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 .رجم باید خودش را از دید خواننده پنهان کندمت
 

 گو با علی عبداللهیوگفت
 

زباان  یر سایة ادبیاات فرانساه و انیلیسای   زبان در ایران همواره زادبیات آلمانی علیرضا اکبری:
هاای   شد از زبان ها معدود آثاری که از این ادبیات غنی به فارسی ترجمه می قرار داشته و تا دهه

شد. اگر چه مترجماان توانمنادی مثال کیوااوو       مثل فرانسه و انیلیسی برگردانده میمیانجی 
آیند اما در دو سه دهة اخیار   جهانداری از پیشیامان ترجمة ادبیات آلمانی به فارسی به شمار می

اصغر حداد، محماود حادادی و علای علاداللهی چهار        با فعالیت پیییر مترجمانی همچون علی
ویژگی خاص علای علاداللهی در   به مخاطلان ایرانی نمایانده شد. زبان  آلمانیجدیدی از ادبیات 

گااهی هام در    و اگار چاه  امیان دییر مترجمان ادبیات آلمانی تمرکز او بر ترجمة شعر است و 
منادان ادبیاات آلماانی او را بیشاتر باا       کارده ولای عهقاه   آزماایی   ترجمة داستان و فلسفه طلا  

یو مسیر طوالنی را که علاداللهی  آورند. در این گفت ن به یاد میزبا نیهایش از شعرای آلما ترجمه
 ایم.   تا به امروز در عرصة ترجمه طی کرده با او مرور کرده

   
  آقای عبداللهی، از آنجا که ما مترجمان بخصوص مترجمان ادبی را از زمره اهل قلم و

هایی که با مترجمان دانیم همیشه در گفتگوترجمه ادبی را نوعی آفرینش ادبی می
ادبی داریم درباره سابقه ادبی آنان بخصوص درباره نقش خانواده و مدرسه و یا 

کنیم. دوست داریم اند سوال میآنان موثر بودهذوقی افرادی که در تحول فکری و 
در عالقه شما به خانواده، مدرسه یا دبیرستان نقش همین سوال را از شما هم بپرسیم. 

  کتابخانة خوبی دسترسی داشتید؟به ه ؟ آیا در این دورادبیات چه بود
 

شهر حدفاصل ، سیوجان روستای زادگاهمبه ترتیب در ام دوره کودکی و نوجوانی
دار با در  خواندن ای کشاورز و دامدر خانواده، و بیرجند در خراسان جنوبیخوسف 
فرزند  .گذشت دشهر بیرجنهای دبیرستان در سالدر دامداری، و و کشاورزی و کار 
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نه در در آن سالها، بر خهف اکنون، طلعاً که سواد هستم ای کشاورز و بینوادهبزرگ خا
همیشه ، ولی در عوضای. مان کتابخانهدبستانکتاب بود و نه در خلری از مان خانه

شان که خود درد بیسوادی را با گوشت و خونبودم رومادرم های پدتشویقبرخوردار از 
از این رو . مثل خودشان باشندشان هاخواستند بچهنمیوجه به هیچبودند و  حس کرده

نقدی های از جایزهگذاشتند. میشان هرچه در چنته داشتند در راه سوادآموزی فرزندان
للا  نو و وعده خرید تا گرفته، در مدرسه « گرفتنبیست »ولو ناچیز پس از هر بار 

از جایزه گرفتن ولی در این میان  های اطراف آن.سفرهای تابستانی به کرمان و روستا
و  توانست کاری بوندنمیدر این زمینه طلعاً  د، چون پدر بیسوادمکتاب خلری نلو

 .نداشتند هاییبرای چنین تشویقن هم بضاعت علمی و مادی اآموزگار
و در سه ماهه تعطیهت  سرگرم در  خواندن بودم تحصیل ماه نههر سال در 

اندم و اواسط شهریور که چروایل به تنهایی و بعدها با برادرانم گوسفند میا ،تابستان
راور، کرمان و روستاهای شهداد، شهرهای کردیم با پدرم به و چله میرا چاق گوسفندها 

نجا و از آرفتیم، بعد هم از راه بم به زاهدان می فروختیم.رفتیم و آنها را میمیآن اطراف 
ها موهلت سووت و هوای تازه های تحصیل و تابستانشاید در ماهم .گشتیبه خانه برمی

در پرورش روحم بی تاًثیر نلوده  های مختلف در سفرها،و ارتلاط با آدم در طلیعت بور
  باشد.

همیشه بین شاگرد اول تا سوم و از نظر درسی ها، تا آخر دبیرستان، در آن سال
ای پدرم به مدرسه باز شد و نه پدرم نه پم چهارم در نوسان بودم و تا آخر تحصیل

 کتاب قصه جایزه گرفتم واز آموزگاران باری  شناخت. در دبستان چندهایم را میمدرسه
ها آن کتابولی اش را تعریف کردم. خهصه های دییرخواندم و سر که  برای بچه

تاًثیر  هیچاعم آشنایی با کتاب غیردرسی مطالعه و به طور  اولیهجز برانییختن شوق 
هم ای های شاخص یا برجستهدانم که قصهاین را میکم  دست. خاصی بر من نیذاشتند

-در غیاب نوشته و کتاب در خانههای دبستان تا آخر راهنمایی سالدر در عوض  نلودند.

-چینی در خانهوعی ادبیات شفاهی که شب های پنلهفضای روستاها سرشار بود از ن ،مان

یافت نمود میهای عیاری یا قصهجن و پری و ترسناک های ل افسانهدر نقها تا دیروقت 
 راه زائران برگشته از حج، مشهد یا قم،ی سر هاخوانییا به صورت منظوم در چاووش
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مردان  های محلیخوانیبر سر مزار مردگان و دوبیتیهای زنان و نواخوانیها شلخوانی
فقط کار بود و  هابچه سرگرمی شد.ه میدیددر هر فصل و به هر مناسلت گاهی  از هر

             .بی هیچ کتابیو تعزیه ینی آی های شفاهیو گاه شرکت در نمایش بازی
 
  چه زمانی در شما پدید آمد؟در عالقة جدی به ادبیات های نشانهاولین 

 
در اتاق  تک و تنها هاآن سالدرظاهر شد. در دوران دبیرستان ها نشانه یننخست

در رشته افزون برآنوه . کردمای محقری در نزدیوی قلعه قدیمی بیرجند زندگی میهاجار
خواندم، به محض خواندن شعر یا داستانی از کسی در خوب در  میفرهنگ و ادب 

اورم و یگیر ب را شدم آثار دییری از آن شاعر یا نویسندههای درسی کنجواو میکتاب
و سپس  شریعتیبه کتابخانه کوچک دبیرستان را پایم همین کنجواوی نخست . بخوانم

باز کرد که تاًثیر زیادی بر من گذاشت بیرجند و یوی دو کتابفروشی به کتابخانه عمومی 
طرفه و یوسر یک عشقی مازوخیستی،تنهایی زیاد، کنجواوی و بعدها  ،و خیلی زود

