
 
 

 ١ادبی ۀنقد ترجمو  تألیفمعیارهای 
 فر علی خزاعی

 
  کند: را با این جمالت آغاز می شازدگیغرباحمد کتاب معروف جالل آل
آیند نیست، بگوییم همچون ر به مذاق خوشو اگگویم همچون وبازدگی. زدگی میغرب

اید که زدگی. دیدهنِس  کم چیزی است در حدودگرمازدگی یا سرمازدگی. اما نه. دست
فقط پوست است؛ عین همان . سالم برجاست وستهِ . پپوساند؟ از درونمی گندم را چگونه

ای است. عارضههر صورت سخن از یک بیماری انده. بهم ای بر درختیپوستی که از پروانه
علت و آن را بجوئیم  اتمشخص از بیرون آمده، و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده.

  راه عالجش را.  و اگر دست دادهایش را یا علل
دربارۀ ترجمه صدق نکند، کامًال ایران دربارۀ فرهنگ حتی اگر  احمدآلاین سخن جالل 

ر اولین ها پیش دسالکند. بنده کامًال صدق میاست  وجوه متعدد آن فرهنگکه وجهی از 
جا البته من همانگرایی بر ترجمه در ایران حاکم است. ادبی گفتم که لفظ ۀکنفرانس ترجم

آن موقع جنجالی به پا گرایی منفی را جداکردم ولی این ادعا گرایی مثبت از لفظحساب لفظ
های بیشتری رجمهمن تدر این مدت گذرد؛ سال مییک و تا حاال بیستاز آن زمان . کرد

اگر تردیدی داشتم حاال نظریه آن صحت و در مورد ام ی کردههای بیشترام و پژوهشخوانده
گرایی لفظ اصطالحود در آن نظریه تغییر بدهم ختنها چیزی که مایلم ام. فقط به یقین رسیده

تر از زدگی مناسبلفظدر غربزدگی، اصطالح  احمدآل ۀ، با استفاده از استعار نظرم است. به
 . است گراییلفظ

و  آیدحساب نمیهبچنان مذموم هم دیگر آنزدگی ها متوجه شدم که لفظاین سالطی 
هایی از مترجمان که در زبان و با ظهور نسل یا نسلو هم ، مقداری از قباحتش کاسته شده

این شیوه تبدیل شده است. در ترجمه ای متعارف به شیوهقوی ندارند  ۀادبیات فارسی پیشین
                                                                                                                       

  ۱۳۹۹های تخصصی مرکز نشر دانشگاهی در بیست اسفند سخنرانی ایرادشده در نشست  ١
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؛ از متون مبینیغالب متون به درجات کم یا زیاد می ۀر ترجمغالب مترجمان و د ۀرا در ترجم
های ترجمه شده پر است از کتابشناسی گرفته تا متون هنری و ادبی و فلسفی. عام روان

است. غیرفارسی جمله اما است، جمالتی که ساختارش منطبق بر دستور زبان فارسی 
زدگی از درون جمله را پوسانده و ولی آفت لفظ ؛جمله فارسی است ۀپوستدیگر، عبارتبه

اساتید فلسفه، اساتید  غیرفارسی کرده و خواننده دچار این توهم است که جمله فارسی است.
متون علوم انسانی و حتی متون غیرعلوم  همۀهای ادبی، اساتید شناسی، اساتید نظریهجامعه

کسانی که با محصول  ۀهای خارجی، و خالصه همیس فیلمانسانی، تماشاگران دوبله و زیرنو 
نالند و در این میان اساتید زبان و ادبیات فارسی از ترجمه سروکار دارند از کیفیت ترجمه می

پر از کلمات فارسی ت جمالنالند. آید میآنچه که از طریق ترجمه بر سر فارسی آمده و می
 اند. ولی خود غیرفارسی

 ۀریشبینیم میبنگریم بینیم ولی چون نیک میها، صدها نوع خطا در نقد و تحلیل ترجمه
مشکالت عموم العلل الفساد و علتامزدگی لفظبنابراین، است. زدگی لفظاین خطاها غالب 

