
 
 
 
 

 نویسسفرنامه ۀمترجم به مثاب
 پورمجید باغینی

 
ای ازحقیقت بهرهتشبیه کند. اگر این میتشبیه سفر ه ترجمه را ب» ترجمه سفر است«استعارۀ 

خالی از حقیقتی نیست. نیز » نویس استسفرنامه مترجم«استعاره داشته باشد، پس 
 ؛)٦٦، صبْیسِنت(» اّول ای دستاز تجربه صادقانهشرحی «نویس بر آن است که سفرنامه

شرحی صادقانه از «بر آن است که نیز مترجم ؛ یعنی سفری واقعی، به خواننده عرضه کند
) با ٧٠(همان، ص بْیسِنتعرضه کند. یعنی سفری زبانی، به خواننده  ؛»اّول ای دستتجربه

نویسان سفرنامه داشتن منبعی موثق برای«، بر این باور است که: »منبِع موثق« طرِح مفهوم
است. ترجمه فعالیتی ادبی است مستلزم انتقال متنی  مهم است، اّما برای مترجمان ضروری

دیگر نوشته شود؛ بنابراین، همیشه باید منبعی باشد  به زبانباید که در یک زبان نوشته شده و 
البته این حرف بدان » .اشته باشدشود، وجود دع میکه در جایی غیر از آنجا که ترجمه واق

 روابط دو فرایند مذکور مستلزم هر«؛ برعکس، معنی نیست که خوانندگان هیچ نقشی ندارند
نویس و هم به مترجم رود هم به سفرنامهپیچیده با خوانندگان نیز هستند. از خواننده انتظار می

 (همان) » .، اعتمادی که خالی از مخاطره نیستاعتماد کند
وقتی «زیرا  ؛کندمواجه می» داریامانت«فهوم آشنای ما را با م» موثق«صفت کاربرد 

ارد که مترجم خوانیم، فرض بر آن است که متنی ابتدا در جایی دیگر وجود دای را میترجمه
این نیز فرض بر سفرنامه  خواندن آن را بازتولید کرده است. هنگام» داریامانت با رعایت«

حال، کند. بااینسفری واقعی را بیان می حکایت» داریامانت با رعایت«است که نویسنده 
نگریم، فوق می گرفته شده در هر دو مقولۀ نوشتاریکار متنِی به هایتژیاچون با دّقت به استر 

های این هم هست که تعریفبسیاری رخ داده است.  متنی شود که دستکاریمشخص می
هیچ ترجمه و یا حقیقت این است که آفرینند؛ نفسه مشکلفی» داریامانت«از رائه شده ا

 زیرا هر دو مستلزم فرایند دار باشد،کلمه امانت تواند به معنای واقعیسفری نمی شرحهیچ 
 (همان)» اند.بازنویسی

 مقدس نسرزمیزئیات سفرهای خود به نویسنده ج، سفرهای ِسر جان َمندویل سفرنامۀدر 
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فصل وی در کند. میتوصیف ، از طرابوزان تا هند و از هند تا چین را سفرهای خود در آسیاو 
مسیحی را که خود  ای، آن حاکم اسطوره١پریستر جان حاکمیت های تحتسرزمین ،ماسی

. دهدبود، شرح میگسترده اش تا کوِه آرارات گفتند محدودۀ فرمانرواییکشیش بود و می
شرِح ماجرای  لهای کتاب است؛ این فصانگیزترین فصلویکم یکی از هیجانفصل سی

ا گاهی کوهستانی در همان ناحیۀ کوه آرارات است که بَمندویل و همراهانش از گذر  عبور
توصیف شده است. در  »شیاطیندرۀ «، و »درۀ ُپرمخاطره«، »درۀ جادوشده«تعبیراتی مثل 

اهالی به من گفتند که «کنند: در آن زندگی می هاغولاست که  یبزرگ ۀجزیر دره،  آن سوی
کنند و قدشان از انسان زندگی میلندتر یی با قد و قامتی بهاغولدره  آن سویای در در جزیره

قد دارند. اّما من هیچ  ٢گفتند که پنجاه ِذراعپنج تا پنجاه فوت است؛ برخی حّتی میوچهل
بود که هر فردی که این ؛ دلیلش ای به دیدنشان نداشتمهیچ عالقهکدام از آنها را ندیدم زیرا 

 هاغولخوردند. درنگ او را مییب هاغولرفت، ها، میجزیره ره، یا سایربه آن جزی
 گوسفنداناین چندین بار . زمخت پشمی انبوه وبا ما  به بزرگی گاوهایگوسفندانی داشتند 

