
  
  
  
  
  
  

  تاثير سنت ادبي بر عملكرد مترجمان ادبي
  مسلم فتح اللهي
 عليرضا جمالي منش

  دانشجويان كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه 
 دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده
بي ترديد سنت ادبيِ هر دوره بر كار مترجمان ادبي دوره هاي بعد نيز تأثير گذار است. از همين روي، مي 
توان تأثير ادبيات دوره قاجار را بر آثار مترجمان عصر حاضر مورد بررسي قرار داد. در اين نوشتار به تحليل 

راوي و شخصيت اصلي رمانِ  –م. استيونز و بررسي ترجمه ي دريابندري از رمان بازمانده ي روز پرداخته اي
خدمتكاري است كه عمر خود را صرف خدمت به طبقه ي اشراف انگلستان كرده است. در  -»بازمانده روز«

اين نوشتار، نحوه ي بازآفريني لحن كالم استيونز در ترجمه ي دريابندري را مورد بررسي قرار داده ايم. 
ست كه دريابندري لحن كالم شخصيت اصلي داستان را با استفاده از بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن ا

لحني معادل به شيوه اي هنرمندانه در ترجمه ي خود  بازآفريني كرده است. دريابندري براي انتقال هر چه 
بهتر لحن كالم شخصيت اصلي داستان از لحن رسمي و چاپلوسانه ي منشيان و خدمتكاران قجري بهره 

را در متون منثور »  بازمانده ي روز«ياري از واژه ها و تركيبات بكار رفته در ترجمه ي رمان گرفته است. بس
مي توان يافت. اگرچه واژگان و  -همچون خاطرات ناصرالدين شاه و خاطرات اعتماد السلطنه -دوره قاجار

ايي كهنه و مستعمل تبديل تعابيري كه در ترجمه ي اين رمان بكار رفته اند در زبان فارسيِ امروز به كليشه ه
شده اند، دريابندري با هنرمندي خود به اين تعابير جاني تازه بخشيده و آنها را در بازآفريني لحن كالم در 
ترجمه خود به كار گرفته است. بر اساس نتايج بدست آمده، آشنايي مترجمان ادبي با سنت ادبي دوره هاي 
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.اين مساًله نشان دهنده زمينه هاي همكاري ميان پژوهشگران حوزه پيشين در موفقيت آنان تاثير بسزايي دارد
  ادبيات فارسي و مطالعات ترجمه است.  

  ادبيات دوره قاجار، ترجمه ادبي، دريابندري، بازآفريني لحن، همكاري هاي بينارشته اي كليد واژه ها: 
  

  مقدمه
كنند و به خواننده مي شناسانند. از اين  لحن ايجاد فضا در كالم است. شخصيت ها در زبان خود را بيان مي

رو لحن، مفهومي نزديك به سبك دارد. شخصيت ها را از طريق لحن آنان مي شناسيم و با آنان رابطه ايجاد 
مي كنيم. البته گاهي يك شخصيت واحد ممكن است لحن هاي مختلفي داشته باشد. به هر حال، لحن نقطه 

داستان است. لحن مي تواند، رسمي، غير رسمي، صميمانه، مؤدبانه، نظر و ديد نويسنده نسبت به موضوع 
 جدي، طنز دار و ... باشد و از اين رو لحن با تأثير گذاري داستان، رابطه دارد. (برگرفته از سايت تبيان)

  
 محمد قاضي، يكي از ويژگي هاي يك ترجمه خوب ادبي را رعايت لحن كالم متن اصلي مي داند:

متن را فهميده باشد، ولي لحن كالم را درنيافته باشد. ما در فارسي مثلي داريم كه مي  مترجم ممكن است
زمين  "بتمرگ"با لحن  "بفرما"گوييم بفرما و بنشين و بتمرگ هر سه به يك معني است، ولي ميان لحن كالم 

رجمه كند، مفهوم يا برعكس، ت "بتمرگ"يا  "بنشين"را  "بفرما"تا آسمان فرق است. حال اگر مترجم محترم 
 ). 1367متن را رسانده ولي لحن متن اصلي را مراعات نكرده است(قاضي، ويژگي هاي يك ترجمه خوب، 

 
امير جالل الدين علم، نيز در گفت و گو با خبرنگار روزنامه شرق، به بيان انواع لحن كالم و شيوه بازآفريني 

