
 
 

 ها از گذشته
 

  هایی از نقد ترجمهنمونه
 

 عبداهلل نوروزی به انتخاب
 

ترجمه و نقد ترجمه در مجالت فرهنگی و  ةدربار هابحثدر دوران معاصر، اولین نمونه 
های سی و و سی چاپ شده است. در این دو دهه و بخصوص در دههبیست  ةادبی ده

ترجمه و یا نقد ترجمه  ةمقاالت مرتبط با نظریچهل که اوج رونق ترجمه در ایران است 
چربد. بنا داریم از این ترجمه می ةچندان پرشمار نیست. درواقع عمل ترجمه بر نظری

کیف تفکر نظری  و شماره یک یا دو مقاله را معرفی کنیم تا خوانندگان با کم پس در هر
وند. اولین مقاله نقدی است نقد ترجمه در این دوران آشنا بش ةترجمه و نیز با شیو ةدربار

آلیورتویست به قلم منوچهر امیری. این نقد از آن جهت اهمیت دارد که شاید  ةبر ترجم
کیفیت  ةاثر که دربار ةمعنی خاص آن باشد، زیرا منتقد نه دربار اولین نقد ترجمه به

گذرد ترجمه هم صحبت کرده است. همچنین در نقد دومی که از نظر خوانندگان می
ترجمه با  ةترجمه را نقد کرده و هم با مقابل ،قد، فتح اهلل مجتبایی، هم از منظر سبکمنت

 متن اصلی به ذکر خطاهای مترجم پرداخته است. 
 

 
، مجلة سخن،  منوچهر امیریقلم  بهاثر چارلز دیکنز، ، پسر یتیم )آلیور تویست(نقدی بر 

 (۶، شمارة ۶)دورة  ۱۳۳۴
 ریال، ناشر کانون معرفت۴۵ صفحه، بها  ۲۰۶مسعود برزین،  ةترجم

 
ر او آنچه بفارسی ترجمه شده ثاآسرایان جهانست که از  چارلز دیکنز یکی از نوادر داستان

سال قبل بطبع رسیده آن چند زولی فقط نیمی ا است که شاهکار اوست ید کاپرفیلددیویکی 
روان  دیوید کاپرفیلد با اینکه بسیارسلیس و ست. ترجمةچاپ و گویا نیم دیگر آن اکنون زیر

بدی نیست و  ةهمرفته ترجمتی که از قلم مترجم آن سرزده روینیست و باوجود مسامحا
عیب آنست. دیگر از کتابهای دیکنز که بفارسی درآمده  رفته بیش از هنری که در آن بکار

از داستانهای معدودیست  آلیورتویست یکی است که اینک مورد بحث ما است. الیورتویست
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پناه که هنوز نظیر آنان  کس و بی کودکان نوشته شده است. کودکان یتیم و بی که دربارة
خودمان دیده میشود  ةدید رنج له کشور بالکشیده وممانده منحط منج غالب جوامع عقب رد

قالب .. دیکنز در قرن نوزدهم یعنی در دورانی میزیست که ان.آنهم نه ده نه صد هزارها
ده و هیچ یرس طبقاتی در آن کشور بمنتهی درجه پیمود و فاصلة صنعتی طریق کمال می

که  Law Poorقانونی برای حمایت بینوایان وجود نداشت مگر قانون معروف به بینوایان 
شدیداً از  وا کند و از اینروو هرگز نتوانسته بود دردی د الیزابت وضع شده بود ملکةدرعهد 

سعدی ما از  که او مانند نویسندگانی چون دیکنز مورد انتقاد بود بخصوص طرف متفکرین و
 طفالن خبر داشت.  دست داده بود و از درد صغر پدر از عهد

 .آلیورتویست کودکیست که در گداخانه بدنیا میاید. پیوسته از گرسنگی زارونزارست
اخانه بیرونش میراند زیرا فراش او را میزند و میکوبد و عاقبت هم بدستور هیأت مدیره از گد

 خانة مقرر غذا میطلبد! پس از چندی که درسهم  چشمی را بجائی میرساند که بیش از شوخ
 دام گروهی دزد در و و بشهر دیگری میرود کش خدمت میکند از آنجا میگریزد یک مرده

