
 
 

 ترجمه بدون نظریه

 فر علی خزاعی

تبیین ترجمه و  ةل مرتبط با نظریه و عمل ترجمه، تعریف نظریترین مسائ یکی از مهم
آن جهت مهم است که برخی مترجمان  له ازمسئاین آن با عمل ترجمه است. نسبت 

جم متر ،د و برخی دیگر معتقدند بدون نظریهی به نظریه ندارنیاز معتقدند مترجم اساساً
است که هر یک ی ناشی از تعریف تواند ترجمه کند. این اختالف نظر تا حد زیادینمی

دهیم نشان مینخست نظریه را تعریف کرده و  ،مقاله نظریه دارد. در ایناز دو طرف از 
ای که ترجمه بدون نظریه ناممکن نیست اما هر مترجمی خودآگاه یا ناخودآگاه نظریه

جزای منسجم و مرتبط با ای اروشن و خودآگاه و دار شاظریهدارد و به هر نسبت که ن
تر است. در پایان برای نشان دادن اهمیت و اش یکدستموقعیت ترجمه است ترجمه

 ةضرورت نظریه در کار عملی ترجمه، بخشی از یک متن ادبی را بر اساس یک نظری
ناشی از تفاوت تا حدی ها تفاوت میان ترجمهتا معلوم شود کنیم مشخص ترجمه می

 های مترجمان است. میان نظریه
 
 نظریه ترجمه چیست؟ . 1
ای فرضیه ،علمی ةرود. نظریکار میه گاه در ارتباط با علوم تجربی ب« نظریه»صطالح ا

ای خاص به نحوی که هر پذیر مبتنی بر تفکر و استدالل در توصیف پدیده است ابطال
یا با توسل به روشی علمی آن را رک کند و آن علم قادر است آن را د ةمحقق در حوز

اند معتبرند و مبنای هایی تا زمانی که رد نشدهیید یا رد کند. بدیهی است چنین نظریهتأ
 گیرند. کار دانشمندان قرار می

نیستند پذیر یا ابطالها به سادگی قابل اثبات تجربی علوم انسانی، نظریه ةدر حوز
ای جامع نظریه ةدر کارند که ارائگی و تاریخی متعددی زیرا متغیرهای انسانی و فرهن

« فرضیه»های علوم انسانی بیشتر به کند. نظریهفراتر از مکان و زمان را غیرممکن می
کار ه علوم انسانی هم ب ةبا مسامحه در حوز حال ما اصطالح نظریه را اند. با اینشبیه
 ترجمه چیست؟  ةنظری اماحبت کرد. ص« ترجمه ةنظری»توان از  ترتیب می بریم. بدین می

بخصوص  ،مناسبت نیست که بگویم این اصطالح بی« ترجمه ةنظری»قبل از تعریف 
تفاسیر مختلف دارد و در نتیجه منشاء برخی سوء تفاهمات شده  ،در نزد مترجمان ادبی



 نهم/ شماره پنجاه و پنجمل بیست و //////فصلنامه مترجم/ سا4

نوعی خاص  ةکند که برای ترجمواحد اشاره می ةگاه به یک نظریترجمه  ةنظریاست. 
شود ها اطالق میای از نظریهتن یا هر نوع متن پیشنهاد شده است. گاه به مجموعهاز م

دهد. گاه هم به ها کیفیت کارش را افزایش می شود آشنایی مترجم با آنکه ادعا می
مطالعات ترجمه اطالق  ةای از دانش زبانی و فرهنگی به دست آمده از حوزمجموعه

 دهد. سبت به ماهیت کار ترجمه میشود که به مترجم بینشی بهتر نمی
ترجمه در  روشیمبنایی فکری و استداللی برای » راترجمه  ةنظریدر این مقاله، 

ترجمه روش ترجمه و  ةنظریمیان  ةرابط، نا بر این تعریفکنیم. بتعریف می «کردن
ترجمه بیانگر روشی برای ترجمه کردن است، و هر  ةای دو سویه است: هر نظریرابطه
ة ترجمه ممکن است کلی یا نظری ترجمه یک خاستگاه یا مبنای نظری دارد. روش

ة نوعی خاص از متن. نظری ةکند برای ترجمکلی روشی پیشنهاد می ةی باشد. نظریجزئ
 ةاستعاره، ترجم ةمشکلی خاص مثل ترجم ةکند برای ترجمی روشی پیشنهاد میجزئ

کلی  ةنظور ما از نطریه همان نظریاصطالحات. در این مقاله، م ةاسامی خاص یا ترجم
 است.   