  آنها در ترجمه مي پردازد:
دو لحن عمده دارد. در خود  (non-fiction) باشد يا ناداستان (fiction) داستانترجمه برحسب آنكه ترجمه 

عرصه هاى داستان و ناداستان هر كدام لحن ها مختلف است. معموالً لحن داستان هاى روزگاران پيشتر مانند 
مانند بيگانه، وداع با لحن بسيارى از داستان هاى روزگار ما، » برادران كارامازوف«يا » بينوايان«، »دون كيشوت«

با اسلحه يا موش ها و   آدم ها تفاوت مى كند. دسته اول نحو روايى كمابيش پيچيده ترى دارند. بارى، 
داستان هاى روزگار خود ما هم به حيث لحن و نحو روايى اختالف هاى بسيار با يكديگر دارند. مثالً كافكا 

ولى لحن و نحو كامو مانند  .رازناك و تب آلود دارد نحوى پيچيده و لحنى» قصر«و » محاكمه«به ويژه در 
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رودى كم پيچ و تاب است و نرم نرم مى رود. لحن كارهاى ناداستانى طبعاً هميشه پيچيده و غامض است، به 
ويژه اگر در زمينه فلسفه باشند، فرق نمى كند كدام رشته اى از فلسفه: خواه درباره شناخت باشد، خواه 

، سيمون »هستى و نيستى«م. ولى در اين حيطه نيز لحن و نحو كسانى مانند سارتر در هستى يا هنر يا عل
فرق بسيار دارد با لحن و نحو انديشه گرانى چون الك و » انسان شورنده«و كامو در» جنس دوم«دوبووار در 

فصل و پر هيوم و پوپر. سه نفر اول سبكى چكيده و موجز (هر چند نه ساده) دارند و دسته دوم سبكشان م
خم و چم است. بر مترجم فرض است كه لحن اين دو گونه نوشتار به ويژه داستان را تا مى تواند در ترجمه 
اش نگه دارد. اين شدنى نيست جز با مطالعه فراوان و پيگير در ادبيات داستانى و ناداستانى فرا آورده شده در 

  ).1387اسفند  17زبان مادرى اش( روزنامه شرق، 
  

پوري، مترجم برجسته، نيز يكي از ويژگي هاي برجسته مترجمان ادبي حرفه اي را توانايي آنها در احمد 
  بازآفريني لحن در ترجمه مي داند:

از واجبات است و بعضاً اصالً به خاطر آن اثري را » مترجم خوب«دست كم يكي از چند عاملي كه براي 
اقعاً نمي دانم در كتاب ها و كالس هاي مختلف يك متن است. و» لحن«جهت ترجمه انتخاب مي كنند، 

يكي از معيارهاي اصلي » لحن«داستان نويسي تا چه حد به اين عنصر پرداخته مي شود، ولي شخصاً معتقدم 
با » لحن«سنجش آثار خالقه ادبي (شعر، داستان، رمان، نمايشنامه و فيلمنامه) مي تواند و بايد كه باشد. 

نحوه اداي جمالت توسط كاراكترها متفاوت است. لحن شايد نخ نامرئي تسبيحي  ساختار، صدا، گرامر، يا
باشد كه خواننده در دست مي چرخاند، و ضرورتاً با ساختمان اثر (ساختار بيروني متشكل از ترتيب و تنظيم 
 چينش عناصر داستاني) مترادف يا حتي موازي نيست. اگر كليت يك اثر را بتوان با ظرفي حاوي مايعي

) فرم و قالب به …) محتوا، قالب كلي ظرف (پارچ، ليوان، يا…مقايسه كرد، جنس آن مايع (آب، نوشابه، يا
  ).2008خصوص ظرف (شكل بيروني و دروني ظرف) مي تواند ساختار باشد   (تبرايي

بازآفريني لحن كالم در ترجمه همواره مشكل آفرين بوده است. تا كنون هيچ پژوهش مدوني پيرامون 
ازآفريني لحن كالم در ترجمه صورت نگرفته است. اين مقاله به بررسي جايگاه لحن كالم و شيوه ي ب

(اثر دريابندري) مي پردازد. در اين مقاله، ترجمه ي رمان » بازمانده ي روز«بازآفريني آن در ترجمه ي رمان 
ارش اين مقاله، بررسي علل مذكور و متن انگليسي آن مورد بررسي تطبيقي قرار خواهند گرفت. هدف از نگ
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موفقيت دريابندري در بازآفريني لحن كالم استيونز ، قهرمان اصلي داستان، مي باشد. اين پژوهش بر مبناي 
  تقسيم بندي هاليدي از عناصر لحن كالم، صورت گرفته است. 

