
 
  است ترجمه «ینمط عال»نجف سبک 

 سید مهدی زرقانی
 

ماند. مثاًل من ینفرات در خاطر آدم م یما رفت. نام بعض انیهم از م یابندرینجف در 
 دارینژاد در برابرم پد یمرحوم استاد انزاب اریاختیروم، بیم و دمنه لهیکلهر وقت به سراغ 

هرگاه بر  ایماند. یگرفتم و تنها صداست که م ادیاو  یکتاب را با صدا نیشود. من ایم
کس، استاد  از هر شیو پ شیکنم، ب بیالغلسان وانیدر د  یجتفر   کهشوم یآن م

هر  ای. او بود که به من طرز مواجهه با حافظ را آموخت. دیآینظرم م شیپ انیپورنامدار 
انداز نیدر گوش جانم طن یکدکن یعیاستاد شف یکنم، صدایزمان به شعر معاصر فکر م

 یهر زمان به متون نثر عرب ای. دمیرس «عاصرچشم انداز شعر م»شود؛ با او بود که به یم
 ریدور و د  یهامرا به سال یدیگفتار مرحوم شه نیطن اریاخت یب شم،یاندیم کیکالس

بود که لذت خواندن  ختهیاستاد فره نیا یهابرد؛ در کالسیم شانیدر محضر ا یشاگرد
که مرا با  ودب یاستاد محمد فاضل یهاچنان که کالس دم؛یرا چش کیکالس یمتون عرب

 یکردم هرگز بتوانم از شعر عربیاز آن فکر نم شیآشنا کرد. پ یشعر عرب زیجهان دل انگ
دوست  اریماند؛ مثاًل من بسیاستادان هم بر دل آدم م یبرخ یلذت ببرم. حسرت شاگرد

کنم اما نشد که نشد؛ کوب را درکنیو مرحوم زر  یوسفیشتم محضر مرحوم دایم
ها را نیشناس را هم با خود به گور خواهم برد. همه امرحوم حق رحسرت تلمذ در محض

 بود که هر وقت آثارش را یاز معدود مترجمان یابندیمرحوم نجف در  مینوشتم تا بگو 
را  یشدم. او متن اصلیم ریمتح «یفرهنگ زبان فارس»مرد بر  نیخواندم، از تسلط ایم

به مخاطب خود منتقل  «یزبان فارس فرهنگ»و آن را با  دیفهمیم« فرهنگ زبان مبدأ»با 
اصاًل احساس  ،یخوانینبود؛ آثار او را که م یانامهمترجم لغت یرابندیکرد. در یم

به لحاظ سبک نوشتار، مرز  ،یابندریدر خوانی. می یامتن ترجمه کیداری  یکنینم
آثار را در زبان  هوم،امانت در انتقال مف تیو با رعا دینورد یرا درم فیترجمه و تأل انیم

است که  نیکرد. نکته مهم ایم ینیبازآفر  یزبان فارس یو متناسب با نظام فرهنگ یفارس
 ۀوستیپ ۀمطالع ۀجینبود مگر نت یبر فرهنگ زبان فارس یرینظقدرت و تسلط کم نیچن
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با  یدر نوشتن و نوشتن و نوشتن. محال است کس یپدریو ممارست پ کیکالس اتیادب
مترجمان نسل  ۀکند. گمگشت دایدست پ یبر زبان فارس یتسلط نیبه چن یانامهتدانش لغ

ا ب ییرود، آشنا یم ادشانیشوند که  یم« متن مبدأ»است که چنان مستغرق  نیهم یبعد
به زبان  یورشیکه هر گو نیدارد و ا تیزبان مبدأ اهم ۀمقصد به همان انداز فرهنگ زبان 

است که  یانهی. فرهنگ هر زبان گنجستیآشنا ن «یفارسفرهنگ زبان »لزومًا با  یفارس
با آن  ییآشنا یشود بلکه براینم افتی یدستور یهاو کتاب یانامهقطعًا در منابع لغت

من  دیگو یم ییزبان مذکور را خواند و بارها خواند. شاملو در جا کیآثار کالس دیبا
 یکنم. مترجمدایدست پ یفارس زبان یعیطب یقیرا خواندم تا به موس یهقیب خیبار تار هشت

که  ندیرا بب یتواند افقیحشرونشر نداشته باشد، نم یفارس کیکالس اتیکه با ادب
 یهارشته یدرس یها گشوده بود. واحدهاتیها و عنایها و قاضیابندریچشم در شیپ

