
 
 
 
 

 در ایرانادبی سنت ترجمه  دو
 

 فر علی خزاعی
 

شود که در ایران دو سنت در این مقاله نویسنده پس از تعریف سنت ترجمه، مدعی می
قاجار آن را بنا نهادند و  ةترجمه در کار هستند: یکی سنتی که پیشگامان ترجمه در دور

پنجاه آن را به کمال رساندند و های بیست تا دهندگان راه پیشگامان در دههادامه
ن دو سنت، به اعتقاد نویسنده، دیگری سنتی که پس از انقالب شکل گرفته است. ای

اساس دو پارادایم متفاوت شکل گرفته است. نویسنده پس از توصیف این دو پارادایم، بر
 کند. یک از دو سنت را به تفصیل توصیف میهای هرویژگی

 
 . تعریف سنت ترجمه 1

مبتنی است بر تعریف و کارکرد ترجمه در نزد مترجمان آن دوره.  دورهروش ترجمه در هر
در  سنت ترجمه ،ثر از این دوأتعریف و کارکرد ترجمه در هردوره و نیز روش مت ،بنابراین
با این ترتیب اگر بخواهیم سنت ترجمه در یک دوره دهد. تشکیل میخاص را  ةآن دور

زمانی خاص را توصیف کنیم الزم است نخست ببینیم در آن دوره مترجمان، آگاهانه یا 
؛ به قائل بودندکردی برای ترجمه ی از ترجمه در ذهن داشتند و چه کارناآگاهانه، چه تعریف

در آن دوره چه بوده ترجمه  «پارادایم»ها، ، به تعبیر امروزیببینیم عبارت دیگر، الزم است
مترجمان را براساس پارادایم غالب در آن دوره  ةروش ترجمتوان میبعد،  ةاست. در مرحل

کلی به حفظ لفظ نویسنده طورکند مترجمان بهاین روش مشخص می توصیف .ردتوصیف ک
ی مشکالت ترجمه را هنجار هایی براحلگرایش دارند یا به حفظ مقصود او، و چه راه

 ةخوانندبه نیازها و انتظارات در عمل هایی را غیرهنجار و تا چه حد حلد و چه راهداننمی
سنت ترجمه در هردوره عبارت است از  دیگر،بیانبهکنند. میاعتنا ترجمه و فرهنگ او 

ترجمه یعنی ذات و کارکرد ترجمه و نیز روش  ةدگاه غالب مترجمان آن دوره درباردی
 گزینند.   برمیبرای حل مشکالت ترجمه دگاه ها و هنجارهایی که بر اساس آن دیحلراه
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 در ایران ادبی . دو سنت ترجمه 2
تفکیک قاجار تاکنون دو سنت ترجمه قابل ةدر این مقاله این است که از دور ادعای ما

سنت اول سنتی است که از آغاز ترجمه در اند. در کار بودهاساس دو پارادایم مختلف بر
کند. سنت دوم بعد از انقالب آغاز شود و تا عصر انقالب ادامه پیدا میدوران معاصر آغاز می

از بین رفته و نه سنت دوم  کنون ادامه پیدا کرده است. البته نه سنت اول کامالًتاو شده 
ترجمه وجود  ةصادیقی از این شیوم مبعد از انقالب آغاز شده بلکه قبل از انقالب ه دقیقاً

پارادایم متفاوت برمبنای دو  توان از دو سنت کامالًکلی میطورحال بهاشته است. با ایند
دوره یکی از دو سنت غالب بوده است و کرد و نشان داد که در هر متفاوت صحبت کامالً
ف کرد و مشخص کرد توصی توان تفاوت میان این دو سنت و دو پارادایم را دقیقاًنیز می

 یک از این دو سنت وابسته است. شده به کدامکه هراثر ترجمه
 
  . سنت ترجمه قبل از انقالب3

یابد. برای درک بیش تا عصر انقالب ادامه میوشود و کمقاجار آغاز می ةاین سنت از دور
داشتند و برای زم است بدانیم مترجمان چه تعریفی از ترجمه این دوره السنت ترجمه در 
با درک این دو نکته یعنی با درک ل بودند. ئایران چه کارکردی قا ةترجمه در جامع

توان روش آنها را توصیف کرد و فهمید روش آنها تا پارادایم غالب در میان مترجمان می
 ثر است. أا نسبت به عمل و کارکرد ترجمه متچه حد از تلقی آنه

 ةگ ایران در موقعیت ضعف و بحران قرار دارد و جامعخالصه، در این دوره فرهنطوربه
یابد. مترجمان که منورالفکرهای مانده میایرانی در مقایسه با کشورهای غربی خود را عقب

پردازند چون ترقی را در این آثار غربی می ةبینی و امید به ترجما خوشجامعه هستند ب
اند. اگر اند و به ترقی رسیدهبینند که همان مسیری را طی کنند که غربیان طی کردهمی

رسی از حیث فرهنگی و غنی ادب فا ةمترجمان دوران پیشین به دلیل برخورداری از پیشین
در متن اصلی دست  احیاناًکردند و ورزی مینفس داشتند و در ترجمه ذوقبهادبی اعتماد

، در این دوره نوشتندبومی می کردند و متن را به زبانی کامالًبردند و آن را زیباتر میمی
های ادبی مثل که در این دوره برخی فرمضمن این نفس را نداشتندبهمترجمان آن اعتماد

