
 
 
 

 1تئوری و عمل ترجمه رابطه
 

 عبداهلل کوثری
 

توانیم بگوییم این است طور مشخص می آنچه به .ترجمه در فرهنگ ما چیز جدیدی نیست
زنند که بخشی از آن ترجمه هایی میکه ایرانیان مسلمان از قرن دوم و سوم دست به فعالیت

 خصوص در دورن سلطنت ناصرالدین شاه  هاز اوائل دوران قاجار ب نیزجدید  ةدر دوراست. 
نیز  40 ةشکل گرفت ولی از تئوری ترجمه خبری نبود. حتی در دهترجمه ی از موج جدید

دانشگاه در های ترجمه خبری نبود و از تئوریجدید بود  ةترجمه در دوراوج شکوفایی که 
 «انتقاد کتاب»کم شکل گرفت. وران نقد ترجمه کمترجمه وجود نداشت. در این د ةهم رشت

به ترجمه  شد. اولین کتابی که راجع چاپ می هم از نشریاتی بود که در آن نقد ترجمه
 ها را بر اساس اشتباهاتایشان ترجمه. در این کتاب صحبت کرد کتاب خانم صفارزاده بود

 وقت ای نبود و همان و باید بگویم کتاب منصفانه ه بودوار نقد کرد نقطیبسیار مال مترجمان و
 ایراد گرفتند.  به آن هم خیلی

کردن  که شروع کردم به ترجمه ها یاد گرفتیم. من زمانیما ترجمه را از خواندن ترجمه
ی نبود که نخوانده باشم. با خواندن معتبر خوبی نبود که نخوانده باشم. هیچ شاعر ةهیچ ترجم

سه چهار با عالم نثر آشنا شدم. نسل ما هم بدون تئوری شروع کرد. تا اینجا  تاریخ بیهقی
ر خوب اگ شخصاًمن دانستند.  نسل مترجم داشتیم که کارهای بزرگی کردند اما تئوری نمی

 دارمنوشتن  خاطر این است که ذوق به ،دانمخاطر این نیست که تئوری می کنم به ترجمه می
یات رونظ تئوری ،. به غیر از ابوالحسن نجفی که در کنار ترجمهبودهنوشتن  و و کارم خواندن

مترجمان نسل ما تئوری نخوانده بودند. محمد قاضی دیپلم بود اما  ةخوانده بود بقی ادبی را
کمکی به عمل ترجمه چندان کنم دانستن تئوری  یکی از بهترین مترجمان است. من فکر می

ی ترجمه آگاهی داشته باشد چیز بدی نیست. یعنی بدانی اما اینکه مترجم از تئور کند. نمی
گفته شده است. اینها را های ترجمه  یا انواع مکتبهایی در مورد نفس عمل ترجمه  یهچه نظر

                                                           

فایل  غمخواه با آقای کوثری است که از تقوی و خانم اعظم گوی آقای مرتضیو مقاله بخشی از گفتاین  1
 قای کوثری رسیده است. آ یتؤشده و به ر پیاده صوتی
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هنر است و مانند هر هنری صناعت که علم باشد نوعی  بیش از این ترجمهنامم. من دانش می
را بداند که آن هم در واعدی را بداند مترجم هم باید اصولی دارد. همانطور که شاعر باید ق

 رسیم. خوانیم به آن اصول می ما در متونی که میها نیست. تئوری
های دریابندری را با اصل مطابقت بدهد و ببیند چرا وی اگر یک مترجم جوان ترجمه

که  جمه. زمانیهای تر کار مفیدتریست تا دانستن تئوری گونه ترجمه کرده است، این این
ها  های ترجمه را هم بداند، آن تئوریکردن است حتی اگر تئوری مترجم در حال ترجمه

آنچه جلو  ها باشد. شاید در آن پشت در ذهن او جای اول و دوم را ندارد. حین ترجمه در
 ة. مسئلاش به آن متن و نویسنده مقداری اطالعات راجع است و حتماً أروی اوست متن مبد

