
 
 
 

 
 مترجم ۀسالسی ۀنظرخواهی دربارۀ کارنام

 
ویکمین سال انتشار این مجله است. به این مناسبت از برخی آغازگر سی مترجماین شمارۀ 

  آید.ها در ادامه می. پاسخایمزیر را پرسیده سؤالنظران مترجمان و صاحب
دفاع در چارچوب فرهنگ به اعتقاد ما داشتن یک بنیان نظری منسجم و قابل :سؤال

ایران از لوازم ضروری مترجمی است و تالش ما هم در سی سال گذشته در جهت 
تثبیت این گفتمان و تقویت این بنیان نظری و توصیف اجزای آن بوده است. جنابعالی 

گاهی ونه میدر جهت تثبیت این گفتمان را چگ مترجمکار مجله  بینید و اساسًا آ
کردن دربارۀ مترجم از مسایل نظری ترجمه و آشنایی مترجم با زبانی برای صحبت

 بینید؟ ترجمه را که در گذشته چندان متداول نبود تا چه حد برای مترجم ضروری می
 

 جوعلی صلح
مفیدتر است. اما آیا همۀ تر و نتیجۀ کارش مسلمًا مترجم مجهز به این بنیان نظری کارش آسان

رسان برخوردارند؟ اگر این موضوع را نسبی درنظر بگیریم، پاسخ مترجمان از این توانایِی یاری
) ۱توان دو بخش درنظر گرفت: به پرسش شما هم مثبت است هم منفی. بنیان نظری را می

در ایران نشان ) گرایش به انتخاب اثر. تاریخ ترجمه ۲گرایش به نوع زبان و سبک زبان، و 
بلکه  ،فقط مترجماناند. نهدهد که مترجمان ما همواره تحت این دو گرایش عمل کردهمی

اند. مقایسه کنید سبک و زبان و همچنین جهان آرمانی هدایت نویسندگان ما هم چنین بوده
 ها نزد جمالزاده.را با همین مؤلفه

دهد که مترجمان ما در انتخاب ترجمه عالیق میبه فارسی نشان  بندی آثار ترجمهطبقه
کننده، پلیسی، سکسی، و اند. طیف ترجمۀ آثار رمانتیک، حماسی، سرگرممتفاوتی داشته

دیگر، سبک های گوناگون داشته و دارد. ازسویماورایی نشان از گرایش مترجمان به مضمون
گرا، گرا، عربیپیچیده، فارسی های ساده،و زبان این مترجمان نیز همسان نبوده است. زبان

 شود.ل در میان آنها دیده میمِ موجز مخل، و مطنب مُ 
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کاررفته اند و همچنین زبان بهتردید هریک از این مترجمان آثاری را که ترجمه کردهبی
توان نتیجه گرفت که آنها در عمق وجودشان اند. حتی میدر آن ترجمه را دوست داشته

توان گفت که این شود. اما میها بهتر و زیباتر میه دنیا با آن ترجمهاند ککردهاحساس می
گاهانه صورت می دیگر، آنها از دو امتیاز محروم عبارتگرفته است. بهفعالیت تقریبًا ناآ

زبانی که  .۲جمع و محفلی که دور هم بنشینند و از زیروبم کار خود بگویند؛ و  .۱اند. بوده
 وگو کنند. هم گفت باره بابتوانند دراین

خصوص دومی را برای آنان فراهم کرد. دومی از این نظر هاین هردو را، ب مترجممجلۀ 
بلکه فرازبان است. زبانی است که دربارۀ زبان سخن  ؛مهم است که درحقیقت زبان نیست

تثبیت کرد. مترجمان ما در مقایسه با مترجم گوید. بخش بزرگی از این فرازبان را مجلۀ می
که نه محفلش چون ؛انداند بسیار کم از خود و کارشان گفتهکارهای بزرگی که انجام داده

بوده و نه زبانش. ما این زبان را مثل بسیاری چیزهای دیگر از دانش غربی گرفتیم. مجلۀ 
گاهی از مترجم  دایر شد و هوادارانش این دانش را در حد توانشان گرفتند و بومی کردند. آ

 فایده نیست. رجمه، انواع ترجمه، و تاریخ ترجمه بیهای تنظریه
همه دربارۀ انتقال سبک در ترجمه، ای را در ایران که در آن اینمن سراغ ندارم نشریه

