
 

 
 به عبارت دیگر

 موبی دیک

 زهرا ساالری

آمریکایی هرمان ملویل است که  ةموبی دیک یا وال سفید نام رمانی مشهور از نویسند
به انتخاب شد. این کتاب در فهرست صد کتاب برتر تاریخ منتشر  1851در سال 

ین ا .تحریر دربیاید ةبه رشتتا  یک سال و نیم طول کشیده گاردین قرار گرفته است و
تصویر به ادبیات والگیران را  یل را در دریا و خواندنتجربیات شخصی ملو کتاب

به زبان فارسی ترجمه شده است که متعددی قلم مترجمان . این رمان بارها به کشد می
(، سهیال 1344(، پرویز داریوش )1335اصغر محمدزاده ) علیبه توان از این میان می

(، نوشین ابراهیمی )تلخیص، 1377یان )تلخیص، علی فاطم(، 1360احمدی )تلخیص، 
( و صالح حسینی 1394رضا مرتضوی )(، سید1389، محمد طلوعی )تلخیص، (1388

  .اشاره کرد( 1394)
 

های مجدد ترجمهبارها به فارسی ترجمه شده است. هرمان ملویل  نوشتةموبی دیک 
مجدد بوده  ةترجمکند که چه نیازی به این رمان همان بحث همیشگی را مطرح می

تر اثر ادبی ایران چندان دشوار نیست. کم ةاست؟ یافتن پاسخ این سوال در جامع
های مجدد بارها و و علل ترجمه ار ترجمه شده باشد،بکالسیکی است که فقط یک

های ترجمه ةچرا مترجمان در مقدمدانیم که چنین میواکاوی شده است. ما همبارها 
جدد در های مو چرا ترجمه دهندل ترجمه مجدد را توضیح نمیدلی معموالًمجدد خود 

با ذکر  ذوق ادبی، ، از منظرجادر این های قبلی بدتر است.بسیاری از موارد از ترجمه
از هم سال  50با فاصله زمانی که  رمان موبی دیکدو ترجمه از  ةمقایسهایی به نمونه

صالح  ة( و دیگری ترجم1344اریوش )پرویز د ة: یکی ترجمپردازیممیاند منتشر شده
 (. 1394حسینی )

( اگرچه دو مترجم 1325( و صالح حسینی )متولد 1301-1379)پرویز داریوش 
هر دو شماری از : تی شبیه به یکدیگرندز جهمتعلق به دو نسل متفاوت هستند اما اادبی 
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. این دو اندهرا به فارسی ترجمه کرد ات جهانثار کالسیک ادبیترین و دشوارترین آبه
هایشان اند و این تفاوت ذوق در ترجمهتردید ذوق ادبی متفاوتی داشتهمترجم بزرگ بی

ن خدمت اتعداد زیادی از آثار ادبی جه ةکه با ترجمیوش با اینمنعکس است. پرویز دار
او صحبت شده  تر دربارةقدرش شناخته نشده و کم، کرده بزرگی به ادبیات فارسی

بپردازد. اما خادم بزرگ ترجمه تفصیل به معرفی این  بهجاست که محققی ب است. واقعاً
ه شده است تتر برای ما شناختر به ما تعلق دارد بیشصالح حسینی که به نسلی نزدیک

آثارش  جمةل مرتبط با ترترجمه و مسائ دربارةکرات ه که صالح حسینی بضمن این
ثار مکتوب ادب آاستفاده از با ینی دانیم که صالح حسرده است. از جمله میک تصحب

خود همت گماشته ترکیبات واژگانی  ةذخیرتقویت ذوق و دانش واژگانی و به فارسی 
مترجمان پیش از صالح حسینی از جمله پرویز داریوش نیازی به این کار است. 

