
 
 
 
 

  زدهینه آلمان، واریآلمان
 ١با محمود حدادی وگوگفت

 مترجم ادبیات آلمانی 
 

ید. چطور شد که به یخودتان بگو  دربارۀچیز کمی  آقای حدادی، قبل از هر فر:خزاعی
 ۀمند شدید؟ چه عواملی در محیط خانه و مدرسه و جامعنوشتن و خواندن فارسی عالقه

 ۀادبی زمانتان چنین شوقی را در شما برانگیخت؟ چطور شد سر از آلمان و سر از رشت
 ادبیات آلمانی درآوردید؟ 

 
گو توجیه دارد. وتقدر بگویم که در چارچوب این گفاجازه بدهید از خودم همان حدادی:

چهار سال اول گوید، از یک خانوادۀ کارگری هستم؛ ام هم میسم خانوادگیاطور که همان
های دبستان را در روستا گذراندم و برای دو سال بعدی که به شهر آمدم، در جمع همکالسی

آن  تر گذشت. درشهری تنها حسی که داشتم غربت بود. سه سال اول دبیرستان آسان
خوان ای ناشناخته بود. درسشهرستانی، استعدادیابی مقوله ۀهای دور، در جامعۀ فروبستسال

 خوردی. خاطرم هست دیدی یا چوب میخوان نبودی تحقیر میشدی، درسمبصر میبودی 
                                                            

پ انجام شد. در خالل آن چندین بار هم افتخار داشتم ابه صورت کتبی و از طریق واتس وگوگفتاین   ١
سبب تواضعی که دارند از این سخن قای حدادی بهآدانم بااینکه میکه تلفنی با آقای حدادی صحبت کنم. 

مترجمی قای حدادی را آترجمه این نکته را متذکر شوم که مایلم برای درج در تاریخ رنجند ولی من می
به نظرم مجاورت با های بسیار آموختم. یافتم و از ایشان نکتهالنفس سلیممتواضع و انسانی متعهد و دقیق و 

 است چه آن نبوده ثیرأتشخصیت ایشان بیتکوین  ترین کار عالم یعنی ترجمه درادبیات و اشتغال به فرهنگی
رغم اصرار مکرر من حاضر نشدند ایشان علیای ندارد. کند جز تواضع چاره که روح ادبیات را درک

بسیاری مترجمان شایسته هستند که با وجود شایستگی گفتند ذاریم چون میترجم بگعکسشان را روی جلد م
باالخره به چاپ عکسی در داخل مجله کنم. پوشی میچشمس روی جلد کگمنامند و به احترام آنها از ع

  مصالحه کردیم. 
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نیمکتی من در سه سال اول دبیرستان پسری بود بسیار سنتی و به همان میزان محجوب، هم
شد نشست و در میانۀ ادای آن سرخ میچنان سنتی و کم رو که لغت انگلیسی به زبانش نمی

خورد، چون که دبیر محترم راهی به روحیۀ او نداشت. می ماند و مظلومانه چوبو باز می
نیمکتی من از تنبلی یا کودنی برایش مقولۀ آشناتری بود. در چنین محیطی از آموزش، هم

انگلیسی بازماند، من از ریاضیات. دورۀ دوم دبیرستان را بدیهی بود که در رشته ادبی بگذرانم 
، گرچه در اینجا هم سّنت حاکم بود و مبنای تر بودو تازه از این دوره حس غربت سبک

درس اینکه بدانیم عنصری در قصیده استاد است، سعدی در پند و حافظ هم در غزل. 
شناختم و چند شاعر نوپرداز را، ضمن آنکه میحال من در همین دوره شعر نو را بااین

 کردم. نمیبرشعرهای کتاب درسی را هم فقط محض امتحان از
فروشی کردم، از روزنامههای تابستانی کار میها هم باید که در فرصتمن در همین سال
روم، با بیش از سه شماره کور در دنیا راه میسالگی هم تازه فهمیدم نیمهتا کارگری. در هفده

ام را خود بر عهده گرفتم، با کار سیاه زندگی تأمینبینی. از فردای امتحانات نهایی هم نزدیک
و بعد از سربازی یک سالی هم کار سیاه در آلمان تا دریافت حق تحصیل. کسی −در تهران

معجزۀ −در دهۀ چهل−شود. آن روزهاکه از دید مالی پادرهواست، ماجراجو هم می
شد خرج درَست اقتصادی آلمان زبانزد بود. برای همین هم به آلمان رفتم؛ چون پیدا بود می

دانشی در حد صفر، اینجا هم به ادبیات پناه بردم، خاصه که در پای خودت باشد. با پیشبه
سالگی هیچ شد با انتخاب واحدی کمتر فرصت کار هم داشته باشی. من تا سیاین رشته می

داد ام پیوند میوگریختهام. آنچه به معلومات جستهمندی نداشتهدرس و مطالعۀ پیوسته و نظام
ت دودل و سرگردان نبودم. از ابتدا ذوقی اگر داشتم، به وقاین بود که در گذران عمر هیچ

ترین حس مال و حسادت. ادبیات بود، ضمن آنکه به تعبیری بندۀ قانع خدا بودم، بی کوچک
از هیچ محیط  کالسیک فارسی است، نظم و هم نثر.خاطرم هم تنها با ادبیات تسلی

بسته خواهم وپاچنین محیطی یقین که دستدانم که در ام و میای سردرنیاوردهروشنفکرانه
بود. کار ترجمۀ من را هم نوعی کارگری بدانیم. دوسه کتابی باال و پایین شد تا کمابیش به 

ام. از این نثر خود برسم. در این میان از چند انسان فرهیخته تأیید و گاهی بیش از تأیید شنیده
 بود. شد خشنود باشم اگر دنیا جای خشنودی همبابت می

 
با شما کرده  هفت ۀدر مجل ۸۴یی که سال وگو گفتآقای مجید اسالمی در  فر:خزاعی
را با ترجمۀ ایشان دست  میشائیل کلهاسیکی دوماه پیش که «گوید: شما می دربارۀ

ای رسیدم تکهشان شوکه شدم و به هرکسی که میگرفتم، از زبان فاخر واستادانۀ ترجمه



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

درپیچی را چنین ماهرانه به های پیچخواندم تا ببینند مترجم چه جملهاز کتاب را می
 با شما و در پاسخ به شما وگوگفتآقای اسالمی در جای دیگری از » فارسی درآورده.

