
 

 

 به عبارت دیگر 

 بارتلبی محّرر
 زهرا ساالری

 فرعلی خزاعی
 

ترجمه مستلزم تفسیر است و لذا هر ترجمه، عالوه بر این که متن را به عبارتی 
 نویسد، از هر ترجمه دیگر متفاوت است چون تفسیردیگر در زبانی دیگر بازمی

نوشته شده است. البته وجود اغالط در دیگری از متن است و به عبارتی دیگر 
زند. هدف این بخش بررسی ها بیشتر دامن میهر بازنویسی به تفاوت میان ترجمه

ببینیم  است که با ذکر نمونه های متفاوت از یک اثر است؛ هدف اینترجمه
یا کاربرد اند یا از درک غلط متن اند یا ذوقیتفسیریاز چه جنسی هستند: تفاوتها 

 شوند. زبان فارسی ناشی میغلط 
  

آمریکایی  ۀنویسندهرمان ملویل  داستان کوتاهی ازاستریت، داستانی از وال ؛بارتلبی محرر
استریت محّرر وکیلی از وال ،به چاپ رسید. در این داستان ۱۸۵۳بار در  است که اولین

 اما پس از مدتی ؛کندکارمیدر اوایل بسیار سخت . این محّرر کندرا استخدام می یجدید
کار  رونویسی اسناد یا انجام هراز » دهم این کار را نکنم.ترجیح می« ۀبا گفتن و تکرار جمل

داستان این  ۀکند. دلیل امتناع او موضوع تفسیرهای متعدد بوده است. ترجمدیگر امتناع می
دیگری از  ۀترجم ٨٩١٣منتشر شد. کاوه میرعباسی نیز در  ١٣٥٧به قلم هوشنگ پیرنظر در 

 کنیم.میاز این دو ترجمه را بررسی  کوتاهی هاینمونهجا این اثر منتشر کرد. در این
   

I am a rather elderly man. The nature of my avocations for the last thirty 
years has brought me into more than ordinary contact with what would 
seem an interesting and somewhat singular set of men, of whom as yet 
nothing that I know of has ever been written:— I mean the law-copyists 
or scriveners. I have known very many of them, professionally and 
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privately, and if I pleased, could relate divers histories, at which good-
natured gentlemen might smile, and sentimental souls might weep.   

ام، طی سی سال اخیر، بیش از حد آیم. به اقتضای پیشهمرد به حساب میعاقلهکاوه میرعباسی: 
تاآنجاکه رسند و نظر میتوجه و از جهتی استثنائی بهام که جالبمعمول با جماعتی دمخور بوده

های اسناد حقوقی یا همان منظورم نساخ−به ایشان نوشته نشده مطلعم تا حال چیزی راجع
ای یا شخصی، و چنانچه مایل باشم طور حرفهام، بهمحررهاست. با بسیاری از آنها آشنایی داشته

لبخند خو های آقایان خوشهای مختلفی را شرح دهم که شنیدنشان چه بسا بر لبتوانم روایتمی
  های احساساتی را بگریاند. بنشاند و روان

آقای پیرنظر بهتر ۀ م آورد از ترجمیرا به دالیلی که خواهمیرعباسی  ۀترجمدرمجموع، 
م. یدانمجدد این متن دشوار را تصمیمی موجه می ۀو لذا تصمیم مترجم برای ترجم ینیمبمی

 قابل ذکر است: ترجمۀ عبارت فوق  ۀکوچک دربار  ۀحال چند نکتبااین
زبانی ما  ۀتجرب »آیم.می مرد به حسابعاقله«اول متن است:  ۀترجمۀ جمل ،اولین نکته

در معموًال نه در وصف خود که  را(به معنی پیر و سالخورده) مرد کلمۀ عاقلهگوید که می
جمله کاربرد کلمه را محدود برند. این از مواردی است که بافت کار میهاطالق به دیگران ب

های عنوان محدودیتها وجود دارد و تحتای دستوری که در بسیاری از زبان، پدیدهکندمی
ه را به خوانندگان ئلشود. قضاوت نهایی دربارۀ این مسبافتی در کاربرد کلمات از آن یاد می