ي  و سه ساله ي پنجاه گورو نويسنده است كه كازئو ايشي سومين رمان از هشت كتابي » بازمانده ي روز«
گورو در  ايشي تبار نوشته است؛ كتابي كه به عقيده ي اغلب منتقدان جهان باعث شد نام كازئو  ژاپني  انگليسي

ي  گورو برنده هاي ايشي ليست نويسندگان مهم و تأثيرگذار بريتانيا و جهان قرار بگيرد. هر چند بيشتر رمان
را از آن  1989ي بوكر سال  كه جايزه» بازمانده ي روز«اند اما  يكي از جوايز مهم ادبي انگلستان شده

ي خود كرده و از روي آن فيلمي هم ساخته شده؛ نسبت به ديگر آثار او با اقبال جهاني بيشتري رو  نويسنده
دانند؛ حال آن كه خود  گورو را بيشتر تحت تأثير نويسندگاني همچون جين آستن مي برو بوده است. ايشي

بازمانده «از مارسل پروست فرانسوي و داستايوفسكي روسي تأثير گرفته است. با اين همه،  معتقد است بيشتر
  )1386دهقان، الاقل در عنوان كتاب شباهتي جزئي با اثر به يادماندي مارسل پروست دارد (كمالي» ي روز

زمانده ي روز نيز از داستان هاي ايشي گورو آكنده از يأس و بدبيني است(دايره المعارف بريتانيكا). رمان با
اين قاعده مستثني نيست. به باور بسياري ار منتقدان، اين رمان يك اثر پسا امپرياليستي است. رمان بازمانده ي 
روز شرح حال خدمتكاري است كه عمر خود را صرف خدمت به طبقه ي اشراف انگلستان كرده است و در 

ف انگلستان را به نظاره مي نشيند. (برگرفته از وب پايان تباهي عمر خود و سقوط و اضمحالل طبقه اشرا
  سايت اسپارك نوتس)

  
 لحن كالم در رمان بازمانده ي روز

شخصيت اصلي رمانِ  -در اين مقاله به بررسي و تحليل هنر دريابندري در بازآفرينيِ لحن كالمِ استيونز 
را صرف خدمت به طبقه ي اشراف  خواهيم پرداخت. استيونز خدمتكاري است كه عمر خود -»بازمانده روز«

شخصيتي خشك، رسمي و مبادي آداب است. اين  - قهرمان اصلي داستان –انگلستان كرده است . استيونز 
  ويژگي هاي شخصيت استيونز به خوبي در لحن كالم وي منعكس شده است.

 
 چنين مي گويد: -قهرمان داستان -ايشي گورو خود در تحليل شخصيت استيونز

استيونز آدمي است كه خيلي دلش مي خواهد در كار بزرگتري شركت كند ولي فكر مي كند كه صرفاً يك سر 
پيشخدمت است و تنها كاري كه از او بر مي آيد اين است كه براي آدم مهمي كار كند. مقدار زيادي از عزت 
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او آدمي بود كه برايش اصال  نفس خود را از طريق اين فكر بدست مي آورد كه به مرد مهمي خدمت كند. اگر

اهميت نداشت مساعي اش چگونه به كار گرفته مي شود، آن وقت ديگر در پايان كار مرد در هم شكسته اي 
  ).66: 1378نبود(وردا 

  
  )، مفسر ادبي، نيز شخصيت استيونز را اين گونه تحليل مي كند:1376آن پونس(

مايه مي گيرد. در بازمانده ي روز، تجديد خاطرات در نوشته هاي ايشي گورو، هر كتاب از كتاب قبلي 
استيونز نيز از رفتاري مشابه ناشي مي شود. سر پيشخدمت دارلينگتن هال؛ متاًثر از وسواس فكري براي 
مفهوم شرافت و درستكاري، از داليل عدم تشخيص و كوركورانه عمل كردن در برابر رئيس سابقش كه يك 

