ترجمه بدون نظریه
علی خزاعیفر
یکی از مهمترین مسائل مرتبط با نظریه و عمل ترجمه ،تعریف نظریة ترجمه و تبیین
نسبت آن با عمل ترجمه است .این مسئله از آن جهت مهم است که برخی مترجمان
معتقدند مترجم اساساً نیازی به نظریه ندارد و برخی دیگر معتقدند بدون نظریه ،مترجم
نمیتواند ترجمه کند .این اختالف نظر تا حد زیادی ناشی از تعریفی است که هر یک
از دو طرف از نظریه دارد .در این مقاله ،نخست نظریه را تعریف کرده و نشان میدهیم
که ترجمه بدون نظریه ناممکن نیست اما هر مترجمی خودآگاه یا ناخودآگاه نظریهای
دارد و به هر نسبت که نظریهاش روشن و خودآگاه و دارای اجزای منسجم و مرتبط با
موقعیت ترجمه است ترجمهاش یکدستتر است .در پایان برای نشان دادن اهمیت و
ضرورت نظریه در کار عملی ترجمه ،بخشی از یک متن ادبی را بر اساس یک نظریة
مشخص ترجمه میکنیم تا معلوم شود تفاوت میان ترجمهها تا حدی ناشی از تفاوت
میان نظریههای مترجمان است.