 اتیادب یهاکه دپارتماناست؛ چنان یجد یبازنگر ازمندین یخارج یهازبان یمترجم
 یکیمسئول بدانند.  یمترجم یهارشته یبرا یمواد درس ۀیخود را در قبال ته دیبا یفارس

اند و نشسته شیدر برج عاج خو  کیهر  یآموزش یهااست که گروه نیاز مشکالت ا
بر  دیکه قاعدتًا با ،یاندارد و آثار ترجمه یحال و روز خوش یرفته که زبان فارسادشانی

آماده  «اتیادب یجهان یجمهور»تعامل با  یزبان را برا نیو ا ندیفزایب یزبان فارس یغنا
تر و فیرا نح یزبان فارسجان مین کریروز پکه روزبه یاند به عاملشده لیکنند، عماًل تبد

بود و آثار  یزبان فارس یمعنو ۀ یسرما یابندریکنند. مرحوم نجف در یتر مفینح
راحت  الیتوان با خیبرخوردار است که م ییهاتیو قابل یستگیقدرش از چنان شاگران

 «ینمط عال» قیاز مصاد  یکیعنوان ها را به کالس درس برد و سبک نوشتار او را بهآن
  !یگرام ادشیکرد.  یمعرف ندهیترجمه به مترجمان آ

 
 خود او بود  ،سبک نجف

 نیا سایه اقتصادی
 

خود  ۀبر ترجم« دور تمام کی ،ینگو یهم»که با نام  یمفصل ۀدر مقدم یابندریدر  نجف
نرفته بود تا در آن شهر  سیبه پار  ینگو یکه هم دیگو ینوشته است، م ایو در  رمردیپاز 

 ایهنرمندان  یسبک زندگ ایکند  ینینشپارناس ولمون یهاو در کافه یولگرد
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سرگرم کار  یروانیرشیاتاق ز  کیتا در  آمدندیم سیار که به پ ندیرا برگز  یهنرمندانشبه
وقت کار تمام»وانمود کنند! او، چنانکه خود مکرر گفته است، سرگرم  نیچن ایخود باشند 

 .بود «یسیآموختن نثرنو 
 ریاو نسبت به سا ازیوجوه امت نیتر از بزرگ یکیبعدها  ینگو ینثر هم همچنانکه

از  یکیهم  ،یابندرینجف در  ،یمعاصرش شد، نثر مترجم او در فارس سندگانینو 
 ۀجمل نیمعاصرانش است. نثر نجف مصداق کامل ا انیاو در م ازیوجوه امت نیتر بزرگ

 تیاست: سبک خود شخص ،یشنگرعصر رو  یفرانسو  دانیعیو طب سندهیبوفون، نو 
 .سبک نجف هم خوِد اوست  .)The style is the man(«تاس

نجف منحصر به  یهایها و هنرمندکه چون مهارت ستین یجمله بدان معن نیا اما
کالس » زینجف ن یهااز او نوشتن آموخت. برعکس، نوشته توانیخود اوست، پس نم

 یسبک هرکس یول ؛خود اوست ،است. بله، سبک نجف «یسیوقت آموزش نثرنو تمام
باشد و با آن  رفتهیو طبع پذ وعرا به ط« خود بودن» سندهیاگر نو  ،کس استهم خود آن

کرد  دینثر نجف را تقل توانیو خجول گردد، نه شوخ و گستاخ. نم نیو شرمگ مناکینه ب
طرز پرورش  توانیاما م ؛از کار درنخواهد آمد یُخنک و بدل یاجز نوشته جهیچون نت

 یزیآمهمکالم و حفظ سررشته، در  ۀرشتبهشروع، بافتن رشته ۀمطلب، انتخاب نقط
را از  هایو چاشن هاهیبا نمک و فلفل و ادو و کار  یبندانیپا ۀو یش ها،افتیها و در دانسته

کار گرفت و فوت کرد و به مانهیپ« آزادانه»را به سبک خود،  همهنیاو آموخت و آنگاه ا
 .نیر یاست: نوشتن آزادانه، شنگ و شجاع و ش نیهم هم یگرکوزه
 یابندری. در یسیآموزش نثرنو  یاست برا یخوب ۀنمون« دور تمام کی ،ینگو یهم»

