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  چكيده
دارد تا براي حفظ معنـا    گوناگوني مفاهيم زباني، بسياري از مترجمان را وامي        و نگيههاي فر   تفاوت

: كنند ها را بازآفريني مي به واقع، آنان متن. كنند ون  و پيام متن اصلي، كل ساختار جمله را جمله را دگرگ          
هـايي فراتـر از    اين دگرگوني ممكن است در ساختار دستور زبان متن پديدآيد و يا بـا برابرگزينـي واژه          

  . متداول بيانجامدو معمول ايه جايگزين
ي اصـلي مـتن     ها را قرباني معنـا      تواند ريخت و ساختار جمله      مي كجا تا مترجم كه اينجاست سوال

يز مرتبط است؟ آيا كار مترجم جـدا      ن زبان دو نگيهفر  خويشاوندي زباني و   به لهٔمبدأ كند؟ آيا اين مس    
 توان زبان يك كشور را بدون گري فرهنگي نيز خواهد بود؟ و سرانجام آيا مي از برگردان واژگان، واسطه
دانـست؟ در غيـراين صـورت يـك         را گفتاري جداگانه      گرفت وآن فرا نگشدر نظر گرفتن جامعه و فر     

 مبادرت نيز كشور آن نگيهمترجم به غير از يادگيري زبان يك كشور بايد به فراگيري و درك مفاهيم فر
 امـات ه ـ اشراف كافي نداشته باشد، گرفتاراب ابعادش تمامي در ـ آن نگهفر به او چنانچه كه چرا ورزد؛

   .شدخواهد شماري بي

  .متن گ، زبان،فرهن ترجمه، :ي كليديها واژه

__________________________________________________________________ 
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  مقدمه
 برگـردان   ازفـراي    متـرجم    خاص خودشان هستند، حـال    نگي  هفر بار عموماً داراي    عبارات

 . نمايـد تفـسير و  ترجمـه   روان وشـيوا  با زباني آنرا سپس  يافته ورا نگيهبار فر  بايد آن  كلمات
شـند چـرا كـه    با د اشراف كافي داشتهنكن  زبانشان را ترجمه مي    نگ ملتي كه  هبه فر   بايد مترجمان

  . مشغولندفرهنگي گري نوعي به واسطه ها به آن
 اسـتخراج هـاي انگليـسي آن       زبان كه از نـسخه     هاي اسپانيايي   فارسي آثار نويسنده   برگردان
اسـپانيايي زبانـان ـ چـه بـسا      » فرهنـگ  «ند كه در آن فقر آشنايي با عنصر مهما يهاي شده، نمونه

اي نويـسندگان اسـپانيايي زبـان    ه رمانآيا بهتر نيست  .هدد ـ را نشان مي    التيني سبك آمريكاي  به
  سـنت  نـگ و  ه فر ها بـه   آيا آن  زبان اسپانيايي تسلط دارند ترجمه شود؟      توسط مترجماني كه به   

دقيقتـر و   مراتـب     ترجمة مستقيم به  اشراف بيشتري ندارند؟ شكي نيست كه يك        ا  هزبان  اسپانيايي
  .باشد   ميشده متن ترجمه گرفته ازكه بر است اي از ترجمه تر اطمينانقابل 

بي و  ه مـذ  ،اقتصادي، سياسي  نري، تاريخي، ه ادبي،،  حقوقي  متن  براي فهم دقيق يك    اصوالً
 مـرتبط نگ هفر  با بلكه بايد،هاي موضوع پرداخت واژه  يم كليهمفا گيري فرا غيره؛ نه تنها بايد به 

  .شدآشنا  آن نيزاب
ارت الزم براي اين حرفـه را  ه متوان يشگاه نم دانرفته ازگ فرا با تكيه بر دانش    اهگمانه تن   بي
ي نگـ ه فر شـناخت مـان   ه؛   اصلي كليدشاه  ممارست،   و تمرين افزون بر اين فراتراز    . كرد كسب
  .كنند صحبت ميزبان آن  است كه به اي جامعه

جـا   ناز آ .اسـت  پرداخته شده اين موضوع     به اجمال  ، به اين مقاله اي عيني، در  همثال به   با استناد 
فرهنگي آن، انتقـال پيـام   هاي    طيف و گوناگوني هاي ذاتي دو زبان        تفاوت كه در بسياري مواقع،   

نويـسنده ممكـن اسـت ترجمـه       اصالت دادن بهبرايبر ترجمة دقيق  پافشاري كند،  دشوار مي را  
از طرفـي برخـي اصـالت را    . باشـد دشـوار   دركش براي خواننده    كه اي را بوجود بياورد    پيچيده

خواننده منتقل كنند، از ايـن   تر به شكلي قابل درك   كنند تا مفهوم را به       و تالش مي   دادهواننده  خ  به
ايـن نـوع      بـه . هاي صوري و معاني ناآشنا را وارد زبان مقصد كننـد            رو تمايل ندارند كه ساخت    

 اينها    ترين مشكل در اين گونه ترجمه       بزرگ. ترجمه، ترجمة ارتباطي يا ترجمة آزاد مي گويند       
  .  اصلي فاصلة بسياردارد متناست كه با

  هاي گوناگون فرهنگ  شاخه
 رسوم، انديشه، هنر، و     و آداباي از    آميختهاست ،   اي    پديدة پيچيده »  فرهنگ  « طور كلي  به
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 .هاي بعدي اسـت     نسل  گيرد و قابل انتقال به       مي  شيوة زندگي كه طي تجربة تاريخي اقوام شكل       
ها كه كسي بـراي   ي دربارة هنر، ادبيات، علم، سياست، و مانند آن       هاي فرد   اي از آگاهي    مجموعه

هـاي   اي خوب، دانستن زمينه ترجمه منظور رسيدن به  به .آموزد  ارتقاي فكري و پرورشي خود مي     
 رسوم، انديشه، شيوة زندگي، هنر، ادبيات، علم، سياست، و        و متعددي از فرهنگ از جمله آداب     

  .است ضروريبراي مترجم   ... ها مانند آن
. هاآشناباشـد  آنبـا  وبـيش   كه يك مترجم خوب بايد كم  دارد   گوناگوني   هاي شاخه» فرهنگ«

هاي گوناگون فرهنگ مبدا و نداشتن اطالعات عمومي كافي موجـب             وناآگاهي از زمينه    ناآشنايي
هاي اين تبعات را بيـشتر مـورد          شود، در ادامه نمونه   فاحش  شود كه مترجم گرفتار خطاهاي        مي
  .دهيم ررسي قرار ميب

  تبعات عدم آشنايي با بسترهاي تاريخي هنگام ترجمه 
شناخت بستر تاريخي يـك اثـر ادبـي،          تاريخ و . تاريخ است  فرهنگ   هاي مهم  از شاخه يكي  

