
 
 

 ؟داریاز وفاداری به امانت

 1«وفاداری» ترجمه و افق کوتاه

 محمود حدادی

 ناپذیر کالم در لغت نهفته نیست، زیبایی وصف
  گسترد. بلکه مانند نسیمی روحانی در باالی آن بال می 

 فریدریش اشلگل

 ةیافت ترجمه، تفسیر به تحریر درآمده و تجسم
 متن اصل است در زبانی دیگر. 

 شالیر ماخرافریدریش 
 

 اند و یافته و تعیین ایی دارد که تعریفه بر اساس اجزای ساختاری خود واژههر رشته از دانش 
آنچه در فارسی یا  ها، ترم. بندند میخواه ی دلکن راه را بر تعبیرتا جای مم اساس این بر

 ؛گیرند میهایی جداگانه جای  گگویند، به همین دلیل در فرهن می ژهوادانش، یا علمی اصطالح
دهند و در پیش اهل آن  دست می علمی خود شناخت به ةشان هم این است که از رشت خاصیت

تعریف هم به سهم خود شرط هر آن  گذارند. می راهکار -شناسی انداز روش ماز چش –علم
 ادراک احتمالی متقابل است.

ین بسامد را هم بیشترکه از قضا  «وفاداری» رسیم در مبحث ترجمه، اصطالححال از خود بپ
به گیرد، از کجا  تدالل قرار میابزار اس دارد و از هر دیدگاهی های این مبحث پردازی نظریهدر 
تصریح  ن پرسش،پیش از پرداختن به ای ؟چه نقشی دارداست و در این عرصه  هراه یافتآن 
به  شت هماین یاددا ند،باش متفاوتبسا  ها نگاه اصطالح این چون در تعریف و تدقیق کند می

  لحنی جانبدار و جدلی دارد.سهم خود 
تعابیری شود،  می ای که از این متنترجمه ، برایمتنپیش ، یامبدأ ،پایه، متن اصلدر قبال 

به آن گاهی هم که داز هر دی اصل متن ،. در این میانمتنپسیا  پیرو، متن مقصد اند مانند آورده
 برشت از برتولت ةر بخواهیم به شیوند. حال اگکمی خود را حفظ «یتاصل»صفت  ،نگاه کنند

                                                           
1
شناسی در ترجمه انگیزه گرفته  شناختی قائل نیست، بلکه بر پایة ارزیابی روز، از آسیب این متن برای خود مبنای زبان  

 یراستاران محترم نیز هست.است و اگر اساساً حرفی برای گفتن داشته باشد، خطابش به ناشران و و
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یم، پیشداوری بشمر های خود را نه داوری، بلکه زدایی از ذهن خود برآییم و دانستهپی عادت
به  وشک کرد و با نگاهی ن ی باالهاگذاری این نام در همة -م به طور موقتدست ک -شودمی

  .تر رسید بینانه ریکبادیگر یا ی ا ، مگر به داوریها برآمد ارزیابی آن
 به رو است. ولی اش با متن اصل، در نگاه اول متنی دنبالهخویشاوندی ةترجمه در رابطمتن 

اصل و  آری، ارد و آن نسبت بینامتنی است.خویشاوندی دیگر هم با آن دیک روی  دنباله جز
با هم  ادبی،بخشی دیگر  پذیری و الهام و مانند هر گونه الهام تر در چارچوبی بزرگترجمه 

وییم خود توانیم بگ م، مینگاه خود قرار دهی ای بینامتنی دارند. حال اگر بینامتنیت را پایة رابطه
که  این بر .یبینامتنی و بینافرهنگ کم یا بیشاست ترکیبی ندارد، بلکه  ی ناباصالت متن اصل هم

 یفرهنگ-ستد فکری و گیرد، بلکه حاصل داد هیچ متن اصلی در انزوای ذهن هنرمند شکل نمی
ویژه  بهدورنمات قولی از فریدریش  نقل، گیرد ن پیشینیان وام میواز میراث جهانی و مت و است

