
 
 
 

 گوته و نیچه
 درباره ترجمه

 
  ارادنان هللترجمه نصرا

 
 ها ترجمه

 نوهان ولفگانگ فون گوته
 

سه نوع ترجمه وجود دارد. نوع اول ما را بر اساس معیارهای خودمان با کشور 
کند؛ نثری ساده برای نیل به این هدف بهترین گزینه است. نثر به خودی  بیگانه آشنا می

های هر نوع هنر شعری را  شیوه برای معرفی است: ویژگی خود و در خود بهترین
ترین امواجِ شور و اشتیاقِ شاعرانه را به  وخروش کند و حتی پرجوش اثر می یکسره بی

دهد. در گرماگرم احساس وطنی ملی، در زندگی  آبی راکد و ساکت تقلیل می
ی  واسطه ساده ما را بهرود، ترجمه با نثر  مان و بدون فهمیدن اینکه چه بر ما می روزمره

تر ]از  وهوایی ناب کند. ترجمه این کار را با عطای حال زده می شکوهی بیگانه شگفت
ی لوتر از  بخشد. هر بار که ترجمه مان می دهد و حقیقتاً تعالی زبان خودمان[ انجام می

 گذارد. خوانیم تأثیری چنین بر ما می کتاب مقدس را می
ز همان ابتدا به نثری خوب، یکپارچه و با عنوان ادبیات ا نیبلونگنبرای مثال، اگر 

گشت. در این صورت، احساس  شد، کامیابی بیشتری حاصل می پسند تحریر می مردم
گفت.  وتار و جدی آن هنوز هم در کمال قدرت با ما سخن می سلحشوریِ سبعانه، تیره

بگویند که خود را با جدیت اینکه آیا این امر امروزه شدنی یا عاقالنه است را باید آنانی 
 اند. وقف امور مربوط به دوران باستان کرده

کوشد خود را  شود که در آن مترجم می ی دوم آغاز می در پی این نوع ترجمه، دوره
ی  مثابه تبعید کند؛ ولی در واقع رأی بیگانه را تصرف کرده و آن را بهبه وضعیت بیگانه 

 (،parody)ی تقلید تمسخرآمیز  ین دوره را دورهام ا کند. مایل مایملک خود معرفی می
در معنای ناب آن، بنامم. غالباً صاحبان ظرافتِ طبع تمایل به تقلید تمسخرآمیز دارند. 
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های ]ژاک[  برند: ترجمه ی آثار شاعرانه بهره می ی همه فرانسویان از این سبک در ترجمه
فرانسویان نه تنها واژگان بیگانه . 1دهد دِلیل صدها نمونه از این نوع ترجمه به دست می

کنند؛ البد برای هر  بلکه همچنین عواطف، افکار و حتی اشیاء را با زبان خود سازگار می
 میوه جایگزینی در خاک خودشان وجود دارد.

خصوص خود را  ی به او نیز فهم و سلیقه 2های ویلَنت هم از این نوع هستند ترجمه
دردسر باشد.  شد که این کار بی ی باستان همساز می رهداشت؛ او صرفاً به میزانی با دو

ی عصر خود باشد؛ وی به میزانی در اِعمال نفوذ ]اثر[  تواند نماینده این مرد بزرگ می
فارغ از اینکه چه چیز برای خودش خوشایند بود و چگونه اثر را  –کرد که  افراط می
اثر ترجمه را چیزی  شا مخاطبان –داد  کرد و به معاصرانش انتقال می جذب می

 یافتند. بخش می خوشایند و لذت
وکاست باقی  وکاست یا پُرکم کم توانیم مدتی مدید در موقعیتی بی از آنجایی که نمی

ی ترجمه را هم تجربه کردیم، که  بمانیم، بلکه باید مدام به تغییر تن دهیم، سومین دوره
یافتن به  از این دست، هدف ترجمه دست ای آخرین و واالترین دوره است. در دوره

همانی با متن اصلی است، طوری که دیگر وجود ترجمه در عوض متن اصل  کمالِ این
 یابد. نیست بلکه ترجمه خود جایگاه متن اصل را می

های بسیاری مواجه شد، چون مترجم  در مراحل نخست این نوع ترجمه با مخالفت
مانندیِ  نفهمی بی شود که بفهمی دل می اصلی هم ]در این نوع ترجمه[ آنچنان با متن

ها  ی توده زند که سلیقه کند و به خلق این نوع سوم دست می مملکت خود را رها می
 برای پذیرش آن باید تربیت شود.