  . داردنقش بسزايي در ترجمة درست آن اثر
ـ              هايي كه درونمايه    دربارة بسياري از رمان    ستر هاي تـاريخي دارنـد، شـناخت و آگـاهي از ب

شـان، بـراي       تـاريخ قـاره     هـا در    تـاريخ، و سـهم آن       هـا بـه     شان، رويكرد نويـسندگان آن      تاريخي
  .ها امري الزم است خوانندگان اين رمان

از ديد نويسندة اين مقاله، آشنايي با بستر تاريخي وقايع رخ داده در يك كتـاب، بخـشي از                   
 اس مـسئوليت و وجـدان كـاري     آيد و بر مترجمي كه احـس        مي حساب  دانش فرهنگي مترجم به   

  . تاس دارد، واجب
هـاي تـاريخي    نمايـد، ضـبط درسـت نـام     باره مهم مي در اين يادآوري آن  ديگر نكاتي كه از
هـاي   هاي اسالمي و ايرانـي، در زبـان   هاي تاريخي، از جمله نام   سياري از نام  ببراي نمونه   . است

فارسي دقت نمـوده و صـورت         ل آنها به  هنگام نق   فرنگي ضبط متفاوتي دارند و مترجمان بايد به       
 را ابـن سـينا،     Avicenan2 را حلـب،  Aleppo1بـراي نمونـه، بايـد       . ها را ضبط كنند     صحيح آن 
Averros3را ابن رشد   ،Macedonia4را مقدونيه، و  Tyre5را صور ضبط كرد .   

__________________________________________________________________ 
1. Aleppo  
2. Avicenna 
3. Averros 
4. Macedonia 
5. Tyre 
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ي، بنابراين عدم توجه و برخورداري دانش كافي از مسائل تـاريخي و ديگـر مـوارد فرهنگـ                 
 متـرجم . خواهدداشت    بار  اي بد و غير قابل قبول به        ترجمه  انكاري را در رسيدن به      تبعات غيرقابل 

              .شود رو مي هايي در ترجمه روبه با چه ضعف... ناآشنا با تاريخ، ظرايف زباني و

  بررسي موضوع با استناد بر دو نمونه
انـد، تـاريخ سياسـي و     شده التين انتخابادبيات امريكاي   كه هر دو ازنخستنمونة  دو  در  

  .است كلمبيا در بطن رمان نهفته اجتماعي دو كشور مكزيك و
 اي طـوالني از تـاريخ مكزيـك را     دوره،فـوئنتس ،اثـر كـارلوس   » 1مرگ آرتميو كروز   «رمان

هرچنـد داسـتان و      .پـردازد   مـي  هايي دربارة جريـان انقـالب اخيـر         كند، و به بحث     توصيف مي 
شـود   مي ها و رويدادهاي واقعي اشاره اند، ولي به شخصيت اصلي رمان غيرواقعي هاي    شخصيت

آرتميـو كـروز و ديگـران    . رغم شگرد و ساختارش، فضايي بـسيار واقعگـرا دارد         كل رمان، به   و
شـناختي كـه از تـاريخ     شوند، اما با توجه به     اي ارائه مي    شدت كليشه   هايي به   صورت شخصيت   به

روند و جزئيات تاريخ مكزيك آگاه اسـت و از            فوئنتس به . ا باور پذيرند  ه  مكزيك داريم، كليشه  
فـالش  (گـرد   اي از عقـب  هرچند داسـتان بـا مجموعـة ناپيوسـته        . طلبد  خواننده نيز همين را مي    

ناپيوسته كـه تـاريخ    اند، شايد همان قدر گيج كننده و كه گاه گيج كننده  -شود  ها روايت مي  )بك
اي از زنـدگي آرتميـو كـروز در        هـاي ويـژه     ال، قـرار دادن بخـش     با ايـن حـ     -مكزيك انقالبي   

ايـن   فـوئنتس، بـه  . اي از تاريخ مكزيك، از سوي نويسنده، امري تصادفي نيـست            هاي ويژه   برش
شـرح   نام كروز، بـه  هاي ويژه و تاثير محتمل بر مردي به         ترتيب، با توصيف نيروها واوضاع دوره     

  .دپرداز هاي مختلف تاريخ مكزيك مي برهه
هـا و رئاليـسم       پـردازي    گارسـيا مـاركز، بـا وجـود خيـال          2صد سـال تنهـايي     سوي ديگر    از

اي كه در رمان مورد توجـه قـرار           جنبة ويژه . است  اش، بربستر تاريخ كلمبيا شكل گرفته       جادويي
كوشد دو    باره، نويسنده مي    در اين . هاي مسلحانه است    گرفته، ماهيت دو حزب حاكم و درگيري      

بينـي مـشخص    كوشـند نماينـده دو جهـان    نخست آن كه دو حزب مي    .  مطرح كند  نظر عمده را  
انـد،    پايـان داخلـي     هاي بي   هايي كه در قرن نوزدهم درگير جنگ        باشند، ولي بيشتر هواداران وآن    

در بيشتر موارد، شركت كننـدگان در     . هيچ ايدة مشخصي دربارة انگيزه يا هدف از جنگ ندارند         

__________________________________________________________________ 
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بر پرتحركي چون سرهنگ آئورليانو بوئنديا كه شايد هيچ هدف روشـني            رو ره   اين نبردها دنباله  
   گـرفتن از حريـف درچرخـة مـداوم حملـه و             ندارد، مگر حفظ حقوق وامتيازات خود، يا انتقام       

   .شكست است حمله  ضد
نكته ي دوم، به نظر گارسيا ماركز، اين است كه محافظه كاران و ليبرال ها بـا وجـود همـة                     

ها، در باورهاي اصولي و پيشينة اجتماعي رهبران تفـاوت چنـداني بـا هـم                  ختالفها و ا    مناقشه
   1.ندارند

  آثار فلسفي فرهنگ و ترجمة
آمد، بخش بزرگي از فرهنگ و مفهوم آن، شامل باورهـا،    » فرهنگ «طور كه در تعريف     همان

عي و انـساني،  به طور كلي اگر در علوم اجتما. الگوهاي انديشه، دانش، اعتقاد واخالق مي باشد     
 .رسـيم   مـي » فلـسفه  «اي از علم را جستجو كنيم كه شامل همة موارد گفته شده باشد، بـه                شاخه

؛ )361.ز( نقل قولي از آقاي رسول نمازي        را با به ويژه فلسفة سياسي     ،  بحث ترجمة آثار فلسفي   
   :كنيم مي  آغازپژوهشگر مدرسة عالي علوم اجتماعي پاريس

هـا سـخن      تصحيح آن   فلسفة سياسي و نياز مبرم به     ر  ر ترجمة آثا  هنگامي كه از عدم دقت د     «
كنـد؛ از نظـر او        گوييم، معموال مخاطب ناآشنا با نـوعي نابـاوري بـا موضـوع برخـورد مـي                  مي

