
 
 
 

 امانت در ترجمه
            احمد سمیعی گیالنی 

 
، مستقّل از اصل اثر »اعلی«تا  »نازل«از  درجات متفاوت ، بهمتعّدد و جهاتترجمه ذاتًا، از 

در آن، هرچند ضروری است، مفاهیم گوناگون  امانتاست. بر حسب همین خصلت، 
کید شود که می نوعًا، به خالف  مترجمیابد. پیش از هر چیز شایسته است بر این معنی تأ

به اصل را » وفاداری«اصطالح شمرده شود به این دلیل که تعّهدی در به خائنمشهور، نباید 
در حالتی مصداق پیدا » ییاوفبی«یم، یتر بگو یا درست» خیانت«بر ذّمه نگرفته است. 

در کار باشد. لذا در نبود چنین تعّهدی اصوًال منتفی است. از » وفاداری«کند که تعّهد می
به معنای مطابقت » وفاداری«، یا »امانت«تر، همچنان که خواهیم دید، هرگاه این هم قاطع

و، ناشیانه و مردود است. کفایت یا تناظر تاّم اثر مقصد با اثر مبدأ گرفته شود، در ترجمه، بی
با توجه به استقالل ترجمه از اصل اثر به جهات متعّدد و متفاوت  -» امانتی«اصطالح چنین به

 چون نیک بنگریم، نفی امانت است. -
. رشته و موضوع و ۱ًا اقالم زیرند: عمدت جهاتاّما آن جهات و آن مدارج کدامند؟ 

. ۴مبدأ و مقصد؛  هایزبانهای . فرهنگ۳مبدأ و مقصد؛  هایزبان. ۲خصلت نوعی اثر؛ 
. مخاطبان مفروض ترجمه و تعّلق آنان به ۶. تقّدس اثر مبدأ؛ ۵میزان قدمت زبان اثر مبدأ؛ 

 شوند.ها تعیین می»رمتغیّ «تفاوت برحسب همین  درجات زبانی. ۀی از جامعیقشر یا قشرها
  پردازیم.و تأثیر آنها در مفهوم امانت می جهاتاینک به شرح یکایک 

 . رشته و موضوع و خصلت نوعی اثر۱
کادمیا رشتهمراد از  ی اثر است همچون علوم پایه، علوم انسانی، فنون پیشرفته یا یجایگاه آ

 درجاتدرجات متفاوت. در علوم پایه،  ای از آن دو بهسّنتی، تعّقلی یا تخّیلی بودن اثر یا آمیزه
 شود. و شیمی آغاز و به علوم طبیعی ختم می مطابقت و تناظر از اعلی به نازل با ریاضّیات

 
 
 



////// هفتادوسوم ةفصلنامه مترجم/ شمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19//////امانت در ترجمه 
 

 
 

شناسی و روانکاوی به علوم پایه در علوم انسانی، روان
تر و مطابقت و تناظر مبدأ و مقصد بیشتر و نزدیک
شناسی و علوم اقتصادی و سیاسی از علوم پایه جامعه

این علوم،  ۀت و تناظر کمتر است. در همدورتر و مطابق
ها و ضّیات و شیمی فرمولیاآنجا که همچون ر 
عناصِر ارکانی اثرند و، به تعبیر  ،اصطالحات و تعاریف

تر، از آن نظرها خصلت جهانشمولی دارند طبعًا ساده
رسد. مقصد به نهایت درجه میمطابقت و تناظر مبدأ و 

ی با اصطالحات و یآنها فقط مستلزم آشنا ۀرو، ترجمازاین
 خواهد. یک مبدأ و مقصد آنهاست و خّالقّیتی نمیبهتناظر یک

الّشعر و اخالقّیات و فنون نیز ترجمه ی همچون فلسفه و زیباشناسی و قرضیهادر رشته
 طلبد. ِی البّته عمیق با مفاهیم و اصطالحات نیاز دارد که حصول آنها هّمت مییبیشتر به آشنا

ها)، ها (دیسیپلینکنیم که در هر یک از رشتهاین مفهوم را اراده می» خصلت نوعی«از 
هم اثر به زبان ساده برای متفّننین داریم که، در این حال، ترجمه شایسته است به اقتضای 
سطح فرهنگ مخاطبان آزادتر باشد هم به زبان تخصصی که، در این حالت، الزم است 

