
 

 
 (2) پردازان کالسیک ترجمهنظریه

  1کردن ترجمه روش درست

 (1444-1374لئوناردو برونی )
  ارادیانیهللنصرا  ترجمه

ای هم به  مقدمهاز زبان یونانی به التین ترجمه کردم، که ارسطو را  اخالق نیکوماخوس
این که مترجمان پیشین اشاره کردم خطاهایی شمار زیادی از به آن افزودم و در آن 

این خطاها را چگونه  دادم که خود. در این مقدمه توضیح مرتکب شده بودندکتاب 
 استدالل اند. دانستهگیرانه سختها تصحیحات مرا خیلیه ام کشنیده ام. کرده تصحیح

چیزی را که ، باشند رفتهخطا  براگرچه ممکن است  مترجمان» چنین است: ها آن
 ، و از این رو سزاوار تمجیدند نه تقبیح.اند ر درآوردهه رشته تحریصداقت ببا اند  فهمیده

؛ نگذارندانگشت  های بدیهی اشتباهبر نصف تر آن است که منتقدان م بنابراین شایسته
انتقاد کنم که در  اعتراف می «.بنویسندترجمه بهتری خود  نیانسرزنش پیشیجای  بلکه به
درست از نیتی که ز خشمی بود ناشی اروی  ام، ولی این زیاده روی کرده زیادهکمی 

یونانی آکنده از اصل که در  ارزشی پرها این کتابترجمه از دیدن  .گرفتسرچشمه می
سخت ناراحت اند کرده پیداسخیف و در ترجمه به التین زبانی لطافت و متانت هستند 

  ایهمکه بسی پروتوجنس، آپله یا آگائوفون زیبای نقاشی   کسی دربارهبینم می. وقتی شدم
 مقابله با اوبه تمام وجود و با شوم  دلگیر میگوید د، سخنی ناروا مینشومیام  لذت
تر و  های ارسطو، که بسی عالی چنین بود که وقتی دیدم کتاباینو  .خیزم برمی

اند و کشیده صلیب اند، احساس کردم جانم را به اند، خوار شده تر از هر نقاشی استادانه
ام، باید بدانند که  روی کرده کنند که من زیاده فکر میبرخی  اگرمتأثر شدم. سخت 

خاطر آن  ارزشمند که اگر بهبس برانگیخته است؛ آرمانی به این کار آرمانی مرا 
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بر این باورم که حتی من حال  این بابینم. می سزاوار عفوخود را روی کرده باشم،  زیاده
 ذوق متعالی و بشریت بوده است. بخش ام نجات خشمبلکه ام.  روی نکرده ای زیاده ذره

علیه شیوه حرفی یا علیه اخالقیات سایر مترجمان بر زبان راندم؟ سخنی آیا من آخر، 
وجه. پس بر کدام  هیچ به شان گفتم؟ آیا آنان را خائن، مست یا هرزه نامیدم؟ زندگی

توهین بزرگی آیا این خدا  هشما را ب شان در نوشتن. گی تجربه بر بیتاختم؟ خصلت آنان 
و رسم نوشتن  از راهحال  است؟ آیا ممکن نیست که کسی انسانی شریف باشد و درعین

من چنین ؟ دارمای باشد که من انتظارش را  گسترده ةیا عاری از آن تجربغافل باشد؟ 
خواست  اگر افالطون هم می .دانم مترجمی بد میفقط شخصی را نه انسانی بد که 

دانستم. انتقاد را بر او وارد میهمین شتی را به دست بگیرد، ای سکان کهیچ تجربه یب
تجربه  بی ،شدن گفتم که برای ناخدا میفقط کاستم، بلکه  شک از اعتبار فلسفه او نمی بی

 کفایت است. و بی

 ،در زبانی نوشته شده را که آنچه مترجم در این است که بتواند که قدرت آنم من بر
در هر تواند از پس این کار برآید مگر  نمی کس هیچ رداند.به خوبی به زبانی دیگر برگ

اما این کافی نیست،  ای گسترده و ژرف. باشد، آن هم تجربهدو زبان صاحب تجربه 
طور که  ست همانرچراکه بسیاری از مردم توانایی فهم دارند، ولی توانایی بیان ندارند؛ د

حال  باایننقاشی داوری کنند، بلوی تایک   درستی درباره توانند به بسیاری از مردم می
توانند آواز  نمیخود ولی شناسند میموسیقی را مردم بسیاری کنند؛ و  خود نقاشی نمی

 بخوانند.
 یزبانه بچیز باید  رپیش از ه است. یکار دشوار ،ای صحیح ترجمهنوشتن  ،درنتیجه