از شـرايط الزم    خواننده منتقل كنند،    را به  ثر ا  «معناي » كه  هاي فارسي موجود در صورتي      ترجمه
توانند نشأت گرفته از نـوعي كمـال گرايـي            آثاري تنها مي  تاكيد بر تصحي چنين      برخوردارند و 

مترجمان هم منتقل شده است؛ گاهي صرف آشنايي با يك زبـان              اين شيوة نگاه به   . دليل باشد   بي
شـود و مترجمـان، بـدون     خارجي، پيش نياز الزم و كافي براي ترجمة آثار فلـسفي تـصور مـي         

اين طرز فكر آن چنـان      . زنند   به ترجمه مي   آگاهي از سترگي عملي كه در پيش رو دارند، دست         
شايع است كه حتي بسياري از آثار فلـسفة سياسـي از زبـاني غيـر از زبـان اصـلي نگـارش، و                        

شـويم كـه مترجمـان     شوند و ما با آثاري مواجـه مـي       مراجعه به نسخة زبان اصلي ترجمه مي        بي
اطة كامل ندارند، بلكـه بـا زبـان    و موضوع و محتواي اثر اح  ها نه تنها بر مقولة مورد ترجمه،        آن

__________________________________________________________________ 

والتـر؛  .  ريچـارد جـي    ،در امريكـاي التـين در دوران معاصـر        ؛ ادبيات وتـاريخ     1393؛ بهار   101نگاه نو؛ شماره    . 1
 ,"Richard J. Walter "Literature and History in Contemporary Latin America، ي محمود حميدي ترجمه

in Harold Bloom, editor, Carlos Fuentes' The Death of Artemio Cruz, Chelsea House: 2006, pp. 
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متن فارسـي راه يافتـه و چـه بـسا بـر آن مـسلط        اصلي آن نيز آشنا نيستند و بدفهمي مترجم، به   
   1».است شده

داريم تا ضـرورت اهميـت       هاي متون فلسفي، قصد     از ترجمه  هايي  در ادامه، با آوردن نمونه    
  .تر كنيم آشنايي مترجم با اين شاخه از فرهنگ را روشن

با متني كه » خشم و غرور و حماقت «گويد  ها، متني كه مي     ها و مفهوم    از موضوع  در بسياري 
اما در يك مـتن فلـسفي ممكـن اسـت واژة             ندارد، تفاوتي» حماقت و خشم و غرور     «گويد  مي

خشم در ابتدا، غرور در وسط، و حماقت در آخر آمده، بسيار مهم باشد و بنابراين نبايد ترتيـب     
يكي از  » عصبانيت «يا» خشم «در متني داستاني شايد اينكه از     .  ترجمه دستكاري كرد   ها را در    آن

هاي داستان سخن گفته شود، تفاوتي در معنا حاصـل نـشود، ولـي در متنـي فلـسفي                     شخصيت
بسيار محتمل است كه خشم با عصبانيت تفاوتي اساسي داشته باشند، بنابراين اسـتفاده از يكـي             

خـوان    كـردن و روان     فهم  است براي آسان    در متني عادي ممكن   . اهدبودنخو جاي ديگري مجاز    به
در » خشم وعـصبانيت   «اي استفاده كنيم، مثال بگوييم      شدن ترجمه از دو واژه براي برگردان واژه       

است؛ ولي در متني فلسفي ممكن      استفاده شده » خشم «ٔحالي كه در متن زبان اصلي تنها از واژه          
اي كـه   متون فلسفي.  واژه مفهوم را دستخوش دگرگوني اساسي كنداست ترجمة يك واژه با دو 

انـد كـه هـر واژه بـا توجيـه و دليـل                هاي بسيار پيچيده    اند، مانند پازل    فيلسوفان برجسته نگاشته  
  .است خاصي در جاي خود قرار گرفته

بهتراسـت از يـك نمونـه     براي نشان دادن اهميت مسئله، و فرارفتن از يك توصيف صرف،        
  .ببريم بهره

 و 2فـواد روحـاني  : انـد  زبـان فارسـي برگردانـده    مشهورترين اثر افالطـون را دو متـرجم بـه       
نخستين تفاوت، در همان نگاه نخست، در ترجمة عنوان اين اثر بـه چـشم               . 3محمدحسن لطفي 

نظر  به.  ترجمه كرده استجمهوري و محمدحسن لطفي     جمهورفواد روحاني اين اثر را      . آيد  مي
هـاي غربـي    هر دو مترجم در ترجمة عنوان ايـن اثـر از معنـاي معمـول در ترجمـه       رسد كه     مي

ترجمـه    Republic4تبعيـت از سيـسرون ايـن اثـر را             هاي غربي بـه     در ترجمه : اند  استفاده كرده 
__________________________________________________________________ 

  ؛ مقاله تاملي درباب ترجمه ي جمهوري افالطون؛ رسول نمازي1390؛ تابستان 90نو؛ شماره نگاه . 1
  ]يادداشت از رسول نمازي) [1374 فرهنگي،_علمي : تهران( فواد روحاني ٔافالطون، جمهور، ترجمه. 2
). 1380مي،  خـوارز : تهـران (م،  محمدحسن لطفـي، جلـد دو     ٔ آثار، ترجمه    ٔافالطون، جمهوري افالطون، مجموعه   . 3
  ]يادداشت از رسول نمازي[

4. Republic 
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اي كـه سيـسرون    عبارت ديگر ترجمة عنـوان ايـن اثـر در غـرب بـه تبعيـت از واژه             اند؛ به   كرده
آنچـه   «يـا   » امر عمـومي  «توان در فارسي  اين واژه را مي . ده است برگزيده اين گونه ترجمه ش    

اي نيست، مگر مراجعـه   اما آيا اين ترجمة درستي است؟ چاره     . ترجمه كرد » مردم است   متعلق به 
واژة . اسـت )Πολιτεία( 1پوليتياعنواني كه افالطون براي اين اثر انتخاب كرده،      . خود افالطون   به

 )πόλις(2 پـوليس يگر از مفاهيم اصلي انديشة سياسـي افالطـون از واژة             مانند بسياري د   پوليتيا
  .بشناسيم شد، پس بايد در آغاز پوليس را برگرفته

شـهر  . پوليس كه معني واقعي آن شهر است، با تصور امروزين مااز شهر تفاوت ژرفـي دارد        
گي، جنـگ  اي خاص زنـد  افالطون يك اجتماع سياسي خودبسنده است كه مردم در آن به شيوه        

واحـدي سياسـي    )خانواده روستا، قبيله، ( تر  پوليس بر خالف اجتماعات كوچك    . كنند  وصلح مي 
توانـد تـوان بـدني        انسان در شهر مـي    . هاي زندگي انساني را در خود دارد        است كه همة بايسته   

  .كمال برساند وفكري خود را به طور كامل به
زبان فارسي بيندازيم، متوجه بدفهمي هاي        ههاي آثار ارسطو وافالطون ب      ترجمه  اگر نگاهي به  