نظر کرد و این شود با صفت فاعلی یا مفعولی از خود فعل صرفمی«د ییگو که می
تواند کند. آیا ترجمه میروان مرا نگران می ۀکلم«گویند: می» کندتر میفارسی را روان

های متن اصلی را مترجم این است که ناهمواری ۀتر از متن اصلی باشد؟ آیا وظیفروان
تر کنیم؟ ... منتقدی هموار است آیا ما حق داریم آن را روانبگیرد؟ اگر متن اصلی نا

بلند سنخیت ندارد.  ۀهای من گفته بود زبان فارسی با جملبار در مورد یکی از ترجمهیک
آن منتقدی » ها نیست؟ال من این است که آیا ادبیات یکی از وظایفش تغییر عادتؤ س

دانید که وقتی به برخی مترجمان هستم. میکند خود من که آقای اسالمی به آن اشاره می
ای آنها نوعًا این است: من قصدم گیرید که زبانتان دشوار است پاسخ کلیشهخرده می

الحلقوم بکنم. من به سبک نویسنده این نبود که ترجمه را برای خواننده روان و راحت
قاعدگی در زبان ع بیدانید که این توجیهات غیرعلمی راه را برای هر نو وفادار بودم. می

توان ساختارها وتعبیرات نویسنده را گذارد چون به استناد چنین دلیلی همیشه میباز می
اللفظی ترجمه کرد. البته آقای اسالمی مترجم توانایی هستند و بر زبان فارسی کامًال تحت

فصلی احاطه دارند و این سخنانشان شاید از باب گرایش ایشان به فرم است. این بحث م
مورد چه ید شما در اینیاست که باید در جای دیگر به آن پرداخت ولی عجالتًا بفرما

 کنید؟خورید چه میهای ساختاری برمیموضعی دارید و آنجا که به تفاوت
 
خودم قرار  ۀاجازه بدهید از توضیحات شما دو نکته را بگیرم و مبنای دید و تجرب حدادی:

های خودش را دارد. اینکه عرض کردم ویژگی −ساختار دستوریدر  −بدهم، بله. هر زبانی
شود به سود روانی متن به حذف فعل هم نظر داشت، بر در ترجمه از آلمانی به فارسی می

فعل در ابتدای  −های اروپایی همو یقین دیگر زبان−هاست. در آلمانیاساس همین ویژگی
شود، شود، با فعل شروع میوقتی شروع میآید، در فارسی در انتها. جملۀ آلمانی جمله می

 −رو ویژگی بارز هنری نداشته باشدتواند راه بیفتد. حاال اگر متن پیشیعنی بدون فعل نمی
شود در ترجمه سعی در می −جمله هایی مثل ترکیب چندگانه اسم و جمله و شبهبدعت

ستور زبان به ما حذف فعل داشت، براساس قرینه یا معنا. این حذف امکانی است که د
ای تن دهد. اما نکته اینجاست که متن هنری معموًال به دستور زبان رسمی و مدرسهمی

 های خودش را دارد.دهد. بنابراین هر شگردی در ترجمه محدودیتنمی
اجازه بدهید دو مثال بیاورم که امیدوارم گویا باشند: فریدریش دورنمات در یک شعر 

فرستد. روایی مینوتائور، همان انسان گاوسر اسطوره را به درون زندان او یعنی غار هزارتو می
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پایه و پیرو  ۀدر آمدن این موجود دو سرشتی به درون این غار هزارپیچ با بیش از بیست جمل
صورت تصویری از یک غار شان کالم را بهبد که چفت و بست تودرتوییاوصف می

دیگر را اجازه بدهید از  مثالگ، بلکه با کالم. آورد: نوعی نقاش نه با رنخم در میوپرپیچ
های او نهارد بیاورم، نویسندۀ اتریشی نیمۀ اول قرن بیستم. در یکی از رمانتوماس بر

آید که چندین مشکل روحی و جسمی دارد، اما در روزهای سخت ای به صحنه میپسربچه
ین جنگ جهانی دوم امکانی برای درمان او نیست و پسربچه هم تا آن حد درک دارد که با ا

میرد. یکباره تمامی می−پدربزرگ محبوبش −شرایط بسازد. در این میان اما پدر بزرگش
شکند و آن مشکالت یکی پس از دیگری بروزی حاد پیدا مقاومت پسر بچه درهم می

ای کنند. توصیف تسلسل این وقایع رو به ورطه در جمالتی می آید که هیچ نقطه و نشانهمی
پیوسته و درنتیجه متن مثل جویبار همحال به، همه کوتاهند و بااینکندشان نمیاز هم تفکیک

 گیرد. وار میکوهستانی شتابی سیل
کنید. خب، عنوان سبک مطرح میدوم که شما تحت نکتۀییدی است بر آن أاین مثال ها ت

های شاخصی رفت. معلوم است. اما توان به رویارویی با چنین سبکبا یک توصیه کلی نمی
درست به همین دلیل که فعل را  −ها. آلمانیخواهم باز برگردم به تفاوت نحو زبانزه میاجا

چندگانه پایه و پیرو بسازد، بدون آنکه در  جملۀراحتی نشاند، قادر است بهدر اول جمله می
انتهای این مجموعه، برعکِس نحِو فارسی، افعال، پشت سرهم قطار بشوند. دیگر ویژگی که 

دهد، این است که اسم در های بلند با ترکیب متنوع میبه زبان آلمانی امکان ساخت جمله
یعنی در دوسو  −خودش هم قبل از خودش، هم بعد از −باز برعکِس فارسی −این زبان 

پذیرد، آن هم اسمی که خودش قدرت ترکیب چندگانه دارد. بنابراین برای وجه توصیف می
زبان، ترجمۀ متن نویسندگانی مانند توماس مان، کالیست، یا حتی کافکا مترجمان فارسی

کید کرده باشم که هر ممی همیشه پرچالش خواهد بود. عذر تن خواهم از تکرار کالم، اما تأ
توان در حیطۀ نحو و دستور می حالبااینادبی تولیدی هنری است و به مفهوم هنر یگانه. 

 شود هم ممکن کند، هم منطبق. شگردهایی یافت که ترجمه را به نسبت و تا جایی که می
اگر قرار باشد نگاهی هم به میزان استقبال از ادبیات غیربومی داشته باشیم، طبیعی است 

کند شناختی خی است که خواننده فراتر از انس با ادبیات خودی ذوق پیدا میطی روندی تاری
زنند، میها به دست بیاورد. عادت ها معموًال اخت با بیگانه را پسهم از ادبیات دیگر ملت

هم با شیوه روایت و موضوعات روایت در ادبیات اروپایی،  زبانفارسیولی دیر یا زود خواننده 
کند. این گونه متون به نسبت جانب روانکاوانه یا فلسفی آن، انس بیشتری پیدا می ازجمله
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انگیز باشد، اما فردا، برعکس، ای که شاید امروز غرابتتری دارند، شیوهتنیدهبافت درهم
 بخشد. لذت ادبی می

 
تر بپرسم. بهتر است ابتدا بخشی از ال باال را قدری دقیقؤ دهید ساجازه ب فر:خزاعی

  کنم: را نقل میشائیل کلهاسشما از  ۀترجم
گرفت که با اندیشه به مهترش و شکایتی که زدن میبا یورتمه رو به شهر ِدرسِدن رکاب«

وجو پرسصد گامی نرفته برگشت و محض در قلعه از او داشتند، لجام کشید و هنوز یک
دانست، به طرف کلهاس بروک عنان ترش میتر و درستاز مهتر خود، کاری که عاقالنه

