
 
 

 از گوشه و کنار
 

 زهرا اسماعیلی
 

 بهاءالدین خرمشاهیبوی ترجمه؛ 
بودن ترجمه این است که بوی  -واقع درست و دستورمندو در -های طبیعی یکی از نشانه
 ترجمه ندهد.

تا آنجا که من  -امروزه این اصطالح رایج است. گفتنی است که این اصطالح را
زاده  کاربرده است. جمال زاده به محمدعلی جمالبار شادروان  نخستین -ام وجو کرده جست
شده در  کشور او )چاپ دارد که در کتاب هفت« مطالبی در باب فن ترجمه»ای به نام  مقاله

مترجم باید مطلب و مقصود را خوب بیان نماید و معانی و »( آمده است: 1334فروردین 
المقدور درازتر و  ه حتینکات را هرقدر هم مشکل باشد فروگذار ننموده با عباراتی ک

تر از متن نباشد و بوی ترجمه ندهد و از حیث فصاحت و لطف و مالحت از اصل  مفصل
زاده. انتخاب و مقدمه: محمد بهارلو.  )گزیدة آثار محمدعلی جمال« کمتر نباشد بپردازد.

(. باید دید که بوی ترجمه چیست؟ مراد از آن غرابت و 280، ص. 1375تهران، آروین، 
شده است.  ، نثر و ساختار زبانیِ اثر ترجمهرطبیعی بودن نحو و نحوة جمالت و درنهایتغی

آمدن بوی  ها هم در پدید بودن آن نکشیده البته نامأنوس بودن واژگان خارجی غلیظ و آب
های فارسی کتاب  های کهن قرآن کریم، و ترجمه ترجمه موثر است. یک قلم همة ترجمه

 دهد. وی ترجمه میمقدس )تا دو دهه پیش( ب
های خام و ناشیانه دارم. ترجمة کاما به کاما )یا  بنده خود اصطالحی دربارة ترجمه
نکردن مترجم در نحو زبان اصلی و تبعیت ماشینی از  ویرگول به ویرگول( که مرادم تصرف

های ماشینی که در روزگار ما  های متن اصلی است. همین است که ترجمه ساختار و جمله
 دهد. را می« بو»ها به آن شکل است، همین  ده و غالباً ترجمة زیرنویس بعضی از فیلمپدیدآم

هایی که در حدود دو دهه پیش در کارگاه ترجمه ]به سرپرستی  در یکی از سخنرانی
کاربردم که در اینجا  آقای مهدی افشار از مترجمان خوب معاصر[ داشتم، دو تعبیر دیگر به

گردانی در اختیار دارد که  ( هر مترجمی تنخواه1آید.  کارمی اد بهسازی معنای مر برای روشن
ریزهای کالمی  کند. مرادم همان خرده ها در کار ترجمه از آن استفاده می خرج برای خرده
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( آب بستن 2آید.  کارمی سازی پیوند بین عبارات و جمالت، به ویژه برای طبیعی است که به
« چرا باید توی ترجمه آب بریزیم.»ز من پرسیدند: در ترجمه. دانشجویان آن کارگاه ا

آبی بسوزد و با  گفتم برای اینکه ترجمه مثل غذا، مخصوصاً پلو است؛ و نباید از خشکی و بی
و اگر نباشد ترجمه یک دم کم خواهد داشت. « بَرد دَم می»رطوبت همان آب است که بهتر 

تند قدر الزم چقدر است؟ گفتم به قدر پرسیدند: چقدر باید آب بست؟ گفتم به قدر الزم. گف
کافی. گفتند شوخی نکنید واقعاً چقدر؟ گفتم آنقدر که ترجمه از خشکی درآید و 

دهد.  نشود. سپس اضافه کردم میزان این آب را تجربه به شما نشان می« آبکی»حال  درعین
ای گچ  دهداند باید چقدر آب در داخل ظرفی که در آن تو طور که یک بنا می درست همان