در  وق داد.های کهن سمرا به نوشتن قطعات ادبی و سرودن شعر در قالب ،خودآزارانه
ولی نه تنها توان رفتن به که   واری به موسیقی داشتمشوق دیوانه هاهمان سال

-کاستیک روزی صاحب . خرید کاست هم برایم دشوار بودبلوه  موسیقی را نداشتم

ای نود دقیقهمادر یک نوار داد به من پیشنهاد  )فروشیاه کاالهای صوتی میهد(فروشی 
تمام هفته گوش کنم و  ،و یک نوار جدید روی آن ضلط کنم مهر هفته برو سونی بخرم،

بیش با همین شیوه بود که کم و . شداش کمتر میاین جوری هزینهبعد یک نوار دییر. 
موجود در های ایرانی و خارجی تمام نوارهای موسیقی کهسیک، ملل و اقوام و تونوازی

 دم.در اتاق محقرم گوش کررا نوارفروشی شهری دورافتاده 
در که  های به اتفاق بیشتر بچه 36سال  پس از چندی در سال دوم دبیرستان،

گفتنی است در غرب کشور جنییدم.  یپنج ماه، سرجم  رفتم ونزده سالیی به جلهه شا
و قلول شدم دادم  شهریوریوجا در امتحانات را  همهاما  تمام تجدید شدم که در آن سال

استفاده  ویژه رزمندگاناز امتیاز ( در دانشیاه)بعداً  آن وقت و نهدر نه  خوشلختانه و
 نوردم. 
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بودن و روی پای خود  در کار کردن، امهای زیستهتجربهحاصل تا این مرحله 
استان کرمان و تا حدی سیستان و مختلف ه روستاها و شهرهای سفرهای متعدد ب

-ام میلعات ادبیاز هر کودکی درآن سن و سال بود و بر مطا بلوچستان، بسیار بیش

در آن فضاها و دریافت عینی از و تجربه جنگ و رشادتهای دوستان و همرزمانم چربید، 
-چنانثر بود بسیار موهای تازه درک افق ودست اول و گوناگون از سرگذراندن تجارب 

م. در سال سوم ه بودام بالغ شدبیش از سن تقویمیکه در آستانه پایان شانزده سالیی 
افق سیر در  های زیسته،بر آن تجربه هایم بیشتر شد وخواندنکتاب ها و گفتندییر شعر 

 نیز افزوده شد. کتابها و شاهوارهای ادب کهسیک فارسی
دادن شعرهایی که تا آن زمان فقط ها در اوایل سال سوم در لو افشاگری یوی از بچه 

فارسی، انشا و تاریخ  انم با همراهی و همدلی معلمتوأخودم مخاطلش بودم، و اصرار 
در شعر محلی نظیر است، بلوه نه تنها معلمی کمکه )آقایان سعید عندلیب  ادبیاتم،

سید  شادروان( و است و طنزسرایی شاعر توانایی سیک فارسیبیرجندی و شعر که
ی مرا از خلوت هامشقسیاه ،(بودادبی نظیر کمبا مطالعات معلمی که محمد قالیلافان )

و خیلی زود  علنی کردهای مختلف در که  و سرصف به مناسلت کشاند، خودم بیرون
باز های شعرخوانی در کتابخانه عمومی بیرجند شنلهپایم به سه ،به یاری همین معلمان

آنوه بخواهم مستقیماً شاگردشان باشم، مرا با شعر ، بیسراشد. در آنجا شاعران سنتی
جلسات بود که با غهمحسین  در همان ند.های آن آشنا کردکهسیک فارسی و قالب

با ، درسال اول دانشیاه، آشنا شدم و بعدها ی بیرجندی)ناقو ( غزلسرای توانایوسفی 
آمد و هر هفته میها در آن سال . اوآن محفل پردازشاعر نونژاد تنها محسین چهوندیغه

خواند و با میان گرایدر میان انلوه سنتشعرهای آزاد خود را زدنی با سماجتی مثال
-ولی هرگز از رو نمی شدرو میبهروسرا شاعران کهسیکحتی تمسخر و  استقلال سرد

او اکنون در میان خوانندگان شعر نو در  گرفت.رفت و باز هم راه خودش را پی می
 در خور دارد.سراسر ایران جاییاهی 

ها برای در تابستان تا سال چهارم دبیرستان هرچه بود، سرودن بود و مطالعه و کار
و اندک کموی به پدر و مادری  آموزیدانش خرج کرایه اتاق مجردیمختصردرآوردن 
، تنهایی، های زیسته فراوانتجربه .تاًمین کنندرا ها بچهتوانستند همه مخارج که نمی
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وار به موسیقی گوش دادن دیوانه، نداشتن تلویزیون و دوری از هر گونه رسانه تصویری
    ک فارسی از فرازهای مهم دوره دبیرستان من است.یسندن آثار کهو خوا
 

  هایی بود؟ در چه حوزهمطالعاتتان در این دوران 
 

کم و بیش  و کنجواوی سیری ناپذیر خودم دو دبیر یاد شدهدر این دوران به تشویق 
انه های عاشقمولوی، خاقانی، عطار، خیام، قصه آثار کهسیک فارسی را خواندم:تمام 

تاریخ بیهقی، (، احساسات سوزان آن روزهایم بود منظوم نظامی گنجوی )که زبان حال
مجموعه ، ، شاهنامهکلیله و دمنهالخیر، ابوسعید ابو منوچهری دامغانی، ناصرخسرو،

 آید.نمییادم که  چند کتاب دییرکلیر منتشر کرده بود و که امیر سیارشاهوارهای ادب ف
با هزینه یا  یدستمزدهای کار تابستانگرفتم، یا با خانه امانت میها را یا از کتابکتاب

 ها را دارم. این کتاببیشتر خریدم. خوشلختانه هنوز می ،گرفتمهایی که میعیدیمختصر 
بان و ادبیات آلمانی پذیرفته در رشته زتهران در دانشیاه شهید بهشتی  5631در سال 

در  هیچ اطهعی از آن نداشتم.دانستم و را نمی الفلایشحتی زبانی که تا آن روز شدم، 
کتاب خواندن  خواندم.سی میاردو سال آغازین دانشیاه همچنان آثار ادبی جهان را به ف

صورخیال در شعر فارسی موسیقی شعر و  براهنی، رضاکیمیا و خاک  ومس  در طه
آثار  ،فارسیشعر شاملو و ادبیات کهسیک  ، نقدهای پورنامداریان برشفیعی کدکنی
به همراه مجهت  و سپهری، فروغ و آل احمد و شعرهای شاملوجهل  صادق هدایت،

ام با ادبیات ایران و جهان در آشنایی و نشر دانش ، چیستاکلکادبی آدینه، دنیای سخن، 
 . ثیر زیادی داشتتأ

