
 

 

 
 
 

  ؛ادبی قلمی نو و نویدبخش در ترجمۀ
 آسیاب رودخانۀ فالسنگاهی به ترجمۀ 

 
 فر علی خزاعی

 ،فالس آسیاب رودخانۀ
 جرج الیوت، 

 ترجمۀ احد علیقلیان 
 1396نشر مرکز، چاپ اول، 

 
یادداشتی بنویسد و بگوید شود جا دارد مترجم کالسیک دوباره ترجمه میوقتی اثری 

ن ترجمه هم از اچرا دست به ترجمۀ مجدد این اثر زده است. و البته جا دارد که منتقد
 ها تصور نکنند چون مترجم  ای مثل دیگر ترجمهای نگذرند و آن را ترجمهچنین ترجمه

ه مدعی است که روایت دیگری از اثر به دست ناخوامجدد یک اثر کالسیک خواه ۀترجم
در اچار نهبهای قبلی ها و امتیازانش نسبت به روایتروایتی که تفاوت؛ داده است

مجدد یک اثر کالسیک باید  ۀبه تعبیر دیگر، ترجماید. یآن تجلی میهای زبانی گیژ وی
 اتفاقی نو در زبان باشد. 

ی خود یادداشت کوتاهۀ بر ترجم آسیاب رودخانۀ فالسآقای احد علیقلیان مترجم 
نویسنده کتاب است و اینکه  ۀبلکه دربار ، نیست ربارۀ ترجمهنوشته ولی این یادداشت د

یوت منتشر کرده است. در کتابش را با نام مردانه جرج الچرا نویسنده در عصر ویکتوریا 
 ۀعالقبه دلیل گفتگو با آقای علیقلیان پس از خواندن کتاب متوجه شدم ایشان کتاب را 

واقعًا اگر پای عشق در میان نبود چه و ی ترجمه کرده و کتاب کار عشق است. شخص
کتابی کالسیک که طبعًا  ؛صفحه کتابی دشوار را ترجمه کندپانصد شد کسی حاضر می

شمار خوانندگان آن محدود هستند. در این گفتگو همچنین متوجه شدم که آقای علیقلیان 
ازجمله عشق عمیق به زبان اند، بهره بردهان ادبی کالسیک هم مهای مترجویژگیدیگر از 

هایی که ، خصلتو انزواطلبیب بودن ، محجو در عین خالقیت و ادبیات مادری، فروتنی
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 و توان دست به خلق ادبی زد. شاید لوازم کار چنین مترجمانی است و بدون آنها نمی
در یادداشت مترجم از احساس ایشان حدس زدم که همین خصلتهاست که نگذاشته 

 مجدد آن سخن بگوید.  ش در ترجمۀاشخصیش نسبت به اثر و نیز از انگیزه اشخصی
اول، صفحه اول، فصل اول شما را غافلگیر  ۀهمان جملکنید کتاب را که بازمی

پاکیزه، استوار، خالق، یکدست بینید که خود را با نثری روبرو میدر این فصل کند. می
؛ نثری که نوشتندای است. از آن نثرهایی که بهترین مترجمان نسل پیشین میو غیرترجمه

، نثری دهداننده نمیحس کهنگی به خو ولی گیرد سرچشمۀ اصیل زبان فارسی مایه میاز 
 : با حساسیت و خالقیتی شاعرانه نوشته شده استکه 

 
شتابد و میدریا های سبزش به گستر از میان کرانهدشتی پهناور، آنجا که رودخانۀ فالس  دامن

  . کندمیتاب سدآید راهش را با آغوشی بیمّد مهربان که شتابان به مالقاتش می
A wide plain, where the broadening Floss hurries on between its green 

banks to the sea, and the loving tide, rushing to meet it, checks its 

passage with an impetuous embrace. 
 

