
 

 

 ؛صداهای پنهان
 ١گوید؟چه کسی در ترجمه سخن می

 دیک دیویس
  ترجمۀ مصطفی حسینی

 
ــ دو برداشت وجود دارد.  شاید بتوان گفت ــ کم دو صدا، دو احساسترجمۀ ادبی دست در

باشد. نیز صادق » وفادار«غایت های فاخر و بهطور خاص، در باب ترجمهاین داوری، شاید به
ترجمه جای بحِث بسیار دارد و در ادامه به آن بازخواهم  بارۀدر» وفادار«(البته کاربرد کلمۀ 

مندیم، ترجمۀ آن همواره موقتی راستی به متن اصلی عالقهاگر ما به ،گشت). به سخِن دیگر
 که گفته آمدای بین نویسنده و مترجم، روایتی ناتمام از چیزی است و چناناست، مصالحه

، که در آنها ٢اندحامل دو صدا هستند، متونی چندنگاشته کمدستها از آن رو که ترجمه
  شود.خط، دستور زبان، و گنجینۀ واژگان بر باالِی دیگری حک می

هاِی بد پرسد آیا مصادیق این قاعده را تنها باید در بین ترجمهخوانندۀ عادی از خود می
شود و به متن اصلی اجازه گاه از مسیِر صواب خارج نمیسراغ گرفت؟ آیا مترجم خوب هیچ

 ٣کتاب مقّدس نسخۀ شاه جیمزبه گفتۀ مترجمان  ،رودهد که ساده به نظر برسد؟ ازاینمی
  ):۱۶۱۱ تا ۱۶۰۴(

 گشاید تا روشنایی به درون راه یابد،ترجمه پنجره را می 
 یازیم،شکافد تا شاید به مغز دست ترجمه پوسته را می 
 مکان بنگریم، ترینزند تا شاید به مقّدسترجمه پرده را کنار می 
  دارد تا شاید به آب دست یابیم ...ترجمه َدِر چاه را برمی 
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////// ودومهفتاد ةشمار /نهموفصلنامه مترجم/ سال بیست 

شاید آرماِن مترجمان متون مقّدس باشد؛ اّما سخن  ؛ این»گشاید...ترجمه پنجره را می«
بدانید، پس به خود  گشودِن پنجره فقطپنجره است؛ اگر شما آن را همان دانیم که ترجمه می

نگرید نه تصویِر شکستۀ آن، شما بر آنید تا خود را شاید در موضع آن سناتور آن چیز می
قدر کفایت برای اگر پادشاه انگلستان به«و نقل است: ا جنوبی دروغین بیابید که از

نظر  رخالِف بخیر، » قدر کافی خوب استخداوندگار ما خوب است، پس برای من هم به
پنجره است، تمام پرهیزکاران به عکس  همان، ترجمه کتاب مقّدِس نسخۀ شاه جیمزمترجمان 

شوند، وقتی نوبت طور که مترجماِن همان نسخۀ شاه جیمز یادآور میآن امید دارند، و همان
شوم شاید بهتر باشد وارد جزئیات ». بینیمما از َورای شیشۀ تاریک می«... رسد به پنجره می

 داشِت عرایضم چند مثال ذکر کنم: و برای روشن
گفتن از ترجمۀ ادبّیات کالسیک پارسی به انگلیسی بی یادکردی از ادوارد سخن

ام. بیشتِر ــ همو که به تحسیِن کارش ُمباهیَنماید ناممکن می )۱۸۸۳ تا ۱۸۰۹فیتزجرالد (
فیتزجرالد و هم با مباحِث  ِرباعیات عمر خیامکسانی که در این جلسه حضور دارند هم با 

رو وقِت زیادی را به این مربوط به ارزش و اهمّیت این اثر، موافق و مخالف، آشنایند، ازاین
، نیخیالشوم که دقیقًا همان سازگاری، واقعی یا دهم. اّما یادآور میموضوع اختصاص نمی

روشنی در هبین عواطِف نویسنده و مترجمش ــ که پیشتر ذکر آن رفت ــ است که ما ب
اش، راجع به پیشرفت دربارۀ این ترجمه ، معّلم فارسی٤های فیتزجرالد به ادوارد کاولنامه
ــ زمانی در پاسخ به  بود بینیم. فیتزجرالد فردی مذهبی و شکاک، قریب به یقین ملحد،می