ندارند. « ترجمه ةنظری»ای با میانه مترجمان ادبی، چه در ایران چه در غرب، معموالً
ترجمه یک  ةمن نسبت به نظری»گفت: میطبعی با شوخیکی از مترجمان ادبی ایران 

ای مان حرفهعالقگی این است که مترجیکی از دالیل این بی« عالقگی خاصی دارم. بی
هیچ آشنایی با  ،بینند کما این که برخی از بهترین مترجماننیازی به نظریه نمی اساساً

به درستی برای « ترجمه ةنظری»اند. دلیل دیگر شاید این باشد که اصطالح نظریه نداشته
کس  هر «هر کسی از ظن خود شد یار من»ای تبیین نشده و به مصداق مترجمان حرفه

ای این برای برخی مترجمان حرفه ،آن دارد. و در نتیجه همین تعابیر شخصیتعبیری از 
ای ندارند خود دستی در کار ترجمه حرفه ان که معموالًپردازتصور پیش آمده که نظریه

 ها بگویند کارشان را چطور باید انجام بدهند. در پی آنند که به آن
ایل متعددی از جمله ماهیت پردازان ترجمه هم در مورد مس از سوی دیگر، نظریه

بومی بودن یا جهانی بودن نظریه، تجویزی یا توصیفی بودن نظریه، ضرورت ارتباط 
تفاهم  علت سوءواقع،  عوامل دخیل در نظریه اتفاق نظر ندارند. در میان نظریه و عمل و

 ةدربارو متفاوت پرداز و مترجم این است که این دو قشر تصوراتی نادرست میان نظریه
  به قرار زیر است: نظریه و ترجمه دارند. برخی از این تصورات نادرست 
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 های ترجمه جهانی هستند.نظریه. 1

 شود. مطالعات همزمانی و درزمانیِنادرستی این تصور روز به روز بیشتر آشکار می
دهد که سنت ترجمه در هر کشوری منحصر به فرد است زیرا این ترجمه نشان می

گیرند و ها شکل می ها هستند در دل فرهنگ این سنت ةپشتوانهایی که ظریهها یا نسنت
ای را ها، نظریهتوان از روی کتاب نظریهپذیرند. بنابراین نمیاز عوامل متعدد اثر می

ای ای مقبولیت دارد به جامعهای را که در جامعهای تجویز کرد و یا نظریهبرای جامعه
شوند. دانشجویان پردازان مرتکب میهی است که گاه نظریهدیگر منتقل کرد. این اشتبا

ها که  شوند. آنمرتکب می یآوردند گاه اشتباه مشابهترجمه هم که به ترجمه روی می
بردن نظریه متناسب  کاره شوند در یافتن یا بدر دوران تحصیل با انبوهی نظریه آشنا می

برند که تلفیقی از به کار میروشی  ،و در نهایتکنند اشتباه میبا فرهنگ خود 
 های مختلف است. روش
 

 اعتبار یکسانی برخوردارند. ةاز درج ی ترجمههانظریه. 2
است:  بوده مطرحکلی  روشعمده و به تبع آن دو  ةنظری دو ،ترجمه تاریخ طول در

 روش دو بودن مطرحروش متمایل به مقصود نویسنده.  ومتمایل به لفظ نویسنده  روش
 تاریخی و نظری حیث از روش دو این که کرده ایجاد را تصور این رینظ جهت از

 برای است روشی ،متمایل به لفظ نویسنده روش. نیست چنین. دارند یکسانی اعتبار
متمایل به مقصود  روش. خاص شرایط و خاص اهداف برای و خاص متون ةترجم

 متون اکثر ةترجمر د و است طبقمن ترجمه از عام تصور با که است روشی ،نویسنده
 بیشتر ها آن ولی اندکرده تاول حمای روش از ادییز پردازاننظریه چه اگرکاربرد دارد. 

 پردازان نظریه ،معاصر ةدور در. اندداشته نظر ادبیات و مذهبی متون و شعر ةترجم به
در عمل  غالب مترجمان، حتی مترجمان ادبی،و  اندپرداختهدوم  روش از دفاع به زیادی

توان این دو نظریه را الاقل از جهت اعتبار عملی کنند و لذا نمیز این نظریه پیروی میا
 وزن دانست.  هم

 

 یک نظریه کافی است. ،رای انواع متون و انواع مخاطبب. 3
و شرایط اجتماعی مخاطب نوع ، ها به نوع متننظریهاین سخن هم نادرست است زیرا 

و انواع  ای واحد برای انواع مخاطبتوان به نظریهمیبنابراین ن ،اندوابستهو فرهنگی 
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کار ه متون ادبی ب ةبرای مثال، روشی را که در ترجم ،ن قایل بود. برخی مترجمانمت
 . برند و برعکسکار میه متون توضیحی نیز ب ةبرند در ترجممی

 
  پرداز نباید به مترجم بگوید چگونه ترجمه کند.  نظریه. 4

شود از ای که تجویز میچون باید دید نظریه ،است هم نادرست این سخن هم درست
ها و عوامل دخیل  چه قدرت استداللی برخوردار است و چگونه با اقتضائات و واقعیت

یا جویزی ترجمه ممکن است ت ةنظریدر ترجمه در یک فرهنگ خاص سازگاری دارد. 
متداول نیست اما به  وماًکند که لزتجویزی روشی را پیشنهاد می ةنظریباشد. وصیفی ت

 ةشیو ،توصیفی ةنظریبیشتری برخوردار است. « فایده»یا « کارآیی»پرداز از زعم نظریه
توان آن را سنت ای که میکند، شیوهکار مترجمان در یک فرهنگ خاص را توصیف می

مرز میان این دو البته ای در آن فرهنگ دانست. ترجمه در میان صنف مترجمان حرفه
توصیفی دقیق از روش ترجمه در  اگرنظریه گاهی مخدوش است. برای مثال، نوع 

