
 

 
 
 

 رنگ و بوی ترجمه
 

مشروعیت وجود  گلی امامی دربارة عبداهلل کوثری ونفر از مترجمان دو در این مقاله از 
 تعریف در شما»ایم. سوال این است: رنگ و بوی متن اصلی در ترجمه سوال کرده

 که ندارد مانعی ادبی ترجمه: هستید متمایل گزاره سه این از یککدام به  ادبی، ترجمه
رجمه ادبی به ناچار رنگ و بوی ترجمه دارد. ترجمه ت. باشد داشته ترجمه بوی و رنگ

ادبی نباید رنگ و بوی ترجمه داشته باشد. در حالت سوم، ترجمه ادبی تا حد امکان به 
برداری از متن شود و گرتهمثابه متنی مستقل و با عناصر زبانی زبان فارسی تألیف می

زدایی و تا حد امکان از متن غرابت رسدسطوح در آن به حداقل می ةاصلی در هم
 «.شودمی
 

 عبداهلل کوثری 
سنت ترجمه در ایران از همان دانم تا آنجا که می

چهارم  یعنی در نهضت اول ترجمه که از قرن ،آغاز
. سوم بوده ةبیشتر متمایل به شیو ،هجری شروع شد

کوشیدند متنی به دست بدین معنی که مترجمان می
برکنار  تا حد امکان از تأثیر زبان مبدأدهند که 

های درخشان ترجمه در یکی از نخسیتن نمونه باشد.
یا  عمیتاریخ بلمتنی است که با عنوان این دوران 

. این متن ترجمه و شناسیممی تاریخنامه طبری
است و در عهد سامانیان  تاریخ طبریتلخیص 

منصور بن نوح سامانی  کوشش ابوعلی بلعمی وزیربه
ترین و شیواترین از کهن . تاریخ بلعمیفراهم آمده

لغات و ترکیبات عربی آن بسیار  تاریخ بیهقیدر قیاس با  های نثر فارسی است و مثالًنمونه
وان اچندان فر ،رن چهارمیعنی ق ،دورانهای این ز ترجمهمانده اهای برجا. نمونهکمتر است

، اما که گویا در همین عصر صورت پذیرفته نشانی برجا نمانده کلیله ودمنه ةاز ترجم .نیست
یگری از همین کتاب به قلم ابولمعالی نصراهلل منشی مربوط به قرن ششم در دست د ةترجم
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تاریخ  ةترجم ةمقایسم از توانیبشاید های معتبر آن عصر است. داریم که آن نیز از ترجمه
نویسی بیشتر رواج فارسیهای قرن چهارم همنتیجه بگیریم که در ترج دمنه کلیله وو  ریطب

در این میان  ترین استثنا. مهمشتر شدهبسامد لغات عربی بسیار بی ن ششماما در قرداشته 
بردن عقیده براین بود که انسان حق دست قرآن است. در ممالک اسالمی دیرزمانی ةترجم

لغت را زیر آن کردند که معنی هردر کالم خداوند ندارد. بنابراین به همین بسنده می
دو قرن  بنویسند. خوشبختانه در قرن پنجم و ششم این مانع از میان برداشته شد و در این

کشف درخشانی چون  ةترجم ابوبکر عتیق نیشابوری و ةتشمتونی چون تفسیر قرآن نو
نویسی های فارسین پنجم و ششم از بهترین نمونهوقر های قرآن درترجمه .پدید آمد االسرار

گمان چون عطار در قرن هفتم نوشتند بیعارفانی این در متونی که  . عالوه بررودشمار میبه
ها چنان استادانه بود ترجمه شده بود و این ترجمههایی برگرفته از متون عربی بود که پاره

ن گفت که متون تواکلی میطوربهراستی ناممکن است. هلیفی بکه بازشناختن آنها از متن تأ
های فقیهان و اهل شد و نوشتهتر نوشته میلیف خواه ترجمه اغلب سادهعرفانی خواه تأ

 .مدرسه بیشتر رنگ و بوی عربی داشت
 خاصه در عصر ناصرالدین شاه آغاز شد، ،نهضت دوم ترجمه که در عهد قاجار در
مان در برابر متنی که همه جرشد و متدر ترجمه دیده می أهای زبان مبدهایی از ویژگینشانه

 فرهنگشان در زبان و ،تا آداب و رسوم و اسامی و مفاهیم، از نوع روایت گرفته چیزش
به قلم  حاجی بابا اصفهانی ةدند. اگر از ترجمکرکارانه رفتار میهدودی محافظتا ح ،بیگانه بود

اغلب  ،های خالقانه جای دارد بگذریمشمار ترجمهمیرزاحبیب اصفهانی که هنوز هم در
دهد. برای نمونه گوها بوی ترجمه میودر روایت و بخصوص در گفتهای ادبی ترجمه

