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دیباچه

13 دیباچه
فن و هنر ترجمه بسته به نوع متن، از متنی به متن دیگر متفاوت است. 
آنچه امانت در ترجمه گفته می شود در متن علمی با متن غیرعلمی تفاوت 
دارد. ترجمة ادبی که خلق مجدد متن در زبان مقصد است، نیازهایی دارد 
ک��ه در متن غیرادبی اگر نگوییم اصاًل مطرح نیس��ت، به اندازة متن ادبی 
اهمیت ندارد. رعایت سبک نویسنده در متن ادبی یکی از جنبه های بسیار 
مهمی است که مترجم در همه حال باید بدان توجه ویژه داشته باشد و آن 
را در سراسر متن حفظ کند. برای رعایت سبک، مترجم ناگزیر باید با در 
نظر گرفتن ویژگی های متن مبدأ، آن را با امکانات زبانی و مقتضیات متن 
مقصد منطبق سازد ولی در نهایت اثری را خلق مجدد نماید که برای اهل 

زبان مقصد آشنا و منطبق با معیارهای زبانی و فرهنگی باشد. 
یکی از جنبه هایی که مدت هاست از آن سخن فراوان گفته شده، مقولة 
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شکسته نویسی در فارسی است. گرچه شکسته نویسی به دوران اخیر مربوط 
نمی شود و نویسندگان بزرگی چون صادق هدایت و معاصرتر احمد محمود 
و بس��یاری از نویس��ندگان دیگ��ر آن را به کار برده ان��د، در دنیای امروز 
و در میان فارس��ی زبانان این عصر با دامنة کاربرد وس��یع از رس��انه های 
ارتباط��ی- همچون تلفن همراه، اینترنت و امکانات خاص آن، و حتی رادیو 
و تلویزی��ون- مقوله ای پرکاربرد اس��ت که پیکرة زبان��ی جدی یافته و به 

خصوص در میان نسل جوان بسیار متداول است. 
چنانچه علم زبان شناس��ی را مطالعة علمی زبان و توصیف آن در میان 
کارب��ران آن زب��ان بدانیم و نه تجویز صورت و قالبی مش��خص و بس��ته 
از زب��ان، و چنانچه علم برنامه ریزی زبان را معیارس��ازی زبان با توجه به 
دیدگاه های علم زبان شناس��ی و ترویج آن بدانیم، شاید الزم باشد به جای 
کنار نهادن این امکان مهم زبانی )شکسته نویس��ی(، با رویکرد زبان شناختی 
بدان بنگریم و به مطالعة ویژگی های خاص آن و معیارسازی آن بپردازیم. 
رویکردی که تعویق در اتخاذ آن هرج ومرج زبان نوشتاری و شکاف نسل 

را به دنبال دارد.
در س��ه داس��تان از چهار داس��تان پیش رو از شکسته نویسی در گفت 
وگوها اس��تفاده ش��ده است. شکسته نویس��ی یکی از ابزارهایی است که به 
ایجاد س��بک و شخصیت سازی کمک می کند، در ترجمه نیز با مالحظات 
سبکی زبان مبدأ به کارمی آید. نمونه ای از آن در داستان »پسره دتوایلر« 
مصداق دارد که س��بک نوشتاری نویسنده محاوره ای بود. در ترجمة گفت 
وگوها شکسته نویسی تمایز متن و دیالوگ را به سهولت میسر ساخت. ولی 
در داستان »تصاویر فسیلی« سبک پیچیدة مؤّلف، استفاده از شکسته نویسی 
را اقتضا نمی کرد. یعنی، شکسته نویسی هم مانند سایر امکانات زبان فارسی 
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است که باید در جای خود بدان توجه داشت. این سبک پرکاربرد امروزه 
با توجه به ویژگی های خاص زبان فارس��ی و ویژگی های الفبایی و نوشتاری 

آن به یکدست سازی و معیارسازی جدی نیاز دارد.
در ترجم��ة این مجموعه که س��بک ادبی جدی��دی در عرصة ادبیات 
معاصر محس��وب می شود، به مقولة شکسته نویسی با دیدگاه مطرح در باال 
نگریس��ته شده است. امید که بزرگان و پیشکسوتان زبان، به خصوص در 
عرصة ترجمه، با بیان دیدگاه ها و نظرهای خود در حفظ معیارهای زبانی در 
شکسته نویسی راهگشای زبان فارسی با نیازهای امروز و رسانه های خاص 

این عصر باشند.
در خاتمه بر خود واجب می دانم از دوس��ت فرزانه، جناب آقای فرزاد 
فربد، که مشوق این جانب در ترجمة اثر پیش رو بودند و با خواندن ترجمه 
نظرها و اصالحات س��ودمندی را پیش��نهاد کردند، صمیمانه سپاسگزاری 
کنم. آش��نایی ایشان با این سبک ادبی و تسلط شان بر زبان مبدأ و مقصد،  
اثر را از ویرایش��ی ماهرانه بهره مند ساخت. خطاهای احتمالی متن متوجه 
مترج��م بوده و امید آن دارم ک��ه با راهنمایی و دریافت نظر خوانندگان و 

صاحب نظران در رفع آن ها قدم بردارم.

زهرا جالل زاده
زمستان 1390