ت. این کلمه در اس singularگذاریم. نکتۀ دوم درمورد صفت زبانی آنها وامی ۀو تجرب
هم آمده و در این حالت بار مثبت دارد. ولی این کلمه در » استثنایی«فرهنگ لغت به معنی 

 ,unusual, peculiarفرهنگ لغت با بار منفی هم آمده و در این حالت مترادف است با:
odd  تر است، متناسب» عجیب«فوق این معنی دوم یعنی  ۀرسد در بافت جملبه نظر می

گوید بارتلبی می strangeبعد با استفاده از صفت  ۀنکه نویسنده در دو جملضمن ای
 حال دیده است. هترین مردی است که تابعجیب
با بسیاری از آنها آشنایی «: زیر است ۀدر جمل» مایل بودن«فعل  ۀسوم دربار  ۀنکت

های مختلفی را شرح روایتتوانم ای یا شخصی، و چنانچه مایل باشم میطور حرفهام، بهداشته
» مایل بودن«فعل رۀ خود در موقعیت فوق، دربارسد کسی در اینجا هم به نظر می» دهم...

را هم به  بارهکند. قضاوت در این بلکه از فعلی مثل خواستن استفاده میبرد، کار نمیرا به
استفاده از و آن  میگذاریم. به یک مورد ذوقی هم اشاره کنان وامیزبانجمعی فارسی ۀربتج

 طور هماین» شناختم.بسیاری از آنها را می«: است »آشنایی داشتن«جای هب »شناختن«فعل 
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  » شنایی کاری داشتم.دوست بودم یا آبا بسیاری از آنها «شود گفت: می
ای هستم. طبیعت مشاغل من، در سی سال گذشته، : من مرد نسبتًا سالخوردههوشنگ پیرنظر

های تا اند در تماسفرد بودهای منحصربهتوجه و تا اندازهقماش مردمی که ظاهرًا جالبمرا با 
اینها چیزی نوشته نشده  ۀای غیرعادی گذاشته و تاآنجاکه من اطالع دارم تاکنون دربار اندازه

نامند. بسیاری از که اصطالحًا محرر می است و منظور من در اینجا رونوشت بردار لوایح است
ام که اگر بخواهم های شغلی و چه در محافل خصوصی دیده و شناختهن را چه در ارتباطایشا
طبع را بخنداند و کنم که آقایان شوخهای متعددی از زندگی ایشان نقلتوانم تاریخچهمی

  های حساس را به گریه درآورد. قلب
که در  است avocations جمع ۀکلم ۀیک تفاوت بین ترجمه پیرنظر و میرعباسی در ترجم

میرعباسی به شکل مفرد آمده است. البته عبارت  ۀصورت جمع ولی در ترجمپیرنظر به ۀترجم
کار مشغول  زمان به چندکند که گوینده هماین تصور را ایجاد می» طبیعت مشاغل من«

گوید در طی سی سال گذشته طور که خود میآنکه ممکن است نویسنده هماناست، حال
توان چنین نوشت: این چند کار مشغول بوده است. اگر این تفسیر درست باشد میبه 

های تا در تماس«همچنین تعبیر ». ام...اقتضای مشاغلی که در سی سال گذشته داشتهبه«
زاست. بنابراین تعبیر میرعباسی تعبیری ای و ابهامتعبیری ترجمه» ای غیرعادی گذاشتهاندازه

در سی سال گذشته به «توان به این شکل بازنویسی کرد: تعبیر میرعباسی را میتر است. فارسی
توجه و تاحدی عجیب جالبدر ظاهر ام، با جماعتی از مردان که اقتضای مشاغلی که داشته

قلب جای خوشبه» طبعشوخ«انتخاب صفات » .امهستند بیش از حد معمول دمخور بوده
 دقتی مترجم در انتخاب واژگان است. از بیجای احساساتی ناشی هب» حساس«و 

آخر داستان  ۀاول داستان را بررسی کردیم. حال به بررسی چند جمل ۀچند جمل
جایی که درک دقیق آن برای درک پیام داستان و قضاوت دربارۀ آن اهمیت پردازیم، می

به نام بارتلبی  استریت است مرد جوانیراوی داستان که وکیلی در والگفتیم که بسیاری دارد. 
یک روز ، ولی کندکند. بارتلبی چند روز اول خوب کار میعنوان محرر استخدام میرا به