طاهر میرزا اسکندری اشاره قلم محمدبه اردتفنگسه و  کنت مونت کریستوتوانم به ترجمه می
ری یپذثیرأاما باید بگویم این ت ،ثیراتی که گفتم برکنار نیستآن تأها از کنم. این ترجمه

در همین ایام  ،از این گذشتهبودن این متن بکاهد. دلنشین وچنان نیست که از شیوایی 
های اند که ترجمهخان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک بودهمترجمانی چون ابوالقاسم

 بوی ها اصال از رنگ ودر این ترجمه اند.های شکسپیر برجا گذاشتهماندگاری از نمایشنامه
گونه باید بپرسیم آیا این صوالً. ابینیماثری نمی ،ترجمه بدان معنی که منظور شماست

ای که همه چیزش برای اهل راندن در عرصه ة ناتوانی مترجم بوده یا قلمها نتیجثیرپذیریأت
سان . پاسخ به این پرسش آکردهچنین نثری را الزم می ،ان فارسی بدیع و حتی بیگانه بودهزب

زبان  برداری ازآنکه خودش بداند به گرتهگاه مترجم را بی ،نیست. تالش برای رعایت امانت
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افتد و حتی شود و در متن جا میبرداری با متن فارسی جور میته. گاه این گرکشاندیم مبدأ
 ،باری رماند.ادن در متن فارسی خواننده را میتگاه نیز به سبب جانیف ،افزایدچیزی بر متن می

ما اغلب متوجه  نبه این سو نیز تالش مترجما 1320های اخیر یعنی از سال ةدر چند ده
متون مختلف علمی و ادبی  ةبیشتر با فرهنگ غرب و ترجم یآشنای. سوم بوده ةهمین شیو

  .ردهتر کمتون بازدست و بال مترجمان را در ترجمه انواع 
ایم نیازی به ذکر نمونه یا از آنجا که در مورد ترجمه در دوران اخیر بسیار حرف زده

این بخش از سوال  ةبینم. در عوض مایلم دربارنمیدر این دوران های ترجمه توصیف شیوه
در حالت سوم ترجمه ادبی همچون متنی مستقل و با عناصر »اید: شما صحبت کنم که گفته

به نظر من «. رسدبرداری از متن اصلی به حداقل میشود و گرتهلیف میأزبانی زبان فارسی ت
تفاهم بشود. عرصه خالقیت مترجم زبان تواند اسباب سوءاین قسمت از تعریف شما می

لیف متن أبگوییم کارش به ت چندان آزاد نیست کهمترجم اما حتی در این عرصه هم ، است
 ةکنندکشیده. فراموش نکنیم که زبان جدا از خصوصیات نحوی که دارد در هرحال بیان

 ةتفکر نویسندو تخیل  ةکه آفریدآفریند بلمفاهیم و مضامینی است که مترجم آنها را نمی
کشاند که این مفاهیم است که گاه مترجم را بر سر دو راهی میبازگویی  اصلی است. اصالً

برداری بدهد یا از ظرائف و بیگانه تن به گرتهمضمون  یاآیا باید برای بیان این مفهوم 
رنگ و بوی »اش کاری کند که ترجمه مضمون و مفهوم بگذرد و آن دقایق نهفته در

گیری هنر مترجم و تصمیم کردن توازن و تعادل در این گزینشنگیرد. برقرار «ترجمه
روست که سانی تن به ترجمه بدهد و از این . زیرا هیچ متنی نیست که سرتاسر به آاست

م که ینفراموش نک مناًضای نیست که در برخی موارد بوی ترجمه نگیرد. هیچ ترجمه
و توصیف شامل عناصری است که ربطی به خصوصیات زبانی متن  هرمتنی جدا از روایت

ها و حتی سامی افراد و مکانا تواند آنها را حذف کند یا ترجمه کند. مثلو مترجم نمی ندارد
. بگذریم این متن فارسی نبوده و ترجمه شدهدهد گیاهان و خیلی چیزهای دیگر که نشان می

هرحال چیزی کند درتالشی که مترجم در پاالیش زبان می ةکه شکل روایت هم اغلب با هم
 ةچون دیدگاه و تفکر و تخیل نویسند ،سابقه در فارسی بوده و هنوز هم هستتازه و بی

 مثالً  ،تادان ترجمه و ویرایش در میهن مااز این روست که برخی اس .اصلی چیز دیگری است
ند بلکه تبرداری مخالف نیسا با گرتهنه تنه 63شماره  مترجماستاد سمیعی در مصاحبه با 

برداری  از ناچاری و به سبب رتهبدیهی است که اگر گ شود.غنای زبان می ةعقیده دارند مای
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ای در اینجا منظور گزینش آگاهانه .خوردمینهایت به مشکل برعف زبان مترجم باشد درض
 زند. است که مترجمی توانا به آن دست می