 .1نظریه ترجمه چیست؟
اصطالح «نظریه» گاه در ارتباط با علوم تجربی به کار میرود .نظریة علمی ،فرضیهای
است ابطال پذیر مبتنی بر تفکر و استدالل در توصیف پدیدهای خاص به نحوی که هر
محقق در حوزة آن علم قادر است آن را درک کند و یا با توسل به روشی علمی آن را
تأیید یا رد کند .بدیهی است چنین نظریههایی تا زمانی که رد نشدهاند معتبرند و مبنای
کار دانشمندان قرار میگیرند.
در حوزة علوم انسانی ،نظریهها به سادگی قابل اثبات تجربی یا ابطالپذیر نیستند
زیرا متغیرهای انسانی و فرهنگی و تاریخی متعددی در کارند که ارائة نظریهای جامع
فراتر از مکان و زمان را غیرممکن میکند .نظریههای علوم انسانی بیشتر به «فرضیه»
شبیهاند .با اینحال ما اصطالح نظریه را با مسامحه در حوزة علوم انسانی هم به کار
میبریم .بدینترتیب میتوان از «نظریة ترجمه» صحبت کرد .اما نظریة ترجمه چیست؟
قبل از تعریف «نظریة ترجمه» بیمناسبت نیست که بگویم این اصطالح ،بخصوص
در نزد مترجمان ادبی ،تفاسیر مختلف دارد و در نتیجه منشاء برخی سوء تفاهمات شده
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است .نظریة ترجمه گاه به یک نظریة واحد اشاره میکند که برای ترجمة نوعی خاص
از متن یا هر نوع متن پیشنهاد شده است .گاه به مجموعهای از نظریهها اطالق میشود
که ادعا میشود آشنایی مترجم با آنها کیفیت کارش را افزایش میدهد .گاه هم به
مجموعهای از دانش زبانی و فرهنگی به دست آمده از حوزة مطالعات ترجمه اطالق
میشود که به مترجم بینشی بهتر نسبت به ماهیت کار ترجمه میدهد.
در این مقاله ،نظریة ترجمه را «مبنایی فکری و استداللی برای روشی در ترجمه
کردن» تعریف میکنیم .بنا بر این تعریف ،رابطة میان نظریة ترجمه و روش ترجمه
رابطهای دو سویه است :هر نظریة ترجمه بیانگر روشی برای ترجمه کردن است ،و هر
روش ترجمه یک خاستگاه یا مبنای نظری دارد .نظریة ترجمه ممکن است کلی یا
جزئی باشد .نظریة کلی روشی پیشنهاد میکند برای ترجمة نوعی خاص از متن .نظریة
جزئی روشی پیشنهاد میکند برای ترجمة مشکلی خاص مثل ترجمة استعاره ،ترجمة
اسامی خاص یا ترجمة اصطالحات .در این مقاله ،منظور ما از نطریه همان نظریة کلی
است.
مترجمان ادبی ،چه در ایران چه در غرب ،معموالً میانهای با «نظریة ترجمه» ندارند.
یکی از مترجمان ادبی ایران با شوخطبعی میگفت« :من نسبت به نظریة ترجمه یک
بیعالقگی خاصی دارم ».یکی از دالیل این بیعالقگی این است که مترجمان حرفهای
اساساً نیازی به نظریه نمیبینند کما این که برخی از بهترین مترجمان ،هیچ آشنایی با
نظریه نداشتهاند .دلیل دیگر شاید این باشد که اصطالح «نظریة ترجمه» به درستی برای
مترجمان حرفهای تبیین نشده و به مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» هر کس
تعبیری از آن دارد .و در نتیجه همین تعابیر شخصی ،برای برخی مترجمان حرفهای این
تصور پیش آمده که نظریهپردازان که معموالً خود دستی در کار ترجمه حرفهای ندارند
در پی آنند که به آنها بگویند کارشان را چطور باید انجام بدهند.
از سوی دیگر ،نظریهپردازان ترجمه هم در مورد مسایل متعددی از جمله ماهیت
بومی بودن یا جهانی بودن نظریه ،تجویزی یا توصیفی بودن نظریه ،ضرورت ارتباط
میان نظریه و عمل و عوامل دخیل در نظریه اتفاق نظر ندارند .در واقع ،علت سوءتفاهم
میان نظریهپرداز و مترجم این است که این دو قشر تصوراتی نادرست و متفاوت دربارة
نظریه و ترجمه دارند .برخی از این تصورات نادرست به قرار زیر است:
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 .1نظریههای ترجمه جهانی هستند.
نادرستی این تصور روز به روز بیشتر آشکار میشود .مطالعات همزمانی و درزمانیِ
ترجمه نشان می دهد که سنت ترجمه در هر کشوری منحصر به فرد است زیرا این
سنتها یا نظریههایی که پشتوانة این سنتها هستند در دل فرهنگها شکل میگیرند و
از عوامل متعدد اثر میپذیرند .بنابراین نمیتوان از روی کتاب نظریهها ،نظریهای را
برای جامعهای تجویز کرد و یا نظریهای را که در جامعهای مقبولیت دارد به جامعهای
دیگر منتقل کرد .این اشتباهی است که گاه نظریهپردازان مرتکب میشوند .دانشجویان
ترجمه هم که به ترجمه روی میآوردند گاه اشتباه مشابهی مرتکب میشوند .آنها که
در دوران تحصیل با انبوهی نظریه آشنا میشوند در یافتن یا به کار بردن نظریه متناسب
با فرهنگ خود اشتباه میکنند و در نهایت ،روشی به کار میبرند که تلفیقی از
روشهای مختلف است.
 .2نظریههای ترجمه از درجة اعتبار یکسانی برخوردارند.
در طول تاریخ ترجمه ،دو نظریة عمده و به تبع آن دو روش کلی مطرح بوده است:
روش متمایل به لفظ نویسنده و روش متمایل به مقصود نویسنده .مطرح بودن دو روش
از جهت نظری این تصور را ایجاد کرده که این دو روش از حیث نظری و تاریخی