های بنیاد کار جهان او را به رغم توهینپیچاند، چراکه احساسی روشن و آشنا با بنای بی
راستی و بنابر ادعای کوتوال خطایی از مهترش سر چه بهداشت چنانبرنتافته، بر آن می

حال برعکِس این دغدغه، ها را تاوان عادالنۀ این خطا بگیرد. بااینران اسبزده بود خس
تر هر اندازه دواند، عمیقتر میای عمیقیقینی به همان گونه واال پیوسته در وجودش ریشه

شنید که گویا همه روز در هایی میعدالتیآمد و بر سر راه خود به تکرار از بیتر میپیش
افتاد: که اگر قرار داشتند که گذارشان به تروکن بورگ میروا میحق مسافران غریبی 

راستی دسیسه و نیرنگ باشد، باشد تمامی این واقعه، براساس آنچه به عیان نیز پیدا بود، به
وظیفه خواهد داشت با همۀ توان در این دنیا غرامت و جبران طلب کند و برای آینده همۀ 

  ».و تضمین بخواهد تأمینهمشهریانش 
احساس من درمورد این نثر این است که نثری است آمیخته به نحو فارسی و آلمانی، و 

محسوس است. آمیختگی البته منحصر به نحو نیست بلکه به نظر  این آمیختگی کامالً 
نحو است،  دربارۀرسد تعابیر هم عینًا تعابیر نویسنده است. ولی فعًال چون بحث ما می

ای است. درمورد این داوری رسد این نوع نثر روایی، نثری التقاطی و ترجمهبه نظرم می
روایت، سه  ۀالزم است توضیحی بدهم و آن این است که من معتقدم درمورد نثر ترجم

  :توان بیان کردگزاره می
 وبوی ترجمه دارد. ناچار رنگه. نثر ترجمه ب۱
  .ترجمه داشته باشدوبوی رنگ. نثر ترجمه الزم نیست ۲
  .ترجمه داشته باشدوبوی رنگ. نثر ترجمه مانعی ندارد ۳

دهند. اگر بخواهیم براساس های مختلفی میمترجمان مختلف به این سه گزاره پاسخ
دوم اعتقادی ندارید. برای زدودن  ۀرسد شما به گزار تان قضاوت کنیم، به نظر میترجمه
ترجمه از متن فوق بدیهی است باید مضمون را در قالبی دیگر ریخت و این وبوی رنگ
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بازآفرینی ساختاری ساختار جمله و ترتیب اجزای نحوی جمله را دگرگون خواهد کرد. 
 با این تفسیر من موافقید؟

 
تواند از دید تئوری ترجمه قطعًا مهم است مترجم بداند آیا حاصل نهایی کارش می حدادی:

ترجمه داشته باشد یا نه؟ ببیند، آن اتفاقی که نباید بیفتد، این است  وبویرنگبه تعبیر شما 
اش را ن مادریهم بزند، یعنی اینکه ساختار نحوی زبااش را بهکه مترجم عرف زبان مادری

بنیادین،  ۀو چه به عمد. وقتی ترجمه از نگاه زبان، از نگاه این رسان عجزمسخ کند، چه از 
تر سراغ پرسش شود در چارچوبی شاید معینسالمت اجتماعی داشت، آن وقت می

از متن مبدأ هم شدنی  وبورنگآن رفت و گفت به شرط قبول قید باال، پذیرش  وبویرنگ
هاست و در این کار ب. چون ترجمه اساسًا رفتن به سراغ دیگر فرهنگاست، هم مطلو 

ای نباشد که بخواهد از مرز شک از مترجم جلوتر است. چون اگر خوانندهخواننده بدون
ای هم در گیرد تا ترجمهادبیات ملی خودش فراتر برود، برای ترجمه بازاری هم شکل نمی

و جانبه و مشروع از فرهنگ بیگانه، مترجم را با چه کار باشد. حال باید دید این استقبال د
 کند.رو میبههایی روامکانات و چه محدودیت

اجازه بدهید در این باب دو مثال تاریخی بیاورم. مارتین لوتر کتاب مقدس را در قرن 
شانزدهم به آلمانی ترجمه کرد، از یونانی و التین به زبانی که تا پیش از او سنت کتابت 

ترجمه  حالبااینقول خودش رفت سراغ دهان مردم. . بنابراین در یافتن معیار ترجمه بهنداشت
های غنی او یک آلمانی کوچه بازاری نیست، بلکه با پذیرش عناصری حتی نحوی از زبان

حال جا بگذارد که روحانی است و فخیم، درعینای از خود بهیونانی و التین، توانست ترجمه
هایش را از همین تیفاش هم اینکه شعر باروک آلمانی یک قرن تمام مو نتیجهفهم . همه

 گرفت.ترجمه می
ها فقط میان هم پذیرندگی دهد زبانخواهم بیاورم، نشان میمثال دیگری که اجازه می

یافتند  هنرها راه ۀسازی به حوز ندارند. ببینید در اوایل قرن بیستم، وقتی عکاسی و فیلم
ادبیات آلمانی) بسیاری از نویسندگان از شگرد مونتاژ انگیزه گرفتند و رو به  کم در(دست

انواع صفت و وجه توصیف. مثال فراوان  ۀویژه در حیطهای ترکیبی آوردند، بهساختن واژه
اش درصد واژگان زبان مادری۷۰شود از این پذیرندگی آورد. گوته در آثار خودش بیش از می

را به درون زبان آلمانی  »گشادل«از آن باغ کهن شیرازی لغت  حالبااین کار گرفته است،را به
شاه و مادر تزارنیکال یکباره اصطالح علیهای میان مادر فتحنگاریآورده است. یا در نامه

ها درون مرزهای خودشان شده است. زبان در دربار پترسبورگ زبانزد »دل به دل راه دارد«
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ها شتاب بیشتری روشدن با دیگر زبانهم پویا هستند. اما این پویایی طبیعی است که در روبه
 گیرد و ترجمه در این امر نقشی دور از کانون ندارد. می

محدودیت هم. در  اگر از پرسش شما دور نیفتاده باشم، عرض کردم، میدان هست و
ای آهنین را روی خواستند صدای رعد ایجاد کنند، گلولهترهای آلمان در گذشته اگر میئات

فارسی آن  رعد درغلتید.غلتاندند. در آلمانی این فعل هست: ای فلزی میشیب صفحه
عینه، شاید ابتدا غرابت ایجاد کند، ولی این هم هست که زبان هنری زبان رسمی و مکتبی به

دست که گزارش از نیست. خواننده هم یقین در این زبان توقع هنر دارد نه متنی چنان دم
 روزنامه همشهری!

