه آن 

 .(28 :1398م )مهاجراني،اهثابت كني كه مردود و سرشکستم و ايخواستي بیازمای

 ...كي تا. ها، درباره خدمات بعد از فروشت درباره ضمانتاآوري، با سواالت همیشگيكسي هستي كه كم مي

 .(21 :1399خواهي كه در امتحانت شکست بخورم )احمدي،كني و مياین طور مرا امتحان مي

 ون شکست خوردما انگار آزموني در سرنوشتم هستي كه همیشه در. دارم تو هموني هستي كه اونو كم

 .(23 :1398)بعنوني،

کند به اينكه اين برخوردها، به دليل اين شخصيت در فرافكني قصور خويش، معشوقه را متهم مي  

آميز در کالم وي ناشي از خصيصه رواني گرايانه او بوده است. لذا لحن طعنهرفتارهاي وسواس

اوست.  اين لحن بر آمده از حوزه زبان شخصيت در ترجمۀ مهاجراني منتقل شده است. احمدي 

آميز را در انتها به خوبي بيان منظور عبارت اوّل)عبارت خط کشيده( را تا حدودي منتقل و لحن طعنه

آميز شخصيت ترجمه نشده است. ترجمه بعنوني به شدت دور از مقصود است و لحن طعنهکرده

 .است

توان به نامه دوم ها که در طول هر نامه قابل بررسي است؛ ميدر نمونه ديگر در باب شخصيت   

نويسد. آنها به ياد ايام جواني، براي اشاره کرد که پيرزن به مرد خارجي )دوست دوران جواني( مي

سد. اين پيرزن با نويگذارند و زن در انتظار مرد نامه ميديدار دوباره با يكديگر، در هتلي قرار مي

 گويد و کالم او در ميانۀ واقعيت و خيال در نوسان است.اشياء و از زبان اشياء سخن مي
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أنا دائما هکذا، أتأرجح بسهولة بین خیالي الخصب، أعني أوهامي و الواقع. أخلط كثیرا بین ما هو وهم و ما هو  3نمونه 

 (.33: 2018الحقیقة )بركات،

كنم. منظورم این است كه تم كه همیشه بین مراتع سرسبز اوهام و حقیقت سیر ميمن آدمي هس ،درست است 

 (.46: 1398،زنم )مهاجرانيچرخ ميهمیشه بین توهماتم و حقیقت سگ

كنم خیلي قاطي مي ،منظورم وهم است ،من همیشه این طورم. به راحتي دنیاي واقعیت و رویا را ،درست است

 (.35: 1399،كنم )احمدييبین خیال و واقعیت اشتباه م

البته بهتره بگم توهماتم. خیلي پیش اومده كه مسائل واقعي رو  ،كنممن همیشه بین خیاالتم جوالن مي ،درسته

 (.40: 1398،قاطي كنم )بعنوني

-داند که هميشه غرق خيالپسندد و اين را هنر خود ميپردازي خود را ميپيرزن ويژگي خيال    

 #«وهم»، «الواقع» #«أوهامي«= »خيالي الخصب»آميزد. و واقعيت را با تخيّل درميشود پردازي مي

شمرد و ميان دوگانۀ توهم و واقعيت، کالم خود را جاري ابتدا قوۀ تخيل خود را فعال مي«. ۀالحقيق»

ها برآمده از خصيصۀ چندزبانگي در سازد.  تفاوت زبان اين شخصيت نسبت به بقيه شخصيتمي

هاي کالمي ت. ترجمه بايد لحن وزبان اين شخصيت را به خوبي ترسيم کند و به اين تقابلرمان اس

ها را در زبان وي توجه داشته باشد و با حفظ انسجام تعابير، نوسان شخصيتي وي ميان دوگانه

بازنمايي کند. مهاجراني و احمدي به نوعي اين نوسان بين دو واقعيت و خيال را با ذکر واژگان 

و « سگ چرخ»به « أخلط»و « کنمقاطي مي»به « أتأرجح»اند اما  هرچند اصطالح د ترسيم کردهمتضا

أتأرجح: در »رسد عبارت برخالف پندار نيكوي زن از خويش است و به نظر مي« اشتباه مي کنم»

ه و مناسب باشد. بعنوني به درستي اين تضاد دوگانه را نشان نداد« آميزمأخلط: درهم مي»و « نوسانم

 کمتر از دوگانه متضاد استفاده کرده و در جمله اخير هم به ذکر )مسائل واقعي( اکتفا کرده است.

 همجنسپسر بيمار براي مراقبت از سالمتي رفيق  ؛به پدرگرا همجنساز طرف پسر در نامه پنجم    

 اهد.خوشود و از پدر کمك ميو دچار بيماري، تنگدستي و بدبختي مي کندخود مهاجرت مي

و وحشت داشته  او ميز براي پدري که ازآاستفاده از کلمات محبت درپاسخ پدر  بهاضطرار 

 گويد:است و مينياز به بخشش و حمايت ، جهت هاوري خاطرات کودکي و سختيآياد

 .(85 :2018)بركات، كنت أعتقد أن الحبّ الذي أكنّه لک كفیل بحلّ عقدة من لساني 4نمونه 



 

 

 :1398مهاجراني،)نهان كردن عشقي كه به تو دارم به تنهایي براي بازكردن گره زبانم كافي استكردم پفکر مي 

121.) 