هایشان اند که آدمیان را از کشتیرا دیده هاغولاهالی چندین بار آن را به چشم خود دیدم. 
زنده آورند و بالفاصله زندهو آنها را به خشکی می با هر دست دو آدم، ،رباینددر دریا می

 ) ١٨٨، ص١٩١٥(َمندویل » خورند.می
است که تاکنون نوشته شده » ایترین سفرنامهموفق«) این سفرنامه ٦٧(ص بْیسِنتبه نظر 

 خوانندگانبرای حصول اطمینان از اینکه َمندویل این سفرنامه واقعی نیست. تالش اّما  ؛است
به ما آنجا مندویل د؛ در رساند، در صفحات پایانی به اوِج خود میهایش را باور کردهداستان

هم صحت و درستی نویس را به ُرم برده تا به پاپ نشان دهد و پاپ که نسخۀ دستگوید می
ید کرده است. در سراسر کتاب هم مندویل مدام به خواننده اطمینان خاطر أیتسفرنامه او را 

زیرا  ؛کامًال درست استها، افراد، و رخدادها از مکان شمبسوطی هاتوصیفدهد که می
 را از منابع موثق گرفته است.اطالعاتش 

 اند. در ایراننبودهکم» منبع موثق«یا » اصل«در جهان ترجمه نیز سفرهای زبانی بدون 
                                                                                                                   

راند پریستر جان، یا یوحناِی کشیش، یا یوحناِی سهمناک؛ اسقفی پادشاهی که بر مّلتی مسیحی حکم می ١
ِغ ایرانی یکی از سه مُ  اند؛ یوحناِی سهمناک از تبارکه در میاِن مسلمانان و غیِرمسیحیاِن خاورزمین کم شده

 بود که در انجیل به آنها اشاره شده است.
٢ cubit مترسانتی ٥٦تا  ٤٥: َاَرش یا ِذراع؛ 
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گاتاکریستی باشد، وبهترین مثال  ترجمه و به نام این  هایی که به اسمانبوه کتاب شاید مورد آ
 سفر خود در شرح سه ۀپایان مقالدر رضایی لیف بود. أت اصل در ولیآمد  رنویسنده به بازا

گاتا    نویسد:کریستی به ایران میآ
گاتا کریستی. بود؛ شش سال قبل از مرگ ۱۳۵۰سال آخرین سفر کریستی به ایران  در  آ

گاتا کریستی حسابی در ایران معروف بود طوری که تعداد کتاب هایی این زمان دیگر آ
گاتا کریستی در ایران منتشر شده و هنوز  جلد رمان  ۷۳شود، بیشتر از هم میکه از آ

نوشتند و آن را تانی میایرانی خودشان داس پلیسی خودش است. حّتی گاهی نویسندگان
گاتا کریستی جا م به عنوان گویند که در همین سفر آخر بود زدند. مییترجمۀ اثری از آ

پرسید کدام کتابش است؟ اسم را  .تا امضا کندبردند  کریستی نمکه کتابی را پیش خا
این که «و گفت:  گفتند، نشناخت. داستان را برایش تعریف کردند. خوب گوش داد

  !من نیست گویید داستان پلیسی خوبی است، اما مالمی
، را ٣پاپا هملتآلمان، یعنی  ) اثری از قرن نوزده١٩٨٤نقل از توری ()، به٧٤(ص بْیسِنت

برای اینکه ، و کردهنروژی ترجمه زبان از «مدعی است آن » مترجم«آورد که مثال می
 ۀشرحی از زندگی نویسنددر ابتدا خواننده را کامًال مطمئن کند که اثرش ترجمه است 

رو هبا آنها روبدهد که در خالل ترجمه نیز گزارشی از مشکالتی میآورد و کتاب می(خیالی) 
این و وجود داشت، نروژی  هایبه نوشتهشدیدی نسبت  ۀایبسن عالق شده است. در عصر

  »رو شده بود.هخوبی روب با استقبالاینکه معلوم شود جعلی است قبل از کتاب هم 
 ٥یهاترجمهکند، شبهذکر می ٤»ادبی جعل«تحت عنوان  بْیسِنتهای دیگری که مثال

 وجودادبی  موارِد فراوانی از جعل مقرِن نوزدهدر «اند: اسکاتلندی یهاترجمهشبهچک، و 
» ناشناخته«حماسی چک بود که از قرار معلوم  ها شعرآن ترینو به احتمال زیاد جالبدارد، 