کند، تر داستان شورانگیزش را نقل میمعمولیزبانی نویسنده به از فصل دوم به بعد 
 ۀنقطۀ قوت ترجمۀ آقای علیقلیان ترجملب است و اتوصیف بر گفتگو غولی در روایت او 

آثار ام که در چند مورد دیده دلنشین است.و های توصیفی است که دقیق همین بخش
مجدد را ضرورت  ۀدلیل ترجماند و حتی مترجم کردهکالسیک را به زبان امروزی ترجمه 

هم خودش « روزکردنبه»البته اعالم کرده است. های قدیمی روزکردن زبان ترجمهبه
هایی که فقط پنج سال است وارد زبان ل نشویم واژهئدرجاتی دارد و اگر برای آن حدی قا

های بخش ۀترجمآورند. در اند ناگهان سر از ترجمۀ یک اثر کالسیک درمیفارسی شده
نیز کلماتی کرده و ها و تعبیرات از رواج افتاده استفاده نهاز کلمقای علیقلیان توصیفی، آ

 بسیار نادر است.و به فضای امروزی پرتاب کند که ما را از فضای تاریخی کتاب دور کند 
 یک مورد دیگر از توصیفات کتاب: 

 
رفت امید می بستر خفته بودند. رد پروا بودندبودند و هم آنها که بی اما اکنون هم آنها که بیمناک

 ب شدنآکه تا فردا باران فروکش کند؛ بنابر تجربۀ نسل جوان تهدیدهایی بدتر از این، تهدید 
های آمد کرانهاال میبمّد به شدت دترین حاالت اگر برفها، بارها رخ داده بود؛ و در بی ناگهان

جز ناراحتی گذشت و گرفت و به این ترتیب سیالب میرودخانه جلو طغیان آب را یقینًا می
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شد با نیکوکاری زد مییمو زیانی را هم که فقط به تهیدستان آورد گذرا زیان دیگری به بار نمی
 ران کرد. بج

 
But the careless and the fearful were alike sleeping in their beds now. 

There was hope that the rain would abate by the morrow; threatenings 

of a worse kind, from sudden thaws after falls of snow, had often passed 

off, in the experience of the younger ones; and at the very worst, the 

banks would be sure to break lower down the river when the tide came 

in with violence, and so the waters would be carried off, without 

causing more than temporary inconvenience, and losses that would be 

felt only by the poorer sort, whom charity would relieve.    
استراتژی که مترجم انتخاب کرده استفاده از کلمات  ،در ترجمۀ گفتگوهای کتاب
  ، مثل نمونه زیر: استجمالت ای بودن شکسته برای القای حس محاوره

 
ش به یددم. زیامین تام را بهنه، نه. دیگر قیچی»لوسی قیچی را در نوار فرو برد و گفت: 

  «وردی.فشار آ
رعایت وجود دارد که به تناسب نوع کتاب باید مالحظه کلی چهار در ترجمۀ گفتگوها 

 عبارتند از: مالحظه چهار این شود. 
 ؛کلمات( بودنبودن یا سالمنوع زبان از حیث شکستهدر )یکدستی  •
 رسیدن زبان  به نظر طبیعی •
با شخصیت گوینده و فضای  بودن زبانایمحاوره/رسمیدرجۀ تناسب بین  •

  گفتگو
  چندصدایی )رعایت تنوع زبان اشخاص مختلف داستان(  •

ات در ترجمۀ گفتگوها در آثار کالسیک نیازی به شکستن کلمبه اعتقاد اینجانب، 
کنند و در نتیجه خواننده دچار بودن را القا میکلمات شکسته حس امروزی. نیست
روزمره هستند خواننده را شکسته که آشنا و سو کلمات چون ازیکشود؛ پریشی میزمان

افتد. ضمن ز سوی دیگر داستان در فضایی قدیمی اتفاق میدارند و امیدر زمان حال نگه
 اینکه اگر قرار است کلمات شکسته به کار ببریم این کار را باید یکدست انجام بدهیم.

و تعبیرات از کلمات جای شکستن کلمات، ه توان ببرای القای حس محاوره می
بودن گفتگوها کم کرد. در هر زبان، یعنی از درجۀ رسمیاستفاده کرد، ای محاوره)سالم( 
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سو و وجود انبوه کلمات و تعبیرات رسمی وجود انبوه کلمات و تعبیرات محاوره ازیک
بودن یا دهد که گفتگوها را به سمت رسمیاین امکان را به مترجم میدیگر ازسوی
پذیر هستند و هم خود درجه« ایمحاوره»و « رسمی»بکشاند. البته بودن ایمحاوره

عیین اشخاص داستان را نیز تبودن زبان ایبودن یا محاورهتواند درجۀ رسمیمترجم می
دهد که اصل تعبیرات محاوره این قدرت را به مترجم می درواقع وجود کلمات وکند. 