پدر شما احتماًال « :آید، با لحنی خشمگنانه گفتو پرسید چرا به کلیسا نمیا ازکشیشی که 
وساِل من چندان دربارۀ این امور تأمل نکرده است. باید عرض کنید که آدمی به سنتصّور می

». ام. نیازی نیست که دوباره به دیدار من بیاییدکنم که اتفاقًا در این باب بسیار اندیشیده
اور داشت که این خداناباوری را در رباعّیات منسوب به خّیام، که در آن روزگار فیتزجرالد ب

سرگرِم ترجمۀ آنها بود، دیده است. او فرصت را غنیمت شمرد تا تردید و تشکیِک مذهبی 
 عالوه، فیتزجرالد از نگاِه تحقیرآمیز رباعّیاتبه کاول یادآور شود، بهرا  نهفته در رباعّیات

که به احتمال  هایش به کاول،شد. اگرچه در نامهسخت خرسند می تصّوفخاّصه نسبت به 
گوید، اما پیداست که به سّنِت صراحت سخن نمیزیاد عاشقش بود، دربارۀ رباعّیات به

ــ در ترجمۀ فیتزجرالد سخن دربارۀ عشق  دادمعشوِق مذکر در این اشعار پاسِخ مثبت می
های کری به میان آید. از این رهگذر بسیاری از نسخهآنکه از معشوق مؤنث ذ بسیار است، بی
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به درجاِت مختلف،  )،۱۹۱۴ تا ۱۹۰۱) و دورۀ ادوارد (۱۹۰۱ تا ۱۸۳۷مصّور دورۀ ویکتوریا (
کنده از تصاویر دوشیزگاِن نامتعارفی است با لباس نما که گاه به طرزی مضحک هایی بدنآ

پنداشت که با شاعِر ملحِد ایرانی باز میخداناباوِر همجنسرسد. فیتزجرالِد نامناسب به نظر می
گمان قّوت و بازِی ادبی کند. بیقرن پنجم چندان قرابِت فکری و روحی دارد که با او عشق

نگرِی نهفته فیتزجرالد وامدار همدلِی ژرفاژرف او با جهان رباعّیات خّیاِم شناختی توفیق زیبایی
های انداِز فراخ تاریخچۀ ادبی چهرهزجرالد، با نظر به چشمدر رباعّیات پارسی است. فیت

پنداشت که به فردی مانند خود برخورده گرا و به لحاظ دینی متعارف، چنین میناهمجنس
ای به که در نامهای از شوق و نیاز بود. چنانرو واکنشش در نسبت به آن آمیزهاست، و ازاین

دانم، شما به اندازۀ من با روز را از آِن خودم مییرینهمن بیش از شما خّیاِم د «کاول نوشت: 
 ».او خویشاوندِی فکری و روحی ندارید

که آنها دید، چندانگمان فیتزجرالد در ترجمۀ رباعّیات دست خود را باز میبی ،همهبااین
نه ای که ابداع او بود ای روایی و پیوسته برکشید، منظومهرا از اشعاری مستقل به منظومه

اگرچه از  ؛سرودۀ خّیام. درواقع، فیتزجرالد شعری را ترجمه کرد که وجوِد خارجی نداشت
گفت، شماری از رباعّیات را که خود میعالوه، او چنانها برد. بهعناصر سازندۀ آن بهره

 ایدیگر، هیچ ترجمهو گاه برخی از آنها را اقتباس یا نسبتًا آزادانه ترجمه کرد. ازسوی» تلفیق«
از شعر پارسی به انگلیسی وجود ندارد که در انتقاِل لطافت و حالوت شعر پارسی به خوانندۀ 
ناآشنا تا این اندازه کامیاب بوده باشد. عاطفه، لحن، و احساس آن بجا و قالب آن چندان 

کند. ترجمۀ زمان عرضه میمناسب است که قواعِد مختلف شعر پارسی و انگلیسی را هم
تر/ امانتدارانه به اوردی بزرگ است و انتقاد از آن تحت عنوان ترجمۀ دقیقفیتزجرالد دست
های فیتزجرالد راه برویم (کاری ماَند. نخست باید با کفشلطفِی گستاخانه میناسپاسی و کم

 چون او عرضه کنیم) و سپس زبان به نقد ترجمه (شیوۀ راه رفتن)ش بگشاییم. 
عنوان الگو به مترجماِن امروز کاری بس خطرناک د بههمه، معرفِی ترجمۀ فیتزجرالبااین