  ).22: 1376د و اين افكار دائماً به سرش هجوم مي آورند(فاشيست بود دائماً رنج مي بر
لحن « دكتر علي خزايي فر، مترجم و استاد دانشگاه، نيز با تحليل لحن كالم استيونز، چنين نتيجه مي گيرد كه 

صداي راوي داستان همان زبان و «به باور دكتر خزايي فر، ». وي، لحن رسمي و مضحك پيش خدمتي است
ن داستان شامل مجموع كلمات، ساختار ها و تعبيرات بكار رفته است. لحن كالم نيز تاثير لحن اوست. زبا

دكتر خزايي فر با تحليل ترجمه ي دريابندري، چنين نتيجه مي  ».حاصل از كاربرد اين مجموعه عناصر است
شتن متن از منظر گيرد كه رمز موفقيت وي در بازآفريني لحن راوي داستان، عدم اعتقاد به برابري لفظي، نو

  ).71: 1385بوده است( 2و جبران 1زبان فارسي و بهره گيري از روش هايي چون تغيير بيان
 

 دريابندري، خود، در مقدمه ي مبسوطي كه بر اين ترجمه نگاشته به توصيف شخصيت استيونز پرداخته است:

كه خيال آن هم هرگز از خاطرش  انگليسي است. چيزي 3راوي اين داستان، استيونز، نمونه فرد اعالي باتلر
نمي گذرد اين است كه ممكن است شرايط زندگي اجتماعي، او را در طبقه ي خاصي محبوس كرده و ديوار 
طبقاتي بلندي جلو حركت و يا حتي فكر او را گرفته باشد. استيونز، محل و موقع طبقاتي خودش را قبول 

  ).17: 1385ترجمه دارد و اين را بار ها به زبان مي آورد (مقدمه 

                                                 
1 Shift  

2 Compensation  

3 Butler  
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  بازآفريني لحن كالم راوي داستان

  دريابندري در مقدمه مبسوط دشواري هاي بازآفريني لحن كالم راوي داستان را اينگونه شرح مي دهد:
حقيقت اين است كه خود من هم پس از خواندن بازماندة روز، درآوردن آن را به زبان فارسي آسان نمي 

  ).18: 1385ايي بود كه بتواند جانشين صداي راوي داستان بشود (ديدم. مشكل در پيدا كردن صد
  

  دريابندري پس از تحليل لحن كالم استيونز، راه حل جالبي براي اين مشكل بدست مي دهد: 
به زودي به اين نتيجه رسيدم كه چيزي بسيار نزديك به اين صدا از البالي سفرنامه ها و خاطرات و  

البته در آنچه كه در زبان ارباب ها و نوكر ها و پيش خدمت هاي آن  -مكاتبات دوره قاجار به گوش مي رسد
نه تنها به آساني پيش رفت،  دوره در خاطر ها مانده است. همين كه اين صدا پيدا شد، روند ترجمه در عمل

  بلكه بايد بگويم كه دنبال كردن آن بسيار لذت بخش شد.
با وجود اين، دريابندري در باز آفريني لحن شخصيت اصلي داستان فقط به لحن كالم خدمتكاران قاجاري 

  اكتفا نمي كند و از زبان عادي و روزمره مردم ايران در دوره فعلي نيز بهره مي گيرد:
شته از زبان كمابيش فراموش شده قاجاري، زبان عادي امروز ما هم، مانند زبان استيونز، سرشار از اما گذ

به  "، "نسبت به فالن كار اقدام مي كنيم"كليشه هاي مستعمل و مكرر است. ما هم معموال مانند استيونز 
به عهده تعويق       مي آن را  "يا  "از انجام آن خودداري مي كنيم "يا  "انجام آن مبادرت مي ورزيم

از آن درس عبرت مي  "يا  "آن را در طاق نسيان مي گذاريم "يا  "در آن تعجيل روا نمي داريم "يا  "اندازيم
آن را  "يا  "از عهده آن بر نمي آييم "يا  "مخالفت مي ورزيم"يا  "با آن موافقت نشان مي دهيم "يا  "گيريم

آن را در شان خودمان نمي  "يا  "ودمان آن را تقبل مي كنيمخ "يا  "به عهده ديگري محول مي كنيم
  ) 19: 1385("دانيم...