زدگی به این لفظمعایب ام ولی زدگی برشمردهبرای لفظعیب بزرگ من ده در ترجمه است. 
   ند از: ااین معایب عبارت شود.میده فقره محدودن

 دارد؛زدگی ذهن مترجم را به تنبلی وامیلفظ. ۱
 کند؛نشده را به کار ترجمه تحریص میهای تربیتزدگی ذهنلفظ. ۲
 شود؛زدگی مانع از بازآفرینی سبک نویسنده میلفظ. ۳
ها و بسط خالق ییتوانادهد و مانع از بروز زدگی زبان فارسی را ناتوان نشان میلفظ. ۴

 شود؛های فارسی میقابلیت
 کاهد؛زدگی از سودمندی ترجمه میلفظ. ۵
 برد.ها را ازمیان میکیدها و تقابلأ زدگی ظرایف معنایی، روابط معنایی درون متنی، تلفظ. ۶
 کند.متن را مخدوش میو انسجام روایی منطقی زبانی، انسجام زدگی انسجام لفظ. ۷
 کاهد.زدگی از دقت در ترجمه میظلف. ۸
 .کندزدگی خواننده را عاصی میظلف. ۹

  کجی به دانایی است و توهین به زبان فارسی. زدگی دهنلفظ. ۱۰
کند ماند. آنی از زبان فارسی غافل شوی در ذهنت حلول میزدگی مثل شیطان میلفظ

روز غیرخودی را از یاد ببری. این مرز روزبهشود که مرز بین زبان خودی و زبان و باعث می
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کار مترجم و  شونداعتناتر مییمرز ب روز به ایناهل قلم هم روزبهشود و تر میدارد کمرنگ
روز شود همچنان که ذهنش در یافتن معادل روزبهروز دشوارتر میدر تشخیص مرز روزبه

که نفوذ زبانی چقدر گسترده و چقدر نامحسوس د خور نمیمترجم امروزی بر شود. تر میتنبل
ها، در ساختارها و در است. عناصر نفوذی ممکن است همه جا باشند؛ در کلمه شده

 کنیم. را بدیهی فرض میبودن آنها فارسیترین تعبیراتی که کوچک
اعتنایی به زبان فارسی و ناتوانی در زبان فارسی دالیل بسیار البته بیمشکل کجاست؟ 

از ترجمه در ذهنمان تعریفی است که یکی از دالیل نظری، ترجمه قلمروی دارد. ولی در 
ترجمه بهترین کردن نیست؛ ترجمه انتقال نیست؛ ترجمه بازآفرینی است. ترجمه کپیداریم. 

استقالل زبانی دارد؛ هویت ژانری شده ست؛ متن ترجمهمجال برای نمایش خالقیت زبانی ا
و در یک کالم  ؛ کارکرد و خواننده معین داردانسجام زبانی و منطقی دارد رد؛ سبک دارد.دا

 است.  تألیفخود ترجمه 
کسانی . »ادبی ۀترجم تألیف«ام این نکته در عنوان سخنرانی من هم آمده است: گفته

برانگیز ند این تعبیر را احتماًال ابهامکندو نوع متفاوت نوشتن تلقی میرا  تألیفکه ترجمه و 
بیان اندیشه نویسنده است  تألیفهایی دارند؛ و ترجمه تفاوت تألیفمعلوم است که دانند. می

زتر است دستش در کاربرد زبان با تألیفنویسنده در  دیگری. ۀنویسند ۀو ترجمه بیان اندیش
و ترجمه از این جهت به هم شبیه هستند که هر  تألیفولی و مترجم دستش تاحدی بسته. 

