
 
 
 
 

 تعریف ترجمه
 به زبان استعاره

 ملیکا فتوحی
 

توان و نسبت آن با متن اصلی را نمی ای استازآنجاکه ترجمه فعالیت خالق و پیچیده
های متعلق به فرهنگپردازان گی با کلمات توصیف کرد، بسیاری از مترجمان و نظریهساد هب

اند. در طول تاریخ این هنر برای تعریف ترجمه متوسل به استفاده از استعاره شدهمختلف 
تعریفی عینی از  ۀجای ارائهمطالعات ترجمه، رسم بر این بوده که ب اساسًا در دورۀ ماقبِل 

دادند. این نوع ترجمه، که ماهیت ترجمه را نشان بدهد، تعریفی استعاری از ترجمه می
گیرد. ترجمه را ندیده میر وجوه دیگو کند کید میأ ک وجه از ترجمه تتعاریف معموًال بر ی

» کردنمنتقل«چون به معنی  ؛حاوی استعاره است translation ۀدر زبان انگلیسی خود کلم
اند که دو فرهنگ را برای مثال ترجمه را به پلی تشبیه کرده باشد.ر میه زبانی دیگاز زبانی ب

ترجمه به ریختن ها مثبت هستند، مثل تشبیه برخی از این استعارهکند. به یکدیگر مرتبط می
بردار. و. برخی هم منفی هستند، مثل تشبیه مترجم به مقلد یا کپینهای شراب کهنه در بطری

با این  ؛کنیمبه تعدادی از آنها اشاره می زیاد است؛ در اینجا بسیارها تعداد این قبیل استعاره
ترجمه  ۀبلکه صرفًا اظهارنظرهایی دربار  ،استعاره نیست هالهتوضیح که برخی از این جم

 است:
  

کنیم؛ بلکه معنی ای دیگر بیان نمیگونهمعنی واحدی را بهترجمه)  (در ونیک:انری مشه
   کنیم.ان مییبر ای دیگگونهجدیدی را به

هایی هستند که به لطف آنها مردم مترجمان (همچون) مهندسین پل ویکتورهوگو: 
 توانند یکدیگر را مالقات کنند.می
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تنگ است. همیشه ای دهنگشاد به کوزهترجمه (همچون) ریختن مایع از ظرفی دهن

 رود. مقداری از دست می
وضوح توان بهترجمۀ یک اثر کالسیک مثل پشت یک فرش است؛ نقش را می سروانتس:

 ها یکسان نیستند.تشخیص داد، اما رنگ
   ماند.به پژواکی می حتی وقتی که استادانه صورت گرفته است،ترجمه،  جرج بارو:

این تر باشد. تر و مفهومواضحاز متن اصلی ای بد است که ترجمه امیل میشل سیوران:
بلکه متن را تفسیر کرده  ؛حفظ کندمتن را ابهامات  نتوانستهدهد که مترجم ترجمه نشان می

   م ندارد.وُد است. جرم که شاخ
  های دلنشین، همانند همسران زیبارو، همیشه وفادارترین نیستند.ترجمه یه:گنیایسایاس ت

دهند؛ حال، جهان را گسترش میها افق انسان، و درعینترجمه نسون:و ییون کلمن است
  کنند تا مردم مناطق دوردست را (بهتر) بشناسیم.(چراکه) کمک می

شاعر و هم کلمات مگراینکه هم  ؛(شعر) ترجمه نیست ۀرجمت :جان میلنگتن سینج
  موسیقی شعرش را منتقل کند. 

ت را باز کنی و این است که دهانمثل هستم. کردن رجمهعاشق تمن  آیریس مرداک:
  بیرون بیاید. صدای فرد دیگری از آن 

آنکه مِن مترجم حال ؛دانندمیروزانه بسیاری از مردم شغل خود را عذاب  آمارا الکوس:
ریا از ساحلی به ساحل دیگر. گاه خود را سفری است برفراز د ،هستم. ترجمه معاشق شغل
ها از مرز کلمات، خیاالت، تصاویر و استعاره از ایمیکه با غنکنم ای تصور میقاچاقچی