 :دکن کید میتأ

ها هم بخشی از جهان  گیریم، تصادفی نیستند. آن جهان به کار می تعابیری که ما در تبیین
شده است و هر تمثیلی پیشتر  ه، پیشتر اندیشیدهشاندی ةتصور یا پرداخت ةآن زاد موجودند. هر

 ةساختارها از سرساختارها، هم ةنیز به کار رفته است. در دنیای تخیل هیچ چیز تازه نیست. هم
باری هر آنچه نخستی و  ؛آیند می سرتصویرها تصویرها از ةهم ها  و وتیفها از سر م موتیف

پیشاادبی ای  گذشته ی از صور خیال حتیبسیار هاست. انسان تمامی ای است، مشترک سرچشمه
 ...ندراد

پیش از  داشته است؛که نویسنده وجود داشته باشد، مترجم وجود  در تاریخ، پیش از آن
های کهن بشری،  که ابداع وجود داشته باشد، نقالی وجود داشته است. بازگفت روایت آن

ارشان به زبانی ها و تکرالهام گرفتن از آن ،ی پیشینیانانداز نو بخشیدن به این یادگارها چشم
تر از وجود خط و  کهنهای گوناگون ترجمانی،  ای دیگر، باری این کنش دیگر و با انگیزه
 «بلبشو»، «بابل»استان برج دند در وادند. ختر از نویسندگی دارای بلند پیشینه ،کتابتند و به طبع

آن پس هر آن کار  از د.بدار باز از کار مشترکها را  آنتا  اندازد در زبان و سخن این قوم می
است و آزاد، چون  بوده است، شفاهی گرفته صورت می «قوم پراکنده»در میان این که ترجمانی 

 در. هم و دستوری ساختار لفظیای در  مقایسه ی وجود نداشته است و به تبع آن هیچکتابت
ها و  . وانگهی از راه یافتن برداشتشده است می «منظور» بیانِ شفاهی خود به خودترجمان 

چاره نبوده است، خاصه در متون دینی. حتی امروز هم ها  ترجمه در این تفسیرهای گوناگون
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، کالم مکتوب دهند را تشکیل می ها نگری ملت جهان ةهاست پای صاحب کتاب قرن نکه ادیا
ی ها طورهسبه ا از امروز،آورد. برای پرهیز از مثالی  ها هم تفسیرها و اعمال متفاوتی از پی می آن

 ، با گذار به رمِتر دارند تر و فلسفی رنگی زنانه ،خود یونان أیونانی رجوع کنیم که در مبد
، در یاین امپراتور ةیابند. و یقین که اقوام زیر سلط تر می نگی مردانهامپراتورمسلک، ر

 و درکی دیگر از کارکردبه هر باره باز و افریقا  ، سوریهدر شمال اروپاهای حواشی آن  سرزمین
 اند.  یافته بندی خدایان رمی گرایش می رتبه

ها صورتی از ترجمه بوده  قرن همچنان نویسندگی کتابت هم پس از ابداع خط وحتی 
ها و لطایف  نگاه کنید به حضور افسانه؛ های بسیار ها و شاهنامه نامه به اسکندر کنیداست. نگاه 

دن کیشوت  ای که به درون میانهعا آمیز های طنز ، به قصهمردمی در مثنوی حضرت موالنا
نقل است »: شود ز نمیکه با این عبارت آغا ی کهنها . سرخط چه داستاناند راه یافته سروانتس

های ادبی نگاه  ها و قالب ستد میان سبک و به داد «گویند که...» یا ،«اند که... آورده»یا: ، «که...
فارسی اوج گرفت، به این  ةزل و قصیدها. اگر غ آن مشترک ها و موضوعات کنید، و به موتیف

  ...تهی ساخپایه و پایگاپیشتر در طی چند قرن دلیل اوج گرفت که 
 متنوانگهی توفیق یا ناکامی متن همیشه فقط به خود آن متن بستگی ندارد. طبیعی است، 

