
 

 
 

 زمان دست دومدست دوم از ۀ ترجم
 مهناز صدری 

 دانشگاه تهران   ت علمی (بازنشسته)ئعضو هی
 

پردازیم که نه از ای میدر این مقاله به نقد ترجمه
 زبان اصلی (روسی) که از زبان واسط (انگلیسی)

پیش از ورود به  به فارسی برگردانده شده است.
 چند نکته اشاره شود:مطلب الزم است به 

 سببانگلیسی کتاب (به ۀبه ترجمچون . ١
 ۀنشدن اسم مترجم انگلیسی در شناسنامذکر 

کتاب فارسی) دسترسی نداشتم برایم روشن نبود 
که خطاهای مترجم فارسی خطاهای خود اوست 

درنتیجه  یا تکرار خطاهای مترجم انگلیسی.
ناچار ترجمه را با اصل روسی کتاب تطبیق به
گمان خطاهایی وجود دارد که البته  ام.ادهد

انگلیسی به فارسی راه یافته  ۀاز ترجم رودمی
به دلیل فراوانی  ام.این موارد را جدا آورده .باشد

 ۀاول ترجم ۀخطاها این مطابقه تنها صدوده صفح
  است. اشاره شدههم خارج از این صفحات  ۀالبته به چند نمون. گیردمیفارسی را در بر

هم از نظر درک  ،گیرد مترجم دوممیترجمه از زبان واسط صورت وقتی بدیهی است . ٢
قرار  ،ثیر مترجم اول و نه خود نویسندهأتحت ت ،هم از نظر سبک و نیز گزینش واژه ،مفهوم

 از دست گیرد و درنتیجه از متن اصلی فاصله گرفته تا جایی که در مواردی مفهوم کامالً می
 .ماندمکانیکی به جا می ۀشده با ترجمهای ردیفتنها واژهرود و می
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 ۀاطالعاتی دربار نوشتند و ای کوتاه بر کتاب میاگر مترجم فارسی مقدمه بودمیجا به. ٣
 ودادند میدر اختیار خوانندگان ایرانی قرار  ،جایزه نوبل ادبیات است ۀکه برند ،نویسنده

) را که در متن اصلی وجود ٩ صروسیه بعد از استالین (شمار دادند گاههمچنین توضیح می
 ها از مترجم انگلیسی است یا فارسی.چه کسی به متن ترجمه افزوده و پانویس ،ندارد

 که انتخاب خود نویسنده بوده در دنیا شناخته شده است. زمان دست دومکتاب با عنوان . ٤
آخرین  ۀروزگار رفتزده و عنوان را به دست مترجم فارسی از همان ابتدا به دخل و تصرف 

عنوان جدید مغایر  ،براینعالوه کتاب شده است. ۀرفتن پیشینتغییر داده و سبب ازبین سرخ ها
بودن بودن و مبهمهای آن جذابنگاری نویسنده است که از مشخصهبا سبک روزنامه

 شود.شدن حس کنجکاوی خواننده میب برانگیختههاست که سبعنوان
 

 های نارسا که احتماًال از ترجمۀ انگلیسی به ترجمۀ فارسی راه یافته:الف: ترجمه
که به خواننده  است ترجمه شده» اظهارات شریک جرم«نویسنده به  ۀعنوان مقدم :)١٩ص(

دارد ال و حا است استالین بودهدست لنین و نظام کمونیستی همایجاد نویسنده در کند القا می
 .های یک شهروند شورویکند. مقایسه کنید: یادداشتبه آن اعتراف می

در متن  »کنیمشوروی ادای احترام می ۀما به دور « آغازین ترجمه ۀجمل :)١، س٩١ص(
 اصلی وجود ندارد. 

 ».گذارممیبومی و داخلی سوسیالیسم را کنار هم  من در این نوشته تاریخ«): ١٨س، ٢٠(ص
ثیراتش بر جامعه و نیز درون أترین تیئمن در این نوشته سوسیالیسم را با جز  :مقایسه کنید

 کنم. انسان بررسی می
من ....  مقایسه کنید: ».کردممن .... با پسری موفرفری پین بازی می«): ١٢س، ٢٢ص(

 ام داشتم.نشانی با تصویر پسری موفرفری روی سینه
یکپارچگی و  مقایسه کنید: »...غول سیاسی و اقتصادی ویران شده ... « ):٢٠س، ٢٧ص(

 .یکسانی درهم شکسته شده است
ای کنیم و در عوض چیز تازهها را ویران میکردیم سربازخانهما فکر می« ):١٦س، ٤٧ص(

شکسته را ویران و به جایش درهم ۀشدکردیم این خرابمی ما فکر مقایسه کنید:» سازیم.می
 کشوری جدید خواهیم ساخت.