  گذرد. میزبان 
شوند اما غالبًا فراموش میکه افرادی اند، ادبیاتۀ مترجمان قهرمانان پشت پرد پل آستر:
بفهمیم سازند میما را قادر کنند و فراهم میهای مختلف را فرهنگمیان وگوی امکان گفت

   کنیم.که باشیم، در دنیایی واحد زندگی می هرکجای این دنیااهل ما،  ۀهم
  سازند.ادبیات را ملی و مترجمان آن را جهانی می ،نویسندگان خوزه ساراماگو:

 کنیم که سکوت مرز میان آنهاست. قلمروهایی زندگی میبدون ترجمه، در  جرج استاینر:
 . ترجمه سفر به یک کشور خارجی است
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حال ترجمۀ متن دیگری است. هیچ متنی کامًال هر متنی یگانه است، و درعین اکتاویا پاز:

 جهان غیرکالمیترجمۀ اینکه نخست ترجمه است؛ خود در ذات  ،زیرا زباناصیل نیست 
عکس این استدالل هم  است. عبارتی دیگرنشانه و ۀ ترجمعبارتی هر نشانه و ثانیًا و  است 

ابداع هر متنی اصیل است زیرا هر ترجمه متفاوت است. هر ترجمه، تاحدی، درست است: 
  دهد.متنی اصیل را شکل میلذا و است 

پوست آن را کند، یسالخی ممتن را مترجم است. مطلوب، ۀ خوانند آلبرتو مانگوئل:
موجود کند و سپس کند، هر شریان و هر رگ را دنبال میرد میَکند، تا مغز استخوان ُخ می
  سازد. میجدیدی ۀ زند

دهد ناجی بشریت طور که باید و شاید انجام میمترجمی که کارش را آن میگوئل سانز:
  دشمن واقعی جامعه است.  گرنه است و
کند تا چیزی تغییر چیز را دگرگون می است که همهآن چیزی ترجمه  نتر گراس:گو 
  نکند.

 بهترین قسمت رود دقیقاً از دست میهای خوب یا عالی آنچه در ترجمه فردریش شلگل:
  است. (متن)

وقت از هیچاما مترجم خوب  ؛بخش همیشه ممکن نیسترضایت ۀترجم پیترنیومارک:
   ای را بهبود بخشید.اش خشنود نیست. همیشه جادارد ترجمهترجمه

از این بخت برخوردار است که ای است که ویژهۀ مترجم نویسند خاویار ماریاس:
  شاهکارهای ادبی را به زبان خود بازنویسی کند.

  با ابزارهای متفاوت است.ثیری مشابه أق تلخترجمه  پل والری:
های ذهنی فعالیتبرانگیزترین ترین و چالشپیچیده تنها یکی ازترجمه نه یوجین نایدا:

ها و مشکالت بنیادی حیات بشری بلکه برای همۀ آنها که به تنوع فرهنگ ؛است انسان
 نیز هست.  کنندهاز تجربیات بسیار عمیق و دلگرممندند یکی عالقه

بندد. چمدان را جلوی خود مترجم مانند شخصی است که چمدان می مارگارت یورسنار:
مفیدتر باشد،  دیگر شاید شیئیکند که گذارد. سپس فکر میآن مییئی در باز گذاشته و ش
گرداند، زیرا بعد از فکرکردن بیشتر، احساس ، اما دوباره به چمدان برمیوردآآن را بیرون می
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کند و هنر مترجم این از ترجمه فرار می »چیزی«د که ضروری است. درواقع، همیشه کنمی

  از دست برود. است که اجازه ندهد هیچ چیز
  هنر شکست است.ترجمه  امبرتو اکو:

مترجم بودن یعنی اشتغال داشتن به کار شریف برقراری ارتباط میان  والنتین گارسیا یبرا:
  اند.عبور، کامًال یا تاحدی ازهم دور افتادهقابلهایی که با سدهای زبانی غیرانسان

علوم ۀ مای علمی و فلسفی یونان بود که اروپاآثار  های عربِی ترجمه به لطف ارنست رنان:
  بود به دست آورد. شکوفایی نبوغش  باستان را که الزمۀ

تالش برای حفظ عین بیان نویسنده و هر ترجمه (نوعی) مصالحه است،  بنیامین جووت:
  .بیانی آشنا و طبیعی ۀتالش برای ارائ

 