آن مترجمان سرشناس  ةای بتواند روش ترجمارائه شود، یعنی اگر نظریهفرهنگی 
چنین توصیفی در دل خود تجویزی صورت  را به درستی توصیف کند در اینفرهنگ 

ای بنا به شناس در جامعهای و سراگر مترجمان حرفهپنهان دارد. به عبارت دیگر، 
ای به شیوه ،ها و برحسب انتظارات خوانندگان و بر اساس بوطیقای حاکم ضرورت

ادبی کشور  ةای مترجمان و جامعحرفه ةشان مقبول جامع کنند و روشخاص ترجمه می
 واقع شده، چرا نباید روش آنان را الگویی برای آموزش و نقد ترجمه قرار داد؟

گی خاص، ترجمه وضعیت نامتعادلی دارد. فرهنگی را تصور کنید اما گاه در فرهن
حرفه است، زیرا افرادی با ای خاص تبدیل نشده، بلکه شبهکه در آن ترجمه به حرفه

های متفاوت در آن به کار مشغولند. و باز تصور کنید که در ها، عالیق و انگیزهپیشینه
ز سوی خواننده و نه از سوی مجامع ود ندارد، نه اای نقد ترجمه هم وجچنین جامعه

و باز تصور ها ندارند. ای برای بهبود کیفی ترجمهدولت و ناشران هم برنامهو ادبی، 
آموزش ترجمه با واقعیت ترجمه  ،ای علیرغم نیاز فراوان به ترجمهکنید در چنین جامعه

های سلیقه ها و ها که انعکاسی از روشترجمهای بسیار دارد. در چنین جامعه ةفاصل
ها حداقل  آن ةتوان در هم که نمی متفاوتی دارند به طوری متعدد است کیفیت کامالً

فقط  ،های موجوداستاندارد کیفی را مشاهده کرد. در چنین شرایطی، توصیف ترجمه
و منتقد و کند. مترجم ارزش توصیفی دارد و کمک چندانی به بهبود عمل ترجمه نمی
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آن را مبنای کار خود قرار د که نالگوی نظری قابل دفاعی دارنیاز به دانشجوی ترجمه 
 تواند کارگشا باشد. تجویزی می ةبدهند. اینجاست که نظری

مالک اعتبار آن نیست  ،به اعتقاد من، توصیفی بودن یا تجویزی بودن یک نظریه
 تا چه حد با اقتضائات ومبانی استداللی آن بلکه اعتبار یک نظریه به این است که 

تجویزی الرنس ونوتی با عنوان  ةنظری ،های ترجمه همخوانی دارد. برای مثال واقعیت
ای بیش از حد آرمانی و ایدئولوژیک است و هیچ احتمالی وجود نظریه« مترجمپیدایی »

کار ببرند. ه پیشنهادی ونوتی را ب ةها روزی شیو ندارد که مترجمان غربی یا بخشی از آن
ادبی بدانیم با تصور عموم مردم از  ةآن را منحصر به ترجم پیشنهاد ونوتی حتی اگر
 ةهای ترجمه در جوامع غربی ناسازگار است. همین طور نظری ترجمه و نیز با واقعیت

با واقعیت ترجمه ناسازگار است و تنها والتر بنیامین در مورد ترجمه. این نظریه هم 
جذابی است  ةکری نظریتوان گفت این است که از جهت فکه در حق آن می حرفی

های تجویزی بینیم که بسیاری از نظریهترتیب می آید. بدینولی در عمل به کار نمی
     اند و نه نظریه برای عمل.  نظریه برای نظریه ،ترجمه

با استناد به یکی از پنج عامل فرهنگی، اخالقی، زبانی،  تجویزی را معموالًهای نظریه
کنند. مبنای استدالل  ای از این عوامل( بیان می)و یا مجموعهزیباشناختی و ایدئولوژیک 

توان به طور خالصه به صورت قضایایی متضاد به شرح زیر  ها را میدر این گونه نظریه
 بیان کرد:

 
 عامل فرهنگی 

که ممکن  جا را تا آنابزاری فرهنگی است. عناصر فرهنگی متن اصلی  ،الف. ترجمه
ثیر فرهنگی ایگزین کرد و تا حد امکان جلوی تأخودی ج است باید با عناصر فرهنگ

 را گرفت. 
ابزاری فرهنگی است. عناصر فرهنگی متن اصلی را تا آنجا که ممکن  ،ب. ترجمه

 است باید در متن ترجمه حفظ کرد و تا حد امکان آشنایی فرهنگی ایجاد کرد. 
 

 عامل زبانی
نویسنده را به کار ببرد و از این راه الف. مترجم باید تا حد امکان کلمات و تعبیرات 

 زبان مقصد را غنی کند.
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کار بردن کلمات و تعبیرات نویسنده که زبان ه ب. مترجم باید تا حد امکان از ب
 تر کند.و درک متن را برای خواننده راحت کند پرهیز کند مقصد را فاسد می

 
 عامل اخالقی

 باشد. الف. مترجم باید لفظ به لفظ به نویسنده متعهد
 ب. مترجم باید به روح اثر متعهد باشد.

 
 عامل زیبا شناختی

زدایی، غرابت  الف. مترجم باید با نقض قراردادهای عرفی زبان مقصد و آشنایی
 زبانی متن اصلی را تا حد امکان به ترجمه منتقل کند.