 تر و درخور متخّصصان باشد.و دقیق ترجمه مقّیدتر

 مبدأ و مقصد هایزبان. ۲
اند ی که از یک خانوادههایزباندر اینجا، میزان نزدیکی دو زبان مقصود است. مثًال در 

توانند هر یک به زبان خودـ می _وشنوداند که در گفتخصوص چندان به یکدیگر نزدیکبه
ی، مطابقت و تناظر به حّد یی و ایتالیایپرتغالی و اسپانیا هایزبانارتباط برقرار کنند، همچون 

د خواهی کافی با زبان مبدأ مییاعلی است. ترجمه، در این حالت، تسّلط بر زبان مقصد و آشنا
خانواده هم هایزبانهمین حالت در دهد. ی اصوًال چندانی مجال نمییخالقیت و هنرنما . به

متأّثر از یونانی و التینی که در  هایزباناسالو وجود دارد همچنین در  هایزبان ۀمثًال خانواد
مند در گفتار دارند، مثل عناصر برگرفته از حاالت بسیاری همسانی در نوشتار و تناظر قاعده

فارسی  هایزبانلیسی. نسبت زبان عربی یا فرانسه و انگ هایزبانیونانی و التینی و  هایزبان
رو، گاه خواندن اصل عربی برای کسانی که به میزان و ترکی نیز از همین دست است، ازاین

آن  ۀتر از ترجمو راحت ترآسانی داشته باشند یای هم با زبان عربی آشناچندان پیشرفتهنه

مترجم، نوعًا، به 
نباید  ،خالف مشهور

خائن شمرده شود به 
این دلیل که تعّهدی در 

» وفاداری«اصطالح به
به اصل را بر ذّمه 

  نگرفته است.
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ن خوانندگان مفروض آنها عمومًا سازد، چو بسا ترجمه را کاری عبث میحّدی که چهاست به
مرجع «که، در موارد متعّدد، بازشناسی جهتخصوص ازاینخوانند بهتر میاصل را راحت

حیث که ضمیر در زبان عربی در تذکیر و تأنیث و است ازاین ترآساندر متن عربی » ضمیر
 ١گردد.مفرد و مثّنی و جمع متفاوت می

» نزدیک به تماِم «فارسی و عربی، خط نیز عامل مؤّثری است. همسانی  هایزبان ۀدر رابط
خط همچنین بازشناسی عناصر دخیل عربی از طریق شماری حروف که در زبان عربی وجود 

بسا اجازه دهد آنها را عینًا در چه ٢دارد و در زبان فارسی تلّفظ همسان حروف دیگر دارد
 اظر آنها را از زبان فارسی سره به آسانی پیدا کنیم.ترجمه وارد کنیم یا به لحاظ سبکی متن

 هایزباناثر را به  ۀنگار (مثل خط چینی) ترجمخّط معنی ۀبحث خط که پیش آمد، مسئل
نگار در نواحی چین یکسان های نوشتاری معنیسازد. نشانهای آن کشور بسی آسان میمنطقه

احی در زبان نوشتاری مشترک و در زبان های اهالی این نو رو چینیشوند. ازاینتلّفظ نمی
ی را که به زبان محّلی شانگهای ساخته شده بدون یهاگفتاری جدایند. اهالی پکن فیلم

یابند. درواقع، وحدت مّلی اهالی نواحی چین از نگار درنمیزیرنویس آنها با حروف معنی
حفظ این وحدت مستلزم شود نه از طریق زبان گفتاری. لذا، طریق زبان نوشتاری برقرار می

نگار است. همچنین، مردم چین در زبان مکتوب به ترجمه نیازی ندارند اّما حفظ خّط معنی
 دیگر آشنا باشند. ۀدر ارتباط شفاهی به ترجمه نیاز دارند مگرآنکه با زبان گفتارِی اهل ناحی

 
 مبدأ و مقصد هایزبانهای . فرهنگ۳

ی زبان التینی یمکتوِب جهان مسیحّیت در کشورهای اروپای از تاریخ، زبان یهادر دوره
توان گفت فرهنگ مشترکی داشتند که در زبان التینی بود و قشر باسواد این کشورها می

یافت. در ادواری که در جهان اسالمی فرهنگ اسالمی حاکم بود و تا به امروز بازتاب می
زبان عربی و در قلمرو وسیعی زبان های قومی، سلطه دارد نیز، هرچند آمیخته با فرهنگ