ر سطح میان عوامل زبانی مختلف که بیانگ چندصدایی را هم در ترجمه رعایت کند و از
ناچار به یک عامل که همان میزان هسواد و شخصیت اجتماعی افراد هستند ب
 رسمی/غیررسمی بودن زبان است اکتفا کند.

این است که مترجم جمالت مجهول را شود دیده مینکته دیگری که در نثر ترجمه  
مجهول ترجمه کرده است. البته ما در زبان فارسی ساختار مجهول داریم  ۀبه جملمعمواًل 

را به ساختار معلوم در فارسی  مجهولار بینند که ساختمترجمان هم دلیلی نمیبسیاری از و 
 ؛ندارندی اربرد یکسانلی جمالت مجهول در انگلیسی و فارسی فراوانی و کنند و کمه ترج

آید که در انگلیسی انتخاب اول روند. بسیار پیش میمیکار نه جا به جای هم بیعنی همه
 ست ولی در فارسی چنین نیست.ایا انتخاب طبیعی جمله مجهول 

ثیر أموردی است از بیشمار مواردی که از تمجهول  ۀجمله مجهول به جمل ۀترجم
گاه متن اصلی بر قلم  های ترجمه کند. درواقع یکی از دشواریحکایت میمترجم ناخودآ

همین است که مترجم بداند کجا الزم است به متن نزدیک شود و کجا الزم است دور 
توصیفات بر دو نوعند، توصیف مکان یا توصیفات است.  ۀیک مورد مهم ترجمشود. 

های انتزاعی هم موضوعات ملموس و عینی و توصیف امور حسی و انتزاعی. توصیف
توان تحت اللفظی توصیفات ملموس را می ان چونشیتر است هم بازآفریندرکشان سخت

بلکه باید نخست توصیف را حس و درونی  ؛شودتوصیفات انتزاعی را نمیمه کرد اما جتر 
 کرد سپس آن را بازآفرینی کرد. 

 در ترجمۀ بخشتوانست گمانم مترجم میبه. عی استانتزا ای از توصیففراز زیر نمونه
بدهد و از چارچوب الفاظ و تعبیرات و ساختار نویسنده خارج آزادی  قدری به خودآخر 

 ۀهرچند که متن اصلی نیز برای خوانند ؛تر بیان کندشود و مقصود او را صریح
 زبان خالی از دشواری نیست: انگلیسی
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یزی دارند؛ ر به اصول نفرت غ نظر و قدرت اندیشه طبعًا از مردان معتقدی مردم دارای وسعتهمه
یرد گبرنمیدرگی را های مرموز زند یابند که اصول اخالقی پیچیدگیزیرا اینان خیلی زود درمی
از  ها و الهامات برخاستهیزهی انگاین دست در حکم سرکوب همه زو پای بندی ما به قواعدی ا

است که ی هاینماینده محبوب ذهن ،بصیرت و همدلی فزاینده است. و فرد پایبند به اصول
ای انحصاری با شیوهی کلرفًا قواعد کلی است و این قواعد صهای اخالقی اشان در قضاوتراهنم

و تشخیص و  رکه زحمت صبنآی، بو آماده آنها را به عدالت رهنمون خواهدشد رو حاض
یا آن ا داشته باشند که اطمینان یابند آکار ر ن ای ایو ر که پآنیب — دند بدهو غرضی به خبی

ور و نشاط دگی چنان پرشنوسوسه یا حاصل یک ز ب اارند که حاصل ارزیابی دشواریبصیرت را د
   .رده باشدک داست که با هر آن چه انسانی است احساس همدلی گسترده ایجا

All people of broad, strong sense have an instinctive repugnance to the 

men of maxims; because such people early discern that the mysterious 

complexity of our life is not to be embraced by maxims, and that to lace 

ourselves up in formulas of that sort is to repress all the divine 

promptings and inspirations that spring from growing insight and 

sympathy. And the man of maxims is the popular representative of the 

minds that are guided in their moral judgment solely by general rules, 

thinking that these will lead them to justice by a ready-made patent 

method, without the trouble of exerting patience, discrimination, 

impartiality, – without any care to assure themselves whether they have 

the insight that comes from a hardly earned estimate of temptation, or 

from a life vivid and intense enough to have created a wide fellow - 

feeling with all that is human. 
 