اگر مترجمی جوان نظر مرا درخصوص این موضوع و  ،و نامسئوالنه است! به فرِض محال
، معّلم موسیقی مشهور فرانسوی، ٥ای در کتاب نادیا بوالنژهمانند آن جویا شود، به صفحه

شاگردان جوانش، که به رسِم مألوف در منزل خود کنم. زمانی بوالنژه به یکی از اشاره می
هایش کامًال نامقبول است. جوان آمریکایی میزبان آنها بود، گفت که متن یکی از تصنیف

پاسخ داد:  دوشیزه بوالنژه». دهداما باخ دقیقًا همین کار را در فالن اثر انجام می«پاسخ داد: 
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رالد کارهای زیادی انجام داد که اکثر ما نه استعداد فیتزج». توانیدتواند؛ اّما شما نمیباخ می«
 انجام آن را داریم، و نه خوشبختانه جسارت آن را.

ای توان گفت که فیتزجرالد نمایندۀ طیفی افراطی است، شاید نمونهبا اندکی تسامح می
ه ای است کــ از دو نوع ترجمه در حوزۀ ترجمۀ فارسی به انگلیسی کمدستــ  تکرارناشدنی

  ۱۸۱۳ژوئن ۲۴در  ٦»کردنهای ترجمهروش«سازش  فریدریش شالیرماخر در مقالۀ دوران
کادمی سلطنتی علوم، در برلین عرضه کرد. احتماًال این مقاله تأثیرگذارترین مطلبی است  در آ

رو شاید بررسِی اجمالی آن ــ که تاکنون دربارۀ پدیدۀ ترجمۀ ادبی نوشته شده است، ازاین
نباشد. پیاِم  هگوید ــ خالی از فایدگوید و چرا چنین چیزهایی را میه چه مییعنی، اینک

   محوری آن مقاله از این قرار است:
مترجم راستین آن است که نویسنده و خواننده را گرد هم آورد و به خواننده  هدف ]...[

آنکه ترین برداشت از مراد نویسنده یاری رساند. بیترین و کاملیافتن به صحیحدر دست
هایی پیِش اجبار از سپهِر زبانی خویش براند ــ برای نیل به این مقصود چه راهاو را به

دیِد من دو راه وجود دارد. مترجم یا باید نویسنده را تا حد ممکن روی مترجم است؟ از 
  . سمِت او سوق دهد یا عکس آن عمل کندتنها بگذارد و خواننده را به

کید ورزد و تا حد امکان غرابِت متن اصلی را در ترجمه  یعنی، یا بر غرابِت متن اصلی تأ
شناختِی شناختی و زیباییم سبکای که حّتی در قالب جدید عالئدخیل کند، تا اندازه

اند، حفظ کند، یا اینکه متِن اصلی را مطابق با توقعاِت های متن اصلیکه مؤلفه آشکار را،
شناختی فرهنِگ مقصد، یعنی فرهنگی که متِن اصلی به زباِن آن شناختی و زیباییسبک

فیتزجرالد نمونۀ افراطی اکنون شاید بتوان گفت که ترجمۀ بازنویسی کند.  شود،ترجمه می
های مطلوِب فیتزجرالد و شناختی آن، سنجههای زیباییشِق دوم است؛ پیداست که سنجه

زمانۀ اوست، و هرچند او به گمان خود اثری عرضه کرد که به سبِب خداناباوری و 
ۀ های دور از مالک بندی رباعّیات به ادبّیات انگلیسی،گرایِی آشکار و معرفی قافیههمجنس

است  زبان، شعریاثر او برای ما، خوانندگان انگلیسی ،باوجود اینکرد. ویکتوریا، عدول می
که آن کامًال ویکتوریایی، یعنی سرشار از مالل و بیزاری از زندگِی ویکتوریایی. درحالی

ــ بهتر از هر مترجم دیگری که قبل یا بعد  ترجمه احساس بهتری از پست و بلنِد شعر پارسی
کند. پارادوکسی که در واقع عرضه می دستی در کارزاِر ترجمۀ این شعر آزموده است ــ وا از