 (.93 :1399احمدي،) كردم عشقي كه به تو دارم براي باز كردن زبانم و راحت حرف زدن با تو كافي باشدمي فکر

 (.113 :1398 بعنوني، ) بشهباز  مم ضامن میشه یه روز گره زبانركردم عشقي كه بهت دافکر مي

هاي رواني، جسمي و اجتماعي اوست. زبان رسمي رمان در دل زبان اين شخصيت برآمده از ويژگي

کند. انتخاب هر واژه در جانشيني با هاي شخصيتي را بازنمايي ميخود، زبان وي با تمامي اليه

نيز به همان اندازه با شناخت معنا به دقت جهت بيان لحن اين شخصيت است که مترجم واژگان هم

هاي متناسب را بر زبان وي جاري سازد. مهاجراني در ترجمه به )پنهان اين شخصيت، بايد واژه

است. شايد بتوان اينطور تعبير کردن عشقي..( دچار اشتباه شده و منظور را به درستي منتقل نكرده 

به نظر «.  زکردن گره از زبانم کافي باشدکردم عالقه زيادي که به شما دارم براي بافكر مي»کرد: 

عالقه »و ترجمه « تو»به جاي « شما»رسد ترجمان رابطه سلسله مراتبي ميان پدر و پسر با تعبير مي

گذاشته و در عين کند که به پدر احترام مياز شخصيت پسري حكايت مي« عشق»به جاي « فراوان

 در زبان وي در دو ترجمه بعد هم لحاظ نشده است.عالقه، از او دور بوده است. ترجمه اين خصيصه 

هاي منحصر به فرد ها با شخصيت خاص با ويژگيتوان گفت در هر بخش از نامهبدين ترتيب مي   

مواجه هستيم که هريك لحن و زبان خاصّ خود را دارند و مترجم بايد بتواند همان لحن و فضاي 

آن گير افتاده است را با انتخاب درست تعابير فكري شخصيت و موقعيت اضطراري که شخصيت در 

 نشان دهد. 

 در رمانانواع ادبی و غیرادبی ترجمه زبان  -3-2

برد و مي کارهرمان به عنوان نوع ادبي ويژه در دنياي چندگانه خود، ترکيبي از تمام انواع ادبي را ب 

کار هها و آواهاي ديگر بن آگاهيدارد و ديگر متون را به عنوا به همراه هاي آنها را با خودويژگي

. (38: 2017وديجي، کند )هاي تازه و خاص متناسب با گفتمان خود را پردازش ميبندد و ارزشمي

هاي معنايي متفاوت، زبان دين، زبان سياست، زبان ها با اليهزبان شعر، استفاده از تشابيه و استعاره

 . شوندته ميو... در دنياي رمان به کار بس عاميانه فرهنگ
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است؛ تا به نوعي ويژه روانشناسي استفاده شدهدر زبان شخصيت نامه اول از اصطالحات علمي و به   

هاي شخصيتي خود رويكردي دهنده اين مسئله باشد که شخصيت حاضر، در شناخت اليهنشان

 علمي دارد.

ها أساس شخصیة البالغ؟ السنوات البدایات السعیدة هل هذا ما تریدین معرفته؟ طفولتي؟ السنوات التي علّموك أنّ 5نمونه 

 (.14: 2018بالضرورة؟ )بركات،

هایي كه در سرت فرو كردند سنگ بناي همان سال ام را؟دوران كودكي ؟استي بدانيوخخوب همین را مي 

 :1398رانيمهاج؟ )شودهایي كه نسوج اولیه خوشبختي در آن بافته ميسال ؟گیردشخصیت انسان در آن شکل مي

19.) 

هاي بالغ هایي كه یاد گرفته اساس شخصیت انساندرباره سال؟ درباره كودكي من ؟خواستي بدانيهمین را مي

 (.14 :1399،ياحمد) ؟هاي آغازین دوم خوب هستندكردي سالفکر مي ؟است

هایي كه یا سال؟ هگیراي كه شخصیت انسان شکل ميدقیقا همون دوره ؟ها رو بدونيخواي اینواقعا مي

 (.14 :1398بعنوني،؟)خواي بدونيميرو چي  ؟زنهخوشبختي انسان رو رقم مي

به حقيقتي علمي اشاره دارد. ترجمۀ مهاجراني به نوعي طعنه است « علّموک»شخصيت با اذعان به    

ت گراست و شخصيت به اين حقيقکه گويي حقيقت ندارد؛ اين در حالي است که زبان علم اثبات

در « بالغ»کند. استفاده از واژه معتقد است و بر مبناي آن، اختالالت شخصيتي خود را واکاوي مي

گونه علمي ترجمه شود. مهاجراني در ادامه روانشناسي داراي معناست و بهتر بود اين اصطالح همان

شخصيت »ت. احمدي از تعابير ادبي استفاده کرده، در حاليكه اينجا زبان علم به زبان رمان آميخته اس

سازي عبارت است. بعنوني با کوتاهرا ذکر نموده اما عبارت دوم را به درستي ترجمه نكرده « بالغ

هايي که به همان سال» مفهوم علمي تصريح شده را به درستي منتقل نكرده است. ترجمه پيشنهادي: 

هاي ايي لزوما سالهگيري شخصيت بالغ است؟ سالتو ياد دادند که سنين کودکي پايه شكل

 «.آغازين خوشبختي؟

ها از هاي فرهنگي مختلفي دارد و از آنجا که نامههر نامه با توجه به شخصيت ترسيم شده، اليه   

توان هاي ادبي ميزبان افرادي عادي، در حاشيه، دورافتاده و طرد شده نگاشته شده، لذا به ندرت اليه

هايي از فرهنگ شرقي وجود ۀ آداب شرقي وطن خود، اشارهديد. در نامه دوم از سوي پيرزن دلبست

 دارد.