 باید سطحی بلکهنباید ناچیز یا آگاهی باشید، و این کنید آگاه  می که از آن ترجمه
در شدن غرق تجربه  ؛ای ژرف و دقیق دارد پشتوانه تجربهآکاهی که ؛ گسترده باشد
ها را  همه آنتا  نویسندگان.دیگر فیلسوفان و خطیبان و شاعران و آثار  مطالعه روزانه

شان  تان ورزشان نداده و حفظ در ذهنزندگی نکرده باشید، ها  نخوانده باشید، با آن
ها را بفهمید؛ خاصه از آن رو که ارسطو و  توانید قدرت و معنای کلمه د، نمینکرده باشی
های نگارش شیوهبهترین از هم . آنان نه فقط دانشمند بلکه ادیب هم بودندافالطون، 

انتخاب واژگان و هم خود در و گرفتند بهره میدانان کهن  شاعران و خطیبان و تاریخ
هایی هبنابراین، در آثارشان صنایع ادبی و استعار. دبردنت بکار میانشای کلمات خالقی

 معنایی دیگر.عرفی فهم از جهت لفظی یک معنا دارند و از جهت د که وش پیدا می
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را تا  مطمئن است زبان مبدأ آغاز کند کهزمانی کار خود را باید بنابراین مترجم 
رست، گسترده و د بدون مطالعهکه  آگاه استداند و میدر توان بشری است حدی که 

ه بعالوه، باید  بهبه معرفت آن زبان دست یابد. تواند  نویسندگان مختلف نمیمداوم 
خواهد  وقتی میتا  بر آن اشراف کامل داشته باشدمسلط باشد و  زمان مقصد کامالً

متوسل نشود یا اصل واژه برداری  هگرتبه یا سر نیفتد به دردای بگزیند،  اژهمعادلی برای و
آگاه ها های معنایی آنظرافتها و  در ضمن باید از قدرت و ماهیت واژهیاورد. ن عیناًرا 

بگیرد.  نادیدهبزرگ را نویسندگان شیوه انشای حال نباید صنایع ادبی و  درعینباشد. 
واژگان و صنایع ادبی گریزی در کاربرد هنجارها تقلید کند و از  باید در نوشتن از آن

 باشد. دستانهبجا و خامنجارگریزی ناهبپرهیزد، خاصه اگر این 
تیز ها، مترجم باید گوشی  این عالوه براند.  جملگی ضروری برشمردمکه چه  آن

درست بشنود و ، لحن و آوازی خوش گفتهبه نویسنده را که چه  داشته باشد تا آن
که همه نویسندگان بزرگ،  جایی از آن زند.نبرهم  ش راتوازنیا کند نناخوش بیان 

بخواهد مترجمی که آرایند، ، سخن خود را به زیور هنر میافالطون و ارسطو مخصوصاً
ممکن است گرنه  به خدمت هر دو ارباب درآید وباید این عنوان باشد،   برازندهنامش 

ترجمه مایه  ناشیانه، نامنسجم و کمکرده به زبانی بیان هنرمندی  ابنویسنده چه را که  آن
سزاوار فهم سخن نویسنده یا از آفرینش سبک او عاجز است،  مترجمی که ازهر کند. 

طرق مختلف   بهغلط، یا خوانندگان را  ةبا نوشتن ترجمچون  ؛نکوهش و نقد است
او  اعتبار و شهرت، از نویسندهاز معنی و بیارائه تصویری مضحک یا با کند گمراه می

حتی کند، داند منتشر میمی چه را که هرکس آنگویند برخی میبا وجود این، کاهد. می
ابیاتی شاعری که . است نه سرزنشتقدیر شایسته هم آراسته نیست، نوشتن اگر به هنر 
تش سرودن اشعار خوب بوده نیّشایسته ستایش نیست، حتی اگر نویسد  سخیف می

دانیم چون به کاری دست زده که از راه و چنین فردی را ما شایسته سرزنش می است.
اخته باشد زشت سای  مجسمهناخواسته  ولوپیکرتراشی را هم که ه نیست. رسم آن آگا
کوشند با  میچون به ابزار کارش تسلط نداشته است. نقاشانی که  کنیمسرزنش می

شکل، طرز ایستادن، کنند ، سعی مییاد بگیرندنقاشی  موجود هایاز نقاشی برداری نسخه
اثر صاحبطور که  بلکه آنهند خوا ود میطور که خ آن نه را بدنخطوط  و رفتن طرز راه