ای از الف) برخورِد فرهنگی (عواطف رباعّیات خّیام ــ افول و فقداِن ایمان و تمایل به آمیزه
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که خاّصه برای فیتزجرالد خوشایند بود و به وفور در فضای  بار ــآداب و رسوم جنسی کسالت
شد) و دو دیگر ب) نبوِغ خود فیتزجرالد است؛ ی انگلستان عصر ویکتوریا یافت میفرهنگ

فقط به لحاِظ استعداِد شاعرانه بل به سبِب درِک برخورد فرهنگی و کارهایی است که از نه
 عرضه کرد که هم فرزند عصِر خود است، و هم نوآورانه.  توان اثریرهگذر آن می

به احتمال زیاد شالیرماخر با ترجمۀ فیتزجرالد چندان موافق نبود. اگرچه او در ابتدا دو 
سمِت خواننده ــ سمِت نویسنده و بردِن نویسنده بهــ یعنی، بردِن خواننده به روِش ترجمانی

دهد؛ یعنی سمِت نویسنده ترجیح میقاله بردن خواننده را بهرا بنیان نهاد، اّما در ادامۀ همان م
شناختی بیگانه است شناختی و زیباییخواهد تا حد امکان آنچه را قطعًا از لحاظ سبکمی

 رنگی از آن باقی بماند.ته کمدستدر ترجمه حفظ شود یا 
و دیگری  شالیرماخر وجود دارد: یکی شخصی است به گمانم دو دلیل برای این ترجیِح 

اختصار شود. در ابتدا دلیِل دوم را بهبه وضعیِت ادبّیات آلمانی روزگار او مربوط می
رسیم. شالیرماخر در روزگاری این مقاله را نوشت که فرهنِگ آلمان درگیر و دار کشف برمی

های جمههای مهم اروپاِی فراتر از فرانسه به هویت خود بود. اّولین تر و ترجمه و افزودِن ادبّیات
های هومر (ترجمۀ یوهان هاینریش فوس)، اشعار هوراس (ترجمۀ کریستف مهم از حماسه

های شکسپیر (ترجمۀ ُاگوست ویلهلم شلگل) به آلمانی جملگی مارتین ویالند)، و نمایشنامه
های حافظ به در روزگاِر شالیرماخر به انجام رسید. تقریبًا در همان ایامی که اّولین ترجمه

ناپذیر جذابیت بودن جزء جداییهای زندۀ اروپایی صورت گرفت؛ غرابت و غیرآلمانیزبان
سمت دادِن خواننده بهتر برای ترجیِح مؤکد شالیرماخر یعنی برای سوقآنها بود. دلیل شخصی

بود.  کتاب مقّدسدان و پژوهشگر شد؛ از آنجا که او الهینویسنده به حرفۀ او مربوط می
ای از مقّدس بود، و بدیهی است که چنین فردی بیشتر در پی ترجمه متون ،ترجمهموضوِع 

متن مقّدس است که تا حد امکان به روِح آن وفادار باشد تااینکه براساس معیارهای فرهنگی 
شناختِی زبان مقصد آن را در سایه قرار دهد یا بازنویسی کند. برای هاِی زیباییو مالک

روزگار آنان بود، اهمّیت هومر و شکسپیِر گان رمانتیک آلمانی، که شالیرماخر همنویسند 
و برای  ،المذهب همسنِگ متون مقّدس بود. گویی به لحاظ فرهنگی متونی مقّدس بودند

 شد. ها و معیارها استفاده میترجمۀ آنان از همان مالک
سمت دادن خواننده بهشالیرماخر برای سوقدر سراسر قرن نوزده و فراتر از آن، ترجیِح 

نویسنده آرماِن ترجمه در آلمان شد. اّما بدیلی که شالیرماخر آن را تلویحًا کنار گذاشته بود، 
 شناختی بومیسمت خواننده، و تطبیِق متِن بیگانه با توقعاِت زیباییدادِن نویسنده بهیعنی سوق
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ــ از  وبوی ترجمه نداشته باشدا حد امکان رنگای بود که تداشت ترجمهــ در واقع عرضه
روست که نویسندگان آلمانی ــ ماننِد آل بوده است. و ازایندیرباز تا امروز در فرانسه ایده

شد غالبًا به ــ که آثارشان در قرن نوزده ترجمه می گوته، آلکساندر ُفن هومبولت، و نیچه
 نگریستند. ه چشِم حقارت میمحترمانه، ب البته های ادبی فرانسوی،ترجمه