توصیه از مترجمی توانمند، اعتماد و قابلای است قابلترجمه رودخانه فالسآسیاب 
امیدواریم کند. ای که لذت خواندن اثر کالسیک و جذابی را برای ما مضاعف میترجمه

های آقای علیقلیان دربارۀ فرصتی پیش بیاید که با دیدگاه مترجمهای آینده در شماره
 ا بشویم. برای آشنایی بیشتر خوانندگان عزیز باایشان آشنهای ترجمه و نیز با دیگر ترجمه

 آوریم.بخش از ترجمه را به همراه متن اصلی میدو ترجمۀ زیبای این اثر، 
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And this is Dorlcote Mill. I must stand a minute or two here on the 

bridge and look at it, though the clouds are threatening, and it is far on 

in the afternoon. Even in this leafless time of departing February it is 

pleasant to look at,–perhaps the chill, damp season adds a charm to the 

trimly kept, comfortable dwelling-house, as old as the elms and 

chestnuts that shelter it from the northern blast. The stream is brimful 

now, and lies high in this little withy plantation, and half drowns the 

grassy fringe of the croft in front of the house. As I look at the full 

stream, the vivid grass, the delicate bright-green powder softening the 

outline of the great trunks and branches that gleam from under the bare 

purple boughs, I am in love with moistness, and envy the white ducks 

that are dipping their heads far into the water here among the withes, 

unmindful of the awkward appearance they make in the drier world 

above. 

The rush of the water and the booming of the mill bring a dreamy 

deafness, which seems to heighten the peacefulness of the scene. They 

are like a great curtain of sound, shutting one out from the world 

beyond. And now there is the thunder of the huge covered wagon 

coming home with sacks of grain. That honest wagoner is thinking of 
 

کنم، هرچند شنگاه وجا روی پل بایستم ای اینباید چند دقیقه و این آسیاب دورلکوت است.
رو به پایان ی برگی فوریهاین زمان بیر حتی دشته است. ابرها باران زاست و پاسی از شب گذ

شاید فصل خنک نمناک بر دلنشینی خانۀ آراسته و راحت  -انگیز استنگاه کردن به آن دل
هایی است که آن را در برابر باد شمال در پناه خود بلوطها و شاهافزاید، که به کهنسالی نارونمی
وچک آب باال آمده است و کنارۀ پوشیده گیرند. رود اکنون لبالب است و در این بیدزار کمی

کنم، به چمنزار کند. به رود پر آب که نگاه میاز علف باغچۀ جلو خانه را تا نیمه غرق می
های ستبری ها و شاخهبخشد به نمای کلی تنهشاداب، به گرد لطیف سبز روشنی که نرمی می

شوم و رشک ین نمناکی میدرخشند، عاشق اهای کوچک ارغوانی عریان میکه از زیر شاخه
اعتنا به کنند، بییهای سفید که سرشان را اینجا در میان بیدها زیر آب فرو مبرم به مرغابیمی

 ه در دنیای خشک باال سرشان دارند. ظاهر زمختی ک
آورد که گویی بر آرامش ای با خود میگوشی رویاگونهخروش آب و غرش آسیاب گران