 .ترجمه شده» کارگر«به  و کارمند» زنی روستایی« به، زنی شهرستانی :)١٣س، ٤٩ص(
مقایسه کنید: عشق به سراغ من آمد و  »های زیر پنجرهباختن به تانکدل«: عنوان) ،٥٠ص(

 .ها به زیر پنجرهتانک
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ترجمه  »گردهاسوزن ته« به »هانشان«و  »التحریرلوازم« به» هانامهپرسش« :)٢س، ٥٣ص(
 شده است.

. ‘باشد که در روزگار جالبی زندگی کنی’ها نفرین مشهوری دارند: چینی« ):٢١س، ٥٨ص(
 .رۀ گذار زندگی کنیها: خدا نکند در دو قول چینیبه مقایسه کنید:

 ترجمه شده است . »وسواس«به  »ایعقده: «)١س، ٦١ص(
 »امکاریالگوهای اولین «به  »امهای کاریشریکاولین «عبارت  :آخر) طرس، ٦١ص(

 ترجمه شده است. 
تلویزیون را روشن کنید، همه به زبان التی اردوگاه زندان حرف « آخر):طر س، ٦٢ص(

 ».یکی زیر آب برود. درست عین زندان است زنند...کافی است تف کنید تا سرمی
بینی همه دارند بدون هرگونه مسئولیتی کنی، میروشن میتلویزیون را که  مقایسه کنید:

 ... به چنین زندگی انسانی باید تف کرد. عین زندان است. کنند.وراجی می
سرخ  رفته مسکویرو حواسش هست که رفتهپلیس عادی مسکو در پیاده« ):٧س، ٦٥ص(

کنند و خیابان حرکت میسرخهای مسکویی در وسط  مقایسه کنید: ».بنددخیابان را می
 عاجز است. مسکو اند ... پلیس از جداکردن این دورو ایستادهها در پیادهغیرسرخ

 ترجمه شده.  »فیزیکدان« به »پزشک داخلی«عبارت  :)١٦س، ٩٨ص(
هر دو را برایشان  گفتند: برای ما یک باتوم و یک شمایل بتراشیدمردم می: «)٢١س، ٩٨ص(

شود هم چماق گفتند: از ما مثل یک تکه چوب میمردم می :مقایسه کنید ».تراشیدند
 .درست کرد هم یک شمایل

 مقایسه کنید: »از تاکستان خبر رسید که ارتش طرف مردم را گرفته...« ):١٦س، ١٣٢ص(
 ..دهان به دهان خبر رسید که ارتش طرف مردم را گرفته ..

 ».تحرکبی ۀماندنوشت: این عقبمارکس دربارۀ روسیه « ):٢س،٢٦ص(
 شده.مارکس دربارۀ مردم روسیه نوشته است: این مغول ساکن مقایسه کنید:

 
 های نارسای مترجم فارسی ب. ترجمه

ما با کرملین قدما، در ایام روزه و غذای بدون گوشت بزرگ شدیم. با ): «١٦س، ٢٤ص(
 »کمونیسم از بین رفته بود.ها به حمام خون بزرگ گذشت زمان، حساسیت

دوران کمبود گوشت و  ایم.ما در دوران آخرین رهبران کرملین بزرگ شده مقایسه کنید:
شده به پای کمونیسم های ریختهداری. با گذشت زمان خونتغذیه گیاهی مانند زمان روزه
 دیگر از یادها پاک شده بود.
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آزاد... حکومت آزاد،  ۀشده: اراداوضاع عین فرهنگ لغت دال « آخر): طرس،٢٧ص(
تعریف کرده:  دال در فرهنگ لغت خود آزادی را چنین مقایسه کنید: »فضای باز باز.