گوید که ترجیح دهد که آن را بررسی کند بارتلبی در جواب میوقتی وکیل سندی به او می
که شود، ازجمله اینرا نکند. وکیل متوجه دیگر رفتارهای عجیب بارتلبی می دهد این کارمی

خورد. چند روز حسابی نمیو گاه غذای درستکند و هیچگاه دفتر را ترک نمیبارتلبی هیچ
دهد و از کند. وکیل دستمزد او را میگوید که دیگر برای اوکار نمیتلبی به وکیل میر بابعد 

ای از دفتر ر گوشهبلکه د ؛کندخواهد دفتر را ترک کند ولی بارتلبی دفتر را ترک نمیاو می
آید او را بیرون کند و خودش به دفتر دیگری نقل دلش نمیوکیل کند. می ود را پنهانخ
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شکایت کرده ش اما ساکنان ساختمان که از حضور بارتلبی ناراحتند از دست ،کندمیمکان 
 .نیست واضر به دیدار احتلبی ر رود ولی بامی فرستند. وکیل به مالقات اوو او را به زندان می

. است اط زندان خوابیدهیکه بارتلبی در ح بیندرود میر که به مالقات او میگدی باروکیل 
است. در پایان وکیل به خوانندگان داستان  مردهشود که رسد متوجه میتی به او میوق

های کارمند دفتر نامه تلبی سابقاً مبنی بر اینکه بار ده ای شنیوید پس از مرگ بارتلبی شایعهگمی
و این دفتر  ۀکنندگوید که کار در محیط افسردهصاحب در واشنگتن بوده و تلویحًا میبی

 جنون کشانده شود.   افسرده شده و بهناامید و بوده که باعث شده بارتلبی انزوای او از آدمیان 
  کنیم: دو مترجم را از این بخش بررسی می ۀحاال ترجم

The report was this: that Bartleby had been a subordinate clerk in the 
Dead Letter Office at Washington, from which he had been suddenly 
removed by a change in the administration. When I think over this 
rumor, I cannot adequately express the emotions which seize me. Dead 
letters! does it not sound like dead men? Conceive a man by nature and 
misfortune prone to a pallid hopelessness, can any business seem more 
fitted to heighten it than that of continually handling these dead letters, 
and assorting them for the flames? For by the cart-load they are 
annually burned. Sometimes from out the folded paper the pale clerk 
takes a ring:—the finger it was meant for, perhaps, moulders in the 
grave; a bank-note sent in swiftest charity:—he whom it would relieve, 
nor eats nor hungers anymore; pardon for those who died despairing; 
hope for those who died unhoping; good tidings for those who died 
stifled by unrelieved calamities. On errands of life, these letters speed 
to death. Ah Bartleby! Ah humanity!  

صاحب در های بیپایه در دفتر نامهگزارش بدین شرح است: بارتلبی کارمندی دون میرعباسی:
 واشنگتن بود که غفلتًا به علت برخی تغییرات دستگاه دولتی از این سمت برکنار شد. هنگامی

شود توصیف من مستولی میدشواری قادرم احساساتی را که بر اندیشم، بهاین شایعه می ۀکه دربار 
کنند؟ آدمی را در نظر بگیرید که های مرده را تداعی نمیصاحب، آیا انسانهای بیکنم. نامه

آور باشد، آیا هیچ مشغولیت دیگری را سراغ دارید ذاتًا و از بخت بد مستعد درماندگی رخوت
ها آنها برای آنکه به شعله بندیصاحب و دستههای بیجاکردن مداوم نامههقدر جابکه بتواند به

ها سوزانده ثر باشد؟ زیرا ساالنه واگن واگن از این نوع نامهؤ سپرده شوند، در تشدید این حالت م
بسا چه−کندای پیدا میپریده، از الی کاغذ تاخورده، حلقهشوند. گاهی کارمند رنگمی
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ترین شفقت ارسال از سر شتابانپوسد؛ اسکناسی که نشست در گور میانگشتی که باید بر آن می
کشد؛ خورد و نه گرسنگی میزد دیگر نه طعام میرا به زخمی می آنکس که باید آن−شده

بخشایش برای آنان که مأیوس از رحمت مردند؛ امید برای آنان که در ناامیدی مردند؛ مژده برای 
سوی مرگ ها بهاین نامهنیافته از مصائب مردند. در بازی روزگار، آنان که دردمند و تسکین