به ما نشان داد  مترجمانگیزترین مباحث ترجمه، بحث تخصصی شده باشد. یکی از بحث
بار سراسر متن ترجمه را بجوییم، غلطی در آن بیابیم، اکنون دیگر هنر نیست با تالشی مشقت

تر م را بر بام بکوبیم. البته که ترجمه بهتر است بدون غلط باشد. اما مهمو کوس رسوایی مترج
های دیگر به از آن این است که بگردیم ببینیم چه کسانی در چه زمانی چه آثاری را از زبان

اند که نیاز واقعی و کمبود اساسی این فرهنگ در آن لحظۀ تاریخی بوده این کشور آورده
گاه  ،زنیمی او حرف میسیر حکمت در اروپاحمدعلی فروغی و است. وقتی از کار مهم م آ

گاه طور بوده است. سوی جهان هم وضع همینهمین نکته را در ذهن داریم. در آن ،یا ناآ
اش راه یافته بود محاکمه نکرد؛ برعکس، هایی که به ترجمهسبب نادرستیاروپا فیتزجرالد را به

فرهنگی آن دورۀ اروپا معرفی یام را به دنیای ادبیاو را بسیار تحسین کرد که کسی چون خ
 این بحث در حوزۀ ترجمه تقریبًا غایب بود. مترجمکرده است. پیش از حضور 

سخن گفت. اکنون دانش » بنیان نظری منسجم«شد از لزوم داشتن چند دهه پیش نمی
سب ترجمه را قدر هست که بتوانیم زبان وسبک مناهای گوناگون ترجمه آنما دربارۀ شیوه

گاهانه انتخاب کنیم. داشتن بنیان نظری در ترجمه منحصر به افراد نیست. فقدان آن  تقریبًا آ
های خصوص در بخش فرهنگی آن مؤثر است. مثًال یکی از جنبههگذاری ترجمه بدر سیاست
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کند نه فرهنگ این بحث آن است که مسیر ترجمه را نیازهای فرهنگ گیرنده تعیین می
های میر و پروگرس در شوروی آنهایی که برعکس این جریان عمل کردند (تجربه دهنده.

کند؛ آن چیزی که سابق) با شکست مواجه شدند. نیاز آن چیزی است که نیازمند طلب می
کند تبلیغ است و تأثیرش اندک. بنابراین، آری، دهنده رأسًا اقدام به ترجمه و ارسال آن می

گوید چه آثاری را در راهنمای مهمی است که به مترجم می »بنیان نظری منسجم«داشتن 
در  مترجم چه زمانی برای چه کسانی و با چه سبک و زبانی انتخاب و ترجمه کند. خدمت 

کردن این راهنما و دادن این بینش و درنهایت جاانداختن این گفتمان در حوزۀ ترجمه فراهم
 در ایران ستودنی و انکارناپذیر است.  

 
 لله کوثریعبدا

رسد. واقعیت این است که علت اصلی قدر دیر به دستتان میبخشید اگر پاسخ من اینمی
بنیاِن نظری منسجم و «نداشتن تصوری دقیق از نظریۀ ترجمه بوده است. البته شما از 

اید که به گمان من همان نظریه است. نسل قبل از من و حتی نسل من، حرف زده» دفاعقابل
تر از این، با مطالعۀ ادبیات های خوب و افزون بر این، و شاید مهمبا خواندن ترجمهترجمه را 

توان گفت خودرو بودیم. اما در چند خودمان و ادبیات جهان آموختیم. یعنی به معنایی می
اش دهۀ اخیر که توجه به ترجمه بسیار بیشتر شده (و این خودش چیزی است که باید درباره

خطا این رشته را ذیل ها هم رشتۀ ترجمه گذاشتند، بگذریم که بهدانشگاهتحقیق بشود) در 
 زبان خارجی قرار دادند. 