ب. مترجم باید غرابت زبانی متن اصلی را به حداقل برساند و به زبانی طبیعی و 
 روان بنویسد.  

 
 عامل ایدئولوژیک 

ها را به  الف. مترجم باید مبانی ایدئولوژیک نویسنده را از متن شناسایی کرده و آن
 متن ترجمه منتقل کند.

ها را از  ب. مترجم باید مبانی ایدئولوژیک نویسنده را از متن شناسایی کرده و آن
 متن ترجمه بزداید. 

 
دهند چون مبنای های تجویزی رغبتی نشان نمی دلشناسان به طور کلی به مترجمه

با این که تجویزکننده استدالل . به اعتقاد اینان، دانندها را ذوقی و شخصی می این مدل
ها  کند، اما این استداللاش ارائه میکند و شواهدی هم در اثبات مفید بودن نظریههم می

اهی ویژه از ترجمه است. با بیشتر در پی اثبات یک ذوق و سلیقه یا یک درک و آگ
اعتبار نیست، تجویزی به صرف تجویزی بودن بی ةچنان که گفته شد، نظری ،حالاین

و  باشد ای خاص تابع ذوق اهل قلم و شرایط اجتماعی، فرهنگی و زبانی دورهبلکه اگر 
مه را لحاظ ترج رمهم دخیل دبر درک درستی از ماهیت ترجمه بنا شده باشد و عوامل 

در شرایط کنونی  ،به اعتقاد بنده. تواند راهنمای نظری مترجمان واقع شودمی ه باشدکرد
 که توجه به اینبا شود ولی احساس می ای کامالًنیاز به چنین نظریه ،ترجمه در ایران

های فرهنگی مثل نظام ادبی و نظام سیاسی و غیره جدا نیست  نظام ترجمه از سایر نظام
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فلسفی،  ةمبنای زبانی داشته باشد بلکه باید از پشتوان اند صرفاًتو ای نمیچنین نظریه
 ادبی، فرهنگی و تاریخی برخوردار باشد. 

در ایران شاید بتوان گفت در نزد برخی از مترجمان سرشناس )و نه عموم 
 متون ادبی وجود دارد ةترجم ةمورد شیوغالب در  ةوحدت نظر یا نظریمترجمان( یک 

اند و با ترجمه ةرجم بشوند خوانندکه مت قبل از اینمترجمان است.  طبیعی و این کامالً
ها  مترجمان پیش از خود آشنا هستند. این آشنایی هنجارها و انتطاراتی در آن ةترجم

کند به طوری که بعدها خود در مقام مترجم بر اساس آن هنجارها و انتظارات ایجاد می
ها  هنجارها و انتظارات و نیز ذوق و توان آن کنند. البته درک هر مترجم از اینعمل می

در تحقق بخشیدن به این هنجارها و انتظارات یکسان نیست و فردیت مترجم تفاوت 
ای توان به یک سنت ترجمه در میان مترجمان حرفهمی دهد. اما اجماالًخود را نشان می

از مترجمانش نه  ای مثل ایران که برخیحال در جامعه در یک فرهنگ قایل شد. با این
ذوق و توان الزم برای پیروی از آن سنت را دارند  با آن سنت آشنایند و نه اساساً

ذیریم که در ایران ظری و وحدت رویه داشت. اما حتی اگر بپتوان انتظار وحدت ن نمی
گاه  این نظریه هیچوحدت نظریه و رویه وجود دارد،  ،الاقل در نزد مترجمان سرشناس

دن های تحقق بخشی مطرح نشده و استراتژیای معین و به شکل نظریهمل کاا جزئیات ب
ادعا کرده با در مقام نظر چه مترجمی  مواردی آن ردبه این شیوه بحث نشده است و 

های متفاوت  ها و روشاش انعکاسی از نظریهزیرا ترجمه اش همخوانی نداشتهترجمه
 بوده است. 

دو فرضیه وجود دارد:  جا ل ترجمه است. در اینمیان نظریه و عم ةبعدی رابط ةلمسئ
از  که بسیاری نیاز از نظریه هستند )کما این بی ،گوید که مترجماناول می فرضیة

کار  گوید که اساساًدوم می ةفرضی .اند با مباحث نظری آشنا نیستند(مترجمان مدعی
 ةام به ترجمعملی ترجمه بدون داشتن نظریه غیرممکن است و هر مترجم قبل از اقد

 ةفرضی ،آن متن دارد. به گمان من ةای درباب ترجمنظریه ،ولو غیرآگاهانه ،متنی خاص
آگاهانه با ترجمان شاید حقیقت این است که م. تر است یکنزدحقیقت دوم به 

طور ه د، اما بنشنا نباشآمثل تعادل، جبران، ... های ترجمه یا مفاهیم نظری ترجمه  نظریه
تفکر  ،د. بدون داشتن درکی ولو مجمل از این مفاهیمنمفاهیم دار شمی درکی از این

اثبات  رمکن است، این سخن موالنا را که دگیری غیرم کار ترجمه و تصمیم ةدربار
توان  است ای صنم( می رلیل اختیاخود د ،این کنم یا آن کنم که گویی )ایناختیار است 
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های متعدد روبروست و  با انتخابکار برد. وقتی مترجم ه ت نظریه بدر اثبات ضرور
 مترجمان کامالًبعید نیست البته مه دارد. جتر ةای دربارپس نظریه ،زیندگرا برمیی یک