 

 

ام كلثوم على ما أذكر، لکنک ال تعرف عبدالحلیم... ربما سأحدثک عن حبي الالمحدود  الديڤاأنت تعرف  6نمونه 

لعبدالحلیم، وكیف أودي بي هذا الغرام الي التهلکة ال هذا موضوع حزین ومحزن، ولسنا هنا لالعترافات 

ساویة. لکن باختصار دمّر هذا الرجل عبدالحلیم، حیاتي. قد یبدو لک األمر سخیفا ،أو أّنه مزاح من إمراة ترید الما

 (.44: 2018 ،)بركاتأن تبدو اوریجینال 

شاید یک بار از عشق فزون از حد و اندازه  نه... ولي عبدالحلیم را يشناسرا خوب ميام كلثوم دانم مي 

موضوع  یک ینا ولش كن!... درا تا لبه پرتگاه نابودي هم بر من م كه چطور این عشقعبدالحلیم برایت گفت

كننده و حزین نداریم، فقط خالصه بگویم برایت  حتاعترافات نارا خیالآلودیست و ما هم انگیز و دردخیلي غم

 به یامسخره باشد  شاید گفتن این حرف از نظر تو خیلي سبک و .بگویم كه این مرد باعث شد زندگیم تباه شود

 (.62 :1398،يمهاجران)سبک خاص خودش را پیش بگیرد  گيخواهد در زندزني بماند كه مي شوخي

از عشق زیاد و بي حدم به عبدالحلیم به تو  شاید ...شناسيعبدالحلیم را نمي اما فکر كنم تو ام كلثوم را بشناسي،

كننده و غمگیني است و ما ت... نه... این موضوع ناراحتبگویم و اینکه چگونه این عشق مرا به بدبختي انداخ

شاید این براي  .ام را نابود كردبراي اعتراف غمناك این جا نیستیم اما مختصر بگویم، این مرد عبدالحلیم زندگي

 :1399،احمديخواهد نشان دهد زني درجه یک است... )تو مسخره باشد یا یک شوخي از طرف زني كه مي

4۷.) 

كه به عبدالحلیم عشقي  از شاید روزي ...دونيتو ام كلثوم را بشناسي، ولي مطمئنم از عبدالحلیم چیزي نمي شاید

ولي  .كننده بشنویمآمدیم حرفاي ناراحتنی هما كولي انگیزه، داستانش خیلي غم ...ولي نه ...داشتم واست بگم

-كه مي هو شوخي زنی هارزششاید یه موضوع بي .عبدالحلیم زندگیمو نابود كرد یعني خیلي كوتاه بگم این آقا،

 (.55: 1398بعنوني،) خواد اصالتشو نشون بده

هاي عاميانه و فرهنگ عامه دارد اما در ترجمه، عباراتي که مهاجراني کالم زن، اشاراتي به ترانه   

دارد. تعلق به همخواني ن« ولش کن»با عبارت « لبه پرتگاه»انتخاب کرده گاه فاقد انسجام الزم است. 

بازنمايي از تعابير مخاطب اوست که در اينجا « اوريجينال»طلبد. فرهنگ عاميانه، تعابيري عاميانه مي

اند و برگردان به توجه بودهکالم زن به کالم مخاطب آميخته و دورگه شده است و مترجمان بدان بي

هاي او، الحليم و عشق به او و ترانههاي ام کلثوم و عبدضروري است. در يادآوري ترانه« اوريجينال»

کند که مترجم نيز بايد به اين تصريح اشاره کند تا فرهنگ عاميانه زن دو بار به اسم وي تصريح مي

آقاي »اند اما تعبير بعنوني در کالم زن را بازنمايي کند. احمدي و بعنوني به تكرار توجه داشته

 «.عبدالحليم...»مناسبي نيست. بلكه بهتر است گفته شود: پرداز اصال تعبير براي ترانه« عبدالحليم
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-تبار با بروز جنبهکنيم که پسر آلبانيدر ذکر نمونۀ ديگر در اين باب، به بخش دوم رمان اشاره مي   

کند و به نوعي عبارات او به شدت داراي هاي هويت ديني خود، از الفاظ و عبارات ديني استفاده مي

 گويد:؛ براي نمونه ميبينامتنيت ديني است

لماذا وضع اهلل ذلک العربى في طریقي وأنا في سبیلي إلي التوبة؟ هل هذا یعني أنّه یرفض توبتي؟ ألنّ ال توبة  ۷نمونه 

اصي؟ أم أنّه یفعل بي كما فعل باالنبیاء الذین أحبّهم، یرید اختباري؟ لمن كان مثلي وارتکب ما ارتکبت من مع

 (.112: 2018ماذا سینفعه اختباري مقتواًل؟ )بركات،

 ؟ن را قبول نکردهبه میعني تو ؟قدم گذاشته بودم قرارداد بهدر مسیر توكه چرا خداوند آن عرب را سر راهمان  

همان كاري را  من یا با ؟محروم استاز توبه  تشلآلوده به اعمال پ ید و دستانلیعني مثل مني با چنان سوابق پ

شد چه  ماما از آنجا كه كشته خواه ؟خواهد كرد كه با پیامبران محبوبش كرد و قصد این كار آزمودن من است