 
دوم اعتقادی ندارید،  ۀهای شما دستگیرم شد که شما به گزار از صحبت فر:خزاعی

به معنی نوشتن  ترجمه لزوماً  وبویرنگهرچند باید این توضیح را اضافه کنم که زدودن 
ترجمه خودش  وبویرنگدستی از نوع نثر روزنامه همشهری نیست. زدودن متنی دم

زبان سیطره دارد و مقصود من هم از این یک روشی است که حداقل در جهان انگلیسی
های ها و قابلیتًال این است که مترجم باید با درنظرگرفتن محدودیتاصطالح اجما
ای دارید که ش دست به خالقیت بزند. در خاطراتتان جملهازبان مادری ۀبالفعل و بالقو 

تا که از چنبرۀ  یکنیمی را بازنویس یبیش از چهار بار رمان«اید: وشتهبرایم جالب بود. ن
یافتن به نحو شرط اول کار در این کار راه یعینه دریابو بهبه در بیایی  یننحو زبان آلما

گردد که تازه در مسیر ترجمه از آلمانی این جمله به زمانی برمی» زبان مادری است.
ها خواندن متون کالسیک ومعاصر آلمانی وقتی دست اید. یعنی پس از سالقدم گذاشته

بیند مشکل اصلی این است که د؛ میتان راضی نیسیتزنید، از ترجمهآنها می ۀبه ترجم
است. هایتان تحمیل کردهجمالتتان نحو فارسی ندارند و نحو آلمانی خود را بر ترجمه

واژگان نیست؛ نحو  ۀترجم اید. مشکل اساسی ما درمشکل را به درستی تشخیص داده
مناسب کند اما برای یافتن ساختار مناسب کمک می ۀاست. فرهنگ لغت در یافتن واژ 

نوشتۀ  هزارتواز کتاب تان را دیگری از ترجمه ۀچنین فرهنگی وجود ندارد. نمون
  کنم: فریدریش دورنمات نقل می

بندی استالدن و شرکاء بود که ساختنش در پای جاده این کارگاه بزرگ ماست
درف، ِده را تبدیل به یک مرکز روستایی در منطقه کرد: شیر تمامی اطراف، همه بورک

شان هایی در یوغها با گاریچهییروستاشد، شیر ُخردهدیگ روانه این کارگاه می با
های دورتر با تر با اسب و گاری؛ و شیر دهکدههایی درشت؛ شیر دامداراِن بزرگسگ
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راهنمایی که ناچار بودیم به دهکده دورتر هوشتاین برویم،  ۀکه ما، در دور  هاییکامیون
درف دست در بورگ ۀشدیم تا سوار بر دوچرخه در سر باالیی جادجمعی منتظرشان می

باربند آنها بیندازیم، بادلی پرترس، البته نه از پلیس، چون همگی راحت از پس پاسبان 
زبان فرانسوی بود که بین خودمان چاقالوی ِده برمی آمدیم؛ ترسمان از معلم انشاء و 
لرزیدیم زیرا کتکش بدخواهانه بود؛ ِهگو لقبش داده بودیم و سر کالسش از وحشت می

هم دست  کرد به تحقیر بهکشید و مجبورمان میگذاشت و مو میانگشت الی منگنه می
و در همان حال که در پشت کامیون دست » دانشمند. ییسالم اروپا«م ییبدهیم و بگو 

های در این میان از بار مان قالِب بدِن دیگری، در تلقاتلق ماشین و رقص دیگهریک
کردیم که ناچار بودیم از آسایی تجسم میرفتیم، این معلم را کوه غولشده میشیر خالی

کش سینههایش مسخره و سیاه، و به همان میزان اش باال بخزیم؛ کوهی اسم آبادیپشته
  ذر.گهایش هم دشوارتنگه

از منظر نحو فارسی، آنچه در نثر این ترجمه محسوس است عبارات وصفی متعدد است 
اند که در فارسی بیشتر در شعر دیده اند و به نوعی ایجاز منجر شدهدل هم فرورفته که در

نحو زبان آلمانی و راه یافتن به نحو  ۀشود تا در نثر. شما سخن از بیرون رفتن از چنبر می
زبان مادری کردید. آیا این مثال مصداقی از نحو فارسی است یا مثالی از نحو آلمانی 

زدایی این البته باید اذعان کنم که خصلت آشنایی است که به فارسی منتقل شده است؟
اللفظی نوع ترجمۀ تحت به آن داده و کار شما یکنثر زیبایی و شاعرانگی جذابی 

اند: راستی مصداق همان سخن است که در حق روش شما گفتهت و بههنرمندانه اس
شاعرانگی در له وجود دارد: اول اینکه این ئاینجا دو مسدر ولی زده. وار نه آلمانیآلمانی

ارد؛ دوم اینکه زبان ترجمه زدایی ایجادشده، چیزی که در اصل اثر وجود نداثر آشنایی
ب رمان سازگار نیست چون بیش از حد زیبا و رسمی شده، مثل اینکه رمانی به نظر با قال

 را به زبان سعدی بخوانید. 
 

نحو زبان مبدأ گرفتارم که در انتقال  ۀببینید، مِن مترجم، تا وقتی که آن قدر در چنبر  حدادی:
توانم از زیر سایه آن بیرون بیایم و راهی به نحو زبان مادری پیدا کنم، طبیعی است متن نمی

شد غالمی که آب جو آرد/ آب جو آمد «گوید: شود مشمول آن بیت که میکارم می ۀنتیج
خودم درآیم و در ساحت آن  اما وقتی که توانستم به دامان نحو زبان مادری» و غالم ببرد.

از  −یا بگوییم خالقانه −پناهی مطمئن پیدا کنم، آن وقت می شود در یک واکنش ابداعی
های لغوی و نحوی زبان مبدأ بهره گرفت و آن جا که الزم بود، به یک واژۀ ترکیبی بضاعت
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بنای  −بیگانه این تعامل با امکانات زبان −یا نثری تلفیقی رسید، بدون اینکه بر سر این کار
 نحو زبان مادری لطمه ببیند. 

های این که متنی ترجمه است نه تألیف، میهمان است و نه بومی، این باید به نسبت نشانه
بینی نویسنده آن، یا هایش معلوم شود، از جهانمایهنثری، بارها بیشتر از محتوای آن، از درون

ختی مکتبی که خاستگاه نویسنده است، از شنااش، از اصول زیباییروایت روانکاوانه ۀشیو 
بازتاب معنوی دیگر جوامع. یقین که درک کارسازی از ساختارگرایی نخواهد بود اگر که 

بر نحو زبان مبدأ هم شامل بگیریم و پیروی از قواعد  −در روند ترجمه −اصول این مکتب را
 چنین نحوی را روش قرار بدهیم. 