اعتبار یکسانی دارند .چنین نیست .روش متمایل به لفظ نویسنده ،روشی است برای
ترجمة متون خاص و برای اهداف خاص و شرایط خاص .روش متمایل به مقصود
نویسنده ،روشی است که با تصور عام از ترجمه منطبق است و در ترجمة اکثر متون
کاربرد دارد .اگر چه نظریهپردازان زیادی از روش اول حمایت کردهاند ولی آنها بیشتر
به ترجمة شعر و متون مذهبی و ادبیات نظر داشتهاند .در دورة معاصر ،نظریهپردازان
زیادی به دفاع از روش دوم پرداختهاند و غالب مترجمان ،حتی مترجمان ادبی ،در عمل
از این نظریه پیروی میکنند و لذا نمیتوان این دو نظریه را الاقل از جهت اعتبار عملی
هموزن دانست.
 .3برای انواع متون و انواع مخاطب ،یک نظریه کافی است.
این سخن هم نادرست است زیرا نظریهها به نوع متن ،نوع مخاطب و شرایط اجتماعی
و فرهنگی وابستهاند ،بنابراین نمیتوان به نظریهای واحد برای انواع مخاطب و انواع
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متن قایل بود .برخی مترجمان ،برای مثال ،روشی را که در ترجمة متون ادبی به کار
میبرند در ترجمة متون توضیحی نیز به کار میبرند و برعکس.
 .4نظریهپرداز نباید به مترجم بگوید چگونه ترجمه کند.
این سخن هم درست است هم نادرست ،چون باید دید نظریهای که تجویز میشود از
چه قدرت استداللی برخوردار است و چگونه با اقتضائات و واقعیتها و عوامل دخیل
در ترجمه در یک فرهنگ خاص سازگاری دارد .نظریة ترجمه ممکن است تجویزی یا
توصیفی باشد .نظریة تجویزی روشی را پیشنهاد میکند که لزوماً متداول نیست اما به
زعم نظریهپرداز از «کارآیی» یا «فایده» بیشتری برخوردار است .نظریة توصیفی ،شیوة
کار مترجمان در یک فرهنگ خاص را توصیف میکند ،شیوهای که میتوان آن را سنت
ترجمه در میان صنف مترجمان حرفهای در آن فرهنگ دانست .البته مرز میان این دو
نوع نظریه گاهی مخدوش است .برای مثال ،اگر توصیفی دقیق از روش ترجمه در
فرهنگی ارائه شود ،یعنی اگر نظریهای بتواند روش ترجمة مترجمان سرشناس آن
فرهنگ را به درستی توصیف کند در این صورت چنین توصیفی در دل خود تجویزی
پنهان دارد .به عبارت دیگر ،اگر مترجمان حرفهای و سرشناس در جامعهای بنا به
ضرورت ها و برحسب انتظارات خوانندگان و بر اساس بوطیقای حاکم ،به شیوهای
خاص ترجمه میکنند و روششان مقبول جامعة حرفهای مترجمان و جامعة ادبی کشور
واقع شده ،چرا نباید روش آنان را الگویی برای آموزش و نقد ترجمه قرار داد؟
اما گاه در فرهن گی خاص ،ترجمه وضعیت نامتعادلی دارد .فرهنگی را تصور کنید
که در آن ترجمه به حرفهای خاص تبدیل نشده ،بلکه شبهحرفه است ،زیرا افرادی با
پیشینهها ،عالیق و انگیزه های متفاوت در آن به کار مشغولند .و باز تصور کنید که در
چنین جامعهای نقد ترجمه هم وجود ندارد ،نه از سوی خواننده و نه از سوی مجامع
ادبی ،و دولت و ناشران هم برنامهای برای بهبود کیفی ترجمهها ندارند .و باز تصور
کنید در چنین جامعهای علیرغم نیاز فراوان به ترجمه ،آموزش ترجمه با واقعیت ترجمه
فاصلة بسیار دارد .در چنین جامعهای ترجمهها که انعکاسی از روشها و سلیقههای
متعدد است کیفیت کامالً متفاوتی دارند به طوری که نمیتوان در همة آنها حداقل
استاندارد کیفی را مشاهده کرد .در چنین شرایطی ،توصیف ترجمههای موجود ،فقط
ارزش توصیفی دارد و کمک چندانی به بهبود عمل ترجمه نمیکند .مترجم و منتقد و
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دانشجوی ترجمه نیاز به الگوی نظری قابل دفاعی دارند که آن را مبنای کار خود قرار
بدهند .اینجاست که نظریة تجویزی میتواند کارگشا باشد.
به اعتقاد من ،توصیفی بودن یا تجویزی بودن یک نظریه ،مالک اعتبار آن نیست
بلکه اعتبار یک نظریه به این است که مبانی استداللی آن تا چه حد با اقتضائات و
واقعیتهای ترجمه همخوانی دارد .برای مثال ،نظریة تجویزی الرنس ونوتی با عنوان
«پیدایی مترجم» نظریه ای بیش از حد آرمانی و ایدئولوژیک است و هیچ احتمالی وجود
ندارد که مترجمان غربی یا بخشی از آنها روزی شیوة پیشنهادی ونوتی را به کار ببرند.
پیشنهاد ونوتی حتی اگر آن را منحصر به ترجمة ادبی بدانیم با تصور عموم مردم از
ترجمه و نیز با واقعیت های ترجمه در جوامع غربی ناسازگار است .همین طور نظریة
والتر بنیامین در مورد ترجمه .این نظریه هم با واقعیت ترجمه ناسازگار است و تنها
حرفی که در حق آن میتوان گفت این است که از جهت فکری نظریة جذابی است
ولی در عمل به کار نمیآید .بدینترتیب میبینیم که بسیاری از نظریههای تجویزی
ترجمه ،نظریه برای نظریهاند و نه نظریه برای عمل.
نظریههای تجویزی را معموالً با استناد به یکی از پنج عامل فرهنگی ،اخالقی ،زبانی،
زیباشناختی و ایدئولوژیک (و یا مجموعهای از این عوامل) بیان میکنند .مبنای استدالل
در این گونه نظریهها را میتوان به طور خالصه به صورت قضایایی متضاد به شرح زیر
بیان کرد:
عامل فرهنگی