 سرکوبای طوالنی از پس از دورهشد ادبیات چک لی فایده آن این بود که باعث و  ؛مانده بود
 ٧اسکاتلندی از اشعار ٦رسونفهای جیمز مکگر، ترجمهمورد دیدوباره شکوفا شود. زبانی 
ای برخوردار شدند المللی گستردهبین اوسیان از موفقیت است. اشعار ٨اوسیان ۀبرجست شاعر

                                                                                                                   
3 Papa Hamlet 
4 Literary fraud 
5 pseudotranslation 
6 James Macpherson شاعر و نویسندۀ اسکاتلندی ( ١٧٩٦ -١٧٣٦) ؛ 
7 Gaelic سلتی ؛ 
8 Ossian 
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دانستند. جالب اینکه، آن اعتبار هنوز هم در برنامۀ معتبر می اروپا آنها را متون و در تمام
این  البته ذکر» روسیه پابرجاست.درسِی مدارس در کشورهاِی مختلفی همچون ایتالیا و 

 قصیدۀ حاج«آمیز بوده است. مثًال، موفقیت» جعل ادبی«ها به این مفهوم نیست که هر مثال
ِسر ریچارد ِبرتون انجام شد و زمانی  ،نویس و مترجماین بار به دست سفرنامه ٩»عبدو الیزدی

 ١٠»باالدی اندر شرع«منتشر شد هیچ تأثیر خاصی از خود بر جای نگذاشت.  ١٨٨٠که در 
وپنج صفحه رباعیاِت فیتزجرالد، که با سی وپنج بند است و به سبکشعری متشکل از چهل

ت افتاد تا ثابت رتون کّلی به زحمف و دربارۀ متن همراه شده است. بیادداشت دربارۀ مؤل
، را ١١بیفمترجمی غیرواقعی، فردی به نام ا کند که این اثر در واقع ترجمه است و حّتی

لِف اصلی آورده ابداع کرد که نامش در صفحۀ عنواِن کتاب در مقام دوست و شاگرد مؤ 
نامی ، بود و این ١٢ریعنی فرانک ِبیک ؛رتونخوِد ب بی یکی از اسامی مستعارفشده بود. البته ا

 ١٣»مست فرش و عاِلمسنگ گویوگفت«شعر بلند هجوآمیزی به نام  بود که وی در انتشار
عنوان ترجمه رتون در عرضۀ شعرش با اده کرده بود.... دالیل انتخاب باز آن استف ١٨٦٥در 

شاعر،  امنیت وی در مقامهای زبانی بسیار باالی وی، آشکارا با احساس عدم با وجود قابلیت
                                                                                                                   

ِفرسون به وی چه َمکآنزیسته است و ؛ اوسیان درواقع در قرِن سوم می» آِشن«و » آسِسن« هایهمچنین تلفظ...
رسون وانمود فکاند. میسم مؤثر بودهترمان در پیدایش اً منتسب کرده است معلوم نیست سرودۀ او باشند ولی قطع

آیا هنوز کسی «نویسد: ای میگوته دات دی سایتوایدنر در این باره در این اشعار است. اشتفان  کرد مترجممی
شناسد؟ نویسندۀ واقعی آنها شوند، میای نسبت داده میظاهرًا سلتی باستانی را که به اوسیاِن افسانه هایاسطوره

» اشعاِر اوسیان«نیرنگ، آنهاست. درست به عّلت این  کرد که مترجمِفرسوِن اسکاتلندی بود. او تظاهر میَمک
م موفقّیت بزرگی یافت. این موضوع از آن جهت جالب توجه است که ترجمه در اینجا خود را به ههجد در قرن

ای است برای دستیابی به کند که همواره بالقوه بوده است: ادعای مشکوک مبنی بر اینکه وسیلهصورتی افشا می
ای به لباس ترجمه پوشاندن پیکر ادبی بیگانهلوحانه باشد که دیگری، به بیگانه، به نو. اگر فرض بر این تصور ساده

 » زبان دیگری است، در مورد اوسیان فقط لباس را خواهیم یافت.