مترجمـان فارسـي،   . ترين مفهوم فلسفة سياسي يونان خواهيم شد    فراواني در پيوند با اين بنيادي     
هـايي   حتـي آن . اند پوليس را گاهي جامعه، گاهي دولت، گاه كشور و گاه حكومت ترجمه كرده            

خصـصي اسـتفاده كننـد، اشـتباهي بـزرگ      هـاي ت  تر باشـند و از واژه  اند دقيق  هم كه قصد داشته   
  .اند شهر ترجمه كرده -پوليس را دولت  مرتكب شده و

كننـد    گونه ترجمه مي    دربارة افرادي كه مفهوم پوليس را در انديشة ارسطو اين          لئو اشتراوس 
  :                          يدگو مي

تـوان    نمـي    راحتي   قراراست نوعي خاص از حكومت باشد؛ اما اين مفهوم        » شهر -دولت  «
سـخن  » حكومـت  «افـزون بـر ايـن، هنگـامي كـه امـروز مـا از       . به وسيلة زبان ارسطو بيان كرد 

 هم شـامل  » شهر «حالي است كه    در ننظر داريم؛ اي  » جامعه «از» حكومت «گوييم، به تفكيك    مي
ميـان  وجود آمدن تفكيك  پيش از به» شهر «تر بگوييم  دقيقراگ. » جامعه «است و هم  » حكومت«

 و» حكومـت  «را بـا تركيـب      تـوانيم آن    است و بنـابراين مـا نمـي         حكومت و جامعه وجود داشته    
چـه   «توان گفت   است؛ مي » كشور «در زبان انگليسي  » شهر «ترين معادل   نزديك. بسازيم» جامعه«

چـه اشـتباه كنـد و چـه نـه،اين            «توان گفـت    ، اما نمي  » اشتباه كند و چه نه،اين كشور من است       
__________________________________________________________________ 

1. Πολιτεία 

2. πόλις 
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را » شـهر  «تـوان واژة    مي .» چه اشتباه كند و چه نه، اين حكومت من است          «يا» ن است جامعة م 
 و» شـهر  «ها را بر روي تفاوتي كـه ميـان          ،اما نبايد چشم  2 نيز استفاده كرد   1» ميهن «عنوان برابر   به
  .وجود دارد بست» كشور«

  تادبيا ترجمة ادبي و درك مترجم از
مترجم بايـد در زمينـة ادبيـات       . است» ادبيات «،» گفرهن «يكي ديگراز اركان تشكيل دهندة    

كنيم، ترجمة ادبـي   ها اشاره مي همانند مواردي كه به آن. هم به دانش و آگاهي قابل قبولي برسد     
. ادبـي بـوده اسـت      هـاي اصـلي توليـد       همواره يكـي از قالـب      -درتاريخ ادبيات معاصر ايران    -

كنـد، بايـد شـناخت و درك كـافي از          اليـت مـي   از فرهنگ فع   بنابراين، مترجمي كه دراين زمينه    
  .باشد هاي اين زمينة دشوار داشته حداقل

مهمترين وظيفة مترجم اين است كه زباني در خور متن پيدا كنـد و ايـن زبـان بايـد چنـان                    
در ترجمة ادبي اين مسئله بـسيار       .  فارسي را   باشد كه هم حق نويسنده راادا كند و هم حق زبان          

در اينجا زبان تنهـا     . شود  ون ادبيات كم وبيش مانند شعر در زبان آفريده مي         شود، چ   حساستر مي 
هـاي متـروك    تـوانيم واژه  مـا نمـي   . [...] وسيلة انتقال مضمون نيست، عرصة آفرينش هم هست       

[...]  . سال پيش است در ترجمـه بگنجـانيم  2500دوهزار ساله را به اين بهانه كه متني متعلق به    
امـروز  . [...] گيـرد  لي، طرح كلي زبان ترجمه در ذهن متـرجم شـكل مـي      هنگام مطالعة متن اص   

كننـد كـه متاسـفانه نـه از           مـي  هاي ما از يك الگوي زباني واحد پيروي         بخش بزرگي از ترجمه   
دانم بـا     من نمي . كار رفته   حيث واژگان غنايي دارد و نه آفرينش و نوآوري چشمگيري در آن به            

زرگي مثل دن كيشوت، جنگ و صلح، برادران كارامـازوف، يـا            شود آثار ب    اين زبان چه طور مي    
  3.ايلياد و اوديسه را ترجمه كرد
رود بايد بـه لحـاظ پيـشينة ادبـي و             سراغ ترجمة چنين متنهايي مي      از طرفي، مترجمي كه به    

  .باشد داشته هايي را زباني حداقل
__________________________________________________________________ 

  ]يادداشت از رسول نمازي. [ « پدرانسرزمين»   تحت اللفظئيا به ترجمه) fatherland(ميهن . 1
» بيش از همه توجـه كنيـد بـه بررسـي مفهـوم              . 5d856 ، نواميس 1c51؛ افالطون، كريتون    5-4و3زنون، هيرون   . 2

  .]يادداشت از اشتراوس است. [توسط ارسطو « ميهن
، مترجم بايد به آفرينش برسد، عليرضا اكبري، گفتگو بـا عبـد اهللا كـوثري                1390، تابستان   90نگاه نو؛ شماره ي     . 3

  ها ي تراژدي ي ترجمه درباره
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فارسي چيزي بيافريند كـه     اي است يعني مترجم بايد بتواند در زبان           ادبي كار خالقانه    ترجمة
اين در مورد ترجمة رمان و هر گونـة ادبـي ديگـري هـم صـادق                 . هم ارزش با خود متن باشد     

مااز . بريم خوانيم و فقط از مضمون لذت نمي ما ادبيات را فقط براي مضمون آن نمي       . [...] است
ـ . نيـستند  بريم و در شعر و ادبيات زبان و مـضمون ازهـم جـدا               زبان هم لذت مي    س متـرجم   پ

اين هم در رمان صادق است، هـم در    . موظف است، در انتقال مضمون، زباني درخور آن بسازد        
ها و جمالت را نظيـر بـه          فراموش نكنيم كه در ترجمة ادبي واژه      . [...] ها، و هم در شعر      تراژدي

ي از آفرينش برسد؛ اين آفـرينش حـد       مترجم در ترجمة ادبي بايد به     . [...] كنيم  نظير ترجمه نمي  
  .كند آزادي در زبان را براي مترجم ضروري مي

امروز خيلي از مترجمان هستند كه تا يك كتاب از نويسندة سرشناسي به دستشان رسيد           [...]
كنند، بي آنكه حتي چيزي دربارة خود اين آدم و ساير آثار و تـاريخ و فـرهنگش              اش مي   ترجمه
اي تـاريخي يـا شخـصيتي     ها مثال براي واقعـه  اگر دقت كنيد بعضي از اين ترجمه    . باشند  خوانده