زبان  فارسی کمی ازکتب  رویهدانشیاه، مشوهت زندگی و مطالعه بیدر سال دوم 
مشروط یازده و هفتاد و پنج صدم که یک نیمسال با معدل  طوری لمانی غافلم کرد بهآ

تر بییرم. به که زبان آلمانی را جدیبود برای این تلنیری در حوم این مسئله  شدم.
خواندن آثار فارسی را برای خودم قدغن کردم و فقط به آلمانی  یدو سالموقتاً دنلال آن 

به  یا داستان کوتاهی را رفته رفته تک و توک شعرین فاصله در همی خواندم.میکتاب 
برای را های خودم ویهای ادبی و کنجواطللیگرداندم. چون باید هم جاهمیبر فارسی

رفته رفته. پرداختمهم به ترجمه و ادبیات آلمانی میو  کردمدنلال میپیشلرد شعرم 
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یوی و گاه به سود  گاهی کفه به زیانه اللتآموختم که بین این دو توازنی برقرار کنم که 
زه آنلی خانم دکتر شادرواندر دانشیاه به همت استاد عزیزم  رفت.باال و پایین میدییری 

د سال شعر آشنایی با چهارص»را خواندم و بعد  «دستور و نحو پیشرفته»قهرمان، نخست 
باالترین  ی و آلمانین به یمن مطالعات پیشینم در ادبیات فارسرا که در آ «آلمانی زبان

و رمان  (آندورا افروزان و، )بیدرمن و آتشماکس فریش دو نمایشنامه از نمره را گرفتم.
فریدریش دورنمات اثر  فیزیودان هاو  دیدار بانوی سالخوردههای نمایشو او  هوموفابر

مه ترجهای در هایی نیز در داستان. به آلمانی خواندمدر همان دوره در که  در  را 
سی ارشد، در کارشنا خواندم. ان کوتاهتس، تلخیص متون ادبی و داساده و پیشرفته و ادبی

با مشق سیاه، ترجمه را به صورت هادر این سال .این مطالعات عمق بیشتری یافت
 گرفتم.پی میهمچنان چند رمان و داستان کوتاه از هاینریش بل ترجمه  مقایسه

-ی سهم چشمییری در کارنامهترجمه متون فلسفکه  میادآور شو را همنوته این باید 

های تشویق به فلسفه در دبیرستان،ام جدا از عهقهرچشمه این گرایش هم س. اردام د
با ها ام به فلسفه در آن سالعهقه. آورمکه نامش را متاسفانه به یاد نمیبود  دبیری

لذات کتاب با  شخروامطهری و اعهمه طلاطلائی و  روش رئالیسمکتابهای خواندن 
ای در کتابچه خویی،علا  زریابویل دورانت با ترجمه  نوشته فلسفهتاریخ و  فلسفه

 هب چنین گفت زرتشتو  کریم مجتهدی اثر فلسفه انتقادی کانتفلسفه مهصدرا،  باره
نیچه با برگردان  فراسوی نیک و بدو  نیر نوری )که تازگی بازچاپ شده(حمید  ترجمه

 هرهای موظفی زبان آلمانی، در خهل در جدا از اینها،  گرفت. ری شولداریوش آشو
های نقد ادبی دکتر ، که های فلسفه دکتر ذاکرزادهبه که با دوستانم گاهی  از

دانشیاه  های دییر در گروه ادبیاتکه  و شهید بهشتی علدالحسین فرزاد در دانشیاه
های بابک احمدی در یاه هم گاهی در که رفتم. در خارج از دانشمیطلاطلایی عهمه 

هقه به ترجمه متون ادبی و ع انجمن حومت و فلسفه و جاهای دییر شرکت می کردم.
کارهای درسی آنچه در افزون بر بوجود آمد. در من همزمان ها در همان سالفلسفی 

ا ترجمه پرویز ب اثر راینر ماریا ریلوه چند نامه به شاعری جوانکتاب  آمده بود، با مطالعه
 با ریلوه و اهمیت او در شعر مس در طهو چند جمله براهنی در کتاب ناتل خانلری 

ی از آثارترجمه بعد  .و شاهوارهای او را بعدها ترجمه کردم آشنا شدم آلمانی زبان
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ام با این گرایش هم از همواری. ام قرار گرفتنیز در کارنامهادبیات کودکان و نوجوانان 
 .هگرفتسرچشمه  در آنجا ی دانشجوییهااب کودک و عضویتم در همان سالشورای کت

هرطور شده تهیه آمد که در میرا گفتم، کم و بیش هر کتاب شعری  جز آنچه پیشتر
و با مطالعه )در آن زمان شمار کتابهای شعر تازه بسیار کم بود( خواندم میکردم و می

 شرکت در شب. افزودممیدر این زمینه  بر وسعت اطهعاتممجهت ادبی یاد شده نیز 
همه این مطالعات شد. ان میعری با شاسراسر تهران هم باعث آشنایدر شعرهای مختلف 

شعر نیمایی و سپس شعر سپید و رفته دانشیاه رفتهها باعث شد که از سال دوم و تجربه
  آزاد بسرایم.

  

  اثر یا نویسنده یا شاعر ، رسیکالسیک ادب فایا نویسندگان و شاعران از میان آثار
 بیشتری بر شما گذاشته باشد؟تاثیر خاصی هست که 

 
به شاعران بعدها هستم. وامدارشان  مولوی و عطار و خیام نخستین کسانی بودند که

عهقه  فردوسیفرخی، ناصرخسرو و  رودکی، همانند پیش از ورود عرفان به شعر فارسی
 مناجات سلک حسنک وزیر، قصه تاریخیی در نوع نیارش بیهق ای پیدا کردم.ویژه

یی االخیر بر من تاًثیر مانی و نثرهای منسوب به ابوسعید ابیخواجه علداهلل انصار
 .گذاشت

 در این عرصهوجود دارند که ی دانهای قدردر ایران، آلمانی باید اعتراف کنم که
در یا م افتی در کهمناً لطفی و ظرولی اگر احیا دانم،شاگرد آنها می خودم راهمواره 
-سلوک فردیمطالعاتی است که عرض کردم و اش مدیون همین همههست هایم ترجمه

 .ارسی داشته باشمدر زبان ف به سهم خودم برای پیشلرد شعرمکوشیده ام است که  ای
در کار هر مترجمی الزم است کندوکاو در آثار کهن و نو فارسی است که به گمانم آنچه 

  برخوردار است. شیرفیاز غنای 
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 ز دوره کارشناسی ارشدتان بگوئید. ا 
 

موضوع خواندم. دانشیاه تربیت مدر  را در ارشد زبان و ادبیات آلمانی  یکارشناس
 است. «زبان آلمانیآموزش در  ()کانوریتتاًثیر شعرهای انضمامی » امنامهپایان

انوارناپذیری داشته ثیر مند زبان خارجی بر من تاًیادگیری نظامتحصیهت دانشیاهی در 
-زبانتوانستم پیش خودم همه مراحل نمیهرگز رفتم، دانشیاه نمی است. چه بسا اگر

