
 
 
 

 ملکیان مصطفی با گووگفت
 

 با است. سیشناروان و فلسفه دین، اخالق، شما تخصص و کار ةحوز ملکیان، آقای فر:خزاعی
 لیفاتتانأت و هاترجمه طریق از و دارید هم زیادی هایترجمه متعدد لیفاتأت از جدا شما حال این

 فارسی زبان با تانرابطه از هستید. درگیر آن بیانی هایقابلیت و فارسی مکتوب زبان با ناچارهب
  پسندید؟می را فارسی نوع چه شد؟ جلب فارسی زبان به تانتوجه موقعچه از بگویید؟

 

ای وافر داشت و در بسیاری از و حافظ عالقه شاد پدرم به نظامی، سعدی، موالناروان ملکیان:
اوقاتی که در خانه بود به مطالعة آثار این بزرگان مشغول بود و گهگاه، اشعارشان را به 

خواند. من از شش هفت سالگی و حتی از زمانی که هنوز صدای بلند و احیاناً به آواز می
این بزرگان را، با ای از اشعار م و پارهدانستم به این آثار عالقه پیدا کردخواندن و نوشتن نمی

سپردم. از همان ایام، به زبان فارسی کردم، به یاد میشان را چندان فهم نمیآنکه معانی
قرار، نخست، با شعر و نظم فارسی سروکار و آشنایی یافتم و سپس مکتوب توجه یافتم. بدین

ی که، در آن روزگار، یگانه آثارِ ام با نثر فارسی با خواندنِ آثاربا نثر فارسی. مواجهه
، امیرارسالن نامدارهایی مانند دردسترسِ کودکان و نوجوانان بود، یعنی با خواندن کتاب

 ،آغاز شد. این را هم بیفزایم فرج بعد از شدّتو  هزارویک شب، حسین کرد شبستری
ای ان جاذبهه برای من، از همان دوران کودکی، زب، کشوداگرچه به سوال شما مربوط نمی

ها، صرف الضمیر باشد. به تلفِظ واژهای برای بیان مافیداشت بسی بیشتر از اینکه صرفًا وسیله
نظر دوستان دادم که بهکلمات، نحو جمالت، و ظرائف و لطائفِ بالغیِ زبان چنان اهمیت می

نظر خودم به تهالب آمد وفروشی و وسواس میو فضلبازی پیرامونم نوعی از مالنقطیافراد و 
آمد، تو گویی اینها نیز تشخّص و شخصیت و ها، عبارات، و جمالت میادای حقِ واژه

 کنند.شان تعیین میحقوقی دارند که وظیفة اخالقیِ ما را در قبالِ

 ،د(حنه بیشتر از آن شود )و البتهکه میحدیتا ،: فارسی که اوالًپسندمو اما فارسی که می
که حدیور و عاری باشد؛ ثانیاً، باز تاها برکنار، دهای بیگانه و نحوِ این زبانهای زباناز واژه

شود، در آن برای رساندنِ هرمعنا و مفهوم فقط از یک لفظ استفاده شود و هرلفظ فقط می
ن یک میابهکار رود و، به عبارتی دیگر، در آن تناظری یکبرای القاء یک معنا و مفهوم به
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ها برقرار باشد؛ ثالثاً رسا و بلیغ باشد، یعنی دستخوش ابهام، ایهام و غموض ها و مدلولدال
که مخاطبِ گفته یا نوشته با صَرفِ کمترین انرژیِ مغزی، ذهنی، و روانی نحوینباشد، به

قالِب معنا که مراد را در مقصودِ گوینده یا نویسنده را دریابد؛ رابعاً شیوا و فصیح باشد، بدین
زیباترین صورتِ بیانی بریزد؛ و خامساً )و این خامساً تاحدی، نتیجة ترکیبِ ثانیاً و ثالثاً 

وضوحِ هرچه بیشتر معلوم باشد و مثاًل ها و عبارات بهاست( در آن، شأِن دستوری واژه
ها و عبارات واژهمخاطب، قید را فاعل یا صفت را موصوف یا اسم نگیرد. اگر شأن دستوری 

 کند.زبان به عدول از قوانین منطقی میل میو  شودفاقدِ منطق می ضح نباشد نطقوا
 

 عالی سطحی در باید خطیب است. خطابه زبان کارکردهای از یکی دانیدمی کهچنان فر:خزاعی
 ایجاد مخاطب در را شموردنظر ثیرأت بتواند تا باشد آشنا زبان ندگیبرانگیزان و عاطفی توان با

 صورت در چه و گفتاری صورت در چه فارسی زبان علمیه ةحوز در رسدمی نظرمبه کند.
 از شود.نمی تربیت چندان هاطلبه ادبی و زبانی ذوق انگار ندارد. چندانی درخشش نوشتاریش

 هم تارینوش سطح در شوند.می اقناع معمولی هایخطابه با هم منبرها مخاطبین شاید دیگر طرف
 سطح در زبان آن در که نثری است، معمولی نثری نوعاً حوزویان نثر نیست. بهتر هیچ وضعیت
   است؟ درست حوزه در فارسی زبان وضعیت از تصور این رود.می کاربه حداقل

 
های علوم دینی، چه در گفتار و عموم روحانیان و طلّاب حوزه ؛کامالً حق با شماست ملکیان:

چه در نوشتار، از زبان فارسیِ درست، رسا و شیوا برخوردار نیستند. و این عیب و نقص، به 
بینند گمان من، معلولِ چند علت است: نخست اینکه یگانه آموزش زبانی که اینان می

ه زبان عربی امروز( و باز هم زبان عربی که آموزش زبان عربی، آن هم زبان عربی قدیم )ن
اینان . برنداند و میبردهکار میزبان( بهزبان )و نه عرببیشتر روحانیان و عالمان دینِ فارسی

کلیله و سعدی،  گلستانهایی مانند بینند. حتی تدریس کتابفارسی نمیمطلقاً آموزش زبانِ 
های علوم ل بود، اینک دیری است که در حوزهسهیلی نیز، که روزگاری معمو انوار، و دمنه

دینی، متروک و منسوخ شده است. به طریق اولی، هرگز سطری از متونِ نثر و نظم جدیِد 
ها، شود. دوم اینکه خود نظام آموزشیِ این حوزهسرایان تعلیم داده نمینویسان و فارسیفارسی
های معرفتِی ه متونی که، مثالً در حوزهروی، مقتضیِ این نیست که روحانیان و طلّاب ببه هیچ

شناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت، تعلیم و تربیت، اخالق، شناسی، جامعهمنطق، فلسفه، روان
شوند حقوق، تاریخ، دین و مذهب، عرفان، و ادبیات، به زبان فارسی نوشته یا ترجمه می

های فارسی نیز نیستند تا، کتابرجوع کنند و در نتیجه، روحانیان و طلّاب ناچار از خواندنِ 
به حکم اضطرار و ضرورت، ضمناً، زبان فارسی نیز بیاموزند. سوم اینکه پرورش طلّاب، در 
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که نسبت به هنرهای غیرمکتوب، مانند ها، چنان است که آنان را، درست چناناین حوزه
بت به هنر کند، نساندیش میموسیقی، نقاشی، عکاسی، تئاتر، و سینما بدگمان و خیال

که طلّاب نه فقط نحویآورد، بهبار میباور مهر و بیادبیات، نیز سستمکتوب، یعنی 
خوانند، بل، اگر اینگونه نامه، و مانند اینها را نمیهای شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشکتاب
ت عقائد اندیشی و صحّها را در دست یا روی میز یا در کتابخانة شما ببینند در راستکتاب

ها مخاطبانِ خود را بیشتر عامة آموختگان این حوزهکنند. چهارم اینکه دانششما شک می
خواهند و شک نیست که طرفِ خطاب قراردادنِ عامة مردم مقتضیِ دانند و میمردم می

و زیبا نیست. پنجم اینکه خزانة لغات متون دینی و  ورداری از زبانی رسا، شیوا، زندهبرخ
هرچه خزانة لغات دانند، که همه میاست و، چناندامنه ماِن این متون بسیار تنگمذهبی عال

و ششم اینکه زبان روحانیان، زبان تر و شیواتر است. رسااشد، زبانش تر بگستردهگوینده 
چیزدانی و امر و نهی و حکم و فتوی است. در گفتار و نوشتارِ روحانیان قطع و یقین و همه

چنین »، «شک دارم که...»، «ظاهراً»، «چه بسا که...»، «بتوان گفت که...بسا »، «شاید»
دلیل من ممکن است ضعیف »، «تقریباً»، «دانم که...دقیقاً نمی»، «رسد که...نظر میبه

، «زنم که...حدس می»، «چندان یقین ندارم که...»، «سخنِ من مخالفان جدی دارد...»، «باشد
ها، یدها، رفت و بازگشتد. چنین زبانی برای تردروکارنمیگاه بهتقریباً هیچ« مداننمی»و 

گذارد، چه رسد به اینکه به های فکری، عقیدتی، و معرفتی جایی باز نمیو تزلزل نوسانات
های احساسات و عواطف و وخمها، و پیچها، فراز و نشیبوخیزها، ظهور و افولافت

بیان دهد و پیداست که زبانی تا این حد خشک، ها و آرزوها مجالِ ها و آرمانخواسته
 انگیز و تأثیرگذار باشد.تواند دلروح، تصنّعی، و غیرواقعی نمیبی
 

 این به است، نظری علتی ایران در هاترجمه بودنضعفیف علل از یکی معتقدم من فر:خزاعی
 عمل تیکدس نتیجه در ندارد ترجمه کار ماهیت از درستی نظری درک مترجم که معنی
 زبان در شده نوشته زبان یک در که متنی بازآفرینی کنیم: تعریف چنین را ترجمه اگر کند.نمی

 به شود، نوشته زبان آن هایقابلیت با که است این طبعاً دیگر زبانی در بازآفرینی معنای دیگر،
 موارد از اگر شود.می غرضنقض صورتاین غیر در نیاید پیش زبان دو میان تداخلی کهنحوی
 که است این قاعده است، مطلوب یا ناپذیراجتناب ،تداخل که مواردی یعنی بگذریم، استثنا

 از و لفظ به لفظ ترجمه از غیر بازآفرینی این و بدانیم دیگر زبان در متنی بازآفرینی را ترجمه
 کار فرینیآباز که دلیل این به شاید سفانه،أمت ایران در است. ساختار به ساختار بدتر آن