متعّدد  هایزبانآثار التینی به  ۀفارسی ترجمان این فرهنگ شد. در این شرایط، ترجم
نشین، به قومِی کشورهای مسلمان هایزبانآثار عربی به  ۀنشین و ترجمکشورهای مسیحی

گرفت. در این میان، عالوه بر دین اسالم، عرفان صورت می ترآسانُیمن قرابت فرهنگی، 
های عرفانی و بسا نزدیکِی طریقتای ایفا کرده است. چهکنندهاسالمی نقش تعیین

                                                                                                                       
 توان شمرد.آن میۀ غّزالی را نمون الفالسفهتهافت. ترجمة 1
 . ث = س، ح = هـ ، ذ = ز، ص = س، ض = ز، ط = ت، ظ = ز، ع = ء ، ق = غ، و با تلّفظ عربی) = و میّسر است.۲
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ر مکتوب ساخت. در ذخائخانقاهی این تأثیر را دوچندان می ۀخصوص سازمان بس گستردهب
های متعّدد از متون عرفانِی به زبان عربی پدید آمد که در آنها مفاهیم عرفانی عرفانی، ترجمه

علمی و فرهنگِی کشورهای  ۀدر قالب اصطالحاتی عمومًا عربی بیان شدند که در عرص
اسالمی مشترکًا شناخته شده و مستعمل بودند. این شرایط طبعًا ترجمه متون عرفانی را آسان 

 یافت.ساخت. حّتی این نزدیکی فرهنگ زبان در شرح متون انعکاس میمی
ی از طریق زبان انگلیسی و یمریکاآی و یهای کشورهای قدرتمند اروپااکنون فرهنگ

های آثار به زبان انگلیسی وسیعًا کند و در ترجمهفرهنگ این زبان به جوامع جهانی نفوذ می
 یابد.بازتاب می

 اثر مبدأ. میزان قدمت زبان ۴
کند. یکی آنکه، در مطابقت با اصل، زبان ـ به لحاظ در این باب، ترجمه دو حالت پیدا می

واژگانِی تنها یا، عالوه بر آن، به لحاظ ساختار صرفی و نحوی ـ کهنه و باستانی اختیار شود. 
نگ تری از خوانندگاِن متفّنن، زبانی صرفًا اندکی ر دیگر آنکه، به رعایت حال جمع وسیع

ی مترجم با زبان یچندان نامأنوس اختیار شود. در این هر دو، آشنای اّما نهیگراگرفته از باستان
گرایش به آرکائیسم به اقتضای جماعت  ۀآرکائیک در مقصد و مهارت او در اختیار انداز 

تعّلق  ciositéeprآثاری که به دورۀ  ۀمخاطبان مفروض الزم است. این حکم در باب ترجم
 اند نیز صادق است.تر نوشته شدهدارند و، از سر وسواِس مفرط، هرچه آراسته

نوع دیگری از برگردان اثر تخّیلی از زبانی به زبان دیگر وجود دارد به نام آداپتاسیون 
adaptation ی یجو از آن بهره تئاتر و سینما و نمایشنامه و فیلمنامه ۀکه عمدتًا در عرص

عناصر اثر ــ از عنوان  ۀتوان گفت همیعنی می ؛اثر است» سازیبومی«شود. مراد از آن می
ها و کسوت آنها همچنین ایدیوم آن گرفته تا نام پرسوناژها و نوع رفتار و گفتار و ادا و اشاره

ماند. اثر و کاراکتر پرسوناژها محفوظ می ۀمایشود و تنها جانسازی می)ها ــ بومیگویه(بوم
اثر مولِیر به زبان فارسی است، اثر  تارتوفخص آن در زبان فارسی برگردان بارز و شا ۀنمون

اثر  ۀمایالّدین را برگزیده است. جانذکاءالملک فروغی که برای آن عنواِن میرزا کمال
 شخص اّوِل آن مرد ریاکار و شّیادی از قشر روحانیان جاثلیق است. ٣ریاکاری است.

                                                                                                                       
کمدی منظومی است در پنج پرده که اّول بار ظاهرًا سه پردة آن طّی جشن باشکوهی در ِورسای  تارتوف. ۳

ضای اعتقاد مذهبی و  شهبانو، به اقت شاه افتاد، اّما  سند خاطر  شد و پ ضور لوئی چهاردهم و ملکه اجرا  با ح
 تقوای خود، از آن ناخشنود شد. 