 (.152 :1398مهاجراني،؟ )بردسودي مي

؟ این یعني خدا توبه مرا رد مي كند ؟شتيكردم آن مرد عرب را سر راهم گذاخدایا چرا وقتي داشتم توبه مي

ل پیامبراني كه مثیا با من  ؟نیستاي چون براي كسي مثل من این است كه این گناهان را انجام داده راه توبه

 ؟خورداین امتحان به چه درد مي موقتي كشته شده باش ؟كند مخواهد آزمایشكند و ميدوستشان دارد رفتار مي

 (.122 :1399احمدي،)

 ؟كرده مو ردبهاین یعني اینکه تو .انداخت مزماني كه تو مسیر توبه افتاده بودم، خدا مرد عرب را جلو قیقاچرا د

خواد مثل شایدم مي ؟چون براي كسي مثل من كه مرتکب این همه گناه شده باشه جاي توبه باقي نمونده

م چه سودي واسش ناگه بمیرم امتحان كرد ه؟امتحانم كن ههاي خاص خودش كه دوستشون دارهپیامبران و بند

 (.145 :1399ي،نونع)ب ؟داره

در ترجمه زبان دين به عنوان نوع غير ادبي،  با زبان رمان در آميخته که خصيصه چندزباني را    

کند. نمونه فوق سرشار از تعابير ديني است که بايد در زبان مقصد برابر نهاد واژگاني ترسيم مي

کردم چرا  خدا آن مرد عرب را سر راه من که داشتم توبه مي». ترجمهپيشنهادي: معادل قرار گيرد

اي نيست؟ يا ام را قبول ندارد؛ چون براي مثل مني با اين همه معصيت توبهقرار داد؟ آيا يعني توبه

خواهد مرا امتحان کند؟ کند که با پيامبران مقربش انجام داد؛ ميشايد همان کاري را با من مي

« تشليد و دستان آلوده به اعمال پلسوابق پ»عبارات مهاجراني: «. اي دارد؟تحان منِ کشته چه فايدهام

توان دانست.  اعتقاد به که عبارت پرکاربرد ديني است جايگزيني متناسب نمي« معصيت»به جاي 

حائز توجه « داد آن فرد را در مسيرم قرار»و اينكه « فعل خداوند»قضا و قدر الهي با عباراتي مبني بر 



 

 

رسد بعنوني ترجمه بهتري از اصطالحات ارائه است که در ترجمه ها رعايت شده است. به نظر مي

 ؛ اما شكسته نويسي مناسب لحن رسمي نامه نيست. «ارتكاب معاصي»داده، به ويژه در انتخاب  معادل 

 رمانی در گفتمان گدوصدایترجمه   -3-3

ها و پيوستار رويدادها قابل ها و تنظيم شخصيتم کلي رسمي نامهدارد که در نظاوايي آنويسنده  

زبان  هر  در اين رمان .باشدميگفتگومند و  يتعامل يآواهاي ديگر در پيونددريافت است که با 

تابد و در گفتگو با مخاطب خود است؛ گاه صداي مخاطب را از خالل صوت خود باز مي شخصيت

و  تعامل گفتگومنداين  داي جامعه و فرهنگ وجود دارد.گاه در صداي او انعكاسي از ص

 برشمرد: توان ميواع زير نر ادوصدايگي را د

  سازیدورگه. 3-3-1

در اين تعبير باختين در انواع سخن بازنمايي شده در رمان )مراجعه شود به نمودار بخش نظريه(،  

دار که چندگانگي ريشهستيم تناقض هبرخورد عامدانه ميان دو گفته يا گفتمان دور از هم و مشاهد 

دورگه به نوعي اين  .(537: 2020)عبدالوهاب  دهددر جامعه و طبقات اجتماعي رمان را نشان مي

دو نوع  ؛در دورگه سازي(.  461: 1390باختين، کردن، تعميم از نقل قول آزاد غير مستقيم است )

د مربوط به يك متكلم حضور دارند و به يا دو نوع آگاهي در يك گفتار واح ،دو نوع نگاه ،زبان

که حضور  گيردصورت مي و شخصيت غايبي گويي ميان شخصيت متكلمتنوعي جدل پنهان و گف

و اجازه تخريب زبان ديگر و  دادهفيزيكي ندارد و متكلم نظر و صداي خود را به عنوان حقيقت ارائه 

جدل ميان سازي به نوعي رگهدواين ( 162-161 :2015 مصطفي،ر.ک: دهد )ديدگاه آن را مي

آگاهي و نوع  باهاي اجتماعي متنوع و در واقع تلفيقي از افق ها و نگاه هاي مختلف استديدگاه

 .(164 همان،)متفاوت است بينش 

شود. صدايي مشاهده مي گفتماني دوصدايي دورگه در صداي شخصيت  "پست شبانه"در رمان    

خود متكلم، گاه در جدال با صداي مخاطب و گاه در جدال با  که گاه در جدال با صداي دروني

آيد. شناخت اين صداي دورگه بيرون مياز اعماق ذات گفتگوکننده صداي جامعه است که 
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هاي نهفته در صداي شخصيت در رمان و آنگاه ترجمه آن نيازمند نگاه ريزبين است. ازجمله وچالش

 نمونۀ آن:

هاي دائمي . يكي از چالشتو تفكرات سنتي اوسش مستقيم با مادر شخصيت در نامه اول در چال   