 .ای بدون مانعرهایی، اختیار عمل، گستره
اش اونیفورم و کلنگ به دستتان دهند که در نتیجهها به شما قول میآ گهی« ):٩س، ٣٣ص(

دهند و بعد نوبت ماهیگیری شده را نشانتان میهای نوسازیسربازخانهدهند. آنها می
 رسد. می

در تبلیغات تور گردشگری نوشته شده که برای احساس کامل وضعیت در  مقایسه کنید:
های ها، لباس زندانیان را خواهید پوشید و کلنگ به دست خواهید گرفت. آنها سلولاردوگاه

 برند.در آخر شما را به ماهیگیری می شما نشان خواهند داد و زندانیان را به ۀشدبازسازی
پردازی هستیم. روحمان دچار فشار و عذاب است، لهای خیاالبته ما آدم« ):١س، ٤٠ص(

دیگر توش و توانی  شتیاقااما نه آنقدر که بگویی کارش تمام است. بعد از آن همه شور و 
 »نداریم. درواقع کار هیچ چیز دنیا تمام نمی شود.

کشد، ولی در پردازیم و روحمان در تب و تاب است و زجر میالبته ما خیال مقایسه کنید:
 شود. دیگر توان پیشرفت نداریم. کار متوقف شده است.نمی پیشرفتی حاصلکار 

نیست. ما هم مثل  های دیگرحاال زندگی ما بدتر از زندگی ملت« آخر): طرس ،٢٥ص(
 ».کنیمکردیم این بار باالخره تکلیفمان را روشن میایم. ما فکر میبقیه

درست خواهد شد و وضعمان مثل مردمان همه چیز  ما فکر می کردیم این بار مقایسه کنید:
  د.کشورهای دیگر خواهد ش

سربازها دیگر خریدار نداشتند، ما مدیر الزم داشتیم: برو، برو، برو اگر « ):٤س، ٩٨ص(
کنی، ات را بگذار روی میز. اگر همه بگویند فالن کار را بکن، میروی، کارت حزبینمی

 ».دهیگزارش می
 گفتند باید کارحزب به سربازها دیگراحتیاج ندارد، به کار نیاز دارد. میحاال  مقایسه کنید:

ات را روی میز بگذار و برو. اگر دستوری کارت عضویت حزبی ،خواهیکنی و اگر نمی
 .کردیدادی، گزارش میشد باید انجام میصادر می

  ».کشاورزی بودندسسات ؤ مدارِس آموزِش تغذیه مدیراِن حزب، م« ):١٣س، ٩٨ص(
 شدند.کارکنان حزب تمامًا از مؤسسات آموزشی کشاورزی انتخاب می :کنیدمقایسه 

 »استالین جان به در برده باشد. ۀیک آدم صادق نشانم بده که از دور « ):١٧س، ٦٤ص(
 .استالین آدم صادق پیدا نمی شد ۀدر دور  مقایسه کنید:
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ت که حتی خود گورباچف هم سررسیدن امروز دیگر مثل روز روشن اس« ):٨س، ١٠٥ص(
  »پایان را ندید.
کرد کار به هم فکر نمی گارباچفحاال دیگر مشخص شده که حتی خود  مقایسه کنید:

 فروپاشی بکشد.
 

 موضوع ترجمه ۀج. نکاتی دربارۀ گزینش واژه، نگارش فارسی و فقدان اطالعات دربار 
برای شخص به کار  »ایست«پسوند  »لنینستآزمایشگاه مارکسیست« ):٦س، ١٩ص(

 .های مارکسیستیرود: آزمایشگاهمی
گرای چون در فرهنگ ماده »وجود ما ماالمال از نفرت و خرافات است.« ):١٢س، ٢٠ص(

استفاده  »داوریپیش«یا » دروغ« بود از واژه هایکمونیستی خرافات جایی ندارد بهتر می
 شد.می

در متن اصلی  ».ایمآمده سرزمین گوالگ و جنگی جگرسوزمان از همه« ):١٣س، ٢٠ص(
داوری و به غیرانسان اشاره دارد و منظور نویسنده همان احساس نفرت و پیش »همه«ضمیر 
به  ،»خانمانسوز«که »جگرسوز«ضمنًا نه  ،گوالگ و جنگی ۀگویی است که در نتیجدروغ

 وجود آمده است.
های معمولی شوروی و... حاوی که حاوی آدمچرا این کتاب به جای این« :)٤س، ٢١ص(

 تواند حاوی آدم و خودکشی باشد؟ آیا کتاب می »؟این همه خودکشی است
». بسیاری از حقیقت چون دشمنی استقبال کردند و از آزادی نیز.« پاراگراف آخر):، ٢٣ص(