 از عدول و کنندمی حمایت گراییلفظ نوعی از مختلف هایبهانه به نظر مقام در است، دشواری
 در و ذات در ترجمه کهآن حال دانندمی نویسنده به خیانت و وفاداری از عدول را نویسنده لفظ
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 نباید آنچه فقط است. همراه زبانی ریزهای و ریخت با ناچارهب بازآفرینی و است بازآفرینی اصل
 مخصوصاً  بینیدمی چگونه را ترجمه وضعیت شما است. گوینده مقصود و معنی کند ریزش
  شود؟می انجام شما تخصصی هایحوزه در که هاییکتاب ةترجم

 
و دین و مذهب،  نشناسی، عرفاهای معرفتیِ فلسفه، روانبه گمان من، در حوزه ملکیان:

مطلوبیت همان است که شما به این عدم ن مطلوب نیست؛ و یکی از وجوهِوضع ترجمه چندا
اندرکارند. گرایی. اما، وجوهی دیگر، نیز، دستآن اشاره کردید، یعنی، به تعبیر خودتان، لفظ

کار و از جمله، یکی اینکه بسیاری از مترجمان با متون نظم و نثر قدیم و جدید فارسی سرو
خبرند و هم از های این زبان بیانس و الفت ندارند و درنتیجه، هم از وسعت و غنای واژه

اش ای که ترجمهسازی. دیگر اینکه به موضوعِ نوشتهظرفیت و قابلیت این زبان برای واژه
معلومات »کنند وقوفِ تام و تمام ندارند. وانگهی، مترجم باید از چیزی که از آن به می

کنیم حظّ وافر داشته باشد که درخصوص بسیاری از مترجمان این امر تعبیر می« عمومی
کنند کتاب دیگری هایی که ترجمه میمصداق ندارد. کم نیستند مترجمانی که غیر از کتاب

دقتی، سببِ بیخوانند. و سرانجام، فقدان وجدان کاریِ قوی و بیدار و زنده را، که نمی
ها دانست. اگر شود، باید عاملی مهم در ضعف ترجمهتنبلی می زدگی، وگیری، شتابآسان

گیرد وجدان کار مترجم به خواب نرفته باشد، او کار خود را با تأنی و صبر و حوصله پی می
ای شود، و تا یقین نکند که جملهگیرد، جلّاد طبع خود میبرد، بر خود سخت میو پیش می

این نبود وجدان کارِی  رود.سراغ جملة بعدی نمیرا درست و دقیق ترجمه کرده است، به 
در ایران است؛ زیرا اگر مترجمی به  انگیز ترجمهاسفترین عامل وضع نظر من، مهمبیدار، به

گفته های چهارگانة پیشبیند که همة عیب و نقصای مبتال نباشد خود را ملزم میچنین بلیّه
اختصاص ندارد و در ایران امروز، عمومیت یافته  را رفع کند، و البته، این بلیّه به مترجمان

 اند کسانی که به کار خود دل سپرده باشند و آن را به جد بگیرند.است. اندک
 

 انجام ایران در که آنگونه ویرایش آیا چیست؟ ویرایش درمورد شما کلی دیدگاه فر:خزاعی
 کافی قدر به خود کار در مترجمان و لفانؤم اگر آیا نیست؟ بیماری یک از حاکی خود شودمی

 نیستند توانا کافی قدر به مترجمان و لفانؤم اگر بود؟ ویراستار وجود به نیازی بودند توانا
  کنند؟ رفع را مترجمان و لفانؤم کار نقایص که کرد پیدا ویراستارانی توانمی چگونه

 

مصون از  کار خود توانا و موفق باشد، باز لف یا مترجم هرچقدر درؤنظر من، مبه ملکیان:
رود. بر این اساس، چه اشکال دارد که خطا و خطا نیست و احتمال اشتباه در کارش می
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آنکه از طریق نشر کتاب به ذهن خوانندگان راه یابد و آنان را به اشتباه احتمالی او، پیش از 
جهل مرکّب دچار کند، به دست ویراستاری کاردان تصحیح و اصالح شود؟ اگر حق با من 

نیاز نیستیم؛ اگرچه با دست بیگاه از ویراستارانِ کارآگاه و چیرهتوان گفت که هیچباشد می
گیرد حاکی از این است که در ایران کنونی انجام می کهصورتیشما موافقم که ویرایش به

 ر کفایت بر کار خود مسلط نیستند.لفان و مترجمان به قدؤم
صالحیت، دست به کار تألیف یا ترجمه نزند باید یا از لف یا مترجمِ بیؤبرای اینکه م

گیر بیدار و سختخدا پروا داشته باشد یا اگر به وجود خدا اعتقادی ندارد وجدان اخالقیِ 
اش سرکوفته شده و به خواب رفته است، باری، از رسوایی داشته باشد یا اگر وجدان اخالقی

جویانه در نزد خالئق بترسد؛ واین شقّ سوم، فقط با رونق بازارِ نقد عالمانه، منصفانه و حقیقت
فرهنگیِ ما نادر و های دریغ که اینگونه نقدها، نیز، در رسانه پذیر است؛ و دریغ و صدامکان
 اند.معدوم

ستارانی پیدا کرد که توان ویراچگونه می»تان که: و اما در باب آن بخش از پرسش
باید بگویم که تاکنون همة ویراستارانِ ما « لفان و مترجمان را رفع کنند؟ؤنقایص کار م

فن »ی تعلیمِ ای دانشگاهی برااند؛ اما ظاهراً بهتر آن است که رشتهاشخاصی خودآموز بوده
تر به تر و روشمندانهصورتی عالمانهالتحصیالنِ این رشته بهتأسیس شود تا فارغ« ویراستاری

