
 
 

 

  ؛مترجم ادبیگفتگو با 
 (2گریگوری راباسا )

 معاذاللهی هترجمۀ پروان
 عصر رفسنجان دانشگاه ولی

 
های ترجمۀ دیالوگ اشاره کردید و گفتید که ترجمۀ وهای قبلی به دشواریگدر گفت ▪

دقیقًا مشکالت ترجمۀ های نمایشنامه است. دیالوگ ۀترجمتر از های رمان بسیار سختدیالوگ
  دیالوگ در ادبیات داستانی چیست؟

ام، ولی فکر ام االن مطمئن نیستم که دقیقًا چه منظوری داشتهاگر چنین حرفی زدهراباسا: 
تر است چون های نمایشنامه آسانکنم منظورم این بوده که نوشتن )و ترجمۀ( دیالوگمی

ها طبیعی و واقعی به نظر برسد؛ ولی در دیالوگکنند تا کارگردان و بازیگران کمک می
بودن های رمان، نویسنده )و مترجم( تنها هستند و حس طبیعینوشتن )و ترجمۀ( دیالوگ

های بعضی از نویسندگان های رمانترجمۀ دیالوگزبان را باید روی کاغذ القا کنند. 
های کند تفاوتچون این نویسنده سعی می ؛مخصوصًا آستریاس برایم دشوار بوده

ای میان اشخاص متعلق به طبقات اجتماعی خاص یا مناطق جغرافیایی خاص را نیز لهجه
بازیگران  ۀکه گفتم، مترجم این کار را به عهد طورهمانثبت کند. در ترجمه نمایشنامه، 

ها به زبان مقصد کمی عجیب به نظر گذارد. اما در ترجمۀ رمان انتقال این ویژگیمی
بلکه تالش ؛ کنمبند نمیخودم را خیلی به متن اصلی پایمن در این موارد رسد. می
تخیل خواننده تأثیر مورد نظر نویسنده را به طریق دیگر منتقل کنم.  ۀکنم به اتکای قو می

خواهد بگوید که قهرمان داستانش فردی روستایی است، مترجم اگر نویسنده می مثالً 
مترجم  ۀدانیم که وظیفدیگر، میروستایی تصنعی خلق کند. ازطرفتواند نوعی زبان می

این است که طابق النعل بالنعل اثری را در زبان دیگر بازآفرینی، یا به تعبیر علمای علم 
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کردن متن مبدأ نیست منظورم وقتی گفتم کار مترجم روتوشکند. « کلون»ی، ژبیوتکنولو
ای هستند دست به روتوش دادهای عصاقورتهآدم همین بود. بعضی مترجمان که ذاتاً 

ها باید به زبانی طبیعی زنند. در آثار مدرن دیالوگها لطمه میزنند و به دیالوگمتن می
کنند که انگار بلد نیستند ها طوری دیالوگ را ترجمه میمترجم نوشته شود. اما بعضی

 کنند.طبیعی صحبت
های اید، آیا بین رمانادبیات داستانی آمریکای التین داشتهای که از ترجمۀ با توجه به تجربه ▪

 کنید؟ بزرگ این قاره در ده یا پانزده سال گذشته نوعی یکدستی و ارتباط متقابل احساس می
هایش با نویسندگان آمریکای کنم لوئیس هرس در عنوان مجموعه مصاحبهفکر می راباسا:

است. عنوان کتاب بسیار گویاست: به سوی  التین به وضوح به این موضوع اشاره کرده
این نویسندگان آمریکای  ۀهای همای که در گفتهپسند. به عقیدۀ من، نکتهادبیاتی عامه

نویسندگان مدرن مشترک است.  ۀهای همای است که در گفتهالتین مشترک است نکته
 التین آمریکای سابقًا نویسندگانخواهی نویسنده باشی باید عضو باشگاه باشی. اگر می

نوشتند و ابدًا پیشرو محسوب گرا بودند که آثاری به سبک قدما مینویسندگانی واپس
  تر.از زمان خود جلوتر باشد، نه عقبنویسنده کالسیک وقتی موفق است که شدند. نمی

زیراکه در قرن نوزدهم آثاری به سبک  ن این نویسندگان ماشادو د آسیس استثناستدر میا)
تا همین اواخر خارج از وطنش یعنی برزیل که هرچند ، کردهای قرن بیستم خلق میرمان

  (نوشت.به این دلیل که به زبان پرتغالی میشاید  شناختکسی او را نمی
الفه کنیم که از منتقدان ترجمه کخوانیم، احساس میمیشما را که « شّم ترجمه»مقالۀ  ▪