دربارۀ ترجمه رونق » علمی«در مشهد بحث  مترجمبا انتشار مجلۀ  ۱۳۷۰از اوائل دهۀ 
بردند و هیچ مترجم ها را بیشتر دانشگاهیان پیش میگرفت و اگر یادتان مانده باشد این بحث

کرد. علتش هم همان بود که گفتم. در آن شرکت نمی ،تاآنجاکه به خاطر دارم ،نامیصاحب
یعنی نگاه آنان به ترجمه چیز دیگری بود. این مترجمان بیشتر تجربۀ ترجمه داشتند اما از 

طور بودیم. من بارها این را هم همان ،دانستند. ما، یعنی نسل مننظریات ترجمه چیزی نمی
وبیش نظر من ترجمه نه علم است نه فن. یعنی جدا از برخی اصول مسلم و کمام که به گفته

االجرایی ندارد که اگر آنها را خصوص ترجمۀ ادبی، قوانین ثابت و الزمهبدیهی، ترجمه، ب
یک از مترجمان بزرگ نسل شود. درست مثل شعر. هیچمان خوب میرعایت کنیم ترجمه

آذین و ... حتی رشتۀ ادبی هم در دانشگاه نخوانده و بهگذشته از دریابندری تا سیدحسینی 
بودند. یکی که اصًال پایش به دانشگاه نرسیده بود و دیگری رشتۀ فنی خوانده بود و آن یکی 
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افسر بود. چیزی که اینها را مترجم کرد عشق به ادبیات و سواد ادبی بود. اما این حرف را 
رم این است که من درک درستی از نظریۀ ترجمه و نباید به معنای نفی نظریه بگیرید. منظو 

و تفاوت  مبدأهای لۀ دیگر نسبت زبان فارسی با زبانئثیر آن بر کیفیت ترجمه ندارم. مسأت
زمینۀ فرهنگی و تاریخی و...است. ترجمه از این زبان اروپایی به زبان دیگر اروپایی به علت 

وبیش نزدیک ان آنهاست، و نیز نحو کمهای التین که بخش مهمی از واژگاشتراک در واژه
تقدم فعل در جمله، برعکس زبان فارسی که فعل در آخر جمله می آید،  و نه مشابه، مثالً 

 متفاوت با غرب تبدیل کرده.  کار ترجمه را در زبان ما به چیزی کامالً 
زبانی زبان بیش از هرچیز با اتکا به ذوق نویسندگی و شم شاید بشود گفت مترجم فارسی

آرد که در یعنی چیزی پدید می ؛زندو البته سواد فارسی و ادبی ،دست به بازآفرینی مطلق می
راستی ههای غربی ترجمه بداشته باشد. پس نظریه مبدأزبان خودش باید هویتی مستقل از متن 

یاِن بن«تواند بر ترجمۀ ما اثر بگذارد؟ حاال صحبت از نظریه یا به نقل از شما تا چه حد می
دانید تدوین کنیم. اما من می است که باید خودمان با توجه به همۀ نکاتی که بهتر از»نظری

پردازی ندارم. شود. یعنی تصوری از کار نظریهجوری ساخته میدانم این نظریه چهمن نمی
ایم، ولی شاید به علت همان تفاوت در نگاه، هنوز من ملتفت گرچه با هم زیاد حرف زده

گمان مشکل من است نه شما. امیدوارم با گشودن این بحث در ام. واین بیشدهمطلب ن
گاهی از عقاید گوناگون اهل قلم و مترجمان این مبحث روشن بشود. مترجم   و آ

 
 عبدالحسین آذرنگ: 

های واقعی آشنابودن با مسائل نظری ترجمه است، داده ،اگر نظر این است که شرط مترجمی
های دیگر، اعم از داستان نویسی، شعر، بسیاری در حوزۀ ترجمه، و نیز در حوزه

ها، نگاری و نظایر آن، گواه آن است که بسیاری بدون آشنایی با مبانی نظری این حوزهروزنامه
هایش: میرزا حبیب اصفهانی، محمدطاهر میرزا، نمونهاند، آثاری ماندگار خلق کرده

آذین، نجف اصغر سروش، محمد قاضی، بهعبداللطیف طسوجی، ناصرالملک، علی
ای از اطالعات دانشجویان شما را دربارۀ دریابندری و نظایر آنها در حوزۀ ترجمه که ذره

ای ند، وزن عروضی تازههای نظری ترجمه نداشتند. فروغ فرخزاد بدون آنکه خودش بداجنبه
ها پیش با گوش مبارک خودم از دهان مبارک بر اوزان عروضی اضافه کرده است. سال