 ای بپردازند.کارِ ویرایشِ آثار تألیفی و ترجمه
 

 با اید.کرده ویرایش ترجمه چهل به نزدیک که دهدمی نشان شما پربار ةکارنام فر:خزاعی
 ویرایش هدف با را هاترجمه این که است این من تصور ها،کتاب تخصصی موضوع به توجه
 چگونه ویرایش در شما کار ةشیو بفرمایید ادبی. ویرایش لزوماً نه و اندسپرده شما به علمی

-می درج را اصالحات و خوانیدمی کلمهبهکلمه ایرانی ویراستاران سبک به را ترجمه آیا است؟

 را نکاتی و خوانیدمی خواننده یک منظر از را کتاب صرفاً غرب در ویراستاران مثل یا کنید؟
  کنید؟می مقابله اصلی متن با را ترجمه آیا کنید؟می گوشزد

 
کلمه بهکنم و کلمهها بلی؛ ترجمه را با متن اصلی مقابله میخصوصِ ترجمهدر ملکیان:

گذشته، که ویراستاری کنم. فقط در شش سال خوانم و تصحیحات و اصالحات را درج میمی
کنم، گاه شده است که ها با متون اصلی را دیگر قبول نمیواژة ترجمهبهبه معنای مقابلة واژه

ام و نکاتی را ای را، به تعبیر شما، صرفاً از منظر یک خواننده خواندهبه اصرارِ مترجم، ترجمه
مقابله این بود که اگر  ام. روش من در ویراستاری به معنایام و گوشزد کردهپیش نهاده

کشیدم و صورت صحیح ای غلط ترجمه شده بود بر رویش خط میواژه یا عبارت یا جمله
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صورت شد آن را بهکردم و اگر ترجمه غلط نبود اما مرجوح بود و میآن را جایگزین می
نوشتم و انتخاب را به عهدة کشیدم و صورت بهتر را میبهتری درآورد در زیر آن خط می

گذاشتم تا یا همچنان ترجمة خود را نگه دارد یا ترجمة من را ترجیح دهد. در مترجم می
داشتم تا آب و رنگ و نشان و انِگ گاه، دخالت را روا نمیای نیز، هیچامور ذوقی و سلیقه

اش ترجمة مترجم از کف نرود و محفوظ بماند و مترجم ذوق و سلیقة خود را در ترجمه
ای کلی م از نکتهبیند. ضمناً، اگر علت وقوع خطا را در ترجمه غفلتِ مترجگر بهمچنان جلوه

  نوشتم.در حاشیة ترجمه می ایدرون کروشه را هدیدم آن نکتمی
 

اید که ترجمه و تفکر از پنج لحاظ با هم ارتباط دارند: جنابعالی در جایی گفته فر:خزاعی
شدن از و معارف بشری؛ مانعلوم کشور با آخرین دستاوردهای ع آشناکردن مردم یک

آوایی فکری دادن جامعه از تکآوردن مواد خام برای تفکر؛ نجاتهای تکراری؛ فراهمپژوهش
پایدار صلح  ةنمودن زمینکردن نظریه ناآشکارگی حقیقت در جامعه و فراهمآشکار و فرهنگی؛ و

بینانه است و نقش نقش ترجمه دیدگاهی مثبت و بسیار خوش ةجهانی. این دیدگاه شما دربار
کند. سوال من در مورد یید میأمع ایفاکرده نیز این دیدگاه را تتاریخی که ترجمه در تحول جوا

تفکر و ترجمه است. شما معتقدید بین تفکر و ترجمه سه نوع رابطه ممکن است وجود  ةرابط
حدی ناسازگاری. . تاحدی سازگاری و تا3گاری کلی؛ . ناساز2. سازگاری کلی؛ 1داشته باشد: 

ترین معاصر ترجمه در وسیع ةگوید در دوراند که میای مطرح کردهآقای مراد فرهادپور نظریه
خالف دیدگاه تبدیل شده است. این دیدگاه که برمعنای آن به یگانه شکل حقیقی تفکر برای ما 

ناسازگاری کلی میان تفکر و »ا آن را در دسته همان است که شم شما بدبینانه است احتماالً
فهمم این است که در ایران، با دهید. آنچه من از حرف آقای فرهادپور میقرار می« ترجمه

تفکر از آن نوع که به پدیدآوردن آثاری نو در متن و زمینه  رب،توجه به موقعیت ما در برابر غ
ثیر أر، متفکران ما، از آنجا که تحت تت دیگگیرد. به عبارتاریخی ایران منجر شود صورت نمی

کنند تا بتوانند آن را درست مل نمیأوضعیت تاریخی خود ت ةتفکرات وارداتی هستند، دربار
مرتبط با فضای فرهنگی و تاریخی ایران برسند. طبق این  بندی کنند و به مفاهیمی نو وصورت

کند. شده را وارد میبندیشده و بستهساخته کند بلکه تفکرِدیدگاه، ترجمه مواد خام را فراهم نمی
ای آمیز است ولی باز مثل غالب ادعاها بهرهالبته این ادعا مثل غالب ادعاهای کلی ادعایی افراط

گیرد، به لطف سازی در ایران صورت میاز حقیقت دارد. هم تفکر تاریخی و فلسفی و مفهوم
زدگی بیداد و یا مستقل از آن، و هم ترجمه آشنایی ما با دستاوردهای فکری و فلسفی غربی