ای بزرگ که آدم را از و آن خروش حجاب صداست، همچون پرده افزاید. این غرشصحنه می
 های غله به خانهکند. و اینک غرش ارابۀ بسیار بزرگ سرپوشیده که با کیسهدنیای ماورا جدا می
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his dinner, getting sadly dry in the oven at this late hour; but he will not 

touch it till he has fed his horses,–the strong, submissive, meek-eyed 

beasts, who, I fancy, are looking mild reproach at him from between 

their blinkers, that he should crack his whip at them in that awful 

manner as if they needed that hint! See how they stretch their shoulders 

up the slope toward the bridge, with all the more energy because they 

are so near home. Look at their grand shaggy feet that seem to grasp the 

firm earth, at the patient strength of their necks, bowed under the heavy 

collar, at the mighty muscles of their struggling haunches! I should like 

well to hear them neigh over their hardly earned feed of corn, and see 

them, with their moist necks freed from the harness, dipping their eager 

nostrils into the muddy pond. Now they are on the bridge, and down 

they go again at a swifter pace, and the arch of the covered wagon 

disappears at the turning behind the trees.  

Now I can turn my eyes toward the mill again, and watch the 

unresting wheel sending out its diamond jets of water. That little girl is  

watching it too; she has been standing on just the same spot at the edge 
 

ران شریف به فکر شامش است،که افسوس در آن ساعت دیرگاه دارد در تنور خشک آید. ارابهمی
های قوی و فرمانبر با حیوان -شود؛ اما تا به اسبانش خوراک ندهد به آن دست نخواهد زدمی

کنندکه چرا باید ان با سرزنشی مالیم او را نگاه میبندشهای رام که به گمانم از میان چشمچشم
به آن شیوۀ ترسناک شالقش را برای آنها به صدا درآورد چنانکه گویی به آن اشاره نیازمندند! 

دهند، با نیرویی هرچه بیشتر وقوس میهاشان کشببینید در باالرفتن از شیب پل چگونه به شانه
های ستبر پرموشان نگاه کنید که گویی زمین سفت را چنگ قدر به خانه نزدیکند. به پاچون این

های زنند، به نیروی بردبار گردنشان، خم شده در زیر زهبند سنگین، به عضالت نیرومند کفلمی
دست آمده بشنوم، و زحمت بهشان را بر باالی خوراکی بهپرتقالشان! دوست دارم صدای شیهه

شان را مشتاقانه درون های بینیقید یوغ، که سوراخ های مرطوب رهاشده ازببینمشان با گردن
روند هایی تندتر میبرند. حاال روی پل هستند، و دوباره در سرازیری با گامآلود فرو میبگیر گلآ

 شود.و قوس ارابۀ سرپوشیده در پیچ پشت درختان ناپدید می
آرام را تماشا کنم که سوی آسیاب بگردانم و چرخ بیتوانم چشمانم را دوباره بهاکنون می

از همان وقتی که کند: پراکند. آن دخترک نیز تماشایش میگون آب را میهای الماسافشانه
 وی پل درنگ کردم در همان نقطه بر کنارۀ آب ایستاده بوده است. و آن سگ دورگۀ سفیدر 
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of the water ever since I paused on the bridge. And that queer white cur 

with the brown ear seems to be leaping and barking in ineffectual 

remonstrance with the wheel; perhaps he is jealous because his 

playfellow in the beaver bonnet is so rapt in its movement. It is time the 

little playfellow went in, I think; and there is a very bright fire to tempt 

her: the red light shines out under the deepening gray of the sky. It is 

time, too, for me to leave off resting my arms on the cold stone of this 

bridge….  

Ah, my arms are really benumbed. I have been pressing my elbows 

on the arms of my chair, and dreaming that I was standing on the bridge 

in front of Dorlcote Mill, as it looked one February afternoon many 

years ago. Before I dozed off, I was going to tell you what Mr. and Mrs. 

Tulliver  were talking about, as they sat by the bright fire in the left-

hand parlor, on that very afternoon I have been dreaming of. 
 

