
 

 
 مصائب ترجمۀ ژول ورن

 محّمد نجابتی
 

گاتا های شکسپیر و رماناید که پس از کتاب مقدس، نمایشنامهحتمًا شنیده های آ
اند. البته اغلب این کریستی، آثار ژول ورن بیش از مکتوبات دیگر نویسندگان ترجمه شده

آثار او چندان « متن کامل»های ورن هستند و ترجمۀ ها دربردارندۀ خالصۀ داستانترجمه
فقط پنج یا شش بار  هزار فرسنگ زیر دریاهابیستل، متن کامل پرشمار نیست. برای مثا

 باباگوریویا  مادام بواریهای انگلیسی به انگلیسی ترجمه شده که در قیاس با تعداد ترجمه
گونه است و تا چند سال پیش، فقط چهار چندان زیاد نیست. در ایران نیز وضع به همین

ها نیز اغلب از زبان واسط کامل از آثار ورن وجود داشت که همان« تقریباً »یا پنج ترجمۀ 
 ترجمه شده بودند.

منتشر ، شنیدم که انتشارات ققنوس قصد دارد ترجمۀ متن کامل آثار ورن را 95سال 
کند و خوشبختانه از من نیز برای همکاری دعوت شد. با اینکه در رشتۀ ادبیات فرانسه 
تحصیل کرده بودم، شناخت چندانی از سبک و قلم این نویسندۀ نامدار نداشتم و اسم 

بردن و پرداختن به امثال ژول ورن را هرگز از زبان هیچ استادی نشنیده بودم؛ گویی نام
فت! پیش از مالقات با مسئوالن نشر ققنوس، متن اشت، اما ژول ورن ا  د« کالس»مودیانو 
را تهیه و  دور ماهو  از زمین تا ماه، دو سال در تعطیالت، دور دنیا در هشتاد روزفرانسه 

خلق  انگیزسفرهای شگفتشروع به خواندن کردم. تازه فهمیدم جهانی که ژول ورن در 
ت جغرافیایی، تاریخی، علمی و حتی ادبی، ها، وسعت اطالعاکرده، از نظر شخصیت

ن)بالزاک( و  انسانی کمدیاندازۀ به قدر )زوال( پر و پیمان است و همان ماکارخاندان روگ 
برانگیز و آموزنده. به همین خاطر، مصمم شدم در ترجمۀ آثار این نویسندۀ آشنا اما تأمل

نای ترجمه، بیشتر با دنیایش مأنوس ناآشنا با انتشارات ققنوس همکاری کنم تا بتوانم در اث
 ارۀـسی رارداد بستم و بهـرا ق دور ماهو  از زمین تا ماهباشم و بهتر بشناسمش. بدین ترتیب 
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 ورن پرتاب شدم.ژول 
کارگیری ساختارهای پیچیدۀ نحوی پیش از هر چیز باید اشاره کرد که ورن از به

کند. هدف او در درجۀ اول، بیان پرهیزد و از جمالت بلند و تودرتو استفاده نمیمی
فهم است و الزامًا مخاطبان نوجوان را در نظر ندارد. به همین مطالب علمی به زبانی همه
اند، اما صورت پاورقی در مجالت خاص نوجوانان منتشر شدهسبب، گرچه آثارش ابتدا به

سفرهای ( نیز از خوانندگان پروپاقرص 1804-1876نویسندۀ بزرگی همچون ژرژ ساند )
آمده و حتی با تشویق و به توصیۀ این بانوی نامدار فرانسوی است به شمار می انگیزشگفت

شود. درنتیجه محدودکردن می اهاهزار فرسنگ زیر دریبیستکه ورن دست به کار نوشتن 
طور کلی و مخاطبان آثار ژول ورن به نوجوانان یا بزرگساالن کار صحیحی نیست و به

توانند از خواندن آثار این می« دارهای ریشبچه»زاده، همۀ اصطالح مرحوم جمالبه
 نویسنده لذت و بهره ببرند.

