
 
 

  1(1)گفتگو با گریگوری راباسا 
 دربارۀ روش ترجمه 

 
 ترجمۀ پروانه معاذالهی

  رفسنجان دانشگاه ولی عصر
 

با ترجمۀ آثار مهمترین نویسندگان آمریکای التین بیش ، مترجم آمریکائی، گریگوری راباسا
ن نقش داشته است. شهرت اانگلیسی زب امعۀاز هر مترجم دیگری در معرفی این ادبیات به ج

 کند.  راباسا در این است که اثر ادبی را به اثری دارای ارزش ادبی در زبان مقصد ترجمه می
  

   دارید؟ خاصی  یاستراتژ ایفن   ،در کار ترجمه  ایآ ▪
 شتریهم ندارم. ب یخاص یداشته باشم. قطعًا استراتژ یفن خاص کنمینم فکر راباسا:

 یخاص کردیکه در ترجمه رو  میبگو  نانیتوانم با اطمیو نم هیگرا هستم تا اهل نظر عمل
 دارم،یبرمکاغذ مقداری و  دیفرهنگ لغت مف کیساده است.  یلیله خئدارم. مس

 دهمیکه قبل از  ترجمه به خودم م ی. تنها زحمتنکردبه ترجمه کنمیو شروع م نمینشمی
فاصله  یآن مدت ۀخواندن کتاب و ترجم نیب یگاه .خوانمیاست که کتاب را م نیا
 ستیکار اتفاقًا بد ن نی. اماندیم یاز متن در ذهنم باق یمبهم ریتصو  کهیطورهب افتدیم
طور که به نه. همان ای خوردیهم م گرانیبه درد د  نهیزم نیمن در ا ۀتجرب دانمینم یول

کامل نخوانده بودم  ،اعتراف کنم رمان را قبل از ترجمه دیهم گفتم، باکورتاسار  ویخول
دهم رییرا تغ ییزهایکه برگردم و چ آمدیمشیپ یمسلمًا موارد .خواندمیترجمه مضمن و 

 نیا کنمیم تصور .اشتندند یادیز  تیو پراکنده بودند و اهم یجزئ اریموارد بس نیاما ا
                                                           

اول مجلۀ نقد جلد این گفتگوی قدیمی با گریگوری راباسا توسط توماس هوکسما صورت گرفته و در   1
االت به دلیل ؤ برخی سبه چاپ رسیده است.  1978در سال   eview)R(Translation ترجمه

 بودن با عالیق مترجمان ادبی در ایران حذف شده است. ارتباطبی
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 دیمتن، شا قیجز خواندن دق ستین یزیاعتقاد من که ترجمه چ نیبر ا ستا ینکته گواه
تا حد امکان  کنمیمیسع کنمیرا شروع م یکتاب ۀترجم ینوع خواندن متن. وقت نیتر قیدق

را درست برسانم چون در  یاست که معن نیمرحله، هدفم ا نیبروم. در ا شیپ عیسر 
را درست  یمطمئن باشم که معن خواهمیم یدر مرحله بعد هیاول ۀنسخ نیا یسینو باز 

که قالب نیولوا سمینو یم قیآن را دق یدشوار باشد، معن یعبارت ۀ. اگر ترجمامدهیفهم
قالب جمله را اصالح کنم. هدف من  توانمیبعدًا م ینطورینباشد. ا بایام چندان ز جمله

 کنمیصفحه که ترجمه م یس ای ستیاست. هر ب یاز خستگ یریزدن جلوگرج نیاز ا
مرحله سرعتم کندتر است و بر  نی. در اکنمیم یسیام را بازنو عقب و ترجمه گردمیبرم

. کنمیتمرکز م شتریکنم ب دایرا در فرهنگ لغت نتوانسته بودم پ شانیکه معان یکلمات
تر سیسل یزبانخام ترجمه کرده بودم حاال به  یراکه به شکل ییهابخش نیهمچن
است. در گوشه و کنار متن  یینها ۀترجمه، نسخ نی. در اکثر موارد همکنمیم یسیبازنو 

خواندن ترجمه  نیبتواند ح سندهیتا نو  کنمیمطرح م یو سواالت گذارمیم ییهم عالمتها
آنقدر کم تعداد  سندهینو  یشنهادهایپ نیموارد و همچن نیو پاسخ دهد. ا ندیبآنها را ب

 بگنجانم. یینها ۀآنها را در نسخ یراحتهب توانمیهستند که م
 ستیپیتاگرفتن . کندیم پیتا میبرا یکسرا چه میهاترجمه پرسندیاز من م هایلیخ

چون  کنمیم پیرا خودم تا میها. ترجمهآوردیمنییسرعت کار را پابد نیست، ولی 
 توانمیکه بخواهم م یرییهر تعداد تغ کنمیرا آماده م یینها ۀدارم نسخ یوقت یطورنیا