کردند )که  های وی نمی رو رغبتی به ترجمه هیچ مردم به 3در آغازِ کارِ فوس
تدریج گوش عوام با این  امی فهمید( تا اینکه بهتم توان ارزش کار او را به هیچوقت نمی

ی ترجمه خو گرفت و با آن احساس راحتی کرد. اکنون هر کسی بخواهد آنچه  نوعِ تازه
ها چه میزان مهارت  ی این ترجمه واسطه روی داده را ارزیابی کند و بفهمد که به

                                                           
1  Abbé Jacques Delille (1738-1813مترجمی ) های روستایی  سرشناس و پرکار بود که ترانه
 ( را ]به فرانسه[ برگرداند.1805ی میلتون ) ( ویرژیل و همچنین بهشت گمشده1805اید ) ( و انه1770)

2  Christoph Martin Wieland (1733-1813بین سال )  ودو نمایشنامه از  بیست 1766-1762های
 آثار شکسپیر را به آلمانی ترجمه کرد.

3  Johann Heinrich Voss (1751-1826مترجم آلمانی هومر در قالب مصرع شش ) .رکنی بود 
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چه امتیازهای  روز ها شده است، و در ضمن دریابد که امروزه چندوجهی نصیب آلمانی
قرار دارد، و چگونه  قریحه ریتمیک و موزونی در اختیار فرد مبتدیِ پرشور و صاحب

شده به ما  ی غریبگانی آلمانی منزله سه بار به آریوستو و تاسو، شکسپیر و کالدرون دو
پرده به قدردانی از کسی  کاش تاریخِ ادبی بی کش شدند، آرزو خواهد کرد که ای پیش

 راه نهاد. با وجود موانع متعدد و متلون، اولین بار گام در این کوره بپردازد که،
او  4خورد در اکثر آثار فون هامر برخوردی مشابه با شاهکارهای شرقی به چشم می

کند که ترجمه تا جای ممکن به فرم ظاهری متن اصلی نزدیک شود. در  توصیه می
بخوانیم،  5فاندگروبنی کار او را در  توانیم نمونه گری که می قیاس با ]مترجمِ[ اقتباس

هایی از فردوسی بسیار بیشتر است.  مان ]یعنی فون هامر[ از قطعه ی دوست اعتبار ترجمه
آورترین خطایی  گر تأسف در نظر ما، از ریخت انداختن یک شاعر توسط مترجمِ اقتباس

 تواند مرتکب شود. کوش و توانا می است که مترجمی سخت
توان این سه دوره را در حال تغییر و  آنجایی که در هر ادبیاتی میبا این حال، از 

و 6شاهنامهای منثور از  تبدیل به یکدیگر و همچنین همزمان با هم مشاهده کرد، ترجمه
های منثور برای خواندن سریع بهره  توان از این ترجمه آثار نظامی اشکالی ندارد. می

توان از امور  ا است: از این طریق میجست که در تنویر معنای بنیادی اثر راهگش
های  اخالقی موجود در اثر لذت برد، و تدریجاً با رویکردها و شیوهای و  تاریخی، افسانه

 آخر با این آثار احساس خویشاوندی بکنیم. فکری آشنا شد تا دست
ای اینچنین از  ها برای ترجمه وچرای ما آلمانی چون فقط کافی است تحسین بی

ی آن  شک موفقیت آن را در ارتباط با نثر ساده را به یاد آورید، که بی 7اکونتاالش
دانیم؛ نثری که این شعر درون آن مستحیل شده است. اکنون زمان مناسب برای  می