اين شخصيت با گفتۀ مادر خويش است؛ وقتي او را در قطار نشاند و به خروج از سرزمين سوق داد، 

مادر به شدت در عبارات  اين«. نترس و گريه نكن»مرغي به دست او داد و گفت: لقمۀ نان و تخم

که بارها صداي مادر را بازنمايي همواره در جدال با اوست. به طوريجان شخصيت ريشه دوانده و 

 .کشدتنفر و انزجار به جدل آشكار مي باکند و مي

 (.10: 2018،)بركات مذ تحرك ذلک القطار، وهبطت علي ظلمة تشبه مغیب الشتاءات، لم أخف و لم أبک 8نمونه 

 (.12 :1398مهاجراني،)كردم مين، گریه مترسیدن كرد دیگر نميوقتي قطار راه افتاد و آسمان شوالي سیاه شب بر ت 

از وقتي آن قطار حركت كرد و تاریکي شبیه به غروب زمستان مرا فرا گرفت، نترسیدم و گریه هم نکردم 

 .(10: 1399،احمدي)

کردم گريه ميترسيدم و نه ن بر وجودم چيره شده بود، نه ميواز زمان حرکت قطار، تاريكي شبيه غروب زمست

 .(7 :1399)بعنوني،

اي تنها در قطار شود بچهکند؛ مگر ميدر اين سخن، شخصيت، کالم مادر و نگاه او را تخريب مي   

اي نداشته باشد. اين عبارت در داستان بارها تكرار شده و به ناکجا و نامعلوم روانه شود و هيچ دلهره

، اين طعنه و جدال پنهان را در کالم منتقل کند. مترجم بايد ضمن حفظ انسجام تعبير واژگاني

است. احمدي به درستي ترجمه کرده مهاجراني عبارات ناصواب با زمان فعلي نامناسب به کار برده

هاي مشابه اين انسجام تعبير حفظ نشده است. بعنوني نيز زمان فعل را ماضي اما در بررسي عبارت

عيت وقوع در ماضي مطلق، از آن لحظات خاص حكايت استمراري ترجمه نموده، در حالي که قط

تاريكي اين لحظه که همچون تاريكي سرماي غروب زمستان وجودم را فرا »دارد. همچنين تعبير به 

در تناسب با درون اوست که با آرامشي که مادر بدان فراخوانده در تناقض است و اين از « گرفت

 شود.عبارات مهاجراني برداشت نمي



 

 

اش قابل مالحظه است که به شدت به ۀ ديگر از اين شخصيت در بازنمايي صداي معشوقهنمون   

اي گرم و صميمي مبدل سازد. واژه دنبال اين بوده که فضاي زندگي را با مهر و محبت، به خانه

 شود.برآمده از تفكر معشوقه است که در صداي متكلم بازنمايي شده و با جدل تخريب مي« بيت»

كانت ستبدأ بالملل حتما، ألن ال شيء فيّ یسلیني نساء، وألنها دخلت وادخلتني لعبة الطبیخ وتحویل االستدیو الي  9نمونه 

 (.21: 2018البیت )بركات،

قطعًا با دلخوري و ماللت خاطر آغاز خواهد كرد چون من چیزي در وجودم ندارم كه زنان را جذب خود كند و  

: 1398مهاجراني،)ساخت  بدلرا به خانه  مکاه خود وارد بازي آشپزي كرد و اتاقنیز به این خاطر كه او مرا همر

29.) 

چیز جالبي وجود ندارد، او آمد و با آمدنش بازي آشپزي را  اصالشود چون در زنان حتماً با خستگي شروع مي

 .(22 :1399،احمديكرد ) بدیلآغاز كرد و استودیو را به خانه ت

وارد بازي كرده با  ومن نهرچند كه او ؟آوري! چرا هیچ چیزي نداري كه یه زنو آروم كنيلقدر مالآخه چرا این

 (.24 :1398،)بعنونيتبدیل به خونه كرد  وش اتاقمیرایآهنر آشپزي و خونه 

نامد و فقط در مي« استديو»بار هاي مختلف و ايناز نظر شخصيت اين آپارتمان محقر که با نام   

کند تا رنگ کند، رنگ و بوي زندگي ندارد. اما معشوقه تمام تالش خود را ميميآنجا روز را شب 

-دلزدگي وآزردگي آغاز مي»اي واقعي سازد. ترجمه پيشنهادي: «خانه»زندگي به آن دهد و آنجا را 

را راه  شود؛ چون چيزي در وجود من نيست که زنان را دلخوش کنم و چون او بازي آشپزي

از عبارات فوق، «. کرد و مرا به اين بازي کشاند« خانه»ين استديو را تبديل به همان انداخت و اينكه ا

ضروري « البيت»تعبير احمدي به ترجمه پيشنهادي نزديك است و البته ترجمه عهد ذهني در ترجمه 

ا دال بر تصنعي بودن ب« استاديو»نشان دهنده انزجار نيست. عبارت « اتاقكم»است. تعبير مهاجراني به 

توان با افزودن عبارت در تناقض است که احمدي در ترجمه توجه داشته است؛ حتي مي« خانه»

هاي گفتمان معشوقه را در کالم شخصيت بيشتر بازنماياند. رگه« خواستاي که ميهمان خانه»

همچنين تعابير نخست بعنوني از نظر کاربست ضماير اشتباه است و با زبان شخصيت ولحن وي 

 ندارد. همخواني

نمونۀ ديگر را از نامۀ سوم است که شخصيت متكلم در جدال با صداي جامعه، نظر جامعه را در 