الف .ترجمه ،ابزاری فرهنگی است .عناصر فرهنگی متن اصلی را تا آنجا که ممکن
است باید با عناصر فرهنگ خودی جایگزین کرد و تا حد امکان جلوی تأثیر فرهنگی
را گرفت.
ب .ترجمه ،ابزاری فرهنگی است .عناصر فرهنگی متن اصلی را تا آنجا که ممکن
است باید در متن ترجمه حفظ کرد و تا حد امکان آشنایی فرهنگی ایجاد کرد.
عامل زبانی

الف .مترجم باید تا حد امکان کلمات و تعبیرات نویسنده را به کار ببرد و از این راه
زبان مقصد را غنی کند.
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ب .مترجم باید تا حد امکان از به کار بردن کلمات و تعبیرات نویسنده که زبان
مقصد را فاسد میکند پرهیز کند و درک متن را برای خواننده راحتتر کند.
عامل اخالقی

الف .مترجم باید لفظ به لفظ به نویسنده متعهد باشد.
ب .مترجم باید به روح اثر متعهد باشد.
عامل زیبا شناختی

الف .مترجم باید با نقض قراردادهای عرفی زبان مقصد و آشناییزدایی ،غرابت
زبانی متن اصلی را تا حد امکان به ترجمه منتقل کند.
ب .مترجم باید غرابت زبانی متن اصلی را به حداقل برساند و به زبانی طبیعی و
روان بنویسد.
عامل ایدئولوژیک