ترجمه به انگلیسی بین این دو طیف در نوسان بوده است، اّما به ترجیح روِش فرانسوی، 
های انگلیسی سازِی شدید، میل بیشتری داشته است. این امر عمومًا در باب ترجمهیعنی بومی

که شالیرماخر در  یاز پارسی که تا نیمۀ دوم قرن هجده واقعًا آغاز نشده بود ــ یعنی زمان
ــ نیز  شداندیشۀ نوشتن این مقاله بود و ترجمه تازه داشت به چالشی فرهنگی تبدیل می

ــ به گواِه کسانی که با آن مأنوس  ویژگی فرهنگی ادبّیات پارسی ،مصداق دارد. نکتۀ مهم
های دبّیاتعالوه، اصول و مبانی ادبی ادبّیات پارسی با اصول و مبانی ااند ــ است، بهبوده

بیشتِر مترجمان انگلیسی قرن  هایی کهاروپایی تفاوِت بسیار دارد. گفتنی است که در مقّدمه
ظاهرًا معنای ها سخن رفته است. ندرت از این ویژگیبه اندهایشان نوشتهنوزده بر ترجمه

بشنویم، خواهیم از ادبّیات پارسی ضمنی آن این است که آنچه ارزشمند است، آنچه ما می
نسبتًا به آسانی به انگلیسی بازآفرینی شده است، و آنچه بازآفرینی آن دشوار بوده بدون هیچ 

دوزِک ظاهری چیزی نبوده است. تنها تأسفی کنار گذاشته شده است؛ زیرا جز انبوهی بزک
منتشر شد،  ۱۸۱۵، که در شاهنامهشدۀ او از استثناء استفن وستن است که قطعات انگلیسی

و اصول و مبانی این  ای به منزلۀ مقّدمه داشت که از درک متکّثر او از محیط فرهنگیلهمقا
کند که منشأ این شعر است. بخش عمدۀ این اصول و مبانی در ترجمۀ نوع ادبی حکایت می

 ، جیمز اتکینسن، کهشاهنامهشدۀ مترجم معاصرش از وستن غایب است، و ترجمۀ خالصه
 باقی ماند، در سایه مانده است. شاهنامهمۀ معیار در بیشتر قرن نوزده ترج

گاهانه یا  شودتاآنجاکه به مترجمان انگلیسی از ادبّیات پارسی مربوط می آنها ظاهرًا، آ
گاهانه، از توصیۀ شالیرماخر (سوق پیروی کردند؛ نتایج  سمت نویسنده)دادِن خواننده بهناآ

های ور. موضوعی که درخصوِص ترجمهآاین کار در قرن نوزده هم مبهم بود و هم شرم
کند، احتماًال چون زبان او روشن و استوار و عاری از ابهام و تنوع است. فردوسی صدق نمی

های دیگر ماننِد حافظ و سعدی کامًال صادق است. برای نمونه بنگرید به اّما دربارۀ ترجمه
یادم از ِکشتۀ خویش  نو/ مزرعه سبز فلک دیدم و داِس مه«ترجمۀ غزلی از حافظ با مطلع: 

). تنها ترجمۀ دو بیت آخر به ۱۹۸۳کارتی (به قلِم جاستین هانتلی مک» آمد و هنگاِم درو
  شرح زیر است: 
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 چشِم بد دور ز خاِل تو که در عرصۀ ُحسن/ بیدقی راند که ُبرد از مه و خورشید گرو
  ٧آتِش زرق و ریا خرمِن دین خواهد سوخت/ حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو 

داند اللفظی، و به اصل فارسی بسیار نزدیک است، اّما خدا میکارتی تحتترجمۀ مک
کند چه برداشتی خواهد داشت. که فرد ناآشنا با اصول و موازینی که حافظ با آنها بازی می

ناپذیر عارۀ خال، بیدِق ُحسن، گرو بردن از ماه و خورشید تقریبًا فهمبرای خوانندۀ ناآشنا است
است. و نکتۀ الزم برای درک بیت آخر غزل، یعنی فرونهادِن جامۀ پشمینه، که همان ردای 

 کارتی غایب است. مضموِن بازگفته به انگلیسی قربانیصوفیانه است، در ترجمۀ مک
ای لطیف از ستایش لحن است. معنای بیت در پردهامانتدارِی مفرط به متن فارسی شده 