 یگاه یتر شود ولسیاست که ترجمه سل نیا راتییتغ نیاعمال کنم. طبعًا هدف ا
 نیا رمبهتر بوده است. به نظ هیاول ۀهمان ترجم نمیبیم کنمیرا که نگاه م هیاول سینو شیپ

را از تجربه  نیصورت گرفته است. ا یکه ترجمه درچه روز نیدارد به ا یبستگ مسئله
با کلمات  کنمیفرد انتخاب م یکه در روزها ی. انگار کلماتمیگو یم مایدانشگاه

و  برمیکار مروش را به نیهم شیوبهمه کتابها کم ۀزوج فرق دارند. در ترجم یروزها
عمل  عادت و قیکه من از طر  میبگو  توانمیم ،دینام کیروش کار را تکن نیاگر بشود ا

د یبا سنده،یهم راحت است. به نظر من مترجم، مثل نو  یلیو خ امدهیرس کیتکن نیبه ا
  .دشوار است یقدر کافکند، چون  ترجمه به یدر روند کار احساس راحت

  برد؟یالزم چقدر  زمان م یهاترجمه و انجام پژوهش ۀینسخه اول لیتکم یکلطور به ▪
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پرسش بدهم.  نیبه ا یجواب مشخص توانمینم راباسا:
است:  لیدخ یمتنوع یرونیهر کتاب عوامل ب ۀدر ترجم

و  دیسف یایمسافرت، کاشت لوب ،یدانشگاه فیوظا
و بر سرعت ترجمه  کنندیم رییعوامل هر هفته تغ نی. ارهیغ
که  ،میداشت« سنجترجمه». اگر گذارندیم ریتأث
را که صرف ترجمه شده محاسبه  یعاتسا توانستیم

در  یسنجترجمه نیوجود چن یپاسخ شما را برحسب ساعت بدهم. ول توانستمیم ،کند
گیرد. میاست از من  یضرور اریبس میرا که برا یو آرامش کندیم جادیکارم اخالل ا

فرق  گریبه کتاب د  یکنم از کتاب تا فکر کشمیهم که از ترجمه دست م یمدت زمان
مواقع  شتریاما ب برد،یکتاب چقدر زمان م کی ۀترجم دانمیابدًا نم لیدل نیکند. به همیم

من درمورد  یالیخ. خوشرمیپذیترجمه را زودتر از آنچه الزم است م لیاالجل تحو ضرب
 نمینشیندارم و م یگریکار د  کنمیم الیاست که خ لیدل نیاالجل احتمااًل به اضرب

را که  مزیتا ورکیو ین ۀنان و خواندن روزنام دیخر  ی. ولکنمیم پیات کسری وتریپشت کامپ
  .رمیگیکم ماست دست ریگوقت بسیار  کشنبهی یدر روزها

، داشتم به او گفتم که 77 ینقدادب ۀمجل راستاریو  س،یکه با رونالد کر  یادر مکاتبه راً یاخ ▪
 ینیشعر، چون ملزم به بازآفر  ۀدارد تا ترجم یشتریب یمترجم آزاد ،نثر ۀدر ترجم کنمیفکر م

  د؟یموافقبا من . شما ستیکلمات ن زئیج یهاو تفاوت ییمعنا ظرائف
 یاآن کار ساده یدرست ۀبه مترجم دارد و اظهارنظر دربار  یبستگ مسئله نینظرم ا به راباسا:

ندرت و به سدینو یخاص خود را از متن م ۀترجم ی. از نظر من، هر مترجمستین
 ۀکه ترجم امدهیترجمه د  ینارهایباشند. بارها در سم کسانیکه دو ترجمه  دیآیمشیپ

من  ۀاست که ترجم نیا میبگو  توانمیکه م یزی. چستیهم ن هیاصاًل شب انیدانشجو 
ها و اگرچه استدالل دهمیم حیهمکارانم ترج یهامن است و طبعًا آن را به ترجمه تیروا
 ۀبه انداز  دیبا زین ینثر ادب ۀمترجم در ترجمکه  کنمی. فکر مکنمیآنها را درک م لیدال 

شعر  ۀکه در مورد ترجم یزیچ فنظرم خالدرواقع، بهباشد. بندیشعر به متن مبدأ پا ۀترجم
بتواند  ینشان بدهد تا به شکل یشتریانعطاف ب دیمترجم شعر با یعنیدرست است؛  دیگفت

 یابوده است. ترجمه نیهم شهیهم دانته ۀشعر را حفظ کند. مشکل ترجم یساختار صور

 ۀجمتر مترجم در 
به  دیبا زین ینثر ادب
شعر  ۀترجم ۀانداز 

 بندیاپبه متن مبدأ 
 باشد.
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آموزش ترجمه  یاست؛ من بارها از آن برا زیبرانگنیکرده تحس ئهاز دانته ارا نکلریکه س
عنوان ترجمه را به نیا نکلریاست. )البته سبوده زیآمتیکار هم موفق ۀجیام و نتکردهاستفاده