 نمت ةبه ترجمکنند میبا ذهنی خالی شروع قبلی از ترجمه ندارند  ةکه هیچ تجرب مبتدی
مورد  گیرند. اما این مطلب درمیخورند موردی تصمیم و هر کجا به مشکلی برمی

ای دارند، یعنی نظریه مترجمان معموالًشان ترجمه است صادق نیست. کسانی که حرفه
دهند که مبنای نظری  شان بپرسیم برایمان توضیح میروش ترجمه ةباراگر از آنان در

منسجم نیست یعنی نسبت آن با آن پنج  . ولی این نظریه لزوماًشان چیست تصمیمات
ها مبنایی قابل دفاع  روشن نیست و استدالل بیان شد کامالً مبنای استداللی که در باال

 ،مشخص نیست چون نظریه منسجم نیست یعنی حدود و ثغور آن کامالً ،ندارد. بنابراین
های مختلف به  اش گرایشکند و لذا در ترجمهخود عدول می ةمترجم در عمل از نظری

 شود. ترجمه دیده می ةاین یا آن شیو
نظریه را مبنایی استداللی برای عمل ترجمه  اگر گیری باید گفتدر مقام نتیجه

به توصیفی یا تجویزی بودن آن ترجمه  ةنظریتعریف کنیم، در این صورت اعتبار یک 
ها و  تاریخی خاص تا چه حد با واقعیت ةنیست. اعتبار آن به این است که در یک بره

قبال مترجمان از نظریه و رواج اقتضائات و عوامل دخیل در ترجمه سازگاری دارد. است
بدون نظریه  تواند باشد. همچنین گفتیم که مترجم کامالًآن دلیلی بر اعتبار آن نظریه می

آگاهانه باشد و فقط در این صورت  امالًکاش در باب ترجمه نیست اما الزم است نظریه
 کار بگیرد.  هب یکدستهای مرتبط با نظریه را به درستی و  تواند استراتژیاست که می

 ةمتنی خاص، ترجم ةدر پایان برای نشان دادن ضرورت داشتن نظریه برای ترجم
آوریم. این بخش دو پاراگراف آغازین رمان گتسبی بخشی کوتاه از یک رمان را مثال می

بزرگ است. انتخاب این دو پاراگراف دلیل خاصی ندارد. هر متن ادبی دیگری را هم 
غرض از این مثال این است که نشان  کرد.ود ما را برآورده میکردیم مقصکه انتخاب می
ترجمه  ةمتنی خاص، الزم است دربار ةبه ترجم که شروع کند قبل از ایندهیم مترجم 

آن  ةای داشته باشد، یعنی از قبل تصمیماتی در سطح کالن در مورد ترجمنظریه ،آن متن
ود را بداند و یکدست عمل کند. ی تکلیف خبگیرد تا در برخورد با مصادیق جزئمتن 
 که در سطح کالن قبل از ترجمه برای مترجم مطرح است این است: عمده  سوالدو 
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  ترکبیات واژگانی و تعبیرات خالق یا غیرعادی ساختارهای متن اصلی و
  بوی ترجمه را از متن بگیرد؟  و اللفظی ترجمه کند یا رنگ نویسنده را تحت

 ید، لفظ را ترجمه آ مقصود نویسنده تعارضی پیش می در مواردی که بین لفظ و
ترجمه را متنی مستقل از متن اصلی تعریف متن به عبارت دیگر، آیا  کند یا مقصود را؟

 ی از متن اصلی دارد؟  شانکند یا متنی که آشکارا ن

خواهد متنی  هدف مترجم از طرح دو سوال فوق این است که بداند آیا می
مواردی وجود  ،شده در متن انتخابلیفی به نظر برسد. ا متنی که تأسد یبنوی« ای ترجمه»

ها مترجم ناگزیر است از قبل پاسخ سواالت کالن فوق را بداند.  آن ةدارد که برای ترجم
 اجازه بدهید نخست این موارد را مشخص کنیم: 

 
In my younger and more vulnerable years my father gave me some 

advice that I’ve been turning over in my mind ever since.  

‘Whenever you feel like criticizing any one,’ he told me, ‘just remember 

that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.’  

He didn’t say any more but we’ve always been unusually communicative 

in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than 

that. In consequence I’m inclined to reserve all judgments, a habit that has 

opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a 

few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to 

this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in 

college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to 

the secret griefs of wild, unknown men.  

 

از این قرار در سطح کالن دارد گیری برخی موارد که نیاز به تصمیم ،در متن فوق
 است:
 
 ترکیبات واژگانی زیر: ةترجم 

curious natures; secret griefs; vulnerable years; veteran bores; wild, 

unknown men.  

 اصطالحات: ةترجم                             turning over in my mind 

 ساختارها و تعبیرات ةترجم : 
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He didn’t say any more but we’ve always been unusually communicative 

in a reserved way; a habit that has opened up many curious natures to me.  

