
 

 

 وگو با عبداهلل کوثری گفت

 انجامد همدلی با نویسنده به همزبانی با او می
 

روز شنبه دهم مهر به اتفاق مدیر مجله خانم اسماعیلی به دیدن آقای کوثری رفتیم. مدتی بود 
برسیم امروز و  خدمت کی گفتیممی وقت هر و کردندار بود و کار دوا و دکتر می که استاد حال

 ةدربار رسیموقت به هم می هر ما معموالً. بودمشان ندیده که بود وقت خیلی. کردفردا می
 استاد. کنیم چاپ و کنیم ضبط را مانصحبت داشتم قصد بار این ولی کنیممی صحبت ترجمه
. بدهیم قرارش معذوریت در اینطوری باید نویسدمقاله نمی ما برای که مبارک قلم به خودش
 حتی نه و من نه بوده کی دارند بخاطر خودشان نه اندی ما نوشتهکه برا را ایقالهم آخرین

دور و نزدیک  راه از غیرتخصصی ةمجل و روزنامه هر که امخوانندگان مجله. بارها گله کرده
  .ما روا نیست انگار ةبه خان شما چراغ ولی رودمی و گیردمی مصاحبه و مقاله رسدخدمتتان می

بت دیگر هم دارد و آن این که خبردار شده بودیم استاد در روز گو یک مناسو البته این گفت
دستی کرده و قصد دارد جشنی  تهرانی پیش ةو یک مجل گذرد میاز مرز هفتادسالگی  آبان 22

برق برای این مناسبت برگزار کند. ما که بخیل نیستیم. جشن بگیرد. خیلی هم خوب.  و پرزرق
ما هم  که است این درستش خوب ولی. شاننامه ویژه آن برای دادیم ایحتی خودمان هم مقاله

خرجی  بار در حق یک مترجم خاصه یک تکانی به خودمان بدهیم. این بود که برای اولین
بار با ایشان مصاحبه  بار روی جلد گذاشتیم و برای سومین کردیم و عکس استاد را برای دومین

نبود. قول دادیم که خیلی مختصر برگزار  کردیم. ناگفته نماند که استاد با این کار موافق
گو و یک مقاله هم از من. تمام. البته این مقدمه هم و گفت یک و جلد روی عکس یک. کنیممی

 اینبازه.  اشمقدمه سر اصل رفتن خیلی گوشه اول قرار نبود. بعد دیدم بید. اضافه ش که بعداً
ستاد هم خیلی اکراه داشت که مبادا کسی ایزی بنویسد. چ ایکس نخواستیم مقاله که از هیچ بود

نه آن که عطار بگوید. البته  ،گفتند مشک آن است که ببوید را در معذوریت قرار بدهیم. می
ولی ایشان یک چیزی قریب به . گویم ایشان این حرف را نزدند. من از قول شیخ اجل می

 ودیم یادم نیست دقیقاًهمین مضمون فرمودند که چون آن موقع هنوز ضبط را روشن نکرده ب
کنم و اگر خوانندگان اقبالی به  خواننده ترجمه میی چه گفتند. منظورشان این بود که من برا

 .پاداش کافیست همین اندکار من نشان داده
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خالصه به منزل استاد رسیدیم و در را که باز کردند دیدیم رنگ رخساره نشانی از مریضی  
گفتند . دکتر عالج کرده. گفتیم بال به دور چه شده بود دهد. که بعد خودشان گفتند نمی

 بال این به که خوردندتغذیه بوده. یعنی استاد در ضمن کار آنقدر هیچی نمی تشخیص دکتر سوء
خودشان درآمده بودند که بحمداهلل  خجالت از آنقدر روز چند همین در و بودند شده دچار

که  حرف زدیم و چایی خوردیم تا این سرحال و شاداب شده بودند. خالصه نشستیم و
احساس کردم استاد خسته شد و ما هم ضبط را خاموش کردیم. این است که در پایان 

 من که است این دلیلش. شودمرتبه قطع می و ممکن است احساس کنید بحث یکوگ گفت
دهیم. آخر  میگفتم انشاهلل اگر وقتی باشد در آینده باز ادامه  و کردم خاموش را ضبط مرتبه یک

حرف راجع به ترجمه که تمامی ندارد. باید یک جایی کوتاهش کنی دیگر. خالصه این شما و 
بازنویسی  ما و استاد کوثری که خانم اسماعیلی عزیز زحمت ةشد گوی خالصهو این هم گفت
 اند. آن را کشیده

 
ح است ولی من امروز به ادبی در ایران مطر ةترجم ةل زیادی در زمینآقای کوثری، مسائ فر: خزاعی

ت آرا و رویه تشتّ ةدرباربرای این شماره نوشتم که « مترجم ادبی کیست» ةقالبا توجه به منظرم رسید 
ر هم در میان نظران دیگ را من با برخی از صاحب در میان مترجمان ادبی صحبت کنیم. این موضوع