  کند.کشد و نقض ميکالم خود  به چالش مي
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 .(56 :2018هل كلّهم حرامیة وسادیون؟ ال، وأنا لي من بینهم أصدقاء )بركات، 10نمونه 

 (.80: 1398مهاجراني،)ها دوستاني دارم نه من هم بین آن ؟اندیا همه از دم یک مشت دزد و بیماران سادیسميآ 

 (.60 :1399احمدي،م..... )ن آنها دوستاني داشتینه من ب ؟و شهوت طلب هستند زدآیا همه د

 (.۷3 :1398ي،نعنو؟......)بهستن اي واقعاً همشون دزد و عقده

قرار  ها را طرد و در حاشيهافراد دارد و آنزني به برخي اي که جامعه در برچسبگونهنگاه ديگر    

يك مشت »شود. تعبير مهاجراني با دهد در کالم متكلم بازنمايي شده و با لحن پرسشي نقض ميمي

دهد. تعبير است و جدال دو ديدگاه را نشان مينگاه ديگرگون  در جامعه را بازنمايي کرده ...« 

است. برگردان بعنوني نيز به را نيز به درستي ترجمه ننموده اشتباه است و زمان « سادّيون»احمدي از 

 ازنمايي ديگرگون آراي جامعه است.نوعي ب

 بخشیسبک. 3-3-2

هاي چنانچه نيت نويسنده معطوف به استفاده از کالم فردي ديگر در راستاي برآوردن خواسته 

در يك سويه قرار  ،رد ديگريا به عبارتي انديشه نويسنده در راستاي انديشه ف ،خود باشد خاصّ

. در (131: 1388مكاريك، ) که گويي نويسنده کم و بيش با سخن دوم موافق است به طوري ،گيرد

جهت با اينجا يك گفتار وجود دارد، اما متكلم کالم خود را با کاربست ضمني کالم ديگري که هم

گويد بلكه ود را مستقل نميگوينده کالم خ .(88: 1989)لحمداني  دهدنيت سخن اوست ارائه مي

منتسب به آگاهي ديگري  کهالمي ديگر وجود دارد کان سبك کالمي او و سبك ميتلفيق کامل 

، )مصطفي دشوکالم داراي سطوح متعدد مي فرد ديگر تلفيق شده وو  ي گويندهآگاهي فرد .است

يگر مستقيما در بخشي در اين است که در اولي سخن دسازي و سبك. تفاوت دورگه(170 :2015

شود؛ درحاليكه در سبك بخشي کالم ديگري به شكل کالم متكلم حضور دارد و بازنمايي مي

ضمني در کالم متكلم حضور دارد و تصريح نشده است و ميان دو ديدگاه توافق نظر وجود دارد 

 (.171 همان،)

فت که کالم برادر را به توان به نامۀ زن روسپي به برادرش يابخشي ميهاي سخن سبكاز نمونه   

داند. او قبلي را با حال خود و برادرش، همسان مياي نامۀ گونهطور ضمني در کالم خود دارد و به



 

 

داند، در هايشان ميکالم برادري که به مادر وابسته بوده و اين خواهر را مسئول مرگ مادر و رنج

 ند.زذهن دارد و همسو با نيت برادر، گفتار خود را رقم مي

أنا فقدت أمي، كما فقدها رجل الرسالة الذي سیمضي كل األیام المتبقیة من حیاته في السجن المؤبد. سیبکي في  11نمونه 

اللیل أمه وحیداً، بعیدا، غریبا. هذا أیضا انسان قضت علیه األیام، ولن یرحمه ال الناس وال اهلل. وألنها أّمنا، أي 

 .(۷6 :2018خي. والحقیقة أني فقدتها قبل أن تموت )بركات،أمّک أیضا، ها أنا أكتب إلیک یا أ

و بقیه عمرش را باید در زندان  ندمن مادرم را از دست دادم درست مثل همان نگارنده نامه كه دستگیرش كرد 

روزگار با انسان چنین گریست. كسي و غربت و تنهایي خود براي مادرش خواهد هاي بيدر شب .سر كند

از آن جهت كه  .نخواهند كرد به اومردم هیچ كمکي نه خدا و نه شت و ذگونه خواهد گاین امشای خواهد كرد،

ولي راستش را بخواهي من مادرم را  .نویسماین نامه را مي تیااو مادر ماست، یعني مادر تو هم هست، من بر

 (.10۷ :1398مهاجراني،)مدتها پیش از مرگش از دست داده بودم 

اش را در حبس ش را گم كرد، مردي كه به زودي بقیه زندگياهطور كه آن مرد نامكردم، همانمن مادرم را گم 

 این روزگار است كه مردم و نه خدا به او .مادر دور و غریب شبها تنهایي گریه خواهد كرداز گذراند و ابد مي

نویسم حقیقت این است كه برادر من به خاطر مادر ما به خاطر مادرت است كه برایت مي .نخواهند كرد رحم

 (.82 :1399احمدي، ) من او را پیش از مرگش از دست دادم

بگذرونه، مادرم را از دست  حبس ابدمنم مثل نویسنده نامه كه قراره تمام روزهاي باقیمانده از زندگیش رو به 

كه روزگارش این  هشخصی مبه هرحال این. كنه تو این غربت و تنهایي و دوري واسه مادرش گریه مي .دادم

دوست داشتم حقیقتش رو برات بنویسم، چون  .بنده خدا نهكنه طوري تعیین شد و دیگه نه خدا بهش رحم مي

 (.101:1398،)بعنونيیا بهتر بگم مادرت را قبل از فوتش از دست دادم  ونمادرم

به زبان او از  زن در همراهي با احساس برادر علي رغم حس مغايرتي که با او دارد، گويي از   

گويد. کالم زن گويي پژواک کالم برادر است و از همين رو با مرد صاحب رابطه با مادر سخن مي

نامه همدرد است. تكرار واژه مادر و در پيوند با ضمير مخاطب و متكلم از همنوايي  و توافق ضمني 

گزيده است و يا عبارت مناسبي نيست که احمدي بر« گم کردن»با آواي برادر حكايت دارد. 

