از گوشه و کنار
زهرا اسماعیلی

ناصر فکوهی :دربارة نسبت ترجمه و تألیف
ترجمه در طول صد سال اخير خدمات بزرگي
به ايران كرده است و از جمله زبان نسبتاً
قدرتمند فارسي جديد را بايد حاصل كار
سرسختانة مترجمان بزرگمان در عرصة هنر
(از قاضي و سحابي و بهآذين و دريابندري
گرفته تا توكل و سعادت و نجفي و كوثري و
ديگران) يا عرصة علوم اجتماعي و تاريخي
(از مرحوم عنايت تا فوالدوند و آشوري و
ستاري و خشايار ديهيمي و بشيريه) دانست .مترجمان و متفكران بزرگ اين صد سال ،در كنار
نويسندگان ما زباني جديد و قدرتمند را ساختهاند كه ما مديونش هستيم .اما ترجمه در طول
يكي دو دهة اخير به آفتي واقعي بدل شده است .به چندين دلیل :نخست آنكه هر كسي تصور
ميكند چون بزرگان ترجمه ما ناچار بودهاند واژگاني بسازند و ساختارهايي و تركيبها و
غيره ،آن ها هم با چند سال تجربه و گاه حتي بدون آن چند سال ،ميتوانند چنين كنند .دوم
آنكه پديدة «ويرايش» در نسخة تازه به دوران رسيدهاش و آفت آن نيز با همين ترجمههاي
بي محتوا ظاهر شد ،در حالي كه ويرايش واقعي و ارزشمند يكي از مهمترين بخشهاي انتشار
يك كتاب است .سوم ،تخريب فرآيند نقد در سالهاي اخير به بهانة اينكه چه كسي بهتر
ترجمه ميكند و مچگيري و به رخ كشيدن زبان خود به يكديگر .چهارم ،سوءاستفادة ناشران از
يك اسطوره و اينكه ترجمه لزوماً بهتر از تأليف است ،در حالي كه ترجمه و تأليف ميتوانند
بهترينها و بدترينها را در كنار هم داشته باشند و جامعه بدون تأليف نميتواند فكر كند و اين
يكي از موانع اصلي تفكر در جامعه است كه همه بنشينند و كار ديگران را ترجمه كنند .اين
بدان معنا نيست كه در ترجمه فكر نيست ،اما نه در هر ترجمهاي ،استاداني كه از آنها نام بردم
و بسياري ديگر ،ترجمههايي را عرضه كردهاند كه به نوعي تأليف دوبارة اثر است اما اين را
نميتوان به هر ترجمهاي تعميم داد همانگونه كه نبايد از هر تأليفي هم دفاع كنيم .بسياري از
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اين تأليفها نيز ترجمههايي بد هستند اما اين دليل آن نميشود كه پرچم مبارزه با تأليف را به
دست بگيريم و تفكر را ،ولو تفكري در حال تمرين و «شدن» را متوقف كنيم.
منبع :روزنامة اعتماد ،گفتوگو با ناصر فكوهي ،لمپنيسم فرهنگي در نشر علوم انساني 2۶ ،مهر 1۳۹۵