ادبی ایران شدند. رمان و نمایشنامه که پیش از آن در زبان فارسی متداول نبود وارد نظام 
آن فقط زمانی ارزشمند بود که آن را  ةمتن اصلی در نظر آنان نوعی قداست داشت و ترجم

« آموزشی»ها کارکردی رمان ةها حتی ترجمترجمه ةکردند. همتام و تمام ترجمه می
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کردند. بنابراین میترقی کمک سوی جامعه را در حرکت بهچون ابزارهایی بودند که  ندداشت
 توان اینگونه خالصه کرد:های سنت ترجمه در این دوران را میی ویژگیبرخ

 
 هانمایشنامهمعدودی از و ترجمه  حاجی بابای اصفهانیجز در موارد استثنا )مثل ترجمه هب ●

مترجمان  ،دادند(که در آنها عناصر خارجی مثل اسامی جای خود را به عناصر بومی می
 دانستند.  می انتقال وفادارانه و کامل متن اصلی به زبان فارسیرا ترجمه 

های بیانی زبان فارسی را غنی ادبیات فارسی برخوردار بودند و قابلیت ةمترجمان از پشتوان  ●
 شناختند. می

ادیبان و دانشمندان  ند و غالباًدسبک بوقلم و صاحبافرادی صاحبکه مترجمان با این ●
تام و تمام متن اصلی داشتند دست  ة، ولی چون اعتقاد به ترجمآمدندحساب میهزمان خود ب

 به خلق زبانی جدید زدند تا بتوانند وفاداری به متن اصلی را حفظ کنند.

روایی ایران  رمان ساختند زبانی بود که در نثر ةزبانی که مترجمان بخصوص برای ترجم ●
 برای ساختن این زبان مترجمان:سابقه نداشت. 

 

 محاوره استفاده کردند؛زبان بیانی های بلیتاز قا. 1

 ؛ کار گرفتندرا بههای بیانی بالفعل و بالقوه زبان فارسی قابلیت. 2
 ند؛ زبان فارسی را بسط داد. نحو 3

 از واژگان عربی متداول و غیرمتداول در زبان فارسی سود جستند؛ . 4
 کردند؛ برداری گرتهاز متون اصلی . 5
هایشان زبانی وضع کردند که مترجمان بعدی در ترجمهای هنجار نهایت مجموعه. و در6
 کار گرفتند.   هب
  

نثر روایی که  ترجمه کردیم ژانر رمان بود.در آن دوران ترین ژانرهایی که یکی از مهم
شد زبان غیرآشنا خورد چون با آن نثر نمیرمان نمی ةقبل از این دوران داشتیم به درد ترجم

های خارجی را به شکلی تام و گوها و توصیفات رمانوگفت و طبیعی و خالق و روزمره
ی دوگانه یهای این دوره نثرهاتمام به فارسی ترجمه کرد. به این دلیل است که ترجمه

از یک سو به دلیل تسلط مترجمان به زبان فارسی از شیرینی تعبیرات آشنای فارسی ؛ دارند
 اند.های غریب آمیختهتعبیرات غیرفارسی و گرتهاند و از سوی دیگر گاه به بهره برده

مترجمان این دوره یک پا در ترجمه داشتند یک پا در ادبیات. به تعبیر علمای مطالعات 
دوگانه  ةوارترجمه، اینها عضو دو نظام بودند، نظام ترجمه و نظام ادبیات، و لذا یک عادت
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هالی ادب. یکی از فواید عضویت این داشتند، یعنی هم با مترجمان محشور بودند و هم با ا
ترین وبیش تسلط داشتند و مهممترجمان در دو نظام این بود که به زبان و ادبیات فارسی کم

قادر بودند در صورت  که کننده است این بودتسلط که در کار ترجمه بسیار تعیین این ةجنب
برخی زبانی جدیدی بدهند. یا پیشنهادهای نویسنده را به بیانی دیگر بنویسند  ةلزوم جمل

دادند گرته برداری کردند و ترجیح میاستفاده نمیات مشروع مترجمان گاه از این امکان
ویسند و نویسنده را بن ةاین امکان برایشان نبود که عین ساختار جمل کنند و گاه اصالً

 دیدند.نمیبرداری ای جز گرتهچاره
کنیم تا نشان بدهیم مترجمان این دوران را نقل می ةهایی از ترجمدر اینجا نمونه

الذکر به خلق هنجارهایی در زبان فارسی و های فوقمترجمان چگونه با استفاده از روش
 ل آمدند. ئی نابخصوص نثر روای

 
  الف. استفاده از واژگان عربی

 (29بختان، )تیرهکرد... ورزید و ... نباتات را تتبّع نمیبه حشرات خصومت نمی ●
 (11)سه تفنگدار ،  سابق گفتیم که دارتینمان در استقصای نظر کمال مهارت را داشت ●

 (37فیه را از میان برباید )حاجی بابای اصفهانی، مبادا که سلطان بیاید و استخوان منازع ●
 (6همین قدر دانست من عجله دارم در تند رفتن ابرام نمود )ژیل بالس،  ●
 (14اند )استرگف، هزار سال نمودههای ششاطبا این انکشاف را بعد از تجربه همیشه ●
چیزی به من ننویس زیرا که خطت الیقر و اسباب زحمت من است )مادمورال دو مانت  ●

 (16پانسیه، 
 (20مبهوت مانده زیر لب از روی استعجاب گفت.... )ژول ورن،  ●
 (11وقار تمام وارد گشت )حیات فوبالس،  دید مردی قصیرالقامه الغر و گندمگون با ●