ادبی نیاز به خالقیت  ةبخصوص ترجم ،رجمهدانید، تکه می ام و مایلم نظر شما را بدانم. چنانگذاشته
ادبی موضوع عالقه و فعالیت  ةترجم ،امری فردی است. ولی در عین حال زبانی دارد و خالقیت اساساً

ای و سفانه در ایران مترجمان ادبی ارتباط حرفهنامند. متأخود را مترجم ادبی می گروهی است که
شود تا بتوانند راجع به نمی ها برقرار و مکتوب بین آن صنفی روشنی با هم ندارند و مراودات زبانی

توان انتظار داشت ل مختلف ترجمه از جمله شیوه و زبان ترجمه با هم بحث کنند. در نتیجه نمیمسائ
هایشان با هم به توافق برسند یا الاقل هنجارها و قراردادهای زبانی در ترجمه ةکه مترجمان دربار

ت آرا ای میان مترجمان ادبی تشتّعدم ارتباط صنفی و حرفه ةدیک شود. نتیجهایشان به هم نز دیدگاه
ترجمه، تلقی نسبت به مفاهیمی مثل تعادل،  ةل مرتبط با ترجمه از جمله شیوة بسیاری از مسائدربار

شما با من ت رویه در موضوع قراردادها و هنجارهای زبانی است. وفاداری و سبک مترجم، و نیز تشتّ
 ت اشاره کنید؟ هایی از این تشتّ ممکن است به جلوهتی وجود دارد؟ اید که چنین تشتّ عقیده هم
 

ای به من داد و گفت این را ترجمه کن چون  چند سال پیش خشایار دیهیمی مقاله کوثری:
دو مترجمی بود که آثار روسی را به  ةمقاله دربارخورد.  خیلی مهم است و به درد ترجمه می

 ةبودند که هم هحمله کرد نتکنستانس گاربه  آن دو مترجم شدیداً کردند.یانگلیسی ترجمه م
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های  یکی از همین شمارهای در  مقالهدر  نویسندگان روس را به یک زبان ترجمه کرده و ...
دیدم  ،قدیمی آثار روسی مترجم ،نتکنستانس گارخانم مترجم در بزرگداشت  ةمجلاخیر 

گویند آن دو آثار نویسندگان روس را به زبانی  میاند، چون  هحمله کرددو مترجم شدیداً به آن 
هایی روان و  ترجمهنت های خانم گار که ترجمه اند حال آنترجمه کردهانعطاف  بیو خشک 

فاصله است؟ آن زمان تیراژ چند سال  ،متمایل به زبان انگلیسی است. بین این دو مقاله
به این غرب ادبی  ةجامعچند سال ولی بعد از زد میسر به فلک های این زوج مترجم  ترجمه
 کنید دربه آن اشاره می نتی که شما در سوالتاتشتّواکنش نشان داده است. پس آن ها  ترجمه

زمانی که پای خالقیت هنر است و  ة. ترجمه از مقولماهیت ترجمه و زبان استواقع به دلیل 
اگر دو . گر آن شبیه استآفرینش آفریدة هر کس بهو  شود د فردیت مطرح مییآ میسط به و

ممکن  است وها فراوان  گمان تفاوت متن واحد را دو مترجم قابل و باصالحیت ترجمه کنند بی
 تان بپسندید و من از دیدگاه ذوقی خودم یکی دیگر را. است شما یکی را با دیدگاه آکادمیک

 
باید بین دو نوع یگری است. چیز د تشتّتفرمایش شما درست است ولی منظور من از  فر: خزاعی

ت در تشتّ ةسوال من دربارت در حوزة توانایی. ت در حوزة ذوق و تشتّتشتّل شویم: ت تمایز قائتشتّ
ت در حوزة ذوق دارید صحبت شما از تشتّتوانایی بود.  ةت در حوزتشتّ ةبارة ذوق نبود، درحوز
کند و نتیجة کارشان هم متفاوت شان فرق میهای اند، ذوق هایی هستند که قابلگویید مترجمکنید. می می

صالحیت  درکس تردید ندارد، نه کسی  در مورد صالحیت و توانایی مترجمان ادبیات روس هیچاست. 
متفاوت یا به قول  ةدو مترجم دیگر. این دو فقط دو شیوصالحیت تردید دارد نه در  نتگارکنستانس 

ت در حوزة ذوق، امری است نیست. تشتّحیت البحث صاند.  شما دو ذوق متفاوت به کار برده
مان را مترجمان ادبی داریم.ت تشتّما در ایران در حوزة توانایی . حرف من این است که ناپذیر اجتناب

سر طیف خیلی زیاد است.  اگر از جهت صالحیت ترجمه در یک طیف قرار بدهیم تفاوت بین دو
مه دارد متناسب با توانایی ة ترجمترجم از شیوهر  تعریفی کهای که من کشف کردم این است که نکته

کند. کسی که به زبان فارسی  بسیاری از مترجمان صدق می ةاش است. این مطلب الاقل دربار زبانی
دارد که در عمل به انجامش تواناست. کسی که ترجمه  ةترجمه و شیوای راجع به فرضیهمسلط است 