نه  کند،یجنگ آغاز م ۀاو به جبه ۀو اعزام داوطلبان ینگو یارنست هم یمطلب را از جوان
نقطه  نیا یابندریاو. چرا در  یاز تولد و کودک یسینو نامهیمعمول و معروف زندگ اقیبه س

شدن سندهینو  یکه برا ردیبگ جهینت خواهدیچون م دهد؟یخود قرار م ۀرا آغازگاه نوشت
جنگ  ۀبا رفتن به جبه ونیز یتلو  ۀجنگ بر صفح یدارد. تماشا تیاهم« کردنتجربه »
کند  سهیمقا نیرا با گرترود استا ینگو یهم نانیبا اطم خواهدیم یابندری. در ستین کسانی

خود  زیاز هرچ شیب نیاستا یهاوشتهموضوع ن»نظر خود را صراحتًا ابراز دارد که:  نیو ا
بود دور از  یروشنفکر نی... استاستیانحطاط ن جز یزیچ نیامر نوشتن است؛ و ا

که  یاآن نوع تجربه — یزندگ «ۀتجرب»از  یو عار ،یخیو تار  یاجتماع یهاانیجر 
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 ترسدینم یابندریدر « به دست آوردنش جان خود را به خطر انداخته بود. یبرا ینگو یهم
 بردیبه کار نم یاهرگز کلمه ینگو یهم»جمله که  نیبا نوشتن ا ترسدیکند. نم یاورد

، از صف روشنفکران خط «کند دایرا در کتاب لغت پ اشیکه خواننده ناچار شود معن
در برابر  دیو شگرد و تمه کیو سجع و جناس و تکن یکه لفاظ دیبگو  ترسدیبخورد. نم

مانند  هم، یابندریندارد. خود در  یارزش چیه «یانسان ۀضبط تجرب»صداقت در 
« راست ۀجمل کیکاغذ آوردن  یکردن و رودایشگرف پ ییتوانا»دنبال  ،ینگو یهم

از رمان  ترسدیاست که نم لیدل نیراست. و باز درست به هم ۀجمل کی: نیاست. هم
 یسترا ۀجمل داند،یراست م ۀجمل کی یکتاب را محتو  نیبامداد خمار دفاع کند، چون ا

و شگرد در  کیاز شاگردانش آن را نسبت به تکن یبسا تعدادو چه یریکه هوشنگ گلش
هم  نهیدر آد  یریگلش یکشاز عربده یابندری. در دهندیقرار م تیدوم اهم ۀدرج

عربده با »). ترسدیخطاب کرد هم نم «سوادیب»او را  یریگلش نکهیو از ا ترسدینم
 یابندرینثر در ( ۱۳۷۵، نوروز ۱۰۸-۱۰۹، ش نهیآد  ،«گرید  یپاورق کی خوانانیمولو 

 تیاست در نها یزبان» ،ینگو یشجاعانه، و نه گستاخ، است و زبانش، مثل خود هم
 «.و البته انضباط ،یو فروتن یسادگ
. ستین ینگو یهم ۀاست اما فقط دربار  ینگو یهم ۀدربار « دور تمام کی: ینگو یهم»

خود را  یو ادب یهنر یهاافتیدر  ینگو یهم یسندگیسبک نو  فیضمن توص یابندریدر 
خواننده  یو آثارش برا ینگو یسرنوشت هم یریگیپ ندیآدر فر  نکهیایب ـکندیم انیهم ب

 سهیجا نثر و شعر را با هم مقامثال، جابه ی. براسازداو را گم و دور  ایکند  جادیا یگسست
و شعر  میسخن از شعر قد یو حت دهد،یو اعتبار نثر شاعرانه را نشان م یستیچ کند،یم

 روسیس ریبه تعب ـکندیم انیب نیر یرا بس ساده و ش نهمهی. و ااندازدیدرم یفارس دیجد
وقت آموزش تمام یهاکالس»نام در ثبت یبرا .چیپانگشت یمثل حلوا نژاد،یعل

 ی. کافستیالزم ن یبیو آداب و ترت ازینشیمقدمات و پ چیه یابندرینجف در  «یسینثرنو 
هرچه را  م؛یسیبنو  ادااصولیروشن و ب میر یبگ ادیو  میاو را بخوان یهااست نوشته

است  ی. کافمیباش دهیفهم رودیتوقع م ای میادهیآنچه را نفهمنه م،یسیبنو  میادهیفهم
  .میاور یدرن یبازچاخان

 