اي جـدا از حـدي از        هيچ ترجمه  .دهند  تاريخي كه در رمان آمده حتي دو سطر هم توضيح نمي          
 اين به معناي آن نيست كه دانستن تاريخ تاثير مستقيم بـر ترجمـه دارد، امـا                  هالبت. تحقيق نيست 

هـا كمـك      يح رويـدادها وشخـصيت    گمان آگاهي از تاريخ ما را در درك مطلب و نيـز توضـ               بي
مترجم بايـد بـسيار بخوانـد،       . [...] براي شناخت بهتر ادبيات بايد تاريخ را بخوانيم       . [...] كند  مي

شدن از زمينـة تـاريخي و فرهنگـي كتـابي كـه ترجمـه                 هم براي انتخاب كتاب و هم براي آگاه       
   1.زند ات لطمه ميكل ادبي نيازي كاذب بدجوري به ترجمه و  احساس بي. [...] كند مي

  نبررسي ترجمة يكي از آثار توماس ما
هـر نـوع و    اشـتباهات زبـاني، بـه    .زبان هر كشور، سازندة بخش بزرگي از فرهنگ آن است      

توانـد    از يك مترجم مـي     برانگيزترين خطاهايي است كه     ترين وحساسيت   شكل كه باشد، از مهم    
 پرداخـت كـه كيفيـت      هـايي  ترجمـه   به توان  مي  نمونه عنوان  دربارة زبان و كاربرد آن، به     . سربزند
 و ترجمـة   تومـاس مـان   اثر  » تريستان و تونيو كروگر    « در مثالبراي  . ندارند يقابل قبول  وخوب  

  :2خوريم كه به قرار زير است مي محمود حدادي به مواردي بر

__________________________________________________________________ 
  .همان. 1
  1391محمود حدادي؛ نشر افق؛ چاپ اول، / تريستان وتونيو كروگر، توماس مان. 2
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  هاي پر ابهام جمله
 زبـان آن روشـن و   ارد، امادبي سنگيني دا ، نثرتوماس ماناصل داستان، مانند بيشتر كارهاي  

بوي ترجمـة تحـت      .ناروشن فراوان است   هاي مبهم و    شيواست، در حالي كه در ترجمه، جمله      
سبك و سياق زبان فارسي       دهد و مترجم براي روان كردن آن و نزديك ساختن آن به             اللفظي مي 

  :تالش زيادي نكرده است، چند نمونه
بـردن صـرف بـه        ش داده بـود كـه پـي       گفـت و سـرلوح خـود هـم قـرار            زيرا هرباره مي   -

آورد اگـر كـه لـذت عبـارات           دنبـال مـي     هاي جان آدمي يقين كه غم و افسردگي به          خصوصيت
  )98. ص. (شان نكند آراسته شاداب

چراكـه احـساس سـالم وقـوي،        . و برگي انـساني    زاد  حتي ميزاني هم از ابتال به فقر و بي         -
شـود   مند تمـام اسـت همـين كـه انـسان مـي      كار هنر. بحث درش نيست كه ذوق وسليقه ندارد   

  )102. ص. (واحساساتي
  )106. ص( .شناسم اي را مي يك بانكدار در اين ميان پا به سن گذاشته -

  .من يك بانكدار سالمند را مي شناسم: سادگي آمده است در اصل رمان به
  )107. ص. (رود داليلي كه مو الي درزشان نمي آن هم به -

  .موثق/ به داليل مستند:  نوشته استسادگي توماس مان به

  ترجمة نادرست زبان گفتاري
يـك   «:اسـت   آمـده Zigarette Nehmen Sie eine neue«1« در ترجمه در برابـر عبـارت   -

كه منظور گوينده برداشتن يك سيگار نـو يـا تـازه نيـست،              ) 108. ص(» .سيگار نو هم برداريد   
  .بلكه برداشتن سيگاري ديگر يا سيگار دوم است

  )139. ص(»  تاالر گذشتند  داد كه هانس و اينگه از يكباره رخ «:است دركتاب آمده -
   .است لفظ و متاسفانه نارساي عبارت آلماني  ترجمة لفظ بههك

 ٢ "Da geschah dies auf einmal"   
  » ...ناگهان هانس واينگه از تاالر گذشتند «:توان به سادگي گفت مي
  )141.ص( ...گذشت ساعتي از شروع جشن نمي ه نيمبا همة آنك: موردي ديگر -

  :جملهدر ترجمة اين 
__________________________________________________________________ 

1 .Nehmen Sie eine neue Zigarette :يك سيگار ديگر برداريد.  
2 .Da geschah dies auf einmal : تاالر گذشتنداز واينگهناگهان هانس .  
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1"Obgleich es kaum seit einer halben Stunde eröffnet war"   
ايـن  » .سـاعت گذشـته بـود       از شروع جشن تنها نـيم      با اين كه   «:توان نوشت   خيلي ساده مي  

  .تر است كند و فارسي درعوض روح آن رابازگو مي ترجمة دقيق عبارت آلماني نيست، اما

    كمبود واژگان
آورد،آن هم در برگردان اثري از توماس مان،        مي» كم «جا به قول معروف واژه      ترجمة جا به    

  .كشد هاي آشنا و ناآشنا بيرون مي اي بيكران، واژه كه دم به دم از گنجينه
كه  » محض « كلمة ها عنايتي خاص دارد، تنها براي نمونه نگاه كنيم به           مترجم به برخي واژه   

  :در فارسي امروز هم زياد مصرف ندارد، اما در داستاني كم حجم بارها تكرار شده است
  )121. ص(كند  محض گذران نامتعارف او سخت توبيخش مي -
  )122. ص(محض گذران نامتعارفي كه داشت  -
  )139. ص(كشيد تاجر ماهي محض هواگرفتني بيشتر از دماغ راستش نفيرمي -
هاشان، بلكه محض يكساني نژاد و سنخ اين  حض اين ياآن ويژگي و يا شباهت لباس       نه م  -

  )143. ص(دو 
  )144. ص(محض گلو تازه كردن -

  ...تا گلويي تازه كنند: گوييم  اخير، امروز در فارسي خيلي ساده ميجملةدر بارة 

  جمله هاي مبهم
  :فراوان است؛ تنها چند نمونههاي ناروشن و غير دقيق تا مرز ابهام مطلق،  در كتاب جمله

  )125. ص...(كار من فيصله يافت -
قيافة او را از قـديم  : بايد گفت) 125. ص... (شناخت  هاي گذشته مي    شمايل او را از زمان     -
  !شمايل چيز ديگري است و به تكيه و كليسا تعلق دارد. شناخت مي

  تكرار در ماضي بعيد
  )124. ص. (اتاق خود او بوده بود: نمونه -

__________________________________________________________________ 
1 .Obgleich es kaum seit einer halben Stunde eröffnet war :  بااينكه از شروع جشن تنها نيم ساعت گذشـته