ثار ادب آها جز ها با ادب فارسی پیوسته برقرار بود و آندیدند چون ارتباط آن نمی
های بعد که دیگر با ها مراجعه کنند. اما مترجمان نسلسی منابعی نداشتند که به آنفار

ای نداشتند ارش خود چارهانس نداشتند برای تقویت قدرت نگ ادب کالسیک فارسی
خود زبانی  ةها برای تقویت بنیفارسی رفته و از آنکالسیک ادب سراغ آثار که نای جز

 : گویدمی انس با ادبیات فارسی هاین شیو ةدربار ند. صالح حسینی خودنک استفاده
 

خواندم که حاال دیگر از میاز خیلی وقت پیش بسیاری از آثار مکتوب فارسی را 
ها را مدیون ابوالحسن البته بسیاری از این .محفوظات من است و با وجودم عجین شده

موبی  ةیسیم. در ترجمیاد بگیریم و بنو به ما یاد داد چطور فارسی... او نجفی هستم. 
دیک از منابع بسیاری استفاده کردم؛ از سعدی، حافظ، موالنا، تاریخ بیهقی، اخوان، 
شاملو و دیگر شاعران معاصر و شاید آثار دیگری که در ناخودآگاهم بوده و چندان در 

 بزرگاای »ذهنم نیست. برای نمونه در جایی با کمک گرفتن از تاریخ بیهقی عبارتِ 
 . 1آمده است« سرخیل محتشمان مردا ای

 
 ةاز ترجماز آغاز تا به امروز طی کرده، صالح حسینی در مسیر بلندی که 

 گوید:در این باره میرا روی آورده است. خود او گفارسی ةاللفظی به سوی ترجم حتت
 

                                                           
1
 1395فروردین  29تاریخ گرفته شده که در ( http://www.emruzonline.com) ها از سایتقولتمامی نقل  

 ای از صالح حسینی را منتشر کرده است. مصاحبه
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رجمه کرده اللفظی تا که جزو اولین کارهایم بود، تحتر« لرد جیم»سال شصت و دو 
داری در ترجمه این است که سبک و ساختار  کردم امانتروزها فکر میبودم. آن 

طور منتقل کنم. بعدها با الهام از ابوالحسن نجفی یاد گرفتم که این نویسنده را عیناً
 .نیست. ساختار دو زبان زمین تا آسمان با هم فرق دارند

 
به سمت اللفظی وجود دارد این است که مترجم های تحتمشکلی که در ترجمه

که  وجود دارداین خطر را هم گهای فارسیغلطد. اما در ترجمهزبان متن اصلی می
افتد که مطلب زمانی اتفاق مین بغلطد. ای یمت زبان فارسم بیش از حد به سمترج

متنی که حاصل منابع فارسی اخذ کند ولی  واژگان و ترکیبات واژگانی را از ،مترجم
لیفی باید وحدت درونی و متن ترجمه مثل متن تأاشد. شود زبانی طبیعی نداشته بمی

ر نرسد. تکه به نظنی چهلیکدستی داشته باشد، یعنی عناصر آن با هم بخواند و مثل مت
تواند م بیکی از بارزترین نمودهای ذوق ادبی هم همین است که نویسنده یا مترجو 

ر متن احساس شود. ند که آن پیوستگی و یکدستی دکاب اجزای متن را به نحوی انتخ
لیف نویسنده تأ رشود چون دمیتر سختلیف رجمه از کار تأجاست که کار ت این
متن را حفظ کند اما در ترجمه پیوستگی و یکدستی ، در عناصر زبانیتواند با تغییر  می
ده از ست مترجم در استفانیست د رتغییو قابل است شدهون معنی از پیش تعیینچ

 تا حد زیادی بسته است. کیبات واژگانی عناصر واژگانی و تر
کنار  ردو مترجم بزرگ ادبی کشورمان را دذوق نمود خواهیم در این بخش می

دانیم که صالح می الًاوابگذاریم. اجمگان ری را به خوانندوم و دایبده ریکدیگر قرا
یافته د آن را مطابق با ذوق خود نمیراضی نبوده و البپرویز داریوش  ةحسینی از ترجم

 کرده است:  دیک یمجدد موب ةز وقت خود را صرف ترجمکه چند سال ا
  

شدن به نثر  موبی دیک را ترجمه کنم اما نزدیکاهای من بود که یها پیش، از رواز سال
که باالخره دانستم هنوز زبانم در آن حد نیست؛ تا ایناین رمان بسیار سخت بود و می

تمام، شبانه روز با آن زندگی کردم. بارها کتاب را  اش را شروع کردم و سه سالترجمه
ام مایه گذاشتم تا زمین گذاشتم و خالصه از پوست و گوشت و استخوان و خانواده

 این رمان را ترجمه کردم.
 