من »يعني همان آواي ضمني برادر مناسب نيست. پيشنهاد: « مادر»به جاي تكرار « او»استفاده از ضمير 

-هم مانند اين مرد مادرم را از دست دادم؛ مردي که ... شبها در تنهايي و غربت براي مادر خود مي

و رحم خواهند کرد و نه خود گريد. کسي که دست سرنوشت او را به اينجا کشاند و نه مردم به ا
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نويسم. برادر در حقيقت من مادر را قبل از خدا. به خاطر مادرمان، يعني مادرت االن برايت مي

 ها خوب عمل کردند.اغلب ترجمه«. مرگش از دست دادم

تبار است که در گفتگو با مرد عربي که خود را مبادي آداب اسالم نمونه ديگر در کالم پسر آلباني   

کند و به طور توان يافت که کالم خود را همسو با نيت او تنظيم ميداند، مياخالق عرب ميو 

 گويد.آورد و همسو با اعتقاد وي چنين ميضمني اعتقادات او را در کالم خود مي

داننا، حیث نحن یقول إنه خبیر بالنساء اللواتي في مثل عمرها، یعشن وحیدات بائسات في بلدانهن التي ال تشبه بل 12نمونه 

 (.61: 2018نعتني بالعجائز و نحترم الکبار في السن )بركات،

از نظر او این قبیل زنان موجودات بدبختي هستند و در  .شناسدچون زناني با آن سن و سال را خیلي خوب مي 

و  مثل مملکت ما نیست كه در آن براي پیران .كنند كه با كشور ما خیلي فرق داردكشوري زندگي مي

 (.86 :1398مهاجراني،) ندسالخوردگان احترام زیادي قائل

كنند، برعکس زنان مسن كه ما داند در كشورشان زناني در سن و سال او تنها و ناامید زندگي ميو گفت كامالً مي

 (. 65 :1399احمدي،)گذاریم احترام مي نكنیم و بهشادر كشور خودمان از آنها مراقبت مي

خندیدیم گفت و ما ميدر حالي كه اون مي ه.ها با كشور ما كامالً متفاوتبرخورد با این خانم و اینکه شیوه

 (.80 :1398بعنوني،)

خبير »متكلم با موافقت، عبارات دوست خود را به شكل ضمني در کالم خود آورده است.     

«. داندسال را خوب مي وضعيت زناني در اين سن و»تعبير ضمني از کالم ديگري است يعني « بالنساء

محترمانه است در حاليكه نگاه مرد آلباني ديگرگون  اما دلسوزانه است. با توجه به کالم « خانم»واژۀ 

-مي« تنها و بيچاره»خوانده در حاليكه « موجودات بدبخت»ضمني بازنمايي شده، مهاجراني آنان را 

عابير مناسبي براي تعبير محترمانه از جامعه ت« پيران و سالخوردگان»تر باشد. در ادامه تواند مناسب

است. بعنوني نيز ترجمه به اختصار گذاري کرده خود است. احمدي دو تعبير را با يك واژه معادل

است و سبك بخشي ضمني آواي مرد آلباني در کالم نموده و گفتمان دوصدايي را حذف کرده 

 عرب بازنمايي نشده است.

 

 پارودی یا نقیضه. 3-3-3



 

 

تضاد ميان نيت و کالم نويسنده و کالم ديگري و عدم توافق ميان انديشگان،  در اين دوصدايي، 

گفتمان   .(131: 1388مكاريك، ) آوردرا به وجود مي« نقيضه»سخني چند سويه و يا به اصطالح 

ومت در مقابل آن مقا و با بازنمايي ضمني و در نظر گرفتن آن، پذيردميرا ن متكلم، صداي ديگري

هاي نقيضه در گفتمان دوصدايي مرد به معشوقه است که در مخالفت با کالم وي . از نمونهکندمي

 کند.پردازي ميگفته

؟ ما هو الثمن الذي سیرتب علي جودة المسامیر، تلک التي سیصلبني بها «إلي األبد»ماذا لو كففت أنا عن حبه  13نمونه 

 .)40: 2018غرامه؟ )بركات،

اي مرغوبي كه او براي هخقیمت می ؟بگذرم چه خواهد شد «عشق به او تا ابد»اگر من از خیر  خوب، حاال 

 (.5۷ :1398مهاجراني،؟ )به صلیب عشق پرداخته چقدر است مكردن بوصلم

، چه قدر آویزدميي كه مرا با آن به دار عشقشون ایههزینه میخ ؟شوداگر من از عشق ابدي دست برداشتم چه مي

 (.43: 1399احمدي،؟ )است

خواد در ي كه عشقش ميهایكیفیت باالي میخ؟ یا چي مخوام در مورد عشق ابدي چیزي بشنواگه دیگه نمي

 (. 50:1398،عنونيب)روحش فرو كنه 

عشق مقدس در نظر او به صليب کشيده شدن مقدس است، و عشق ابدي يعني زندان ابدي. تقدس 

-نمايي در نگاه او نقيضه ميبا ميخ بر بدن اوست. اين تقدّسواژگونه شده و گويي صليب دردناک 

در ترجمه مهاجراني تعبير مناسبي است که بازنمايي تقدس مصلوب شدن « هاي مرغوبميخ»شود. 