 

ها به مبانی های مختلف داد. اعتبار این نظریهتوان نظریهمی متن فوق ةبرای ترجم
ست. متن فوق را او ةمترجم هم به یکدستی ترجم ةجمهاست. اعتبار تر آن ستداللیا

قدیم و جدید را بررسی  ةجا دو ترجم که در این اندترجمه کرده یمترجمان مختلف
ایشان اگرچه مبسوط است. امامی منتشر شده کریم . اولین ترجمه به قلم مرحوم کنیم می

متن فوق بیان نکرده اما از اشارت ایشان  ةب ترجمخود را در با ةنظر یا نظری ،و صریح
 مهم بوده و عمداً ربان یا سبک نویسنده برایشان بسیاتوان فهمید که پایبندی به زمی

 یتعبیرات که گه دارند ولو ایننویسنده نتعبیرات  ةمحدودد را در اند خوتالش کرده
 ایشان مصداق خوبی از ةترجمپیدا کند.  شان راهجمهای هم به ترنوس یا ترجمهأنام

ای واحد و مشخص نظریه داشتنِ ةشان است چون آن وحدت رویه که گفتیم نتیجنظریه
 توجه کنید: مرحوم امامی  ةمحسوس است: به ترجم است در ترجمه کامالً

 
ن داد که آن را تا به تر بودم پدرم پندی به مپذیرتر و بناچار آسیبهایی که جوان در سال
 کنم. وی گفت:میزه مزه ن خود مهامروز در ذ

هروقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری یادت باشه که تو این دنیا همه مردم مزایای »
 «ان.تو رو نداشته

ب حرفی همیشه زبان یکدیگر را خو پدرم بیش از آن نگفت ولی من و او با وجود کم
ده از اظهار عقییجه، من فهمیم و من دریافتم که مقصودش خیلی بیشتر از آن بود. در نت می

های ، و این عادتی است که بسیاری طبعکنمی میدرباره خوب و بد دیگران اغلب خوددار
ه است. هنگامی که دکار کر غریب را به روی من گشوده و بارها نیز مرا گرفتار پرگویان کهنه

حس شود، مغز غیرمتعارف وجود آن را به سرعت این خصلت در انسان متعارف ظاهر می
ده مرا به ناحق متهم به سیاست پیشگی چسباند؛ از این رو در دانشککند و خود را به آن می می
 سرکش ناشناس بودم و از سوزهای نهانشان خبر داشتم. ی هاکردند چون محرم آدممی

 

مرحوم امامی خود را مقید دیده که تعبیراتی بسیار نزدیک به  بینیدکه می چنان
های غریب را به روی من گشوده، طبعپذیرتر بودم،  آسیبکار ببرد ) هتعبیرات نویسنده ب

کند و خود را به آن کار، مغز غیرمتعارف وجود آن را به سرعت حس می پرگویان کهنه
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های سرکش ناشناس بودم( و سعی نکرده با اتکا به ذخایر زبان چسباند؛ محرم آدممی
 ای. لیفی به نظر برسد و نه ترجمهتأ هفارسی متنی به موازات متن نویسنده بنویسد ک

قصدشان این بوده که با شاید . ایشان مترجم دیگر این متن آقای رضا رضایی است
تر به فارسی بنویسند ولی چنان که خواهیم  ای نزدیکترجمه« ایترجمه ةشیو»پرهیز از 

لیفی تأ ةای ترجمه شده و نه به شیوترجمه ةبه همین شیودر اساس هم دید این ترجمه 
 ةشیو»البته در مواردی مترجم از است. و دور شدن از متن اصلی که مستلزم خالقیت 

اما همین فراتر رفتن در مواردی و )مثل تعبیر سنگ صبور( رود فراتر می« ایترجمه
ای واحد تسلیم متن اصلی شدن در مواردی دیگر نشان عدم یکدستی و فقدان نظریه

مترجم دشوار  لذا برایکند و پیدا نمیبکی یکدست سترجمه هم در نتیجه است و 
ای واحد توجیه کند. اجاز بدهید هایش را با اتکا به نظریهتصمیم ةاست که بخواهد هم

 ایشان را بخوانیم:  ةنخست ترجم
 

تر بودم، پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز آن را در  تر و زودرنج هایی که جوان در سال
  کنم. ذهنم مرور می

خوای از کسی ایراد بگیری فقط یادت باشه که  هر وقت دیدی که می»درم گفته بود: پ
 «ها رو نداشتن که تو داری. های دنیا همه این موقعیت آدم

چیزی بیشتر از این نگفته بود، ولی ما همیشه با کمترین کلمات منظورمان را خوب 
ز همین یک جمله بوده. در فهمیدم که پدرم منظورش خیلی بیشتر ا رساندیم، و من می می

هایم را توی دلم نگه دارم، و همین خصوصیت باعث شده  ام که قضاوت نتیجه، من عادت کرده
های پرچانة  ها برایم رو بشود و در عین حال گرفتار آدم که باطن عجیب و غریب خیلی از آدم

معمولی زود ای هم بشوم. اگر این خصوصیت در آدم معمولی دیده بشود، آدم غیر کارکشته
کردند که  چسبد، و به همین علت هم در کالج به ناحق متهمم می دهد و به آن می تشخیص می