رییس سابق با آن دو نفر معاونین در طرف یمین و یسار و خلف او با کمال ادب ایستادند.  ●
 (5)پسر پاردایان، 

 (24اظهار دارم )هانری چهارم،  الضمیر خود را نتوانستم صریحاًمافی ●
 (9گردید )بوسه عذرا، ر میو صور هولناک متصو آمدنظر میاشکال عجیب و غریب به ●

 
   برداری نحوی گرتهب: 

های غریب وی و رفتار ناهنجارش که تمام مردم در شناختن اسب مهارت در زیر موی ●
داشتند، ورود این یابو به مونک که قریب به ربع ساعتی بود از دروازه بوژانسی اثر غریبی 

رسید. و از این احساس دارتین یان که نام نیز میبخشیده بود، که صدمه این اثر تا به خود سوار 
دید که با وجود زیرا که با کمال مهارت در فنون سواری می ثر بودأهمین جوان بود به غایت مت
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ها خواهد بود، و به همین مالحظه تهزای مردم نبوده و طرف مضحکه آنچنین اسبی خالی از اس
)سه  وی بخشید، از آه کشیدن خودداری نکردبود که به هنگامی که پدرش این یابو را به 

 (5تفنگدار، 

که زمستان سخت و برودت هوا چهار درجه زیر صفر بود... در ماه دسامبر در موقعی ●
 (23)سرگذشت گراپرل، 

گفت محتمل است... شوند متبسمانه میزنند و برآشفته میدید اشخاص فریاد میوقتی می ●
 (18بختان، )تیره

 
ثر از متن اصلی است. در أبودن جمالت متطوالنی ، احتماالًسه تفنگداراول از  ةنموندر 
که ... و متبسمانه بیان )در ماه دسامبر در موقعی ةرسد شیونظر میبعدی نیز به ةدو نمون

 گفت محتمل است( الگوبرداری نحوی از متن اصلی است. می
 

  ای و ترکیبات واژگانی فارسی:ج. استفاده از واژگان محاوره
 (4ل بالس، یباید در دنیا ترقی کنی و گلیم بخت خود را از آب برآری )ژ   ●

 (19عاشقش با دیگری سری و سّری دارد )گراپرل،  ●

 (26خورد )بوسه عذرا، می بسرسریرودلف خیلی کم و  ●

 (20گرفتم )حاجی بابای اصفهانی، پشت و پهلویش را به باد مشت می ●
 

  د. استفاده از ساختار مجهول:
 (2)میشل استرگف،  اکنون بیشتر از چند نفر باقی نمانده بود همگی مقتول شده بودند ●

 (4بختان، )تیره شدندهای پارلمانی در منازل خود کشته خانواده .حوادث هجوم آوردند ●
 

  ه. تنوع فعل ناقل و تنوع قیود 
های زبانی رمان که در اثر ترجمه به فارسی وارد شد و به هنجار تبدیل یکی دیگر از ویژگی

کنند. در نثر گشت تنوع افعال ناقل و تنوع قیودی بود که افعال ناقل را توصیف می
عنوان به« کردنامر»یا چند فعل محدود دیگر مثل  «گفتن»کالسیک فارسی بیشتر از فعل 

، «سخت»کرد، از جمله قید شد. قیودی هم که این افعال را توصیف میفعل ناقل استفاده می
چندان متنوع نبود. به تدریج از طریق ترجمه هم تنوع افعال ناقل بیشتر شد و هم تنوع قیودی 

تدریج فعل ناقل حذف شد و هبن است که جالب ای ةنکتکنند. که این افعال را توصیف می
شاد سخن از سر  با لحن تقریباً»این حذف خود به هنجار تبدیل شد، مثل این دو نمونه: 

دانید، اگر ای برید: میسخنم را با لحن آمرانه(« 7گرفت: نه ببخشید پریروز بود )خانواده تیبو، 
 هایی توجه کنید: به نمونه (46شما ... )ربکا، 
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 (25منتر متبسمانه جواب داد بخیال آن نیستم که ترا از خطای خود سرزنش کنم )تلماک،  ●
 (4پرسید این مردک کیست؟ )تیره بختان،  ناپلئون برگشت و بخشم ●
 (18بختان، )تیره« محتمل است همه این جرم را مرتکب شده باشند»گفت: متبسمانه می ●
 (29آوردند که ... )حاجی بابای اصفهانی، جمعی با فغان فریاد برمی ●
 (9)ژیل بالس، چند بفروشی هسپس به اکراهی هرچه تمامتر گفت خیال داری این استر را ب ●
 (5من با نهایت تغیر جواب دادم که ... )مادموزال دو مانت پانسیه،  ●

 
های بنا نهاده شد، در دههو توسط مترجمان پیشگام قاجار  ةای که در دورسنت ترجمه

توان آن را های سی و چهل است که مییابد. اوج تکامل این سنت در دههبعد ادامه می
کردند مترجمان شاخصی را که در این دوره ترجمه میدوران طالیی ترجمه نام گذاشت. 