 بینید؟بهبودی میترجمه  در کیفیت نقدهای 1970آیا از زمان چاپ این مقاله در سال  .ایدشده
گیر نیستم. رسد سختنظر میمن نسبت به منتقدان ترجمه آنقدر که در این مقاله به راباسا:

ام، منظورم همان افرادی بوده که آالستر رید از منتقدان ترجمه گله کردهدر آنجا اگر 
ای از دستهکنند یا تفریط. غالب منتقدان ترجمه یا افراط می نامد.می« های ترجمهپلیس»

بینند. نمیدرستی هشوند که کلیت اثر را بجزئیات ترجمه دقیق میآنها آنقدر در 
افتد. البته در که جنگل از چشمشان میشوند جذب درخت میآنقدر معروف، قولبه

ام که نقدی که منتقد بر آنها وارد ها یا در اکثر آنها متوجه شدهارزیابی بسیاری از ترجمه
خاطر جهل داده که گاهی به باهی در ترجمه رخجاست. یعنی واقعًا اشتهکرده کاماًل ب
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است. مثاًل، اگر مترجمی در ترجمه از  دقتی او ناشی شدهمترجم بوده، اما غالبًا از بی
 گیرد، به احتمال زیاد ازاشتباه می sentirۀ را با کلم sentarاسپانیایی به انگلیسی کلمۀ 

گاهیبی اهمیت دست معمواًل سطحی و کماشتباهاتی ازایناش. دقتی اوست نه از ناآ
ارزش است. معمواًل دانشگاهیانی که هستند و نقدی که به این اشتباهات اهمیت دهد بی

نویسند و من این افراد را ایرادگیر دغدغۀ زبان مبدأ را دارند، چنین نقدهایی بر ترجمه می
 بهکه را  targetۀ جا بگویم که کلم)اجازه دهید همین دانم نه منتقد.ای مییا مالنقطه

کند که پسندم، چون برای من چیزی را تداعی میرود نمیکار میهزبان مقصد بمعنی 
ای به آن شلیک شده است(. منتقدان مالنقطهالاقل با نیتی رذیالنه کشته یا سالخی شده و 

ارزیابی درستی از کلیت ترجمه ارائه کنند چون داوری در این زمینه بسیار دشوار توانند نمی
 است.  

 ارزیابی ترجمه هستند؟ الزم برای پیشینۀ موافقید که اکثر منتقدان ترجمه فاقد مهارت یا  ▪

صالحیت ندارند و رند زبان مبدأ نداشناخت چندانی از منتقدانی هستند که بله،  راباسا:
کنند. گاهی ممکن است ای صحبت کنند ولی در مورد آن اظهار نظر میدر مورد ترجمه

یافته و به کتاب دیگری تبدیل شده در  کلی تغییرهاثر بمترجم آنقدر اشتباه کرده باشد که 
رد آشنایی ندا أناچار اشتباه خواهد بود. منتقدی که با زبان مبد هنتیجه هر تفسیر کتاب هم ب

رمان را به مثابۀ اثری که به زبان انگلیسی نوشته شده گیرد و مترجم را ندیده می غالباً 
 زند. کند. چنین منتقدی به ترس مترجم دامن میبررسی می

فضایی مدد زبان خود در این اثر، آستریاس به»: نوشتهتند  بادپست در نقدی بر کتاب واشنگتن ▪
آنچه در این عبارت عجیب «. کننده استآور و کالفهخفقانقدرتمند، که کند خلق میاستوایی 

با زبان آستریاس در  زبان شما در ترجمۀ انگلیسی کامالً کند است این است که منتقد ادعا می
 گرفتن مترجم؟ مترجم است یا نادیده توصیفی تعریف ازآیا چنین . متن اصلی یکسان است

نه تعریفی از زبان جا که زبان ترجمه همان زبان آستریاس است هناباظهارنظر این  راباسا:
گاهی منتقد از نقش مترجم را نشان می دهد. جالب است بدانید آستریاس است و نه آ

اند. توصیف کرده« غیرانگلیسی»که برخی منتقدین در مجالت دیگر زبان این ترجمه را 
کردن ه روتوشرجمآن مقاله را بنویسم و بگویم که تشد که خواندن این نقدها باعث

هستند اظهارات عجیب یک سری که شما گفتید  طورهماندست نقدهایی ازایننیست. 
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کنند، اما مهارت مترجم را تحسین میسو شان ازیکفارغ از درستی یا نادرستیکه 
گیرند به مترجم که از خواندن ترجمه میرا چون تأثیری  کنندمی او را تحقیردیگر ازسوی