جتماعی کمتری ، اغلب برد ایابد یگری انتقال میادبی د-فرهنگی ةبه یک حوز ترجمه چون
فرهنگی به ترجمه پرو بال -هم صدقی همیشگی ندارد. گاه شرایط تاریخی . ولی این امردارد

ها  که جنبش پروتستان مارتین لوتر از تورات ةترجماست  د. از آن جملهندهبیشتری میحتی 
آن را به ادبیات  که در پایاندمنه  و کلیله ةبار چند ةرجمیا ت .را سرانجام به پیروزی نهایی رساند

اجتماعی بیش از  های هیجان یران هرباره در دوراندر ا روسی هم  ی درآورد. رمانجهان
 های بومی خواننده داشته است. متن

. ثیر نیستتأ ها بیهای نوین هنر در میان ملت گیری شاخه در شکلترجمه  بر این افزون
 اند.  هه نبودثیر از نهضت ترجمتأ ی به یقین بینویسی مدرن فارس تئاتر نوین ایرانی و رمان

شود نه متن اصل را اصل  اصل و ترجمه، می به تنوع و دوسویگی در رابطة با این نگاه
هم امری  «وفاداری»رو محض. بر همین اساس مفهوم  دانست و نه متن ترجمه را دنباله مطلق

 شود نسبی.  می
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الح، دانست. این اصط نارسا و منسوخ تعبیری ترجمه باید را در «وفاداری» اصطالح
اصل بدانیمش، واحد از متن ی واحد ترجمه چه جزئ در مقام معیارکه  نو فارغ از آنفسه  فی

هایی فراتر از جمله،  ، جمله یا گزارهاللفظی ترجمة تحت
هم که بسنجیمش، از دیدگاه متر و زرعی  هر ری، بابا

ای  آدرس به کوچه تواند شناسی می نظری و روش
مترجم را از اوج به  نگاه افق «وفاداری»دهد. اشتباهی ب
 گیرد، ا از او میاعتماد به نفس ر ،کشاند می حضیض

کند،  شوق را در وجودش بدل به وظیفه می
اش را در انتخاب واژه در تنگنای  دستی گشاده

را از او شور همپایی آورد،  هایی سطحی درمی گزینش
بر سر دیدن در تالش شود مترجم  باعث میگیرد و  می

یگانه مقصود او باید  قاعدتاًپیچش مو که مو از دیدن 
د و کشان بینی می خردهرا به  رکاخود  است که در سرشت اصطالحیچون  ؛باشد، غافل بماند

 کند. بارکش لغت می بنده و ترش بگیری، مترجم را بدل به اگر کمی جدی
 ازکالمی و ، پرسشی است ترجمه بحثه مترجم مقلد است یا هنرمند، در این پرسش ک 

مهم حاصل کار اوست و این حاصل قائل بشویم،  هر جایگاهی هم برای اوچون  ؛بنیاد زائد
مترجم چیست؟ ادبیات. ادبیات چیست؟ بازتاب  ةکارمای  باید که در ماهیت خود هنری باشد.

مانند  گیری پا و دستشود مترجم اصطالح  عینی و ذهنی کائنات در کالم. حال مگر می
 هم بتوانددر عمق و افق تاریخ کرانی  در چنین ساحت بیخود قراردهد و را سرلوح  «وفاداری»

 ؟یبازآفرین، آن هم سیری به جهت فاق و انفس برودبه سیر در آ
ای  زبان فراتر برود و به متن ادبی به چشم پدیده ةاز پوست ترجمه باید در همان گام اول

به دلیل  و  -اچار و از سر اضطرارن به -در ایران هنوزترجمه جا که  هنری نگاه کند. از آن
از این زبان یا  بیش از همه ،در عین غیبت چندین زبان دیگرزبان انگلیسی  ةسوی یک گستردگی