مردی  میکند و دامن همت بر اسیر میشود و و عاقبت به زندان میافتد. اما طالع مدد و جیب
 تا دوباره سروکارش با دزدان و و ناز بسر میبرد چندی در عز و نیکوکار را بکف میآورد

ان ندشم قصد جانش را میکنند اما بختش بیدار است و سرانجام بر بار کشان میافتاد. این مردم
 راحت و سعادت قرین و همان جوانمرد نیکوکار برمیگردد و با ةظفر مییابد و دوباره به خان

 نشین میشود. هم
هیچ کردن اشخاص داستانست و در این زمینه  دیکنز در پروراندن و مجسم ةهنر عمد

دزدان  ةدستسریهودی  فالگینقاتل و  بیل سایکسمیرسد. اشخاصی مانند ن ای بپای او نویسنده
اند و وجود خارجی دارند. عالوه  زنده اند که گوئی شده« آفریده»و دختری باسم نانسی چنان 

براین داستانهای دیکنز و منجمله الیورتویست چنان گیرا و پرهیجانست که خواننده را گاهی 
 بخنده و زمانی بگریه درمیآورد. 

خالف آنچه در روی جلد با خط جلی نوشته شده و اما راجع بترجمه: این کتاب بر
ه اوست و شاهکار او همان دیوید شاهکار دیکنز نیست بلکه یکی از کارهای اولی

دوم کتاب  صفحةابق یادداشتی که با خط ریز در طکاپرفیلدست که ذکر آن گذشت. م
« شده است.تخلیص! مطالبی که با موضوع اصل کتاب ارتباط مستقیم ندارد »نوشته شده 
موضوع اصل کتاب ارتباط نداشته که با  بیلطانیست مست و معلوم داستان کی الیورتویست

معنی  هدرین مورد چ «ارتباط مستقیم»باشد کدام مطالب است. همچنان که معلوم نیست 
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چه رسد باین که کسی بخواهد  «کردن خیانت کردنست ترجمه»دارد؟ فرنگیها میگویند 
ها  هم بکند. چرا فرنگی «تخلیص»حترم مترجم مقبل از ترجمه، تلخیص و بقول  چیزی را

 بسرچشمةحوصله را  به نیت اینکه خواننده تنبل یا بی اما اوالً ندنمیکخودشان این کار را 
بسیاری از  اعتراضل تلخیص در اروپا مورد ایراد و عمتازه همین  نیاًثااصلی هدایت کنند. 

و  ئدزا شناسانست. تازه آنها که اینکار را میکنند سعی دارند که مطالب مکرر و حشو و سخن
سفانه مترجم محترم أند نه قسمتهای دیگر را. متکننده را بزن خستهو جمالت معترضه 

است از مسامحات قلمی  نفرموده و آنچه هم ترجمه کرده پر وجه رعایت این نکات را بهیچ
ت. اسو اشتباهات زننده و اغالط فاحش. چنانکه در بعضی موارد مطلب را بکلی قلب کرده 

فهمید در این دنیا شخصی جز همان  اگر می ....یورآل»چنین آمده است:  ۵صفحه ر المثل د فی
ان روزهای نخستین حیات لب از لب نمیگشود و با همپرستار بروی نظر نمیکند الاقل در 

چیزیست  و این درست برعکس «های توام با فریاد خویش پرستار را از خود نمیرنجاند گریه
مشمول مراحم و  ناگزیرآلیور... اگر میدانست که یتیم است و »وشته است: نکه دیکنز 

. جای دیگر «بلندتر میگریست استرفته قرار گاخانه گدعنایات اولیاء کلیسا و مدیران 
« .رسنگی بچه( به متصدیان امر گزارش داده نمیشدگ) واضحست که در این مورد»مینویسد 
ی و بینوائی این طفل یتیم گزارش گرسنگ» نویسد ( درست عکس آنچه دیکنز می۶)صفحه 

آن »در جای دیگر مترجم متوجه لحن طنز و طیبات متن اصلی نشده و نوشته است «. میشد
روزها هفت پنی، آنهم برای نوزاد، خیلی زیاد بود و بخوبی میشد کودکی را با این مبلغ 

بزعم »اینست )همان صفحه( اما آنچه نویسنده داستان نوشته  «آوردکرد و راحت بار  بزرگ
 نسبهبرای بچه غذای  نیم باشد یک هفته هفت پنس وکلیسا غذائی که قیمت آن در  ءاولیا

