
 
 

 مترجم  آشنایی با یک
 

 1شبنم سعادت
 

چه آثاری را  ای از احوال خودتان بگویید. قبل از هرچیز شمه، خانم سعادت: نوا نیشجاع 
 اید؟ حال ترجمه کرده به تا
 

دکتری مطالعات ترجمه و فرهنگ از  آموختۀ هستم، دانش شبنم سعادت :سعادتشبنم 
ماندگار شدم. شاید بشود ادبی شدم و  حوزۀ ترجمۀوارد  ۸۸سال لستان. ، انگدانشگاه منچستر

اتفاقی بود که نه فقط محل زندگی بلکه مسیر  ۸۶گفت مهاجرتم به انگلستان در اواخر سال 
ادبی غم غربتم را تسکین داد و حالم را خوش  را عوض کرد و مترجم شدم. ترجمۀ ام زندگی

کار  به ادامۀاز کتاب خوب استقبال  منتشر شد. ۸۸، بهمن نماد گمشده ام، کرد. اولین ترجمه
توانم  ها میآنجمله ام و همچنان مشغولم. از  کتاب ترجمه کرده ۱۴دلگرمم کرد. تا به امروز 

د مرحلۀ نهایی جایزۀ کتاب نامز ۹۲ببرم که در سال  کاترین استاکت را نام نوشتۀ، خدمتکار
، سطوح زندگی، مبارزه عطش گانۀ سههای دیگرم عبارتند از فصل شد؛ برخی از ترجمه

، که دو مورد آخر با الیزابت گم شده است، و غریب خانم پرگرین و های عجیب بچه گانۀ سه
طور جدی و مستمر  به ۹۳اند. روندی که از سال  اجازه و پرداخت حق نویسنده منتشر شده

 ام. دنبال کرده
 

ترجمۀ ادبی چه  وصاًاز نظر شما مشخصات یک ترجمۀ خوب چیست و برای ترجمه خص نوا: نی
 تعریفی دارید؟ آیا فرآیند ترجمۀ ادبی تفاوتی با ترجمۀ غیر ادبی دارد؟

 
خوب صحبت نکنم.  دهم با دید تجویزی و کلی دربارۀ مشخصات ترجمۀ ترجیح می :سعادت

هرترجمه باید با توجه به های عام از قبیل تسلط مترجم بر زبان مبدأ و مقصد،  سوای ویژگی
را که در  ای ترجمه ،عنوان مثال رد آن ارزیابی شود. بهو کارکزمان، بافتار اجتماعی، هدف 

ی یا اتیک آگهی تبلیغ ارک امروز سنجید یا ترجمۀتوان با چ نمی قاجار انجام شده دورۀ

                                                           
اند نوا با خانم شبنم سعادت انجام داده بلندتری است که آقای شجاع نی ۀمده بخشی از مصاحباینجا آآنچه در   ۱

 اند. و برای ما فرستاده
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ی از بسیارارزیابی کرد. خبری یا متن ادبی  متن ترجمۀهمان معیار بروشور را با 
دانند. البته از این  متون ادبی از سایر متون می نظران خالقیت را وجه تمایز ترجمۀ صاحب

متون تبلیغاتی هم بسیار خالقانه است و بیشتر  ۀیند ترجمنکته نباید غافل شد که امروزه فرآ
 از واژۀ  translation جای دهند به بازآفرینی متن در زبان مقصد است و ترجیح می

transcreation  .ادبی بر محور خالقیت  ترجمۀ طور که اشاره کردم اما همان استفاده کنند
متون  ینی در حیطۀ ترجمۀماش که ترجمۀ رغم این بهچرخد و  به همین دلیل است امروزه  می

در  هاست و ادبی همچنان در دست مترجم های چشمگیری داشته، حوزۀ ترجمۀ موفقیت علمی
 چرخد. در بر همان پاشنه میکمابیش این حوزه 

  
 قائل هستید؟ ضروری های چه خصلت« مترجم ادبی»تان برای  با توجه به تجارب نوا: نی
 

آن در زبان مبدأ  ناسد، و کاربرد و بسامد استفادۀمترجم ادبی باید واژه را خوب بش سعادت:
کنم تا حدودی نه  میتا حدودی، تأکید تواند  صورت است که می در این و مقصد را بداند.