معنایی منفی مانند دشمن  هایی دارای باراستقبال دارای بارمعنایی مثبت است و با واژه ۀواژ 
 شد.استفاده می »روبروشدن«یا  »برخوردکردن« فعل رود. بهتر بود ازبه کار نمی

بهاترین ام طوری احترام قائلم که گویی گرانشوروی ۀبرای گذرنام« ):٢٠س، ٤٥ص(
ضمن اینکه در دوران  ؛نه گذرنامه است، نده شناسنامه بودهمنظور نویس» ام است.دارایی

 کمونیستی مردم عادی گذرنامه نداشتند.
است؛  را آورده »تاریخ«معادل   historyانگلیسی ۀمترجم در همه جا در مقابل واژ 

های دیگر این واژه در زبان فارسی مانند: لآنکه در بعضی از جمالت الزم است از معادحال
 :استفاده شود.برای مثال زمان،داستان، رویداد، اتفاق، واقعه، گذشته، پیشینه و ...

تاریخ محو  افتد، بی هیچ رد و نشانی ازها بین دو آدم اتفاق میآنچه شب: «)۱۳س، ۲۹ص(
 »شود.می

 ».ایم به تاریخ روزهای مردم نگاه کنیمما عادت کرده« :)۱۴س، ۲۹ص(
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ها باز شد و از تاریخی که از ما پنهان کرده سرانجام در بایگانی« :آخر) طرس، ۲۲ص(
 »بودند...

  ».بی هیچ تاریخی اما درعوض وارد زندگی چخوفی شدیم.« :)۹س ،۲۷ص(
 »خواهند تاریخمان را چون گردابی سیاه تصور کنیم.آن ها می« :)۸س، ۴۷ص(
 برگردانده شده است. »کارکردن« به »کلمه« ۀواژ  :)۵س ،۵۷ص(

ورزد و رسانند خست میهای متفاوت که معنای دقیق تری را میمترجم در انتخاب واژه
 کند:بدون توجه به جایگاه معنایی و سبکی آن استفاده می »به هم رسیدن«از فعل 

 »رسد.دیگر استولتسی به هم نمی« :)۱۴س، ۴۰ص(
 »رسد؟رسد نمیاینجا خوشبختی به هم می: «)۱۵ س، ۴۶ص(
  »رسید.آن روزها تریبون به هم می« :)۱۲س، ۱۳۱ص(
 »رسد.ندرت زمین کشاورزی به هم میمیان این همه درخت به: «)۱۰س، ۱۵۹ص(
 »زمینی گندیده بود.رسید سیبتنها چیزی که برای خوردن به هم می: «)۱۶س ،۱۷۳ص(

 :اصطالحات فارسی ندارد. ازجملهدهد که درک درستی از مترجم در جاهایی نشان می
 است. تبدیل شده  »دندان و آرنج«به  »چنگ و دندان«: آخر) س، ۵۸ص(

ۀ آن را به عهد ۀهای انگلیسی خودداری کرده و ترجمواژه ۀمترجم در مواردی از ترجم
 خواننده گذاشته است:

  heel:)۱۳س، ۶۰ص( ؛CPSU اعضای :)۴س، ۵۰ص( ؛»پین بازی: «)۱۲س، ۲۲ص(
cap۱۳س، ۱۳۱ص( ؛ویرجین لندز :)۱۴و  ۱۰، سطرهای۱۷۳ص) و نیز (۲س، ۲۲ص( ؛(: 

 .Fuck right on :)۵س، ۶۷ص( ؛حکومت خونتا
، ۲۴فحه صازجمله در  است؛ ها را نسبت به اسم رعایت نکردهمترجم گاه تقدم صفت

عبارت صفت بزرگ در این ، »بزرگ... ۀخوردمن در نبرد شکست« کند:ترجمه می ،۸طر س
 .»شکست«کند نه را توصیف می »نبرد« ۀواژ 

 کند.جمله دارای تناقض است و خواننده را گیج می :)۱۶س، ۹۲ص(
 »زنند و لقمه را از دهن دیگری در بیاورند. باز توانند از انجام هرکاری سرهمه نمی«

 لقمه را از دهان دیگریتوانند به انجام هرکاری دست زده و اما همه هم نمی مقایسه کنید:
 .درآورند

 عبارت :)۱۵س، ۹۲صو (» آبجوفروشی ۀکارگر در کنار دک ۀجناز «عبارت  :)۹س، ۶۷ص(
 نامفهوم است.  »های دوسرقدرتمندها با ماهیچه«