این گیرند و دلیل سستی  گیرد، گاه علت را با معلول اشتباه می به تعبیری از زبان دوم انجام می
که  آن حال جویند. ل یک زبان دوم میز محمصل ااول در انتقال متن ا ةترجمه را در درجیا آن 
ته از حاصلی است برگرف ن که ترجمه اساساًزبان واسط نیست، چو ،سست ةترجمالعلل  علت

 ،سروانتس اسپانیایی دن کیشوت آقای قاضی از ةترجم آن. به طور نمونه ةجان زبان و نه پوست
های عاطفی و اجتماعی  ایهدرونمثیر أتاز محمل فرانسوی به فارسی درآمده است و بااین حال 

 
        توان نه متن اصل را می 

اصل مطلق دانست و نه متن 
ض. رو مح ترجمه را دنباله

 بر همین اساس مفهوم
شود  هم امری می« وفاداری»

نسبی
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 این پرسش که مترجم
مقلد است یا هنرمند، در 

بحث ترجمه، پرسشی است 
کالمی و از بنیاد زائد


 

در  از ترجمه، و را در درک غلط بیشترین زمینه ،. به گمان این قلما از دست نداده استخود ر
 شود. چون فراخور هنر، موجب می «وفاداری» همین واژة ،سست های نتیجه تولید ترجمه

در را  کالم «اسماء حسنای» تواندب مترجم با حسی از آزادگی کند که ی باز نمیانداز چشم
ها پیش از پیدایش . ادبیات از هزارهمتن خود دریابد پیش

 هزارگونه هزارگونه صورت خیال آفریده است؛خط 
وهم و کابوس و آرزو را در آزادترین شیوه، در 

بیانی گاه گنگ، گاه  ترین زبان بیان کرده است؛ بدیع
. در پیش یک چنین روشن، گاه تصویری و گاه تمثیلی

نگاهی همتراز با افق نگاه باید مترجم  ،یهانیکمال ک
از او  فراترو بسا نگاهی اصل داشته باشد  متن ةنویسند

نویسنده را انتخاب هم؛ زیرا به حسب ذوق خود 
کشد و دست کم از این دید بر او سر  گذارد و دیگری را پیش می کند، یعنی یکی را کنار می می

به شرح و  دارد، بستگی گاهی به متن اصلبه چنین ن بستگی مترجم خالقانه توفیقاست. 
آن در  بخشیدن به جانش رو به جهت ی و عاطفی کالم پیهای آذین تمامی درونمایهشکافت 

دهد. چون  هم اعتبار خود را از دست می «آزاد ةترجم»اصطالح  با چنین توصیفی زبان خودی.
دارد. آزادی اگر از درک  بر دراصل را  در تعبیر کلی خود آشکارا خطر دور شدن از امانتِآزادی 

تا جای ممکن  ، در جهان واقعیت فقط در شناختِکه باید هم بپرهیزیم انتزاعی آن بپرهیزیم
 شود. است که به تحقق نسبی خود نزدیک می عینی هر امر و مدیریت آن امر

 
 یک نمونه:

کم و  ای بیراییتوانش بازساش شعری دارد که در نگاه نخست میشرقی -دیوان غربیگوته در 
زبان آن را از دانست، بازسرایی دعایی که هر نسل فارسیگلستان  کاست از تحمیدیة سعدی در

 «منت خدای را عزوجل...»شناسند: روزهای مدرسه می

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 

Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 

So wunderbar ist das Leben gemischt. 
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Du danke Gott, wenn er dich erpreßt, 

und danke ihm, wenn er dich wieder entläßt. 

 در هر نفسی دو نعمت است:
 دم فرو بردن، و از بار آن رهیدن.

  آورد و این تازگی  آن تنگنا می
 چنین، زندگی ترکیبی است سحرآمیز.

 گیرد، بر خدا سپاس بگذار  میدمی که در تنگنایت 

بخشد  و سپاس بر خدا آن دم نیز، که رهائیت می   
این سخن سعدی در قرن هفدهم به آلمانی ترجمه شد و در قرن نوزدهم گوته آن را به 
درون دیوان خود درآورد. متن برساختة گوته به راستی هم سراسر بر سخن سعدی تکیه دارد. 