و همین کند  تألیفیا  بیافریندیا ی خلق کند، مترجم هم مثل نویسنده باید متندو متن هستند. 
بازآفرینی یک متن ترجمه شود. گرفته مینادیده  ی متن است که معموالً تألیفآفرینشی یا  ۀجنب

است.  تألیفعین ترجمه از این جهت، های همان زبان. و با قابلیت است در زبان دیگر
اقتضائاتی دارد. اگر ی تألیفاین متن مثل هر متن  تألیفمترجم باید متنی خلق کند، و خلق یا 

کید کنیم، اینهمه أ نقد ترجمه بر این اقتضائات ت و در تعریف ترجمه، آموزش ترجمه
 آید.وجود نمیهبو ابهام و سردرگمی سوءتفاهم 

شان را با توسل بودن زبان ترجمهغیرفارسیبرخی مترجمان که م اییا خوانده مایچقدر دیده
کردن الحلقومبه نویسنده، پرهیز از راحت وفادارینویسنده،  به مفاهیمی مثل حفظ سبک

رده باشند؟ چقدر با این تناقض در سخن برخی مترجمان وجیه کزبان ترجمه و امثال اینها ت
دیگر ازسوی ،زنندسو از وفاداری به خواننده و زبان فارسی دم میایم که ازیکرو شدههروب

مگر رسند با زبان التقاطی. تنی میاز وفاداری به نویسنده و زبان او و در نهایت هم به م
 هازبان؟ مگر با هم متفاوت نیستند هازبانشود در ترجمه به هر دو زبان وفادار بود؟ مگر می
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توان به هر دو زبان وفادار بود جانب کدام زبان را باید گرفت؟ فاقد حریم هستند؟ آنجاکه نمی
گویند نمیبانشان متفاوت است ولی آورند که بگویند چرا زاین مترجمان هزارویک دلیل می

وقتی خواننده با که چرا خواننده فارسی نباید متن ترجمه را با لذت و سهولت نسبی بخواند؟ 
برای  اصالً خورد؟ آن هزارویک دلیل به چه دردی میمشکل دارد، شده ن ترجمهمتخواندن 

ریزیم دریغ به پای نویسنده میکنیم؟ این چه ستایشی است که بیچه و برای که ترجمه می
آیا در کشورهای غربی هم در ؟ مدهیمیآزار و خواننده را کنیم میو زبان فارسی را خوار 

در ایران  ی وجود دارد؟ چراتألیفشده و متون ها شکاف عمیقی بین متون ترجمهحوزه ۀهم
 وجود چنین شکافی است؟ بودن یا طبیعیها در جهت اثبات ضرورت نظریه ۀهم

کنند انگیزه و توانایی زبان التقاطی در ترجمه حمایت میهمه کسانی که از م یدانمیالبته 
 ۀمرعوب نویسنده یا شیفتبرخی اگر به زبان فارسی تسلط هم دارند، نیست.  یکسانشان زبانی

در مناقشات بین دو زبان به نفع زبان اصلی ترجمه  صۀدر عر فرهنگ دیگری هستند و لذا 
ای نظریهو هستند بازآفرینی و  تألیف ۀتوانایی، یا حوصلفاقد دهند. برخی هم اصًال ی میأر 

 یپوشخرقهبه قول حافظ، پوشاند. دهند که ناتوانی آنها را میآویز کار خود قرار میرا دست
  .پوشمیبر سر صد عیب نهان م یاپرده نیست/ یاز غایت دیندار من

کردن ترجمه ،نظریفقر که جای بحثشان اینجا نیست و ازجمله به دلیل  یبه دالیل بسیار
در میان  حتی در دانشگاه، مخصوصاً توانند ترجمه کنند. همه میشده است. تلقی  کار سهلی

در های نظری دربارۀ ترجمه است، درک درستی از ترجمه نیست. آنهایی که کارشان بحث
مه باید مدرس ترجترجمه در دانشگاه، صحبت بر سر این بود که رخی همکاران ای با بجلسه

گفت هرکس که که مخالف این نظر بود یشکسوت همکاران پخودش مترجم باشد. یکی از 
یک کتاب در عمرش ترجمه کرده است. تعریف ایشان  دهد اقالً در دانشگاه ترجمه درس می

فقط مترجم هرکس یک کتاب ترجمه کرده باشد نهبه نظر ایشان، بودن همین بود. از مترجم
خصوص هب نیست بمترجمی که به چاپ کتاهم درس بدهد.  تواند ترجمهبلکه می ؛است

توان صد کتاب ترجمه کرد بی آنکه می کنند.نامت ترجمه چاپ میه در این ایام که حتی ب
 بویی از ترجمه به مشامت خورده باشد. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. 