 یترجمه تازگ نیکه به شعر است به چاپ رسانده، اما ا یاصل ۀهمراه با نسخ یکمک یمتن
 ،یاست، اما  َچرد رممکنیغ مایر  ترزاوزن  ینیاز دست نداده است.( بازآفر  چیخود را ه

کار  نیا یاست و برا کیوزن نزد  نیبه ا اریکرده که بس جادیاشعار دانته ا ۀدر ترجم یوزن
متن  رییتغ نکلریس یبرا کهیدرحال ؛بدهد ییهایبه خود آزاد نکهینداشته جز ا یاچاره

شعر  ۀنثر کاماًل تحت کنترل مترجم است، اما در ترجم ۀنداشته است. ترجم یضرورت
  .آنها را کنترل کرد دیبا هشاعران هستند ک نیمعمواًل ا

 دیکه ترجمه کرد  ییهااز رمان کیکدام 1966در سال  یبازلیلیکتاب  ۀاز ترجم بعد ▪
  بوده است؟ زتریبرانگتر و چالشسخت
که به چاپ  ییهاترجمه نیبوده است. از ب نیتر گفت کدام رمان سخت شودینم راباسا:

رمان هست،  کی یتر بود. ولسخت هیبتوان گفت نسبت به بق دیرا شا سویپاراد  اند،دهیرس
 ۀسندینو  کیاز  فاندادوررمان . دیبه چالش کش یمرا حساب، که البته هنوز چاپ نشده

در  شهیفرد است و آنقدر ر آنقدر منحصربه سندهینو  نیا سبک. نونیپ اینام ِنلبه یلیبرز 
از هر  شیخانم ب نی. اشودیمنتقل نم یسیبه انگل یراحتهدارد که ب یفرهنگ پرتغال

 دیاست. شابهره برده اش در نوشته یزبان پرتغال یسبک یهاتیاز قابل یگرید  ۀسندینو 
توانسته نخانم  نیا ۀبه انداز  یاسندهینو هیچ  یگریزبان د  چیدر ه س،یجو  مزیاز جریغبه

 مینکته را هم بگو  نی)البته ابرد. بهره ب اشیفرد زبان مادرقدرت منحصربه ایاز عصاره 
دارد و  یادهیچیسبک پ.( کورتاسار ستین سیجو  یروعنوان دنبالهچیهبه نونیپ دایکه ِنل
 ۀ. اما به نظر من ترجمشودیافراد م نیباعث تعجب و تحس سندهینو  نیمن از آثار ا ۀترجم

مخصوصًا آن دسته از  ،است اسیآستر  یهاتر از کتابمراتب آسانکورتاسار به یهاکتاب
 بیعج دیو پرطمطراق نوشته شده است. شا یمیقد یکه به زبان اسیستر آ یهاکتاب

خوب،  رتر است از ترجمه نثسخت ارینثر بد بس ۀبه نظر من ترجم ینظر برسد، ولبه
 ۀباشد. با خودم عهد کردم که ترجم نوشته شده دهیچیپ یکه نثر خوب به زباننیولوا

 ۀتر از ترجمغالب آنها دو برابر سخت ۀچون ترجم قبول نکنمدیگر را  یدانشگاه یهارساله
است.  یاکنندهکسل اریمترجم کار بسدیدگاه رمان خوب است و لذا از  ایداستان  کی
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 نیتر مارکز آسان ایمن آثار گارس یبرا یکنند ولحرفم تعجب نیا زا یممکن است برخ
اگر اشتباه ، کنمیفکر مام. االن که به گذشته حال ترجمه کردههاند که تاببوده ییهاکتاب

. آنقدر راحت که انگار رفتیمشیراحت پ یلیخ پدرساالر زییپاکتاب  ۀنکنم ترجم
  .خواندمیو با لذت م یآسانمتن را به نیداشتم ا

 نیا یهافصل ایآ د؟یاستفاده کرد  یکورتاسار از چه روشاثر  یبازیلیلکتاب  ۀترجم در ▪
  ان؟یدرم کی ای دیکرد یترجمه م بیترتکتاب را پشت سر هم به

باعث  یتا حد ینوع سخت نینظرم اچندان دشوار نبود. به قتاً یکتاب حق نیا ۀترجم راباسا:
آثار  ۀاز ترجم شهیاست. واقعًا هم ینیدلنش ۀکه تجرب شودیمترجم م حیو تفر  تیخالق
 کی یدو رو یراستهب ،و احساس یطبعکه شوخ داندیام چون او مبردهلذت ویخول