رو این شعر به انگلیسی تصویری عرضه شده است، ازاین خیالینکالم و طرز بیان شاعرانه و 
دهد. پیشتر محو از مضمونی مبهم دربارۀ موضوعی که بر کسی روشن نیست به دست می

نجام رسیده است. با این همه به ا» نوعی امانتداری به فارسی«گفتیم که این کار در خدمِت 
دهد. ای از معنا و لحن آن را بازتاب نمیبسیار بعید است که چنین باشد؛ چرا که حّتی شّمه

آورد، و به را به یاد می ٨کلود دوبوسی ویلئاس و ملبساندهدورۀ موریس مترلینگ،  ۱۸۹۰دهۀ 
در این ): «۱۹۴۹ تا ۱۸۶۲( گهای مترلیندربارۀ یکی از نمایشنامه ٩تعبیر مشهور تلوله بنکِهد
کارتی ویژگی روزگار جذابیِت تصنعی حافِظ مک». بیند وجود داردکمتر از آنچه چشم می

به کلمات شعر حافظ تا چه اندازه جدی » وفاداری«اوست، مهم نیست که کوشش او برای 
لباس زنانۀ کارتی در نیست؛ پنداری مک کارتیاست. این حافظ یا حّتی جاستین هانتلی مک

 پدیدار شده است. ۱۸۹۰های آبدار، و همچون حافِظ مجسم ساِل منحط، بوسه
شناختی است. کسانی که در این کارتی در خدمت تأثیراِت زیباییمک» امانتداری«

ای از ابهام قرار دارد، دانند که معنای راستین این ابیات در هالهنیکی می مجلس حاضرند به
روند، کار میای از قراردادهای ادبی بهت به طور تصنعی در مجموعهکه کلما خاّصه زمانی
اند. در اللفظی ترجمه شدهگونه توضیحی درخصوص بافت و زمینۀ الزم، تحتو بدون هیچ
معنا، و واقع بیکارتی این ابهاِم تفسیرناپذیر بخشی از زیبایِی ظاهرًا عمیق اّما بهحافِظ مک

                                                                                                                   
7 Far be the evil eye from the mole on thy cheek! For on the chessboard of beauty 
the pawn it advanced forward hath gained the stakes from the sun and moon./ The 
flame of hypocrisy and deceit will consume the harvest of religion. O Hafez! Throw 
aside thy woolen garment, and go thy ways. 
8 Claude Debussy's Pelléas and Mélisande 
9 Tallulah Bankhead 
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انگیز بیش از هر وارم حضار محترم دربارۀ اینکه این سرنوشِت غمحّتی بسیار رایج است. امید
 داستان باشند. شاعر دیگری گریبانگیِر حافظ شده است با من هم

نوعی دیگری از وفاداری در ترجمۀ متن ادبی شایستۀ احترام بیشتری است؛ زیرا با دقت 
رسد؛ منظورم وفاداری مترجمانی مانند رینولد و با نیِت بد کمتری به انجام می و وسواس بیشتر

سعدی است.  بوستاِن مولوی یا جورج مایکل ویکنز در ترجمۀ  مثنوِی الن نیکلسن در ترجمۀ 
شناسانۀ رایج، بل داشِت ابهام زیباییدر اینجا گویی وفاداری َنه از میلی سطحی برای عرضه

گیرد که کسی برای ترجمه انتخاب کرده آمیز قبل از واقعیِت متنی نشئت میاز فروتنی تحسین
نیکلسن مشکل محو شدن معنا نیست زیرا معنا به کمک توضیحاِت  مثنوِی است. در مورد 
 کهآمیزی عرضه شده است؛ چنانهاِی تفسیری بسیار محتاطانه و وسواسپاورقی یا افزوده

یابد، نیکلسن بروز می شود. در اینجا سؤالی دیگری مجالغالبًا انگیزۀ روایی کل در آن گم می
کرد؟ به گمانم ترجمۀ او از ای بود؟ برای چه کسی ترجمه میدرصدِد عرضۀ چه نوع ترجمه

الّلفظی ممتازی است، بیشتر کمکی است برای خواندن متن فارسی تا ترجمۀ تحت مثنوی
رچه انگیز است. اثِر نیکلسن اگراستی تحسینمتنی که از هویتی مستقل برخوردار باشد. به

رسد. لحن و تأثیر آن ادبی نیست، ای ادبی به نظر نمیترجمۀ اثری ادبی است، ولی ترجمه
مان را جلب ندرت توّجهخوانیم بهنیکلسن را می مثنوِی بلکه شرحی عالمانه است. وقتی 