9 The Kasidah of Haj Abdu El Yezdi 
10 A Lay of Higher Law 
11 F. B. 

۱۲ Frank Baker در واقع، ؛Frank  ازFrancis  گرفته شده است وBaker  هم از ناِم خانوادگِی پدری برگرفته
  شده بود.

۱۳ Talk-Stone فرش و عاِلمی مست ای سنگگفتگویی است بیِن قطعه؛Dr. Polyglot  که نقدی است بر
 Lay of the؛ ِبرتون مدعی بود که مترجِم این شعِر بلند است و عنواِن انگلیسِی ١٨٦٥جامعۀ بریتانیا، به ساِل 

Higher Law کند اصلش فارسی (یا به را براِی آن برگزیده بود؛ اّما این شعر ترجمۀ کاذبی است که تظاهر می
 ها عربی) بوده است.انگلیسی قول
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، که چند سال پیش از آن منتشر شده ١٤وی به موفقیِت ترجمۀ ادوارد فیتزجرالد تو حساد
زمین هاِی مشرقسوِءاستفاده از عالقۀ آن عصر و زمانه به نوشته وی در جهت و البته تالش دبو 

» ادبی و اجتماعی ارتباط داشتند. کشیدن تشکیالتچالشو پیشینۀ شخصِی وی در به
جعلی  هایاستفاده از ترجمه«) با ارائۀ دلیل بر این باور است که ٨٣، ص١٩٨٥(همان) توری (

 ش پای نویسندگان است تا ابداعاتیپ هایسر، و گاهی یکی از تنها راهدردای بیاغلب شیوه
 » خود را به نظامی ادبی معرفی کنند.

  برد:نین به پایان میمقالۀ خود را چ بْیسِنت
شکالی از ا آنها؛ ١٥اندمتنی کاریدستیندهای مشابهی از آنویسی و ترجمه فر سفرنامه

نفسه ایدۀ سفر را دارند، چه سفری ای متفاوتی فیکه هر کدام به شیوه ١٦اندبازنویسی
مبدأ اصًال ترجمه نیست.  فری زبانی. ترجمه بدون داشتن متن اصلی و متنسچه واقعی، 

ترجمه، یا همان ترجمۀ کاذب اگر متن مبدأ نداشته باشیم، آنچه در عوض داریم همانا شبه
گونه که یعنی متنی که مدعی آن چیزی است که نیست. باوجوداین، همان ؛است
توانند تأثیر زیادی بر نظام هایی میهای چک و اسکاتلندی ثابت کردند، چنین متنمثال

ادبی  هایتوانند حّتی مشروع شمرده شوند و به نظامهمچنین می آنهای داشته باشند؛ ادب
 اند، اّما موفقیتها بر صدق و راستی بنا نهاده شدهدیگر بروند. همچنین، هرچند سفرنامه

کند که حّتی اگر سفری عمًال اصًال واقع هم نشود، دیرینۀ نوشتۀ َمندویل ثابت می
ست و بنابراین لّذتشان آمادگی را دارند تا باور کنند که آن سفر رخ داده اخوانندگان این 

دهد نویسی و هم در ترجمه آنچه رخ میشود. هم در سفرنامهمتن کم نمی از خواندن
نویسد که خوانندگان و نویسنده است. نویسنده با این فرض می نوعی تبانی بین

زیرا آداب و قواعِد آن نوع متن مبتنی بر  ؛خوانندگان به صدق و راستِی متن باور دارند
کند و مشتاق است وپاخت میباوری محکم هستند. پس خواننده با نویسنده ساخت

گردد. البته، د که نویسنده وی را بدان جا رهنمون میجایی رو باور کند و تمایل دارد به 
شود. نامیده می ١٧انیگردد که اثری داستاین دقیقًا همان اتفاقی است که در متنی واقع می

زبانِی  کاریدستکه ما آن  شودمشکِل صدق و راستی تنها زمانی آغاز می
دهد؛ این ها را تشکیل میگیریم که اساِس همۀ انواِع متنرا نادیده می ١٨ایمآبانهمؤلف

                                                                                                                   
 خیام ترجمۀ فیتزجرالد از اشعار ١٤

15 textual manipulation 
16 rewriting 
17 a work of fiction 
18 authorly manipulation of language 



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

باورپذیرتر انگاری بدین معناست که شکلی از نوشتن، یا بازنویسی، از شکلی دیگر نادیده
گرفتن فرایندهای ها، و نادیدهاست. ما با اعتماد کردن به صّحت و راستِی متن

لوحی را از خود بروز گذرانند، همان سادهها از سر میای که همۀ انواِع متندهندهشکل
 )٧٥ها قبل از خود نشان دادند. (همان، صدهیم که خوانندگاِن َمندویل قرنمی
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