رج نزدم و به  یباز یلیل ۀ. در ترجمدیعشق نام رابتوان آن  دیکه شا یااند. سکهسکه
تر هم بخشداد و  ترجمه لذت جهیروش خوب نت نیرفتم. ظاهرًا ا شیها پفصل بیترت

بود  گفته یبه شوخ وی. خولخواندیم بیخواننده هم کتاب را به همان ترت چون واقعاً  ؛شد
از  یاریبس دیفهم یوقت یترجمه کرد ول ایخواند  توانیم یمختلف یهاکتاب را به روش

  کرد. رتیاند حگرفته یجد نقدریمنتقدان حرف او را ا
تر است: یک مهم این است که کدام مسئله»... اید که ای در باب ترجمه گفتهدر مقاله ▪

اید زبان بسیار سلیسی دارند و کرده هایی که ترجمهبسیاری از کتاب«. دقت یا سالست نثر
که برای حفظ لحن آنحال ؛بودن زبان آنهاستها هم به دلیل همین سلیسثیر این ترجمهأت

هایی که یسنده الزم است گاه به نفع دقت عمل کرد. در کدامیک از رمانمتن یا سبک نو 
   ید با تعارض میان سالست و دقت روبرو شدید؟اهکردترجمه

ولی ، شوندآل سالست و دقت با هم جمع میایدهۀ به نظر من فقط در یک ترجم راباسا:
گاهانه  یکس رمیپذینم حقیقتًا  .سدیبنو  سیسلی نثر خواهدیم که بگذارد رپایز  را دقتآ

گاهانه، هخود من تاب هی ویراستار در گاام. کمتر چنین کاری کردهحال، حداقل آ
بیند که به نظرش عجیب است یا انگلیسی نیست. در من عبارتی را می ۀکنار ترجموگوشه

کار را توانم بگویم این این موارد قطعًا دقت بر سالست غلبه پیدا کرده است. اما نمی
گاهانه و ب   .است کاماًل اتفاقی بودهام. کردهخاطر جبران چیزی دیگر هآ
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با تعارض میان دقت و سالست  پاییز پدرساالرآیا در ترجمۀ ساختارهای نحوی کتاب  ▪
   روبرو نشدید؟

 این ۀچندان مطرح نبود. روش من در ترجمپاییز پدرساالر در ترجمۀ  مسئلهنه، این  راباسا:
گاهانه»توان های گارسیا مارکز، چیزی بود که آن را میکتاب، مثل سایر کتاب  2«روش ناآ

گاهانه نثر این نویسنده طوری است . رودکار میهای که در تألیف بنامید، مثل روش ناآ
آمده که عبارت یا دهد و این مزیت بزرگی است. بارها پیشتن به ترجمه میراحت که 

شد آن عبارت م که بهتر از آن نمیاهام و دیدام دوباره خواندهکردهترجمهای را که جمله
با  کار بسیار سلیس هم هست. به نظرم ۀکرد و در اکثر موارد نتیجرا به انگلیسی بیان

ای نوشت که دقت و سالست را با هم توان ترجمهها میوسواس در انتخاب معادل
آید و ذهن او را فعال کار مترجم میهاینجا خیلی بکند. فرهنگ لغت دوزبانه در جمع

شود. کنم تعارض بین دقت و سالست در ترجمۀ شعر بیشتر دیده میمیکند. فکرمی
ام. در آمده شعر ترجمه کنم، اما تعداد زیادی ترجمۀ شعر را ویرایش کردهخیلی کم پیش

کنند. ن نثر دقت را فدا میخالل این تجربه متوجه شدم که مترجمان شعر بیشتر از مترجما
کنند اما بیشتر افرادی که شعر ترجمه می ؛البته در بیشتر موارد لزومی به این کار نیست

کنند و این ورزی خود غلبهتوانند بر میل ذوقًا نمیعشان شاعرند و طبد در زبان مادریخو 
بندی این پاسخ شتابزده در در جمع .رساندبه پیام شعر آسیب می

عارض میان سالست و دقت، باید بگویم که مترجم دقت باب ت
گاهانه بجوید ولی سالست را باید به غریزه، یا هر اسم  را باید آ

خواهید روی آن بگذارید، واگذار کند. این حرف دیگری که می
بنده خوراک ساختارگرایان است و برخی از پیروان آنها مفصل به 

علوم انسانی  ۀکه در مورد هماند. اما، چنانپرداخته مسئلهاین 
در توان یهای کلی ساختارگرایان را نمظریهصادق است، ن

 کار بست.آزمایشگاه، در اینجا یعنی در هر تک ترجمه، به
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نمیپذیرم 
گاهانه  کسی آ
دقت را ز یرپا 

بگذارد که 
میخواهد نثری 
 سلیس بنو یسد.