 
ترجمه بگذریم و برویم سراغ موضوع نظری  وبویرنگاجازه بدهید از بحث  فر:خزاعی

نخست به درک و برداشتی عام از جایگاه » از اصلیت ترجمه«دیگری. در مقالۀ زیبای 
گیرند و در شاعر و نویسنده از الهام مایه می«د: ییگو کنید و میمترجم اشاره می

لی مترجم کسی است که برعکس از خودش سوزد؛ و شان آتش هنر و آفرینندگی میسینه
سپس نسبت به این » روی و دست باال، بازآفرینی است.الهامی ندارد، بلکه کارش دنباله

د فاصلۀ مترجم با نویسنده گاه آنقدرها ییگو تلقی عام نسبت به مترجم تردید کرده و می
از تورات و انجیل ترجمۀ مارتین لوتر  ازجملههای تاریخی هم ژرف نیست. و بعد به مثال

ها د این ترجمهییگو کنید و میاشاره می کلیله و دمنهبه زبان آلمانی و نیز ترجمۀ فارسی 
اند. در سخن شما نوعی مقایسه میان اصل و ترجمه یا میان در اصلیت از اصل فراتر رفته

چه مترجم و نویسنده نهفته است و به گمان بنده باید معلوم شود که این مقایسه در 
 ۀکنندقلمرویی صورت گرفته است. نویسنده صاحب اندیشه است و مترجم منتقل

ای را خوب منتقل کند، در اصلیت اثر توفیری حاصل اندیشه. اگر مترجم اندیشه
گیرد. قلمرویی که مترجم در آن شود و حق و اعتبار مالکیت اثر به مترجم تعلق نمینمی
اعتباری کسب کند قلمروی زبانی است و در  تواند خودی نشان بدهد و برای خودمی

توان کار مترجم را با کار نویسنده سنجید و باز در همین قلمرو این قلمرو است که می
ها از همان اثر سنجید. بنابراین هر تالش توان کار مترجم را با دیگر ترجمهاست که می

ز آن و نیز ارتقای ترجمه به برای ارتقای جایگاه مترجم به جایگاه نویسنده یا حتی فراتر ا
شود. البته در اینجا تفاهم و توّهم منجر میثمر است و به سوءجایگاه اصل اثر تالشی بی

توان ش میازبانی ییالزم است به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه به مترجم جدا از توانا
ب برای ترجمه اعتبار دیگری داد و آن اعتبار ناشی از هوشمندی مترجم در انتخاب کتا

ساز باشد و البته تمام اعتبار ناشی از چنین تواند دوراناست. گاهی انتخاب درست می
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دوم این است که اگر  نکتۀانتخابی متعلق به مترجم است و دخلی به نویسنده ندارد. 
شود سهم مترجم در این ماندگاری نافی اصلیت اثر نیست ای در زبانی ماندگار میترجمه

گر میشه ترجمه است مگر در مواردی که مترجم دیگر مترجم نیست و اقتباسو ترجمه ه
 ۀو ترجم کلیله و دمنهفارسی  ۀو شریک نویسنده در آفرینش اثر است، مثل ترجم

 کدام ترجمه نیستند بلکه اقتباس هستند.، که درواقع هیچرباعیات خیامانگلیسی 
 

ببینید، در آن ساعت که مترجم انتخابش را کرده است و کتابی را به هوای ترجمه  حدادی:
گذارد، باید نویسنده را آفرینشگر بداند و خودش را پیرو او. اثر ادبی پیش روی خودش می

مالکیِت مشخِص معنوی دارد و مترجم در قبال آن باید که امین باشد، امیِن روِح کالم او. 
کنیم چون اصطالحی نیست که  پرهیز وفادارین چهارچوب از اصطالح اجازه بدهید در ای

یت است: درِک روِح نسبخیلی شایستۀ کار هنری باشد. باری، مبنای کار ترجمه قبول این 
رو و تعهد به امانت در قبال آن و برای این تعهد میزانی از فروتنی الزم است. آدم متِن پیش

جمه برود، یا که بر سر این کار دوام بیاورد، از طرفی پسند بعید است که سراغ کار تر خود
پایه نویسنده خالق هم لزومًا مترجم پیگیری نخواهد نشد. از فریدریش شیلر، شاعر بلند

دانیم که چند باری دست به کار ترجمه زده است، اما در میانه مکتب کالسیک آلمان می
نهایی کار او اثر جدید شده است،  ۀتیجراه نیروی الهامش تنگی میدان تقلید شکسته است و ن

دانیم که در اروپا هیچ رسم نیست اسم مترجم چیزی از مقولۀ الهام یا اقتباس. این را هم می
ندرت کنجکاو است که این اثر روی جلد بیاید. همان به خاطر پیرو بودنش. خواننده هم به

در حوزۀ −ای اروپاییهترجمه کیست. علت هم دارد. علتی کامًال مشخص: میان زبان
ها کار مترجم ادبی هم البته در این زبان−بینیدترجمه شما کمتر تفاوت و تالطم کیفیت می

ها به یکدیگر. به تر به دلیل نزدیکی واژگانی و خاصه نحوِی این زبانتر است، آسانآسان
 های این خطه. عالوه فرهنِگ مشترِک ملت

عالوه زیربنای کند، بهتر میها آسانن این زباناین نکاِت مشترک کاِر ترجمه را میا
ای از دهد با اندوختۀ شناختی حرفهدانشگاهی، زیربنایی که به مترجم امکان میعلمی

ها شناسی، تأویل و هنِر تفسیر به راه ترجمه در بیاید. اینادبیات، ادبیات تطبیقی، فلسفه، زبان
همه توضیحی است در تأیید حرف شما که مترجم را باید پیرو نویسنده دانست. ولی امر 

م متصل ئشود. مترجم سایۀ دادر این چارچوب خالصه نمی اً تقاعدجم که ترجمه و کار متر 
گاهی بر این استقالل هم باز شرط  به نویسنده نیست، بلکه وجود مستقل خودش را دارد و آ
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ای برخوردار از کیفیت است، خاصه در کشور ما که بیشتر مترجمان، از دید رسیدن به ترجمه
 مل ناچارند کارشان را از برهوت آغاز کنند. زیربنای علمی و حمایت شغلی در ع

ام، قصدم کاغذ آورده ای که من در باب ترجمه برچهار مقالهبرای همین در آن سه
شناسی ترجمه در ایران است که پردازی صرف نبوده است، بلکه همیشه از دید آسیبنظریه

راز پنهانی نیست که متأسفانه  حالبااینام. گفتن این امر دشوار است، مطلبی مطرح کرده
ند، درصدی کها را پر میآید و ویترین کتابفروشیدرصدی از ترجمه که در ایران به بازار می

های همه رقِم این که خیلی هم کم نیست، کیفیتی چندان در خور ندارد. یک علت از علت
هرحال متن سایه فقدان کیفیت بسا این ذهنیت باشد که متن ترجمه را در قبال متن اصلی به

گاه حتی ناشر هم ممکن است چنین ارزیابی از بدانیم، متنی یک پله پایین گاه یا ناآ تر. آ
ه داشته باشد، و خواننده هم. ولی مترجم باید برعکس، ارزش و ارج کار خودش را ترجم

گاه باشد تا چنین درک غلطی به مقام هنری بداند، باید به  خودش و تأثیر اجتماعی کارش آ
ام. این مترجم است ذهنش رخنه نکند. من در آن دوسه مقاله بیشتر بر این نکته متمرکز بوده

کند. مترجم است مترجم است که کار بینافرهنگی می شود.ت جهانی میساز ادبیاکه زمینه
های آفرینی، وضع لغتهای دیگر به طور بالقوه امکان واژهکه در سروکار داشتنی دایم با زبان