 کند. نمیای مطرح چنین فرضیه توانا نیست اصالً
 

گویید آنچه که یک  شما میاین درست است. این اختالف در توانایی وجود دارد. حاال  کوثری:
  با هم بده بستان ندارند؟ ،ها با هم تماس ندارند که ایناین است ت شده مقداری باعث این تشتّ
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 ةبا تجرب م اصالًخواندم. احساس کردم مترجرمانی کالسیک را می ةترجم بله. من اخیراً فر: خزاعی
شده خودش رو می هها روب مشکالتی که با آن ةمترجمان پیشکسوت آشنا نیست. انگار برای هم

نام بسیاری  کردم متوجه شدم که او اصالً هایی پیدا کرده است. وقتی با مترجم کتاب صحبت می حل راه
 وجود ندارد.  این کشور ادبی در ة. انگار چیزی به نام سنت ترجماز مترجمان ادبی را هم نشنیده

 
تر از سنت ترجمه یکی از عواملی است  اطالعی مترجمان جوان با شما موافقم. این بی کوثری:

یک سنت  ،طرف هایشان موثر است. ما حداقل از مشروطه به این که در نازل بودن زبان ترجمه
آغاز ناصری نهضت مشروطه از نیمة عصر تر بگویم  ادبی داریم. اگر بخواهم دقیق ةترجم

اند القول هایی هم داریم که امروز تقریباً متفق داریم. ترجمههم ترجمه  ،از همان وقتشود.  می
دلیلش هم این . که البته یک استثناست حاجی بابا ةترجم های خوبی هستند. مثالً که ترجمه
در  خواهد یکاری که مکه هر دستش باز بوده مترجم ایران بوده و  ةداستان کتاب درباراست که 

اقتباس. اما همین میرزا حبیب در  چیزی است بین ترجمه وآن انجام بدهد. این ترجمه درواقع 
را در نظر  سه تفنگداریا  کنت مونت کریستوآنقدرها دستش باز نیست. ترجمة  ژیل بالس
سنت ترجمه را از کجا ها این  مترجم این کتابهای خوبی هستند.  راستی ترجمه بگیرید. به

سنت ترجمه از ها با ذوقی که داشتند این سنت را بنا گذاشتند.  به نظر من اینرده بودند؟ آو
به ها  . ایناز عربی نگاه کنند تاریخ طبریها به نظر من نیامدند به ترجمة  اینجا شروع شد. این

یعنی محمدطاهر میرزای قاجار . مان چیستو آن این که ر یک چیز را فهمیده بودندم نظر
کند  حتی زبان استاد خودش قائم مقام را هم انتخاب نمی .د زبان سعدی را انتخاب کندآی نمی

کند یا  چون قائم مقام به نوعی سعدی باب روز شده است. چرا محمدطاهرمیرزا این کار را نمی
آید در ترجمة شکسپیر از زبان سعدی که خیلی  گزلو نمی ابوالقاسم خان قرهتر، مهماز این  ،چرا

. نه چیزی به خورد به شکسپیر میکند که  . از زبانی استفاده میکننده است استفاده کند وسوسه
آن دوره در تمام  درچون برد. کار می هکند. نه سجع و قافیه ب نه کم می ،کند متن اضافه می

نویسد الگو باید سعدی ها، استاد سخن سعدی است، پس هر که در شعر و نثر چیزی مینوشته
ند که ها وجود داشت که ادبیات فرنگ را بشناسند یعنی بدان ر این مترجمهشیاری داین . باشد

زبان قائم  صرفاً خواهد اما زبان فخیم زبان فخیم میشکسپیر  رمان جای سجع و قافیه نیست.
 رسد. ما در مشروطه هم نوشته داریم و هم ترجمه، مثالً سنت به مشروطه میاین  مقام نیست.

ها را ترجمه کرد و در نشریة  الملک، پدر پروین، کسی که اغلب رمانتیک های اعتصام ترجمه
بینیم که آن سنت در اینجا هم  کرد. می ای داشت و چاپ می خودش چاپ کرد. بهار هم مجله
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شویم. همزمان  صاحب یک زبان روایت جدید میها  از طریق همین ترجمهآمده است. یعنی ما 
اش شمس و طغرا که  گیرد، نمونه یخی در فارسی شکل میبینیم که رمان تار ها می با این

هوشیارانه زبان روایت  ،است. اما زبان های تاریخی یا بعضی داستان الگویش همان سه تفنگدار
دورة  کند به نظر من مبنایش خیلی سست نبوده. است. پس کاری که ترجمة ما شروع می

ادبیات  یعنی به آن معنا زیاد طرفدورة شکوفایی نیست. از این حیث متأسفانه رضاشاهی 
هدایت دارد چیز  .سیر حکمت در اروپاستترین کتاب هم  وند. بیشتر حکمت است. مهمر نمی
بیست به  ةده دهد. از شود و به دوستانش می چاپ میهای بسیار اندک  نسخهنویسد ولی در  می