بیذرانم. شناخت عمیق دستور، صرف و نحو، تاریخ ادبیات را به ترتیب اهمیتش آموزی 
از دستاوردهای  مندتر از همه نظم آکادمیک و روشبه ترتیب تقویمی و مهم آلمانی زبان

و اینوه ممون است در مواردی بخت یار آدم نلاشد و . گاستحصیهت دانشیاهی ت
در حد در نهایت اگر هم بخت یاری کرد ا را درک نوند یای استادان برجستهمحضر 

آنها همان استادان برجسته بماند و مقهور نیاه آکادمیک آنها در ترجمه یا دریافت 
دانشیاه  .در امان ماند ها همتوان از این آسیبولی با نیاهی انتقادی می ادبیات بشود،از

-بی گاهی نیزو کنند به تو کمک می و رفتار و منش استادان آن گاهی در آنچه باید بونی

را به سرپیچی از آنچه دست و پاگیر است لزوم ظ سللی بخواهند به لحاخود آنوه 
اهی گ حیط آکادمیکبه علارت دییر، تاثیر دانشیاه و م آموزند.دانشجوی کنجواو می

 راهیشاست. بسیارو این خود  گاهی سللی و انوارگرانه. ایجابی است و
، و هستماستادانم قائل بودم  در کنار احترامی که برای هم همیشه در همان دوران

بسته بودن  از نلودم وخرسند چندان  آنهاهای هسلوک و منش و دیدگاها از وقت خیلی
از به حریم خودشان  راه ندادن دانشجوی کنجواو ،موردبیهای ها و سختییرینظرگاه

وردهای محیط آتنگ اندیشی که متاسفانه از رهو نیز ، «شاخ شودیارو »تر  اینوه ملادا 
جامعه نشاًت گرفته  اجتماعی -های سیاسیدر ایران است و چه بسا از دیدگاهآکادمیک 

 آموختم. هانوته بسیار سللیان روش همبه رفتارها هم از همین  و بازبودم دلزده  باشد،
های خارجی مرکز و زبانواحد های اصفهان، آزاد در دانشیاهخودم که که بعدها چنان

 تا آنجاکوشیدم  های بستهتوان خود و اقتضائات آن محیط، در حد مدداتهران در  می
درامان  های دانشیاهی ایراناز این آفت خاص محیطداد اجازه میکه قوانین آموزشی 
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و آورد، های ایران چندان دوام نمیدانشیاه در ی شوربختانهین نیاهچندارنده بمانم. ولی 
     به همین نتیجه انجامید.قضیه در مورد من هم درست 

  

 ؟م گرفتید مترجم شویدچه زمانی تصمی 
 
زیر زبانم مزه کرد. بنا به قول بزرگی هر که لذت کهم را زمانی که لذت کلمه از 

-لذت میآلمانی زمانی که از متنی  از. دهدبه دهانش مزه نمیهیچ لذتی ، دییر فتیادر

زمانی از  بردم و احسا  می کردم دوست دارم دییران را هم در این لذت شریک کنم.
به ایی غیر از زبان اصلی هم، یا از زباندخوانهایی را که میکه دریافتم برخی ترجمه

متن  از لحن و سلکنه  ،بودندشار از سوءتفاهم یا کاستی سر ند وترجمه شده بودفارسی 
از زبان اصلی همان آثار یامی که . یا هننه از طراوت زبانی آنبود و اصلی در آن خلری 

ین شاید از هم شان کنم.توانم بهتر ترجمهم میکرداحسا  می ، ولیندترجمه شده بود
 نوعی ارضاء کنجواوی شخصی،رای من ترجمه اللته ب .زمان دست به کار ترجمه شدم

رفتن که با کلنجار تر نوعی پژوهیدن هم هستفرونشاندن میل به دانستن و از همه مهم
ها همراه است ماجراجویی ستیز با ناممون و بان و دو فرهنگ،دو ز با و درو سفر بسیار 

این وجه آخری بیشتر برای خودم  از خواندن صرف بیشتر است.صد اللته  لذتشو 
     ت دارد.اهمی

 
 تان چطور منتشر شد؟ اولین ترجمه  

 
بود که به شاعر اتریشی ریلوه راینر ماریا از « روز پاییزی» شعر م، ترجمهنخستین کار

 مجله خاوران مشهد منتشر شد. در 5635 اگر اشتلاه نونم در سالهمراه شعرهای خودم، 
به از گئورگ تراکل  ترجمه شعرهایی به سردبیری علی دهلاشی کلک بعد هم در مجله

ه ب از خودم را منتشر کردم.و چند شعر های آلمانی اکسپرسیونیست ای دربارههمراه مقاله
به جز مجله کلک منتشر کردم.  چیستا هایووی ژاپنی را در مجلهچند ترجمه دنلال آن 

حاج کسرا دهلاشی و علی تشویق با  در آنجا به دفتر آن رفتم وبا یوی از دوستان که 
را با نامه فرستادم و بدون اینوه مرا از نزدیک  کارها شدم، بقیهدجوادی مواجه سی
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دنیای های مجلهشیوه در این هیچوقت نتوانستم به بااینوه  اش کردند.چاپ بشناسند
چاپ همان مختصر کارها بر من تاًثیر زیادی گذاشت و ، چیزی منتشر کنم آدینهیا  سخن

 بسیار دلیرم کننده بود.
« روم در تاریویهی راه می»کتابم هم مجموعه شعری بود از خودم به نام  نخستین

گزینه شعرهای یانیس ترجمه « تصاویر وارونه سووت»های کتابپس از آن  .33درسال 
شعرهای مجموعه  «اکنون میان دو هیچ»و  )اللته از آلمانی( ریتسو  شاعر یونانی

منتشر شد. ه اآلن وجود خارجی ندارد( )کانتشارات نارنج توسط هر سه  ،فریدریش نیچه
باره آثار و زندگی راینر ای از آثار و در)جزوه «ویژه ریلوه»کار گروهی هم عد از آن ب

، جامی آن به بعد دییر در نشر مرکز،به چاپ رسید. از  در کتاب زمان (ماریا ریلوه
رود، شاملو کاروان، قطره، مشوی، ثالث، گل آذین، نیاه معاصر، مروارید، هرمس، ام

سرزمین اهورایی و  نیماژ ها در نشرهای آموت، دیلایه، کتابسرای نیک،)مشهد( و تازگی
   کار منتشر کردم.

 

 ؟با زبان آموختیدارتباط هایی در از ترجمه اولی که کردید چه نکته  
 

یا  شاید این نوته در آغاز به صورت اتفاقی بود چون آگاهانه آهنگ کهم و هارمونی.
به  ترین بخش هر ترجمه است.سخت وردن لحن و سلکآموختم که درآهانه آگانا

ترجمه بیش از آنوه انتقال معمول اثری به زبان دییر باشد، درآوردن آن ، علارت دییر
-طور ناخودآگاه این مسئله در کتاببه به زبان و لحنی در خور آن در زبان دییر است. 