شوند. دهند و برای او بابت خلق آن تأثیر در زبان انگلیسی اعتباری قائل نمینسبت نمی
متن مبدأ با منتقد شنایی است که از عدم آشکالتی یکی از م که گفتم، طورهمان، این

نباشد که فکر  عقلکمآنقدر پست هم امیدوارم درمورد منتقد واشنگتن. شودناشی می
این هم خودش دلیل دیگری است ه است. تکند آستوریاس این اثر را به زبان انگلیسی نوش

انجمن ِپن البته طبق مانیفست روکش جلد ترجمه قید شود. روی باید نام مترجم بر اینکه 
قید شود، اما انتشارات ترجمه  جلدروکش نام مترجم بایستی روی ترجمه،  ۀدربار 

کناف تنها ناشرانی هستند که به طرق گوناگون این کار را شرکت انتشاراتی دانشگاهی و 
را روی جلد  «گوری راباساگریبا ترجمۀ عالی »کنند. در بسیاری از مواقع، عبارت می
  ذکر شده باشد.تعریف این توجیه در بینیم، بدون اینکه مطلب دیگری می

هم غنیمت است. بهتر است از اینکه مترجم را ندیده بگیرند. « عالیۀ باترجم»همین عبارت  ▪
یت انجام یک بررسی لاز زیر بار مسئو  اینسنجیدهشما منتقد با گفتن چنین عبارت به نظر ولی 

  نیست؟گرفتن او درعین نادیدهمصداق ستایش مترجم این عبارات کند؟ شانه خالی نمیانتقادی 
نظرم اگر بهآمیز هستند. تشویقها ستایشها و گونه عبارتاینبدیهی است که  راباسا:

 لذتهایی که البته احمقانه است ها و ستایشتعریفچنین  احساس بودم و ازو بی بینواقع
مصداق ستایش ات عبار این گفت شود نمی کردم.بردم به این خوبی هم ترجمه نمینمی

جز در هبشود. البته اسم مترجم در نقد ذکر می چونگرفتن اوست مترجم در عین نادیده
چندان بر روی موارد ترجمۀ جدید از آثار کالسیک، منتقد باید نقدش را کوتاه بنویسد و 

نقد هم باید به مند هستند و ها به خود کتاب عالقهحقیقتًا خوانندهکید نکند. أ ترجمه ت
دست را بایستی به مجالتی مانند مجلۀ شما سپرد چون له بپردازد. نقدهایی ازاینئهمین مس

 آنچه باعث دلگرمیکنند. خوانندگان هم از آنها استقبال میواقعًا مورد نیاز هستند و 
برای موقوفه ملی »های مالی فدرال مانند و سازماننهادها مترجمان شده این است که 

این است. ی این نشانۀ بسیار خوباند. بردهبیش از پیش به نقش مترجمان پی «علوم انسانی
ام است که من فهرست آن را دیدههای مالی کردهنهاد در سال گذشته به مترجمان کمک

ها ها طبق اولویت و اهمیت کتاباین کمک یاست که اعطاو کاماًل مشخص 
اند کاماًل هایی دریافت کردهبسیاری از مترجمانی که چنین کمک است.بوده
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خوبی ترجمه خواهندشد و ازآنجاکه هها بتوان گفت که کتابشده هستند و میشناخته
شده هم ترشناختهمد مطمئنم که مترجمان کشوندقت نظارت میهمترجمان در این نهاد ب

 مترجمان خوبی هستند. 
 شعر بیش از ترجمه نیاز به کمک مالی دارد. ،های ادبیاحتمااًل در قیاس با سایر آفرینش

است. من هنوز له، آموزش ترجمه نیز با اقبال و توجه خوبی روبرو شدهئدر رابطه با این مس
توان به کسی که شعر گفتن را نمی طورهمانمطمئن نیستم که بشود ترجمه را آموزش داد، 

تواند برای افراد مستعد مفید باشد. به من در تمرین آن تا این حد می یاد داد. اما قطعاً 
آموز مدرک ترجمه را گذرد و وقتی که ترجمهش میخیلی خو  های آموزش ترجمهکالس

برم. این افراد مانند افرادی که آموزش کند بیشتر از آموزش ترجمه لذت میدریافت می
 نفسی باشند که مورد نیاز است.توانند استعدادهای تازهاند مینگارش دیده

 کنید؟میهای ترجمه را به چه روشی برگزار ها و کارگاهکالس ▪
اگر چنین البته کنیم، های مختلف ترجمه را بحث میهایم نظریهدر کالس راباسا:
کنیم و های کالسیک صحبت می. در مورد برخی ترجمهود داشته باشدی وجهاینظریه