فعه بیرون ده بودند یکدشود این استعدادهایی که انگار کمین کر بعد که آن فشار برداشته می
رف این بیست سال چقدر رمان کالسیک ترجمه شده؟ هنوز ظ 1340تا  1320آیند. از  می

و تمام سکی، بالزاک، تولستوی، داستایوهای آن زمان قابل خواندن است.  جمهبسیاری از تر
در  که است ها الگویشان همان الگوی زبانی است که در آن دوره ایجاد شده و این جالب این

که خودم  منزند.  حرف نمیترجمه  ةو نظری دربارآکادمیک از منظر کس اصالً  هیچاین مدت 
ها را خوانده بودم از پانزده شانزده سالگی ذوقاً تفاوت بین قاضی و یک مترجم  همة ترجمه

 اما بیشترشد،  البته گاه گاه نقد ترجمه چاپ میچون زیاد خوانده بودم. فهمیدم.  را میدرجه دو 
یاد صفارزاده بود که کتاب  بحث تصحیح خطاها بود. تنها کتاب دانشگاهی کتاب خانم زنده

های  که نسل حالیمان، نسل ما. در هترجمه را یاد گرفتیم، هم ،کتاب بدی هم بود. ما از خواندن
آشنا ترجمه  ةدربارنظریات مختلف مترجم و  ةبا مجل حتماًجدیدتر اگر اهل کتاب بودند 

شود که شما و چند نفر دیگر  آکادمیک از اینجا به بعد مطرح مین دیدگاه بودند. ای
کنید و در پی تعاریفی و مفاهیمی در  جدید به ترجمه مینگاه هایش هستید که یک  نماینده

کردیم.  ترجمه هستید که برای ما شناخته شده نبود چون ما نخوانده بودیم. ما ذوقی کار می
 کوثری هم ذوق داشت و هم زیاد خوانده بود. یکی مانند عبداهللحاال این شانس بود که کسی 

های ذوقی مرا نکرده و نتیجه اینکه هنوز هم  نسل من بود اما آنقدر نخوانده و تجربه دیگر هم
تی . با وجود این تشتّنشیند به دل نمی اش کند ترجمه ترجمه میدر شصت سالگی وقتی رمان 

نسلم  که کمابیش همیا دیهیمی ارم تفاوت نگاه من با رضایی گویید که من این را قبول د که می
زیاد است. اما من و دیهیمی و رضایی در یک چیز ممکن است مشترک باشیم و آن در هستند 

تشخیص اینکه این خوب است یا بد. احتماالً دالیلی که بگوییم شبیه هم خواهد بود. بیشتر باز 
 سته از تئوری یا نظریة خاصی باشد. اذوقی خواهد بود تا نگاهی که برخ نگاه
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رمان صحبت کردید. این سنت را  ةخوب تا اینجا از پیدایش و وجود یک سنت در ترجم فر: خزاعی
دانستند،  گذاری کردند که هم درکی درست از مفهوم رمان داشتند و هم فارسی را خوب می کسانی پایه

مترجمان بعدی ایفا کردند. خوبی ه مترجم را ب زبانی و فرهنگی خود در مقام ةگران هم نقش واسطهو 
بعد از انقالب چه اتفاقی افتاد؟ آیا هرکدام بسته به ذوق و توانایی خود این سنت را دنبال کردند. 
بینید؟ چه چیزی باعث این شکاف شکافی بین مترجمان بعد از انقالب و مترجمان قبل از انقالب می

 شد؟ 
 

انگاری و  نوعی سهل رفته طرفدهة شصت به بعد  ازکلی  جامعة ادبی ما به طور کوثری:
نویسی هم  بینید در شعر و داستان میترجمه  ةدر عرصگیری. به طور کلی مشکلی که شما  آسان

گیرد که بخشی از آن  از دهة شصت به نظر من یک حرکتی در کل ادبیات ما شکل میهست. 
اسم و  براهنی آقای کسی مثل دند. مثالًاز ما بوپیش یا نسل دست کسانی است که از نسل ما 

من براهنی را آدم  .روی من نداشت ؛ها نفوذ داشت جوانبسیاری از و روی  رسمی داشت
ام. اما من  را هم خوانده اش طال در مسام. کتاب  نقدهایش را خوانده ةهمو دانستم  میباسوادی 

هنی چند سال در تهران کالس دانستم و نه نویسندة خوبی. ولی برا او را نه شاعر خوبی می
طور که گلشیری داشت. ببینید تفاوت نگاهی که  داشت و یک عده شاگرد تربیت کرد، همان

و چند نفر دیگر  و حسین سناپور گلشیری داشت در شاگردانش مثل ابوتراب خسروی
ش های نه زبان خودش در رمانکه این سو براهنی  حالیها دغدغة زبان دارند. در پیداست. این