نجف دريابندری به روايت مصطفی ملکیان
 ...مصطفي ملكيان يكي از مهمانان آن روز خانة نجف بود كه آشنايياش با نجف دريابندري را
به گذشتههاي دور نسبت داد؛ به دوران نوجوانياش و براي حاضران گفت :من از دوران
نوجواني خيلي شيفتة آثار آقاي نجف دريابندري بودم ،هم ترجمهها و هم نوشتهها .نوشتهها را
حتي بيشتر از ترجمهها دوست داشتم .اما از نزديك هيچ آشنايي با وي نداشتم تا وقتي كه با
مرحوم محمد زهرايي آشنايي پيدا كردم و به واسطة ايشان با آقاي دريابندري از نزديك آشنا
شدم .مصطفي ملكيان از چرايي تأكيد محمد زهرايي براي اين آشنايي هم گفت« :آن زمان آقاي
دريابندري در حال ترجمة رساله در طبيعت آدمي ديويد هيوم بود و به خاطر بيماري و سلسله
اشتغاالتي كه داشت روند ترجمه كند شده بود .آقاي زهرايي از من ميخواست كه به آقاي
دريابندري بگويم كه چقدر همه منتظر اين ترجمه هستند تا بلكه ايشان انگيزهمند بشود .و اين
درخواست بهانه اي شد كه من از نزديك با آقاي دريابندري آشنا شوم ».ملكيان كوتاه حرف زد
اما در همين صحبتهاي كوتاه شناخت خودش از نجف دريابندري را هم فراموش نكرد كه
بگويد .او دربارة ويژگيهاي اخالقي نجف گفت« :آنچه من را به ايشان عالقهمند كرد
ويژگيهاي اخالقي ايشان بود كه واقعاً تجسم صداقت ،تجسم تواضع و تجسم مهرخواهي
براي ديگران بود .من بيش تر از هر چيزي ويژگي ممتاز ايشان را اخالق ميدانم و توانايي
ايشان در تفكر را در مرحلة بعد ميگذارم .بهعالوه اينكه نوشتههاي ايشان حتي از ترجمههايش
هم براي من جذاب تر است اما در ترجمه هم شكي نيست كه استاد ترجمه است و مخصوصاً
استاد ترجمة لطيف و همراه با طنز.
منبع :گزيدهاي از گزارش ديدار با نجف دريابندري .انديشه پويا .شماره ۳7
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در باب وجدان کاری مترجم
 در كنگرة مالصدرا مقالة يكي از
خارجيها را كه راجع به مالصدرا بود ،داده
بودند ترجمه بشود .ترجمه را آوردند پيش
من و گفتند اين ترجمه را نگاه كن .خود
مقاله كالً  18صفحه بود .ديدم مترجم از 18
صفحه 4 ،صفحهاش را اصالً ترجمه نكرده
است .چرا؟ چون هرجا را كه مشكل و
غامض بود ،حذف كرده بود .آنقدر هم كنگرة
مالصدرا شلوغ است ،كي ميفهمد؟! بعد به
ايشان تلفن كردم .گفتم:آقاي فالن! آخر اين
مروت است كه مقالة شخصي را اينگونه ترجمه كنند .به من گفت :مگر در كنگرة مالصدرا
كسي مي آيد از من بپرسد كه اين ترجمه چقدر مطابق با واقع است و چقدر مطابق نيست؟ من
اگر اينجوري كار ميكردم كه توي كل اين كنگره  100هزارتومان هم گيرم نميآمد .اما من 2.۵
ميليون پول گيرم آمد! اين ترجمه ،ترجمه نميشود؛ اين ترجمه آن نهضتي را كه در صدر
فرهنگ اسالمي درست شد ،درست نميكند.
 بارها گفتهام -خدا ميداند حب و بغض هم با كسي ندارم -ولي در ايران  ۵نفر مترجم
نيستند كه اگر بخواهم از يك متفكر غربي نقلقول كنم و اينها ترجمه كرده باشند بتوانم به
اين ترجمهها اعتماد كنم .در نتيجه يا اصالً نقلقول نميكنم يا اينقدر بايد بگردم تا خود كتاب
را پيدا كنم و ببينم واقعاً همين جور است كه او ترجمه كرده است يا نه .مترجم درست،
مترجمي است كه وجدان كارش اينگونه باشد كه بگويد :اگر االن كانت ميخواست همين
مطلب را به زبان فارسي بنويسد ،چهجور مينوشت؟ من هم بايد حرف خود كانت را
همانجور بنويسم .البته يك چنين آدمي معصوم هم نيست ،همين آدم ممكن است باز هم  ۳تا
غلط در ترجمهاش پيدا شود.
 من يك مورد غلط در تمام  ۹00صفحه ترجمة كتاب سنجش خرد ناب آقاي اديب سلطاني
پيدا كردم .به اين ميگويند ترجمه و اين فرد شب كه ميخوابد با وجدان راحت ميخوابد .اما
من كه شتابزدهام كار را درست انجام نميدهم و وجدانم نيز معذب است .ميدانيد چرا؟ چون
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به نظر من انسان بايد در زندگياش يا از خدا بترسد يا وجدان اخالقي خيلي قوي داشته باشد
يا از رسوايي پيش مردم بترسد؛ يكي از اين  ۳تا بايد باشد .من و امثال من به خدايي كه قائل
نيستيم– البته به لحاظ اخالقي به خدا قائل نيستيم وگرنه ،اصول اعتقاداتمان را كه بشماريم،
اول در رأسش ميگوييم «خدا هست» اما به لحاظ اخالقي جوري مشي ميكنيم كه كانّ اصالً به
خدا قائل نيستيم -وجدان اخالقي هم كه در ما واقعاً مرده است .فقط يك چيز مانده است؛ از
رسوايي پيش خلق بترسيم .امروزه در جامعة ما از رسوايي پيش خلق هم در امانيم .چرا؟ چون
بازار نقد ترجمه و نقد تأليف ،در كشور ما پررونق نيست .كسي نميآيد اثر من را نقد بكند تا
من الاقل از ترس آبروريزي پيش مردم ،اينجوري كار نكنم.
 من بارها هم گفتهام كه دو چيز ،ما را به اينجا ميكشاند .يكي نابساماني وضع اجتماع
است -قبل از انقالب هم همينجور بود -و نابساماني وضع معيشتي هم يكي از مولفههاي همان
نابساماني وضع اجتماع است كه غيراخالقي زيستن را به انسان الزام ميكند .اما يك چيز هم
واقعاً ضعف منش فرد است .چرا؟ چون آن شخصي هم كه آنگونه خوب كار ميكند در همين
جامعه زندگي ميكند .او هم كه اينگونه با وسواس كار ميكند ،دارد با همين خرجها و نرخها
و با همين زندگيها روزگار ميگذراند .ولي بعد از مثالً  40سال كار تحقيقي هنوز اجارهنشين
است ،ماشين ندارد ،تلفن ندارد .شما باور ميكنيد كه اين پيرمرد آقاي اديب سلطاني هنوز كه
خدمتشان ميرسم ،تلفن ندارد؟! من گاهي كه با ايشان كاري دارم ،تلفن ميكنم به آپارتمان
زيري ايشان ،آنوقت خبر ميدهند كه بيايد پايين .خب چنين شخصي هم در همين جامعه
زندگي ميكند .آنوقت چه كار علمياي انجام داده است؟ اثر راسل را ترجمه كرده ،آثار مهمي
از كانت ،ارسطو و ويتگنشتاين را ترجمه كرده است .زندگي كسي كه مدرک دكتراي پزشكي
دارد ،چندين دكتراي ديگر هم دارد وبه  8زبان دنيا مطالعه ميكند ،االن اينگونه است .ولي
ميدانيد فرق او با من چيست؟ فرقش اين است كه شب ميخوابد وجدان آسوده دارد.
يك مترجمي به من گفت :فالني! زماني بود كه پول نان صبحانه را نداشتم كه بخرم ولي
نميتوانستم ترجمهام را تحويل دهم و مثالً  70هزارتومان پولم را بگيرم .چون هنوز هم ديدم
بعضي جاها را در ترجمهام شك دارم كه درست باشد .با اينكه به نان صبحانه يعني به پول يك
نان سنگك محتاج بودم! آنوقت اين مرد بزرگ ميگفت :شكمم قرقر ميكرد اما روحم