الف .مترجم باید مبانی ایدئولوژیک نویسنده را از متن شناسایی کرده و آنها را به
متن ترجمه منتقل کند.
ب .مترجم باید مبانی ایدئولوژیک نویسنده را از متن شناسایی کرده و آنها را از
متن ترجمه بزداید.
ترجمهشناسان به طور کلی به مدلهای تجویزی رغبتی نشان نمیدهند چون مبنای
این مدلها را ذوقی و شخصی میدانند .به اعتقاد اینان ،با این که تجویزکننده استدالل
هم میکند و شواهدی هم در اثبات مفید بودن نظریهاش ارائه میکند ،اما این استداللها
بیشتر در پی اثبات یک ذوق و سلیقه یا یک درک و آگاهی ویژه از ترجمه است .با
اینحال ،چنان که گفته شد ،نظریة تجویزی به صرف تجویزی بودن بیاعتبار نیست،
بلکه اگر تابع ذوق اهل قلم و شرایط اجتماعی ،فرهنگی و زبانی دورهای خاص باشد و
بر درک درستی از ماهیت ترجمه بنا شده باشد و عوامل مهم دخیل در ترجمه را لحاظ
کرده باشد میتواند راهنمای نظری مترجمان واقع شود .به اعتقاد بنده ،در شرایط کنونی
ترجمه در ایران ،نیاز به چنین نظریهای کامالً احساس میشود ولی با توجه به اینکه
نظام ترجمه از سایر نظام های فرهنگی مثل نظام ادبی و نظام سیاسی و غیره جدا نیست
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چنین نظریهای نمیتواند صرفاً مبنای زبانی داشته باشد بلکه باید از پشتوانة فلسفی،
ادبی ،فرهنگی و تاریخی برخوردار باشد.
در ایران شاید بتوان گفت در نزد برخی از مترجمان سرشناس (و نه عموم
مترجمان) یک وحدت نظر یا نظریة غالب در مورد شیوة ترجمة متون ادبی وجود دارد
و این کامالً طبیعی است .مترجمان قبل از اینکه مترجم بشوند خوانندة ترجمهاند و با
ترجمة مترجمان پیش از خود آشنا هستند .این آشنایی هنجارها و انتطاراتی در آنها
ایجاد می کند به طوری که بعدها خود در مقام مترجم بر اساس آن هنجارها و انتظارات
عمل میکنند .البته درک هر مترجم از این هنجارها و انتظارات و نیز ذوق و توان آنها
در تحقق بخشیدن به این هنجارها و انتظارات یکسان نیست و فردیت مترجم تفاوت
خود را نشان میدهد .اما اجماالً میتوان به یک سنت ترجمه در میان مترجمان حرفهای
در یک فرهنگ قایل شد .با این حال در جامعهای مثل ایران که برخی از مترجمانش نه
با آن سنت آشنایند و نه اساساً ذوق و توان الزم برای پیروی از آن سنت را دارند
نمیتوان انتظار وحدت نظری و وحدت رویه داشت .اما حتی اگر بپذیریم که در ایران
الاقل در نزد مترجمان سرشناس ،وحدت نظریه و رویه وجود دارد ،این نظریه هیچگاه
با جزئیات کامل و به شکل نظریهای معین مطرح نشده و استراتژیهای تحقق بخشیدن
به این شیوه بحث نشده است و در مواردی آنچه مترجمی در مقام نظر ادعا کرده با
ترجمهاش همخوانی نداشته زیرا ترجمهاش انعکاسی از نظریهها و روشهای متفاوت
بوده است.
مسئلة بعدی رابطة میان نظریه و عمل ترجمه است .در اینجا دو فرضیه وجود دارد:
فرضیة اول میگوید که مترجمان ،بینیاز از نظریه هستند (کما اینکه بسیاری از
مترجمان مدعیاند با مباحث نظری آشنا نیستند) .فرضیة دوم میگوید که اساساً کار
عملی ترجمه بدون داشتن نظریه غیرممکن است و هر مترجم قبل از اقدام به ترجمة
متنی خاص ،ولو غیرآگاهانه ،نظریهای درباب ترجمة آن متن دارد .به گمان من ،فرضیة
دوم به حقیقت نزدیکتر است .حقیقت این است که مترجمان شاید آگاهانه با
نظریههای ترجمه یا مفاهیم نظری ترجمه مثل تعادل ،جبران ... ،آشنا نباشند ،اما به طور
شمی درکی از این مفاهیم دارند .بدون داشتن درکی ولو مجمل از این مفاهیم ،تفکر
دربارة کار ترجمه و تصمیمگیری غیرممکن است ،این سخن موالنا را که در اثبات
اختیار است (اینکه گویی این کنم یا آن کنم ،خود دلیل اختیار است ای صنم) میتوان
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در اثبات ضرورت نظریه به کار برد .وقتی مترجم با انتخابهای متعدد روبروست و
یکی را برمیگزیند ،پس نظریهای دربارة ترجمه دارد .البته بعید نیست مترجمان کامالً
مبتدی که هیچ تجربة قبلی از ترجمه ندارند با ذهنی خالی شروع میکنند به ترجمة متن
و هر کجا به مشکلی برمیخورند موردی تصمیم میگیرند .اما این مطلب در مورد
کسانی که حرفهشان ترجمه است صادق نیست .مترجمان معموالً نظریهای دارند ،یعنی
اگر از آنان دربارة روش ترجمهشان بپرسیم برایمان توضیح میدهند که مبنای نظری
تصمیماتشان چیست .ولی این نظریه لزوماً منسجم نیست یعنی نسبت آن با آن پنج
مبنای استداللی که در باال بیان شد کامالً روشن نیست و استداللها مبنایی قابل دفاع
ندارد .بنابراین ،چون نظریه منسجم نیست یعنی حدود و ثغور آن کامالً مشخص نیست،
مترجم در عمل از نظریة خود عدول میکند و لذا در ترجمهاش گرایشهای مختلف به
این یا آن شیوة ترجمه دیده میشود.
در مقام نتیجهگیری باید گفت اگر نظریه را مبنایی استداللی برای عمل ترجمه
تعریف کنیم ،در این صورت اعتبار یک نظریة ترجمه به توصیفی یا تجویزی بودن آن
نیست .اعتبار آن به این است که در یک برهة تاریخی خاص تا چه حد با واقعیتها و
اقتضائات و عوامل دخیل در ترجمه سازگاری دارد .استقبال مترجمان از نظریه و رواج
آن دلیلی بر اعتبار آن نظریه میتواند باشد .همچنین گفتیم که مترجم کامالً بدون نظریه
نیست اما الزم است نظریهاش در باب ترجمه کامالً آگاهانه باشد و فقط در این صورت
است که میتواند استراتژیهای مرتبط با نظریه را به درستی و یکدست به کار بگیرد.
در پایان برای نشان دادن ضرورت داشتن نظریه برای ترجمة متنی خاص ،ترجمة
بخشی کوتاه از یک رمان را مثال میآوریم .این بخش دو پاراگراف آغازین رمان گتسبی
بزرگ است .انتخاب این دو پاراگراف دلیل خاصی ندارد .هر متن ادبی دیگری را هم
که انتخاب میکردیم مقصود ما را برآورده میکرد .غرض از این مثال این است که نشان
دهیم مترجم قبل از اینکه شروع کند به ترجمة متنی خاص ،الزم است دربارة ترجمه
آن متن ،نظریهای داشته باشد ،یعنی از قبل تصمیماتی در سطح کالن در مورد ترجمة آن
متن بگیرد تا در برخورد با مصادیق جزئی تکلیف خود را بداند و یکدست عمل کند.
دو سوال عمده که در سطح کالن قبل از ترجمه برای مترجم مطرح است این است:
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 ساختارهای متن اصلی و ترکبیات واژگانی و تعبیرات خالق یا غیرعادی
نویسنده را تحتاللفظی ترجمه کند یا رنگ و بوی ترجمه را از متن بگیرد؟
 لفظ را ترجمه، در مواردی که بین لفظ و مقصود نویسنده تعارضی پیش میآید
 آیا متن ترجمه را متنی مستقل از متن اصلی تعریف،کند یا مقصود را؟ به عبارت دیگر
کند یا متنی که آشکارا نشانی از متن اصلی دارد؟
هدف مترجم از طرح دو سوال فوق این است که بداند آیا میخواهد متنی
 مواردی وجود، در متن انتخابشده.«ترجمهای» بنویسد یا متنی که تألیفی به نظر برسد
.دارد که برای ترجمة آنها مترجم ناگزیر است از قبل پاسخ سواالت کالن فوق را بداند
:اجازه بدهید نخست این موارد را مشخص کنیم
In my younger and more vulnerable years my father gave me some
advice that I’ve been turning over in my mind ever since.
‘Whenever you feel like criticizing any one,’ he told me, ‘just remember
that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.’
He didn’t say any more but we’ve always been unusually communicative
in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than
that. In consequence I’m inclined to reserve all judgments, a habit that has
opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a
few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to
this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in
college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to
the secret griefs of wild, unknown men.