  شتابند. آه بارتلبی، آه بشریت.می
اللفظی ترجمه میرعباسی چند مورد اشتباه وجود دارد و مواردی هم تحت ۀدر ترجم

 که توجیه آنها چندان ساده نیست. موارد اشتباه از این قرار است:  اندشده
On errands of life, these letters speed to death  

 شتابند.سوی مرگ میها بهدر بازی روزگار، این نامه میرعباسی: ۀترجم
   .شتابندمیسوی مرگ آور زندگی باشند، بههایی که قرار بود پیامنامه پیشنهادی: ۀترجم

با تغییر مدیر «منظور این است: مبهمی است.  تعبیر» تغییرات دستگاه دولتی برخی«تعبیر 
ای است. و از آن تعبیری ترجمه» ترین شفقتشتابان«تعبیر » اداره ناگهان از کار بیکار شد.

  تر سه عبارت آخر است: مهم
...pardon for those who died despairing; hope for those who died 
unhoping; good tidings for those who died stifled by unrelieved 
calamities.  
بخشایش برای آنان که مأیوس از رحمت مردند؛ امید برای آنان که در ناامیدی مردند؛ مژده برای 

   آنان که دردمند و تسکین نیافته از مصائب مردند.
برداری شده است. این ساختار در زبان انگلیسی ین سه عبارت عینًا از متن اصلی گرتهساختار ا

 “ Iکارکردی دارد که ساختار مشابه آن در فارسی ندارد. این ساختار در اصل چنین  است: 
…”pray pardon for those who  مفهوم آنکهحال ،کندیعنی در اینجا راوی دارد دعا می 

    درستی تصریح کرده است.پیرنظر مفهوم دعا را به فارسی صراحت ندارد. ۀدعا در ترجم
گزارش از این قرار است که بارتلبی در اداره بایگانی راکد در واشنگتن کارمند هوشنگ پیرنظر: 

این  ۀکه دربار  تغییرات دستگاه دولتی برکنار شده است. هنگامیای بوده که غفلتًا بر اثر پایهدون
گیرد خودداری کنم. آیا کارمند توانم از بیان احساساتی که مرا دربرمیاندیشم، نمیگزارش می

آدم مرده نیست؟ آدمی را تصور کنید که به حکم تقدیر و از بخت بد آماج  ۀبایگانی راکد به مثاب
درماندگی باشد، آیا هیچ شغلی به اندازه وررفتن دائمی با اسناد مرده  س وأهرگونه زخم و بالی ی
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را تشدید کند؟ زیرا ساالنه واگن واگن  تواند آنکردن آنها برای سوختن در آتش میبندیو دسته
 انگشتری را از میان کاغذ ۀای حلقپریدهسوزانند. روزی کارمند رنگآنها را در کوره می

افزای خود کند، در را زینت بایست آنآورد، ولی افسوس، انگشتی که میای بیرون میتاشده
ای از روی احسان با گور و در حال پوسیدن و خاک شدن است، و اسکناسی که بخشاینده

گرسنه خواهد و نه داده دیگر نه خوراک میشتاب فرستاده، آن کسی که احسان نجاتش می
شود. برای آنهایی که ناکام از این جهان رفتند آمرزش و برای آنهایی که امیدی نداشتند امید می

و برای آنهایی که ناآسوده از بالیا درگذشتند و به سرای خاموشان شتافتند صبر جمیل آرزو 
  یت!شتابند: آه، بارتلبی! آه آدمکنم. به فرمان زندگی این کلمات نیز به سوی مرگ میمی

دهد غلط نیست ولی نشان میاند که ترجمه کرده »غفلتاً «را  suddenlyهر دو مترجم 
همچنین اند. مشترکی داشته ۀقدیمی و نسبتًا غیرمتداول عالق ۀدو مترجم نسبت به این کلم

تغییرات دستگاه «و مترجم دیگر گفته: » برخی تغییرات دستگاه دولتی«یک مترجم گفته 
یم که اگر یدو ترجمه غیردقیق است. از این موارد که بگذریم باید بگو ، و هر »دولتی