                                     .                                 بود
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  دقتي يا كج سليقگي در صرف افعال مركب بي
  )128. ص... (كاغذها را بر هرة سينه كش ديوار پهن كرد و رو به خواندنشان آورد -
عالقگـي، و   يك جانب ديگر، جانب نه كمتر دلنشين داستان هم طبيعي است كه اكراه، بي           -

  )109. ص. (يك دلزدگي طنزآميز در قبال هر آن حقيقت است
 هـوس  كـه  است وقتي آن در زندگيبارتر از صحنة      كدام صحنه فالكت   «:  اين جمله  و يا  -
   1)113. ص( » كند دستي هم در هنر بيازمايد؟ مي

  اي اسپانيايي زبان از نسخة انگليسي  ترجمة فارسي اثر نويسنده
در اينجا به بررسي ترجمة فارسي نـه چنـدان رضـايت بخـش جاهـد جهانـشاهي و اصـل                     

به اين . ايم  آورده3در مواردي هم برگردان درست رااز عبداهللا كوثري  . كنيم  اكتفا مي  آن   2انگليسي
  4:ها توجه بفرماييد نمونه
  )113. ص( » ...آرامش دعوت كرد ميگوئل آنخل بائز دياز، با كشيدن ترمزدستي او را به «●

"Migual Angel Báez Díaz reassured him, his hands clutching the wheel." (p. 

73) 

  .است كرده ترجمه» دستي ترمز« را wheel و »كشيدن «را clutching جهانشاهي
  :در يك صفحه بعد نيز اين خطارا تكرار كرده. هر دو غلط است

  )114. ص( » ...دست مرد چاق روي ترمزدستي بود«
"The fat man holding the wheel" (p. 73) 

 ترجمـه  »فـشرد   مي  دست در را فرمان «را» clutched the wheel «277 صفحة در مترجم اما
 كـه  اند نشده متوجه... و خوان،  نمونه نگار،  حروف احتمالي، ويراستار ناشر، مترجم، خود و كرده،
  . كرده ترجمه »دستي ترمز «را wheel ازاين، پيش

 .صـص ( » گردانـد  مـي [...]  بري دردست تعمير خـانوادة تروخيللـورا       چوبكارخانة  ...  «●
124-125(   

__________________________________________________________________ 
  15علي اميني نجفي؛ توماس مان در مرز ميان ابهام وآشفتگي؛ انتقاد كتاب نگاه نو؛ شماره . 1
 THE FEAST OF THE GOAT, (La fiesta del انگليـسي كتـاب مطابقـت داده شـده     ٔموارد نمونه با ترجمه. 2

chivo).  
  هللا كوثري؛ نشر علمسور بز؛ ماريو بارگاس يوسا؛ عبدا. 3
  ؛ علي ميرزايي !؛ متاب5؛ انتقاد كتاب نگاه نو؛ شماره 1390؛ تابستان 90نگاه نو؛ شماره . 4
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"The Trujillo family's sawmills in Restauración." (p. 80) 
 او،! كـرده  ترجمـه  »تعميـر  دسـت  در  «اسـت،  شهري نام كه را Restauración جهانشاهي

  . نفرموده عنايتي هم بزرگ R به كم، دست
  )128. ص( » ...بايد به مورفي گرينگو كوچك خبر دهم « ●

"I'll have to tell that gringo all about it,..." (p. 83) 
زيرا گرينگو در فرهنـگ و زبـان        ! را از كجاآورده  » مورفي گرينگو كوچك   «دانم مترجم  نمي
  .است)البته با حالتي تحقيرآميز(» آمريكايي «التين همان آمريكاي

كـرد و كـشيد و از شـدت عـصبانيت چـوب سـيگار را                 آنتونيو سيگار ديگـري روشـن      «●
  )141. ص( .گرفت مي گاز

" Antonio lit another cigarette and smoked, biting down on the tip to relieve 

his tension" (p. 83) 
 چـوب «.  كـرد  ترجمـه  شـود   مـي  هـم  سيگار  فيلتر. است سيگار  ته ،tip براي درست ترجمة

  .است نادرست tip برابر در »سيگار
» .انـداخت   مـي   ل موسيقي طنـين   هايش مث   شنيد، در گوش    هاي شما را مي     اگر پدر حرف   «●

  )143. ص(
"If my father can understand you, he must be happy to hear you say that." (p. 

94) 
را مترجم از كجـا     » انداخت  هايش مثل موسيقي طنين مي      در گوش  «باز هم روشن نيست كه    

  .نيست جمله هم درست ترجمة! است آورده
  )192. ص(» .است ياي كه معادل بيمار وسيله «●

"A cure equal to the disease." ( p. 128) 
cure» عبـارت    مـداوا  و درمان شود  مي فارسي  به! نيست »وسيلهequal to the diseas  هـم 

  .بيماري با متناسب يا و مرض خور در شود مي
  )193. ص(    » ...داد آن كه بچرخد جواب آنتونيو ايمبرت درازكش روي كمر، بي «●

"Learning against the steering wheel, Antonio Imbert replied, not turning 

around... " (p. 129) 
 اين بود، كرده  ترجمه »ترمزدستي «پيشتر  را )steering  wheel اينجا در (wheel كه مترجم

  !است كرده ترجمه »كمر «بار
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او از  ". شـود  باش كه تسليم ميهمين خيال  توني، به"آنتونيو دالمازا از كوره در رفت ـ  « ●
  )205. ص( » ...آمد كاخ در دست تعمير رئيس مي

"Not resigned, Tony, Antonio de la maza objected. He had come from 

Restauración..." (p. 137) 

ترجمه كرده، در حالي كـه پـيش از ايـن     » كاخ در دست تعمير   « را   Restauración iمترجم  
 نام شهري اسـت  Restauración. ترجمه كرده بود» در دست تعمير«آن را   ) 123در صفحه ي    (

دراينجـا هـم   . در شمال غربي جمهوري دومينـيكن، نزديـك مـزر هـائيتي، در اسـتان داخـابون           
 انگليـسي  restoratio را بـا   Restauración  بزرگ توجه نكرده، ضمن اين كه         Rجهانشاهي به   

كـاخ در   « را بـه     Restauraciónوشن نيست كه متـرجم چـرا        با همة اينها، ر   . اشتباه گرفته است  
  .»دست تعمير رئيس

» .را بازنيافت، بلكه بر دشواريها هـم افـزوده شـد       نظر من نه تنها شرايط تعادل خويش        به «●
  )233. ص(

"That does't seem exenuating to me. It's more like an aggravating 

circumstance." (p. 156) 
اما از نظـر مـن ايـن جـرمش را كمتـر              «: كنم  ن جمله را از عبداهللا كوثري نقل مي       ترجمة اي 

  )249. ص(» .برعكس، آن را تشديد هم ميكند. كند نمي
  !كجا ببينيد تفاوت از كجاست تا به