شدم که اختیار خودشان را نداشتند. بیشتر  ای می های غریبه بازم، چون سنگ صبور آدم سیاست
 که بخواهم.  شدم بدون آن ها محرم راز می وقت
 

بکاویم و ببینیم چه مالحظاتی در تر ا دقیقرفوق  ةترجمجا ما  در ایناجازه بدهید 
 موثر بوده است: مترجم های  گیریتصمیم
 
)مرور کردن  «.کنم پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز آن را در ذهنم مرور می» .1

یعنی شاید مترجم نتواند  .ترکیب یا اصطالح آشنایی نیست ،نصیحت در ذهن در فارسی
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ین ا احتماالًکار برده باشد. ه کسی این تعبیر را بند که کموردی در متون فارسی پیدا 
خواسته هر طور شده تعبیری  میکه قلم مترجم راه پیدا کرده جا به  ای از آنتعبیر ترجمه

آمده  mindبه کار رفته باشد چون در متن انگلیسی کلمه « ذهن»بنویسد که در آن 
 است. 

های  دت باشه که آدمخوای از کسی ایراد بگیری فقط یا وقتی دیدی که می» .2
 «ها رو نداشتن که تو داری. دنیا همه این موقعیت

)به جای تعبیر  «خواهی از کسی ایراد بگیری وقتی دیدی که می» جا تعبیر در این
ثیر عبارت اصلی قرار گرفته: أآشناتر وقتی خواستی از کسی ایراد بگیری( باز تحت ت

 یری. گخواهی از کسی ایراد ب کردی که می وقتی احساس
متن اصلی ثیر ساختار این جمله هم تحت تأ چیزی بیشتر از این نگفته بود، .3

 لیفی. أای و نه تای است ترجمهنوشته شده و لذا جمله

اللفظی  ین ترجمه هم که تحتدر اای بشوم.  های پرچانة کارکشته آدمگرفتار  .4
مایز است دو صفت مت ،رسد کارکشته بودن و پرچانه بودن رفته به نظر میصورت گ

ی اند. یعندر پرچانگی کارکشتههایی است که شاره به آدمنویسنده ا که مقصود حال آن
 . اندخیلی پرچانه

ود تشخیص اگر این خصوصیت در آدم معمولی دیده بشود، آدم غیرمعمولی ز» .5
هم از متن اصلی به ترجمه راه یافته   « چسبیدن»عبارت « چسبد. دهد و به آن می می

(attach) 1ای کرده استجمله را ترجمه و .  
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منطق حاکم بر تعبیرات و روابط معنایی میان اللفظی ترجمه شده این است که  های متنی که تحت یکی از ویژگی  

کند که برداری زمانی مشکل ایجاد می برداری شده است. این نوع گرته ها از متن اصلی گرته جمالت یا اجزای آن
منطقی  ةکند و در نتیجه رابط کلمات را نادرست ترجمه یا تفسیر میبا خلط معنای اولیه و ثانویه،  مثالًمترجم 

بودم. « زودرنج»در جوانی نویسد مترجم می ،شود. برای مثالاصلی در ترجمه مخدوش می موجود در متن
این است که به « پذیر بودن آسیب»ا قضاوت درباره دیگران دارد؟ منظور نویسنده از منطقی ب زودرنجی چه ارتباط

بودم. یا « کردنبد قضاوت »کردم، یعنی در معرض آسیب های نادرست می قضاوت ،تجربگی جهت خامی و بی
و منطق مقصود « شدم که اختیار خودشان را نداشتند ای می های غریبه سنگ صبور آدم»گوید وقتی مترجم می

 ةاش مقهور ارادکسی که اختیار خودش را ندارد فردی است اسیر دیگران که اراده روشن نیست. معموالًنویسنده 
 یز دیگری است. چ  wildاز جا مقصود که در این حال آندیگران است 
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صرف نظر از اللفظی هستند فوق در اساس تحت ةدو ترجمنشان دادیم، که  چنان
یک که مترجمان این دو متن به چنین امری واقف بوده باشند یا اذعان داشته باشند.  این

سد متن ترجمه با توجه به ادبی بودن آن متنی ادبی به نظر بر نظریه دیگر این است که
لیفی باشد و یکدستی سبکی در آن رعایت شده باشد. این که آیا در تأ یعنی شبیه ادبیات

ای درست است متن ادبی فوق روش ترجمه ةشرایط کنونی ترجمه در ایران برای ترجم
در این  چه عجالتاً اما آنپردازیم به آن نمی لیفی، بحث دیگری است که فعالًیا روش تأ

باید دهیم ای که مبنای کار قرار میاین است که هر نظریهمقاله مورد نظر ماست 
که د متنی بنویسکوشد مترجم میدوم،  ةبر اساس این نظرییکدست به کار گرفته شود. 