ل است و ئداند، پیرنظر برای خود آزادی بیشتری قااللفظی را دقیق میتحت ۀمیرعباسی ترجم
زیر  ۀبیشتر از میرعباسی به تغییر بیان نویسنده و استفاده از تعبیرات فارسی گرایش دارد. جمل

  دهد:نشان میخوبی هاین تفاوت را ب
 آور باشد،آدمی را در نظر بگیرید که ذاتًا و از بخت بد مستعد درماندگی رخوت میرعباسی:

زخم و بالی یاس و  آدمی را تصور کنید که به حکم تقدیر و از بخت بد آماج هرگونه پیرنظر:
  .درماندگی باشد

در جالب است که پیرنظر 
از نامه صحبتی به  اصالً اش ترجمه

میان نیاورده و آن دفتری را که 
است  »صاحبهای بیدفتر نامه«
. ترجمه کرده »اداره بایگانی راکد«

های عکس ضمیمه دفتر نامه
صاحب در واشنگتن را نشان بی
دهد. مترجم با حذف نامه و می

سند مجبور شده  جایگزینی آن با 
در جمالت بعد هم نامه را حذف 



 127/////بارتلبی محرر

و هر دو غلط » به فرمان زندگی«و پیرنظر گفته:  ،»در بازی روزگار«اسی گفته: کند. میرعب
است. از اینها که بگذریم، در سه عبارت آخر پیرنظر با تصریح مضمون دعا متن را برای خواننده 

 تر کرده است.روشن
امًال زیر هم گرایش میرعباسی به لفظ نویسنده و گرایش پیرنظر به تعبیرات فارسی ک ۀدر نمون

  آشکار است.  
Though concerning the self-indulgent habits of Turkey I had my own 
private surmises, yet touching Nippers I was well persuaded that 
whatever might be his faults in other respects, he was, at least, a 
temperate young man. But indeed, nature herself seemed to have been 
his vintner, and at his birth charged him so thoroughly with an irritable, 
brandy-like disposition, that all subsequent potations were needless. 
When I consider how, amid the stillness of my chambers, Nippers 
would sometimes impatiently rise from his seat, and stooping over his 
table, spread his arms wide apart, seize the whole desk, and move it, 
and jerk it, with a grim, grinding motion on the floor, as if the table were 
a perverse voluntary agent, intent on thwarting and vexing him; I 
plainly perceive that for Nippers, brandy and water were altogether 
superfluous. 

 
های خودم را داشتم، های افسارگشاده بوقلمون حدس و گماناگرچه در باب عادت میرعباسی:
های دیگر، الاقل جوانی معتدل منگنه متقاعد شده بودم که با وجود عیوبش، از جنبه ۀلیکن دربار 
بود. درواقع، طبیعت خمارش بود و هنگام تولد چنان سرشتش را با آب آتشین دار و خویشتن

کنده بود که دیگر به باده آورم چگونه منگنه، گاهی، های بعدی احتیاجی نبود. وقتی در نظر میآ
شد، خاست، روی میزش خم میقراری از جا برمیدر میان سکوت و آرامش دفترمان، با بی

کرد، تکان تکانش جا میهگرفت و آن را جابد، میز تحریر را بغل میگشو بازوانش را فراخ می
مور خبیثی باشد أجنباندش، گویی میز مکنان بر کف اتاق میداد، پوزخندزنان و دندان قروچهمی

که داوطلبانه به نیت این آمده که چوب الی چرخش بگذارد و با ایجاد مزاحمت باعث آزارش 
 نیاز بود. یابم که او برای بدمستی از باده بیوضوح درمیشود، به

های کنند به نامعالوه بر بارتلبی دو کارمند دیگر هم در دفتر وکیل کار می ،در داستان
Turkey   وNippersمعمول این دو اسم  ۀ. معلوم نیست چرا هر دو مترجم برخالف قاعد

 اند بوقلمون و منگنه/چنگال.  خاص را ترجمه کرده



////// ودومهفتاد ةشمار /نهموفصلنامه مترجم/ سال بیست 

از فرهنگ لغت معادل انتخاب  temperate ۀمۀ جمله اول میرعباسی برای کلمدر ترج
رو میانه temperateکرده و نه از بافت جمله، و درنتیجه جمله فاقد منطق است. معنی کلی 