كه ظاهراً -به باور دريابندري، عبارات فوق، كليشه هايي مرده و فرسوده هستند اما  اين كليشه هاي مستعمل 
ر گرفته  مي جان تازه اي مي گيرند و در آفرينش يك داستان جديد به كا -امروز به دور ريخته شده اند

  ).20: 1385شوند(
دكتر خزايي فر با تحليل ترجمه دريابندري، چنين نتيجه مي گيرد كه رمز موفقيت وي در بازآفريني لحن 
راوي داستان، عدم اعتقاد به برابري لفظي، نوشتن متن از منظر زبان فارسي و بهره گيري از روش هايي چون 
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). تغيير بيان به معناي تغيير ساختار هاي زباني و نيز تغيير زاويه ي 71: 1385بوده است( 2و جبران 1تغيير بيان

ديد متن اصلي در ترجمه است. در روش جبران، نيز، خالً معنايي ناشي از ترجمه ي يك بخش از متن، در 
  بخش ديگري از متن جبران مي شود. 

  
  3عناصر لحن كالم

به صورت خودآگاه  -شنونده برقرار است و اين ارتباط در هر ارتباط كالمي، رابطه ي خاصي ميان گوينده و 
در شكل پيامي كه منتقل مي شود تأثير گذار است. اين ويژگي هاي كالمي در قالب لحن كالم  -يا ناخودآگاه

نمود مي يابند.  لحن كالم از عناصر متفاوتي تشكيل شده است كه از آن ميان مي توان به رسمي بودن، 
  خصي بودن و دسترسي پذيري اشاره كرد.مؤدبانه بودن، غير ش

  رسمي بودن
رسمي بودن كالم به ميزان توجه گوينده يا نويسنده به ساختار كالم مرتبط است. هر قدر كه ميزان توجه و 
دقت گوينده/شنونده در توليد ساختارهاي كالمي بيشتر باشد، كالم وي رسمي تر خواهد بود. رسمي بودن 

ان اهميتي كه گوينده/نويسنده براي پيام خويش قائل است و نيز ميزان توجهي كه كالم از سوي ديگر به ميز
  وي از شنونده يا خواننده انتظار دارد وابسته است. 

  
رسمي بودن را مي توان به شيوه هاي مختلفي ايجاد كرد. به عنوان مثال، زبان انگليسي كه از حيث ابزارهاي 

است از عناصر واژگاني خود براي رسمي كردن كالم بهره مي گيرد.( بسيار غني » رسمي بودن«انتقال ويژگي 
اشاره كرد). گذشته از اين، براي رسمي  large-bigو نيز  get – obtainبه عنوان مثال مي توان به زوج هاي 

كردن كالم مي توان از گزينه هاي نحوي نيز بهره گرفت. به عنوان مثال، در زبان انگليسي براي رسمي كردن 

                                                 
1 Shift  

2 Compensation  

3 Tenor  
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استفاده مي شود. براي نمونه مي توان جمله ي زير را  parenthetical)  1حن كالم از ساختارهاي پرانتزيل
  ارائه كرد:

King Karactacus court's ladies' nose-powdering boy.  
  
 "court's lady"از  ""lady of courtدر جمله ي فوق نويسنده براي رسمي كردن كالم خود، به جاي عبارت   
 ).186:  1991رده است. كاربرد اين ساختار نحوي خاص موجب رسمي تر شده كالم مي شود(بل ك
 

  2مؤدبانه بودن
به فاصله ي اجتماعي ميان گوينده/نويسنده از يك سو و شنونده/خواننده از سوي » مؤدبانه بودن«ويژگي 

ت. بعد افقي نشان دهنده ي فاصله ديگر. اشاره دارد. اين فاصله ي اجتماعي داراي دو بعد افقي يا عمودي اس
ي ميان گروه هاي مختلف اجتماعي است( مانند فاصله ي اجتماعي ميان كارمندان و كارگران). فاصله افقي به 
معناي برتري يا تفوق يك گروه بر گروه ديگر نمي باشد. بعد عمودي، از سوي ديگر،نشاندهنده ي فاصله ي 

زير دست اوست. اين نوع فاصله نشاندهنده ي سلسله مراتب قدرت مي  اجتماعي ميان ميان فرد ارشد و افراد
باشد(مانند فاصله اجتماعي ميان رئيس و كارمندان). در هر دو مورد، گويشوران زبان از لحني مودبانه تر براي 

  انتقال پيام خويش بهره مي گيرند.
  