ما ش برگردانیم. احیثیت کنیم و این هنر را به جایگاه واقعی ۀما باید از هنر مترجمی اعاد
ربودن ترجمه بشویم. توانیم منکر هنما نمیتوانیم ُبعد ذوقی ترجمه را از ترجمه بگیریم. نمی

هرچند این ذوق و خالقیت در متون فنی  ؛بازآفرینی زبانی نیاز به خالقیت و ذوق زبانی دارد
 ۀمترجم باید مایخصوص در متون ادبی بیشتر است. هکمتر ولی در متون علوم انسانی و ب
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ادبیات  ۀوز در گذشته مترجمان بیشتر از ح فطیر است.ترجمه زبانی داشته باشد که بی آن مایه 
آمدند و بیشترشان انگیزه سیاسی یا درد فرهنگی داشتند. ولی حاال زمانه عوض شده. می

های درس ز کالسمترجمان عوض شده. خاستگاه مترجمان عوض شده. مترجمان ا ۀنگیز ا
مهم نیست به گمان من ولی ترجمه یک حرفه است. بسیاری از آنها و برای  یندآبیرون می
خواهد به زبان ی که میمترجمآید یا از دل فرهنگ. های درس بیرون میکالسمترجم از 

باید نوس باشد و آبشخور قلمش ادبیات فارسی باشد. أباید با ادبیات فارسی مفارسی بنویسد 
اگر به ترجمه به  .با ابزار زبانی کافی به جنگ متن اصلی برودش را بشناسد و ادارایی زبانی

فرهنگی یا سیاسی یا علمی، هر حرفه اقتضائاتی ۀ ، و نه یک دغدغچشم حرفه نگاه کنیم
هایی نیستند جدا و بدون هرنوع ارتباط با اعضای یک حرفه جزیره دارد. ازجمله اینکه

آید بلکه باید ای مترجمان درنمیحرفه ۀهیچ مترجمی حسب ادعا به عضویت جامعیکدیگر. 
 شود. معنی میصورت حرفه بییناصالحیتش را برای عضویت تثبیت کند. درغیر 

اعضای بزرگانی و پیشکسوتانی هستند که راهنما و الگوی ازجمله ترجمه، در هر حرفه 
توان معیاری یشیوه کارشان را ماند و را وضع کردهشیوه و معیارهای کار باشند. آنها یحرفه م

برای سنجش کار دیگر اعضای حرفه تلقی کرد. تجارب پیشکسوتان حرفه از طریق یک 
در اختیار اعضای دیگر یا از طریق تولیدات خود آنها ای یا دیگر ابزار ارتباطی حرفه ۀمجل

مهم نیست پس مهم نیست مترجم از کجا آمده، از پشت میز یا از دل فرهنگ، گیرد. قرارمی
برایش حرفه است یا سرگرمی یا نیازی فرهنگی و سیاسی. مهم آن است که خود را ترجمه 

 مترجمی بداند.  ۀعضوی از حرف
عنوان عضو سادگی بهها و هنرها شاید افراد فاقد صالحیت نتوانند خود را بهدر سایر حرفه

وگشادتر است و ها گلحرفهانگار از دیگر حرفه مترجمی یا دروازۀ  دربزنند. اما  آن حرفه جا
سادگی از نحو زبان هتوان بدهد. میسوءاستفاده از زبان را به افراد فاقد صالحیت می ۀاجاز 