کامالً، لحن متن را درک و منتقل کند. فقط با دانستن زبان مبدأ و مقصد و داشتن فرهنگ 
قبولی ارائه شود. اکثر ما شاید بارها تجربه  ادبی قابل شود انتظار داشت ترجمۀ ژگان نمیوا

و  نیستکنیم مناسب  که داریم ترجمه میدر متنی یک واژه معادل قاموسی کرده باشیم 
این تغییرات است که میزان تسلط زبانی و معادلی دیگر برگزیند.  مترجم ناچار است

بعضی  ،هایی دارند بانی تفاوتهای زنظامجایی که  کند. از آن خالقیت مترجم را مشخص می
تفاوت میان  ناپذیر هستند. اجتناب در ترجمه تغییرات واژگانی، ساختاری، و نقشی

نام و ماندگار در بخش تغییرات اختیاری و انتخاب  های صاحب مترجمهای معمولی و  مترجم
ها باید نسبت به  که مترجم البته شود. و صد است که مشخص میها و اصطالحات  واژه

پس دور از ذهن نیست که  دانش و اشراف داشته باشند. کنند ای که در آن فعالیت می حوزه
ادبی و یا  ۀعضوی از جامعحقیقت  بشناسد و دررا مترجم ادبی باید اهل مطالعه باشد، ادبیات 

 اهل قلم باشد. اصطالح  به
 

شود با خواندن  می مثالًطور که سبک نویسنده داریم سبک مترجم هم داریم؟  همانآیا  نوا: نی
 چند صفحه از ترجمۀ رمانی حدس زد که این ترجمۀ فالن مترجم است؟

 
موافق نیستم. در ترجمه محدود به متن نویسنده هستیم و  سبک در این مورد با واژۀ سعادت:

 شود محدودۀ دانش و پیشینۀ تعبیر به سبک می چه تواند سبک داشته باشد. آن مترجم نمی
پیشینه و تجربیات فردی  قط انتقال متن نیست، بلکه ترجمۀترجمه ف ،باور من مترجم است. به
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 با استفاده از واقع متن زبان مبدأ هست. دریز مترجم ن
شود و سپس  های تفسیری ذهنی مترجم درک می نمایه

بینیم نثر  شود. پس اگر می در زبان مقصد بازآفرینی می
گردد به  تشخیص است برمی مترجمی آشنا و قابل

دانش مترجم و واژگان و ساختارهای خاصی  محدودۀ
ین دلیل هم و به که در کارش بسامد بیشتری دارند.

گویند از یک  ترجمه می ظران حوزۀن است که صاحب
مجموعۀ های متعدد داشت، چون  شود ترجمه متن می

شود  های مختلف سبب می مترجم تجربیات و پیشنیۀ
های  ها و واژه در زبان مقصد با شیوه یک متن واحد را

 متفاوتی بیان کنند.
 

های ترجمه  یک اثر نیازی به دانستن و مطالعۀ نظریه ۀای اعتقاد دارند که برای ترجم عده :نوا نی
و  -که دکتری تخصصی مطالعات ترجمه دارید-دانشگاهی  ۀعنوان یک چهر نیست. نظر شما به

 در این خصوص چیست؟ -اید طور عملی وارد این حوزه شده که به-عنوان یک مترجم  هم به
 

دوم قرن بیستم پا گرفت،  نیمۀنسبت جوان و نوپاست و در  مطالعات ترجمه به رشتۀ :سعادت
ها بدون هیچ  معنا نیست که مترجم کنند. البته بدین ها دارند ترجمه می هاست مترجم اما قرن

شخصی خودش را نسبت به متن و  زنند. هرمترجمی نظریۀ ترجمه میای دست به  نظریه
شخصی که  ، نظریۀکند  آگاهانه با استناد به آن ترجمه میصورت نا ترجمه دارد و شاید به

ها و  واژه باشد و مشکالت ریز و درشت ترجمۀکند چه رویکردی به متن داشته  مشخص می
های  سی کار مترجمحال در این بین پژوهشگران ترجمه با برر ها را چگونه حل کند. جمله

های ترجمه متولد  ها نظریهدل آن زاند که ا کلی و نکات مشترکی رسیده مختلف به رویۀ
مثابه آگاهی از  های ترجمه به نظریه حوزه از هم جدا نیستند. مطالعۀ اند. پس این دو شده

تری داشت،  های آگاهانه شود انتخاب آن می است. به پشتوانۀ حاکم بر ترجمه روندهای کلی
تر است یا  درست گزینه نظرم این که به های تجربی فقط به گفتن این و برخالف گروه مترجم

خودآگاه است یک  عملی که نیمه گوید اکتفا نکرد، بلکه از آگاهیِ ام چنین می شم زبانی
  سطح باالتر رفت و به آگاهی استداللی رسید.
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معیار و استاندارد شما در ترجمه چیست و برای رسیدن به زبان مناسب برای ترجمۀ یک  :نوا نی
 هایی دارید؟ اثر چه روش

