
عزت اهلل فوالدوند     زبانوترجمه*

ترجمه رشتة عجيبي است. بد نيست در اينجا مقدمه اي به نقل از يكي از كهن ترين متون 
مقدس عرض كنم تا راه براي بحث آماده تر شود.

در عهد عتيق، كتاب مقدس يهوديان، در »ِسفر پيدايش« باب يازدهم آمده است:
و تمام جهان را يك زبان و يك لغت بود. . .  و واقع شد كه  ]آدميان[ . . .  به 
يكديگر گفتند بياييد خشتها بسازيم و آنها را خوب بپزيم، و ايشان را آجر 
به جاي سنگ بود و قير به جاي گچ. و گفتند بياييد شهري براي خود 
بنا نهيم و برجي را كه سرش به آسمان برسد تا نامي براي خويشتن پيدا 
كنيم مبادا بر روي تمام زمين پراكنده شويم. و خداوند نزول نمود تا شهر 
و برجي را كه بني آدم بنا مي كردند مالحظه نمايد. و خداوند گفت همانا 
قوم يكي اس��ت و جميع ايش��ان را يك زبان و اين كار را شروع كرده اند و 
اآلن هيچ كاري كه قصد آن بكنند از ايشان ممتنع نخواهد شد. اكنون نازل 
شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش سازيم تا سخن يكديگر را نفهمند. 
پس خداوند ايشان را از آنجا بر روي تمام زمين پراكنده ساخت و از بناي 

شهر باز ماندند. و از آن سبب آنجا را بابِل ناميدند. . . 
اين بود روايت يهود از پراكندگي قومي و مكاني و زباني بني آدم كه، گفته مي شود، پيشينة 
آن به اس��اطير بابِلي در بين النهرين مي رسد. اما صرف نظر از سابقه و پيشينه، نتيجة اخالقي 
داستان، ناخشنودي خداوند از خودسري و غرور بشر است. از سوي ديگر، آدميان بنا به سرشت 
سركش خويش، تا حد امكان در صدد رفع آن پراكندگي برآمدند، و اينجا بود كه قرعة فال به 
* این مقاله نخس��تین بار در ش��ماره 78 مجلۀ »نگاه نو« منتشر ش��ده و در اینجا با اجازۀ استاد فوالدوند و سردبیر محترم »نگاه نو« تجدید 

چاپ می شود.
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نام مترجمان بيچاره زدند!
اگر همان داستان تورات را مأخذ قرار دهيم، مي بينيم كه ابناء نوع ما نه تنها از نظر زبان، 
بلكه از حيث مكان نيز پراكنده شدند، و چون مكان زادگاه فرهنگ است، پس فرهنگ بشر نيز 
به تفرقه دچار آمد. بنابراين، انتقال زباني به زبان ديگر، در اساس به معناي انتقال فرهنگي به 

فرهنگ ديگر است،  و اينجاست كه كار مترجم به باالترين درجة دشواري مي رسد. 
مي دانيم كه زبان داراي س��طحهاي متعدد و متفاصل اس��ت: آواشناسي، امال، داللت هاي 
مختلف و سرانجام معناشناسي يا سمانتيك. پيش از اينكه به هر سطح باالتر برسيم، بايد به 
نحو درس��ت از س��طح پيشين گذر كرده باشيم. اما به فرض كه همة آن مراحل را با موفقيت 
پيموده باشيم، باز ممكن است در سطح فرهنگ هر جامعه به اشكال بربخوريم. وقتي نامه اي 
را در فارسي به دوستي تمام مي كنيم، در پايان مي نويسيم »قربان شما«. معادل اين عبارت به 
انگليسي يا فرانسه يا آلماني چيست؟ اين قبيل تعبيرهاي ترجمه ناپذير در زبان هاي مختلف 
از شمار بيرون اند. به اوج اين دشواري در ترجمة شعر بر مي خوريم كه اگر لفظ به لفظ ترجمه 
كنيم چيز مضحكي از كار در مي آيد، و اگر به راه تفسير و تأويل برويم گفته مي شود از مقصود 