////// هفتادوسوم ةفصلنامه مترجم/ شمار 
 

وبیش از همین شود کمهای تلویزیونی پخش میدر کانالی که یهادر این اّیام، سریال
ها ها و واژهی مقدار چشمگیری از ایدیومیاند، من، در ساعاتی از حبس خانگی کرونادست

های بسیار متنّوع به وشنودهای عادی و در موقعّیتو عباراتی را که در زبان فارسی و گفت
ای از واقع منبع پرمایهها بهبان این سریالام. زرود طّی تماشای آنها گرد آوردهکار می

شناسی است که استادانه و هنرمندانه در برگردان زبان ترکی اسالمبولی به زبان فارسی زبان
حیث مظهر و مصداق اعالی فرهنگ بومی مایند ـ زبانی زنده، و اند. ازاینسازی شدهبومی

 گردد.محو میبازد و رفته رنگ میتصویری و شیرین که افسوس رفته

 . تقّدس اثر مبدأ۵
متنی و احاطه بر معانی کلمات آید که معلومات برونکتب مقّدس حالتی پیش می ۀدر ترجم

در همان دورۀ پدیدآمدن آنها همچنین اشراف بر تفاسیر آنها ضرورت دارد. درواقع، اثر حاوی 
ی معنی پیدا یهاها و شأن نزولاست که تنها با زیربنای آنها یعنی گفتمان ییهاگفتهاشارات و 

احتمال قوی گمراه ی عمیق نداشته باشد، بهیگاه مترجم با این زیربناها آشناکنند و هر می
گردد. حّتی در معانی مفردات این خطر وجود دارد که حضور آن مفردات در بافت خاص می

در آیاتی به معنی » ظالم«باب مثال، در قرآن مجید، مترجم را به کژراهی بکشاند. ِمن
ا ِإنَّ مثًال در آیة آمده است. » ستمکار بر خود«نیامده است، به معنی » ستمکار به دیگران«

ْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلهَ 
َ
ْن َیْحِمْلَنها َو أ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َو اْلِجباِل َفأ

َ
مواِت َو اْأل ماَنَة َعَلی السَّ

َ
ا َعَرْضَنا اْأل

ُه کاَن  ْنساُن ِإَنّ ستمکار بر «به معنی  جهول ۀبه قرین ظلوم )۷۲: ۳۳(احزاب  َظُلومًا َجُهوًال اْإلِ
توان فراوان سراغ گرفت. در این کتاب می قرآنات در دست اشار آمده است. ازاین» خود

اجمال و اشاره آمده است و در مقّدس، آیاتی خود مفّسر آیات دیگرند. معنایی در یک جا به
جای دیگر به شرح و بسط. معانی عمومًا در تفسیرها به شرح و تفصیل و با شأن نزول روایت 

فاتحه  ۀکنند. در همان سور به گفتمان بدل می ها رااند. به تعبیر امروزی، تفاسیر گفتشده
به یهودیان و » المغضوب علیهم«شود، های اّول و دوم نماز خوانده میکه در رکعت

 به نصاری اشاره دارد. » الّضاّلین«
آن چه شروط و قیود دارد و چه  ۀنظری دیگر بر قرآن مجید افکنیم و ببینیم که ترجم

نکاتی باید رعایت شود. آیات قرآن مجید بیان وحی و به زبان عربِی دوران حیات رسول اکرم 
تربیت معنوی و  ۀاست. مخاطب آن گرویدگان جزیرۀالعرب بودند. رسول اکرم آن را وسیل

کرد. در پّله حرکت میبهپای آنان پّلهاخالقی صحابه اختیار کرده بود. در این فرایند، پابه



 23//////امانت در ترجمه 
 

 
 

ملموس و هرچه کمتر انتزاعی است، از  ،های مّکِی پیش از هجرت، زبانآغاز، در سوره
درنگ اگر به کار رود بی رود. مفاهیم ذهنیمصادیق و آنچه زنده و ملموس است سخن می

ِذیَن إِ » وای بر کاهندگان«معنای ویٌل للمطّففین گردد. ملموس می ،با مصادیق َذا اْکتاُلوا با اَلّ
اِس َیْسَتْوُفوَن (مطّففین  » آنان که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند) «۲-۱: ۸۳َعَلی الَنّ