ت دهندگان راه پیشگامان بدانیم. برخی مترجمان پیشگام که در خلق سنتوانیم ادامهمی
محمدطاهر میرزا، میرزا ناصرالملک، الملک، یوسف اعتصامترجمه نقش داشتند عبارتند از: 

حسن خان اعتمادالسلطنه، سردار محمدرضا مهندس باشی، میرزاوانس خان، آحبیب اصفهانی، 
 نوری، ابوتراب الدولهنظمالملک، حبیب عینخان ثقفی، میرزاالعلوم، خلیلاسعد بختیاری، ناظم

 عبداللطیف ،حسین شیرازی، میرزا حسینخان ذکا ءالملک، محمدامین دفتربخش میرزا، سیدعلی
 . طسوجی

کردند کار میچهل  ةبخصوص دههای بیست و سی و در دههکه شاخصی مترجمان 
 ، حسینقلیفلسفی نصراللّهرا ادامه دادند. برخی از این مترجمان عبارتند از: سنت پیشگامان 

 ، غالمرضا رشیدیاسمی، محمدهمدانی ، مشفقحمید امیرسلیمانیصفا، سلطان اللّهذبیح مستعان،
نجف دریابندری، رضا سیدحسینی، ابوالحسن نجفی، ابراهیم یونسی، عبداهلل ، احمد آرام، قاضی

 انبوهی از مترجمان دیگر.  پرویز شهباز وتوکل، 
الذکر از حیث توانایی زبانی در یک مترجمان فوق ةاین نکته را باید ذکر کرد که هم

ه این دلیل در ها که در باال اشاره شد مشترک بودند و بسطح نبودند اما در برخی ویژگی
 ةگیرند. برای مثال این مترجمان به اندازدهندگان راه مترجمان پیشگام قرار میزمره ادامه

با ادبیات فارسی انس داشتند و از کردند اما مترجمان پیشگام از واژگان عربی استفاده نمی
ط زبان شدند و به همین دلیل خالقیت زبانی و قدرت بسهای زبان فارسی سیراب میسرچشمه

 خود هنجارهایی را خلق کردند و رواج دادند.  ةفارسی را داشتند. این مترجمان نیز به نوب
 ةتا دورم ئ. استفاده از این عالم سجاوندی بودئی از این هنجارها استفاده از عالیک

، با 1304در  اطالع ةرا نشری سجاوندی مئعال دستور نبود. نخستین ناصرالدین شاه مرسوم

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%E2%80%8C_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%E2%80%8C_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C
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تدریج . پس از آن مترجمان بهمنتشر کرد« محرراتدر  یا رموز متداوله تنقیط اصول» عنوان
سسه ؤکار ویرایش در م ةثیر شیوأچهل تحت ت ةکار گرفتند، اما در دهم سجاوندی را بهئعال

کار گرفته ها بهم در ترجمهئو نشر کتاب طیف وسیعی از این عالفرانکلین و بنگاه ترجمه 
پیشگام موردی از استفاده از کاربرد نقطه های مترجمان در بررسی بخشی از ترجمهشد. 

امان موارد دهنده راه پیشگهای مترجمان ادامهویرگول و خط تیره ندیدیم اما در ترجمه
 م سجاوندی دیده شد: ئمتعددی از این دو عال

  
به شرط آنکه در کاروان شما یک استاد فلسفه مابعدالطبیعه هم −  این تجربه را به کار بند ●

 (23کند )موبی دیک، سفر 
به منطقه رفت   −با مبلغی در حدود دو هزار سکه طال −با تمام پول نقد خود و جهیز زنش ●

 (27)اوژنی گرانده، 
له بودم؛ از جهت این ئهذا با تمام حواس مترصد مساعدترین لحظه برای عنوان کردن مسمع ●

 (28که......)بازمانده روز، 
 ( 18گشت )خانواده تیبو، واقع دنبال راهی میاندیشید؛ دربود می آنچه خوانده ةدربار ظاهراً ●
 

همچنین، این دسته از مترجمان در مقایسه با مترجمان پیشگام به تناسب متن از زبان 
 ند. ردکمحاوره و بخصوص واژگان شکسته بیشتر استفاده می

 
 (28)موبی دیک،  انداینجا و آنجا قدری ملحفه چپانده ●
 (54)جنگ و صلح،  ای هستید؟تان چه آتشپارهدانید که با آن ظاهر معصومانههیچ می ●

 ( 43)اوژنی گرانده،  جانم... فانون... شکمی از عزا دربیار ●
 (20)آرزوهای بزرگ،  امکه با من قایم شده. من پیش آن جوان فرشته هسیک نفر جوان  ●

 
دهندگان سنت ترجمه پنجاه ادامه های ده تا چهل وکه معتقدیم مترجمان دههدلیل این

دو دسته مترجمان در چارچوب پارادایم واحدی جمان پیشگام هستند این است که هرمتر
 توان در یک جمله خالصه کرد و آن این است: کردند. این پارادایم را میترجمه می

 های زبان فارسی.ترجمه یعنی بازآفرینی متن اصلی با استفاده از قابلیت
دفاع از ادعای فوق، الزم است دو نکته را توضیح بدهیم. نکته اول این است که در در 

سی تسلط داشتند نه به زبان مترجمانی بودند که نه به زبان فارپنجاه های بیست تا همان دهه
های هفتاد و یی که در دهههااللفظی بود، شبیه به ترجمههایشان بسیار تحتو ترجمه خارجی
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شود. اما این مترجمان در صحنه ترجمه ادبی در ایران غالب وفور دیده میهبایران  رهشاد د
 کار آنها هم مقبولیتی نداشت.  ةو شیو نبودند
دهندگان سنت پیشگامان نامیدیم. دوم در مورد مترجمانی است که ما آنها را ادامه ةنکت