های یابد. در متن این شاعر آلمانی واژهرنگی آشکارا متمایز می با وجود این در بیان دیدگاه،
نشان  «نعمت»کنند. های متفاوتی بیدار میدر دو سطر نخست، احساس «بار»و  «نعمت»

ای زمینی. گوته آگاهانه امری آسمانی را با نوعی نیاز خاکی واژه «بار»سخاوت الهی است، اما 
یب تنفس، این کنش دیالکتیکی سینه انسانی را کنشی کائناتی آورد تا به این ترتدر پیوند درمی

گوته ر قصة آفرینش، نفخة خداوند است. معرفی کند، سوخت و سازی که سرچشمة آن، بنا ب
سویة گرمی  ییدی بر بازی دوأگیرد، تنگری دیالکتیکی خود مینییدی بر جهاأکالم سعدی را ت

و نیکی و بدی؛ باری، بر همة مظاهر  و مد، رو سردی، روز و شب، بست و گشاد، جز
اش، آورد. اقتباس او از سخن پیشکسوت شرقیدگردیسی طبیعت که چرخة هستی را پدید می

 چیزی فراتر از یک تقلید صرف است. 
در این متن کوتاه  های فلسفی گوته، شناختی که لزوماًشک نیست بدون شناخت اندیشه

تفاوت این دو دیدگاه به آگاهی مترجمی ایرانی راه  یابد، ممکن استتجلی چندان بارزی نمی
ه متن سعدی کحالینی متن سعدی، بر ذهن او دارد. درای که متن پایه، یعنیابد، آن هم با غلبه

روزگار بود، بیشتر  بیشتر دعاگونه است، اما متن گوته که با فیلسوفانی چون کانت و هگل هم
 پژوه.ثر از نگاهی طبیعتأمت

 آغاز ابداع خط و کتابت؛ ریگی است متعلق به مرده «وفاداری»یخی اصطالح از لحاظ تار
به عینه و برای اولین بار. بهت با هم، صرفی متفاوت نحوی و رو شدن دو ساختار  حاصل روبه

درون زبان  بیگانه به یآلود ساختارها ن گام به طرف انتقال وحشتناشی از این تفاوت در اولی
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که به ناچار هنجارهای زبان خودی را به هم ای  پوستهای وفاداری  نهگو به انجامد، می خودی
های  ها که در زمان قاجار از زبان به نخستین ترجمهدر ایران نگاه کنید  از این لحاظ) زند می

زمانی که دیگر در قرون وسطی باب شد،  ربا وفاداری یک .اروپایی به فارسی شده است(
ند، اما یکی نهای خود ترجمه کهای ملت مقدس را به زبانتند کتاب خواس مترجمان مقدم می

ای  هر تفسیر و ترجمهسوختند، زیرا روحانیت حاکم  در خرمن آتش کلیسا می پس از دیگری
پناه  «وفاداری» م از سر ناچاری به ترفنددانست. پس این مترجمان ه را از متون مقدس کفر می

 ةدانیم هم که ترجم مانند. می ن وفادار و پایبند میخوردند که به نص این متو بردند. قسم می می
زیرخطی بود و به هیچ رو نه مستقل. اما همان مترجمان  هایی دراز صرفاً این متقدمان تا دهه

ها برخوردار شدند، بر سر ذات کار خود  اجتماعی پروتستان ةکه از  پشتوان هم به محض آن
در همین راستا مارتین  استقالل بخشیدند.ودی ، بر اساس ساختار زبان خبرگشتند و به ترجمه

بالغت آفرید که تا پیش از  زبانی برای تورات و انجیل برای زبان آلمانی، یعنی ةلوتر با ترجم
او این است که به صراحت  ةترجم ةجالب در شیو ةو نکت حتی کتابت چندانی نداشت. آن
ه است، و این یعنی بازگشت به بود «تودة مردم دهان»ر سر این کار به هش بنگا ویدگ می