. ب سرود چندان توجهی به زبان داشتزبان خوبی است و نه در شعرهایی که پس از انقال
به زبان او نداشته  امیدوارم شاگردان کالس او فقط از دانش او بهره گرفته باشند و توجهی

نگاهی  ،در مجموع. بود انکار دستور زباناصالً ای رسید که  چون شعر براهنی به مرحلهباشند 
بعضی از نسل ما بود زبانی را که حاصل تقصیر به نظر من بخشی از آن که  د آمدکه به وجو

کار چند نسل بود تا قبل از خودشان، زبان شاملو، زبان اخوان، زبان گلستان، زبان آل احمد در 
زبان شاملو از  ها نیست: ها را به نوعی انکار کردند و گفتند در واقع اصل شعر این مقاالت، این

باال نگاه کرده، زبان اخوان آرکائیک و غیرالزم و خراسانی و فالن است. فقط تأکید روی فروغ، 
فروغ، فروغ و سپهری کردند. اما به آن هم بسنده نکردند. خودشان سرمشقی که دادند سرمشق 

تا حدی که صدای گلشیری درآمد و حرف خوبی زد، گفت من انکار ضرورت زبان بود. 
دغدغة زبانی در  60دهة  تا .دموکراسی سیاسی را قبول دارم ولی دموکراسی هنری وجود ندارد

شعر ما وجود داشت چون تا آن نسل شاعرش از رودکی تا شاملو یک چیز را قبول داشتند و 
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 70و  60هنر کالم است. از این نسل به بعد این نفی شد. شما اگر شعرهای دهة  ،آن اینکه شعر
ی که مرا دور بینید دغدغة زبان است و چیز االن را بخوانید تنها چیزی که در آن نمی به بعد تا

برم. این شعرها بیشتر به  شعر نمی این ین است. من هیچ لذت زبانی ازکرده از شعر امروز هم
 دیگر دغدغة شاملو ، البته ترجمة بد. چرا؟ چون شاعر ما اصالًشعر غربی شباهت دارد ةترجم

دنبال زنند  را به سینه می وسنگ اها انقدر  ندارد. حتی فروغ که این ا حتی آتشی رایا اخوان ی
شعری که داد، گوید چیزی که مرا تکان  اتفاقاً به آن رسید. خودش می و یک زبان بود

گوید زبان، زبان مردم است. و فروغ از آن به بعد به دنبال زبان  بود. و می شاملو زندگیست
. یا زبان سپهری. فراموش نکنیم هر ای نیست اتفاقاً زبان ساده ود که اصالًر سهل و ممتنعی می

است. من کسی بودم که تا وزن منکر  ها به نوعی وزن دارند. اما شعر امروز اصالً دوی این
شانزده هفده سالگی فقط شعر کالسیک خوانده بودم. بنابراین شعر برای من غزل یا مثنوی بود. 

که  خواندمرا  آینه در آیدامن وقتی . شعر امروز را قبول کردمو با او  دمبعد نادرپور را خوان
م حس نکردم کمبود وزن بود. چرا؟ چون آن زبان و آن ترنّتنها چیزی که وزنی است  آغاز بی

امروز  بوده.کالم موزون  ،یادم برود که تا چند وقت پیش شعر درونی زبان باعث شد اصالً
 ها نیست.  این
 

 ترجمه اثر گذاشته است؟از آن صحبت کردید چگونه در این جریانی که در شعر  :فر خزاعی
 

چیز را گرفته. شما دامن همه نه فقط زبان شعر که انگاری  خواهم بگویم این سهل می کوثری:
گاهی اوقات نویسنده مقدمات زبان را  ،بینید. در داستان میهمین وضع را در داستان هم 

ها مهم  یک دلیل اقتصادی هم دارد. کثرت ناشران. ایناین وضعیت ته البتواند بنویسد.  نمی
به هر دلیلی  ها داریم و اینگویند هفت هزار هشت هزار ناشر  است. به اعتبار خودشان که می

 خواهند چاپ کنند. خب چند تا مترجم داریم؟ من اصالً خودم را در ترجمه و شعر امروز می
. یعنی در مقام مترجم، یک بخشی از این همه کتاب بخوانمرسم  چون نمیدانم.  نمیروزآمد 

. بخشی شود مربوط می خودم آثاری را بخوانم که به کارزبان انگلیسی  به باید بنشینم و را وقتم
شان زیاد  شود ادبیات روز آمریکا و اروپاست که من از جهان از این ادبیاتی که امروز ترجمه می

وب ممکن است خ مثل پل استر ای آمریکایی گویم! یعنی نویسنده دانید چه می برم. می لذت نمی
آید  ها خوشش می بنویسد اما جهانش جهان من نیست. به یکی از دوستانم که خیلی از این

های فاکنر را  های همینگوی یا آدم ها را قبول داری وقتی که آدم های این گفتم چطور آدم
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ها را که  های این ید حل کند ولی من ترجمهای. این مشکلی است که غرب خودش با خوانده
یا  ام هاست نخوانده این دورةجهان  وشان است چون زبان  کنند و حق ها دارند ترجمه می جوان