عاتی را به مخاطبش منتقل این بوده که اطالهایش رماناز نوشتن ژول ورن هدف 
عد داستانی یافته. برای مثال،  هرکند. به این دلیل،  یک از آثار او دایرةالمعارفی است که ب 

، فصلی به انواع تلسکوپ و تاریخچۀ ساخت و ارتقای این ابزار نجومی از زمین تا ماهدر 
ش. نویسنده از اگیریاختصاص دارد، فصلی دیگر به فاصلۀ زمین تا ماه و نحوۀ اندازه

پردازد که اقوام مختلف هایی میماند و به نقل افسانهاساطیر مربوط به ماه نیز غافل نمی
اند. همچنین، از نویسندگانی که پیشتر دربارۀ سفر به کرات دیگر دربارۀ قمر زمین ساخته

مانند بی ماجرایکند )مثاًل نوعی ادای ِدین میبرد و بهاند نام میداستان یا رمان نوشته
نوشتۀ  دار ایاالت و والیات ماهداستان خندهاثر ادگار آلن پو و  شخصی به نام هانس پفال

فیزیک نداشتم شاید از عهدۀ برخی شخصه اگر دیپلم ریاضیبه سیرانو دوبرژراک(.
ها برای ، شخصیتدور ماهعنوان نمونه، در فصل چهارم آمدم. بههای متن برنمیپیچیدگی

مو کنند و روش محاسبه را موبهبردن به سرعت حرکتشان یک معادلۀ دیفرانسیل حل میپی
دانید( که در زبان فرانسه، بسا میدهند. جالب است بدانید )و چهزبان ریاضی شرح میبه

بخشی برای اعداد دو رقمِی مضرِب ده وجود ندارد و ای تکپس از عدد شصت، واژه
وده( )شصت dix-Soixanteآید، مثاًل هفتاد دست میهین بهر عدد با ترکیب اعداد پیش

 dix-vingt-Quatreتا( و نود )چهارتابیست vingts-Quatreشود، هشتاد گفته می
  های نجومی یا دریایی، بودن فاصلهتا(. ژول ورن برای تأکید بر طوالنیتاوده)چهارتابیست
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ۀ فاصلۀ زمین تا ماه یا لیورپول تاهمۀ آنها را به حروف نوشته، حال تصور کنید ترجم
 

 
اش پس از شصت با جمع و ضرب حاصل فلوریدا، آن هم از زبانی که نظام عددی

 عنوان مثال:شود، چه کار پرمشقتی است! بهمی
از کجا معلوم دانشمندان سیارات دیگر در زمینۀ شناخت قمر »... میشل آردان گفت: 

 «جلوتر نباشند؟شان از دانشمندان زمین سیاره
تر بودن دیگر شود پاسخ داد: آری، به دلیل نزدیکراحتی میبه این سؤال میشل آردان به

آید. اگر کسانی ساکن زحل، مشتری تر به دست میسیارات به قمرشان، این شناخت آسان
مشتری  توانند با قمرهای سیاراتشان ارتباط برقرار کنند. چهار قمرآسانی میو اورانوس باشند به

وشصت فرسنگی، صدوهفتادودوهزارودویست هزارودویستهای صدوهشتدر فاصله
وهفتادوچهارهزاروهفتصد فرسنگی و چهارصدوهشتادهزاروصدوسی فرسنگی، دویست

کردن شعاع، که بین هفده تا اند و با کمها تا مرکز سیارهفرسنگی قرار دارند. این فاصله
ویم که فاصلۀ اولین قمر تا سطح مشتری کمتر از شهزار فرسنگ است، متوجه میهجده

فاصلۀ ماه تا زمین است. از هشت قمر زحل، فاصلۀ چهارتایشان تا زحل کمتر از زمین تا ماه 
 ودوهزاروششصد فرسنگی است، ِتتیس در شصت است. دیانا در هشتادوچهارهزار

نگی و هزاروصدونودویک فرسوهشتوشش فرسنگی، انسالدوس در چهلونهصدوشصت
وچهارهزاروپانصد فرسنگی. اورانوس هشت قمر در آخر میماس به طور میانگین تنها در سی

اش فرسنگ با سیاره هزاروپانصدوبیستویکشان آرِیل است، این قمر پنجاهدارد که اولین
 (.179-178، صفحۀ ماه دورفاصله دارد. )

 
Michel Ardan dit : « […] Qui sait si les habitants des autres planètes 

ne sont pas plus avancés que les savants de la Terre au sujet de leurs 

satellites ? » 