شود اکثر ساختارهای چون نحو قابلیت انعطاف دارد و می ؛فارسی سوءاستفاده کرد
ند نویسن میاشبه زبان مادریوقتی آنکه اهل قلم ، حالغیرفارسی را به نحو فارسی وارد کرد

ی غیرآشنا ولی از نظر دستوری این قبیل ساختارهاکنند. نمیاز چنین ساختارهایی استفاده 
 بینیم. فقط در ترجمه میدرست را 

شود. زبان قابلیت چندگونه گفتن هم دارد و همین باعث سوءاستفاده به نحو ختم نمی
نکند.  های دیگر بیان فکربیان نویسنده را انتخاب کند و به شیوه ۀشیو شود که مترجم می

 فکر نکنیم ولی اگر به آنها ؛ثرتر هم وجود داردؤ در کنار بیان نویسنده، بیان آشناتر و م معموالً 
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 نخواهند داشت.  وجود
ترجمه  ۀحکمی دربار ما گاهی این که  خواستم عرض کنم این استی که میآخر ۀنکت

یم این روش یا این ترجمه یگو میمثل اینکه است.  گذاریمبتنی بر ارزشکه  کنیمصادر می
 چنین حکمی باشد. منشأتواند سه چیز می ؛خوب است یا آن روش و آن ترجمه بد است

به فالن نظریه که معموًال  (مثًال من با اعتقاداست. ترجمه  ۀیک نظری ،حکم منشأگاهی . ۱
 »کنم.کنم و روشی برای ترجمه تجویز میغربی دارد ترجمه را تعریف می منشأهم 

ترجمه  ۀترجمه دکتر کزازی یا شیو  ۀمثل شیو است ذوق شخصی  ،حکم منشأگاهی . ۲
  شان است. که مبتنی بر ذوق زبانی ادیب سلطانی

ادبی  ۀادبی است و البته منظور از جامع ۀفرد نیست، بلکه جامع ،حکم منشأگاهی . ۳
همه اعضای متعلق به آن جامعه نیست بلکه منظور اعضای برجسته آن است. گاهی اعضای 

با گزاران زبانی و ادبی آن جامعه هستند که حکممترجمان  ۀادبی یا جامع ۀجامع ۀبرجست
کنند. گاهی ال حکمشان را غیرمستقیم اعالم میؤ عنوان بهترین کتاب سانتخاب کتابی به

 کنند. در مواردی هم حکمی اعالمهایشان اعالم میسخنرانیها یا هم حکمشان را در نوشته
 ۀسوم شیو  ۀتوان به احکامی دست یافت. این شیو میکارهایشان کنند اما با توصیف یمن

ها به دست مقبولی است چون تجویزی نیست بلکه توصیفی است و از توصیف کار بهترین
 آمده است. 

ضیاء موحد، مهستی بحرینی، برای مثال، اخیرًا، جمعی از مترجمان برجستۀ کشور، 
، لفضل حری و آبتین گلکارعبدالله کوثری، حسین معصومی همدانی، موسی اسوار، ابوا

اعالم بهترین مترجم سال  ۀجایز را شایستۀ دریافت  استاد پترزبورگمترجم رمانی به نام 
مطلوب  ۀباید بتوانیم به معیارهای ترجم اگر زبان این ترجمه را تحلیل کنیم، قاعدتاً کردند. 

، یکی از کارکردهای مهم جوایز بنابراینترجمه برسیم.  ۀگزاران جامعادبی از نظر این حکم
شناساند. را میدبی کند و ذوق غالب بر جامعه اادبی این است که معیار و الگو تعیین می

شود که دیگر مترجمان احساس کنند که در جامعه ادبی کشور وجود چنین الگویی باعث می
طور نیست که هر ناشر هرچه را که به خیال ترجمه وجود دارد و این ۀبرای داوری دربار  مبنایی

مند اگر مایلند کارشان مترجمان عالقهدیگر، کند. ازطرف نامد منتشرادبی می ۀخودش ترجم
  کار قرار دارند.  کجایتوانند با این الگو بسنجند و ببینند در را محک بزنند می