ذهن و اراده و  ،مترجمطور است.  در ترجمه هم همین دهند.بانتقال طراحی کرده 
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رفتن، سبک  چگونه شکل، طرز ایستادن، طرز راهسپارد تا ببیند او میبه مؤلف  جانش را
 اهد بود.انگیز خو ای شگفت ترجمهکرده است. نتیجه چنین  ها را منتقل و سایر ویژگی

تعدد واژگان در سیسرو را دارد. های سبکی خاص خود ویژگیای  هر نویسنده
در ترجمه گاه سبکش. گاه و بی کوهِلیوی در شُدر ایجاز سبک و سَلِست زبانزد است و 

های تمام ویژگی شود که ها همساز می با آنچنان خوب  مترجمِ ،نویسندگان خاص
جمالت  ،کندمیاگر متنی از سیسرو را ترجمه کند. منتقل میبه ترجمه ها را آنسبکی 

نیز گاه آفریند. باز میشان تنوع و فراوانی ةبا همپرطنین او را برانگیز و احساس، زیبا
به کند، میاگر متنی از سَلِست را ترجمه برعکس، . دهدبسط مییا قبض را  اوکالم 

هایی کوشد معادلرچیز میاندیشد و پیش از هاو نیک میشمار  کم تک واژگانِ تک
اگر مناسب و درخور سبک او پیدا کند حتی اگر الزم باشد به زبانی موجزتر دست یابد. 

این مؤلف را های سبکی ویژگیندارد جز اینکه ای چارهکند، میمتنی از لیوی ترجمه 
و برایش آسان شود جذب می ناچار در سبک نویسنده هب، چون مترجم تقلید کند
خود را به مقام نویسنده ارتقاء که مگر اینمعنی را به درستی منتقل کند بود که نخواهد 

ترین  که مهم چراو صناعات بالغی درخور بازآفرینی کند با واژگان بدهد و کالم او را 
تا هم درک معنی  حفظ شودحد ممکن متن اصلی تا صورت که  این استاصل ترجمه 

از ها کارگرفتن واژه هبنویسنده در نشود و هم هنر ها تمام رفتن واژهبه قیمت از دست
 دست نرود. 

هاست که دشوار است چون بسیاری ویژگی یخوب بس گفتیم که نوشتن ترجمة
رتکلف پُکار مترجم آن است که سبک دشوارترین باید رعایت شود. اما  ضرورتاً

الزم است به  بداند کهمترجم باید اثربخش و گیرا ترجمه کند. سبکی نویسنده را به 
یم سجاوندی ویرگول و سایر عال،  نقطهنوشته شده به مدد تکلف رمتنی که به سبکی پُ

پیش از همه در مترجم باید فهم کند.  وضوح کامل ببخشد و آن را برای خواننده قابل
نویسنده را اعتبار های سبک نویسنده بکوشد، زیرا در غیر این صورت حفظ زیبائی
فرسا بدون کسب تجربه و تحمل رنج طاقت مترجم ممکن نیستاما کند. مخدوش می

ها را  را بفهمد و آنهای خاص هر متن ویژگی مترجم بایدبه چنین قدرتی دست یابد. 
برجستگی دارد، برجستگی اگر متن اصلی دو به ترجمه منتقل کند. ای مشابه  به شیوه
ی در ترجمه دشوار است، بازآفرینی هر دو نوع برجستگ برجستگی محتوایی،و  واژگانی

زیرا عناصر نظیر باید به عناصر است دشوارتر های واژگانی فرینی برجستگیآباز لیو
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نظیر ترجمه شوند، عناصر متضاد به عناصر متضاد، و عناصر مخالف به عناصر مخالف، 
تر مواقع واژگان التین بیشدر حال،  بااین. نامیدندآن را تقابل مییونانیان چیزی که 

شان دارند، و غالباً با صداهایی که  نظیر یونانیواژگان تری نسبت به داد سیالب بیشتع
گاه در  وبی گاه ،که خطیبی اصوات اگرسازگار نیستند.  شنود راحتی می گوش به

تأثیر شود و کالم نویسنده درست تقطیع شود، به موقع ادا  برد کار می اش به خطابه
در کار که برتری های  خاصه آن آرایهیی، های محتوا یهآرارد. مترجم از گذا تری می بیش

بخشند، نباید غافل باشد. و به متن زیبایی و شکوه میشوند دیده میبهترین نویسندگان 
ها را کند یا آنشان ترجمه میها را بدون درنظر گرفتن برجستگیمترجمی که این آرایه

 شود؟ کند چگونه انتظار دارد مورد سرزنش واقع نحذف می
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