حساب ناشر باعث ایجاد تقاضای کاذب شده.  ر بیرسم بخوانم. تکثّ هم نمیام. زیاد  کم خوانده
 گفتم که بعضی از نویسندگان وین همه مترجم. نه ا ،ام نقدر ناشر دیدهینه اکجا  هیچمن واقعاً 

حاال علتش گاه سیاسی و برخی  زدند زیر زبان فارسی. شاعران به جایی رسیدند که اصالً
یعنی  ناتوان بودند. راستی در آفرینش به زبان فارسی هکه ب یا این ،های افراطی قومی بود گرایش

با  این حتماً ،باران خیس شده بود ه وسیلةخیابان ب :بنویسدکسی در سن کمال در رمانی  مثالً
آموزش ماست. چه در دبیرستان و چه  ی مشکلی پیدا خواهد کرد. مسئلة دیگر مسئلةزبان فارس

و زبان  در زمینة های اساسیبودکمدانید ما به چه  از من می در دانشگاه که خود شما بهتر
مل را در نظر بگیریم، انگار داریم با پس اگر این عوا .روییم هروباین همه دانشگاه ادبیات در 

تر رسماً این را  شویم. من در صحبت با شعرای جوان رو می هشده روب سوادی تشویق یک بی
پس چرا وقت  توانم از بیهقی استفاده کنم، من دیگر نمی ؛ام که اصالً چه نیازی داریم شنیده

خوانم. خب این  التین شما را میهای آمریکای  نشینم و ترجمه بگذارم و بیهقی بخوانم. من می
جور گفته شده است.  اینضرورتی بوده که این رمان خوانی باید پی ببری که باالخره  را که می

گویی  تواند به قول تو کتاب دشواری را ترجمه کند که خودت می یا خود این مترجم چرا می
گویم که اتفاقاً  و من میپرسی  ام. خب این یک دلیلی دارد. تو از من می من سه بار خوانده

دانم ولی  ام. حاال چه ربطی دارد، خودم هم نمی دلیلش این است که من بیهقی را خوانده
شود، خب در شعر  شود، در جلسات نفی می ها دارد نفی می دانم که ربط دارد. ولی این می

ما این هماهنگی منفی ا ،ندا هها به نوعی هماهنگی رسید ببینید، در داستان ببینید. پس اتفاقاً این
آلود است. در حوزة زبانشناسی هم یادتان است  سرچشمه گل آب ازبه نظر من  بوده است.

خواهم از کتاب  وجه نمی من به هیچ .ترویج کرددموکراسی زبانی را  نوعی آقای دکتر باطنی
سوادی مثل راستی با هکنم وقتی آدم فرهیخته و ب اما فکر می .به تمامی دفاع کنم غلط ننویسیم

ها که منتظر فرصت هستند این حرف را علم خودشان  زند خیلی حرف می گونه باطنی این
من فت گ خانم دیگری میه استبداد زبان تن بدهم. خواهم ب ن نمیفت مگ خانمی میکنند.  می

من در آن جلسه بودم و گفتم خانم مگر . کنم به زبان فارسی بگویم توانم آنچه را فکر می نمی
 کنید؟ خب همان را بنویسید ببینیم چیست.  با کلمه فکر نمیشما 
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ی اینکه کنم، براترجمه توانم میاللفظی  فقط تحتویسنده را بیان نگوید که من این خانم می فر: خزاعی
بیانی در فارسی که چنین د داننمیاگر او به زبان تسلط ندارد که  حالیدر در فارسی چنین بیانی نیست

و قدرت بیان از ذخیرة واژگانی دان  دان همین است که غیرزبان دان و غیرزبان زبانرق فهست یا نه. 
ای دارد که نمونهنویسنده داریم که این حرف  ن زبان خود چهد ما در انبادان است. نمی اطالع فارسی بی

ی را هم توضیح بردار من تعریفی از انبان زبان دارم که بر اساس آن گرتهبرویم و آن را برداریم یا نه. 
به نظر کنم. ن دارم تعریف میماهیت زباانبان یا برداری را در چارچوب تعریفی که از  من گرتهدهم.  می

به زبان ساده، توان بالفعل زبان همان است که پیش از من زبان یک توان بالفعل و یک توان بالقوه دارد. 
ن است که تاکنون نمود نیافته اما امکان نمود این در آثار نویسندگان نمود یافته است. توان بالقوه آ

تواند مرزهایی را در نوردد که هنوز طی نکرده و  میبه دلیل ماهیت پویای خود زبان چون  ،یافتن دارد
لیف ممکن است و هم در ترجمه. اما در ترجمه این کار اختیاری نیست بلکه اجباری هم در تأاین 

 ةرو است که ترجم همترجم با انبوهی تعبیرات روب ،یادب ةبخصوص ترجم ،است. در هر ترجمه
که راهی برای  ای ندارد جز این کند. مترجم چارهها در زبان فارسی غریب جلوه می اللفظی آن تحت