توان تهیه کرد و درست به قدریست که  نیم خیلی چیزها را می وکاملیست و با هفت پنس 
 « غذا بشکم بچه ها فرو کرد. خرخرهتوان تا  با آن می

 Tripتریپ ولگردی موسوم به بسگ اره اشجا که نویسنده  یکاینکه در ک حمض
 «غالم بچه»محترم ملتفت مطلب نشده و تصور کرده است که تریپ اسم  میکند. مترجم

بچه خودمان گذاشته بودیم باین پسر  های گوشتی را که برای غالم وت بیا تکهشارل» ست : ا
کی از پسران ییل است اشتباهی که مترجم در ترجمة لقب قباز این  ۰(۲۳ ص.) . «بده

مکار و همچنین  وگر  عنی حیلهبم لقب دارد که اصالً Dodgerولگرد کرده است. این پسر 
بایست به روباه یا نظائر آن ترجمه  می میزند و درین موردکسی است که از کارها طفره 

همچنین  (٤٤ .نوشته است! )ص «داجر»اسم خاص تصور کرده و را  شده باشد اما مترجم آن
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ندم( به قنداب گ( و آش بلغور )یا اماج یا سبوس ۸ ص.بازرس )ب( Beadle)فراش کلیسا 
ی از خروار و اندکی از بسیار بود. با ت( ترجمه شده است. آنچه گفتیم مش۵ ص.بجای قنداغ )

 «.حق چاپ و اقتباس و تقلید محفوظ . . . است»اند:  وشتهناول کتاب  صفحةاین وصف در 
 

به قلم الدین شفا.  شجاع ترجمة« دورة شعرای بزرگ»از ، رونیار بااشعزیباترین نقدی بر 
 یال. ر ۵۰مطبوعاتی صفی علیشاه. قطع وزیری قیمت  ناشر بنگاهفتح اهلل مجتبایی، 

 
است از اشعار  ای اخیراً به این نام انتشار یافته مجموعه که کتابی –رد بایرنل -گشعرای بزر

 شفا.الدین  آقای شجاع ترجمةانگیسی، به انتخاب و  شاعر «لرد بایرن» 
ای که براین کتاب نوشته شده بسیار کوتاه و ناقص است. ذکر نام چند کتاب و  مقدمه

ی نیست. در این مقدمه به محیط و زمانی که کافشرح چند واقعه برای شناساندن یک شاعر 
از آثار او بحثی نشده  یک هیچای نرفته و روی  بایرن در آن پرورش یافته است هیچ اشاره

آن اشتباهاتی دست داده است.  ةر نیز در چند مورد برای نویسندمختص ةاست. در همین مقدم
 نویسد:  چنین می ۶سطر « ب» صفحةمثال در 

شاید بایرن «. و این مقام در تاریخ ادبیات انگلستان بالفاصله بعد از شکسپیر قرار دارد»
ترین شاعر انگلیسی باشد، لیکن باید دانست که وی در نظر رهودر اروپا بعد از شکسپیر مش

بایرن  زیرا اوالاست.  ن نرسیدهساونینک و تنیمردم انگلستان هرگز به مقام میلتون حتی بر
توانند  زبان می سنجان انگلیسی هائی است که تنها خوانندگان و سخن ناهمواریو دارای سستی 

کار،  آمیز و رفتار ناپسند او هرگز با روح محافظه یانآن وقوف یابند و ثانیا آثار عص بر
پرست اجتماع انگلیس سازش و توافق نداشته است. بهمین دلیل او نیز چون  اخالقی و سنت

 مطرود جامعة خود گردید. « وایلد»
خصات در انتخاب اشعار نیز مترجم بسلیقه و فهم خود بیشتر اهمیت داده است تا به مش

بایرن فرزند عصر انقالب و عصیان بود. یکی از بارزترین . آثار شاعربرجسته و روشن 
های  خصوصیات هنر او همین روح عاصی و سرکشی است که در بسیاری از منظومه

 و مخصوصاً «مانفرد»و « رویای محشر»، «قابیل« »زندانى شیون»او، از قبیل  تر طوالنی
کند. اشعاریکه در این مجموعه گرد  ری میگ وضوح و روشنی بیشتری جلوه با« دون ژوان»

