
 

 

 
 
 طنز

 ادبی  ةدر باب آموزش ترجم

 نازنین شادمان 

دوران دروس غیرادبی  ةهای ترجم کالسای از بر سبیل نمونه، به پارهقبل،  ةدر شمار
مفهوم ها مصداق واقعی  کردم و گفتم که چگونه این کالساشاره مان کارشناسی

جدید و باپرستیژ در سراسر عالم مفهوم بودند. همچنین گفتم که چگونه « ایرشته میان»
های  در دانشگاهما دانشجویان ترجمه نجات علم و دانشگاه آمده و به « ایرشته میان»

 ةدیگر نصیب رشت ةقبل از هر رشتای رشتهمیانآموزش که یم بسیار مفتخرایران 
و ای است رشته ای میانرشته چون ترجمه ذاتاًمترجمی شده است. حق هم همین است 

 ةالتحصیالن بیکار رشت فارغ های دیگر مخصوصاًمانی از رشتهمعلعجب نیست اگر 
چند چشمه از قرار بود در این شماره، آموزش زبان آن را تدریس کنند. 

و شما را با برایتان بنویسم را مان ادبی ةترجمهای  کالسهای اساتید  کاری شیرین
ینید مترجمان ادبی العین ببیبه رأ ادبی آشنا کنم تا ةآموزش ترجمای از اوضاع  هشم

  بینند. آینده کشور چگونه آموزش می

گذرانیم که دیپلم ( را با استادی می1ادبی ) ةترجمادبی یعنی  ةاولین درس ترجم
و  کندفروتنی کاذب اعالم میهیچ نوع ریاضی دارد و این را همان روز اول بدون 

ها که ندارند درکی  نبرای فهم ادبیات باید دیپلم ریاضی داشت و آ گوید اساساً می
مخدوش از ادبیات دارند. حاال این دید ریاضی چه ربطی به ترجمه دارد؟ ناقص و 
دهد که همه میآورد و آن را به متنی به کالس میاول  جلسةکنم. ایشان عرض می

گویم  کنم میدستم را بلند میمه کردن. به ترجکنند یها هم شروع م ترجمه کنند. بچه
گویم گوید منظورت از چگونه چیه؟ مینیم؟ میستاد چگونه ترجمه کببخشید جناب ا

معلوم است  استاد که کامالً ؟سازی یا بومی زدایی شناییآ :روشی ترجمه کنیمبه چه 
ی نکن گوید سعمیو کشد هایش را در هم می ماخروحش از این دو واژه خبر ندارد 

از هر راهی که بلدی. جمه کن، تر ادعای فضل کنیبه جایی که . بازی دربیاوری گزرن
و پاسخ یگانه و  تکیه کالم استاد است« هر راهی که بلدی»عبارت از فهمیم که می بعداً



 نهم/ شماره پنجاه و پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 180

 

مه را در یک ترج های نظریه ةایشان همنهایی ایشان به تمام مشکالت نظری ترجمه. 
 خیلی خوب است چون دست استاد انصافاً. البته روش پیشنهادی اندجمله فشرده کرده

از هر راهی نتظار دارند ضرت استاد اه حجاست ک گذارد ولی مشکل اینهمه را باز می
 قصدی که استاد قبالًممقصد؟ همان  روی باید به مقصد واحدی برسی. کدام میکه 

 ةمله یعنی حل یک معادلیک ج ةکنند ترجمتر، استاد خیال میاند. به عبارت سادهرسیده
ولی باید به ترجمه کنی ترجمه کن اهی خو راهی که می فرمایند از هری. میدو مجهول

اند؟ ای که خود استاد به قلم مبارک نوشتهکدام ترجمه؟ ترجمهبرسی. معینی  ةترجم
 اند.فرمایند خودشان نوشتهمیاند و از جای دیگر برداشتهترجمه را ایشان متن و خیر. 
که شوند یم رار ترجمه چنان ماهک رها دکم بچه افتد. کمر هفته اتفاق میواقعه هاین 
 ةکاربرد شیو ةتیجپیشرفت شما ناندازد که د. بادی به غبغب میشواد متحیر میاست

اصلی دست  ةترجمها به داند که بچهادبیات است. طفلک نمی ةریاضی در ترجم
 روشدهند. تحویل میکنند و هر هفته به استاد کپی می ختصر تغییررا با مآن اند و  یافته

هر جمله یک نفر را پای تخته  ةکار استاد هم به این صورت است که برای ترجم
کند. آن یک نفر هم جمله را طابق النعل بالنعل طبق « حل»فرستد تا آن جمله را  می

 کنند.  رونویسی می را عیناً« حل راه»کند و بقیه هم  می« حل»فرمایش استاد 
اند. ایشان هم  ستاد دیگری واگذار کرده( را به ا2ادبی ) ةخوشبختانه کالس ترجم

ملک ادبی  ةدر عنوان درس خیال کرده که تدریس ترجم« ادبی»از دیدن پسوند  احتماالً
( با ما چه کار 1ادبی ) ةفهمد که در ترجموقتی می اول ةطلق ادبیات است. در جلس

گفت هر دارو   :آوردخورد، و این بیت از موالنا را بر زبان میسف میاند کلی تأکرده
گوید الزم است قبل استاد سپس می .اند آن عمارت نیست ویران کرده. اند کردهکه ایشان 

ین مبنای نظری شش از اقدام به عمل ترجمه یک مبنای نظری داشته باشیم و بیان ا
های مدرن ادبی را  . در خالل این شش جلسه استاد تمام نظریهکشد جلسه طول می

سر  ها کامالً این نظریه کنیم که ازهم با تکان دادن مداوم سر اعالم میکند و ما بازگو می
 ةها چه ربطی به ترجمه دارد؟ ربطش را استاد در جلس آوریم. ولی این نظریهدر می

فرمایند و محور را تدریس می های خوانندهاستاد در این جلسه نظریهکند.  هفتم اعالم می
معنی متکثر است. یعنی معنی واحد فرمایند ت. میگویند همیشه حق با خواننده اسمی

وجود ندارد. و هر خواننده از هر متن هر معنی را بفهمد درست است و نویسنده هم 
شود؟ حق یا حال اعتراض ندارد چون نویسنده مرده است. پس تکلیف ترجمه چه می
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م ترجمه مترج هر چه خواننده از فهمد درست است وچی. هر چه مترجم میهیچ
 ند.ا ها درستترجمه ةفهمد هم درست است و لذا نقد ترجمه نادرست است زیرا هم می

کنند. بعد که شادی کشند و استاد را تشویق میها هورا می جالبی! بچه ةچه نظری
ها از همان  بچه ةپرسد که در ذهن همکند یک نفر سوالی را میها کمی فروکش میبچه
گیرین؟ اشته است: آقا اجازه! چه جوری امتحان میاول وجود د ةاول در جلس ةدقیق

 ةگوید نمرکشند. استاد میها دوباره هورا می گوید این درس امتحان ندارد. بچهاستاد می
اش ار بیست کم همه بیست است ولی هر کس غیبت کند یا سر کالس شلوغ کند نمره

کنند. در این مدت غیبت نمیگیرند و تا پایان ترم یک ثانیه خون می ها خفهشود. بچهمی
فرمایند، البته به زبان انگلیسی. گاهی هم های ادبی را تدریس میهم استاد تتمه نظریه

باب  کنیم و استاد نکاتی را درمتنی را جهت رفع کسالت به صورت گروهی ترجمه می
استاد دو  ةای از شیودهند، باز هم به زبان انگلیسی. این بود شمهمتن توضیح می ةترجم

 ادبی ما.   ةدرس ترجم
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