 
کنم که مترجم هستم نه نویسنده، و به  در ترجمه همیشه به خودم یادآوری می :سعادت

ها در انتخاب  کنم. ابتدا باید لحن اثر را درک کنم، بعضی نویسنده فراخور نقشم عمل می
تر. بعضی  نویسند، و بعضی ساده تر می ها رسمی    ها طنز مالیمی دارند، بعضی نویسنده واژه

حساس  به متن کنند. های کوتاه را انتخاب می نویس هستند و بعضی جمله فشردهها  نویسنده
کنم که البد نویسنده دلیلی داشته این  هستم و همیشه در حین کار مدام به خودم گوشزد می

جمالت کوتاه  ،ویژگی نثر همینگوی ،عنوان مثال برده است. به کار واژه و ساختار خاص را به
دود است، حال بیاییم جمالت کوتاه را به هم بچسبانیم و خالقیت و هایی مح و تکرار واژه

تردید در  های متنوع و رنگارنگ به رخ بکشیم، بی تسلط بر زبان مقصد را با استفاده از واژه
هایی  کند با چه واژه نویسنده برایم مشخص میایم.  فق عمل کردهانتقال سبک همینگوی نامو

اثری در ژانر  شوم. نثری که در ترجمۀ دقیق می روایت و در چه سطحی بنویسم. روی لحن
ای  برم تا اندوه نویسنده کار می کنم با نثری که به فانتزی برای گروه سنی نوجوان انتخاب می

ام را  ترجمه گوها معموالً و گفت روایت کنم تفاوت دارد. در ترجمۀرا از مرگ همسرش 
کند تشخیص دهم آیا این جمله برای این موقعیت  خوانم، کمکم می بلند برای خودم می

 مناسب و خواناست یا نه.
 

 دانید یا به خواننده؟ خود را به نویسنده پایبند می ،آیا شما در ترجمه :نوا نی
 

نویسنده پایبندم. در ر به طور ضمنی اشاره کردم که بیشت در پاسخ به سؤال قبل به :سعادت
چه او در  ادبی باید به کالم نویسنده حساس بود تا بشود تصویری تقریباً مشابه به آن ترجمۀ

شک این تصویر دقیق نخواهد بود،  زبان مبدأ خلق کرده در زبان مقصد بازآفرینی کرد. بی
تن مبدأ کمک شدن به م تر تواند در نزدیک ها می ها و توصیف اما توجه به ظرایف و استعاره

کند. اما گاهی ناگزیر به تغییر هستم، گاهی زبان مقصد بعضی تعبیرات و اصطالحات را 
هایی از متن  کنم بخش شود. در چنین مواردی باز هم سعی می پذیرد، و متن ناخوانا می نمی

مبدأ را تا جایی که زبان مقصد اجازه دهد حفظ کنم و از تعابیری استفاده کنم که با متن 
 : در متنی نوشته بود ،دأ اشتراکاتی داشته باشد، به عنوان مثالمب

Sorry, I left my wisdom with goats. 
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اللفظی مناسب نبود و سعی کردم از ترکیبی استفاده کنم که  تحت در چنین موردی ترجمۀ
ببخشید، »اش کردم  هم مفهوم را منتقل کند، هم کمی به شکل مبدأ نزدیک باشد، و ترجمه

زبان سازگار با هنجارهای  قبول و قابل ای ، برای رسیدن به ترجمهدر مجموع .«خریت کردم
 منزلۀ ، اما بیش از آن را بهدانم نقش کلمات را مجاز می و تغییرتغییراتی از این دست  فارسی

 تن کرده است. بینم که لباس مترجم بر ی میا فرسایی نویسنده کردن صدای نویسنده و قلم خفه
 

دانید و سعی در رعایت چه چیزی در  در مقام مترجم باالترین مسئولیت خود را چه می :نوا نی
 دارید؟ راترجمه 

 
خوانده به زبان مبدأ بینم که اثری را  می ای  چشم خوانندهقبل از مترجم، خودم را به  :سعادت

و در  متن در زبان و فرهنگی دیگر باشد حیات و تناسخ آن مشتاق است تا واسطۀ ادامۀ و
   ام برایم مهم است. ام و درک کرده چه خواندهفرآیند رعایت امانت در انتقال آناین 

 

 -طور خاص به - و در ترجمۀ ادبی -طور عام به -هستند در روند ترجمه برخی مدعی :نوا نی
 گرایی حاکم است و جانب خواننده رها شده. نظر شما در این مورد چیست؟ لفظ

  
تری است،  مناسب ۀگرایی شیو در بعضی متون بسته به کارکرد و هدف متن لفظ :سعادت

در متون ادبی هم بهتر است  متون مذهبی یا متون حقوقی را در نظر بگیرید. ،عنوان نمونه به
که حاصل این نزدیکی متنی ناخوانا و ساختاری  امکان به متن مبدأ نزدیک شد، تا مادامی حد تا