هست، بریزد. آری، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اگر قرار باشد فقط یک عامل، یا 
ترین عامل برای پدیدآمدن بوی ترجمه را یاد کنیم آن غفلت از نحو زبان مقصد و  عمده

 مقهور نحو زبان مبدأ شدن است.
ی ترجمه/مترجمی ام برا شوم که گفته های گذشته را یادآور می در پایان یکی از حرف

ضرورت دارد که شخص دست به قلم داشته باشد، و مهارتی، البته نه در سطح عالی، در 
های نوشتن/نویسندگی داشته باشد. چنین  کاری خم و ریزه و نویسی و آشنایی با چم فارسی

 اش بوی ترجمه نخواهد داد.  فردی چون مترجم شود، ترجمه
 .145-143کاوی، تهران: ناهید، صص.  رجمه( ت1390) .: بهاءالدین خرمشاهیمنبع

 
 سروش حبیبی؛ کارنینا اآنمقدمة 

در نحو فارسی به گواه آثار نثر یا نظم موجود جای ارکان جمله به عکس آنچه بعضی تصور 
کنند چندان ثابت نیست. اما آنچه بر مشکل ما می افزاید این است که امروز عرفی که  می

در آخر جمله بگذاریم. و اگر غیر  اًکند که فعل را حتم چندان قدیمی هم نیست ایجاب می
 ةجمل چند وقتی ،ترتیب این به یابد، می نوسمأغیرو زنگی نماید  میثقیل  ،این باشد عبارت

که جمله را  شد خواهند ردیف هم دنبال آخر در ها آن های فعل آید پیش هم داخل در پیرو
و را برای شنیدن شعری جمشید از دوستش که ا» سازد. مثالً نه فقط زشت بلکه نامفهوم می

پی نازیباست و اگر تعداد  در بینید سه فعل پی می« که سروده بود دعوت کرد تشکر کرد.
)البته از  تقلید کنیم کلیله و دمنهها بیشتر شود نامفهوم هم خواهد بود. اما حاال اگر از  جمله

است( و مثل مترجم تبار و قلنبه و مترادف که در آن بسیار  های عربی نحو آن و نه از واژه
جمشید : »بگوئیم« ...د برهمن را که بیان کن از جهت منی فرموأر» :کتاب که گفت

چه « تشکر کرد از دوستش که او را دعوت کرده بود به شنیدن شعری که سروده بود
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نوس به نظر آید اما در عوض أکه اینگونه بیان جا بیفتد نام البته شاید تا زمانی ؟شود می
کلیله و کند و نازیبا هم نیست چنانکه در  تر است و خواننده را سرگردان نمی عبارت روشن

های موجود  نداریم، به گمان من شایسته است از اینگونه امکاناز آن احساس نازیبایی  دمنه
  .گیرند تا جایی که ممکن است سود جوییم در زبان فارسی که کمتر مورد استفاده قرار می

هاست به ترتیبی و با رعایت قواعدی معین برای  ب واژهترکیمثبت دیگر امکان  ةنکت
ای زبردست )آزار،  زیردست» ،«سربلند»، «نامجو» آوردن مفاهیم تازه مثل پدید

از »، یا  «انداز هم پشت»یا عباراتی مثل « گریزان رقیب از»یا ، (از سعدی :آزار زیردست
ارند اما هنوز ارج ادبی پیدا روزی را د که قدرت و طراوت زبان همه) «رو کار درزیر

بردن وجوه کار توان به یاری آن از به می و (اند ولی چه بسا در آینده پیدا کنند نکرده
دار را که ثقل بیشتری دارد و به آسانی  فعل ةجمل ،ترتیب این مصروف فعل اجتناب کرد و به

 کردنی نیست به کار نبرد و........ جا هجاب
  اآنا کارنینبر رمان سروش حبیبی  ةمقدم: منبع