 -شاعری سیاسیرا که شعرهای ریتسو  مثهً . نمود پیدا کردهم های دوم و سومم 
آرام های ریتمولی با زبان ساده و نزدیک به شعر آزاد فارسی  بهو معاصر ماست مردمی 

فخیم، پدرساالر، برگرداندم و شعرهای نیچه را با زبانی شعر سپید و گاه حماسی 
اکنون میان » کتابدیک به زبان کهن و فخیم خراسانی ترجمه کردم. تحومی، پالوده و نز

در آن سال ولی  پیش رفت تا مرحله نهایی کتاب سالبه گواه مطلوعات آن روز « دو هیچ
 ترم را منتشر کردم.های مهماعهم نشد. پس از آن ترجمهدر آن رشته نام هیچ اثر ادبی 
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 و آیا شده کتابی را ناشر به شما  ارهایتان برای انتخاب اثر برای ترجمه چیستیمع
 ؟ندک پیشنهاد

 
اول از همه لذت بردن از کتاب و جذابیت آن. بعد اهمیت کتاب در حوزه زبان 

های موجود در زبان فارسی. اللته به ترجمه آلمانی، بعدتر جای خالی آن در میان ترجمه
-های درکنم. به جز چند کار مهم از نیچه و ریلوه، کتابدر حوم یک پروژه هم نیاه می

ام که هم برای آشنایی زبانه منتشر کردهآلمانی دوزبانه یا تک خوری در زمینه معرفی شعر
با شعر این زبان کافی است و هم هدفمند و فراگیر تهیه شده و حجم آن در خور توجه 

های کاری، نظیر آنچه در مورد ترجمهام که پراکندهاست. بعد از چند سال تازه فهمیده
تأثیرگذاری است. از این رو به یر کند، کمتر تأثیرپذمرحوم محمد قاضی صدق می

اهلل فوالدوند، محمدحسن لطفی، مهدی سحابی و چند تن دییر از مترجمانی چون عزت
این دست چون مهدی غلرایی، علا  پژمان، خشایار دیهیمی و علداهلل کوثری که بیشتر 

ار می ای خاص کدر یک زمینه واحد اعم از رمان، فلسفه ، یا نقد ادبی یا ادبیات منطقه
 کنند، اعتقاد بیشتری دارم.       

 حدود در میان آثارم، کهمو جز چند کار خاص ه در انتخاب کتاب برای ترجمه، ب
هیچ سفارشی از پیش برای ترجمه تاکنون ، گیردمیشمار اندکی از کارهایم را در بر

تر تاب  مد کم انتخاب کتاب در  پیشنهاد خودم بوده است.هم ام و بیشتر این آثار نیرفته
 غرب.ای یا پرخوان بودن کتابی در ام، مثهً تاب  نوبل گرفتن یا نیرفتن نویسندهروز بوده

 
 را در  بعد از شروع کار ترجمه با کدام محافل ادبی در ارتباط بودید و این ارتباط

 دانید؟دهی به کارتان تا چه حد موثر میجهت
 

ها ن سالرای ترجمه و مترجمان در آی خاصی بمحفل ادبآید، تا جایی که یادم می
باشد. ولی در محافل ماهیانه گمانم وجود خارجی نداشته به وجود نداشت و امروز هم 

در دفتر برخی مجهت خوانش آثار و شب شعرهای مختلف نقد و هفتیی جلسات یا 
در  کمتر شده است.ها در آنحضورم مدت شمار آنها و تدریج ه بام، که شتهشرکت دا
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نقدها و مجهت تخصصی ترجمه همانند از بیشتر از مجهت ادبی، ترجمه، وع موض
 . ادبی تا از محافل امهای مترجمان قدیمی بهره بردهنوشته فصلنامه مترجم و خاطرات و

    

  دهی به نثر  غیر از مطالعات شخصی چه عوامل دیگری در شکل بهشما به نظر
 امروزی شما مؤثر بوده است؟

 
نظم و دقت نهفته در شلخته نویسی، لاط زبانی، پرهیز از انضایی از زبان، درک موسیق

 هر کدام تاًثیر انوارناپذیری بر نثر امروزم داشته است. ،تل  فرهنگ آنزبان آلمانی و به 
این  .نلاید نادیده گرفت میانهم در این را در مقام شاعر سلوک شخصی در خود زبان 

-کسانی که صرفا ترجمه میرا با  مؤلف مترجمان یان ممسئله خیلی مهم است و تفاوت 

 دهد.اندازه زیادی نشان میکنند تا 
 
  هم در شما وجود داشته است؟  تألیف میل به کار ترجمه آیا در کنار 
 

بودم و اولین  مؤلف یا به قول شما من پیش از آنوه مترجم بشوم، شاعر و نویسنده 
-لی که به ترجمه روییوی از دالیبود.  م مجموعه شعری از خودماچاپ شده کتاب

خواستم خودم بهتر می در مورد شعر و ادبیات جهان بود. دیدگاهم آوردم، گستراندن
-و عمیقخواهید زبان خودتان را بهتر اگر می گویددر جایی میگوته  نوشتن را بیاموزم.

در گسترش تردید بیچند زبان بییانه را هم بیاموزید، و این  ، حتماً یک یاتر بشناسید
اله پژوهشی و ها مقافزون بر دهتاکنون  کند.نقش موثری ایفا میهرکس زبانی توانایی 

، دو امچهار مجموعه شعر منتشر کردههای ادبی و مجهت مختلف، تحقیقی در دانشنامه
را یک رمان تاریخی دو سوم ، چند داستان چاپ نشده دارم و مجموعه زیر چاپ دارم

  .امنوشته هم
در این زمینه تاکنون  .جستارنویسی و پژوهش است ام،انهمؤلف دییر از عهیق یوی 

ام و نوجوانان نوشتهکانون پرورش فوری کودکان و انی برای اثری درباره منوچهری دامغ
به زبان امروزی در قالب رمانس  ()اللته به پیشنهاد نشر پارسهنظامی را هم  اسوندرنامه

هایم در زمینه مفاهیم مقاله. است در دست ناشرانمدتهاست هر دو  ام کهبازنویسی کرده
التی در او ترجمه مق( آلمانی –)فارسی ادبیات تطلیقیشناسان آلمانی زبان، ادبی، شرق
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زبان  دانشنامه به سرپرستی حسن انوشه، در دانشنامه ادب فارسیمورد آثار ادبی جهان، 
و  در فرهنیستان زبان و ادب فارسی تفارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادو ادب 

 اند.منتشر شده  فرهنگ آثار به سرپرستی رضا سیدحسینی
شعر نو فارسی از نیما گزینه  ام که یویلمانی ترجمه کردهدو کتاب نیز از فارسی به آ