آنها را علیرغم  ةاین مترجمان توانایی زبانی یکسانی نداشتند اما هم ةبدیهی است هم
حوزه  های این مترجمان بیشتر درتفاوتتوان پیروی پارادایم فوق دانست. هایشان میتفاوت
یابد. هرچه مترجمان به زبان فارسی تسلط بیشتری دارند موارد برداری نمود میگرته
به  ر است. از طرف دیگر، وجود گرته در ترجمه لزوماًهایشان کمتبرداری در ترجمهگرته

معنی ناتوانی مترجم نیست. برخی مترجمان که در تسلط آنها به زبان فارسی تردید نداریم در 
کردند و برای این کارشان دالیلی وارد متن ترجمه می مواردی تعبیرات خارجی را عیناً

برای حفظ »گفتند یا می« کندرسی را غنی میاین کار زبان فا»گفتند آوردند. از جمله میمی
و « ایرانی»سبک نویسنده الزم بود که عین تعبیر او را بیاورند و بیان او را بیش از حد 

نهایت عموم این مترجمان از جهت نظری و عملی به آن نکنند. اما در« الحلقومراحت»
فارسی را در ترجمه نشان بدهند، کردند قدرت و شکوه زبان پارادایم معتقد بودند و تالش می

زبانی ضعیف و الکن نشان بدهند زبان فارسی را عرصه ترجمه و تقابل دو زبان،  ردکه نه این
این مترجمان گرایش آشکار به زبان  ةو آن را با الگوی زبانی دیگر بنویسند. روش ترجم

و جمالت. با توجه فارسی داشت. یعنی هم تعبیرات و ترکیبات واژگانی فارسی بود و هم نح
شدند، که جمالت برگردان لفظ به لفظ جمالت متن اصلی نبودند، بلکه بازآفرینی میبه این

، استقالل محتوایی نیست ،متن ترجمه نوعی استقالل داشت. بدیهی است منظور از استقالل
نوشتن نقش مترجم در . است انسجامیاستقالل سبکی و استقالل استقالل منطقی، مقصود بلکه 

بارز و خالقانه بود و استفاده از ابزارهای بیانی زبان فارسی هم به مترجم  این متون کامالً 
 کرد تا بهتر بتواند به چنین استقاللی دست یابد. کمک می

  
  . سنت ترجمه بعد از انقالب4

کند کلی تغییر میهب ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ادبی، فرهنگیوضعیت پس از انقالب 
دیدگاه مترجمان نسبت به ترجمه و نیز کارکرد ترجمه و در نهایت  ،و به تناسب این تغییر

 ةچهل را دوران طالیی ترجمه بدانیم، مقایس ةاگر دهشود. روش ترجمه دگرگون می
ترین این دهد. مهمه را نشان میهای پس از انقالب با این دهه دالیل افت کیفی ترجمدهه

 دالیل عبارتند از:    
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به دلیل پیوندی که در گذشته میان نظام ادبی و نظام ترجمه بود )بسیاری از نویسندگان  ●
 شود. بی نظام ترجمه هم تضعیف میمترجم بودند(، با تضعیف نظام اد

آید، بلکه حساب نمیهروشنفکرانه بو رسالت اجتماعی یک کردن ترجمهدر این دوره  ●
 شود. تبدیل به یک حرفه می

عهد اجتماعی یا تعهد ادبی یا تعهد فرهنگی بود تضعیف تآن شوق و ذوقی که عامل  ●
روند بلکه نام و شهرت شود و مترجمان دیگر با عشق و شناخت سراغ نویسندگان نمیمی

 شود.        کتاب برای ترجمه مینویسنده و جوایزی که یک کتاب برده دلیل انتخاب 

کنند یا کنند، یا کمتر ترجمه میبرخی از مترجمان قبل از انقالب یا جالی وطن می ●
 شوند.مرحوم می

کردن، خواندن و که ترجمه برآیند چهار مهارت اصلی )شنیدن، صحبتبا توجه به این ●
سوادآموزی است، در اثر برنامه آموزشی غلط نوشتن( است، و تسلط بر زبان مادری شاخص 

کید أهای چهارگانه زبان تدر دبستان و دبیرستان و نیز دانشگاه که بر تقویت مهارت
 های پیش از انقالب بسیار کمتر است. کند، دانش زبانی نسل جدید نسبت به نسلنمی

دی که خود دستی در های ضعیف و استفاده از اساتیها هم به دلیل پذیرش ورودیدانشگاه ●
 مانند. کار ترجمه ندارند در برنامه تربیت مترجم ناکام می

اند وارد بازار ها مدرک مترجمی گرفتهانبوهی از جوانان که بخش اعظم آنها از دانشگاه ●
 روند. شوند و بسیاری از آنها سراغ ترجمه آثار ادبی میکار ترجمه می

ها نسل جوان را از یابد. کیفیت پائین ترجمههزار تقلیل میتیراژ ده هزار به پانصد یا  ●
 دهد. خواندن فراری می

ی ترجمه بدون استفاده از تجارب مترجمان پیش از خود و بدون داشتن الگوکه مترجمان  ●
  تسلط و خالقیت زبانی ندارند.  شوند نوعاًوارد عرصه ترجمه می

شوند یا سراغ برخی د و مترجمان مجبور میشوتر میممیزی بر چاپ ترجمه سختگیرانه ●
ا به بازار بفرستند. اما بر کیفیت زبان ترجمه رهای سنگین ها نروند و یا با حذفکتاب