شاعر منحرف شده ايم. 
بدگمان��ي ب��ه ترجم��ه س��ابقة دراز دارد. ايتاليايي ه��ا ضرب المثلي دارند ك��ه مي گويد: 
traduttore, traditore يعن��ي ه��ر ترجمه اي به منزلة خيانت اس��ت. در زبان فرانس��ه نيز 

traduction, traduire )ترجم��ه كردن و ترجمه( از ريش��ه اي در التين مي آيد در اصل به 

معناي آبروريزي و منحرف كردن و خيانت. شايد به اين دليل بوده كه انگليسي  ها اين واژه ها 
را كنار گذاش��تند و به جاي آن translate, translation را آوردند كه به معناي »بردن« يا 

»انتقال« است و شبهه اي در آن نيست. 
اما آيا ترجمه واقعاً خيانت اس��ت؟ واقعيت اين است كه مردم جهان به زبان هاي مختلف 
سخن مي گويند و بايد از دستاوردها و حال و كار يكديگر آگاه شوند، و اين مهم ممكن نيست 
مگر از راه ترجمه. در انجيل از قول حضرت عيس��ي آمده اس��ت كه هيچ كس نمي تواند به دو 
مخ��دوم خدمت كند. ولي مترجم دقيقاً  برخ��الف اين قول عمل مي  كند: خدمت به بيگانه و 
خدمت به خودي؛ خدمت به نويسنده و خدمت به خواننده. بويژه در ترجمة متن هاي فلسفي، 
بس��يار پيش مي آيد كه در دو زبان مبدأ و مقصد نه تنها واژه ها و اصالحات، بلكه جنبه هاي 
دستوري دو زبان نيز عيناً با يكديگر انطباق پيدا نمي كنند. ظاهر كلمات ممكن است با يكديگر 
مطابقت داشته باشد، ولي حق حريفان پنهان و خاموش � يعني داللت هاي ضمني و التزامي 
و س��مانتيك � ضايع مي ش��ود. مترجم از سويي بايد زبان بيگانه را اهلي كند،  و از سوي ديگر 
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زبان مادري را از كنج راحت محلي و مألوف بيرون بكشد � و گرنه مرتكب خيانت شده است.
اگر چه گاهي در بعضي كس��ان گرايش��ي مي بينم كه ترجمه را كم ارج تر از تأليف بدانند، 
اما به دو دليل عمده معتقدم كه چنين كسان قضاوت شان برخطاست. نخست سابقة گرانقدر 
ترجمه در تمدن ماس��ت. خدمتي كه نهضت بزرگ ترجمه در خالفت عباس��يان به تعميق و 
توسعة انديشه و فرهنگ در سرزمين هاي اسالمي كرد بر هيچ كس پوشيده نيست. آثار حكما 
و حتي متكلمان ما در دورة درخش��ش فرهنگ اسالمي � خواه از باب تأييد و تفسير مثاًل در 
فارابي و ابن سينا و ابن رشد و خواه به قصد رد و تخطئه، في المثل در غزالي � سرشار از تأثير 
كس��اني است كه مكتوبات شان به همت آن عهد به عربي در آمد و براي دانشمندان مسلمان 
قابل استفاده شد � هر چند مي دانيم كه ايرانيان مدت هاي دراز پيش از آن دوره به زبان ها و 
نوشته هاي بيگانگان توجه داشتند. آشنايي ايرانيان با زبان يوناني از دورة هخامنشي آغاز شد. 
اردشير بابكان در كتيبة نقش رستم، يوناني را همراه با پهلوي به كار برده است. به نوشتة ابن 
نديم، اردشير كساني را براي گردآوري كتابها به  هند و روم فرستاد، و بعد پسر او، شاپور؛ اين 
كوشش را پي گرفت و همة آن كتب به پهلوي ترجمه شد. در تاريخ ابي الفداء نيز آمده است 
كه شاپور، فرمان داد تا كتابهاي يوناني به پهلوي در آيد. در كتاب تاريخ علوم عقلي در تمدن 

اسالمي، تأليف دانشمند فقيد ذبيح اهلل صفا مي خوانيم كه:
»مجاهداتي كه ]در اين زمينه[ پيش از خس��رو انوش��روان ]شاهنش��اه 
ساس��اني[ ش��ده بود، در برابر توجه او به علوم فاقد اهميت اس��ت. اين 
پادشاه كه هم فرمانروايي مدّبر و هم سرداري شجاع بود به حكمت نيز 
عالقه داش��ت و از فلسفة  افالطون و ارس��طو آگاه بود و ترجمة پهلوي 