وُم  گردد. روشن می ُخُذُه ِسَنٌة » پاینده ۀزند«همچنان که، در آیةالکرسی، اْلَحيُّ اْلَقیُّ
ْ
با َال َتأ

) ۲۵۵: ۲و همچنین َوَال َیُئوُدُه ِحْفُظُهَما (بقره » ابخواب و نه خو نگیرد وی را نه نیم«َو َالَنْوٌم 
   شود.شناخته می» آید بر خدای نگاهداشت آسمان و زمینو گران نمی«

  پس زبان کودکی باید گشاد   چون سروکار تو با کودک فتاد
اّما در  ؛شودرود و به آنها سوگند یاد میسخن می» زیتون«و » تین«های خاکِی از مائده

گراید، موازات رشد معنوی و فکری صحابه، زبان به انتزاِع فراتر میراحل بعدی، بهم
روابط خانوادگی و اجتماعی  ۀرسند و دربار سؤال می ۀخصوص، زمانی که صحابه به درجبه

شود و حّتی از مسائل مربوط به زندگی خاکی آغاز می» یسئلونک عن«کنند، آیه با پرسش می
رسد که رسول اکرم با می» یسئلونک عن الّروح«رود تاآنجاکه به و معاش ماّدی فراتر می

خواهد. اصوًال ی میدهد که اخذ پاسخ آن، هاضمۀ دیگرنشان می» ُقِل الّروح ِمن َامِر رّبی«
های رشد فکری و معنوی بیان وحی در آیات مالزم رعایت هاضمۀ صحابه در هر پّله از پّله

آنان است. باری، زبان و بیان وحی در سراسر قرآن مجید با درجات رشد گرویدگان و صحابه 
 کند.تغییر می
ن است که آیات سازد آقرآن مجید را مشروط و مقّید می ۀمهّم دیگری که ترجم ۀنکت

در شرایط زمانی و مکانی و در دل رویدادهای  ؛اندقرآنی دیمی نازل نشده و به بیان درنیامده
ها روشن اند. شأن نزول دارند و معنای آنها با توّجه به موقعّیتواقعی و زنده پدید آمده

مترجم قرآن  ییکنند. لذا آشناتوان گفت که اصوًال با شأن نزول معنی پیدا میگردد. میمی
 مجید با تفاسیر قرآن ضرورت دارد و آن شرط الزم صالحّیت مترجم است.

موازات رشد بودن زبان آن بهقرآن توّجه به سّیال ۀخالصه آنکه شرط امانت در ترجم
 گرویدگان و وقوف به شأن نزول آیات است. ۀهاضم

اسب موضوع و محتوا ها به تندر حاشیه الزم است خاطرنشان شود که زبان آیات و سوره
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کند. مثًال، در نقل اساطیر، به نیز رنگ خاص پیدا می
شود و در حاالتی همچون بیان زبان قّصه نزدیک می
های مریم، زبان آشکارا با پاره ۀداستان مسیح در سور 

گردد به مسّجع و بسیار شیرین و خوشگوار شاعرانه می
خصوص اگر با شود، بهای که آسان حفظ میدرجه

صدای خوش قارِی اهل فّنی قرائت و شنیده شود. در 
حّساسی برخوردار  ۀاین شرایط، مترجم باید از شّم شاعران

  باشد.
های متعّددی به زبان فارسی از قرآن مجید به بازار کتاب آمده که ترجمهدر زمان ما 

های اند و نشاید به آنها قناعت کرد. از ترجمهتوان گفت کمابیش به کفایت نزدیکمی
رسد ترجمه و تفسیر سّنتی و عرفانی ابوالفضل رشیدالّدین میبدی قدیم، به نظر می ۀشدشناخته

گریخته ترجمه یا باشد. ضمنًا در آثار منثور و منظوم فارسی جستهنسبتًا از کفایت برخوردار 
پسندانه همچنین با استقصای ی از آیات قرآنی آمده که هرگاه سنجیده و مشکلیهااقتباس

مساعدی برای تتّبع و تفّحص و نقد فراهم خواهد  ۀتمام جمع و مرّتب و مدّون گردد زمین
ای از مجموع آیات قرآن را های گوناگون از گزیدهمهبسا این حاصِل کار تهّیة ترجآمد. چه