در ایران در انجمن شاعران منتشر شده و  است. این کتاب )به انتخاب ناشر( تا امروز
در آلمان ، که هاکتاب پنجرهبه نام ای پونه ندایی به سفارش خودش گزیده شعرهدییری 

در شماری از آنها که ام سرودهافزون بر این اشعاری به زبان آلمانی  منتشر خواهد شد.
 تلارشاعران ایرانیآثار به چاپ رسیده. این گلچین شامل  اینجا ایران استگلچینی به نام 

    منتشر شده است.  وشش گریت ووستمانبه ک 1155ست و در سال آلمانی سرا
  
  معتقدند که مترجم ادبی باید در زبان خود به صورت بالقوه نویسنده باشد. برخی

 نظرتان در این باره چیست؟
 

چون مترجمان به خصوص در ترجمه شعر. قلول دارم، تا حد زیادی من این نظر را 
در جاییزینی ک اثر را دریابند و توانند سلی بهتر از مترجمان صرف میداردر مو مؤلف 

 مؤلف مترجم منجر شود. هایی آسیبممون است به ولی این مسئله  خور برای آن بیابند.
از دید خواننده ت تمام اربا مهدش را گردانی خومانند عروسکبتواند باید بیاموزد که 

سلک او حرف پنهان نیه دارد و نیذارد شاعر و نویسنده خارجی از دهان او و با زبان و 
پای  رداین است که  رخ دهد یین مواردکه ممون است در چنخطر دییری  بزند.

 مؤلف تر از نشان پررنگ شاعر بر اثر ترجمه –مؤلف  و گاه خودکامه فردیت نیرومند
فردیت قوی  در این مورد .سنیینی کندبر جای جای اثر و حضورش  اصلی باشد

کند که بییانیی الزمه هر ترجمه و مین خودی ، اثر ترجمه شده را چنامؤلف  -مترجم
یا اندازه خودی بیاثر  نتیجه. در شوددگرگون میکم  یا دست رودآن از میان میتازگی 
شعرهای های اولیه مانند ترجمه، آیدمیبه جامه زبان فارسی درفقط شود و میوطنی 

ی از اشعار این بزرگان که هاینمونه. ایرج میرزا، بهار و عشقی آلمانی و فرانسوی به قلم
و  شاه و جاماند، مثل قطعات های آنها آمده از شعرهای خارجی الهام پذیرفتهدر دیوان

روباه و زاغ از حلیب  شعریا  ن بهاریواایرج و چشمه و کوهسار در ددیوان قلب مادر در 
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-ر عینبا آنوه شاهوارهای زبانی هستند، ولی د های شاملو همبرخی از ترجمه. یغمایی

-دیده آسیب اند و هم از یک منظرهم برجسته شدهفردیت قوی و دخالت شاملو از  حال

دانند و مرادم بیشتر این هیچ کدام خودشان را مترجم نمی های اولیه،اللته در نمونه اند.
چون  او باشدشاید به خاطر خودآموختیی به ترجمه است و مورد شاملو هم  نوع نیرش

-است ظرایفی چون سلک و ویژگیممون  ی خودآموخته باشد،مؤلف  -وقتی مترجم

دانیم که درک این درنیابد. میچنان که باید و حال و هوای اثر اصلی را  یهای دوره ادب
مند در هر زبانی دارد و فقط از راه تمرین و مطالعه رکردن نظاممهم نیاز به مطالعه و غو

لاید انوار کرد که حاصل کار این ولی این را نشود مدام به زبان اصلی حاصل می
های در نسلت با ترجمه یابدخوانندگان بیشتری در زبان مقصد میگاهی  مترجمان

اندازه به متن که بیاین به خاطرهای آکادمیک ترجمهگاهی  .آکادمیک استادان دانشیاهی
  .زندپس میآنها را شوند و خواننده عادی می خوان و دیریابسخت ند،نزدیواصلی 
 
 ای  ترجمة کدام کتاب مسیر حرفهکنید  کنید فکر می تان نگاه می وقتی به کارنامة کاری

 عوض کرد؟  شما را 
 

در و بارها چاپ شد همراه بود،  نظیریاستقلال بیبا که « اکنون میان دو هیچ» ترجمه
 د وجه، منی که اهل هیچ بانهایم شد. در نتیباعث آشنایی ناشران بزرگ با ترجمهنهایت 

فارش کسی راه یابم، بدون س توانستم به بازار ترجمهبا آن کتاب ای نلودم دستهگروه و 
  . اللته اعتماد ناشران و خطر کردن آنها را هم نلاید از نظر دور داشت.یا جایی
 
 تصمیمات اشتباه و تصمیمات به نظرتان  ،تان در ارزیابی مجدد مسیر کاری

 ؟ها بوده است سازتان کدام سرنوشت
 

توانم دقیقاً به این مسئله پاسخ نمی، شانو ارزشام مایه آثار ترجمه شدهدروناز نظر 
 حوزه ها ماننداز و سرزدن به برخی  . ولی تعدد ناشران، چون کار منتقدان استبدهم

 برخی خوانندگانبه مذاق ممون است چه اگر را از آلمانیترجمه شعر یونانی و ژاپنی 
-جز در مورد زبان زند چون بهچنیی به دلم نمیدارم و نمی دییر خوشخوش بیاید، 

 دییر به ترجمه اثری از زبانی غیر از زبان اصلی اعتقاد مترجم،های کوچک یا کم
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تصمیمات کنم میفور شتر ترجمه کنم. بی رمان و نثرخیال دارم در آینده  ی ندارمچندان
 حالدر عین ساز بوده باشد.انسازم شاید ترجمه آثار مهم و شاهوارهای دورسرنوشت

آن باور  جه تاًثیر بطئیدر نتی به کار پیوسته و خرامیدن آرام ودر کار ادبی و فرهنیی 
روند جهان را هایی که با خرام کلوتران پیش میگام دارم. نیچه جایی نوشته است

نشستن گویه استعاره خوبی برای کار مداوم ادبی و به بار این گزین کنند.دگرگون می
 آن است. تدریجی 

    

 دارید؟ روز نگه میعاصر جهان بهادبیات متان را نسبت به  چطور دانش 
 

های بود و امروزه اینترنت و شلوهدر این زمینه راهیشا تر فقط مجهت پیش
آشنایی نزدیک با نویسندگان و شاعران هم  .کننداین کار را می به زبان اصلیتلویزیونی 

 اللته برای آشنایی با ادبیات آلمانی زبان سالی یوی دو کند.ک شایانی میدر این زمینه کم
آلمان  ی که درهایهای کتاب و جشنوارههای ادبی یا نمایشیاهبار در سمینارها یا خوانش

از نزدیک با آثار برجسته در آنجا کنم و شرکت می، شودبرگزار میو اتریش و سوئیس 
کتابهای  گیرم.و فلسفی قرار میویدادهای مهم ادبی ربطن در تاحدی شوم و آشنا می

ها و شاعران زیادی از نزدیک با نویسنده کنم.جدید را هم در همین سفرها تهیه می
بردن از همین روابط  کنیم و چند اثر را هم با بهرهشنایی دارم و با هم مواتله میآ