 139///// مان دست دومزترجمه دست دوم از 

 .کندتغییر پیدا می »چچنیا«در سطر دوم به  »چچن« نام :)۱س، ۲۵ص(
در چچن «: متن اصلی آمده استآنکه در حال ؛»شددر چچن جنگ می: «)۱۰س، ۵۴ص(

 ».شدجنگ نمی
 »آرابات.« است، نه »های آرباتبچه« ،اسم کتاب آناتولی ریباکف :)۱س، ۴۵ص(
 خودش  ۀها را عمه اولگایم ....خواهرزادمعلوم شد یکی از گزارش« :)۱۱س، ۶۴ص(

 معلوم نیست اولگا عمه است یا دختر عمه؟» .(پدر) نوشته بود
در پی دانستن آن هم  داند و ظاهراً را نمی» گوالگ«و  »کوالک«ۀ واژ مترجم معنای دو 

به  Glavnoe Upravlenie Lagerei عبارت روسی ۀبرنیامده است. گوالگ مختصرشد
 ۀهای کار اجباری است که در زمان استالین پا گرفت و واژ اداره کل امور اردوگاه مفهوم

 دهقانان در امپراتوری روسیه گفته ۀثروتمنِد و استثمارکنندداراِن به طبقۀ زمین »کوالک«
 ها بعد از انقالب اکتبر از میان برداشته شدند.شده است. کوالکمی

 »...زدایی سازی و گوالگاشتراکی« ):۱۳س، ۲۰ص(
باید الاقل هزار گوالگ پولدار « نویسد:مترجم از قول لنین می :پاراگراف دوم) ،۲۳ص(

شود هم تکرار می ،۷، سطر  ۱۰۴ ۀاین اشتباه غیرقابل اغماض در صفح ».دوآتیشه را دار بزنیم
 دهد.و شهر گالوگا به دست مترجم به شهر گوالگ تغییر نام می

 ۀهم که در آن با حروف التین واژ  )۲۰ص ،۲تر آنکه حتی به پانویس(شماره جالب
dekulakization  انگلیسی توضیح داده شده، توجهی نشده و دراحتماًال توسط مترجم 

 »گوالگ که استالین آغاز کرد. ۀعملیات سر به نیست کردن طبق« خوانیم:ترجمه می
 »گوالگ«قابل توجه است که این اشتباه عمده در چاپ دوم هم تصحیح نشده، انگار که 

» فکا« وگاهی هم با »گاف«شود گاهی آن را با حرف است که می» کوالک«همان 
 نوشت.

مترجم اگر ساخارف، این شخصیت مشهور روسی را که عاشق و شیدای  :)۱۱س، ۶۱ص(
 نامید.نمی »ابله کبیر مقدس روس« شناخت، هرگز او راروسیه بوده می

 .نه سنگ فرش خیابان »سنگ بودهقلوه«ا سالح پرولتاری: )۹س، ۱۳۱ص(
 داند و به دنبالهای حزبی را نمیمترجم عناوین سلسله مراتب در کمیته :)۱۸س ،۹۸ص(
 و» معلم«رود و به استناد عبارت دبیر سوم، دبیر دوم، عناوین دیگر را دانستنش هم نمی 

مترجم که  .شودهم تکرار می ۱۲۴تا۱۲۵این اشتباهات در صفحات  کند.اعالم می» مربی«
 نویسد:چنین می ،۷طر س ،۸۷فحه ص اطالع است درگارباچف بیگویا از نظرات سیاسی 



////// ودومهفتاد ةشمار /نهموفصلنامه مترجم/ سال بیست 

داند که مترجم نمی ».گورباچف به قدرت رسید... و از بازگشت به اصول لنینی حرف زد.«
ای قرار شیشه ۀلنین همچنان در آرامگاهش واقع در میدان سرخ در محفظ ۀشدجسد مومیایی

لنین را بی هیچ عزت و احترامی « کند:ترجمه می ،۱۳، سطر ۶۵ فحۀصدارد و درنتیجه در 
 »ایم.دفن کرده

 گاهی مترجم ازآ تعهدی و نااینها مشتی نمونه خروار بود. ترجمه از زبان واسط، بی
 راای پراشتباه دست هم داده و ترجمهبهموضوع کتاب و عدم تسلط او به زبان مادری دست

 کند.رقم زده که خواننده را گمراه و عصبانی می
 
 