دانی که بحر عروضی وقتی به فروغ گفتم می«شادروان استاد مسعود فرزاد شنیدم که گفت: 
 ای؟ فروغ با حیرت به من نگاه کرد و گفت بحر عروضیای بر بحور عروضی اضافه کردهتازه
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آیا ». فروغ هیچ اطالعی دربارۀ عروض فارسی نداشت«استاد فرزاد افزود: ». چیست؟

دهخدا، ایرج پزشکزاد، یا ابراهیم نبوی درس طنزنویسی خوانده بودند؟ آیا ماشاءالله 
صرف گذراندن دورۀ فرماندهی  نگاری خوانده بود؟ نظامیان بهالواعظین روزنامهشمس

توان فرمانده نابغه تربیت کرد؟ مقصود، انکار یا با دورۀ آموزشی میتوانند فرمانده بشوند؟ آمی
های تخصصی نیست. پیداست که روند آشنایی به آموزش نیاز دارد، ثیر دورهأبرگزاری و ت

 های دورههاست، اما اگر گمان کنیم از راه آشنایی بیشتر مستلزم گسترش و تعمیق آموزش
روزنامه نگار، ویراستار خالق و توانا تربیت کنیم، مترجم، ، توانیم نویسنده، شاعرآموزشی می

 ایم. حتمًا خطا کرده
 

 کامیار عابدی
راستا زمان و همصورت همو ترجمه به تألیفکنم در سپهر ادبی هر کشور دو باِل تصور می

محققان ، خالقیت ذهنی نویسندگان و شاعران و ادیبان و تألیفاهمیت بسیار زیادی دارد. با 
گیرد. البته، میراث کهن و نو مانند نیرویی ختارهای زبانی متفاوت شکل/فرم میدر سا

محرک در اختیار این آفرینشگران ادبی قرار دارد. اما آفرینشگران ادبی نیازمندند تا از 
گاهیها و زبانهای کالمی دیگر فرهنگتجربه گاهی گاه  یابند. های جهان هم آ این آ

صورت لی و در حد معرفی مختصر آثار یک نویسنده و شاعر است و گاه بهصورت اجمابه
ویژه گرایش ای از کتاب های ادبی یا فکری. به نظر می رسد بهتفصیلی با برگردان مجموعه

گاهی دقیق و مبدأُگزارانی است که از هردو زبان اخیر نیازمند مترجمان و ادب ء و مقصد آ
گاهی صحیحی داشته باشند. برگردان ب رخی آثار ادبی ممتاز و متمایز جهان، حتی فراتر از آ

دست، این احتمال دقیق و صحیح، تا حدودی محتاج بازآفرینی ادبی است. در مواردی ازاین
شده به قلم توانای یک مترجم، خود به مرحلۀ یک اثر ادبِی وجود دارد که متن ترجمه

 یابد.ء ارتقاءمبدأشده در زبان بازآفریده
شدت ای که جریان ترجمه در ایران بهیعنی حدود دوره ۱۳۷۰در آغاز دهۀ  مترجم مجلۀ

در حال نیروگرفتن، و نسل ادبی جدیدی در دورۀ پساشوروِی جهان در حال رشد بود، به 
این جریاِن تحلیل و  فر، استاد مطالعات ترجمه، شروع به کار کرد.کوشش دکتر علی خزاعی

سرعت توانست با جلب نظر نسل قدیم کاربردی/انضمامِی ترجمه، بهبررسی نظری و 
صورت های بیهوده که اغلب بهنظر، با نگاهی معتدل و دور از جدالمترجمان خبره و صاحب

گرفت، شماری ها درمیگرا: استحسانی) بر سر برخی متنبیان سلیقه (یا به تعبیر ادیبان کهن
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از پیش متوجه موضوع خطیر دقت و صحت ترجمه کند. تر کشور را بیش از مترجمان جوان
خوشبختانه، این مجله با پیگیری سردبیر و یاران دور و نزدیکش در سراسر ایران و حتی دیگر 
کشورها، توانسته است در روزگار غلبۀ فضای مجازی و ضعف مفرط نشر کاغذی تا پایان 