حین ترجمه این است که این جمله چه معنی دارد؟ و چگونه به بهترین وجه آن را به  من در
 .فارسی برگردانم

کند تسلط بر دو زبان، ذوق، استعداد و خوب می ةکنم آنچه ترجمه را ترجم فکر میمن 
واژگان قوی  ةآگاهی مترجم است. مترجم باید مثل نویسنده حساس باشد. اگر مترجم دایر

د. داشته باشد اما نتواند وضعیت یک انسان عاشق را تجسم بکند، این مترجم موفقی نخواهد بو
و  و این به تئوری ربطی ندارد بلکه به شناخت مترجم از انسان نشیندمترجم جای نویسنده می

است.  ربط دارد. و اینکه چقدر نسبت به انسان حساس عالم انسانی و عواطف و روابط انسانی
بنابراین مترجم باید از اطوار و حاالت انسانی باخبر  .گوید ادبیات از انسان سخن می ةمقول

 .گیرد میباشد و این از دقت در ادبیات نشئت 
مستقیمی بین تئوری و عمل ترجمه وجود ندارد،  ةکنم که رابط مجموع من فکر میدر

عملی مکانیکی نیست که فقط  ،ادبی نوعی بازآفرینی است ةادبی. ترجم ةدر ترجم خصوصاً
خوبی بدانید اما اینکه اینها چگونه  دانش زبانی بخواهد. شما ممکن است تمام واژگان را هم به

 خواهیم مترجم و خصوصاًدیگریست. اگر می ةلئثیر بگذارد مسأنوشته شوند تا بر مخاطب ت
ا به سمت مطالعه و خواندن ادبیات ببریم، هم به مترجم ادبی تربیت کنیم باید دانشجویان ر

هم باعث شده است که بسیاری از مترجمان عامل . همین أزبان مادری و هم به زبان مبد
 داشته باشند به این خوبی ترجمه کنند.دانشگاهی بدون اینکه تحصیالت ه برجستو نام  صاحب

ها این دانشکدهدر اما باید ببینیم تدریس شده، صورت آکادمیک  هترجمه ب 50 ةاز ده 
دادنی  و ترجمه درس م. تئوری محض فایده نداردا همن ندیدحداقل  تربیت شده است؟مترجم 

ترجمه.  تئوری نیست. ما باید برای تدریس ترجمه کارگاه ترجمه داشته باشیم نه کالس
کردند و  جمه میترجمه داشتم این بود که افرادی که ترآموزش ای که در تهران در  تجربه
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ها متونی کردند و ما به آن شرکت میماهه  ه یا سهماه مند بودند در یک کارگاه شش یا عالقه
شان را بخوانند و بعد در مورد خواستیم ترجمه ها میو بعد از آندادیم که ترجمه کنند  می

 کردیم. پس درنهایت باید ترجمه را در عمل یاد گرفت.شان بحث می ترجمه
دیگریست. در آید. مشکل چیز نمی اقتصاددان خوب هم درهای ما از دانشگاه الزاماً ببینید

در کسی هر در کشورهای پیشرفتهبینیم.  دانشجو را نمیاین شکل پذیرش  جای دنیا هیچ
مند است و در آن استعدادی دارد.  به آن رشته عالقه دهد که واقعاً ادامه تحصیل میای  رشته

 ببخشید قصد جسارت ندارم ولی بسیاری ازمدرک هستند. اما در اینجا همه به دنبال گرفتن 
سفانه این أشان ندارند و مت ای به رشته عالقه های دانشگاه نشستند اصالً کسانی که سر کالس

تحصیل کند؟ ترجمه  ةدر رشتبیاید و  نفر مثالً افتد که یک واقعیت است. حاال چه اتفاقی می
آمدند و  به این رشته نمی شد اصالً کنکورشان عددی باال و پایین می ةبرخی شاید اگر نتیج