کند. اتقان و جدیت آن، که البته یکی از محاسن بزرگ آن است، راهنمایی بسیار معتبر می
شود. همین اتقان و جدیت است که آن را را به اصل فارسی ترجمه رهنمون میاست که ما 

هاِی دهد؛ همان که هدِف مولوی است و در داستاندر تقابل با عاطفه و احساس قرار می
 یابد.اش به آنها دست میشاعرانه

کید بر  بوستاِن در مورد  در مواردی به بروز ابهاِم در معنی، یا » امانتداری«ویکنز نیز تأ
انجامد. با وجود احتراِم بسیاری که برای دقت و وسواس گنگ و مبهم ماندن آن می کمدست

کنم با ترجمۀ اثری ادبی نیکلسن، گمان می مثنوِی قائلم، اّما مانند  بوستان ویکنز در ترجمۀ
الّلفظی است تا ادبی. افزون بر این، تمامی عالئمی که از ۀ آن تحتسروکار داریم که ترجم

کند در ترجمۀ انگلیسی غایب است و گاه شناختی حکایت میخواندن اثری با ابعاد زیبایی
ماندن به متن فارسی از شکل » وفادار«گیرد که ترجمۀ انگلیسی برای این پندار قّوت می

گاممنوِن  ه مرا به یاد نقدی بر ترجمۀ آشفتۀای کطبیعی خود خارج شده است. نکته  آ
اندازد؛ به تعبیر نیشدار آن منتقد آیسخلوس به قلم رابرت براونینگ، شاعر قرن نوزده، می

 ».کندخواندِن اصل یونانی کتاب به فهِم ترجمۀ انگلیسی آقای براونینگ کمک شایانی می«
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هایی که او عرضه ۀشالیرماخر بازگردم. بعد از بدیلای کوتاه به دوست دارم برای لحظه
این دو مسیر چندان با یکدیگر «گوید: ــ سوق دادِن خوانده به سمِت نویسنده ــ می کندمی

آن دو  و سخت چسبید؛ چرا که از آمیختن شّک باید تنها یکی را سفتاند که بیمتفاوت
ا این را برگزیند یا آن را. به انجام رساندِن یعنی، مترجم باید ی». آیدشوربایی شوریده پدید می

های باید با قانونگذار مخالفت و به تجربه پذیر نیست. در این موضوعزماِن هردو امکانهم
مسیر » هردو« زمان خود را در میانۀمن مترجم ادبی، پیوسته یا هم ــ به نظر خود مراجعه کنم

نهادن در این وادِی گام ودمندترین راهرین، و ستترین، ماهرانهیابد، و درواقع این درستمی
ای بین دو طرف است، نه سفیر کبیری که از کنندهبس درشتناک است. مترجم مذاکره

دهید تا به کند. شما به نویسنده اجازه میاالجل تعیین میطرف یکی برای دیگری ضرب
رسانی کنید، تان نیز هممخاطبترین شکل ممکن سخن بگوید، اّما باید این اتفاق را با دقیق

کار گیرید که آنها را بفهمند، و اگر قرار است به شما گوش فرادهند، باید کلماتی را به
بپذیرند، و متأثر شوند. هرچقدر هم از حجِم حضورتان در متن بکاهید احساس خواهید شد. 

آوری ر کنید پیامبرای کاستن از حجِم حضورتان در متن به هر دری بزنید، تا حدی که تصّو 
اید. نگران نباشید. صدایتان شنیده خواهد شد. احتماًال بسیار بیش از هویتچهره و بیبی

گوید، گوید، اّما از طرِف دیگری، نویسنده سخن میآنچه انتظار دارید. مترجم سخن می
 رسد، اّماولی از رهگذر مترجم. هردو صدا آنجاست، و در شرایط مطلوب یکی به نظر می

یابید که آن ها درمیحاشا که بهترین مترجمان هم درصدِد انجام آن باشند. در بیشتر ترجمه
شوند. و این چیز بدی نیست؛ زیرا یادآوِر ماهیت دو صدا گاهی از هم جدا و دوباره یکی می

ناپذیر این فرایند است و این همان چیزی است که حین خواندن یک ترجمه دوگانه و تقلیل
 ید آن را از یاد ببریم. هرگز نبا

 

 