بهره  تا حد امکان محسوس نباشد، از خالقیت زبانی بیمتن اصلی رنگ و بوی در آن 
لیفی انسجام و یکدستی ی تأویسنده دور نباشد و همچون متننباشد، از معنی و مقصود ن

 : بگیرمیکدست به کار را  تا اصول این نظریهام . در ترجمه زیر کوشیدهداشته باشد
  

هر وقت »گوشم کردم. گفت:  ةبودم، پدرم نصیحتی کرد که آویزتر که تر و خام جوان
ردار های زندگی برخو به اندازه تو از موهبتیادت باشد که همه ویی بگکسی را خواستی عیب 

   .« داندهنبو
زدیم زیاد با هم حرف نمیجز این چند کلمه چیز دیگری نگفت اما من و او با آن که 

او دنیایی معنی  ةدانستم که پشت این اشارفهمیدیم. این بار هم میحرف همدیگر را خوب می
ه هیچکس ب ةامروز عادت ندارم نظرم را دربارنصیحتش این شده که من  ةنهفته است. نتیج

ام هم قربانی بسیاری از ها پی برده بسیاری از آدمطینت عجیب زبان بیاورم، در نتیجه هم به 
تشخیص  های غیرعادی در هر فرد عادی که ببینند فوراً این عادت را آدمام. شدهوراج های  آدم
کردند جهت فکر میها بیبه این دلیل بود که در کالج خیلیکنند. دهند و آن فرد را رها نمی می

 های ناجور و مرموز شده بودم. آدم ةمن آدم زیرکی هستم چرا که سنگ صبور هم
 

ای معین که اگر مترجم نظریه مهم اشاره کنم و آن اینای نکته الزم است به جا ایندر 
یکدست و قابل  اش ضرورتاًکه ترجمه برای ترجمه یک متن دارد، معنی آن این نیست

د بود. داشتن نظریه شرط الزم است نه شرط کافی. شرط دفاع و درست و زیبا خواه
نی را به ومت ،در کالس آموزش ترجمه معموالًمن است. نظریه کافی توانایی اجرای آن 

که متن را بر خواهم میها  و از آندهم میمبسوط به دانشجویان نظری  همراه طرح
ها مهترج ةشود و نه همها مثل هم می آن ةهم ةنه ترجم. اما اساس آن طرح ترجمه کنند

در ین مطلب بخصوص در مورد متون ادبی صادق است. ید. اآغلط و یکدست در میبی
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کارکردی خالقانه دارد. یعنی انتخاب واژه و ترکیبات واژگانی و  متون ادبی زبان غالباً
تر، متن ادبی انسجام معنایی، انسجام  از آن مهم تعبیرات با زبان روزمره متفاوت است.

منطقی و یکدستی سبکی ظریفی دارد که بازسازی آن در ترجمه چالش بزرگی برای 
و ادبی بازآفرینی خالق  ةگوییم ترجمدلیل است که میاین آید. به مترجم به حساب می

متن اصلی است. مترجم برای ایجاد یکدستی سبکی الزم است شم و ذوقی  ةهنرمندان
کدام واژه را کنار کدام واژه بگذارد و کدام ادبی داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد 

کار ببرد. مترجمی که چنین ذوقی ندارد فقط جسم متن ادبی را منتقل ه تعبیر را ب
شود از جمالتی که کنار ای مییسد مجموعهونای که چنین مترجمی میکند. ترجمه می

 متنی واحد و یکدست بسازند.  آنکهیباند یگر چیده شدهیکد
آورم. این ترجمه که به قلم آقای عبداهلل دیگری از متن فوق را می ةترجم در پایان،

. بدیهی است تفاوت این 2بسیار نزدیک است« لیفیة تأشیو»کوثری نوشته شده به 
، چنان که دیگر به ذوق واژگانی و درک سبکی مترجم برمیگردد اما ةترجمه با هر ترجم

ها  ثیر مهمی در انتخابقبل از ترجمه تأ داشتن طرحی کالن انتخاب نظریه وگفته شد، 
 و تصمیمات مترجم در سطح خرد دارد. 

 
تر بودم و احتمال خطایم بیشتر بود، پدرم پندی به من داد ها که جوانها پیش، آن وقت سال

وقت خواستی از کسی عیب  هر»که تا امروز فکرم را به خود مشغول کرده. پند پدر این بود:
 «اند.ه همة مردم مثل تو توی ناز و نعمت بار نیامدهبگیری یادت باشد ک

حرف همدیگر را خوب  آنکه به زبان بیاریم، تا ته حرفش همین بود، اما من و او بی سر
های دیگر پنهان است.  این بار هم ملتفت بودم که پشت این چند کلمه خیلی حرف فهمیدیم. می

قضاوتی را که دربارة دیگران دارم پیش خودم باری، نتیجة اندرز پدر این بود که من امروز هر 
های عجیب وغریب سفرة دلشان را پیش من باز  دارم و این عادت باعث شده کلی آدم نگه می

های سمجی که یکی دو تا هم نیستند خالصی نداشته باشم.  کنند و عالوه بر این از دست آدم
های معقول متعارف  آدمکشند و چنین خصلتی را در  های عوضی خیلی راحت بو میآدم

صفانه متهم نامن ،کن نیستند. به این دلیل بود که در کالج دهند و آن وقت دیگر ولتشخیص می
 های ناجور و ناشناس شده بودم.  چرا که سنگ صبور همة آدم یاسی هستم،به این شدم که آدم س

***** 
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را به درخواست من برای یک پروژه  گتسبی بزرگچند سال پیش آقای کوثری و دو مترجم دیگر فصل اول  

 شود.  جا نقل میاین راین ترجمه بدون تغییر و با موافقت خودشان دتحقیقاتی ترجمه کردند. 