گاهی مییابد. وقوف بر این نکات طبیعی است که خویشتننو می آورد، و این آ
گاهی وظیفه مترجم را سنگینخویشتن کند، و البته بارها بیشتر وظیفه ناشر را هم. چون میتر آ

 ایدنیای نقد رسم است اگر ترجمه در
بیند، سست بود، مترجم سرزنش می

که بیشتر باید پرسید آن ناشر محترم درحالی
از شغل خودش چه تعریفی دارد و بر کارش 

ای سست را دریک ترجمهچه اشرافی که 
گیرد و در هزار نسخه نسخه تحویل می

این رابطه نویسنده و  دهد!تحویل مردم می
مترجم است در چارچوِب مشخِص تحقق 
بخشیدن به ترجمه، ولی آیا از دید تاریخی 

دو خویشاوندی هست یا نیست، میان این 
مقوله بیناّمنیت است که به چنین پرسشی 

 پردازد.می

در دنیای نقد رسم است اگر 
ترجمهای سست بود، مترجم 
سرزنش میبیند، درحالیکه 

بیشتر باید پرسید آن ناشر محترم 
از شغل خودش چه تعریفی دارد 

و بر کارش چه اشرافی که 
ترجمهای سست را دریک نسخه 
تحویل میگیرد و در هزار نسخه 

  تحویل مردم میدهد!
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وگوی من با شما به نوعی دیالوگ در باب مسائل نظری کشید. دلیلش گفت فر:خزاعی
 دربارۀاید و همین مرا به بحث اید و نوشتهکرده این است که شما دربارۀ این مسائل فکر

ال بعدی من دربارۀ واحِد ترجمه است که دیدم دراین باره ؤ کند. ساین مسائل ترغیب می
کننده است و نیازمند البته اصطالح واحِد ترجمه گمراه اید.شما نظر خاصی را بیان کرده

توضیح است چون بدیهی است واحد ترجمه هرچه که باشد در خالل ترجمه معموًال 
دیگر ممکن است فرق کند. مثًال مترجم ممکن است  جملۀای به ثابت نیست و از جمله

ند و البته انتخاب دیگری را در سطح جمله ترجمه ک جملۀکلمه و بهای را کلمهجمله
آن متن و انتظارات خواننده هم  ۀواحد ترجمه تابع نوع متن و هدف مترجم از ترجم

اید واحِد ترجمه کلمه اید و گفتههست. جنابعالی در چند جا به واحد ترجمه اشاره کرده
اید واحد ترجمه است. گفته» ای گنگ از متن اصلیسایه«نیست چون حاصل کار 

ساخت را کنار هم ای از جمالت درست و خوشون اگر مجموعهجمله هم نیست چ
اید واحد ترجمه شود. متن فراتر از تعدادی جمله است. گفتهبگذاریم متن درست نمی

توان آن را به عناصری روح کالم است. منظورتان از این تعبیر انتزاعی چیست؟ چگونه می
ام از این روح کالم به مترجم نوشتهملموس فروکاست؟ خود من درمقاالتی که پیشتر در 

تر از روح کالم است چون با عناصری زبانی ام که مفهومی ملموسسبک تعبیر کرده
تواند عناصر سبکی متن نویسنده را توصیف کرده و ببیند قابل توصیف است. منتقد می

ه وقتی آیا این عناصر در متن ترجمه هم وجود دارد یا نه. همترازی دو متن اصلی و ترجم
شود که دو متن دارای عناصر سبکی مشترکی باشند، یا، به تعبیر دیگر، مترجم حاصل می

توانسته باشد سبک نویسنده را تا حد امکان در زبان خود بازآفریده باشد و این کار 
 مستلزم خالقیت و قدرت زبانی فراتر از سطح عادی است.

 
لی ترجمه سروکار دارم، برای درک در باب واحد ترجمه، چون من با جانب عم حدادی:

کنم ُخب، یک دلو آب دریا، باز آب دریاست، ولی دیگر تر مطلب به مثال رجوع میعینی
نه ماهی دارد نه موج. به عبارتی، اگر بخواهیم با مفاهیم دیالکتیک بگوییم، در کمیِت ناچیِز 

یت متن هم انتقال داد، شود به جامعآِب دلو کیفیِت دریا بروزی ندارد. همین نسبت را می
ها، کیفیت دیگری ها نیست، بلکه در جامعیت جملهیعنی که متن مجموع کمیت جمله

یابد. اینکه متن خطاب است یا عتاب، طنز است یا جد، سبک سخن فرزانگان را به می
خدمت گرفته است یا زبان جاهالن را، شطحیاتی است یا ظاهرًا منطقی، همه در جامعیت 

سویه،  دو ۀشود یک رابطگیرد. بنابراین بین لغت و جمله، جمله و متن قاعدتًا مییمتن جان م
 از خود چیزی بسیار فراتر جامعیت متن نکهآ. ضمنیا بهتر است بگوییم دیالکتیکی، پیدا کرد
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ناپذیر متن است با نظر به اصل انکار
در شناخت متن،  نیت. چون اگرتبینام

نادیده بگیریم، باز اصِل بینامتنیت را 
شویم، مشمول حکایت فیل در تاریکی می

به دلیل آنکه در دنیای ادب ساعِت صفر 
قول فردیدریش دورنمات وجود ندارد. یا به

هر آن زادۀ تصور یا پرداخته اندیشه «
تر اندیشه شده است و هر تمثیل پیش
کار رفته است. در دنیای تخیل تر بهپیش

ساختارها از سر  ۀهیچ چیز تازه نیست. هم
ها ها از سر موتیفساختارها، همه موتیف

مایه تصویرها از سر تصویرها جان ۀو هم
ها و گیرند. سرساختارها، سر موتیفمی

ای است، مشترک تمامی انسانهاست. بنابراین شما هیچ سرتصویرها، یعنی هرآنچه سرچشمه
بلکه درک آن به شناختی فراتر  رو نخواهید داشت که به خودش محدود باشد،متنی را پیش

بینی نویسنده، از دیگر آثار او، از ذهنیت و شناخت از جهان ازجملهاز خود آن نیاز دارد. 
فهمم. اجازه عینتی که به متن او راه یافته است. این آن چیزی است که من از بینامتنیت می

قصه «بدهید تنها یک نمونه را مبنا بگیریم. توماس مان داستانی دارد دربارۀ موسی پیامبر. 
بنی «به قلم هاینریش هاینه، » اعترافات«یدریش شیلر، به قلم فر » رسالت موسی«، »توراتی

به قلم زیگموند فروید. تمامی این آثار به سهم » موسی«به قلم گوته و » اسرائیل در صحرا
کمی از شناخت نداشته بخشند. اگر از این آثار دستخود به موسای توماس مان ساختار می

جهانی دوم، آن داستان توماس مان برای  ها در جنگعالوه شناخت از توحش نازیباشیم، به
متن نیست،  ۀآلود حداقل بخش بزرگی از آن. مترجم خوانندماند، مهآلود باقی میترجمه مه

بلکه ناچار است کاشف متن باشد. و هر متنی بدون استثنا به کشف نیاز دارد. البته برای 
طح دبیرستان تا دانشگاه و ها تفسیر هست، تقسیر از سدرک بهتر متون کالسیک آلمانی ده

 فراتر از آن. 
 