پرویز داریوش و صالح حسینی به  ةهایی از دو ترجمبخش ةجا با مقایس در این
دیت مترجمان در ذوق و زبان متن رسیم که چقدر و چگونه فردرک این نکته می
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تر با ترجمه دو مترجم چنین این مقایسه لذت آشنایی دقیقیابد. همترجمه نمود می
ه ما منتقل اند ببزرگ ادبی کشورمان را که با فاصله پنجاه سال از یکدیگر ترجمه کرده

ر دست دهد که مترجمان ما چگونه با متنی دشوااین مقایسه همچنین نشان میکند. می
ان بنویسند. البته زبانی روان برای خوانندگان فارسیاند تا آن را به زبو پنجه نرم کرده

تر است اما از منظر ذوق پرویز داریوش متعلق به پنجاه سال قبل ةطبیعی است ترجم
توان هر متن را با خودش مقایسه کرد و دید آیا واژگان و ترکیبات واژگانی و زبانی می

ه عنوان تواند آن متن را بحوی هر متن یکدستی دارند و آیا خواننده میساختارهای ن
ای و غریب جلوه عناصری دارد که ناهمگون و ترجمه ،که متنمتنی ادبی بپذیرد یا این

 کنند: می
 

Loomings. 

Call me Ishmael. Some years ago—never mind how long precisely having 

little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on 

shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the 

world. It is a way I have of driving off the spleen and regulating the 

circulation. 

 
 پندارهاپرویز داریوش: 

ها پیش )کاری نداریم درست چند سال پیش( از آنجا که چندان یا لاسماعیل خطابم کنید. سا
کرد، اندیشیدم اندکی به هیچ پولی در جیب نداشتم و چیز خاصی هم در ساحل مرا جذب نمی

کشتی بنشینم و آن قسمت جهان را که آب گرفته به تماشا گیرم. این راهی است که من برای 
 گیرم. ر پیش میبرطرف کردن سودا و تنظیم جریان خون د

 
 داری: آینهصالح حسینی

که پولی در بساط نداشتم و در  -تعداد دقیق آن بماند -صدایم کن اسماعیل! چند سال پیش
نشینم و بخش آبی خشکی هم چیزی نه، که نظرم را جلب کند، با خود گفتم که به کشتی می

 کنم. دش خونم را تنظیم میسازم و گربینم. من به این شیوه سودا را برطرف میدنیا را می
 

How vain and foolish, then, thought I, for timid untravelled man to try to 

comprehend aright this wondrous whale, by merely poring over his dead 

attenuated skeleton, stretched in this peaceful wood. No. Only in the heart of 

quickest perils; only when within the eddyings of his angry flukes; only on 
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the profound unbounded sea, can the fully invested whale be truly and 

livingly found out. 

 

پس چنین اندیشیدم که چقدر احمقانه و بیهوده است که مرد سفرناکرده  پرویز داریوش:
شده او که  زا را با بررسی صرف اسکلت مرده و کوچکد این وال شگفتیناگشوده بخواهچشم

در این جنگل آرام افتاده است به دقت درک کند. نه. فقط در دل تیزترین خطرها و فقط وقتی 
های خشمگین او باشیم و فقط وقتی در دریای عمیق های زاییده از دنبالهگرداب ةدر حوز

 طور حقیقی و زنده بازشناخت.توان وال کامل را بهینیم مینابسته او را بب
 

با خود اندیشیدم، پس برای آدم ترسوی سفرناکرده چقدر بیهوده و احمقانه  صالح حسینی:
بندی فهم درآورد، آن هم با بررسی استخوان ةاست که بخواهد این وال شگرف را در محدود

امن. نه. جز در دل خطرات آنی؛ جز افتادن در  ةن بیشاش، دراز به دراز افتاده در ایمرده کاهیده
گرداب دم افقی وال به وقت خشم؛ جز در دریای ژرف ناپیداکرانه، وال واقعی و زنده را 

 توان شناخت. نمی
 
‘Oh, boy, nor will I thee, unless I should thereby drag thee to worse horrors 

than are here. Come, then, to my cabin. Lo! ye believers in gods all 

goodness, and in man all ill, lo you! see the omniscient gods oblivious of 

suffering man; and man, though idiotic, and knowing not what he does, yet 

full of the sweet things of love and gratitude. Come! I feel prouder leading 

thee by thy black hand, than though I grasped an Emperor’s!’ 