 گیرد. ای ترجمه هیچ نظارتی صورت نمیترجمه و رعایت اخالق حرفه

شود. در نتیجه بسیاری از مردان صدور جواز نشر مستلزم داشتن صالحیت سیاسی می ●
چندان درد بسیاری از آنها آیند که صحنه میشوند. ناشرانی به فرهنگ از صحنه خارج می

دهد یا چون هایی است که دولت به ناشران میآنها یا استفاده از رانت ةفرهنگی ندارند؛ انگیز
  آورند. روی میفرهنگی آبرومند به این کار  ی دیگر ندارندکار
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غیرقانونی یا کند و ناشران های ممیزی به ایجاد بازار سیاه کتاب کمک میسختگیری ●
روند چون مشکل شوند. این ناشران سراغ آثار کالسیک میحتی قانونی متقلب پیدا می

مختصر ویرایش با را  قدیمیهای صاحب است. یا ترجمههای آنها بیممیزی ندارند و ترجمه
مشهور را به دست آثار کالسیک کنند؛ یا بازترجمه یا حتی بدون ویرایش منتشر می

  دهند. میکار تازهمترجمان 

که گفته شد، پیش گیرد. چنانالذکر سنت جدیدی شکل میتدریج در اثر عوامل فوقبه
اللفظی روشی غالب نبود و روش تحتاللفظی کم نبودند، اما های تحتاز انقالب هم ترجمه

اللفظی از قبح این روش های تحتکثرت ترجمه بر اثرتدریج هشد. بنادرست تلقی می یروش
اگر کتابی به این روش شود. میبه یک سنت پذیرفته تبدیل شود تا آنجا که میکاسته 

که این ننده، کمابیند و نه ناشر و نه خواترجمه شود نه خود مترجم قبحی در آن ترجمه می
مقاله به یک مورد از  ةاند. در ادامها را ناشرین معتبر چاپ کردهبسیاری از این نوع ترجمه

 ها اشاره خواهیم کرد. این ترجمه
پیروی این  قبول مترجمان پارادایم موردچیست. های این سنت جدید حال ببینیم ویژگی

ترجمه یعنی انتقال دقیق متن اصلی به سبکی که نویسنده بیان از این قرار است: سنت 
اهمیت دارند. منظور از « سبک»و « دقیق»، «انتقال»در این پارادایم سه مفهوم کرده است. 

به ی واژگان و نحو متن اصلی است. های نظیر براانتقال، بازآفرینی نیست بلکه یافتن معادل
« دقت»یابد ترجمه ها افزایش میبین این معادلچه تناظر هراعتقاد پیروان این روش، 

 نویسنده را منتقل کرد.« سبک»توان کند و فقط به این شیوه میبیشتری پیدا می
این شیوه ترجمه کرد، اما ه توان بدون هیچ مشکلی ببدیهی است برخی از جمالت را می

چنین  ةبازآفرینی کرد. در ترجمر شکلی دیگباید به ث بر سر جمالتی است که آنها را بح
میزان دانش و خالقیت زبانی و وقت و که با صرف کمترین جمالتی این دسته از مترجمان 

تبعیت از این  ةکنند. در نتیجون تردید از پارادایم فوق تبعیت میبدکنند انرژی ترجمه می
قواعد از نه اما باشد، درست ممکن است اگرچه از نظر دستوری  های آنهاپارادایم، ترجمه

دارند، یعنی از حیث « متنیت»و نه  کنندمیتبعیت ی، سمانتیک و پراگماتیک فارسی نحو
است که از خارجی ها مثل دیدن فیلمی خواندن این نوع ترجمهمعنی و منطق مخدوشند. 

آزاردهنده م برای ما نتیجه هم تماشای فیلفهمیم. درسه یا چهار جمله یک جمله را نمیهر
مترجم با  61ای در شماره در مقاله شویم.نهایت داستان دقیق فیلم را متوجه نمیاست و هم در

یم کردم. نوع سوم که آن را شده را به چهار نوع تقس، متون ترجمه«چهار نوع ترجمه»عنوان 
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این های کند. ویژگیهمان است که از این سنت پیروی می نامیدم دقیقاً« التقاطی ترجمة»
 نوع التقاطی را اینگونه ذکر کردم: 

 
 ؛متن از حیث دستوری درست استالت جم ●

 ت؛ کند اما درکل از برقراری ارتباط عاجز اسمتن در جاهایی با خواننده ارتباط برقرار می ●

 ؛از حیث ترتیب و تعداد و نوع ساختار تقریباً شبیه متن اصلی استجمالت  ●

 ؛جاها آشکار استبسیاری از بودن متن در  ترجمه ●

 ؛تعداد کلمات متن اصلی و ترجمه بسیار به هم نزدیک است ●

 ؛یابی شده استبرای برخی واژگان نه در بافت بلکه خارج از بافت معادل ●

 ؛قبولی نداردمتن انسجام زبانی و منطقی و روایی قابل ●

 ؛آیددست میچندبار خواندن بهسختی و با معنی گاه مبهم است و گاه به ●

حات و ترکیبات واژگانی و ساختارها ناآشنا است و زبان آن شبیه به زبان اهل فن الاصط ●
 ؛نیست و لذا هویت ژانری آن مخدوش است

 .قیت و استفاده از اختیارات مجاز ترجمه کرده استخالمترجم با کمترین میزان  ●
 

چون ترکیبات واژگانی و تعابیر و ساختار جمالت ها سخت است خواندن این نوع ترجمه
ناآشناست و برای درک دقیق آنها خواننده باید برخی جمالت را چندبار بخواند. در نتیجه 