عیار نامید چون اوًال جانب زبان فارسی راستی باید مترجم ادبی تمامهشما را ب فر:خزاعی
زبانی خارجی  ۀاید. نثر شما نثری است با روحی ادبی. نثری که از سرچشمرا فرونگذاشته
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جذابیت نیست. ولی خصلت بارز دیگر حال غرابت آن خالی از گیرد و درعینالهام می
انتخاب کتاب است. معلوم است که با رسالتی که  ۀشما در مقام مترجم ادبی نحو 
ی هاکتاباید. شما سراغ ند دست به انتخاب زدهقائلمترجمان ادبی برای این کار 

های های شما مهجور مانده و قدر ندیده و به چاپاید بلکه غالب ترجمهپرفروش نرفته
دانید، ناشران بزرگ هستند که در انتخاب که میندم نرسیده. در جوامع غربی، چنانچ

گیرند. اما ناشران بزرگ مرجع خوبی برای تصمیم گیری کتاب برای ترجمه تصمیم می
چون آنها در انتخاب نظر به اقتصاد دارند و کتبی که از جنس سرگرمی باشد ؛ نیستند

از دیرباز برای ادبیات ترجمه شده رسالتی فراتر از سرگرمی  برای آنها اولویت دارد. درایران
ایم و از این روست که مترجمان به انگیزه معرفی بزرگان ادب یک کشور به شده قائل

و نشده ر هکارشان با استقبال گسترده زیاد روب اند، و در مواردی طبعاً معرفی آنان پرداخته
های خوب شما از ادبیات آلمانی جمهاست. این مطلب شاید بیش از همه درمورد تر 

کردید و انتخاب را برای ترجمه انتخاب می هاکتابد به چه انگیزه ییصادق باشد. بفرما
که باید و شاید به خواننده  گونهکنید؟ آیا ادبیات آلمانی اعم از کالسیک ومدرن آنمی

  ایرانی معرفی شده است؟
 
هم یابد، ُخب، علت ماند و استقبالی درخور نمیاینکه این یا آن ترجمه تاریک می حدادی:

نام ادبی های صاحباجتماعی است و هم فردی. محض نمونه مقایسه کنید با آلمان که مجله
سال دارند و بر همین اساس اعتبار اجتماعی  ۸۰کم ای دستو اجتماعی هر کدامشان سابقه

شوند. به همان میزان مرجعیتی نگرفته تعطیل میاند. پایران دولت مستعجلها اما در اهم. مجله
های نشر باشند. از طرفی ادبیات روسی، فرانسوی و ثر تازهؤ یابند که در نقد معرف منمی

تری در ایران دارند. فرانسوی که از زمان قاجار به دربار راه یافت انگلیسی زبان حضور دیرینه
ای جهانی دارد. آمریکا هم که بعد در ایران شد. زبان انگلیسی که سلطه و اولین زبان ترجمه

در زمینه ادبیات،  ازجملهها الگوی جهانی قرار گرفت، از جنگ جهانی دوم در همه زمینه
تر داستان کوتاه. و اما ادبیات روسی هم که به نسبت آلمانی روحی جهانی ۀخاصه با مقول

از نویسندگان آلمانی زبان، اویی هم که در آثارش دردی تر هم. دارد و مخاطبی جهانی
آمد. زبان انگلیسی به فارسی درمیجهانی و تاریخی نهفته بود، یعنی کافکا، بیشتر از طریق 

م نداشت، و ناشری هم نبود که از این ادبیات دید یا داوری ادبیات آلمانی تا دیری مترج
های ایم و ممیزیچندانی داشته باشد. ُخب چند دوره هم بحران کاغذ را تجربه کرده

 تر را هم. این تنگناها باز استقبال ناشران را از ادبیاتی که چندان شناختی از آن مدتطوالنی



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

 کرد. تر مینداشتند کم
نان از راه ترجمه فکر کرد.  تأمینشد به در این شرایط نامساعد، طبیعی است که هرگز نمی

آثاری رو آوردم که البته ارزش  ۀپس وقتی ناچار نبودم به مزۀ دهن بازار نگاه کنم، به ترجم
ضرر آن آثار تمام شد هم  کار هم به ۀانتقال داشتند، ولی نامی در ایران نداشتند. البته این شیو 

کار خودم. تا بیست سال حتی نزد ناشران هم نامی نداشتم و از صبر و اعتماد  ۀبه ضرر ادام
شان برخوردار نبودم. بارها پیش آمد یک کتاب را می پذیرفتند، اما به دالیلی در یکهیچ

به زیان  −پذیرفتند. درنتیجه مننمیهای اقتصادی، کتاب دیگر را ضمن نه خالی از ارزیابی
خوردم که سه م در دنیای نشر آواره بودم. در این میان خاصه تأسف میئدا −هایمترجمه

رمانی که از هاینریش مان ترجمه کردم از چاپ در یک انتشاراتِی یگانه با تضمیِن توالِی 
که سزایشان د که نشد چنانزمانی بازماندند و نتیجۀ این پراکندگِی زمان و مکاِن چاپ، این ش

شخصه سروکار خواهم به خودم اجازه تعمیم بدهم، اما تاآنجاکه بهبود، دیده شوند. نمی
ها انگاری نهادی حقوقی نیستند. صاحب چنین دستگاهی هر شخصیتی ام، انتشاراتییافته

 ۀامد. و در همشود کنار آمد، یا نیای، بر همان اساس باید ببینی تا کجا میدارد و هر روحیه
می ممکن نشد، آن هم با همه افتادگی من، شاید هم درست ئها هیچ همکاری دااین سال

ها بنگاه خیریه نیستند، ولی ماهیت کارشان خاطر همین افتادگی! طبیعی است. انتشاراتیبه
های جوان چه امکانی پرسد استعدادنخواهی فرهنگی است. آدم گاه از خودش میخواهی
آورد و دودلی در تداوم کار. اینکه در شدن راهشان دارند. دلسردی میزبرای با

کنم، این کتاب را برایت چاپ می«بیست سال ترجمه بشنوی:  ۀسالگی و با سابقوپنجپنجاه
 »کنیم.بعد اگر فروش موفقی داشت، همکاری می

ه نشان دهد صبر و حوصلنان از راه ترجمه به من مجال می تأمیننبودن به باری، این وابسته
خوانی ها بازها همچنان نگاه بدارم و باربیش از ماه−دست آخر−بدهم، بتوانم هر ترجمه را

پیشخدمت و ها، ترجمه کنم. گاهی حتی برای رسیدن به نوعی هماهنگی موسیقایی جمله
حال دو ترجمۀ کامل را یافتم. تابهه ارائه نمیاثر توماس مان را هفت سال تمام آماد شعبده باز