های زدگی وضعیت پژوهش و تفکر در علوم انسانی در دانشگاهکند. یک نمونه این ترجمهمی
نظر شما این ادعا که نارسا. به ها غالباً ترجمه است و ترجمه ها غالباًلیفأایران است؛ جایی که ت

 کجاها مصداق دارد و چه باید کرد؟ترجمه راه تفکر را بر ما بسته است در 
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اید، ترجمه را نه فقط من به همان پنج لحاظی که جنابعالی از قول من نقل کرده: ملکیان

کنم و از این دانم، بل، وسیلة گریزناپذیرِ رسیدن به مرحلة تفکر تلقی میسازگار با تفکر می
بینم. ا مفید، بل، ضروری میرو، نهضت ترجمه را برای افزایشِ کمی و کیفیِ تفکر، نه تنه

داشت باید در همة جوامع و همة مقاطع اگر ترجمه ناسازگاریِ ذاتی و کلی با تفکر می
که شما که، چنانافتد و حال آنتاریخی فرآینِد ترجمه با فرآیندِ تفکر در تقابل و تضاد می

. نه فرآیند ترجمه، جایی و همیشگی نبوده استاید چنین تقابل و تضادی همهنیز اشاره کرده
خود، خوانندگانِ اثر بهآید و نه فرآوردة آن، خودانع میبه خودیِ خود، مترجم را از تفکر م

توانند شدة او هم میدارد. هم مترجم و هم خوانندگانِ اثرِ ترجمهشده را از تفکر بازمیترجمه
د. ترجمه و اثر توانند تفکر نکنندربارة آنچه در اثر آمده است تفکر کنند و هم می

از آِن مترجم یا  -که هست –گناهند. اگر گناهی هست شده، هردو، معصوم و بیترجمه
داوریِ مثبت یا تعصب نسبت به نویسنده یا شده است که، به جهتِ پیشخوانندة اثر ترجمه

نفس، از به جهتِ تنبلی ذهنی و فکری یا به جهتِ احساسِ خودکمتربینی و فقدانِ اعتمادبه
وار و القاء و تلقینِ آنچه نویسنده گفته است شوید و به تکرارِ طوطیکر شخصی دست میتف

به جای آنکه جنبش  ورد. بایدآو خود را در سلکِ مقلدانِ نویسنده درمیورزد قناعت می
مان خیزِ آن محروم سازیم، هموطنانترجمه را تخطئه کنیم و خود را از آثار و نتایجِ برکت

داوری )اعم از مثبت و را چنان تعلیم و تربیت کنیم که، از نوباوگی و کودکی، از پیش
بیابند ذهنی و فکری خو بگیرند، اعتماد به نفس منفی( و تعصب بپرهیزند، به سعی و جدیتِ 

که، در چندین جای دیگر، مکررًا و احساس خودکمتربینی را از خود دفع و رفع کنند. چنان
ام، نهاد آموزش و پرورش ما )نه فقط وزارت آموزش و پرورش، بل، همة و موکداً گفته

پردازند( الاقل کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه و خواسته یا ناخواسته به تعلیم و تربیت ما می
ساز دارد که دو تا از آنها، که به بحث کنونی ما ربط دارند ج عیب و نقص عمده و ویرانپن

جای کند، و ثانیاً، بهجای تأکید بر فهم، بر حافظه تأکید میعبارتند از اینکه این نهاد، اوالً به
ت: فشرد. نتیجة این وضع، البته معلوم اسگرایی، بر تعبّدورزی پای میپافشاری بر استدالل

یک از محفوضات که تقریباً هیچافزاییم، درحالیبیشترینة ما، مدام، بر محفوظات خود می
ترین معنای ایم، و نسبت به معلمان و مربیان خود )به وسیعخود را درست و عمیقًا فهم نکرده

متعبّد و مقّلدیم، و حال آنکه باید، با توسل به نیروی استدالل، دوغ و «( مربی»و « معلم»
وشاب را از هم تمیز دهیم و سره را از ناسره جدا کنیم و در هر مسئله، برای خود موضعی د

شخصی، مستقل و مستدل فراهم آوریم. شک نیست که، در چنین وضعی، مستعد آنیم که 
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گیرند، بدون اندک نظر و ها، در اختیارمان قرار میهای فکری را که، از طریق ترجمهلقمه
کنم که راه رهایی از این وضع ویات آنها، فرو بلعیم. اما، تکرار میتأملی در مواد و محت

مهری به ترجمه نیست، بل، اصالحِ نهاد پرعیب و نقص آموزش و بی ،بسیار نامطلوب
پرورش ماست. کسانی که از تعلیم و تربیتِ درست، یعنی عقالنی و اخالقی، برخوردار شده 

انگارند؛ آن را فقط شده نمیبندیکِر ساخته و بستهای را حاوِی تفشدهباشند هیچ متن ترجمه
دانند که باید به آنها توجه کرد، در آنها تأمل داشت، درباب آنها محتوی مواد خامی می

واقعیت این است که یکی از رد یا قبول کرد. فهم کرد و درست نظرورزی کرد، آنها را 
شی از ما، که بیشترِ روحانیان و فرهنگیِ جامعة امروزی ما این است که بخبزرگ مشکالت 