صورت مي گيرد. به عنوان مثال، در زبان فارسي   3در بسياري از زبان ها انتقال پيام از طريق نظام هاي خطاب
. استفاده مي شود يكي از راه هاي ديگر مؤدبانه vousبراي خطاب مؤدبانه از لفظ شما و در زبان فرانسه از 

كردن خطاب ها، استفاده از واژگاني است كه براي تعديل كردن درخواست بكار مي روند؛ به عنوان مثال مي 
  ).187: 1991ز طرح در خواست از لفظ لطفاً استفاده كرد(بل توان در فارسي پس ا

  
  

                                                 
1 Parenthetical  

2 Politeness  

3 Address systems  
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  1غير شخصي بودن
غير شخصي بودن به اين ويژگي لحن اشاره دارد كه تا چه ميزان گوينده/نويسنده از ارجاع مستقيم به 

آن  شنونده/خواننده و يا خودش احتراز مي كند. اين ويژگي بيشتر در نوشته ها به چشم مي خورد و نشانه
  است كه محتواي پيام بسيار مهم تر از گوينده يا شنونده مي باشد. 

  
نمونه هايي از اين ويژگي را مي توان در متون دانشگاهي، اداري و حقوقي مشاهده كرد. در اين متون، لحن    

غير شخصي در قالب ضماير، ساختارهاي مجهول و اساميِ عام منعكس مي شود. به عنوان مثال، در متون 
غيرشخصي، به جاي بردن نام افراد از عناوين و القابي چون آقا، استاد يا دكتر استفاده مي شود. كاربرد اسامي 
عام و ساختار هاي مجهول نيز به غير شخصي شدن كالم كمك مي كند زيرا در اين ساختارها به جاي 

  ).187: 1991گوينده/شنونده بر محتواي كالم تأكيد مي شود(بل 
 

  2يريدسترسي پذ
كه در آن بر اهميتي كه گوينده/ نويسنده  –در ويژگي دسترسي پذيري لحن، برخالف ويژگي رسمي بودن 

بر دانسته هاي مشترك ميان گوينده و شنونده تأكيد مي شود.       -براي پيام خويش قائل است تأكيد مي شود
يرامونشان مربوط مي باشد. به سخن دانسته هاي مشترك ميان گوينده و شنونده به اطالعات آنها از جهان پ

ديگر، دسترسي پذيري لحن بدان معناست كه گوينده/نويسنده در انتقال پيام بر جنبه هاي مشترك ميان خود و 
  مخاطب تأكيد نمايند. 

  
يكي از ابزارهاي مؤثر در انتقال ويژگيِ دسترسي پذيري، استفاده از واژگان مناسب است. به عنوان مثال، 

وزه هاي گوناگون علمي از اصطالحات و تعابير ويژه اي استفاده مي كنند. پر واضح است كه متخصصان ح

                                                 
1 Impersonality  

2 Accessibility  
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معناي اين اصطالحات و تعابير تخصصي را فقط افرادي درك مي كنند كه به زير و و بم و زبان آن حوزه ي 
  ).188: 1991تخصصي آشنا باشند(بل 

  
  اجاربهره گيريِ دريابندري از لحن كالم چاكران دربار ق

رسمي بودن، مودبانه  -چنانچه پيشتر نيز اشاره شد، دريابندري براي بازآفرينيِ چهار ويژگيِ اصليِ لحن كالم
از لحن كالم چاكران قاجاري در ترجمه ي خويش بهره گرفته  -بودن، غير شخصي بودن و دسترسي پذيري

به  -بويژه خاطرات درباريان قاجار -اجاراست. اين چهار ويژگي لحن كالم را در بسياري از آثار ادبي دوران ق
وفور ميتوان يافت. در ادامه، نمونه هايي از لحن كالم چاكران در بار قاجار ارائه گرديده است. شباهت ميان 

  را ميتوان به خوبي مشاهده كرد: -راوي داستان -لحن كالم اين چاكران را با لحن كالم استيونز
شاه پريشان بود.آن چه خودشان فرمودند و از ديگران هم شنيدم معلوم صبح در ركاب شاه سوار شدم..خيال 
  شد كه گوسفند مليجك را زده است!!!