از گوشه و كنار 10۵/////

ميرقصد .اما ما شكمهايمان پر ،چاق ،چله ،گنده-خودم و امثال خودم را ميگويم -اما يك
روحهايي داريم حقير ،كثيف ،وامانده.
منبع :ملكيان ،مصطفي .)1۳78( .روش تحقيق در فلسفه ،صص 41-۳8 .با تخليص

ديدگاه شاملو در باب ترجمة شعر
ناصر حريری :شما عمالً در ترجمة شعر تجربة
فراوان داريد و قطعاً در اين مورد صاحب
نظرياتي هستيد .ممكن است بگوييد شعر چطور
بايد از صافي ذهن مترجم بگذرد و به زبان ديگر
درآيد كه هم شعريت آن به گونهاي كه در زبان
اصلي است زخمي نشود و هم در زبان ميزبان بر
تخت بنشيند؟

احمد شاملو :گاه يك شعر به تمامي و كلمه
به كلمه قابلانتقال است .اين تجربهاي است
كه شخصاً از ترجمة پارهاي از شعرهاي
لوركا دارم .گاهي هم شعري هست كه به طور دقيق به زبان ديگر درنميآيد .در اين صورت
مي توان از ترجمة دقيق آن چشم پوشيد و در عوض به بازسازي آن پرداخت .منتها اين صورتِ
بازسازيشده بايد چنان رنگ وبوي متن اصلي آن را داشته باشد كه انگار شاعرش آن را به اين
زبان دوم سروده .نمونة بارز اينگونه ترجمهها رباعيات خيام فيتزجرالد است.
ناصر حريری :يكجا گفتهايد جهاني نشدنِ آثار مكتوب ما براي خودش بحثي دارد .ممكن است به
اين بحث اشارهاي بكنيد؟

