
 

 

 

 ،آذینبه

 آن مترجم ادبی یگانه
 

ُو در حد  ،با افتخاراین شماره مترجم را  ةکارنام به بررسی کار بهسع خود، و 
آذین شخصیتی چند وجهی دارد؛ وجه سیاسی بهایم. مترجم اختصاص داده آذینِ

به را تحت تاثیر قرار داده است. مترجم  آذینهبشخصیت او آنقدر بارز است که 
ُقول موالنا، دشمن طاووس آمد  مترجم نزد  آذینهاز سوی دیگر باو. ُپر 

آذین از حیث بهمترجمان و کتابخوانان نسل جوان تاحدی مهجور افتاده است. 
گیرد یممره سه یا چهار مترجم پرکار ایران قرار زُشک در هایش بیترجمه تعداد

ثیر فرهنگی دربارة تأاوست. های انگیزتر است کیفیت ترجمهولی آنچه شگفت
هایی از کتابخوانان سخن بسیار بر نسل و نسلآذین های بهاجتماعی ترجمه و

در مرحلهاند که کردههای او اذعان و بسیاری از خوانندگان ترجمه گفته شده
اند ولی در ثیر پذیرفتهآذین تأشان چقدر از این یا آن ترجمه بهای از زندگی

به آذین کمتر سخن گفته شده است. های بهمورد قدرت و جادوی زبان ترجمه
  چون  آذین مترجم ادبی یگانه استبهگمان من، 

با جان نویسنده جانش زیرا  نویسنده متعهد استحرف کلمه به کلمه به * 
 ؛یکی است

و لذا نیاز و  فرهنگی است -ترجمه برای او ادای یک تعهد اجتماعی* 
 دارد؛ انتظارات خواننده را نیز از نظر دور نمی

تر، قادر آور بر زبان و ادب فارسی دارد ولی از آن مهمتسلطی حیرت* 
معنایی نحوی،  داع بزند و دامنةآفرین دست به اباست همچون شاعری زبان

آذین در این ترین قدرت بهو واژگانی فارسی را گسترش بدهد. شاید مهم
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و ترکیبات واژگانی  در اجزای معنایی واژگان تصرف کندتواند است که می
  ؛بدیع خلق کند

گیزی است از اقالم زبان فارسی که انیترین شگفتوآذین بهای مهترج نثر* 
طرزی پذیرفتنی بومی شده اقالم زبان فرانسه که به ان شده؛در قالب ادب بی

و به گنجینه زبان ادبی فارسی افزوده شده و نیز اقالم زبانی که از مجاورت 
عدُبداع شده؛ مگر خدمت ترجمه دردو زبان فرانسه و فارسی او پیوند   ب 

 زبانی چیزی جز افزودن بر سرمایه و گنجینه زبان بومی است؟ 
انگیز قبض و بسط زبان فارسی را نشان آذین قدرت حیرتبهای ترجمه نثر* 
شوند و گاه کار گرفته میدهد؛ کلمات گاه در موجزترین شکل ممکن بهمی

ت جرئچه کسی آورند. براستی یابند و ترکیباتی بدیع پدید میبسط می
فارسی که ذخایر و استعداد زبان که با آنمتن ادبی ترجمه کند بیکند یم

 آذینبهای مهنثر ترجآشنا باشد.  آذین نمود یافتههای درخشان بهترجمهدر 
ولی ی گرفته ناچار کمی رنگ کهنگبهتجلی یافته کالسیک ی هارمانکه در 

ترین همیشه به، زیبایی و قدرت بسط و قبضش برای این نثر از حیث چابکی
 بود. خش مترجمان ادبی خواهد براهنما و الهام
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