 رکه اگر مجبور نباشد کتاب را کناطوریهبشود، خسته میچند صفحه پس از خواندن 
 ةدش هم نفهمیده و فهم آنها را به عهدبرخی جمالت را معلوم است که مترجم خوگذارد. می

ای درنگ که لحظهبرداری کرده بدون اینگرته خواننده گذاشته است. برخی جمالت را عیناً
فهمد و آیا مفهومی دارد و آیا خواننده آن را می کند و از خود بپرسد آیا این جمله اصالً

بر آنقدر بر زبان فارسی و  والًدیگری بازگو کرد. این مترجمان معم لتوان آن را به شکنمی
کلمات و نحو نویسنده  ةا از محدودرت کنند پای خود ئموضوع کتاب تسلط ندارند که جر

های که در دههای را تفسیر کنند یا بازآفرینی کنند. با اینبگذارند و بخواهند جملهبیرون 
اخیر دانش انگلیسی ایرانیان بسیار افزایش یافته است، اما برای دست و پنجه نرم کردن با 
متون ادبی و فلسفی و علمی، مترجم کمی بیشتر از حد مکالمه انگلیسی نیاز به دانش انگلیسی 

 ةن روحیفقداادبی و علمی و  ةو عدم عقبکم دارد. برخی از این مترجمان به دلیل سن و سال 
و درک ظرایف معنایی  أهای درک مطلب قادر به تحلیل متن مبدپژوهشی و نداشتن مهارت

ینان چون خود نویسنده نیستند و اآورند. اللفظی روی میتحت ةناچار به ترجمهآن نیستند و ب
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ا خوانند و در ترجمه هم الگو ندارند طبیعی است که به متن اصلی اقتدلیفات ادبی را هم نمیأت
های بیانی متن اصلی انشا کنند و ترجمه را براساس ساختار نحوی و واژگانی و شیوهمی
کنند. به اعتقاد بنده، این توجیه می« حفظ سبک نویسنده» ةکنند و روش خود را به بهانمی

متن نیستند چون  شوند اصالًهایی که به این ترتیب تولید میکار اسمش ترجمه نیست و متن
جمالت هستند که بدون داشتن انسجام منطقی و روایی و زبانی ای از مجموعهند. متنیت ندار

 توجه کنید: از یک ترجمه نمونه به چند اند. دنبال یکدیگر آمدهه ب
  

نه رساندم و چه که چطوری خودم را به خایک بازجویی کوتاه داشتم در مورد این»
جای سرهم ترین نوع دروغ وقتی است که بهکه سادهکسی من را برد آنجا. و از آنجایی

اش برآمدم و قبول شدم. خیلی کردن یک چیزهایی را از قلم بیندازی به سادگی از عهده
گولم زدند و رفتم توی پشگل گوسفند و بعد  دیالنراحت فراموش کردم بگویم کرم و 

به گمانم یادم رفت به قسمتی که  ..حدود یک کیلومتر مانده به مقصد کنار کشیدند.
 «مربوط به تنفرشان از من بود هم اشاره کنم.

 
لفظ بهآنها برگردان لفظ ةاز نظر دستوری درستند، اما همفوق  ةجمالت ترجم ةهم

کدام از این جمالت را به فارسی جمالت نویسنده هستند. مترجم به خود زحمتی نداده هیچ
صدد بود متنی مستقل از حیث منطقی و روایی اگر مترجم درعنی بازآفرینی کند. ی« ترجمه»

خواستم پرسید اگر من میتک این جمالت از خود میتک ةو زبانی بنویسد باید در ترجم
کردم. باالخره معنی که نویسنده این متن را به فارسی بنویسم این معنی را چگونه بیان می

اش را نتوان آن را به فارسی بیان کرد. پدری بچهکند آنقدر هم پیچیده نیست که بیان می
دربیاورد، که ی از خودش نکه داستاجای اینهکند که چرا دیر آمدی. بچه هم باخذه میؤم

هایی از کند فقط بخشکار مشکلی است و نیاز به خالقیت دارد، عین ماجرا را تعریف می
 کند.  درش هم باور میثرتر است و پؤتر و مکند. اینطوری سادهآن را حذف می

   
پرستیدم. چیزهایی بود که نیاز داشتم تا در مورد او صحت داشته من پدر بزرگم را می»

های خیالی بابابزرگ پورتمن باشد و خیانتکاری در زمره آنها نبود. وقتی بچه بودم، قصه
که دیگر اینالعاده داشت. حتی بعد از ای جادویی و خارقشد زندگیمعنا بود که میبدین

العاده داشت... اگر پدربزرگم هنوز حس و هوایی جادویی و خارقباورشان نکردم 
 « کس دیگری بتواند باشد.بابابزرگ پورتمن خوب و شریف نبود، مطمئن نبودم هیچ
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 —ای انشعابی پدید اومدچند سال پیش، حول و حوش آغاز قرن اخیر، میون ما فرقه»
های خطرناک. معتقد بودند روشی کشف ی یاغی با ایدههاای از عجیب وغریبجرگه
های زمان رو تحریف کرد و به کاربرها نوعی اند که با اون میشه عملکرد حلقهکرده

جاودانگی بخشید؛ نه تنها فرآیند باالرفتن سن متوقف بشه، بلکه معکوس بشه. از 
دند، با مصونیت زها حرف میبرخورداری از جوانی ابدی در بیرون از مرزهای حلقه