On aurait pu facilement, à cette remarque de Michel Ardan, faire la 

réponse suivante : Oui, d’autres satellites, par leur plus grande 

proximité, ont rendu leur étude plus facile. Les habitants de Saturne, de 

Jupiter et d’Uranus, s’ils existent, ont pu établir avec leurs Lunes des 

communications plus aisées. Les quatre satellites de Jupiter gravitent à 

une distance de cent huit mille deux cent soixante lieues, cent soixante-

douze mille deux cents lieues, deux cent soixante-quatorze mille sept 

cents lieues, et quatre cent quatre-vingt mille cent trente lieues. Mais 

ces distances sont comptées du centre de la planète, et, en retranchant 
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la longueur du rayon qui est de dix-sept à dix-huit mille lieues, on voit 

que le premier satellite est moins éloigné de la surface de Jupiter que la 

Lune ne l’est de la surface de la Terre. Sur les huit Lunes de Saturne, 

quatre sont également plus rapprochées ; Diane est à quatre-vingt-

quatre mille six cents lieues, Thétys à soixante-deux mille neuf cent 

soixante-six lieues ; Encelade à quarante-huit mille cent quatre-vingt-

onze lieues, et enfin Mimas à une distance moyenne de trente-quatre 

mille cinq cents lieues seulement. Des huit satellites d’Uranus, le 

premier, Ariel, n’est qu’à cinquante et un mille cinq cent vingt lieues 

de la planète. 
 

هزار فرسنگ بیست، با اشتیاق بیشتر ماه دورو  از زمین تا ماه  پس از تحویل ترجمۀ
صفحه( و وسعت مطالب  650را قرارداد بستم. به دلیل حجم اثر )حدود  زیر دریاها

شناسانه، جغرافیایی و تاریخی کتاب، از ناشر تقاضا کردم که ترجمه را دیرتر شروع زیست
. عالوه بر آوری اطالعات و منابع بپردازمکنم تا کتاب را بادقت بخوانم و به جمع

های های خاص خودش را داشت. فصلهای دو رمان قبلی، این کتاب نیز چالشدشواری
های مختلف کشتی در گذرد و به فراخور داستان، نام قسمتآغازین کتاب در کشتی می

ها، به شود. حین جستجو برای یافتن معادل فارسی و متداول این قسمتداستان ذکر می
ای در دورۀ دبیرستان( برخوردم. وحرفهاوبری )از زیرشاخۀ فنیهای درسی رشتۀ نکتاب

برم هم هایی که به کار میهای تخصصی این رشته را تهیه کردم تا معادلدرنگ کتاببی
ها به زیردریایی یافتن شخصیتدقیق باشند و هم امروزی و رایج. در ادامۀ داستان، با راه

دریاها، راوی داستان )استاد آروناکس( که ها و و حین سیاحت در اقیانوس ناتیلوس
هزار فرسنگی از پردازد و طی این سفر بیستشناس است، به مطالعۀ آبزیان میزیست

برد. اسامی این آبزیان اغلب ریشۀ یونانی یا التینی دارند و صدها نوع آبزی نام می
موارد، نویسنده وبیش برای خوانندۀ فرانسوی روشن است. ضمنًا در بسیاری شان کممعنی
َشَبه این اسامی با ظاهر جانور را نیز مدنظر دارد. درنتیجه، الزم بود معادل فارسی این وجه

کار رود تا خواننده بتواند تصویر ذهنی درستی از حیوان نامبرده داشته به هها در ترجمنام
ورزی و هایی که جهاد کشاها و اطلسباشد. به همین منظور، با زیر و رو کردن جزوه

اند، سازمان حفاظت محیط زیست دربارۀ آبزیان خلیج فارس و دریای عمان تهیه کرده
های فارسی و رایج را پیدا کنم، در باقی موارد نیز ناچار شدم با توجه به کوشیدم معادل
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سازی کنم. برای مثال شرح استاد آروناکس از معنی ریشۀ یونانی یا التینِی جانور معادل
 بیند از این قرار است:در مدیترانه میماهیانی که 

 
کرد، شدت درخشانش میدر میان حجمی از آب که سیالن نور الکتریکی به

ها خوردند، این آبزیان تقریبًا در تمام اقلیموتاب میهایی به طول یک متر پیچماهیمکنده
ماهی هستند و پنج پا عرضشان بود، ماهی که نوعی چارگوششوند. چند سوسدیده می

لدار، شبیه شالی بزرگ در میان آب غوطه شکمشان سفید، کمرشان خاکستری و خا
قدر سریع گذشتند که مجال نشد درستِی ماهیان آنخوردند. برخی دیگر از چارگوشمی

استفاده شده بسنجم، یونانیان خصوصیات عقاب را به  آنهاهایی را که دربارۀ تشبیه
از اسامی موش،  شانگذاریاند و ماهیگیران عصر جدید برای نامماهیان نسبت دادهچارگوش