گوید آدم المثل آلمانی میام. یک ضربهم از دید خودم مردود دانستم و کنار گذاشته
گذارد) باید این ضعف را با پاهایش جبران کند. (چون دائم وسایلش را جا می کارفراموش

 ۀپشتوانام. با استعداِد بیپایین رفتنهایم در حال باال و برای همین من دائم در صفحات ترجمه
 ایی و موسیقی کالم دارم. بیال ز دهد ، اما حسی پذیرا در قبمن کیفیت آسان دست نمی

 
 در این کتاب د.ییشرقی گوته برای ما بگو دیوان غربی ۀترجم دربارۀ: کمی فرخزاعی
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بخش بسیاری الهامآمده و حساب میهفرهنگ آلمانی در عصر خودش ظاهرًا اثر مهمی ب
از شاعران و نویسندگان آلمانی زبان شده است. استقبال از این کتاب در ایران چگونه 

قبلی از این کتاب وجود داشت چرا تصمیم گرفتید  ۀبوده است؟ با توجه به اینکه دو ترجم
 دیگری از آن بنویسید؟  ۀترجم

 
است و دیگری هم  دیوان گوتهای از از آن دو ترجمۀ پیشین، یکی صرفًا گزیده حدادی:

پیوستی هم از شصت مقاله کوتاه و بلند دارد که  دیوان گوتهمحدود به بخش اشعار آن، اما 
اند در باب ادبیات مشرق زمین، پژوهش گیرد. اینها مقاالتیآنها را هم در بر میمن ترجمۀ 

ادبیات فارسی  در تورات، پژوهش در ادبیات عرب پیش و بعد از اسالم، پژوهش بیشتر در
شناختی مانند چگونگی پیدایش دولت باز هم در پیش و بعد از اسالم، برخی نقدهای جامعه

ها در باب ماهیت گیری استبداد شرقی، برخی داوریهای شرقی و چگونگی شکلدر تمدن
 روزگار بود.شاه که با گوته همعلیادبیات، و اشارات کوتاهی هم به مناسبات دولت فتح

چشم. خالصه اگر بگوییم، آغاز آبدر ایران، یکی داستان است پر دیوان گوتهاستان اما د
های اول این قرن های اروپایی است، اما در دههقرن نوزدهم آغاز قرن استعمارجویی دولت

شناسی زیر آوار تکبر استعماری خفه نشده بود، برای همین گوته خواسته است با هنوز شرق
و در ساحت شعر فارسی بیشتر از همه  −بیشتر از همه از شعر فارسیگرایی خودش که شرق

ساز نوعی ادبیات مدرن جهانی گیرد، زمینهزندگی حافظ و تغّزل او دستمایه می ۀدلیران ۀاز شیو 
اقتصادی جهان شرق و غرب پیوسته بیشتر ها جایی که توازن سیاسیشود در راه تفاهم ملت

اروپا  یگاهدید  ۀزد و سایمناسبات فرهنگی جهان هم لطمه میریخت و این امر به هم میبه
 انداخت.محور را بر سر همه دنیا می

و طبیعی هم بود که به گوش غول از −طبیعی است −صدای ضعیف او−این صدای او
های آلمان با آن حکومت−اش هم دیری در آلمانآمده استعمار نرسد. دیوان جهانیدرشیشه

مطلوب مهجور ماند، اما سرنوشتش در ایران این که آن را مصادره به−اشراستیپیاپی دست
اجازه بدهید بگویم −نامهح ژورنالیستی. آن را یا مدحکردند، مصادره البته بیشتر در سط

در ستایش از حافظ دانستند، یا که گواه گرویدن شاعر آن به −نامه خاکسارانه گوتهمدح
شود ستود و حال عقیده خود را داشت، نمیدرعینشود ستود و اسالم، انگاری نمی

 وطن بود!حال جهانعیندر
های آن دست تر از درونمایهکل این دیوان، برای آنکه درکی عینی ۀمن عالوه بر ترجم

دیدار «بدهد، مجموعه مقاالتی هم فراهم کردم در شرح برخی اشعار شاخص آن با عنوان 



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

 حالبااینشناسان مطرح امروز آلمانی. التی از شرقمقا ۀ، هم»شرق و غرب در هجرت گوته
شش سال ناشری به چاپش حاضر نشد، با این داوری که این مقاالت تخصصی است. 

آخر ناشری دولتی برایش پیدا کردیم؛ نه آن ترجمه چندان استقبالی دید نه این مجموعه دست
ته باشند، این کتابش را با مقاالت و مفسران وطنی هم انگاری از خود جناب گوته مجوز داش

آمیز بار هم با این پرسش سرزنشکنند. البته یکی میأهمان اصرار پیشین همچنان تفسیر به ر 
رو شدم که شرح گوته بر ادبیات فارسی، آن هم با دانش محدود روزگار او از این ادبیات، روبه

او از این ادبیات بوده  ۀنگاه و نقد چند سوی ۀاش آیا توجیهی هم دارد. توجیه من شیو ترجمه
که ویلیام جونز یا ادوارد براون به سهم خود نگاهی نو به روی این ادبیات است، همچنان

 اند. بازکرده
های حافظ صورت ترجمۀ ژزف هامرفون پورگشتال از غزلۀ واسطآشنایی گوته با حافظ به

هامر از کلیات دیوان حافظ در اوایل قرن نوزدهم، از دید ملزومات کار  ۀگیرد، اما ترجممی
ارزد. هامر مترجمی بود بسیار پرکار اما ای باشد که به گفتنش میترجمه شاید حاوی نکته

کادمیک چندانی نداشت، مترجم وزارت خارجهدقت، وانگکم اتریش بود و  ۀی دانش آ
اش درجانش بیدار کرد. از پیشگفتاری که او برترجمهشناسی اعزام به ترکیه عثمانی ذوق شرق

ها به درکی صرفًا شود از مفهوم شراب در این غزلآورد، معلوم میهای حافظ میاز غزل
های ها را اشعاری گمان کرده است در ردیف خمریهباشانه رسیده است و این غزلخوش

حال با مطالعۀ این ترجمه است، بااینآناکرون. گوته البته هیچ شناختی از زبان فارسی نداشته 
برد، نه از راه زبان یا مقایسه مستقیم! بلکه میاندیشانۀ هامر پیخیلی زود به این خطای محدود

روشن  ۀشناسی به این نتیجهای فلسفه، ادبیات، تأویل متون و شرقدانش او از حیطه
ر از آن مفهومی فلسفی رساندش که شراب در غزل حافظ یقین که جانبی جدلی و بیشتمی

شرقی تنوع هم دارد که از دید مترجم آن دور مانده است. برای همین شما در دیوان غربی
رغم درک بیند که با تعابیر حافظ انطباقی خوشایند دارد، انطباقی بهکاربردی از این موتیف می

ش ادبی و اجتماعی تواند مثالی گویا باشد که تأویل و دانمحدود مترجم محترم. این نکته می
کم زبان به تنهایی تر از صرف زبان است، یا دستایدر کار ترجمه، شاید شرطی حتی پایه

 رساند. ترجمه را به سرمنزلی که باید نمی