ها،  ای تازه، آن هم از نوع سوم، فرا رسیده است که نه تنها متناظر با گویش ترجمه
                                                           

4  Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856شرق ) .شناس وینی بود 
5  Fundgruben des Orients .مروری بر مطالعات شرقی به ویراستاری فون هامر بود 
کند، شعری  اشاره می شاهنامهگویند[؛ گوته به  هم می Book of the Kings]در انگلیسی به آن   6

(، متولد گنجه 1209-1141م.(. شاعر دیگر نظامی است ) 1020-940ی فردوسی ) حماسی نوشته
 است. لیلی و مجنونی  نوشت و نویسنده )امروزه در آذربایجان( که به فارسی می

نویش هندی کالیداسا )قرن  نامه شاعر و نمایشی  ای منظوم به زبان سانسکریت است، نوشته نمایشنامه  7
 پنجم(.
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متن اصلی باشد، بلکه همچنین به شکلی آهنگ، اوزان و تعابیرِ کناییِ منثورِ  ضرب
پسند و مأنوس تشخص خاص این شعر را برایمان بازسازی کند. از آنجا که  دل

ای از این اثر جاودانی در پاریس موجود است، یک آلمانی ساکن پاریس  نوشته دست
 ای ابدی را از آن خود کند. تواند با این کار قدردانی می

ی هرگونه سرافرازی و  شایسته 8اپیامبر ابره به همین شکل، مترجم انگلیسی
ی ما با اثری از این دست همواره  نامی است، صرفاً از آن رو که آشنایی اولیه نیک

ی  ی او در واقع متعلق به دوره ساز در زندگی ما است. ولی ترجمه ای سرنوشت حادثه
های  مصرع ی طهواس دوم است؛ با استفاده از تعبیرها و واژگان مکمل، این ترجمه به

شود. من احساس دِینی نسبت  ضربی آیمبیک در کار مداهنه برای گوش شمالی می پنج
کنم، برای اینکه سطوری از این اثر را مستقیماً از منبع اصلی  خودمان می9گارتنِ به کُسه

ای که حقیقتاً برداشتی سراپا متفاوت است. مرد انگلیسیِ ما نیز  اثر ترجمه کرد، ترجمه
جا کرده است، که چشم  ها را جابه مایه هایی در کار خود روا داشته و بن آزادی
 کند. شان می شان داده و تقبیح شده فوراً تشخیص تربیت شناسِ زیبایی

ی نهایی  ی سوم را دوره توان در چند کلمه توضیح داد که چرا دوره به عالوه می
ای  شود نهایتاً به نسخهکند با متن اصلی یکی  ای که تالش می نامیم. ترجمه می
کند. با این نوع  شود و فهم ما از متن اصلی را حسابی تسهیل می سطری نزدیک می میان

ای که در  شویم: سرانجام چرخه ترجمه، بله، ما به سوی متن اصلی راهی و برانگیخته می
 آن نزدیکی امر غریب و امر آشنا، امر مألوف و امر نامألوف، دائماً در حرکت هستند

 10شود. تکمیل می
***** 

 

                                                           
8
ی کالیداسا را زیر عنوان مگهادوتای انگلیسی خود از  هوراس هِیمن ویلسن نسخه 1813در   

Messenger of the Clouds .به چاپ رساند 
9  Johann Gottfried Hayman Wilson (1792-1860شرق )  1817شناسی در دانشگاه ینا از سال 
 بود. 1824تا 

است. )مترجم  (Sharon Sloan)ها متعلق به مترجم انگلیسی شارون سلوان  نوشت تمامی پی  10
 فارسی(
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 ی کشورگشان  اثابه  ترجمه به
 فرندرنش نیچه

 
هیا و   ی آن عصیر در ایجیاد ترجمیه    توان میزان شعور تاریخیِ هر عصری را از شییوه  می

و حتیی در   11های گذشته دریافت. در عصر کُرنیی  تالش آن برای جذب اعصار و کتاب
زمان انقالب ]کبیر فرانسه[، فرانسویان بیه شیکلی روم باسیتان را بیه تصیرف خیود در       