 
 مصطفی ملکیان ؛تطورات معنایی در گذر زمان

را  Concentrateبینید که مثالً در زبان انگلیسی لغت  های پیشرفته جهانی می االن از فرهنگ
نویسد،  که میرا نویسد و فرض کنید این کلمه پنج تا معنا دارد و معنای اول این کلمه  می

 در تواند می Concentrate ةبه بعد، کلم 1345یعنی نوشته از ، 1345نویسد  جلوی آن می
این معنا را نداشته، بنابراین اگر  Concentrate میالدی 1345 از قبل باشد، معنا این به ها، این

در آن حتماً به این معنا  Concentrateبه قبل تعلق دارد  1345خوانید به  متنی دارید می
پیدا کرده. آن وقت را در این زبان این معنا  Concentrateبه بعد  1345نیست، چون از 

به این معنای دوم  1490های قبل از  یعنی این معنا در زمان 1490نویسد  معنای دومش را می
رفته است. برای اینکه ما متوجه  کار هبه این معنا ب 1490بار در  رود چون اول نمی کار هرگز به

ا دیدیم که هشت تا معنا دارد بدانیم که پنج تا از باشیم که اگر در شعر شکسپیر لغتی ر
معانی، از همان اول، مراد شکسپیر نیست. چون این لغت این پنج معنا را از بعد از زمان 

داد و باید در آن سه تا معنای دیگر  است. زمان شکسپیر این معنا را نمی شکسپیر پیدا کرده
 به دنبال مراد شکسپیر بگردیم.
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 oxfordهای معتبر جهانی مثل کتاب الروس در زبان فرانسه یا  اباین است که کت
گویند این  کنند و می ها جلوی معانی هر لغتی پرانتزی باز می بیست جلدی یا وبستر، این

 تاریخ ورود این معناست. ما هم در زبان فارسی این کار را باید انجام بدهیم.
ای کسانی که ایمان آوردید، »جا گفته: قرآن در این گوید مین أالش عظیمیکی از مفسران 

یعنی حتماً « صبر کنید، همدیگر را به صبر سفارش کنید با همدیگر ارتباط برقرار کنید.
تواند گفته باشد ارتباط برقرار کنید. چرا؟  کردن چیز خوبی است که خدا می ارتباط برقرار
و پنجاه سال است که در زبان  اش از باب مفاعله، مرابطه است، تقریباً صد ماده چون رابطوا،

اصالً مرابطه به این معنا  عربی به معنای ایجاد ارتباط است، اما زمانی که قرآن نازل شده 
آید و  کار می جنگ شوید، رباط یعنی اسبی که در جنگ به ةنبوده، آنجا رابطوا یعنی آماد

 کنید و یکدیگر را جنگ شوید. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، صبر ةرابطوا یعنی آماد
جنگ شدن، بوده و  ة. رابطوا در آن، به معنای آمادجنگ شوید ةبه صبر دعوت کنید و آماد

شود به  حاال می .ه به معنای ایجاد ارتباط هم هستدر صد و پنجاه سال اخیر است که مرابط
داده،  برده اصالً این معنا را نمی کار قرآن نسبت داد؟ هنگامی که قرآن این کلمه را به

این مثل این است  توجه بوده. مفسر نسبت به آن بی ومعنا را نسبت داد شود این  بنابراین نمی
کند دلدار را آگه کنید. امروز بگوییم حافظ  گوید: دل خرابی می که شعر حافظ را که می

امروز به معنای اسهال پیداکردن است. آن وقت در  «دل خرابی کردن»اسهال پیدا کرده! 
کنند؟! باید طبیب را خبر کرد. چون در زبان حافظ  که چرا دلدار را خبر می تعجبیم
ام سر رفته،  ام. حوصله کند یعنی دلتنگ شده گفتند دل خرابی. دل خرابی می شدن را می دلتنگ

دلدار را خبر کنید تا خاطرم تازه و شاداب بشود. اما اگر کسی داند که دل خرابی کردن از 
شود. بنابراین تطورات  رود با مشکل مواجه می می کار ی اسهال شدن بهاواخر قاجار به معن