خدمت شاه رسيدم.با خستگي زياد و محض تملق دو ساعت آن جا نشسته،خنده هاي بي مزه و بي توقع 
 طنه)( برگرفته از روزنامه خاطرات اعتماد السلكرده،با پا درد و كمر درد منزل آمديم

طنز:(لندن در بازديد از نمايشگاه آلبرت هال): صورت خري ديده شد ،خوب كشيده بودند پرسيدم قيمتش 
خراست چرا بايد به اين   چنداست ...گفتند صد ليره ،گفتم قيمت خر زنده منتها پنج ليره است ،اين كه شكل

گراني باشد رئيس گفت چون خرجي ندارد ،جو وكاه نمي خورد .گفتم اگر چه خرجي ندارد اما مصرفي هم 
  ندارد بار نمي كشد وسواري نمي دهد .بسيار بسيار خنديديم ( برگرفته از كتاب خاطرات ناصرالدين شاه)

 
  بازآفرينيِ عناصر لحن كالم در رمان بازمانده ي روز

راوي اصلي داستان را به نحوي هنرمندانه  -چنان چه پيشتر نيز اشاره شد، دريابندري لحن كالم استيونز
عناصر لحن  -به شكلي خودآگاه يا ناخودآگاه -بازآفريني كرده است. چنين به نظر مي رسد كه دريابندري

ه تحليل سه عنصر مهم لحنِ كالمِ كالم را در ترجمه ي خويش باز آفريني كرده است. در ادامه ي  اين مقاله ب
و نحوه ي بازآفريني اين عناصر را در ترجمه  -رسمي بودن، مؤدبانه بودن و غير شخصي بودن -راوي داستان

  ي دريابندري مورد تحليل و بررسي  قرار خواهيم داد.
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  رسمي بودن

در گفتار خود از لحني  -روزراوي و شخصيت اصلي رمان بازمانده ي -چنان چه پيشتر نيز اشاره شد، استيونز
بسيار رسمي استفاده مي كند. همانطور كه پيش از اين اشاره شد، براي رسمي كردن لحن كالم مي توان از 
 واژگان يا ساختار هايِ نحويِ رسمي بهره گرفت. به عنوان مثال، در جمله ي زير  راويِ داستان از دو لفظ

نيز براي بازآفريني همان لحن رسمي از واژگان رسمي دوره  بسيار رسمي استفاده كرده است. دريابندري
  استفاده كرده است.  -يعني رجال و مخدرات -قاجاري

  
"The participants had been limited to just eighteen very distinguished gentlemen and two ladies 
- a German countess and the formidable Mrs Eleanor Austin" 

  
: يك كنتس آلماني و مخدراتو دو نفر از  رجالتعداد شركت كنندگان منحصر شده بود به هجده نفر از "

 "خانم الينور اوستين
 

در جمالت انگليسي زير،  بكارگيري نوع خاصي از ساختار ملكي سبب رسمي شدن كالم شده است. در اين 
لحن كالم راوي داستان را در  -مرحوم لرد -رسمي مثال نيز دريابندري كوشيده است تا با  بكارگيري الفاظ

  ترجمه خود بازآفريني نمايد.
  

 
"It is hardly my fault if his lordship's life and work have turned out today to look, at best, a sad 
waste - and it is quite illogical that I should feel any regret or shame on my own account"   

  
هيچ دليلي ندارد كه بنده  -حاال تلف شده به نظر مي آيد زندگي و كار مرحوم لردتقصير بنده چيست كه "

 "از اين بابت افسوس بخورم يا شرمسار باشم

 مؤدبانه بودن

چنان كه پيشتر نيز اشاره شد، استيونز در گفتار خود از لحني بسيار مؤدبانه استفاده مي كند. پيش تر نيز گفتيم 
جمع(در خطاب ها) و نيز از لفظ لطفاً (يا الفاظ مشابه  كه براي مؤدبانه كردن لحن كالم مي توان از ضماير