طور ویژه ماهی خاردار به طول دوازده پا که غواصان بهاند. کوسهوزغ و خفاش استفاده کرده
مکردند. ماهیازشان واهمه دارند و در سرعت با یکدیگر رقابت می دراز، به طول های د 

آمدند. رنگ به چشم مینهایت قوی دارند و شبیه اشباحی آبیای بیهشت پا که شامه
رسید و متر هم میهایشان به سیزده دسیماهیان که طول بعضیها از سردۀ شانکسیمماهی

هایشان جلوۀ خاصی شان که نوارهای باریکی داشت به تیرگی بالهای و الجوردیجامۀ نقره
شده، باالی چشمش ابرویی ای برای ونوس محسوب میبخشید. این ماهی که تحفهمی

ها، چه شیرین و چه شور، سازگار است بهایی است که با تمامی آبطالیی دارد و گونۀ گران
ماند و در تمام ها شود و در هر اقلیمی زنده میها و اقیانوسها، برکهتواند ساکن رودخانهو می

گردد و همچنان زیبایی شناسی زمین برمیهای پیشین زمینآورد، تبارش به دورهدماها دوام می
ه تا ده متر، این جانور هایی درشتماهیظ کرده. تاساش را حفدوران گذشته هیکل به طول ن 

ِم نیرومندش به شیشۀ پنجره ضربه می های رنگ با لکهشد پشت آبیزد و باعث میتیزرو با د 
نیستند و در تمام  آنهااش پدیدار شود؛ آنها به کوسه شباهت دارند گرچه به نیرومندی ایقهوه

های بزرگ بشوند و خالف در بهار، تمایل دارند که وارد رودخانهشوند؛ دریاها دیده می
ِدر پیش می لگا، دانوب، پو، راین، لوآر و ا  ْمری، سالمون و روند و از شاهجهت و  ماهی، ِاْسق 

اند؛ گیرند، خوشمزهماهیان جای میکنند؛ با اینکه در ردۀ غضروفماهی تغذیه میروغن
حتشمانه بر سود میبا چاشنی یا نمک کرده،گوشت آنها را تازه، خشک خورند و از دیرباز م 

اند. دیگر ماهِی ساکن مداران رومی[ جای داشتهخوان خاندان لوکولوس ]از سیاست
شد توانستم با جزئیات بیشتری ببینمش به سطح آب نزدیک می ناتیلوسای که وقتی مدیترانه

ِن باله دار تعلقوسومین سرده از ماهیان استخوانبه شصت آبی است، با شکم داشت. منظورم ت 
کرد. مشهور است که آنها برای در اش نوری طالیی ساطع میاندود که شیارهای پشتینقره



 153///// مصائب ترجمۀ ژول ورن

افتند؛ آورند و دنبالشان راه میها پناه میامان ماندن از آسماِن آتشبار استوا به سایۀ خنک کشتی
کردند، از تعقیب پروز را مشایعت میهای ال طور که در گذشته کشتیحال، همانبااین

ها در سرعت با زیردریایی ما نهای متمادی، آکشیدند. طی ساعتنیز دست نمی ناتیلوس
توانستم از تحسین این جانوران خودداری کنم که با سرهای کوچک، کردند. نمیرقابت می

های رسید، بالهبه سه متر می آنهاشکل که طولش در برخی از خورده و دوکیهای صیقلبدن
م چند شاخه، انگار بهسینه اند. شبیه دادن خلق شدهراستی برای مسابقهای نیرومند و د 
کردند و در سرعت نیز شکل شنا میهایی مثلثهای برخی از پرندگان، آنها در گّلهدسته

این اند که کردهکمی از مرغان هوا نداشتند، به همین خاطر، مردمان باستان خیال میدست
ها قادر به گریختن از تورهای اهالی نحال، آآبزی با هندسه و لشکرآرایی آشناست. بااین

پرووانس نیستند؛ این ماهی همان اندازه که برای ساکنان دریای مرمره و ایتالیا پراهمیت است، 
د، انآید. این آبزیان باارزش که انگار کور و گیجشمار میها نیز گرانبها بهبرای پرووانسی

 دهند.روند و خودشان را به کشتن میراحت درون تورهای صیادان مارسی می
هایی اشاره خواهم کرد که من یا مباشر تنها در یک فقط برای یادآوری، در ذیل به ماهی