کند؛ شاید زند و پارس میای عجیب گویی در اعتراض بیهوده به چرخ جست میقهوهگوش
سان مجذوب حرکات ای از پوست بیدستر آناش با کاله بی لبهکند چون همبازیحسودی می

برود؛ آنجا آتشی بسیار  چرخ شده است. به گمانم وقتش است که همبازی کوچک به درون
شود به بیرون تر میکند؛ نور سرخ در زیر خاکستری آسمان که هر دم تیرهاش میوسهفروزان وس

 تابد. وقت آن است که من هم بازوانم را از روی سنگ سرد این پل بردارم...می
م و ادادهام فشار میهای صندلیهایم را روی دستهرنجآکرخ شده است.  استیر هبازوانم بآه 
ها پیش ام، به همان صورتی که سالدورلکوت ایستادهب سیاآروی روبهکردم روی پل یمخیال 

استم به شما بگویم آقا و و خظهری در ماه فوریه بود. پیش از آن که خوابم ببرد، میازدر بعد
یایش همان بعداز ظهری که رو  رد فروزان در اتاق نشیمن سمت چپ،تش خانم تالیور در کنار آ

  گفتند. خن میساز چه یدم، د را می
 

“Why dost thou here gaze about, since this is not the place of thy 

rest? In heaven ought to be thy dwelling, and all earthly things are to be 

looked on as they forward thy journey thither. All things pass away, and 

thou together with them. Beware thou cleavest not unto them, lest thou 

be entangled and perish.... If a man should give all his substance, yet it 

is as nothing. And if he should do great penances, yet are they but little. 

And if he should attain to all knowledge, he is yet far off. And if he 
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should be of great virtue, and very fervent devotion, yet is there much 

wanting; to wit, one thing, which is most necessary for him. What is 

that? That having left all, he leave himself, and go wholly out of 

himself, and retain nothing of self-love.... I have often said unto thee, 

and now again I say the same, Forsake thyself, resign thyself, and thou 

shalt enjoy much inward peace.... Then shall all vain imaginations, evil 

perturbations, and superfluous cares fly away; then shall immoderate 

fear leave thee, and inordinate love shall die.” 

Maggie drew a long breath and pushed her heavy hair back, as if to 

see a sudden vision more clearly. Here, then, was a secret of life that 

would enable her to renounce all other secrets; here was a sublime 

height to be reached without the help of outward things; here was 

insight, and strength, and conquest, to be won by means entirely within 

her own soul, where a supreme Teacher was waiting to be heard. 

تو  جای .رامش تو نیستآچه اینجا مکان  ؟نگریجا به اطراف خود خیره میاز چه در این»
ریست که گویی تو را در سفرت را باید چنان نگخاکی همه چیزهای  و د در ملکوت باشد،بای

ها دل نبندی ها. زنهار که به آنراه آنمبرند. همه چیز فانی است، و تو نیز به هبه آن جا پیش می
ر انسان همۀ مال خویش بخشد باز جیزی نباشد. و . اگهالک شوی...مبادا در دام افتی و  تا

ه همۀ دانشها دست یابد باز از منزل اگر بر عقوبتی صعب کشد باز اندکی بیش نباشد. و اگ
پرشور، باز بسی نقصان باشد؛ ی باشد. و اگر او را فضیلتی عظیم باشد و اخالصور مقصود بسی د

ه چیز ترک نفس این که با ترک هم ؟آن چیست، ی ترین استضروریعنی یک چیز که برای او 
... بارها تو را ارد.نیز کند و یکسره از خود بیرون شود و از حب نفس در خود چیزی باز نگذ

آرامش گویم. دست از خود بدار، خود را واگذار و آن گاه از نون نیز همان را میام و اکگفته
های شیطانی و ریشانیبیهوده و پارهای . آنگاه همۀ پند.شد..ی نی فراوان برخوردار خواهدرو 

 تودر اندازه خواهد شد و عشق بیدور های زائد از تو دور شود؛ آن گاه بیم مفرط از تو دغدغه
 «خواهد مرد.

انگار بخواهد خیالی  موهای انبوه سیاهش را به پشت سرش راند، و مگی نفسی عمیق کشید
 ساخت از همۀرازهای زندگی بود که او را قادر میببیند.پس اینجا رازی از  ترننی را روشهاناگ

آن  زهای بیرونی بهیاری چیاینجا بلندای رفیعی بود که بی — کندپوشی ر چشمرازهای دیگ
ون سره با وسایلی که در در پیروزی بود که باید یک وجا بینش و قدرت این — شددست یافته می

 .نتظر بود تا سخنش شنیده شوداری متعالی مموزگجا که آیافت، هماندست مین بود به آنش جا
 