یک زبان داریم که همان  گوید ما اصالً ای دارد که می یرات پیدا کند. والتر بنیامین نظریهبمقابله با این تع
هایی از آن زبان هستند و فقط وقتی که کنار هم قرار  های دیگر همه پاره ت. زبانزبان پاک و قدسی اس

شوند. این امر در  یعنی به آن زبان قدسی نزدیک می ،سازندسی را میقدبخشی از آن زبان گیرند  می
ی را توان گفت که اگر بخواهیم زبان فارس افتد. با استفاده از تعبیر والتر بنیامین می ترجمه اتفاق می

چون فارسی  ،شود ها و به خودی خود تعریف نمی تعریف کنیم اصالً زبان فارسی جدا از سایر زبان
البته من نظر والتر  کند. های دیگر امکان بروز پیدا می هایی دارد که فقط در مجاورت با زبان قابلیت

ها  زبانی دیگر ریخت. زباندر  ی زبانی را عیناًاتوان محتو دانم چون نمی عملی نمی بنیامین را کامالً
ها مرزهایی آشکار و پنهان دارند  چیزی را ندارند. زبان اگرچه قابلیت بسط دارند اما قابلیت پذیرش هر

برداری داریم.  کند. به همین دلیل دو نوع گرتهها را تعیین می آن ،که دستور و عرف و ذوق اهل زبان
ای  ند و عاریها هایی که نچسب شوند و گرته انتخاب میدهند و آگاهانه  هایی که زبان را بسط می گرته

همه  ولی احتماالً ،ذوقی است برداری کامالً دانم که مرز بین این دو نوع گرته کنند. من البته می جلوه می
ها وجود ندارد و  گرنه دیگر مرزی بین زبانو مرزی وجود دارد و اوتپذیرند که بین این دو نوع تف می

که در متن اصلی غریبی  خود شما با تعبیرهای اللفظی به فارسی منتقل کرد. توان تحت هر تعبیری را می
 کنید؟  چکار می بینید می
 

االن حضور ذهن نوشت.   ن خانم مترجم نبود خودش داستان میآاول توضیح بدهم که  کوثری:
معیار من یک  ام. تعبیرها را عیناً ترجمه کردهولی به طور کلی بگویم بعضی مثالی بیاورم ندارم 

فهوم است. به فارسی نامهر ایدیومی  اللفظیِ تحت ةترجمچیز است، الزاماً این نیست که 
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نقدر بومی باشد و انقدر اکه م دهبگذارید عکسش را بگویم. ایدیوم را در صورتی تغییر می
 نی باشد.راستی دور از ذهن خوانندة ایرا ای داشته باشد که به های خاص زبانی یا منطقه ویژگی

مثل شهاب  گوییم مثل تیر رفت. در متن اصلی ممکن است آمده باشد  ما در فارسی می مثالً
دانیم چیست، و در شعرمان هم هست، پس در اینجا من  ما شهاب ثاقب را می. ثاقب رفت

فهمد یا نه. یک  میتعبیر نویسنده را  ،خواننده توانم شهاب ثاقب بگذارم. مسئله این است که می
اینطور تواند به همه چیز جواب بدهد.  م فارسی میگفت ها می که من مثل خیلیانی بود زم

شکسپیر متوجه  این را در مطالعةدهد. توضیح نیست. خیلی جاها مترجم چاره ندارد جز اینکه 
 .صلی را به زبان خودمان برگردانیمتوانیم آن ایهام ا کند ما نمی زبان بازی می شدم که وقتی با

 .های حافظ را به زبان خودشان برگردانند توانند ایهام ها نمی که آن ورط همان
 

خواهم بدانم  میکه در ذهن شماست برسم. کلی  ةقاعدبه آن کنم هنوز دارم سعی میمن  فر: خزاعی
که دارد برای دانید میای  یعنی شما خودتان را نویسنده اصلی چیست؟شما در قبال متن کلی موضع 

تعبیراتش را به کنید تا حد امکان نویسد یا همدلی کامل با نویسنده دارید و سعی مین میزبا یک فارسی
 فارسی منتقل کنید؟ حتی اگر شده گاهی به نفع نویسنده هم باشد. 

 
و باید به فارسی  نویسم به فارسی می کنم در مقام کسی هستم که دارم من فکر می کوثری:

های هر زبان در مصاف با زبان دیگر خودش  قابلیتم که من معتقدبنویسم. این اصل من است. 
ترین زوایای زبان  مثل دیکنز یا شکسپیر از پنهانتوانایی نویسندة  وقتیدهد. چون  را نشان می

ای که حد  نویسنده .سر بزنمزبان های مشابه  ناچارم بروم و به گوشههم استفاده کرده، من 
مترجمش هم نیازی ندارد. گردد، نیازی ندارد.  اژه نمیاش حد زبان امروز است زیاد پی و زبانی