و ترجمه در  تألیفی همزماِن جریان تداوم یابد. صاحب این قلم نیز با آرزوی تعال ۱۳۹۰دهۀ 
عنوان پژوهشگر و منتقدی ادبی، سه دهۀ انتشار این مجلۀ علمی، فرهنگی میهن عزیزمان، به

خذ زبان و ادب أو خواندنی را به همۀ مسئوالن و همکاران آن در توِس استاد فردوسی، م
 گوید.فارسی،صمیمانه شادباش می

 
 آبتین گلکار 

در ترویج مسائل نظری ترجمه، از دید من، آن است که این  مترجمۀ ترین ویژگی مجلمهم
مسائل نظری همیشه پیوند نزدیکی با کار عملی مترجمان داشته و برخالف بسیاری از مقاالت 

واقع در بهبود دانش آید، بهپژوهشی، که هیچ نتیجۀ عملی از آنها به دست نمیمجالت علمی
ایم مترجمانی که بدون است. فراوان دیدهار بودهثیرگذأمترجمان و ارتقای حاصل کار آنان ت

شان، به داشتن دانش نظری دربارۀ ترجمه، فقط با اتکا به ذوق و مطالعۀ عمیق و گسترده
گاهی چنین توان بهاند. این را نمیبهترین شکل از عهدۀ وظیفۀ خود برآمده حساب ناآ

بلکه همان مطالعۀ  ۀارشان گذاشتمترجمانی از مسائل نظری و نداشتن اساس و بنیانی برای ک
است، خودی، برای آنان مهیا کردهآن بنیان نظری الزم را، به شکلی درونی و خودبه ،گسترده
در طول  مترجمآنکه خودشان بتوانند آن را به شکلی منسجم به بیان درآورند. مجلۀ شاید بی

ایۀ تجارب عملی را بندی مسائل نظری بر پدورۀ حیات خود به بهترین شکل وظیفۀ صورت
 است.ثیری واقعی در انتقال دانش و تجربه در جمع مترجمان ایران داشتهأبه انجام رسانده و ت

           
 مهدی غبرایی

فر. در آغاز بگویم که بی هیچ تعارف و مجامله، کارتان را در انتشار جناب آقای خزاعی
ترین عشق و عالقه و معنای زندگی ای تخصصی در زمینۀ ترجمه، یعنی بزرگپیگیر مجله

مباحث مربوط به ترجمه برای همۀ  .امتان را ستودهمن، پیوسته تحسین کرده و همت واالی
های گوناگون نظری به مترجم یاری اندرکاران این حرفه الزم و واجب است. بحثدست

رفع نقایص کند و در صدد تر ارزیابیدهد نقاط قوت و ضعف کار خود را بهتر و دقیقمی
برای من بسیاری از مطالب هر شماره  .معروف جایزالخطاقولبرآید. زیرا همه انسانیم و به

ام. از ام و گاهی نوشتهجذاب و آموزنده بوده و اگر تریبونی دستم آمده، به مناسبت گفته
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 هایی در مورد مقابلۀ ترجمه با اصل است و مصاحبه با مترجمان. باقیتر مقالههمه جالب

 ام. ای را خواندههای شمارهمباحث هم در خور اعتناست و گاهی شده تمام مقاله
 

 جانعلیرضا خان
سالۀ خود توانسته است در تثبیت و تقویت این گفتمان که در تاریخ سی مترجمآیا فصلنامۀ 

دفاع در چارچوب فرهنگ ایران از لوازم برخورداری از یک بنیان نظری منسجم و قابل«
) در مطلبی با عنوان ۱۳۷۰(بهار  مترجمگام بردارد؟ شمارۀ اول » ضروری مترجمی است

که طبعًا حکم بیانیۀ مأموریت داشت، هدف مجله را برقراری آشتی میان » آغاز سخن«
دور ه کدیگر باز ی«اما » باید مکّمل یکدیگر باشند«کرده که عنوان ترجمه » نظریه و عمل«

طبعًا، پاسخ به پرسش باال بستگی به میزان پایبندی مجله به آن مانیفست آغازین ». اندافتاده
 خواهد داشت. 