 

که با آن کار تو را به آری، پسر، من هم تو را رها نخواهم کرد، مگر آن: »پرویز داریوش
جا هستند بکشم. پس به اتاق من بیا. بنگرید، ای کسانی که چه اینهایی بدتر از آنوحشت

کش اند و انسان همه بدی! بنگرید که خدایان علیم از انسان ستممعتقدید خدایان همه خوبی
کند باز هم از شیرینی محبت و سپاس داند چه میکه دیوانه است و نمیغافلند و انسان با آن

تری که با دست سیاه تو، تو را راهنمایی کنم احساس غرور بیشآکنده است. بیا، من از این
 «گرفتم.ی را میکه دست امپراتورکنم تا این می
 

های که بخواهم تو را با خودم به عرصه وحشتپسرجان، من هم، مگر این» صالح حسینی:
جا هست بکشانم. پس بیا به بلنج من. ای شمایان که هر چه خوبی را به چه اینبدتر از آن

لیم از دهید، خوب تماشا کنید ببینید که ایزدان عایزدان، و هر چه بدی را به انسان، نسبت می
کاری، سرشار از مهرورزی و عقلی و ندانماند؛ و انسان، با وجود سستانسان دردمند غافل
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احسان است. بیا، اگر قرار بود دست امپراطوری را در دست بگیرم، مثل حاال که دست سیاه تو 
 «کردم.ام، اینقدر احساس غرور نمیرا در دست گرفته

 
Entering that gable-ended Spouter-Inn, you found yourself in a wide, low, 

straggling entry with oldfashioned wainscots, reminding one of the bulwarks 

of some condemned old craft. 

 

خود را در مدخل نهاد شکل منگل قدم میمثلثیهمین که کسی به مسافرخانه پرویز داریوش: 
های افتاده که او را به یاد دیوارهاز رسم های چوبییافت با قابای میکنندهکوتاه و گشاد خفه

 انداخت. می عرشه باالیی کشتی از کارافتاده
 

گذاشت، خودش را در پوش میهر کسی که پا به این مسافرخانه وال شیروانیصالح حسینی: 
و او را به یاد پوش آن از رونق افتاده بود یافت که تختهمدخل پهن و کوتاه و ناهمواری می

 انداخت. ای میدیواره کشتی کهنه لکنته
 

‘Is this the Captain of the Pequod?’ said I, advancing to the door of the 

tent. 

‘Supposing it be the captain of the Pequod, what dost thou want of him?’ 

he demanded. 

‘I was thinking of shipping.’ 

‘Thou wast, wast thou? I see thou art no Nantucketer—ever been in a 

stove boat?’ 

‘No, Sir, I never have.’ 

‘Dost know nothing at all about whaling, I dare say— eh? 

‘Nothing, Sir; but I have no doubt I shall soon learn. I’ve been several 

voyages in the merchant service, and I think that—‘ 

‘Merchant service be damned. Talk not that lingo to me. Dost see that 

leg? I’ll take that leg away from thy stern, if ever thou talkest of the 

marchant service to me again. Marchant service indeed! I suppose now ye 

feel considerable proud of having served in those marchant ships. 

 
  «شما ناخدای پکوئود هستید؟»به طرف در چادر رفتم و پرسیدم: پرویز داریوش: 

 «خواهی؟آمدیم من ناخدا بودم، تو از ناخدا چه می»او به خشونت گفت: 
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 «کردم کاری بگیرم.فکر می»
تا به حال سوار کشتی سه شراعی  -کت نیستیدر این فکر بودی، ها؟ پیداست که اهل نانتو»

 «ای؟شده
 .«امنشدهوقت هیچخیر قربان، »
 «ها؟ -گیری بلد نیستیپس البد هیچ چیز از وال»
ام و فکر های بازرگانی بودهگیرم. چند سفر در کشتیهیچ قربان. اما یقین دارم زود یاد می»

 ....«کنم همان  می
بار اگر یک -بینی. حرفش را هم با من مزن. این ساق پا را میهای بازرگانیبه گور پدر کشتی»