شود که و معتدل و خویشتندار است ولی در این جمله صحبت از مشروب است و معلوم می
دال در خوردن مشروب است. یعنی منگنه برخالف داری و اعتمنظور نویسنده خویشتن

ثر از وابستگی او به مشروب است اعتیادی به مشروب ندارد چون، أبوقلمون که رفتارش مت
شویم که او ذاتًا عصبی است، انگار که خمیرمایه او را با مشروب که درجمله آخر متوجه می

شود و بر سر میزش بی میاند. او بدون مشروب هم ناگهان عصعامل عصبیت است ساخته
معنی و غیرمنطقی ای بیبه جمله temperateکشد. درواقع مترجم با غفلت از معنی فریاد می

  کنید: در فرهنگ لغت توجه temperateرسیده است. به معانی مختلف 
marked by moderation: such as 
a: keeping or held within limits: not extreme or 
excessive: MILD 
b: moderate in indulgence of appetite or desire 
c: moderate in the use of alcoholic beverages 
d: marked by an absence or avoidance of extravagance, 
violence, or extreme partisanship  

های گرایش مترجم به لفظ و تعبیرات نویسنده اول نشانه جملۀ ۀترجمدر براین، عالوه
» .های دیگراز جنبه...متقاعد شده بودم...های خودم را داشتمحدس«: کامًال آشکار است

ای از همین جمله که با استفاده از توان زبان فارسی نوشته مقایسه کنید این ترجمه را با ترجمه
  شده است: 

های خودم را داشتم، های افسارگشاده بوقلمون حدس و گماناگرچه در باب عادت میرعباسی:
جوانی معتدل  های دیگر، الاقلمنگنه متقاعد شده بودم که با وجود عیوبش، از جنبه ۀلیکن دربار 
 دار بود.و خویشتن

زدم، هایی میپیش خودم حدس ،به مشروب بوقلمونهرچند در مورد اعتیاد  ترجمۀ پیشنهادی:
اطمینان داشتم که هر عیبی که داشته باشد الاقل درخوردن مشروب اعتدال را  نیپرزاما درمورد 
  کند. رعایت می

چنگال باید از بابت  من نظریاتی داشتم بوقلمون ۀرفتار خودسران ۀ: گرچه دربار هوشنگ پیرنظر
رسید نظر میخویی بود. راستش بهرغم نقایصی که از جهات دیگر داشت جوان نرمبگویم علی

چنان خوی آتشین و سختگیر در که طبیعت خمیره او را با شراب ساخته بود و از بدو تولد آن

https://www.merriam-webster.com/dictionary/mild
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کنم نمود. هنگامی که او را درنظر مجسم میهای بعدی غیرالزم مینهادش سرشته بود که باده
که روی شد و درحالیصبرانه از جایش بلند میکه چگونه گاهی در میان سکوت دفتر کارم بی

داد و با زهرخندی زد و تکانش میگشاد، میز را بغل میشده بود بازوانش را از هم می میزش خم
کنم کرد، به آسانی حتم میجا میهلرزاند و روی زمین با حرکات عصبی جابکشید و میآن را می

  السویه بود. که برای چنگال آب و عصاره شراب علی
همان اشتباه میرعباسی را مرتکب شده وبرنخورده که  temperate ۀپیرنظر هم در ترجم

 چه معنا و چه ارتباط منطقی با هم دارند.  این جمالت اصالً 
در بررسی این دو ترجمه صرفًا به مقایسه و تحلیل چند عبارت پرداختیم و بحث ما از حد 

که دهد کلمات و جمالت فراتر نرفت و به موضوع سبک نرسید. چند مثال فوق نشان می
این  ۀهای متفاوتی در ترجماند روشدو مترجم جدا از اشکاالتی که در فهم متن اصلی داشته

داده و  اند. میرعباسی به لفظ و تعبیرات و نحو نویسنده گرایش نشانکار گرفتهداستان به
نظر برسد. برعکس، پیرنظر گون و غیرفارسی بهاش ترجمهگویا ایرادی ندیده که نثر ترجمه

اش گرایش دارد. هنوز کردن نثر ترجمهداده که به استفاده از تعبیرات فارسی و فارسی نشان
وبوی ترجمه از این داستان ارزشمند و ای درست و دقیق و عاری از رنگجای ترجمه

   کالسیک خالی است.
 