هراسند و با دلیل از فرهنگِ متجدد غرب میعالمان علوم دینی به این بخش تعلق دارند، بی
اند، باز آموختگانِ دانشگاهی به آن متعلقستیزند و بخشی دیگر، که بسیاری از دانشآن می
آن است که به فرهنگ بسیار کنند. وقت اند و از آن تقلید میدلیل شیفتة این فرهنگهم بی

بینانه، و، طبعاً، اندیشانه و باریکطلبانه، ژرفغنیِ غرب رویکردی محققانه و حقیقت
گرانه داشته باشیم و خود را، جاهالنه و نابخردانه، از برکاتِ آن محروم نکنیم یا مقلِد سنجش

خطئة جنبش ترجمه کردنِ بابِ ترجمه یا تقبیح و تفِ آن نشویم؛ و این غرض با مسدودصِر
نیز باید توجه داشت که وضع بسیار نامطلوبِ تحقیق و تفکر در علوم  آید.حاصل نمی

ای است که من در گانهزدگی ربطی ندارد و معلول عللِ دهانسانی، در کشور ما، به ترجمه
 ام.جای دیگری به آنها پرداخته

 

نامم، و این اصطالح البته می «ابتذال ترجمه»وضعیت ترجمه در ایران را من  فر:خزاعی
هانا آرنت نیست. بدیهی است مترجمان بسیاری در ایران خدمت « ابتذال شر»ارتباط با مفهوم بی

اند، ولی سخن من ناظر بر وضعیت عمومی ترجمه است. یک ویژگی کلی این وضعیت کرده
صالحیت داشته باشند با که آنها بیاین است که در ایران، در مقایسه با کشورهای غربی، خیلی

پردازند کار ترجمه می های علوم تجربی و علوم انسانی بهحوزه ةهای مختلف در همانگیزه
توان خدمتی به علم یا فرهنگ دانست. های ضعیف یا تکراری آنها را نمیکه ترجمهنحویبه

توانیم است که ما نمیپیوند دارد این « ابتذال شر»با مفهوم « ابتذال ترجمه»که اصطالح دلیل این
کنند بسیاری از آنها گمان می نیت بدانیم. مطمئناً این قبیل مترجمان را افرادی دارای سوء ةهم

کنند. جامعه مقصر است که هیچ سازوکاری برای ممانعت از ورود آنها به که دارند خدمت می
رایت است. ولی کپیهایی که در غرب وجود دارد قانون ترجمه ندارد. یکی از سازوکار ةحوز

نظر شما شد. بهشاید اگر این قانون هم نبود، وجدان اخالقی و علمی افراد مانع از چنین ابتذالی می
حوزه فقط مترجمان صاحب صالحیت بتوانند ورود پیدا کنند تا ترجمه چه باید کرد که در هر
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به وجدان  امر را صرفاً این توانبتواند آن نقش مثبتی را که در نظر شماست ایفا کند. آیا می
 افراد واگذاشت؟  

 
تواند مانع از این شود که شخص حال که وجدان اخالقی زنده و بیدار میعیندر ملکیان:

توان دست به کاری زند که در آن معرفت و مهارت الزم را ندارد، ناگفته پیداست که نمی
اخالقیِ مترجمان نهاد. افزون بر این، اصالح وضع ترجمه، در ایران، را فقط بر عهدة وجدان 

خواه، بدون اینکه نشر مجالت و نشریات خاص نقد ترجمه که در آنها ناقدانی دانا و نیک
بخواهند منفعتی فردی یا گروهی عائد خود کنند و با کمال انصاف و شفقت و از سر 

ک فراوان های نشریافته را به محک نقد بزنند به بهبود وضع کمجویی، ترجمهحقیقت
چنینی، معلوم شد که مترجمی ویژه اگر وقتی که، بر اثر نقدهایی اینتواند کرد، بهمی
راستی فاقد صالحیت است اهل فرهنگ مجادله و مداهنه را رها کنند و نسبت به او به

شود اگر ناشران، از آن پس، با چنان مترجمی واکنشی در خور نشان دهند، مثالً چه می
کنید که چنین لوحی متهم میند؟ البد مرا به خوشبینی مفرط و حتی سادهقراردادی نبند

، های علمیِ آنان محرز شدهسرقتکنم که در آن اساتیدی که ای میجامعه پیشنهادی را در
 اند.که گویی هیچ خطایی مرتکب نشدهها مشغولند، چنانهمچنان به تدریس در دانشگاه

ها، و  آموزش، پرورش، و پژوهش در مدارس، دبیرستانترین کار تغییرِ وضعِاما، اساسی
ای جز تولید و توزیعِ مدرک های ماست که امروزه ظاهراً برای خود رسالت و وظیفهدانشگاه

ها میزانِ التحصیالنِ دانشگاهتحصیلی قائل نیستند. آیا جای سوال و تأسف نیست که چرا فارغ
ای که در آن حوزه ترجمه بیگانه، و حوزة معرفتی شان در زمینة زبان فارسی، یک زبانِدانش

اند؟ درخت را از ها به اینان چه آموختهحد اندک و ناچیز است؟ در دانشگاهکنند تا بدینمی
هایی دچار است. اش این است البد به آفات و بیماریاش باید شناخت. درختی که میوهمیوه

بپذیریم و اعتراف کنیم که مدارس، صادق و صریح باشیم و، هرچند با درد و دریغ، 
دهند و نه پرورش صحیح. های ما فرزندانِ ما را نه آموزشِ صحیح میها، و دانشگاهدبیرستان