  )234.ص(» .است شده سپري پنج سال از آنها  و بزنيم كه سي مورد مطالبي حرف در چرا «●
"Why talk about things that happened thirty years ago?" (p.157) 

حداقل در موارد زير هـم      ! سي سال شده است، سي وپنج سال      ! شود عدد هم اشتباه نقل مي    
ژانويه درسـت    24غلط و   » ژانويه 25 «،330و   273و   271در صفحات   : اشتباه نقل شده    عدد به 
  .است
 بيشتر مثل مردهاي دومينيكايي     من. مثل يك زن دومينيكايي نيستي    . تو قنديل يخ هستي    «●
  )237. ص(» .هستم

" You are an iceberg. You really don't seem Dominican. I'm more Dominican than 
you are." (p. 159) 

iceberg      هـم   239و 238اين ترجمة نادرسـت در صـفحات        . » قنديل يخ « يعني كوه يخ نه
، دومينيكايي بكـار  )اهل دومينيكن(جاي دومينيكني   هديگر اينكه، در سراسر كتاب، ب     . تكرار شده 



 347  با استناد بر چند نمونهاهميت شناخت فرهنگ در ترجمه

: پايتخـت (دومينيكـا  . در حالي كه دومينيكن با دومينيكـا فـرق دارد      ! برده كه يعني اهل دومينيكا    
هـزار   72كشور بسيار كوچكي است بصورت تك جزيره در درياي كارائيب، با حـدود              ) روسو

) سـانتا دومينگـو   : پايتخـت ( دومينـيكن نفر جمعيت، ولي سور بز يا جشن بز نـر از جمهـوري              
 10دومينـيكن بـيش از      . رانـد   بـر آن حكـم     1961تـا    1930گويد و از رافائل تروخيو كه از          مي

                                    .       دارد ميليون نفر جمعيت
من بيشتر مثل مردهاي دمينيكـايي       «و باز هم روشن نيست كه جهانشاهي چرا جملة دوم را          

تـو عـين كـوه يخـي، اصـال           «:ترجمـة درسـت هـر دو جملـه از كـوثري           . ترجمه كرده » هستم
  )254. ص(» .ترم من از تو دومينيكني. دومينيكني نيستي

  )243. ص(» .ها ده هزار نفر بودند آن «●
"There were tens of thousands... "(p.164) 

  )269. ص(» .سالوادور خانوادة مادري را دوست داشت «●
"Salvador loved the Sadhalá" (p. 180) 

  )277. ص(» ...داشت همراه ، مسلسلي هم به45آماديتو غير از هفت تير  «●
"Amadito, in addition to his. 45 pistol, was carrying an M-1 rifle..." (p. 186) 

  :ترجمة درست از عبداهللا كوثري
  )293. ص(» ...يك هم داشت- اماش يك تفنگ 45آماديتو عالوه بر تپانچة كاليبر «

  !كرده ترجمه »مسلسل «را "١-rifle M" چرا جهانشاهي نيست معلوم متاسفانه
 را كه مدت ها قبـل از مغـازه ي آهـن فروشـي               38ي سالح اسميت اند وسون       دسته... « ●

  )277. ص(» ...يكي از دوستان در سانتياگو خريده بود
"felt the butt of the Smith and Wesso 38, bought some time ago at a friend's 

hardware store in Santiag... " (p. 186) 

hardware store نظـامي  وبـرگ  سـاز  فـروش  مغازة يعني. نيست »فروشي آهن «فارسي  به .
 مغـازة  در اسلحه كه نپرسيده خودش از مترجم كه است عجيب. نظامي تجهيزات فروش مغازة
  !كند مي چه فروشي آهن

. ص(» ...نقل قولي از روزنامة اورته گاي فكر كند كه          در اين لحظه سناتور مجبور بود به      « ●
315(  

" Then the senator recalled the quotation from Ortega y Gasset That... "(p. 

212) 
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 ترجمـه  روزنامـه  را Gasset ايـشان . اسـت   شده مرتكب را عجيب اشتباهي اينجا در مترجم
 ،316 صـفحات  در را فـاحش  اشـتباه  اين و! گاي  ارته روزنامة: كرده  ارائه عجيب ترجمة و كرده
 نـام ) گاسـت  اورتگائي خوزه (Ortegay Gasset كه حالي در. است  كرده تكرار هم 319و 318

  . است درگذشته 1955 سال در و دنياآمده به 1883 سال در كه است اسپانيايي متفكر و فيلسوف
  )459. ص(» .رفت لسل آماده ي شليك و خشاب پايينلباس پوشيده و با مس «●

"He finished dressing and went downstairs, carrying a loaded    M-1 carbine" 

(p. 314) 
و شـليك   مسلـسل آمـادة      «.ترجمه كـرده  » مسلسل «را 1.مترجم، در سراسر كتاب، تفنگ ام     

  .هم بي معني است» خشاب
semiautomatic M-1ترجمــه » 1-مسلــسل نيمــه اتوماتيــك ام  «349ٔفحه  را هــم در صــ

   .»مسلسل «نه است تفنگ carbine كه درحالي ، است كرده
  )در سراسر كتاب. (پدر اورانيا معلول نشده بود، مفلوج شده بود●

هايي از اين دست، گناه ناشر هم كمتر از گنـاه متـرجم               البته در انتشار اين ترجمه، و ترجمه      
كاري را   دهد كه هيچ   مي تجربه نشان . است د كه ترجمه، ويراستار هم نداشته     رس  نظر مي   به. نيست

روشن است كه نوشتة مترجمـان تـازه        . بدون ويراستاري نبايد به مرحلة توليد فني و هنري برد         
  .كار، بيش از مترجمان زبردست پرسابقه، نياز به ويراستاري دارد

 مفلوج و معلول ميان و تروخيللو، نه) اسپانيايي تلفظ (است تروخيو Trojillo درست ضبط
  . گذاشتند مي فرق

  اي از ترجمة موفق نمونه
از سوي ديگر، كم نيستند مترجمان برجسته اي كه با شناخت خوبشان از زبـان، فرهنـگ و                  

نگاهي داشته باشيم به بخش كوتاهي  . گذارند  اي بر جاي مي     همچنين آداب ترجمه؛ آثار جاودانه    
اي كـه در آن دقـت و وسـواس كـار در ترجمـه، تابـدان جـا                           بان، نمونـه   هباغچ ثميناز ترجمة   

كنـد و در   تـر ارائـه   بان ترجمه را تا پنج بار از سر بگيرد و هر بار زبـاني مـنقح         رود كه باغچه    مي
وقتـي مـا از     . است  ها، انساني مشتاق حقيقت خود را مصرف كرده         گذار اين تغييرها و دگرگوني    