احمد شاملو :پاره اي از دوستان به مطرح شدن شعر و ادبيات ما در سطح جهان ،از نظر حيثيت
ملي مثالً ،بسيار اهميت ميدهند .من مسئله را از اين زاويه چندان مهم نميبينم .ما در ترجمة
شعر به شدت گرفتار مشكل زبانيم .از مختصات مهم شعر ما يكي درآميختگي آن با زبان است.
همان مشكلي كه مثالً در تركي شعر ناظم حكمت با آن روبهرو است كه شاهكارهايش فقط در
زبان خودش شاهكار است و در زبانهاي ديگر نه فقط شاهكار نيست بلكه گاه كامالً نامربوط
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و هذيان است .مترجم هر اندازه هم كه چيرهدست باشد حتي ده درصد آن را نميتواند به زبان
ميزبان منتقل كند .مشكل ديگر صالحيت مترجم است كه گاه يكسره با فرهنگ شاعر بيگانه
است ولي به خودش اجازة ترجمه ميدهد .باليي كه به عنوان نمونه بر سر شعرهاي خود من
آوردهاند .آن يكي «حرمتي» را خوانده است «خرمني» و ترجمهاش كرده «يك خرمن»!
اين آخرين سطر يكي از شعرهاي من است :و راه آخرين را در پردهاي كه ميزني مكرر
كن .مترجم كه از قضا يكي از دوستان بسيار عزيز من است بدون توجه به اينكه راه و پرده دو
اصطالح موسيقي است (چه راه بود كه در پرده ميزد آن مطرب-حافظ) برداشته از آن
ترجمهاي داده است در اين حدود كه مثالً« :پردهاي كه جلو در آويزان ميكني راهراه باشد» يا
«جاده را در پردهاي كه ميآويزي تكرار كن»! آن يكي كلمة «سِفر» به كسر سين و سكون ف را
كه مفرد اَسفار و به معني كتاب بزرگ است و نام هر بخش از تورات ،از قبيل «سِفر پيدايش» يا
«سِفر خروج» به كوري چشمِ كسرة زير حرف سين و سكون باالي حرف ف «سَفَر» خوانده،
يعني به فتح هر دو حرف .حاال اين موارد را من بر حسب اتفاق ديدم .شعرهايي از من به
هلندي چاپ شده ،يا دوستي ترجمة مجموعهاي از مرا به فنالندي بهام محبت كرد .خب ،از
كجا بدانم در آن ها مترجم عزيز كه مسلماً نيت سوئي هم نداشته پشتدري را جلو آخرين
كوچه آويزان كرده يا چه دسته گل ديگري به آب داده .برگردان ترجمة فرانسوي اين دو سطر
را:
هرگز از مرگ نهراسيدهام
اگرچه دستانش از ابتذال شكنندهتر بود...
چيزي در اين حدود از آب درآوردهاند« :من كه دستانم از ابتذال شكنندهتر است چرا بايد از
مرگ بترسم؟»  -ميبينيد؟ انگار آدم كفارة گناه نكردهاي را ميدهد.
ناصر حريری :شايد ترجمة شعر ما با دشواريهايي همراه باشد .ولي آيا نظير همين دشواريها در
برگردان شعر ديگران به فارسي وجود ندارد؟

احمد شاملو :سوالتان عالي است .ببينيد ،من به سبب عالقة بسيار به لوركا هرگاه از كار خسته
ميشوم برميدارم شعري از او به فارسي برميگردانم .ولي خيلي از اشعار او در زبان ما جا
نميافتد .مثالً بسياري از شعرهاي مجموعة شاعر در نيويورک كه در شمار عاليترينهاي او
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هم هست .من اگر آن شعرها را ترجمه كنم به موفقيتي كه او در قلمرو زبان فارسي پيدا كرده
لطمه زده ام .خبر دست اول دارم كه شعر لوركا از طريق ترجمة فارسياش تأثير بسيار مثبتي بر
شعر امروز افغانستان داشته است .ولي خيلي از مترجمان نه تنها به اين نوع مسائل توجه
نميكنند ،حتي بعضيشان با كمك كتاب لغت دست به ترجمه ميزنند! يكي براي ما كه
سرگرم تهية ويژهنامه اي در مورد شيلي بوديم ترجمة چند شعر پابلو نرودا را فرستاد كه اگر
يكي از همكاران بر حسب اتفاق با شعري كه خوشبختانه روي بقيه بود آشنايي قبلي نداشت
ببينيد چه افتضاحي بار مي آمد :آن شعر كه مرثية يكي از قهرمانان بود با چنين سطري شروع
ميشد (از حافظه نقل ميكنم)« :بر تختهاي از چوب گردو بلندش كنيد» ،كه مترجم از آن چنين
سطري درآورده بود (باز هم از حافظه) «به درخت گردو دارش بزنيد»! – خب ،ما ترجيح داديم
باقي ترجمهها را همان طور نخوانده به مترجم پس بدهيم .در ترجمه ،و بخصوص در ترجمة
شعر ،بايد شرافتمندانه طرف شاعر را گرفت.
منبع :گفتوگوي ناصر حريري با احمد شاملو .)1۳8۵( ،دربارة هنر و ادبيات ،تهران :انتشارات نگاه ،چاپ
پنجم ،صص12۹-12۵ .