شیهامت کیافی بیرای     –به لطف شعور تاریخی شکوفای خودمان  –آوردند که امروز ما 
دلیی در کیار تسیخیر     با چه شور و شیوق و سیاده   این کار را نداریم. و روم باستان خودْ

تیر بیودو وه کیه چیه نییک       نان باستان شد، که سرزمینی کهین هرآنچه نیک و رفیع در یو
اهانیه غبیار از   پیروا و آگ  توانستند چیزها را به اکنونِ روم ترجمه کننیدو وه کیه چیه بیی    

نیام داردو اینگونیه بیود کیه هیوراس       (moment)رُفتنید کیه وقیت     ای هیای پروانیه   بال
ییوس همیین کیار را بیا     کیرد؛ و پروپرت  گاه آلکئوس یا آرخیلوخوس ترجمه میی  وبی گاه

 اگر بتیوانیم داوری کنییم(  کرد )شاعرانی برابر با تئوکریتوس،  کالیماخوس و فیلیتاس می
هیایی از سیر گذرانیده و     . برای ایشان چه اهمیتی داشت که خالقِ حقیقی، چه تجربیه 12

ها را در شعر خود تحریر کیرده  در مقیام شیاعر، ایشیان بیا حیس        های آن تجربه نشانه
شناسانه، که مقدم بر شعور تاریخی است، همدل نبودند؛ ایشان، در مقیام   تیقهکنجکاوی ع

هیا نداشیتند؛ وقیت چنیدانی      شاعر، وقت چندانی برای کشف امور بسیار شخصی و نیام 
آمید نداشیتند:    برای کشف چیزهایی که لباس و نقاب شهر، کرانه یا قرن به حسیاب میی  

خودشیان، چییزی رومیی، جیایگزین     وقت بیا چییزی معاصیرِ     فوت سان آن را بی بدین
اند تازه  آیا نباید چیزهایی را که قدیمی»پرسند:  کردند. گویی با این کارِ خود از ما می می

کنیم و خویشتن را در آن بیابیم  آیا حق نداریم روح خودمیان را در ایین جسید میرده     
ایشان و« اند بدمیم  چون باالخره این جسد مرده است؛ وه که چیزهای مرده چقدر زشت

ی  شیان هیر چییز گذشیته و بیگانیه ماییه       فهمیدنید؛ بیرای   زیبایی شعور تاریخی را نمیی 
                                                           

هایش مضامین  ( در بسیاری از نمایش1684-1606یر کُرنی ) نویس فرانسوی پی . شاعر و نمایش11
 داد. )یادداشت مترجم انگلیسی، والتر کافمن( قرار میکالسیک را اساس اثر 

ق. م.( شاعران تغزلی  275-330ق. م.( و فیلیتاس ) 260ق. م.(، آرخیلوخوس ) 600. آلکئوس )12
هاشان توسط شاعرانی چون کاتولوس، هوراس، اووید و پروپرتیوس تقلید و گاه  یونانی بودند که نوشته

ق. م.( هم به تقلید از ویرژیل شعر شبانی  250-310تئوکریتوس ) شد. شاعر یونانی ی آزاد می ترجمه
 )یادداشت مترجم انگلیسی، والتر کافمن( نوشت. می
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شان یک کشورگشاییِ رومی بود. در  شرمساری بود؛ و چون رومی بودند این عمل برای
واقع، ترجمه نوعی کشورگشایی بود. نه تنها این افراد چیزهای تاریخی را از میتن کنیار   

افزودنید، و   شان[ اشیاراتی بیه زمیان حیال را هیم میی       ر ترجمهگذاشتند؛ همچنین ]د می
و با این کار نیه   –کردند  مخصوصاً، نام شاعر را خط زده و نام خودشان را جایگزین می

کردند بلکه وجیدانی آرام آرام از نیوع وجیدان امپراطیوری روم      تنها احساس دزدی نمی
 داشتند.

***** 
 
 
 
 
 
 