  ام. ترجمه کردهارسی به ف رایتدوستانه و اللته همواری ناشران با رعایت قانون کپی
 
 مطالعات جانبی هم دربارة آن دارید؟ ،آیا در هنگام ترجمة هر اثر 
 
خیلی زیاد! گاهی چنان زیاد که باعث می شود به ناشران در تحویل به موق  ! بله

نخست برای خود مترجم و در مرحله بعد  لهوهدر ترجمه چون ترجمه بدقولی کنم! 
زمان همبه باور من هر ترجمه . سی ذاتاً نقشی روشنیرانه داردرابرای خواننده و زبان ف

 اشدر مورد همه جوانب اثر و نویسنده و دورهباید مترجم ؛ هستای پژوهش هم گونه
شاهد این گفته  .به خواننده بدهددر این زمینه اطهعات کافی و سرآخر  بداندکلی چیز 

کمتر  ام.هایم نیاشتهبر ترجمهتاکنون که های نسلتاً مفصلی است ها و مقدمههم یادداشت
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در مجدد با آنوه ترجمه  ام.منتشر کردهبلند گفتاری نسلتاً اثری را بدون یادداشت یا پیش
این دلیل ، به باره هر اثریولی بر این باورم که ترجمه دو ،میان کارهایم بسیار اندک است

یا از ترجمه یک سر و گردن حتماً باید که پژوهش بیشتری درباره آن صورت گرفته، 
خود را چه لزومی دارد دوباره وقت و اموانات  و گرنه بلندتر باشد ی پیشینهاترجمه

 م.یآن هدر بدهسر 
   

 شود؟ ویرایش می پیش از چاپ تانهای آیا ترجمه 
 

به صورت آثاری را به طور کامل یا ، که تاکنون بسیار کم بوده، در برخی موارد
ی هادر انتشاراتیاحتمالی زبردست از ویراستاران . اللته خوانممی رای دوستانمموردی ب

تغییرات تک تک و قان  کننده برای که دالیل منطقی  کنم به شرطیهم استقلال می بزرگ
     از متن اصلی دور نوند.هم داشته باشند که در ضمن ترجمه را شان پیشنهادی

 

 ن ویراستار را خودتان به ناشر معرفی میاگر قرار باشد ترجمة شما ویرایش شود ای-

چه حد در انتخاب ویراستار نفوذ  گیرد؟ تا کنید یا ناشر در این زمینه تصمیم می
 دارید؟

 
ی که این کار انجام موارداند ولی در ستاری چاپ شدهتر کارهایم بدون ویرابیش

-را می ر ویراستارکا نمونههم است. در آن صورت دهنده بوده ناشر پیشنهادمعموالً  شده

با متن اصلی  در آخر کارهمه پیشنهادهای وی را  در صورت پذیرش ادامه کاربینم و هم 
از نظر سلک و لحن و موسیقی اگر پیشنهاد ویراستار را  .کنمیا کلیت ترجمه قیا  می

اللته گاهی  .کنمو گرنه رد می پذیرممیو با کمال میل حتماً نزند  به متن لطمهجمهت 
شما را در پذیرفتن پیشنهادهای کند یا ویراستار را معرفی میناشر در آخر کار  هم

 گذارد.ویراستار ناشنا  آزاد می
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 کنید؟اگر بین سبک خودتان در ویرایش فنی با سبک ناشر تفاوتی ببینید چه می 
 

از آنجا که و معقول هستم ولی  شخصه طرفدار جدانویسی متعارف خط بهالدر رسم
صدی درصدهمه بر سر آن توافق نیست که نیارش  شیوهبیش هیچ ون فارسی کمدر زبا

خاص  ای محاسن و معایبمختلف هم دار هایهمه شیوهاز طرفی و  داشته باشند،
کوشم در حد چندان تعصلی ندارم ولی میالخط در رسم ، بر نظر خودهستند شانخود

در مورد ناشران فرهیخته و بزرگ م. قان  کنام نسلت به شیوه نوشتاریتوانم ناشر را 
 .چون آنها کارشان را بلدند آیدچنین مواردی پیش نمی

 

 رابطه فرهنگی ایران و آلمان چگونه است؟ 

  

پانصد ساله دارد و با وجود فراز و  شیکم و ب یانهیشیو آلمان پ رانیا یرابطه فرهنی
از  شیتا پ هیوران صفواز د یعنیخوب بوده است. از آغاز  شهیمختلف، هم یهابینش

کردند یترجمه م یرا به آلمان یرانیو ا یو فرهنگ فارس اتیها ادبیآلمان شتریمشروطه، ب
اما از دوران  ،یو دوران اسهم یمتون کهن باستانو عرفان،  اتیادب نهیبه خصوص در زم

 یماناز زبان آل شتریب هایرانیما ا ریسو و به خصوص در پنجاه سال اخ نیمشروطه به ا
حاضر هم  در حال است. نیسنی هایترازو به نف  آلمان و کفه میاترجمه کرده یبه فارس
ها روابط و یدارند و هم آلمان یبا فرهنگ آلمان یبخو رابطه رانیکنم هم مردم ایفور م

زبان از  یآلمان سندهیبا ما دارند. هر ساله سه نو -یاعالی نه اللته –یمناسلات نسلتاً خوب
کنند و یکتاب شرکت م شیاهیو در نما ندیآیم رانیبه ا شیو اتر سیو سوئ آلمان

 انیکوتاه و م یهاهیبورس یهم گاه یرانیا سندگانیخوانند، مترجمان و نویآثارشان را م
شود به خصوص از یم تیحما یهم گاه یآلمان یها.از چاپ کتابرندیگیمدت م

    .سیسوئ یکز فرهنیمرا یها )موسسه گوته( و از سویطرف آلمان
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 هایی دارید؟ برای رسیدن به زبان مناسب برای ترجمة یک اثر چه روش 
 

های پیشین احتمالی آن نویسنده یا ترجمهخوانم، بعد به آثار دییر نخست متن را می
و حال  خوانمرا می کتاب نوشته شده در مورد نقدهایتا حد ممون کنم، ولی مراجعه می

کنم در این فور می کنم.بررسی مینوشته شده را حتماً در آن کتاب  ای کهو هوای دوره
ابی را بیشتری با کتاب گرفت. اللته مواردی هم پیش آمده که کتتوان انس صورت می

د و در همان زمان در وشبیات ب امترجمهاصطهحاً ام ام، مدتی گذاشتهیولند ترجمه کرده
پیش گاهی ام. ن دادهدر آ بعدی تغییرات اساسی ام و در خوانشخواندهمطاللی مورد اثر 

صورت، یا از خیر ترجمه آن  . در آنم لحن مناسلی پیدا کنماهآمده که برای اثری نتوانست
 ام.کاره رها کردهرا نیمهترجمه پس از مدتی   در صورت شروع کار،ام یا گذشته
    