 کامل آن باز کند. ۀذیل هر آیه میّسر گرداند و راه را برای ترجم
ی که در یهاهای مقّدس کار هرکس نیست و ترجمهکتاب ۀحاصل سخن آنکه، ترجم

ا توّجه به روزگار ما به بازار آمده عمومًا از کفایت الزم برخوردار نیستند و بعضًا اصوًال ب
اند. محّل زعم اهل این حوزه و متخّصصان بیمخاطبان مفروضشان وافی به مقصود نیستند و به

قرآن معجز رسول اکرم قلمداد شده و از نظر زبانی در تفاسیر این معجز شکافته شده و نشان 
می ما، اند. پیامبر گراداده شده است. حّتی بعضی از مفّسران بر معجز زبانی آن تمرکز کرده

  جسته است:» هماورد«با آن، تحّدی کرده و به تعبیر امروزی 
  آموز صد مدّرس شدبه غمزه مسئله  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

نظر معتبر کند اّما با مطالعاتی که در  حقیر در مقامی نیست که در این باب اظهار
اثر  ارشادآیاتی چند از قرآن مجید را، در کتاب  ۀهای قدیم کرده از میان آنها ترجمترجمه

تر و بکر قالِنی َنَسفی به تصحیح آقای عارف نوشاهی پاکیزهمحّمدبن ابیبنعبدالله
  شود:میتر یافته که چند نمونه از آن نقل خوشگوارتر و فصیح

شرط امانت در 
قرآن توّجه به  ۀترجم
بودن زبان آن سّیال

 ۀموازات رشد هاضمبه
گرویدگان و وقوف به 
   شأن نزول آیات است.
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َوی (الّنازعات َو 
ْ
َة ِهيَ اْلَمأ ْفَس َعِن اْلَهَوٰی َفِإَنّ اْلَجَنّ ِه َوَنَهی الَنّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ َمّ

َ
 )۴۱-۴۰: ۷۹أ

تعالی و بازدارد نفس را پارسی این بَود که هرکه بترسد از ایستادن به قیامت به حضرت مولی
  )۷(ص» از گرایستن به هوا، بهشت جای وی است.

ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقنیَن َو في
َ
 َفال ُتْبِصُروَن  َو ِفي اْأل

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
) گفت ۲۱-۲۰: ۵۱(الّذاریات  أ

هاست بر هستِی مولی عّزوجّل مر آن کسان را که تأّمل کنند و در تنهای اندر زمین نشانی
  )۴۴(ص» نگرید؟خویش چرا نمی
ذیَن قالوا  ِة ِإنَّ الَّ بِشروا ِبالَجنَّ

َ
ّال َتخافوا َوال َتحَزنوا َوأ

َ
ُل َعَلیِهُم الَمالِئَکُة أ ُه ُثمَّ اسَتقاموا َتَتَنزَّ َنا اللَّ َربُّ

تي ُکنُتم توَعدوَن (حم پارسی این بود که آن کسانی که ) «۳۰: ۴۱» فّصلت«الّسجده الَّ
ن گویند که بیش مترسید و گرویدند و راست باشیدند، فرشتگان فرود آیند با ایشان و چنی

-۶۹(ص » تعالی وعده کرده استاندوه مخورید، مژده مر شما را به آن بهشت که مولی
۷۰(. 

 زبانی ۀ. مخاطبان مفروض ترجمه و تعّلق آنان به قشر یا قشرهایی از جامع۶
اثر واحد،  ۀای خریداران مقّدری دارد که به تعبیری مخاطبان مفروض آنند و ترجمهر ترجمه

های ادبّیات زبان کند. مثًال اثری از کالسیکبا توّجه به مخاطبان، صَور متفاوت پیدا می
جماعت  جهتفرانسه یا از نویسندگان عصر روشنگری همچون ولتر و روسو و دیدرو از 

 ۀکنندگان به سبک، از زبان زندآید. برای آشنایان و توّجهمخاطبان به صَور متفاوت درمی
مند به خواندن به زبان اعتنا به سبک و عالقهگیرد، و برای جماعت بیمعاصر فاصله می

یابد. ترجمه زمانی که مخاطب آن نوعًا متخّصص و اهل امروزی، این فاصله کاهش می
اثری علمی  ۀکند. ترجماصطالح باشد و زمانی که متفّنن باشد تحریرهای متفاوت پیدا می