كتب اين دو استاد را مي خواند.« )ج 5، ص 23(
اين موضوع از س��وية ديگر نيز در خور تأمل اس��ت. پس از تعطيل مدرس��ه هاي فلسفي 
غيرمسيحي در قلمرو امپراتوري روم به فرمان يوستي نيانوس، اروپا تقريباً تا يكهراز سال در 
آنچه به »اعصار تاريك« معروف اس��ت، فرو رفت، و احياي علم و حكمت در آن قاره از اواخر 
قرون وس��طا از هنگامي آغاز شد كه االهي دانان مسيحي به ترجمة عربي رسائل يوناني روي 
آوردند و آن نوشته ها را كم كم از عربي به التين ترجمه كردند، و بدين سان دوران درخشان 

تمدن غربي كه تا امروز نيز ادامه دارد، پا به عرصة هستي گذاشت.
از مجملي كه گذش��ت مي توان به دومين دليل اهميت ترجمه رسيد. در آن دورة يكهزار 
سالة »اعصار تاريك« چنين نبود كه متفكران و نويسندگان غربي ابداً دست به قلم نبرند. ولي 
چون افكارشان از پيوند با انديشه هاي ديگران محروم بود كه مي بايست از راه ترجمه به آنان 
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برسد، به ناباوري و واپس ماندگي محكوم شدند. به جرأت مي توان گفت كه شكوفايي دانشها 
و هنرها در هر عصر � چه در ش��رق و چه در غرب � همواره هنگامي حاصل ش��ده اس��ت كه 
متفكران و هنرمندان از قالب هاي تنگ محلي بيرون آمده اند و ديده اند كه ديگران چه گفته اند 
و چه كرده اند، و اگر بارقه اي از نبوغ در سرشت شان بوده است، انديشه و ذوقشان غنا پذيرفته 
است � و اين مقصود حاصل شدني نيست جز از راه دانستن چند زبان خارجي )كه براي همه 

كس ميسر نيست( يا از طريق ترجمه.
تحقيق در فلس��فة  علوم اجتماعي نيز مانند همة  دانش ها، امروزه با دس��تيابي به نتيجة 
كارهاي پژوهندگان خارجي امكا ن پذير است. البته غرض تقليد كوركورانه نيست. تمدن ايراني 

داراي پيشينه  هاي فرهنگي دراز و پرمحتوا و ويژگي هايي يگانه است. 
اما كساني كه شالوده هاي آن علوم را در عصر جديد افكندند و بخصوص روش ها و منطق 
پژوهش را اس��توار كردند از تمدن هاي ديگر بودند و به زبان هايي غير از فارس��ي نوش��تند. 
هيچ پژوهش��ي بدون استفادة صريح يا ضمني از كارهاي آنان مقبول اهل نظر نخواهد بود. و 

اينجاست كه اهميت كوشش هاي مترجمان آشكار مي شود. 
ولي ترجمه  چيست؟ پاسخ ساده، چنان كه قباًل به تلويح گفتيم، برگرداندن مطلبي از يك 
زبان به زبان ديگر اس��ت. اما اين پاسخ، چنان كه مي دانيم، كافي و وافي نيست. امروز با سيل 
ترجمه هايي �  چه در ادبيات و چه در علوم � مواجهيم كه حتي با كمال حسن نيت و فراخ ترين 
حوصله و اس��توارترين اراده نه مي توانيم آنها را بخوانيم و نه اگر خوانديم طرفي برمي بنديم. 
واژه ها گنگ و نامأنوس، عبارتها در هم پيچيده، نحو زبان تباه ش��ده � و حاصل معجوني كه 
به بهاي كاغذي كه روي آن به چاپ رس��يده نيز نمي ارزد. مي گويند اينان هم انسان اند؛ بايد 
بنويسند تا ياد بگيرند. ولي همين استدالل را شما از لوله  كشي كه از ناداني خانة  شما را غرق 
آب كند، يا راننده اي كه شما را در نتيجة تصادف به بيمارستان بفرستد به هيچ روي نخواهيد 
پذيرفت. هيچ عاقلي دس��ت به عمل لغو يا، به اصطالح امروزيها، فعل عبث نمي زند. به قول 
يعقوب ليث صفاري در تاريخ سيس��تان: »چيزي كه م��ن در نيابم چرا بايد گفت.« ولي زيان 