نیافتنی عبور هایی سفید که مثل بخاری دستنظر دیدیم. آنها عبارت بودند از: لولوماهی
های سبز، آبی و زرد، طول سه تا چهار متر مزین به رنگ هایی بهکردند، مارماهیمی

ها که دهان به طول سه پا که جگرشان لقمۀ چرب و نرمی است، نوارماهیهای قالبماهی
ماهی ماهی که شاعران بهشان َچنْگ هایی ظریف در آب شناور بودند، خروسکمثل جلبک

دار دارد که ساز گوش و دندانهبۀ سهشان دو لگویند و پوزهزن میو دریانوردان ماهِی سوت
اند، طور که پرنده لقب گرفتههای پرنده که همانماهیکند، خروسکهومِر پیر را تداعی می

شان انگار ایهای سینهکردند، هامورهایی با سر قرمز که بالهمثل پرندگان با سرعت شنا می
ای، آبی، زرد و ه، خاکستری، قهوههای سیاها آراسته به لکهماهیبندی شده بود، شاهریسه

های باشکوه که قرقاوالن دریا اند، سپرماهیها حساسسبز که به صدای َجَرنِگ زنِگ کشتی
ای دارد و سمت های قهوههایی زردرنگ و خالشکلشان بالهآیند و بدن لوزیبه حساب می

ای در آخر دسته ای و زرد است، وهایی قهوهچِپ باالی بدنشان معمواًل منقش به رگه
ها برای شوند و رومیهای سرخ که مرغان بهشتی اقیانوس محسوب میآور از بزماهیشگفت

اند تا با کشتنش پرداختههزار سسترس ]سکۀ رایج در روم باستان[ هم میزندۀ این ماهی تا ده
یاتش را سر میز غذا، سنگدالنه به تماشای تغییر رنگ آن بنشینند که سرخِی شنگرفِی زمان ح

 زیر فرسنگ هزاربیست) «شده است.روح میداده و پس از جان دادن سفیِد بیاز دست می
  (396-394، صفحۀ دریاها



 نهم/ شمارۀ هفتادویکمونامۀ مترجم/ سال بیستفصل //////154

ریزی به گ ه فراخور داستان، ژول ورنب
رویدادهای تاریخی، سیاسی، علمی و 

آورد زند و ارجاعات فراوانی میادبی می
تنش )از استعمار جزایر اقیانوسیه گرفته تا 

میان عثمانی و یونان، تاریخچۀ کانال 
های دریایی و...(. در سوئز، جنگ

نشدن در گونه موارد و برای گمراهاین
اقیانوِس اسامی و اطالعات این کتاب، 

های موجز و کارآمد سعی کردم با پاورقی
نمایی به دست خوانندگان داده قطب
 باشم.

هایم بود آنچه ذکر شد چکیدۀ تالش
تر سه اثر ژول ورن ل هرچه صحیحدر انتقا

امیدوارم این زبان. به خوانندگان فارسی
  های احتمالی را بر من ببخشایند.ها مقبول کتابخوانان بیفتد و کاستیترجمه

( یاد کنم که حدود۱۳۸۱–۱۲۹۷پور )دانم از مرحوم اردشیر نیکدر پایان، الزم می
  

 
هزار  بیست ( و1343) دور ماه(، 1340[ )از زمین تا ماه]مسافرت به ماه قرن پیش، نیم

( را برای بنگاه ترجمه و نشر کتاب ترجمه کردند و حتی در 1352) فرسنگ زیر دریاها
های ایشان بسیار ای سلطنتی نیز برنده شدند. ترجمهجایزه دور ماهبرای ترجمۀ 1344

های گذشته  به دلیل کمبود منابِع مرجع در دهدرخشان و باارزش بوده و هست، اما ظاهراً 
ایشان ناچار  -تر اینترنت ها و از همه مهماز فرهنگ لغت گرفته تا انواع دایرةالمعارف -

بیشتر و در  ماه دورو  ماه به مسافرتها )در های علمی این رماناند از ترجمۀ قسمتشده
و فقط به حوادث داستان بپردازند. کمتر( صرف نظر کنند  هزار فرسنگ زیر دریاهابیست

شان بر گردن امثال من دارند بر کسی پوشیده نسالنپور و دیگر همِدینی که مرحوم نیک
حال، نیست و شناخت امروز ما از ادبیات مرهون زحمات این بزرگواران است؛ درعین

اند. ردهریزی کبازترجمۀ این آثار در جهت ادامه و تکمیل راهی است که این بزرگان پی
 یادشان گرامی.