کدوم از عوارض بدی که کامل توی آینده و گذشته و عقب و جلو بپری، دچار هیچ
به عبارت دیگر، بر زمان چیره بشن  —شده نشن  پرواهاییبیهمیشه مانع از چنین 

چرند  —آمیز بود ها چیره بشه. کل این نظریه جنونکه مرگ بر اونبدون این
 «تکذیب قوانین تجربی حاکم بر همه چیز. —محض

 
های واژگانی و توان نشان داد؟ ترکیباین چگونه متنی است؟ متنیت آن را چگونه می

 ةفارسی یا زبان انگلیسی؟ مگر ترجمها بر وفق کدام زبان است؟ زبان ترکیب این ترکیب
 جز یافتن معادلهمترجم بانجامد؟ لفظ متن اصلی به متنی باانسجام و دارای متنیت میبهلفظ

تنی ذاشتن آنها چه زحمتی برای تبدیل این متن به مگبرای کلمات متن اصلی و کنارهم
 دارای انسجام متحمل شده است؟

حضور نداشت در دفتر نشر پس از خواندن این ترجمه با ناشر کتاب تماس گرفتم. ناشر 
دیدم . م پاسخ دادبه سواالتدبانه ؤم کردولی خانمی که خود را ویراستار کتاب معرفی 

کند: روش یید میأام تکه در این مقاله مطرح کرده چه خوب ادعایی راویراستار های پاسخ
کیفیت  ةبارده است. من ابتدا نظر ناشر را دربه سنت تبدیل شراستی هباللفظی رجمه تحتت

بسیار تعریف کردند هم از کیفیت مترجم دانش انگلیسی از هم ایشان . ترجمه پرسیدم
به دلیل اطالع از کیفیت کار مترجم حق انتشار انحصاری نگلیسی و گفتند ناشر اترجمه 

ایرانی بر  ةو حتی یک مقدمه خطاب به خوانند کتاب در ایران را به ناشر ایرانی واگذاشته
رایت کپیای خالف اخالق حرفهبریشان گله داشتند که برخی ناشرین ا. کتاب نوشته است

کردن و کتاب منتشر این سبک ترجمهنظر شما بهگفتم کنند. انحصاری کتاب را رعایت نمی
ما در مورد کیفیت ترجمه بسیار حساس  ای است. گفتند اتفاقاًکردن منطبق با اخالق حرفه

های فالن ناشر را رجمهشما باید بروید تحساسیت ماست. های ما گواه این هستیم و ترجمه
ببینید. یک جمله از ترجمه را برایشان خواندم. گفتم مترجم گیرم به زبان انگلیسی مسلط 

و قادر  چطور برای شما محرز شد که ایشان به زبان فارسی هم تسلط الزم را داردبوده، ولی 
 ةسلیقحق و پسندید این زبان ترجمه را نمیر اگگفتند ؟ به نوشتن متن فارسی هستند
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منی که الخالق! جلایم. گفتم ردهکشماست. ما این کتاب را برای مخاطبان نوجوان ترجمه 
فهمم نوجوانان ینمرا  برخی جمالت مترجمبودم  یدن فارسعمری در کار نوشتن و خوان

 ؟فهمندمی
نفیس  را بسیاکه کتاب ر ویراستار و هم ناشر کتاب احساس کردم هم خالصه اینکه

 اینها واقعاً اند. صادق ویند کامالًگه که میکنند در آنچه آن مباهات میو ب نداهپ کردچا
و این  است «عالی»ای است و ترجمه« ترجمه»ند اهکنند آنچه را که چاپ کردخیال می

دانند مفهوم ترجمه نمیآنچه آنها دانند. به زبان فارسی میخدمت کار را خدمت به نشر و 
کلی های که دارد میل به خواندن را باست و نیز نقش زبانی، فرهنگی و ادبی ترجمه در جامعه

 اینها قطعاً چون راستی حق دادم هبه این مترجم و این ناشر و این ویراستار بدهد. از دست می
نوشت و باید توان دانند این متن را به چه شکل میشناسند. نمیخود نمی ةبدیلی برای ترجم

سلط به زبان فارسی برای نوشتن دانند که مترجمان پیشین علیرغم تنمیباشد.  «فارسی»که 
و چقدر با تعصب مرز  را رام کنندخارجی ریختند تا جمله وحشی جمله چقدر عرق میهر

بیگانه به زبان خودی وارد شود الّا به دادند زبان داشتند و اجازه نمیبین دو زبان را پاس می
آشنایی با زبان خارجی شرط الزم برای ترجمه است نه شرط کافی. موافقت زبان فارسی. 

اثر بزرگ ادبی غرب را به  160حتی شرط الزم هم نیست. مترجم بزرگ چین لین شو که 
ش دقیق توضیح زبان چینی ترجمه کرده جز زبان چینی زبانی دیگر بلد نبوده. متن را برای

کنیم که کید میاما تأکنیم کرده. البته ما چنین روشی را توصیه نمیترجمه میاو دادند و می
، خواه نویسنده باشد« نویسنده»ای، فرد باید لیفی چه متن ترجمهن تأبرای نوشتن متن، چه مت

ای کامالً ایرانی و فاقد توان نویسندگی، که احتماالً پدیدهمترجم بالفعل خواه نویسنده بالقوه. 
  .اشکم را داردو حکم شیر بی یال و دم جدید است، 

***** 