بندی خوِد آن پرسش فر به عبارتبگذارید اما قبل از پاسخ به پرسش آقای خزاعی
تمان، آنگونه در این پرسش موافق نیستم زیرا گف» گفتمان«بازگردیم. من با کاربرد اصطالح 

بر نظام باورهای » شدهنهادینه«های کنم، بینشی است که از رهگذر گزارهکه من درک می
آنکه از دید من، در ایران باور بخشد و حالگذارد و آن را جهت میعامالن اجتماعی اثر می

» ینهنهاد «یک از دو گروه مترجمان و دانشگاهیان به رابطۀ نظریه و عمل ترجمه هنوز در هیچ
دانیم که همواره گروهی از مترجمان در ضرورت آشنایی با نظریۀ ترجمه نشده است. می

القمر اند. امروز اما بر امثال من روشن است که نظریۀ ترجمه قرار نیست شقتشکیک کرده
تواند به مترجم بکند ازقضا کمک بزرگی است. نظریۀ کند ولی کمترین کمکی که می

کند دهد و در فرآیند ترجمه تسریع میطاهای مترجم را کاهش میترجمه شمار آزمون و خ
توان گفت که مترجِم مسلح به نظریۀ ترجمه یقین میاست و به» بینیپیش«زیرا کار نظریه 

 بینی بیشتری خواهد داشت. قابلیت پیش
» ضمنینظریۀ «مندی از بهره در پرسش باال» بنیان نظری«رسد منظور از اما به نظر می

و منظور از نظریۀ ضمنی برخورداری از تعریفی از ماهیت و » نظریۀ صریح«ترجمه است نه 
ای از اصول و مبانی یکپارچه در کنش عملی ترجمه و در کارکرد ترجمه، اشراف بر مجموعه

گاهی از گونه ای فرازباِن تخصصی برای بحث دربارۀ ترجمه است. بدیهی است نهایت، آ
مرور به دست رجمه حاصل مشق تجربه و ممارست مستمر در آن است و بهکه نظریۀ ضمنی ت

مندی از نظریۀ ضمنی ترجمه نیست ولی من شخصًا بر این کس نافی مزایای بهرهآید. هیچمی
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های صریح ترجمه زمان یا پیش از آغاز حرفۀ مترجمی بر نظریهباورم که مترجم بهتر است هم
آن دانش نظرِی ضمنی » اکتساب«وان سالیان دراز به انتظار تکند زیرا نمیاشراف نسبی پیدا

کیفیت هدر داد. نظریۀ های بیهای مادی و معنوی را با ترجمهوقت تلف کرد و سرمایه
پذیر های مقبول، خوانشسمت ترجمهبه» برمیان«های تواند مترجم را از راهصریح ترجمه می

 م. و طبیعی سوق دهد و من در این تردیدی ندار 
سالۀ خود هم اشاعۀ نظریۀ صریح ترجمه را تا در کارنامۀ سی مترجمبه نظرم فصلنامۀ 

گیری نظریۀ ضمنی ترجمه یاری رسانده است. حدودی مّد نظر داشته و هم به تقویت و شکل
ای به اشاره مترجمتوان سراغ گرفت که ای را میپرداز ترجمهسو، کمتر نظریهازیک
توان نام برد که دیگر، کمتر مترجم سرشناسی را مینکرده باشد و ازسویهای وی اندیشه
گو ننشسته باشد. اما بگذارید بار دیگر به آن پرسش آغازین و بخشی و با او به گفت مترجم

کید می» فرهنگ ایرانی«که بر مالحظۀ اقتضائات  ورزد، بازگردیم. از دید من، در مقام تأ
هرازگاه در چارچوب مصاحبه با مترجمان ادبی  مترجمۀ گر بیرونی، فصلنامیک مشاهده

گوشۀ چشمی نیز به مسئلۀ فرهنگ داشته و حتی یکی دو مقالۀ نظری در زمینۀ ترجمۀ عناصر 
های گوهای موردی و این مقالهو توان آن گفتاما نمی ؛فرهنگی به انتشار رسانده است

ول عظیمی تلقی کرد که با عنوان شمار را بازتاب مناسب یا واکنشی متناسب به تحانگشت
شناسیم و ازقضا هر دو گروه مترجمان و دانشگاهیاِن حوزۀ مطالعات می» چرخش فرهنگی«