مترجمان خام دست اگر به اين حد هم محدود مي شد،  باز ما حرفي نداشتيم. 
عيب كار اين است كه خوانندة عادي پس از يكي دو بار دست و پنجه نرم كردن با اين گونه 
ترجمه ها و سرخورده از ميدان بازگشتن، بسا ديگر از خواندن بيزار مي شود. ركود غم انگيز بازار 
كتاب در ايران را نبايد فقط به پاي س��خت گيري مصادر امور و جيب  خالي مردم نوش��ت. در 
چنين وضع آشفته اي كتاب خوب هم آسيب مي بيند � بويژه امروز كه حريفان َقَدري همچون 

ماهواره و اينترنت هم وارد معركه شده اند. 
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بنابراين، باز مي گرديم به سؤال اصلي و مي پرسيم ترجمه چيست؟ همه همداستان اند كه 
مترجم بايد به زبان مبدأ، زبان مقصد و موضوع مسلط باشد. ولي با اين بيان، ترجمه با حداقل 
نيازهاي آن تعريف مي شود، و كمتر كسي است كه بجز در مورد پيام هاي كوتاه بازرگاني يا 
صنعتي از خواندن ترجمه اي بر پاية اين حداقل، خرس��ندي خاطري حاصل كند. اگر ترجمه 
صرفاً علم بود، قاعدتاً مي بايست به همين تعريف اكتفا كنيم. بسيار پيش مي آيد كه از خواندن 
ترجمه اي احس��اس مي كنيم كه چيزي در آن كم اس��ت و با متني خش��ك و بي روح روبرو 
ش��ده ايم و نمي توانيم با نويس��نده، باصطالح، ارتباط برقرار كنيم. پس ضروري است كه نكتة 
ديگري نيز به تعريف بيافزايم و بگوييم: ترجمه انتقال پيامي از يك زبان به زبان ديگر است با 
حفظ روح متن اصلي و ايجاد تأثيري هم ارز در خوانندة زبان مقصد. و اينجاست كه پاي هنر 
ترجمه به ميان مي آيد، و مي گوييم ترجمه بايد عالوه بر صحت و امانت و سالمت، به روح و 

احساس متن اصلي وفادار بماند و آن را به خوانندة زبان مقصد القا كند. 
اما گذش��ته از اينها همه، در ترجمة متن هاي فلس��في و علوم اجتماعي، مش��كل بزرگ 
ديگري نيز هس��ت و آن معادل يابي براي واژگان تخصصي آن متون اس��ت. بي شك، خواندن 
اينگونه نوش��ته ها براي بسياري از خوانندگان زبان مبدأ نيز آسان نيست، از حدود 100 سال 
پي��ش هرچه جلوتر برويم، مي بينيم هضم و جذب اين مت��ون براي خوانندگان غيِر اهل فن 
دش��وارتر مي شود. جالب نظر اينكه نه تنها در فلسفه و علوم اجتماعي، بلكه در ادبيات و هنر 
نقاشي و مجسمه سازي نيز صدق مي كند، و مردم عادي غالباً در مي مانند كه از فالن داستان 
يا شعر يا نقاشي چه معنايي بايد درك كنند. خوشبختانه در نيم قرن اخير، كوششهاي بسيار 
در كش��ور ما در زمينة معادل يابي صورت گرفته اس��ت و مي گيرد. بديهي است در اينجا نيز 
مانند هر جاي ديگر، هم اش��خاِص برخوردار از دانش و بصيرت و ذوق س��ليم فعال بوده اند و 
هم مدعيان بي دانش و بي ذوق و خش��ك مغز. شايد يكي از مهم ترين و سنگين ترين كارهايي 
كه در حال حاضر برعهدة اهل ترجمة متون فلس��في و علوم اجتماعي است، همين گزينش 
يا ابداع اصطالحات باش��د. من آرزو دارم كه اهل فن همواره در همة ش��ؤون، از جمله در اين 

زمينه، كامياب باشند. 