 برخی موارد که نیاز به تصمیمگیری در سطح کالن دارد از این قرار،در متن فوق
:است
:ترجمة ترکیبات واژگانی زیر



curious natures; secret griefs; vulnerable years; veteran bores; wild,
unknown men.
turning over in my mind

:ترجمة اصطالحات
:ترجمة ساختارها و تعبیرات
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He didn’t say any more but we’ve always been unusually communicative
in a reserved way; a habit that has opened up many curious natures to me.

برای ترجمة متن فوق میتوان نظریههای مختلف داد .اعتبار این نظریهها به مبانی
استداللی آنهاست .اعتبار ترجمة مترجم هم به یکدستی ترجمة اوست .متن فوق را
مترجمان مختلفی ترجمه کردهاند که در اینجا دو ترجمة قدیم و جدید را بررسی
میکنیم .اولین ترجمه به قلم مرحوم کریم امامی منتشر شده است .ایشان اگرچه مبسوط
و صریح ،نظر یا نظریة خود را در باب ترجمة متن فوق بیان نکرده اما از اشارت ایشان
میتوان فهمید که پایبندی به زبان یا سبک نویسنده برایشان بسیار مهم بوده و عمداً
تالش کردهاند خود را در محدودة تعبیرات نویسنده نگه دارند ولو اینکه تعبیراتی
نامأنوس یا ترجمهای هم به ترجمهشان راه پیدا کند .ترجمة ایشان مصداق خوبی از
نظریهشان است چون آن وحدت رویه که گفتیم نتیجة داشتنِ نظریهای واحد و مشخص
است در ترجمه کامالً محسوس است :به ترجمة مرحوم امامی توجه کنید:
در سالهایی که جوانتر و بناچار آسیبپذیرتر بودم پدرم پندی به من داد که آن را تا به
امروز در ذهن خود مزه مزه میکنم .وی گفت:
« هروقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری یادت باشه که تو این دنیا همه مردم مزایای
تو رو نداشتهان».
پدرم بیش از آن نگفت ولی من و او با وجود کمحرفی همیشه زبان یکدیگر را خوب
میفهمیم و من دریافتم که مقصودش خیلی بیشتر از آن بود .در نتیجه ،من از اظهار عقیده
درباره خوب و بد دیگران اغلب خودداری میکنم ،و این عادتی است که بسیاری طبعهای
غریب را به روی من گشوده و بارها نیز مرا گرفتار پرگویان کهنهکار کرده است .هنگامی که
این خصلت در انسان متعارف ظاهر میشود ،مغز غیرمتعارف وجود آن را به سرعت حس
میکند و خود را به آن میچسباند؛ از این رو در دانشکده مرا به ناحق متهم به سیاست پیشگی
میکردند چون محرم آدمهای سرکش ناشناس بودم و از سوزهای نهانشان خبر داشتم.

چنانکه میبینید مرحوم امامی خود را مقید دیده که تعبیراتی بسیار نزدیک به
تعبیرات نویسنده به کار ببرد (آسیبپذیرتر بودم ،طبعهای غریب را به روی من گشوده،
پرگویان کهنهکار ،مغز غیرمتعارف وجود آن را به سرعت حس میکند و خود را به آن
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میچسباند؛ محرم آدمهای سرکش ناشناس بودم) و سعی نکرده با اتکا به ذخایر زبان
فارسی متنی به موازات متن نویسنده بنویسد که تألیفی به نظر برسد و نه ترجمهای.
مترجم دیگر این متن آقای رضا رضایی است .ایشان شاید قصدشان این بوده که با
پرهیز از «شیوة ترجمهای» ترجمهای نزدیکتر به فارسی بنویسند ولی چنان که خواهیم
دید این ترجمه هم در اساس به همین شیوة ترجمهای ترجمه شده و نه به شیوة تألیفی
که مستلزم خالقیت و دور شدن از متن اصلی است .البته در مواردی مترجم از «شیوة
ترجمهای» فراتر میرود (مثل تعبیر سنگ صبور) اما همین فراتر رفتن در مواردی و
تسلیم متن اصلی شدن در مواردی دیگر نشان عدم یکدستی و فقدان نظریهای واحد
است و در نتیجه ترجمه هم سبکی یکدست پیدا نمیکند و لذا برای مترجم دشوار
است که بخواهد همة تصمیمهایش را با اتکا به نظریهای واحد توجیه کند .اجاز بدهید
نخست ترجمة ایشان را بخوانیم:
در سالهایی که جوانتر و زودرنجتر بودم ،پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز آن را در
ذهنم مرور میکنم.
پدرم گفته بود« :هر وقت دیدی که میخوای از کسی ایراد بگیری فقط یادت باشه که
آدمهای دنیا همه این موقعیتها رو نداشتن که تو داری».
چیزی بیشتر از این نگفته بود ،ولی ما همیشه با کمترین کلمات منظورمان را خوب
میرساندیم ،و من میفهمیدم که پدرم منظورش خیلی بیشتر از همین یک جمله بوده .در
نتیجه ،من عادت کردهام که قضاوتهایم را توی دلم نگه دارم ،و همین خصوصیت باعث شده
که باطن عجیب و غریب خیلی از آدمها برایم رو بشود و در عین حال گرفتار آدمهای پرچانة
کارکشتهای هم بشوم .اگر این خصوصیت در آدم معمولی دیده بشود ،آدم غیرمعمولی زود
تشخیص میدهد و به آن میچسبد ،و به همین علت هم در کالج به ناحق متهمم میکردند که
سیاستبازم ،چون سنگ صبور آدمهای غریبهای میشدم که اختیار خودشان را نداشتند .بیشتر
وقتها محرم راز میشدم بدون آنکه بخواهم.