 .دور هستندای  اند غالباً ساده و عاشقانه و از این منظور تا اندازه آمده
مترجم نه تنها بعضی از قسمتهای اشعار را نادیده گرفته، بلکه بسیاری از کلمات و 
عبارات را به سلیقه خود حذف یا در معنای آنها تغییراتی داده و یا کلمات و عباراتی از خود 
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و بندهای ششم و یازدهم از قطعه « به کار و الینا»ال بند آخر قطعه مثبر آنها افزوده است. 
و « جائور»همچنین از قطعه ند. ا بکلی در ترجمه حذف گردیده« اع عشقآخرین ود»
 افتاده است. تهاییقسم زنی «زندانی شیون»

کنیم باین اشتباهات  طابقه میممتن اصلی را با  «نبه آ»قطعة صادف حسب توقتی که بر
متن در « بمن فهماند که این تصمیم را ناسنجیده گرفته بودیم» ۹خوریم: سطر  مترجم برمی
 «بمن فهماند که بدگمانی خطا کرده بود: »چنین است

اللی تازه م هنگامیکه: »متن چنین است . در«خود« ؟» مناعتو در عالم خشم » ۱۱ سطر
 «کردم در خود احساس می

با تمسخر  جز»متن چنین است:  در «)؟(گیری  اعتنائی و کناره بیدیدة جز با » ۱۲ سطر
 «و تحقیر ننگرم

: در متن چنین است« آورم نگآنکه باز تو، شکار از دام جسته را به چجز » ۱۳ سطر
 « جز آنکه ترا بازیابم»

ت زانو زنم و پوزش پایردن نهم و در گبهتر است به شکست خویش » ۳سطر  ۱٤ صفحه
 « میطلبم. پوزشپس با حقارت »در متن چنین است: « مطلب

زیادی است و در همان سطر  «خدا، بار آیندهبترا »عبارت  -٤ حه سطرفو همان ص
 «ماز ایستادب وقتی که از پرستش تو»در متن چنین است:  «وقتی مرا از خودت سیر یافتی»

 طر آخر نیز بهیچوجه با شعر اصلی مطابقت ندارد. س
قطعه را برای نمونه گرفتیم و در سایر اشعار نیز از اینگونه اشتباهات زیاد یک  البته این

ای  خوب ترجمه شده و تا اندازهتا نسبـاست که « زندانی شیون»دیده میشود. تنها قطعه 
فوق قبال بقلم مسعود  منظومةامانت در آن رعایت گردیده است. الزم بتوضیح نیست که 

 است.مورد استفاده این مترجم قرار گرفته  فرزاد بفارسی درآمده و مسلماً
و این خود برای هر  دهای آقای شفا همگی یکنواخت و یکسان هستن اصوال ترجمه

خاصی است و کسی که اثری را از  حمترجم عیب بزرگی است زیرا هر اثر هنری دارای رو
هردو زبان تا حدی مسلط باشد که بتواند روح  بربایستی  گرداند زبانی بزبان دیگر برمی

 و در ترجمه خود دوباره آن را زنده کند.  کاولیه آن اثر را در گو رناصلی 
اند، با همان زبان و الفاظی است که  ای که آقای شفا از شعر شکسپیر کرده ترجمه

هنر روح کار و  شیوةداستانهای نویسندگان قرن بیستم را ترجمه میکنند و باین ترتیب 
این عبارات نیز که در مقدمه کتاب دیده شد حاکی از  .اصلی بکلی از میان میرود ةنویسند
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در زندگی خود نقش بزرگی آدم واقعاً این »: آن است ةی نویسندکافکمی دقت و توجه 
کند و یا این  معلوم نیست انسان چگونه در زندگی خود نقشی بازی می« بازی کرده است

صحیح این بود که بجای کلمه  «نیست بخشیدنیی گاهپیشگی  قاین عاش»عبارت: 
 وشتند. ن می« نابخشودنی»، «نیبخشیدنا»

دارای ارزش و اهمیت بسیار است اما البته اگر از روی دقت و  ها باری اینگونه ترجمه
 .اعتبار بیشتر خواهد داشت ارزش و دتوجه بیشتر انجام یاب

***** 