ترجمه  ةد که رشتکن فرقی نمی ای اصالً لذا برای عده. ندآورد های دیگر در می سر از رشته
آن کسی که به ک بگیرند. پس اند مدر ، چون فقط آمدهبیایند یا وارد وادی دیگری شوند

ها هم  انشگاهما در خروجی د قرار نیست مترجم شود و طبیعتاً ترجمه آمده است اصالً ةرشت
نوع داند با این  شود و نمی لسوز باشد دلسرد میداستاد هم اگر ل بینیم. حا مترجمی نمی

ها کاری مند باشند باید برای آن ای عالقه دانشجویان چکار کند. ولی اگر از بین این تعداد عده
تحصیلشان پایان بیابد این حوزه را ادامه  ةا هم هستند که پس از اینکه دوره کرد. همین

ماند و پس از اتمام تحصیل  دهند. بقیه هم دانشجو بودنشان در همان چهار سال و اندی می می
همه عمر و هزینه  د یا خیر. چرا باید ایننمهم نیست که کاری مرتبط را برگزین انهم برایش

دنبال نخواهد داشت و  تلف شود؟ این شکل دانشجو و این شکل دانشگاه حاصلی را به
دانیم امروز چندان ارزشی ندارند.  نهایت ما فقط یک مشت مدرک داریم که همه می در
گیرند و  ساختمانی را میهای ما دانشگاه نیست. هر دانشگاهبسیاری از  گویم می صراحت به

گذارند دانشگاه. دید ما به دانشگاه غلط  کنند و اسمش را هم می یتابلویی را باالی آن نصب م
م. خانواده و همیشه نباید تقصیر را گردن دولت انداخت، ما خودمان هم مقصریاست. البته 

 در این قضیه دخیل هستند. مسائل دیگر هم
گویم کسی تئوری درس ندهد، تئوری را درس بدهند اما بدانند که تئوری  من نمی

توان از دانشگاه انتظار  با عمل ترجمه متفاوت است. این عمل ترجمه را هم نمی ترجمه
داشت که تمام بار آن را متقبل شود و خود فرد هم باید در پی آن باشد، مطالعه و تالش 

کتاب هم  ةخور .بوده 50 ةام شاید پیش از ده کند. من خودم بیشتر مطالبی را که خوانده
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فراوان را هم از همان کودکی و نوجوانی داشتم. ترجمه  ةاما مطالع داشتم.نبودم؛ تفریحاتم را 
. پس مشکل ما نفس و نوشتن یعنی اینکه شما عاشق باشید، عاشق کارتان و عاشق خواندن

 شروع کنیم.ها  له را از درون خانوادهئمس ح و حلمان را اصال دانشگاه نیست؛ باید فرهنگ
در شناخت ترجمه  تواند دانستن آن میو  ر استتئوری ترجمه هم مثل هردانش دیگ

این نظریات غیر از عملی است که مترجم انجام داده  .اما نه در عمل ترجمه کندکمک 
کند. این  شود قضاوت می است. مترجم بر مبنای چیزی که در دنیای واقعی با آن مواجه می

به آن توجه کرد این است که  ای که اینجا باید لهئمسها نیست.  وجه نفی تئوری هیچ له بهئمس
هایی  گیری ها در اروپا و مناطق دیگر ساخته شده است. آیا آن استنباطات و نتیجه این تئوری

تاری است که من اینجا رفمطابق با  کند الزاماً پرداز از رفتار مترجم فرانسوی می که آن نظریه
ای که از  ترجمه بادهم؟ ترجمه از هر زبان اروپایی به فارسی بسیار متفاوت است  انجام می

ها وجوه مشترک بسیاری دارند  شود. آن زبان فرانسه به انگلیسی یا هرزبان دیگر اروپایی می
های التینی مشترک  در بسیاری واژه و مشترکی هستند ةریش)بخش بزرگی از آنها دارای 