 معنایی بسیار مهم است. 
شود مشکالتشان این است که  ن میآالبالغه و قر هایی که از نهج االن بسیاری از ترجمه

سال پیش چه معنایی  1400بینید، به جای اینکه نگاه کنند به  لغتی را که در زبان قرآن می
د به قرآن نسبت که امروز در زبان عربی وجود دار کرده، معنای جدید آن را یافاده م

 بارها. است نداشته مطلقاً را معنا این کنند که این لغت در آن زمان دهند و توجه نمی می
 پیروزی از قبل سال سی تبریزی، امینی عالمه بگوید باید نکند توجه این به شیعه اگر گفتم

بینی کرده بود. چرا؟ چون عالمه امینی در کتابش گفته: شیعه  ا پیشج ربسی پیدایش انقالب
رفته. بسیج شو،  کار بسیج بود. تا قبل از انقالب بسیج، یعنی آمادگی. بسیج در شاهنامه هم به
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بریم، این  میرکا یعنی آماده شو. از روزی که این انقالب به وجود آمد بسیج را به این معنا به
به  1358گذاشت. بنابراین اگر متنی قبل از سال  1358-9جدیدش را لغت باید سال معنای 

دهد و باید به دنبال آن معنا رفت. حال ببینید  دستتان رسید بدانید که بسیج معنای دیگری می
 دهد و قس علی هذا. که کدامیک از معانی دیگر را می

 mostafamalekian@، 11مصطفی ملکیان،تحلیل فلسفی،جلسه : منبع
 
 ؛ محمود حدادیکرده پیدا را اش  شده فراموش زیبایی امروز، یفارس

 طرف به عرصه، این در محتوم ناکامی پی در سیاسی، فعالیت عرصة از ما مترجمان بیشتر
 ارزیابی در بنابراین. است بوده چنین که پیشین نسل اوضاع کم دست. اند یافته سوق ترجمه

 آکادمیک، تحصیل از تر مهم اما. بدانیم تر یجرا مورد باید را خودآموزی ایرانی مترجمان
 توانایی ارتقای و اندوزی تجربه باعث استمرار. است ترجمه کار در استمرار و پیگیری

 که یعنی این و باشند مشروطه از بعد پنجم نسل شاید اکنون، مترجمان آنکه ضمن. شود می
 به. قدرت یعنی دانش گوید می آلمانی لمَثَ یک. دارند دسترسی هم پیشین های نسل ةتجرب به

 جویی چاره و تئوریک نگاه قدرت ،مترجم به آکادمیک دانش که است بدیهی معنا این
 ةتجرب بخشد، می بیشتری باز طراوت و جانمایه ترجمه به آنچه اما. بخشد می استراتژیک

 اما و. کشور این فرهنگ مستقیم درک و است( متن پیش یا) مبدأ زبان کشور در حضور
 با ای قاره دسترس، در و آباد جایش همه است ای قاره اروپا: دوم زبان از ترجمه مورد
 و زبانی ةریش با. مشترک فرهنگ و دین با. مراوده جور هزار با هم، همسایه تنگ هایی ملت

 ترجمه آنکه نتیجه. اند دوزبانه هم قاره این مرزی ساکنان از بسیاری. مشترک التین واژگان
 های زبان ایران در. ندارد معنایی هیچ اروپا در اضطراری ای گزینه عنوان به طواس زبان از

 به ناچار انگلیسی، و فرانسه های زبان غلبه در و ندارند همسنگی حضور فرهنگ صاحب
 در و لزوماً ضعیف های ترجمه علت آنکه ضمن. داد در تن باید زبان دو این راه از ترجمه

 .نیست دوم زبان از ترجمه اول ةدرج

  .هایش ترجمه دربارة حدادی محمود با وگو : گفتمنبع

http://2shanbe.ir/ExternalPages/?id=49494 
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