ان رشته منتها به زبان ساده هرکدام مخاطبان خود را دارد اثری از هم ۀای معّین با ترجماز رشته
طلبد. همین مالحظه، در مواردی، بیراهگی پدید متفاوت را می هایزبانو، به َتَبع آن، اختیار 

آورد و آن در حالتی است که مترجم اثری را برای ترجمه برگزیند که اصوًال ترجمۀ آن می
ی با آن را ندارند و زبان ترجمه را نیز به ینباید به جماعتی معطوف باشد که ظرفّیت آشنا

تر ــ برگزیند که درخور قدر و جایگاه آن اثر بازارگرم وسیعای ناسالم ــ مثًال پیداکردن انگیزه
ی یهاکند. همچنان که ترجمهصورت، مترجم، در واقع، آن اثر را حرام مینباشد. دراین

شأن  ۀهای شکسپیر را ازقضا ناشری معتبر منتشر کرده که اصًال شایستارزش از نمایشنامهبی
 آنها نیست. ۀو پایگاه واالی آفرینند
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توان آن را سهل ای نیست و نمیکار ساده ترجمهگردد که ز آنچه گفته شد آشکار میا
شود که ترجمه، از جهات و به درجات متعّدد اساسًا اثری گرفت. همچنین به عیان دیده می

 دیگری هم سراغ گرفت. ۀعمد جهاتاست مستقل از اثر اصل، شاید با غور بیشتر بتوان 
ای ای است ـ تافتهخنی نرفته است که خود مبحث جداگانهس شعر ۀترجمتا اینجا از 

ای بارز خواهم به نمونهطلبد. در این مقام، اجازه میدیگری می ۀجدابافته که مجال و حوصل
دهد هم مفهومی کّالً از جنمی اشاره کنم که هم اصالت خصلت این ترجمه را نشان می

لد در برگرداندن رباعّیات خّیام به زبان ایتز جر کاری است کارستان از ف،دیگر از امانت. نمونه
کرد که می) زندگی ۱۸۳۴-۱۹۰۱ویکتوریا (ۀ ). مترجم در زمان ملک۱۸۵۹انگلیسی (لندن 

خود در  ۀخّیامی غذای روح آن زمان در بریتانیا بود و فیتز جرالد این اشتهای زمان ۀگویا سیر 
کرد. در این شرایط، سنخّیت او با مشرب شناخت و خود آن را تجربه میانگلستان را می

پخت ی خّیامی دستیتر بگوییم غذاکمال بود و او نه ترجمه بل اثری خّیامی یا روشنخّیامی به
  و به جامعۀ ادبی که با ولع تمام خواهان آن بود ارزانی داشت.خود فراآورد 

ای از برگردان پدید آمده که یگانه مصداق سابقهدر ادبّیات داستانی زبان فارسی نوع بی
سّیدجوادی اثر پرفروش فتانة حاج بامداد خماربه قلم ناهید پژواک در برگردان  شِب شرابآن 

است و آن را  parodia» پاُردی«ای از توان خواند اّما گونهاست. این برگردان را ترجمه نمی
شود ای، چپ راست و راست چپ میکرد. در تصویر آینه توان مقایسهای میبا تصویر آینه

شب نشیند. در جای چشم چپ میجای چشم راست و چشم راست بهازجمله چشم چپ به
بامداد مان شده و محبوبه که در ضدقهرمان است قهر بامداد خمارنیز رحیم که در  شراب
ها، کاراکترها و رویدادها قهرمان است ضدقهرمان شده است. به مقتضای این جانشینی خمار
 اند.جا یا عوض شدهجابه

اند اند و در آن هنری ندیدهرا منتقدان نوعی سرقت ادبی شناسانده شب شراب ۀوردافر 
ای هم گر است که سابقهی که در این برگردان شده هنر و نوعی خّالقّیت جلوهیاّما در کارها
ورده را از جنس ارسد این فر کم به نظر میتوان آن را سرقت ادبی شمرد. دستندارد و نمی

 توان شمرد.های متنّوعی در بر دارد میکه خّالقّیتآن هم از آن دست » پاُرودی«
کالم، امانت، چنانکه در آغاز گفتیم، شرط ضرور ترجمه است اّما در حاالت  ۀخالص

گیرد که هریک از آنها خصایص خود را دارد متعّدد که نشان داده شده ُصَور گوناگون می
 اند.و این ُصَور در طیف نسبتًا وسیعی جای گرفته