اجازه بدهید در اینجا ما ترجمة فوق را دقیقتر بکاویم و ببینیم چه مالحظاتی در
تصمیمگیریهای مترجم موثر بوده است:
« .1پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز آن را در ذهنم مرور میکنم»( .مرور کردن
نصیحت در ذهن در فارسی ،ترکیب یا اصطالح آشنایی نیست .یعنی شاید مترجم نتواند
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موردی در متون فارسی پیدا کند که کسی این تعبیر را به کار برده باشد .احتماالً این
تعبیر ترجمهای از آنجا به قلم مترجم راه پیدا کرده که میخواسته هر طور شده تعبیری
بنویسد که در آن «ذهن» به کار رفته باشد چون در متن انگلیسی کلمه  mindآمده
است.
« .2وقتی دیدی که میخوای از کسی ایراد بگیری فقط یادت باشه که آدمهای
دنیا همه این موقعیتها رو نداشتن که تو داری».
در اینجا تعبیر «وقتی دیدی که میخواهی از کسی ایراد بگیری» (به جای تعبیر
آشناتر وقتی خواستی از کسی ایراد بگیری) باز تحت تأثیر عبارت اصلی قرار گرفته:
وقتی احساس کردی که میخواهی از کسی ایراد بگیری.
 .3چیزی بیشتر از این نگفته بود ،این جمله هم تحت تأثیر ساختار متن اصلی
نوشته شده و لذا جملهای است ترجمهای و نه تألیفی.
 .4گرفتار آدمهای پرچانة کارکشتهای بشوم .در این ترجمه هم که تحتاللفظی
صورت گرفته به نظر میرسد کارکشته بودن و پرچانه بودن ،دو صفت متمایز است
حال آنکه مقصود نویسنده اشاره به آدمهایی است که در پرچانگی کارکشتهاند .یعنی
خیلی پرچانهاند.
« .5اگر این خصوصیت در آدم معمولی دیده بشود ،آدم غیرمعمولی زود تشخیص
میدهد و به آن میچسبد ».عبارت «چسبیدن» هم از متن اصلی به ترجمه راه یافته
) (attachو جمله را ترجمهای کرده است.1

1

یکی از ویژگیهای متنی که تحتاللفظی ترجمه شده این است که منطق حاکم بر تعبیرات و روابط معنایی میان

جمالت یا اجزای آنها از متن اصلی گرتهبرداری شده است .این نوع گرتهبرداری زمانی مشکل ایجاد میکند که
مترجم مثالً با خلط معنای اولیه و ثانویه ،کلمات را نادرست ترجمه یا تفسیر میکند و در نتیجه رابطة منطقی
موجود در متن اصلی در ترجمه مخدوش میشود .برای مثال ،مترجم مینویسد در جوانی «زودرنج» بودم.
زودرنجی چه ارتباط منطقی با قضاوت درباره دیگران دارد؟ منظور نویسنده از «آسیبپذیر بودن» این است که به
جهت خامی و بیتجربگی ،قضاوتهای نادرست میکردم ،یعنی در معرض آسیب «بد قضاوت کردن» بودم .یا
وقتی مترجم میگوید «سنگ صبور آدمهای غریبهای میشدم که اختیار خودشان را نداشتند» مقصود و منطق
نویسنده روشن نیست .معموالً کسی که اختیار خودش را ندارد فردی است اسیر دیگران که ارادهاش مقهور ارادة
دیگران است حال آنکه در اینجا مقصود از  wildچیز دیگری است.
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چنانکه نشان دادیم ،دو ترجمة فوق در اساس تحتاللفظی هستند صرف نظر از
این که مترجمان این دو متن به چنین امری واقف بوده باشند یا اذعان داشته باشند .یک
نظریه دیگر این است که متن ترجمه با توجه به ادبی بودن آن متنی ادبی به نظر برسد
یعنی شبیه ادبیات تأ لیفی باشد و یکدستی سبکی در آن رعایت شده باشد .این که آیا در
شرایط کنونی ترجمه در ایران برای ترجمة متن ادبی فوق روش ترجمهای درست است
یا روش تألیفی ،بحث دیگری است که فعالً به آن نمیپردازیم اما آنچه عجالتاً در این
مقاله مورد نظر ماست این است که هر نظریهای که مبنای کار قرار میدهیم باید
یکدست به کار گرفته شود .بر اساس این نظریة دوم ،مترجم میکوشد متنی بنویسد که
در آن رنگ و بوی متن اصلی تا حد امکان محسوس نباشد ،از خالقیت زبانی بیبهره
نباشد ،از معنی و مقصود نویسنده دور نباشد و همچون متنی تألیفی انسجام و یکدستی
داشته باشد .در ترجمه زیر کوشیدهام تا اصول این نظریه را یکدست به کار بگیرم:
جوانتر و خامتر که بودم ،پدرم نصیحتی کرد که آویزة گوشم کردم .گفت« :هر وقت
خواستی عیب کسی را بگویی یادت باشد که همه به اندازه تو از موهبتهای زندگی برخوردار
نبودهاند».
جز این چند کلمه چیز دیگری نگفت اما من و او با آن که زیاد با هم حرف نمیزدیم
حرف همدیگر را خوب میفهمیدیم .این بار هم میدانستم که پشت این اشارة او دنیایی معنی
نهفته است .نتیجة نصیحتش این شده که من امروز عادت ندارم نظرم را دربارة هیچکس به
زبان بیاورم ،در نتیجه هم به طینت عجیب بسیاری از آدمها پی بردهام هم قربانی بسیاری از
آدمهای وراج شدهام .این عادت را آدمهای غیرعادی در هر فرد عادی که ببینند فوراً تشخیص
میدهند و آن فرد را رها نمیکنند .به این دلیل بود که در کالج خیلیها بیجهت فکر میکردند
من آدم زیرکی هستم چرا که سنگ صبور همة آدمهای ناجور و مرموز شده بودم.