 مند کرده است. ترجمه را به خود عالقه
کادمیک مطالعات ترجمه ازجمله طورکلی میهیکی از نقدهای جدی که ب توان به نظام آ

صورت هنست، آن است که مباحث نظری را بنشریات تخصصی ترجمه در ایران وارد دا
نیز از این قاعده مستنثی نیست. مثًال آن  مترجمکنند. فصلنامۀ محور دنبال نمیداده

پردازند و جز در موارد استثنائی، از تحلیل گوهای تخصصی عمومًا به مسائل کلی میو گفت
روند. بگذارید با ذکر مثالی کم در بسامد باال، طفره میهای ُخرد و کالن، دستتوأمان داده

بینید که مثًال در مراجعه کنید، می مترجمتر بیان کنم. اگر به آرشیو فصلنامۀ منظورم را روشن
چندین مقالۀ کوتاه به انتشار رسانده است. آنچه در این مقاالت مّد » ضمایر«مورد ترجمۀ 

ضمایر از انگلیسی به فارسی است؛ هایی به هنرآموزان ترجمه برای برگردان نظر بوده توصیه
توان از امکان اینکه مرجع ضمایر را در بافت زبانی چگونه بازیابی کنیم، ِکی و چگونه می

های موقعیتی باید قرینۀ ضمیر در فارسی بهره جست و حداکثر اینکه در کدام بافتبهحذف
خنثی مرجح است. همین. ها کاربرد ضمایر از ضمایر محترمانه استفاده کرد و در کدام بافت
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بینم که صرفًا اشراف بر نظریۀ صریح ترجمه آن را من در این مقاالت یک خالء اساسی می

کند. مسئله آن است که در ترجمه از فارسی به انگلیسی، مشخصًا در برگردان ضمیر پر می
ویژه هرو خواهد شد که بهلۀ بغرنج تعیین جنسیت آن ضمیر روبئمترجم با مس» وی«یا » او«

ساز است. بسیار خب، من بر این باورم که اگر مترجم با در برگردان ادبیات کالسیک مسئله
آشنا باشد، افق دیدش از » های جنسیت در ترجمهنظریه«و » نظریۀ پسااستعماری ترجمه«

در » او«سطح ُخرد متن فراتر خواهد رفت و از سر تأمل به موضوع نگاه خواهد کرد که آیا 
مذکر دارد یا معشوقی مؤنث؟ آیا الزم است » شاهدی«شاعر سبک عراقی اشاره به  غزل فالن

ساز با خواننده سخن بگوید؟ آیا الزم است در حاشیه به مترجمانی لهئدر پیرامتن از آن ابهام مس
های تمثیلی و نمادین شاهدبازی را در شعر کهن گرا، جنبهکه از دیدگاهی غربی و تقلیل

 های متعدد دیگری از این دست. اند واکنش نشان دهد؟ و پرسشر داشتهپارسی از نظر دو 
همواره سعی داشته است تا پل بین نظریه و عمل  مترجمکوتاه سخن آنکه فصلنامۀ 

کید بیشتری  ترجمه را استحکام بخشد اما نکاتی هست که به نظرم بهتر است در ادامۀ راه با تأ
ریۀ صریح ترجمه بها بدهد که بر نظریۀ ضمنی ترجمه قدر به نظهمان .۱مّد نظر قرار دهد: 

کید ورزد؛ و » محوریداده«حتی در مباحث نظری محض، بر  .۲گذارد؛ صّحه می  .۳تأ
 های نظری ُخرد و کالن را از یاد نبرد. تحلیل» تلفیق«هرگز 

 
 حسن هاشمی میناباد

پیونددادن آن با عمل، استفاده از سازی نظریه و آشنایی هرچه بیشتر با نظریۀ ترجمه، ساده
کردن نظریه برای رفع عمل مترجمان و محصول ترجمه در درک و کاربرد نظریه، پیاده

های بهینه برای حلهای ترجمه و گشودن رمز متن اصلی و یافتن راهمشکالت و لغزشگاه
حساس عیان امعاصر ماست و این ضرورت را به ۀمعضالت ترجمه و ... ضرورت مبرم جامع