، آنها متعلق به جهانی دیگر هستند و نه فقط اینکه واژگان آنها با دیگر عبارت (. بههستند
یک فرهنگ مسیحی از قدیم در اروپا بوده با باورها و اساطیر و  مثالً .یکدیگر متفاوت باشند

شود این  اینها در جهان مترجم ایرانی نیست. باید ببیند چطور می گر.یی داخیلی چیزه و
پردازیم و  ما نظریه نمید. رویاب را با زبان و فرهنگ خودش به بیان در اه ویژگی
و ما مترجمان  آکادمیهایی که بین اهل  تفاهمءکننده هستیم. شاید یکی از سو مصرف

من را  ةترجمآید این است که او معیاری دارد که مربوط به جای دیگریست و  وجود می به
دهد که او مثل من نگاه کند.  کادمیک اجازه نمیخواهد با آن قضاوت کند. آن نگاه آ می

ن فرد آکادمیک که با نظریه شرطی خوب است که آ من نگاه هنری آزاد دارم. تئوری به
ست همپای من دانش غیرآکادمیک هم کسب کند و مطالب فراوانی را که من در آشنا

تعاریفی که در محیط ام او نیز بخواند. بسیاری از  هایم خوانده موضوعات مربوط به کتاب
دهند.  کردن موضوع هستند و دنیای واقعی را نشان نمی شوند برای ساده آکادمیک مطرح می

کنند. ولی در هزارسال گذشته،  با مطالب مشخصی تعریف می فارسی را معموالً مثال، نحو برای
اند  خاندهآنقدر این زبان را در دست چر ،آبادی گلشیری و دولتشاملو و از سعدی گرفته تا 

 .طرف قضیه هم نگاه کرد اند اینهمه حرف نو با آن بزنند. لذا باید به این که توانسته
کنیم. اهل آکادمی بیشتر همان نظریات را  ای با اهل آکادمی فرق می ما مترجمان حرفه

د. این موضوع شاید در مورد نها قضاوت کن د کار من را با هماننخواه و می اند خوانده
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ادبیات تطبیق  ةحوزمند و دقیق است اما چندان با  ممکن باشد چون آن حوزه قاعدهریاضیات 
گیرد و آن را در اختیار دارد. سعدی هزار و  ندارد، چون مترجم توانا، زبان را در دستش می

برید. چه  کند و همیشه هم شما از آن لذت می چرخاند و آن را بیان می جور زبانش را می یک
آورد و مشکلی هم پیش  باید در آخر بیاید؟ سعدی فعل را در اول می ماًکسی گفته فعل حت

ترجمه کنم، من  رافقط این نیست که واژه  .جنگم چند جبهه می اینجا درآید. منِ مترجم  نمی
اینجا دیگر تئوری به من  کنم.و با آن سازگارش  باید آن واژه را وارد این فرهنگ کنم

پس فرهنگ خودم است که راهگشاست. و  أفرهنگ مبد ز کند، بلکه دانش من ا کمکی نمی
باید بداند دانش ادبی، اجتماعی، تاریخی و ... است. این موارد برای مترجم مترجم آنچه که 

ترجمه نکرده است چگونه خود  تر هستند تا دانستن تئوری. از طرف دیگر، استادی که  مهم
 گویم راه تربیت مترجم این است که ما باز هم می ؟درس بدهدتواند به دانشجویان ترجمه  می

 وقت دانشجویانی که واقعاً هایی دایر کنیم با شرکت مترجمان باصالحیت و آن کارگاه
شکلی  .. هستند در این کارگاه بهاند و دوستدار فرهنگ و ادبیات و. مندند و مطالعه کرده عالقه

 .ن روشن بشودو ایرادهاشا بشود شان ویرایش منظم بیایند متن ترجمه کنند و ترجمه
***** 