وخامت این وضع در علوم انسانی، در قیاس با دهند. به فرزندان ما، به جای درک، مدرک می
ة نتایجِ این وضع این است مراتب بیشتر است؛ و از جملعلوم طبیعی و مهندسی و طبابت، به

 مان، کمیاب است.که مترجمِ ذیصالح، در میان
 

پرسند این است که مترجم تا چه یکی از سواالتی که مرتب از اساتید ترجمه می فر:خزاعی
کند درک حدی آزادی دارد. خود این سوال حاکی از این حقیقت است که فردی که سوال می

ها، ذات عمل ترجمه، میزان آزادی مشروع مترجم در متفاوت زباننظری درستی نسبت به ذات 
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های متنی و برای فرآیند ترجمه، و درک درستی از ترجمه به مثابه متنی مستقل با ویژگی
اطالعی روش التقاطی است که این بی ةبی متفاوت و برای هدفی مشخص ندارد. نتیجمخاط

رجمه چگونه باید باشد؟ چه اصولی را مترجمان گیرند؛ به نظر شما روش تمترجمان در پیش می
 کنید؟ باید رعایت کنند؟ مفهوم وفاداری را چگونه تعریف می

 

ت که مترجم سرِسوزنی اند به این معناسکه بسیاری گفته، در ترجمه، چنانوفاداری: ملکیان
مقصودِ نویسنده را، در انتقال به زبانِ مقصد، فرونگذارد و دگرگون نکند. فرضش از مراد و 

خواهد با مواد و مصالحِ زبانیِ زبان مقصد، مراد خود را بیان کند بر این باشد که نویسنده می
ام و نه سخنی چندان محلّ نزاع. اما، و افادة مقصود کند. تا اینجا، ظاهراً، نه سخنی نو گفته

ی مهم نباید از نظر دور بماند و آن اینکه نویسنده مراد و مقصودِ خود را، در زبان مبدأ انکته
تواند برساند و نیز به چندین و چند وجه میو با در اختیار داشتنِ مواد و مصالحِ زبان خودش، 

اگر از میان آن چندین و چند وجه یکی را، به هرجهتی، برگزیده است مترجم، نیز، باید از 
د و مصالح زبان خودش، یعنی زبان مقصد، به وجهی استفاده کند که بیشترین نزدیکی را موا

زبان برای رساندنِ عشقِ به وجهِ برگزیدة نویسنده داشته باشد. مثالی بزنم. نویسندة انگلیسی
 تواند بنویسد:ای سود بجوید؛ از باب مثال، میتواند از جمالت عدیدهجرج به هلن می

George loves Helen George is in love with Helen یا   George is very fond یا 

of Helen George adores Helen یا  George is devoted to Helen یا   Helen is یا 

beloved by George  George is Helen's lover یا 

ا را به توانم همة این جمالت و جمالِت دیگرِ به همین معنزبان میآیا منِ مترجمِ فارسی
بازگردانم؟ به گمان من، نه. اگر نویسنده، برای بیان « جرج عاشق هلن است»جملة واحدِ 

مرادِ خود، یکی از این جمالت را برگزیده است، البد، در این گزینش، عنایتی خاص داشته، 
ای ظریف و لطیف داشته است، و این نکته هرچه نویسنده یعنی گوشة چشمی به نکته

خواهم بگویم که چون تر باشد صدِق بیشتری دارد. مینویسو هنرمندانهتر مشربادیب
ای، وجوه پرشمار بیانی در اختیار او امکانات زبانیِ نویسنده، برای افادة هرمقصودِ یگانه

ایست ، ترجمة وفادار ترجمهمصداق دارد نیز ، عیناً، در مورد مترجمگذارند و این مطلبمی
ها، عبارات و را به خوانندگانِ زبان مقصد برساند، اما با واژه که مراد و مقصود نویسنده

ها، عبارات و جمالِت برگزیدة نویسنده داشته باشند، جمالتی که بیشترین قرابت را با واژه
 البته تا جایی که ممکن و مقدور است.
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مراد و این مطلب را با تعبیر دیگری بگویم. هرنویسنده )یا گوینده(ای درصدد است که 
مقصودی را به مخاطب خود ابالغ کند. این مراد و مقصود، پاسخ این پرسش )اول( است 

ای، دو پرسش دیگر، نیز، طرح ولی درباب هرنویسنده« خواهد بگوید؟نویسنده چه می»که: 
و دیگری « خواهد بگوید؟نویسنده به کی می»توانند شد: یکی )پرسش دوم( اینکه: می

پاسخی که خودِ نویسنده به « خواهد بگوید؟نویسنده چرا می» )پرسش سوم( اینکه:
نویسنده »کنند: دهد سرنوشت پرسش چهارم را تعیین و معلوم میهای دوم و سوم میپرسش

خواهیم برسانیم و یعنی مقصود واحدی را، بسته به اینکه به چه کسی می« گوید؟چگونه می
توانیم درآوریم. تنوع و تکثّرِ طرِز  پرشماری میهای بیانیِخواهیم برسانیم، به قالبچرا می

گفتن )چگونه گفتن( تابعی است از دو متغیر: یکی هویت مخاطب )به چه کسی گفتن(، و 
نویسنده چه »دیگری انگیزه/ هدف/ نیت گوینده )چرا گفتن(. ترجمة وفادار باید هم پاسِ 