خاطرهای از ذبیحاهلل منصوری
اسماعیل جمشیدی :استاد ذبيحاهلل منصوري ،آيا شده ترجمة
اثري و يا نوشتن مقاله و خبري كار شما را به دادگستري
بكشاند و محاكمه شويد؟

ذبیحاهلل منصوری :بله ،خاطرة جالبي در اين زمينه دارم كه
براي شما تعريف ميكنم .موقعي كه آثار مترلينگ را
ترجمه ميكردم ،يك روز از دادسراي تهران مرا احضار
كردند .و من كه هرگز در عمرم با دادسرا سروكاري
نداشتم خيلي متوحّش شدم .در روز معين كه به يكي از
شعب دادسرا رفتم بازپرس پروندهاي را مقابل من
گذاشت و گفت از شما شكايت كردهاند .گفتم چه كس و
براي چه موضوعي از من شكايت كرده است؟ بازپرس گفت شاكي شما ،شبان كليساي انجيلي
تهران است .موضوع شكايت اين است كه شما در يكي از نوشتههاي خود گفتهايد كه در زمان
حضرت عيسي يك زن زانيه را به حضور او بردند تا اينكه بر طبق قانون زمان سنگسار شود.
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حضرت عيسي به م رداني كه اطراف او بودند گفت :هر كس كه در مدت عمر خود زنا نكرده
است اولين سنگ را به طرف او بياندازد .تمام مردها سرها را پايين انداختند ،اما با وجود اينكه
آن زن مستوجب سنگسار شدن بود ،حضرت عيسي هم به طرف او سنگ نينداخت .شاكي
ميخواهد بداند از نظر شما آيا حضرت عيسي هم مرتكب عمل خالف شده بود؟!
به بازپرس گفتم :اين را من ننوشتهام ،اين را موريس مترلينگ نوشته است و من فقط
ترجمه كردهام.
بازپرس گفت :من شما را نزد دادستان ميفرستم و شما به ايشان توضيح بدهيد .بازپرس به
همراه يك پيشخدمت و با پرونده مرا نزد دادستان فرستاد .در حضور دادستان گفتم :آيا اجازه
مي دهيد من خود كتاب را كه مترلينگ نوشته بياورم و به نظر شما برسانم كه بدانيد من قصد
توهين به حضرت عيسي عليهالسالم را نداشتهام.
دادستان كمي فكر كرد و بيتفاوت به توضيحي كه دادم بادي به غبغب انداخت و گفت:
آقاي ذبيحاهلل منصوري! من با مترلينگ كاري ندارم ،ولي با شما كار دارم كه مردي هستي
مسلمان و پيرو قرآن .مگر جنابعالي نميدانيد كه نام پيغمبر ما فقط يكبار در قرآن ذكر شده،
اما نام حضرت عيسي هفتاد بار با تكريم و تجليل در قرآن آمده است؟ و تو چطور به خود
اجازه دادي كه اين مطلب را در قالب زبان فارسي جا بدهي؟
گفتم :آقاي دادستان فرمايش شما صحيح حاال تكليف من چيست؟
گفت :بايد نزد شبان كليساي انجيلي تهران بروي و به او توضيح بدهي ،بلكه از شكايت
صرفنظر كند ،وگرنه در دادگاه محكوم خواهي شد.
من به توصيه و دستور دادستان ،كتاب مترلينگ را به نظر شبان كليساي انجيلي رساندم و او
بعد از اينكه فهميد خود من سوءنيت نداشتهام به دادسرا آمد و شكايتش را پس گرفت.
منبع :جمشيدي ،اسماعيل .)1۳7۵( .ديدار با ذبيحاهلل منصوري ،انتشارات زرين ،چاپ چهارم ،صص117-11۶ .

*****