 هنجارهای زبان خودی.
بدن انسان  ه دانه به دانه در هر یک از اجزاید کآور کار می تمثیلی از یک پزشک تازه گوته

 کند. بلکه آنچه در پایان جستجوی او روی نمیکجا آن را پیدا  گردد، اما هیچ به دنبال روح می
 مرده است.حرکت بدنی  های بی ماند، اندام دستش می

غیر از اشراف بر این تمثیل، گویای ماحصل کار مترجمی خواهد بود که بخواهد واحدی به 
 ة او هم بسا جز تلی لغتترجم .متن ادبی را واحد ترجمه قرار دهدیکپارچگی  جامعیت و

در ترجمه از کل  جان نخواهد بود. بی متنی ،چفت و بست، باری بی ةانبوهی جملپیوند و  بی
به کل رفتن تنها صورت ظاهر و  از جزء .یابیم و توان بازآفرینی می رسیم می به جزءاست که 

و رسیدن به ا و تفسیرها ه مطالعه ةپس از هممترجم ای که  ، مرحلهعملی کار است ةمرحل
 .قلم به دست گرفته استاشراف بر عمق، 



 شصت/ شماره پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 30

 

توان عین ترجمه را می
همنوا و هماهنگ شدن یک 
ساز با سازی دیگر دانست، 

شدنی همسو که  کوکهم
البته شرط آن به وجد آمدن 

است و لبیک گفتن


 

ی زینگچه جای شناسی ، از نگاه روشکنیم می که اگر اصطالحی را ردحال پرسش این است 
 اعتماد به نفس را از او گرفت. درشود به مترجم اعتماد به نفس داد، یا  می ؟برایش داریم

از لشکری و کشوری، وقتی عهد باستان ی اروپا
هر یک زبان  رسیدند،میبه هم  ومیونان و ر بزرگان

به مصاحبت  توانست مستقیم فهمید و می دیگری را می
کرد یک  می اش موظفش ملید، اما مقام دربیای با او

مترجم در این یعنی د. بده قرارمترجم در میان 
ماسی بود. لدیپموقعیت زینت زائد مناسبات قدرت و 

اما مترجم ادبی در خدمت هنر است و نه قدرت. 
ی خاص را به اثر فرد درست است که او هم، وقتی

 ، امانتی را در دستگیرد می در دستقصد بازتولید آن 
این امانت قید و تعهد  ةمای و در قبال جانگرفته است 

ای تحقق بر «فاداریو»دارد و ابزار  یفردی هم ماهیتی هنر مایة ان، با این حال همان جدارد
مترجم را به طرف نوعی فرمانبری در پوسته و صورت ای شاید  مایه بخشیدن به چنین جان

 تعهدی اخالقی را داری امانتد شو یم، میبنام یرفتار تعهدی. اگر وفاداری را دظاهر بکشان
ای هنری  متن ادبی چون برساختهتر است.  ای مناسب قی برای هنر واژهدانست، و تعهد اخال

صطالحی که به مترجم بیابد، با ا با اصطالحی همتراز افق بلند هنر توضیحاست، باید 
رستاخیز » توان می. به این معنی ترجمه را هنری بدهد فراخور کار جایگاهیخودآگاهی و 

 «.دمیدن در متن اصل نو ةنفس نه، بلکه نفخ»دانست،  «بی در زبانی دیگربخشیدن به اثری اد
توان از دنیای  می کرده باشیم،بیشتری کید تأ جانب عاطفی این بازآفرینی که بر حتی برای آن

هنگ شدن یک ساز با و هما همنواعین  قی برایش اصطالحی آورد، یعنی ترجمه را موسی
 همسو که البته شرط آن به وجد آمدن است و لبیک گفتن. شدنی هم کوکی دیگر دانست، ساز

***** 