خط کشتیرانی دارم. های بازرگانی را با من زدی این ساق را از پشت برمیدیگر حرف کشتی
های بازرگانی کار نازی که در آن کشتیبازرگانی! واقعاً که! حاال البد خیلی هم به خودت می

 ای.کرده
 

 «کواد شمائید؟ناخدای پی»چادر پیش رفتم و گفتم:  : به طرف درصالح حسینی
 «کواد چه کار؟حاال فرض بگیر که باشم. تو را با ناخدای پی»با تحکم گفت: 

 قصد سفر دارم. -

 ای؟شده 2تا حاال سوار قایق سوراخ -آید نانتوکتی باشیطور. به نظر نمیکه این -

 ام.نه قربان، هرگز سوار نشده -
 گیری سررشته داری؟از والببینم اصالً  -
ام، و خیال گیرم. با کشتی تجاری سفر کردهخیر قربان؛ منتها شک ندارم که زود یاد می -

 کنم که .... می
 بینی؟شور کشتی تجاری را ببرد. با من از این مهمالت نگو. آن پا را میمرده -
آورم. کشتی تجاری چه، زنم دخلت را میاگر بار دیگر با من از کشتی تجاری بگویی، می -

 ای. ها بودهآن کشتی ةنازی که خدمکشک چه! انگار خیلی به خودت می
 

The ostensible reason why Ahab did not go on board of the whaler we had 

spoken was this: the wind and sea betokened storms. But even had this not 

been the case, he would not after all, perhaps, have boarded her—judging by 

his subsequent conduct on similar occasions—if so it had been that, by the 

process of hailing, he had obtained a negative answer to the question he put. 
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آن سخن گفتیم  ةگیری که دربارلکه چرا اهب به کشتی واایندلیل آشکار  پرویز داریوش:
دادند. اما اگر هم چنین نبود شاید در هر نرفت آن بود که باد و دریا از فرارسیدن توفان خبر می

بدین معنی که در جریان رفتار بعدی او در موارد مشابه، شد یعنی به حکم حال سوار آن نمی
برخورد نکرده است اهب بدان  شد آن کشتی با وال سفیدتهنیت و احوالپرسی اگر معلوم می

 رفت.کشتی نمی
 

گیری، که از آن گفته بودیم، دلیل نمایانی که آخاب پا به عرشه آن کشتی والصالح حسینی: 
با  -گونه هم نبود، باز همکردند. اما اگر اینمی نگذاشت این بود: باد و دریا توفان را منادی

پا به  -صورت شنیدن جواب منفی به استفسارشبرخورد او در موارد مشابه، در  ةتوجه به شیو
 گذاشت. آن کشتی نمی ةعرش

 

It is very curious to watch this harem and its lord in their indolent ramblings. 

Like fashionables, they are for ever on the move in leisurely search of 

variety. You meet them on the Line in time for the full flower of the 

Equatorial feeding season, having just returned, perhaps, from spending the 

summer in the Northern seas, and so cheating summer of all unpleasant 

weariness and warmth. 

 
لطف تفریحی ایشان بیهای تماشای این حرم و سروران در وقت گردشپرویز داریوش: 

نیست. مانند هواداران تغییرات رسم و لباس همواره درحرکتند تا با فراغ بال تنوع بیابند. در 
بینید که هنگام شکفتگی فصل تغذیه منطقه ها را در خط استوا میموقع خود این مکتب

اند و ازگشتهاند باستواست و شاید تازه از دریاهای شمال که تابستان را در آن به سر برده
 اند. گونه از همه گرما و خشکی ناپسند تابستان گریخته بدان

 
شان بسیار عجیب های کاهالنهخوردنتماشای این حرم و خواجه حرم در تابصالح حسینی: 

موقع در خط گردند. بهها، همیشة خدا با فراغ بال به دنبال تنوع میسلیقهاست. عین خوش
شود، که شاید پس از بازگشت از فره در اَدیم استوا، پیداشان میاستوا، یعنی موسم برکت س

سان فرسودگی و گرمای بدین و ، باشدتابستان در این بحاردریاهای شمالی، و گذراندن 
 آورند.نادلپذیر را از چنگ تابستان درمی

***** 