آن) براي تعديل درخواست بهره گرفت. به عنوان مثال در جمالت زير استيونز براي تعديل كردن لحن 
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خاصي استفاده كرده است. دريابندري نيز در   درخواست هاي خود و مودبانه كردن آن از تركيبات نحوي
از شما خواهش « ريني لحن مؤدبانه ي راوي داستان از تعديل كننده هايي چون ترجمه ي خود براي باز آف

  استفاده كرده است.» خيلي از شما متشكرم«و » مي كنم
 

"May I ask you in future, Miss Kenton, to address my father as 'Mr Stevens'?  
  خطاب كنيد؟ "اي استيونزآق"كه در آينده پدر مرا  ممكن است از شما خواهش كنمميس كنتن، 

 
If you are referring to him to a third party, then you may wish to call him 'Mr Stevens senior' to 
distinguish him from myself. I'm most grateful, Miss Kenton."   

  
كه با من اشتباه  "تيونز بزرگآقاي اس "اگر در خطاب به شخص ثالثي بخواهيد از ايشان اسم ببريد، بگوييد 

 "ميس كنتن خيلي از شما متشكرم،نشود. 

 
  غير شخصي بودن

چنان كه پيشتر نيز اشاره شد، استيونز در گفتار خود از لحني بسيار غيرشخصي استفاده مي كند. براي 
اده كرد. در غيرشخصي كردن لحن كالم  مي توان بجاي خطاب مستقيم نام افراد از عناوين و القاب آنها استف

ترجمه كرده » جناب شريف«را به  Youو ضمير » قربان«را به  Sirجمالت زير، دريابندري، لقب اشرافي 
است. استيونز در كالم خود از خطاب كردن مستقيم افراد خودداري مي كند. دريابندري نيز با اجتناب از 

راوي داستان در ترجمه ي خود شده بكارگيري خطاب مستقيم موفق به باز آفريني لحن غير شخصيِ كالم 
  است.

  
"Do I understand, sir," I said, "that you wish me to convey the information to the young 
gentleman?"  

  "اين است كه بنده آن اطالعات را به آقاي جوان بدهم؟ جناب شريفمنظور  قربانبنده عرض كردم:  "
  

 نتايج

(اثر  "بازمانده ي روز"در اين مقاله به بررسي جايگاه لحن كالم و شيوه بازآفريني آن در ترجمه ي رمان 
دريابندري) پرداخته ايم. در اين مقاله، ترجمه رمان مذكور و متن انگليسي آن مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته 
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، انجام شده است. بر اساس نتايج بدست اند. اين پژوهش بر مبناي تقسيم بندي هاليدي از عناصر لحن كالم

سبب شده است  -رسمي بودن، مودبانه بودن و غيرشخصي بودن –آمده، درك صحيح مترجم از عناصر لحن 
تا لحن شخصيت اصلي داستان به شيوه اي هنرمندانه بازآفريني شود. بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن 

ستان را با استفاده از لحني معادل به شيوه اي هنرمندانه در است كه دريابندري لحن كالم شخصيت اصلي دا
ترجمه ي خود  بازآفريني كرده است. دريابندري براي انتقال هر چه بهتر لحن كالم شخصيت اصلي داستان 
از لحن رسمي و چاپلوسانه ي منشيان و خدمتكاران قجري بهره گرفته است. بسياري از واژه ها و تركيبات 

همچون خاطرات ناصرالدين  -را در متون منثور دوره قاجار»  بازمانده ي روز«ترجمه ي رمان  بكار رفته در
مي توان يافت. اگرچه واژگان و تعابيري كه در ترجمه ي اين رمان بكار رفته  -شاه و خاطرات اعتماد السلطنه

ندري با هنرمندي خود به اين اند در زبان فارسيِ امروز به كليشه هايي كهنه و مستعمل تبديل شده اند، درياب
تعابير جاني تازه بخشيده و آنها را در بازآفريني لحن كالم در ترجمه خود به كار گرفته است. بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته در اين نوشتار مي توان چنين نتيجه گرفت كه آشنايي مترجمان ادبي با سنت ادبي 

اين مساًله نشان دهنده زمينه هاي همكاري ميان   يي دارد.دوره هاي پيشين در موفقيت آنان تاثير بسزا
  پژوهشگران حوزه ادبيات فارسي و مطالعات ترجمه است.  
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