   :خوانيم يبان م ثمين باغچه
آورديـم و     وار جنـگ  » زنگـي -عـرب  «هنگام تاختن دشـمن بـر ديارهـاي شـما،           و ما كه به   «
  » .ساييد كه گيسوان زربفت ما بر زمين مي... آورترين پهلوانان را بر زمين كوفتيم نام
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  :اند ها سپري شده هاي درازي است كه در ميان اين جمله اين محصول رضايت لحظه
 »  زنگـي – عـرب  «تاخت چون                    هاي شما مي    پاه دشمن بر خاك   و ما هنگامي كه س    . 1

كه گيسوان زرين ما قوزك پـاي مـا         ... جنگيديم و پشت نامدارترين پهلوانان را بر زمين آورديم        
  )نسخة اول مدادي(كوبد  را مي
مـصاف داديـم و   » زنگـي -عـرب  «هاي شما چون هنگام تاختن دشمن بر خاك و ما كه به  . 2

كه مشكين كمند گيسوان ما بوسه بر ساق سـيمين مـا            ... پهلوانان را به زانو درآورديم     نامدارترين
  )نسخة دوم پاكنويس دستي(زند  مي

وار جنگيـديم و    » زنگـي -عـرب  «هنگـام تـاختن دشـمن بـر ديارهـاي شـما،             و ما كه به   . 3
نـسخة  (زنـد   كه گيسوان زربفت ما بوسه بر زمـين مـي  ... نامدارترين پهلوانان را بر زمين كوفتيم     

  )سوم ماشين شده
وار جنگ آورديـم و نـام    » زنگي-عرب «هنگام تاختن دشمن بر ديارهاي شما،       و ما كه به   . 4

نـسخة چهـارم    (يـازد     كه گيسوان زربفت ما تا زمين مـي       ... آورترين پهلوانان را بر زمين كوفتيم     
  )ماشين شده

اما با عشق ديرينـي     . ش ببرد اي را تا آستانة ستوه پي       حوصله  چنين وسواسي، شايد مترجم بي    
اي كه با     ورزد و انس شانزده ساله      كار و به شعر شاعر بزرگ ترك مي         كه مترجم ناظم حكمت به    
اي اصيل، امين و قـادر در پـيش رو داشـته              جهت نيست اگر ترجمه     محيط زباني شاعر دارد، بي    

واي شعر ناظم بمانم و     ها و گفتگوها، همچنان در ه       باشم، تا پس از عبور از ميان تصاوير صحنه        
  :زمزمه كنم

  1.هايم رويت را از بر كنند بگذار انگشت
هـايي    در تاريخ ترجمه و بازآفريني ادبي كم نيستند مترجمان فرهنـگ آشـنايي كـه ترجمـه                

بزرگاني چون سعيد نفيسي، مهـدي سـحابي،        . اصيل، امين وفادار به متن پيش روي ما گذاشتند        
، محمد قاضـي، داريـوش آشـوري، خـشايار ديهيمـي، سـروش       اصغر حداد، عبداهللا كوثري    علي

حبيبي، ابوالحسن نجفي، نجف دريابندري، علي رامـين، عـزت اهللا فوالدونـد، فريـدون فريـاد،                 
هايـشان    ها مترجم بزرگ و نـام آشـناي ديگـر كـه ترجمـه               و ده ... بهمن فرزانه، ثمين باغچه بان    

آثاري .  غناي ادبي زبانمان گشته است     درخشد و موجب    همچون اثري اصيل در زبان فارسي مي      

__________________________________________________________________ 
ثمـين باغچـه بـان؛ نـشر چـشمه،           ٔكوه بيستون؛ ناظم حمكت؛ ترجمه     ٔوآب سرچشمه فرهاد، شيرين، مهمنه بانو     . 1

  12 و 11. صص1373انتشارات نگاه؛ تابستان 
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كه هريك براي مترجمان جوان و جوياي علم ترجمه، همچون دانـشگاهي عظـيم و راهنمـايي                 
  .ماند پربار مي

  گيري نتيجه
جـا دارد در    . رسيم كه در ترجمة خوب مترجم بايد غايب باشـد           اين مهم مي    در نتيجه اما به   

ي او كنيم كه آن لوركا، همان لوركـاي اسـپانيايي   وركالاين زمينه يادي از احمد شاملو و ترجمة      
كلمـة آن   بـه  است كه در كلمـه  شناسيم نيست و احمد شاملو  خوانيم و مي    كه با زبان اسپانيايي مي    

  . سرايد حضور دارد و از زبان لوركا مي
مفهوم مطرح شدة آن در اين مقالـه   اي از فرهنگ به   در تمامي مواردي كه بررسي شد، گوشه      

ر داشت و همانطور كه با هم ديديم، ضرورت آشنايي مترجم با فرهنگ مبدا و مقـصد تـا        حضو
ميلي مخاطب    بارآوردند كه پيامدهاي آن به بي       بدانجا رسيد كه بدون آن، مترجمان فجايعي را به        

تـري را   اي ديگر و مفـصل  انجامد كه اين موضوع خود بررسي در مقاله خوان از مطالعه مي    كتاب
  .طلبد مي

  :اي از شروط يك ترجمه خوب داشت زنده ياد مهدي سحابي تعريف استادانه
هاي ديگـر     شرط. شرط اولش وفاداري به نويسنده است     . يك ترجمة خوب چند شرط دارد     

شرط بعدي شناخت عميق ودقيق . مثل لحن را شايد بشود كاري كرد اما اين شرط اليتغير است        
 متن دقيق فرانسه را به يك متن دقيق فارسي تبديل           يعني شما بايد يك   . زبان مبدا ومقصد است   

كنيد وچون اصل اساسي وفاداري به نويسنده را پذيرفته ايد بايد كتاب نسبت به سه چيز يعنـي                  
شايد شما بتوانيد يك جاهـايي يـك كمـي بـه            . نويسنده، زبان اصلي و زبان مقصد وفادار باشد       

اما اگر آن سه . كند كار خواننده را آسان تر ميمثل دادن توضيحاتي كه     . تر شويد   خواننده نزديك 
اگـر زبـان   . ايد  تان بد باشد كتاب را فنا كرده        اگر زبان فارسي  . شرط نباشد كار ترجمه لنگ است     

   .فهميد مبدا شما بد باشد شما اصال متن را نمي
 اصل اول اهميـت داشـته      اندازة به شايد كه خوبرسيم به چهارمين شرط ترجمة        مي] واما[

كـار  . در يك ترجمة خوب اصال مترجم نبايد ديده شود        . اشد وآن غياب و غيبت مترجم است      ب
اجازه بدهيد باز بـه    . يعني اصال نبايد مترجم را ببينيم     . يك مترجم خوب شبيه چشم بندي است      

توانم بگويم كه ما در ترجمه هاي شـاملو كلمـه بـه كلمـه احمـد                   مي. كارهاي شاملو اشاره كنم   
بينيم اما نويسنده يا حضور ندارد يا اگر حضور دارد زير قبـاي احمـد          بزرگ را مي  شاملو، شاعر   

  . شاملوست
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