را. به این نکته « گوید؟ونه مینویسنده چگ»را داشته باشد و هم پاسِ « خواهد بگوید؟می
اشاره و بر آن تأکید کردم، چراکه، به گمان من، بسیاری وفاداریِ ترجمه را فقط مشروط به 

دانند و بر این تصورند که اگر مقصود نویسنده را برسانند دیگر اهمیتی ندارد شرط اول می
متن نویسنده وفادار که آن مقصود را با چه طرز گفتاری رسانده باشند و، درهرحال، به 

اند. به نظر من، این رأی خطاست و رعایت طرز گفتار، نیز، در کنار مراد از گفتار، بوده
های مترجم باید کاماًل تابع ورزیاهمیت دارد. یکی از نتایج این نظر من این است که تفنن

 پردازم.نمیهای نویسنده باشد. فعالً، به تفصیل بیشتر در باب نتایج این نظر ورزیتفنن
 

شده را چگونه های ترجمهتخصصی خودتان، وضعیت ترجمه و کتاب ةدر حوز فر:خزاعی
این کتب مشغولند؟ آیا اِّمهات این رشته ترجمه شده است؟ آیا  ةبینید؟ آیا اهل فن به ترجممی

 ها مقبول است؟ کیفیت زبان ترجمه
 

عرفان، و اخالق، که من به آنها عالقه دارم، شناسی، دین، های فلسفه، رواندر حوزه ملکیان:
بینم. بخش چشمگیری از مترجمان، یا دانایی و توانایی الزم برای وضع ترجمه را مطلوب نمی

انگاری، که با هزار تأسف، کاری و سرسریزدگی و شلختهکار ترجمه را ندارند یا به شتاب
هستند  گفته پیداست که مترجمانی همارند. ناند، دچهست باید گفت که سکة رایج و بابِ روز

 های ناشایسته را ندارند.که هم آن معرفت و مهارتِ بایسته را دارند و هم این عیب و نقص
اند یا به وجهی درخور ها، نیز، به فارسی یا اصالً ترجمه نشدهاکثر امّهاتِ کتبِ این حوزه

های مصطلحات که مجموعه اند. یکی از مشکالت این پنج حوزه این استبرگردانده نشده
های مصطلحاتِ ریاضیات، منطق، اقتصاد، خاص و تخصصی آنها، در قیاس با مجموعه
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شده نیستند، و این امر هم به شناسی، و حقوق، استقراریافته و تثبیتسیاست، جامعه
دهد و هم دقتِ برخی از مترجمان مجال میهای نادرست و بیسازیها و واژهپردازیذوق

ها کند. مشکل دیگر این است که چون این حوزهرا بر فاهمة خوانندگان تنگ می عرصه
بینند که ربطی مستقیم با هنر و ادبیات ندارند، مترجمان، به هیچ روی، بر ذمّة خود نمی

هایی رسا و شیوا عرضه کنند، تو گویی رسایی و شیوایی فقط برای ترجمة متون ادبی ترجمه
 اند.شرط

 
برای ترجمه و خودسانسوری تخصصی شما ممیزی بر انتخاب کتاب  ةیا در رشتآ فر:خزاعی
 ثیر محسوسی گذاشته است؟ أمترجم ت

 
ای بعد از هنر و ادبیات، این پنج حوزه بیشترین لطمه توانم ادعا کنم که، در رتبهمی ملکیان:

ها، هستند آثاری حوزهاند. در این های مقامات دولتی و حکومتی دیدهرا از ناحیة ممیزی
زدا که ترس از ممیزی، میل به ترجمة آنها را، در ذهن و گشا، و مشکلبسیار سودمند، چشم
کند. شرح این هجران و این سوز جگر/ این زمان، میراند و نابود میضمیر مترجمان، می
 بگذار، تا وقتِ دگر!

 
در شرایطی که  باید داشته باشد؟ اصالً  هاییترجمه چه ویژگی ةنظر شما نقد منصفانبه فر:خزاعی

 نقد ترجمه ممکن است؟  آیا  ای نداردشدهکلی جایگاه تثبیتطورنقد در مطبوعات به
 

ها را داشته باشد: الف( فقط رسد که نقد منصفانه، الاقل، باید این ویژگینظر میبه ملکیان:
ی را به صِرفِ اینکه موافِق ذوق و اخطاها و اغالط را مردود بداند و واژه یا عبارت یا جمله

( را )در یکی principle of charityسلیقة ناقد نیست رد نکند؛ ب( اصلِ حمل به احسن )
معنا که ترجمه را تا آنجا که از تقریرهای این اصل( رعایت کند، یعنی همدالنه باشد، بدین

( نقاط قوت ترجمه را، اش در نظر آورد، نادرست قلمداد نکند؛ جتوان وجهی برای صحّتمی
تر معلوم دارد؛ د( به ابهام، ایهام، طرزی رساتر و عیانش و حتی بهضعفنیز، افزون بر نقاط 

غموض، و صعوبتِ متن اصلی نیز توجه دهد تا خوانندگان هر ناهمواریی در ترجمه را معلولِ 
، تحقیر، و استهزا نادانی و ناتوانی مترجم نینگارند و به حسابِ او نگذارند. هـ( به توهین

شهرت و احترام و آبروی مترجم را نگه دارد و از مرز ادب آلوده نشود و جانب حُسن
 درنگذرد.

***** 