 کند.آشنایی با زبان امروز کفایت نمی ،یا شکسپیر ترجمه کنی یونان اما وقتی بخواهی تراژدی
دانم که دو زبان نظیر به نظیر برابر  مترجم، از یک سو باید فارسی بنویسم، از یک سو می منِ

مکن است صورت بگیرد. این تداخل گاهی زننده نیست. نیستند یا مطابق نیستند. پس تداخل م
چرا؟ چون متن  ،برداری شود الزاماً بد نیست به نظر من هر چیز در آنجا گفته شده اگر گرته

پذیرای آن است. ببینید این چیزی است که الاقل زبان ما آن را تجربه کرده است. ما از عربی 
هوم و ترکیب گرفتیم. و االن هم داریم به کار چقدر گرفتیم؟ مگر فقط واژه گرفتیم؟ کلی مف

شود گرفت. مترجم باید داور خوبی باشد. بعد از شصت سال  چیزی را نمی بریم. البته هر می
چیز نوشتن، من هم ممکن است اشتباه کنم. من هم گاهی لفظ مقابل لفظ گذاشتم، در 
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ده که تباین با طبیعت زبان در توصیفات هم بوده، اما به نظر من جایی بو ،ها بوده دیالوگ
توانم بگویم که من کمابیش دیگر حال و هوای زبان فارسی دستم  فارسی نداشته. این را می

آمده، ولی اشتباه هم ممکن است کرده باشم. چیزی که مهم است و ما االن کم داریم این است 
م که جدید بود و ناچار شناخت ای ناشری را می اند؟ در دوره که آیا مترجمان االن داورهای خوبی

زد. چیزی که در نهایت  بود زیاد تولید کند. ویراستار خوبی هم داشت. ترجمه را شخم می
ها امروز  آمد ربطی به ترجمة اولیه نداشت. اما ناچار بود این کار را بکند. و آن مترجم بیرون می

تان  استار شما از حق مترجمیرگفتم حق وکنند. منتهی با ناشر دیگر. به آن ناشر  دارند ترجمه می
که مترجم نیست زنید  را مترجم جا می یشخصکه  کنید بیشتر است. خطای بزرگی هم می

کنند. ترجمه را  که این متن مال ویراستار است. و این اشتباهی است که چند ناشر می درحالی
ورند. این آ دهند تا عوض کند و بعد به اسم خود آن شخص در می گیرند به ویراستار می می

کند مترجم است. چنین مترجمانی که به  شود. خیال میم میمترجم دچار توهّغلط است. چرا؟ 
مترجم به خواهند برای کار خوشان داور خوبی باشند.  اند چطور می ادبی نرسیده ةترجم ةآستان

 ... نظر من کسی است که باید تالش کند متن را چنان به فارسی برگرداند
 

 با نویسنده همدلی با فر: خزاعی
 

توجه کنید که من یا هر مترجم  ضمناًآورد. همزبانی می ،. این همدلیبا همدلیبله  کوثری:
. بسیاری لطائف ادبی دراین گزیند فقط محض مضمون آن نیستدیگر وقتی کتابی را بر می

ائف و کوشم تمام این ظرکند. طبیعی است که من میکار فوئنتس می ةمیان هست که مرا شیفت
وقت البد زبان کتاب  بود آن ها در میان نمی دقایق را به زبان فارسی منتقل کنم. اگر توجه به این

ها  بینید بین ایندر حالی که شما می، شد یکی می پوست انداختن یا آئورابا  گفتگو در کاتدرال
اشته تفاوتی آشکار هست. حتی بین کارهای مختلف یک نویسنده این تفاوت باید وجود د

توجه  ؛شودبرداری خالصه نمیگویید فقط در حذف یا گرته باشد. آن همدلی با نویسنده که می
 ةکند نیز هست. اما رعایت هممی های سبک نویسنده و آن جهانی که تصویرجنبه ةبه هم

ار و . از امکانات آشکها مستلزم این است که مترجم به زبان فارسی تسلط بسیار داشته باشد این
هم ، هم شاملو ی،آید هم بیهقخبر باشد. اینجاست که هم سعدی به کار می زبان فارسی با ةفتنه

  . آبادی گلشیری و دولت
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نویسنده همدلی دارد، دارم این است که نسبت به ادبی تصویری که من همیشه از مترجم  فر: خزاعی
تو را حذف کنم.  ةاز نوشت ایخواهم ذرهگوید من نمیهمدلی کامل. انگار مدام به نویسنده می

این همدلی با آگاهی از زبان است که معنی خواهم تصویر نادرستی از تو به خواننده منتقل کنم.  نمی
این زبان است همدالنه و یک پایش در  کند. بنابراین مترجم کسی است که یک پایش در آن پیدا می

 زبان است آگاهانه. 
 

توانم به این  ام که نمی اماً خودآگاهانه نیست. بارها گفتهخالقیت الزالبته به نظر من  کوثری:
 دانم که این بهترین بوده که به نظرم رسیده.  ام ولی می طور نوشته سوال پاسخ بدهم که چرا این

***** 