ای آنگاه که ترجمه ؛خوانیمای میآنگاه که ترجمه ؛دهیمآنگاه که ترجمه درس می ،کنیممی
کنیم یا ناشر را ای را به ناشر توصیه میآنگاه که چاپ ترجمه ؛کنیمرا داوری و یا ویرایش می
در پرتوانداختن بر این مشکالت و  فصلنامه مترجماندازیم. ای میاز صرافت چاپ ترجمه

 ها نقش بسزایی داشته و امید که فعالیتش تداوم داشته باشد. گشودن این گره
طور که ها ممکن نیست، هماناما پرکردن شکاف بین نظریه و عمل به این زودی

گوید: با زلف ُبتان مپیچ ای دل/ این رشته سِر دراز دارد. ترجمه در امیرخسرو دهلوی می
نام دارد و سر دیگرش » بازینظریه«ایران دچار اژدهای دوسری است که یک سرش 
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این اژدها فقط سرگرم نظریات عمیق است و از واقعیات ترجمه در  یک سر». گریزینظریه«
ستیز این گریزی و سر نظریهپر رهرو و دیرینه نظریهخبر است و با آن بیگانه و اما راه ایران بی

دانند که آنهایی که دستی اژدها حکایتی دیگر دارد. رهروان این مسیر، نظریه را خزعبالتی می
ارزد. آنها از دستاوردهای تئوریک برای اند و به کفر ابلیس هم نمیاز دور بر آتش دارند بافته

چون ترجمه را  ؛برندشان بهره نمیهای علمییات و یافتهبهبود کارشان و غنابخشیدن به تجرب
شان را در این کار تنها ابزار الزم و استعداد و قریحه ،دانند بی نیاز از نظریههنر و صناعتی می

استعداد، هرچند فطری است، به پرورش نیاز دارد. این تربیت ممکن «غافل از اینکه  ؛دانندمی
و یا با تعلیم استاد باشد. پیداست اگر در او مشق درکار باشد، است رسمی، یا با خودآموزی، 

(احمد سمیعی، آیین نگارش، » تررسد و هم مستقیمموهبت خدادادی هم زودتر به فعل می
 ).۷، ص ۱۳۹۵

ثری برداشته ؤ های مگام ،در جهت برقراری پیوند میان نظریه و عمل مترجمفصلنامه 
حال . باایناین دشواری عمومًا در ذات نظریه نهفته است نظریه طبعًا دشوار است واست. اما 

با  کرد؛» زداییسختی«از آنها تری بیان کرد و توان مفاهیم نظری بغرنج را به زبان سادهمی
ها و شواهد ملموس برای مخاطب، کاربرد عملی آنها را نشان داد؛ آنها را با استناد به مثال

گشایی شده و کاربردی در اختیار صورتی ساده و رازا بهتر کرد؛ آنها ر عمل مترجمان روشن
انجام سعی بلیغ در  مترجم ۀفصلنامهمان کاری که ، مردم و مترجمان و ترجمه آموزان قرارداد

 . است آن داشته
دفاع در بنیان نظری منسجم و قابل«ترجمه و داشتن  ۀسازی نظریهای بومییکی از راه

نظران) حبفر در دعوت از صانقل از یادداشت دکتر خزاعی، (به »چارچوب فرهنگ ایران
ن هم با بنیان نظری استوار، تا ببینیم گذشتگان ما چطور ترجمه ، آاست رجوع به تاریخ ترجمه

 ۀفصلناماند. اند و چه راهکارها و راهبردهایی داشتهکرده و چه هنرهایی در ترجمه بروز داده
های بلند در این عرصه همچنان الزم است، ثر بوده، اما گامؤ هم مفید و م از این نظر مترجم

قمری در  ۱۰۴(متولد ع فَّ مقبه پسر دادویه فیروزآبادی معروف به ابنهایی که روزاستراتژی
فراوانش از پهلوی به عربی های در بغداد) در ترجمه ۱۴۲فیروزآباد خودمان و مقتول به سال 

 پژوهی است که ما از آن غافلیم. نی در ترجمهگرفته منبعی غ کاربه
استقبال  ۀغنا و سودمندی مطالب آن است و هم نشان ۀهم نشان مترجم فصلنامۀتداوم انتشار 

 همت واالی گردانندگانش. ۀمخاطبان از این مجله و مطالبش، و هم نشان