 وسبک نویسنده بین سبک شخصی  نظرتان در مورد سبک شخصی در ترجمه چیست؟
 کنید؟چگونه تعادل برقرار می

 
اندازد چون هر کسی سایه می ر کارشناخواه ب سلک شخصی هر مترجم خواه

به ی که انمترجم دارد. اشمادریای از واژگان زبان منطقه -فرهنیی -ذهنیتی تاریخی
احدی از اند لزوماً تلقی ویا خوزستان یا گیهن گذراندهدر خراسان شان را کودکیفرض 

یا کسانی که شاعر یا  زبان فارسی ندارند.ترکیلی و زایایی ، نحوی، صرفیردهای کارک
و ترجمه هم همانند اند همیشه ممون است سلک خودشان را در اثر پیاده کنند. نویسنده

همسان هم ، حتی اگر آن دو نفر دوقلوی کنداثر انیشت هر کسی با دییری فرق می
دست به مهارت و هنر پنهان کردن خود بتواند با ممارست فراوان  باید ولی مترجم .باشند

تری اصلی فرصت بیش مؤلف  تر باشد،اش پنهانچه مترجم در ترجمه یابد چون هر
است با ایثار و از  در عین پنهان شدن، نفس مترجمی مترادف. یابدمی گریجلوهبرای 

قد ظاهر شود به میزان زیادی تمام گذارد نویسنده اصلیمترجمی که می .خودگذشتیی
بازی بی ادعا خودش را فدای آن دییری زند و همچون پاکطللی خودش لیام میبر جاه

وته اینجاست که ن است. یباالی مترجم به نظرم مرتلهکند و این است می مؤلفکه 
یا جایی دور زمانی  نمابه طرزی متناقض پس از اقلال به اثرش مترجم پنهان شدههمین 
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شود و میناگهان از پشت کلمات احضار خوانندگان به با شعلده جمعی ا نزدیک ی
 .بیندشقد میتماممخاطب 

 
  ؟ دانید وابسته میسنت ترجمه ادبی در ایران خود را به تا چه حد در کارتان 
 

مترجماان  شود من خود را باه  نویسی مربوط مینویسی و پاکیزهتا آنجا که به درست
و  هازار و یاک شاب   و تساوجی در  میرزا حلیب اصافهانی  همچون قدیم سنت ترجمه 

آراماش  به خواننده و له نخست در وهکه دانم می اروپادر سیر حومت کتاب فروغی در 
پیشارفت زباان فارسای و     اندیشند و نیز در نیاه کهنمی ش در هنیام خواندن اثراعصاب

کاار  آگااهی از   دارناد. نمای  را از نظار دور آن نهفتاه   انییاز های حیرتبرکشیدن توانایی
امروزه مطالعاات  دییر  از طرف شدن است.خوب جم رمترجمان بزرگ یوی از اصول مت

و زبان فارسی نیز باا گذشاتن از   های جدیدی رسیده ترجمه در جهان به پیشرفتنظری 
برخای  از پایش اسات.    تار یافتاه ورز های مختلاف و تنیناهاای گونااگون بسایار    گردنه

و تویه بیش کنند نیازهای امروز ما را برآورده نمیترجمه دییر باب ر دیدگاههای سنتی د
در ماواردی مخارب   هاایش  ترجمهالدین شفا در شجاعشیوه هایی همانند از حد بر شیوه

 . است
   
 تا چه حد دغدغة زبان فارسی دارید یا در واقع تا چه حد ه در درآوردن زبان ترجم

 ؟کنید کارتان بوی ترجمه ندهد سعی می
 

سازی و ترکیب خوانی،نویسی، خوشمن به درستتر عرض شد، طور که پیشهمان
 مآبیو فرنیی غیرضروریگرایی کردن زبان از تعربو پالودهبجا های آفرینیو واژه
و گرایی می نشود یا غلظت سرهبوکامهً اعتقاد دارم ولی تا آنجا که اثر  آمیزتفاخر
در اثر اصلی باشد که  ه نوند و خواننده همچنان یادشخواننده را دلزد های نوترکیب

زبان  نو برای تونیوی و ،معنایی های تازهدبا خود چه دستاوراحیاناً کجا خلق شده و 
زبان فارسی، و منطق مخالف طلیعت  های ناشیانه نحویبرداریگرته .دارد فارسی

گمانم باعث  که به هستند عواملی  و شلختیی زبانیدلیل ساخت مجهول، بواربردن بی
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من به رغم برخی شوند اثری بوی ترجمه بدهد یا نتوان با آن ارتلاط کامل برقرار کرد. می
-ها و قوتدر عین دارا بودن ضعفدرست همانند هر زبانی از دوستان، زبان فارسی را 

 دانم ودست و پابسته و ناتوان در بیان مفاهیم نمییوسر زبانی ها هایش در برخی زمینه
نه گردد ما برمیخود به کاهلی زبانی  تا حد زیادی معتقدم تقصیر این نارسایی احتمالی

 شود.بیشتر رف  میو دقت و تهش با هوشیاری زبانی این هم  ، کهسترونی زبان فارسی
    و گرنه زبان فارسی توانمند است.

 

 د؟یدان یخود را چه م تیمسئول نیدر مقام مترجم باالتر   

 
 دیبرم در درجه اول و شایکه خود از متن م یدر لذت یرانیکردن د کیربه نظرم ش

آثار ، از رهیذر ترجمه  یفرهنی -یادب قیو سه اتیتنوع در ذوق جادیو ا یدگرگون زین
و من هم از آن  شیاست کم و ب یهر مترجم یبعد تیساز به نظرم مسئولدوران متنوع و
تازه، و نقد و  سندگانیساز ، نودوران یهاکتاب رگردانو ب ی. با معرفستمیبرکنار ن

 نیکند و همیم رییتغ زین سندگانیو نوع نیاه نو تیفیک ،یتئور نهیدر زم دینظرات جد
من و هر  ییغا تیمسئول یکند. تاحدیم وترینزد یتراز اول جهان اتیمسئله ما را به ادب

 باشد قاعدتاً. دیبا نیهم هم ییریمترجم د
 
 کنید که در کارتان رجمه وجود ندارد چگونه اطمینان حاصل میدر شرایطی که نقد ت

 اید؟ارتقای کیفی پیدا کرده
 
گذاری نیاز به دانش نقد دارد در درجه نخست و نیز نیاز به سرمایهنقد ترجمه  

الزحمه به منتقدان. که همیشه در ایران فراهم نلوده این زمینه. پرداخت حقبرای آن و 
و  امام. فقط در روند کار کوشیدهم بودههمه از نقد کارهایم محرومن هم متاسفانه مثل 

بدهم. اللته نلاید نقش خوانندگان هوشمند گمنام در  می کوشم که کار خودم را ارتقاء
 ام. ه بردهسراسر ایران را نیز نادیده گرفت که من به شخصه از آنها خیلی استفاد
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