در اینجا الزم است به نکتهای مهم اشاره کنم و آن اینکه اگر مترجم نظریهای معین
برای ترجمه یک متن دارد ،معنی آن این نیست که ترجمهاش ضرورتاً یکدست و قابل
دفاع و درست و زیبا خواهد بود .داشتن نظریه شرط الزم است نه شرط کافی .شرط
کافی توانایی اجرای آن نظریه است .من معموالً در کالس آموزش ترجمه ،متونی را به
همراه طرح نظری مبسوط به دانشجویان میدهم و از آنها میخواهم که متن را بر
اساس آن طرح ترجمه کنند .اما نه ترجمة همة آنها مثل هم میشود و نه همة ترجمهها
بیغلط و یکدست در میآید .ا ین مطلب بخصوص در مورد متون ادبی صادق است .در
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متون ادبی زبان غالباً کارکردی خالقانه دارد .یعنی انتخاب واژه و ترکیبات واژگانی و
تعبیرات با زبان روزمره متفاوت است .از آن مهمتر ،متن ادبی انسجام معنایی ،انسجام
منطقی و یکدستی سبکی ظریفی دارد که بازسازی آن در ترجمه چالش بزرگی برای
مترجم به حساب میآید .به این دلیل است که میگوییم ترجمة ادبی بازآفرینی خالق و
هنرمندانة متن اصلی است .مترجم برای ایجاد یکدستی سبکی الزم است شم و ذوقی
ادبی داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد کدام واژه را کنار کدام واژه بگذارد و کدام
تعبیر را به کار ببرد .مترجمی که چنین ذوقی ندارد فقط جسم متن ادبی را منتقل
میکند .ترجمهای که چنین مترجمی مینویسد مجموعهای میشود از جمالتی که کنار
یکدیگر چیده شدهاند بیآنکه متنی واحد و یکدست بسازند.
در پایان ،ترجمة دیگری از متن فوق را میآورم .این ترجمه که به قلم آقای عبداهلل
کوثری نوشته شده به «شیوة تألیفی» بسیار نزدیک است .2بدیهی است تفاوت این
ترجمه با هر ترجمة دیگر به ذوق واژگانی و درک سبکی مترجم برمیگردد اما ،چنان که
گفته شد ،انتخاب نظریه و داشتن طرحی کالن قبل از ترجمه تأثیر مهمی در انتخابها
و تصمیمات مترجم در سطح خرد دارد.
سالها پیش ،آن وقتها که جوانتر بودم و احتمال خطایم بیشتر بود ،پدرم پندی به من داد
که تا امروز فکرم را به خود مشغول کرده .پند پدر این بود«:هر وقت خواستی از کسی عیب
بگیری یادت باشد که همة مردم مثل تو توی ناز و نعمت بار نیامدهاند».
سر تا ته حرفش همین بود ،اما من و او بیآنکه به زبان بیاریم ،حرف همدیگر را خوب
میفهمیدیم .این بار هم ملتفت بودم که پشت این چند کلمه خیلی حرفهای دیگر پنهان است.
باری ،نتیجة اندرز پدر این بود که من امروز هر قضاوتی را که دربارة دیگران دارم پیش خودم
نگه میدارم و این عادت باعث شده کلی آدمهای عجیب وغریب سفرة دلشان را پیش من باز
کنند و عالوه بر این از دست آدم های سمجی که یکی دو تا هم نیستند خالصی نداشته باشم.
آدمهای عوضی خیلی راحت بو میکشند و چنین خصلتی را در آدمهای معقول متعارف
تشخیص میدهند و آن وقت دیگر ولکن نیستند .به این دلیل بود که در کالج ،نامنصفانه متهم
به این شدم که آدم سیاسی هستم ،چرا که سنگ صبور همة آدمهای ناجور و ناشناس شده بودم.
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چند سال پیش آقای کوثری و دو مترجم دیگر فصل اول گتسبی بزرگ را به درخواست من برای یک پروژه

تحقیقاتی ترجمه کردند .این ترجمه بدون تغییر و با موافقت خودشان در اینجا نقل میشود.