گرا و  نظرم بهتر است میان ترجمۀ لفظ د. بهدر تعارض با اصول و قواعد زبان مقصد نباش
 ای ببینیم تا به نویسندۀ مثابۀ عرصه ته باشیم. نه ترجمه را بهرو داش انهآزاد رویکردی می ترجمۀ

به لطف این روزها متن مبدأ نماند، که  نویسندۀ اثری از بال بدهیم که و  درونمان چنان پر
نه با زبانی الکن چنان اسیر متن بینیم،  هایی از این دست زیاد می های افراطی نمونه یشویرا

 روح باشد. ای ناخوانا و متنی خشک و بی حاصلش ترجمهمبدأ شویم که 
 

بین استادان و پیشکسوتان ترجمه، به راه و روش کدامیک اعتقاد دارید و آن را دنبال  :نوا نی
 اید؟ کرده

 
ام. ما معبد پانتئونی از  ترجمه بوده که ترجمه را شروع کنم خوانندۀ نقبل از ایها  سال :سعادت

ها هستیم، آن مدیونآثار غیرفارسی را  مطالعۀلذت شک اکثر ما  بزرگان ترجمه داریم که بی
محمد ، بزرگانی چون حسن هنرمندی، منوچهر بدیعی، عبداهلل کوثری، نجف دریابندری

زبانی، رویکردم  گیری اندوختۀ ها در شکل ن مترجمآثار ای . مطالعۀو بسیاری دیگر قاضی
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نقش مهمی داشته است. شاید  ،هایی که برای آن قائل هستم نسبت به متن ترجمه و ویژگی
 نه و تجربۀها بخشی از پیشینروش مترجم خاصی هستم، اما ایروی لهدنباامروز نتوانم بگویم 
 کند. کنم نمود پیدا می ناخودآگاه در متنی که تولید می فردی من هستند و 

 
گذار باشد؟ در گذشته ناشرانی ثیرأخوب ت ۀۀ ترجمئتواند در ارا به نظرتان ناشر چقدر می :نوا نی

رسد این روزها چنین وسواس و  نظر می بودند که ویراستار و کارشناس ترجمه داشتند اما به
 اند. های زودبازده رو آورده وجود ندارد و ناشران بیشتر به انتشار ترجمه  گیری سخت

 
زند یا آن را ادبی ب تواند تیشه به ریشۀ ترجمۀ ییم ناشر مینظرم بهتر است بگو به :سعادت

بینیم تعداد نشرها از شمارش خارج است و پشت سرشان یک  این روزها می شکوفا کند.
که نه درک درستی از زبان  را کسانیشود  دانم آیا می اند. نمی شدهلشکر مترجم ادبی جمع 

یا نه. اما  ترجم ادبی نامیدمتنی پاکیزه به زبان مقصد بنویسند م توانند مبدأ دارند نه می
ط غل شود و ترجمۀ ستارها بازنویسی میشود یا به لطف ویرا آثارشان به همان شکل منتشر می

تر  کتاب و حساب بینشر از این هم  شود. متأسفانه حوزۀ ازار میب غلط روانۀ و بی با فارسی روان
گوها بلکه تمام متن به فارسی  و هایی هستند که نه فقط گفت جدید ترجمه شده، و پدیدۀ

تاب و تیراژ ک ای و همیشگی از گله و شکایت کلیشه دانم اگر اند. نمی شکسته نوشته شده
سودآورتری  کنند و سراغ حرفۀ ات را رها نمیادبی چرا، پایین صحت دارد ۀمطالع سرانۀ
یشتری کیفیت دار نباشد و ناشرها با وسواس ب ین روند ادامهصورت امیدوارم ا هر روند. در نمی

 را به این حوزه وارد کنند. ها مسئولیت بیشتری مترجم آثار را کنترل کنند، و با احساس
 

عبارت دیگر آیا ترجمه  آموزش است؟ به نظر شما ترجمه قابل عنوان سوال آخر آیا به به :نوا نی
 ؟«گرفتنی یاد»است یا « دادنی یاد»
 

دادنی است هم یادگرفتنی. زبان مبدأ، ظرایف و  ترجمه هم یاد ،نظر من به :سعادت
شود آموزش  های کلی حل مشکالت ترجمه را می های زبان مقصد، نکات و شیوه کاری ریزه

و گیرد  میعملی یاد  ۀچه در حین ترجم داد. باقی ذوق و خالقیت فردی مترجم است و آن
 پایانی ندارد. که ادامه دارد و نقطۀ شود، فرآیندی کارآزموده می

***** 