بخش اعظم کالس کنیم، ولی کنیم و نقد میهای مختلف را با هم مقایسه میترجمه
کنیم و میو نقد . ترجمه هر دانشجو را خوانده شودیصرف بررسی ترجمۀ دانشجویان م

حلی شوند و راهباشد همگی وارد بحث میای مشکل خاصی وجود داشتهاگر در ترجمه
گیرد در ها صورت میبرخورد آراء و سلیقهکه در آن جمعی کار  ۀشیو دهند. این می ئهاار 

نتیجه داده  نیز کارگاه اودیسهحتی در . دهدهای ترجمه خیلی خوب جواب میکالس
امکان حد همگی تا کردیم و در این کارگاه یک شعر از اودیسه را انتخاب میاست. 

 کردیم.ترجمۀ آن را تصحیح می
در دانشگاه نیویورک دارد؟ لیسانس و دکتری مقاطع فوقرشتۀ ترجمه در دانشگاه کویینز آیا  ▪

نامه دکتری اثری را ترجمه کند به تواند به عنوان پایانمیدکتری رشتۀ ادبیات تطبیقی دانشجوی 
 اش بنویسد و تعلیقات و کتابنامه هم داشته باشد. ای بر ترجمهشرط اینکه مقدمۀ عالمانه

است های انتقادی رسالههایی بسیار ارزشمندتر از بسیاری از نامهچنین پایان نظرمبه راباسا:
امیدوارم این اقدامات در سایر جاها نیز صورت شوند. که  صرفًا از روی تکلیف نوشته می
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هایی برای این منظور اعطا کند. بورس «برای علوم انسانیموقوفه ملی سازمان »بگیرد و 
تا یافته شده اختصاصبه ادبیات ترجمهامروزه در رشتۀ ادبیات واحدهای درسی بیشتری 

اگرچه مدرسان زبان واسطه بخوانند. بیتر و ا سریعملل دیگر ر دانشجویان بتوانند ادبیات 
ماند که آیا اینها و چنان از ترجمه بیزارند که آدم متحیر میچنین کاری سخت مخالفند با 

را به این زبان بخوانند یا اینکه  گیلگمشبه زبان سومری آنقدر مسلط هستند که کتاب 
رفته به مهاین عالقۀ همگانی به ترجمه رویبینند؟ نیازی به خواندن این کتاب نمیاصاًل 

 دهند. زبان آموزش میافرادی که صالح است، ازجمله به صالح همه 
 «موقوفه ملیسازمان »یکی از مسئوالن در شود، به ترجمه اقبال بیشتری میروز هروزببااینکه  ▪
بسیاری از از ها ایاالت متحده از لحاظ تعداد و کیفیت ترجمه»است که تازگی اعالم کردهبه

 به نظر شما این حرف درست است؟ «. کشورهای دیگر فاصله دارد
های ها از رماناین ترجمهغالب اما کنند، ما ترجمه میبسیاری از کشورها بیشتر از  راباسا:

شوند. به فراموشی سپرده میزود خیلیماست که  خود ارزشهای کمکیفیت یا کتاببی
های نامیم، کتابمی« فرعیهای زبان»آنها را بینی هایی که ما با خودبزرگزباندر مطمئنًا 

توانم در مورد دارد که بایستی ترجمه کنیم. چون اطالعات کافی ندارم نمیزیادی وجود 
این موضوع با آمار و ارقام صحبت کنم، اما شک ندارم که در زبان پرتغالی آثار زیادی 

ای کنیم یا عالقهاگر کم ترجمه میبه نظر من،  برای ترجمه به زبان انگلیسی وجود دارد.
های خارجی زبانو  نسبت به فرهنگباز از دیرست که به ترجمه نداریم دلیلش این ا

گرایی پیدا شده است، ولی این . اخیرًا توجهی نسبت به قومیتایمنظر بودهتنگ
به موسیقی روستایی و زبانی که غالبًا در حد کالم استاندارد هم نیست گرایی را قومیت

ایم از کالباس لهستانی صحبت کردهایم. مثاًل آنقدر که در انگلیسی از تنزل داده
های کتابجالب است که . مایشناس لهستانی حرفی به میان نیاوردهکوپرنیک ستاره

مثاًل در  یابد ولیراه نمی تایم ۀمجل پرفروشکتب فهرست گاه به هیچغیرانگلیسی زبان 
در برزیل های پرفروش فهرست کتابافتد که کتابی برزیلی در برزیل بسیار نادر اتفاق می

  گیرد.قرار