 کند.يا تعبير بعنوني اين تقدس را بازنمايي نمي« دار»گونه با ميخ است و تعابيري چون مسيح

داند و ادر خود است که او را مقصر رفتارهاي تحقيرآميز پدر مينمونه ديگر در کالم پسر به م   

اينكه تحقير فرزندانش به اندازه حفظ تابوهاي اجتماعي جامعه اهميت نداشته است و در نقيضه 

 گويد:نمايي نگاه مادر برآمده از نگاه حاکم در جامعه مي

 (.٥1: 2018فکار الهدامة عن رؤوسنا )برکات،المالکمة أیضا کان هدفها تحسین تربیتنا، وإبعاد األ 14نمونه 

: 1398مهاجرانی،)افکار ویرانگر را از سرم بیرون بیاورد  و هدف مشت زنی هم این بود که ما را تربیت کند، 

73.) 

ها درست تربیت کردن ما و دور کردن فکرهای خراب و پاک کردن تصویر زنان از هدف از این ورزش
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 (.٥۶ :1399احمدی،) بود نذهنما

یکی از اهداف ورزش بوکس ارتقاء اخالق و تربیت و محو کردن افکار پلید و همچنین دور کردن تصویر و 

 (.۶۶ :1398بعنونی،)تجسم چهره زنان هستند 

لحن طعنه به عبارات مادر که به طور ضمني بازنمايي شده و برخالف اعتقاد خود متكلم در زبان او، 

دهد. او دليل انجام يان صداي متكلم و آواي ضمني مادر نشان ميکالمي دوصدايي از تناقض م

کند لذا ترجمه بايد اين تناقض را در ورزش بوکس را با در نظرگرفتن نوع بينش مادر بيان مي

در «. ما آدم کردن ما و بيرون بردن فكرهاي مخرّب از سر»جا نشان دهد. پيشنهاد: انتخاب واژگان به

شايد متناسب با نوع « ارتقاء اخالق و محو افكار پليد»و « ذهن ما»رسد تعبير مي دو ترجمه دوم به نظر

 دهدبينش عاميانه مادر نباشد و تناقض ميان دو آوا را به خوبي انعكاس نمي

 نتیجه -4

اثر هدي برکات؛ در تاييد فرضيه اول قابل دريافت  "پست شبانه"با توجه به بررسي گفتمان رمان 

ها، با هر شخصيت و همينطور هاي رمان در زبان رسمي نامههاي شخصيتيپردازاست که گفته

زمان و مكان خاصّ نوشتن، متناسب است. چند زباني در زبان شخصيت ها، در آميختن زبان دين، 

شود. گفتمان دوصدايي در ارتباط با صداي فرهنگ عامه و علم در کالم شخصيت ها مشاهده مي

است. آنجا ها و تابوهاي حاکم، تنظيم شده فرضصداي جامعه و پيشمخاطب فرضي هر نامه و نيز 

که صداي ديگري تجسم عيني در گفته متكلم دارد با گفتماني دورگه مواجه هستيم. اما آنجا که 

است، يا صداي متكلم با پردازي در نظر گرفته شده صداي ديگري به صورت ضمني در حين گفته

بخشي است و يا در تضاد با آن ديگري است و دوصدايي سبكصداي ديگري همسوست، گفتمان 

گونه است. توجه به تداخل آواها در گفتمان اهميت بسياري دارد و مترجمان بايد با بازنمايي نقيضه

توجه به نوع شخصيت، بينش و سطح اجتماعي او و نيز صداي ديگري، به بازنمايي گفتمان 

دازند و تعابير  و واژگان مناسب  برگزينند. در ميان بيش دوصدايي و ترجمان چندگانگي صداها بپر

ها در مجال اندک مقاله اشاره رفت، مشاهده شد که فرضيه نمونه منتخب که به برخي نمونه 60از 

دوم تا حدودي درست است و مترجمان به شكل تجربي به ترجمه اين چند زبانگي ها دست زده و 

-ا مهاجراني، دقت بيشتري در انتخاب معادل مناسب داشته اند. ترجمه حميدرضتاحدي موفق بوده



 

 

است. مترجم منصوره احمدي جعفري در برخي موارد ترجمه درستي ارائه داده است. اما در بررسي 

هاي مشابه، اين انسجام حفظ نشده است. مترجم سها بعنوني؛ از يك سو بدون توجه به زبان عبارت

-ه است و از سوي ديگر در مقايسه با دو ترجمه ديگر ضعيفرسمي نامه، دست به شكسته نويسي زد

توان گفت تر عمل نموده و در بسياري موارد دست به حذف زده است و ترجمه ناقص و حتي مي

 در مواردي ترجمه نادرست ارائه داده است. 

 

 هانوشتپي

*.1 Dialogism 

* .2polyphony 

*.3 Heteroglossia 

*.4 Heteroglossia 

*.5 Doubles- voiced 

*.6 parody 
*.7 Stylization 

*.8 polemic10 

*.9 hybridization 
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