نخست بگویم که این اید. کار بردههزدایی را هم بغرابتاصطالح در این سوال شما 
گوییم و زدودن د. یعنی معلوم نیست ما غرابت به چه میو مانعی ندار معنای جامع اصطالح

های اولیه مترجم برای آنکه متن برای مخاطبان در ترجمهدانیم. آن را تا چه حد روا می
ایرانی  شد و اسامیاریس تبدیل به تبریز می: پکردبسیار چیزها را عوض میفهمیدنی باشد 

. اما امروز نیازی به این کارها نیست. با وجود این ما از گرفتهای فرنگی را میجای نام
ما غرابت دارد  ةزنیم. یعنی درهرحال چیزهایی هست که برای خوانندزدایی حرف میغرابت

ر . دا جای به چیزی بومی و محلی بدهدکه بماند یا حذف بشود ی و حاال باید تصمیم بگیریم
 کنم باید مورد به مورد تصمیم گرفت و اصلی کلی در این زمینه نداریم.این مورد فکر می
البته  .کننداند و میجمان کردهاین کاری است که متر ،زبان باشدزدایی از اگرمنظور غرابت

شد که تالش او برای مترجم باید هشیار با د.طور که گفتم این نیز حدی دارهمان
 نکشد. یعنی اثری خارجی بدل به چیزی کامالً متن  «کردنایرانیزه»به « نویسیفارسی»

زدایی از گاه هست که غرابتراستی مغایر با هدف اصلی ترجمه است. هایرانی نشود. این ب
پس مترجم باید بداند که  .کندزند یا مفاهیمی را مخدوش میزبان به مضمون متن لطمه می

چیزی را که به آسانی در زبانش جا نیفتاد به ینه هم دستش چنان باز نیست که هردر این زم
هست که  نیز گاه .آوردخاصیت درصورتی بومی اما بیحذف کند یا به زداییاسم غرابت

ها هستند که همین اقاًاتف و اندآمدهب از دل فرهنگ و تمدن نویسنده براین چیزهای غری
بر  سال اخیرصد نهمین مفاهیم بوده که در طول ایواقع در کنند.متن را حائز اهمیت می

های . بدیهی است که برخی عناصر نامطلوب )از دیدگاهغنای زبان و فرهنگ ما افزوده
ها به اما در مجموع این افزوده راه یافته، ها به زبان و فرهنگ مامراه این متنمختلف( نیز ه

جا مطلوب نیست و همواره خطر آن زدایی در همهنفع فرهنگ و زبان ما بوده. پس غرابت
متن « کردنایرانیزه»سبب چه در سطح زبان و چه در سطح مفاهیم  هست که این روش
در این مورد چه روشی  که استادان قبل از ماایناز خاصیت بیفتد. متن  بشود و این یعنی که

های آنان را از این دیدگاه دقیقی بدهم و علتش این است که ترجمه توانم پاسخاشتند نمید
سنت ترجمه در ایران بیشتر به روش سوم که  طور که گفتم اصوالً اما همان. اممطالعه نکرده

 .استاید گرایش داشته شما مشخص کرده
***** 
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 گلی امامی

ادبیات داستانی دهم بگویم ترجمة ابتدا ترجیح می
 زیرا مرز یا مرزهای ترجمه ادبیادبی،  ةترجمو نه 

ضمن هنوز برایم چندان مشخص نیست. در
بحث خواهم قدری غیرآکادمیک به این می

 بپردازم.
مترجم چیست و چرا ادبیات داستانی  ةظیفو

آشناکردن مترجم کند؟ نخستین هدف ترجمه می
فرهنگی دیگر زبان با ادبیات و فارسی ةخوانند

است. ادبیات داستانی دوشادوش هنر، فلسفه و علم 
های ای است برای آشنایی با فرهنگدریچه

این  ةتواند از عهدچگونه میمترجم تر. ناشناخته
 های کوتاه آن فرهنگ. ها و داستانروان و سلیس رمان ةبرآید؟ با ترجمکار 

ة در درجهایی داشته باشد؟ باید چه قابلیتگیرد مترجمی که این وظیفه را بر عهده می
زبان مبدأ آشنا باشد، با  ةدو زبان تسلط کامل داشته باشد، با فرهنگ و جامعاول باید بر هر

از اصول ترجمه که باشد و نیز باید « سوار»اصطالح به مبدأمتن بر آن زندگی کرده باشد و 
تواند دست به ها بود، میاین قابلیتامانت و سبک است آگاه باشد. آنگاه که دارای رعایت 

تواند در برگرداندن حد میچهدهد تا تشخیص میباشد دست مترجم اگر زبرکار ترجمه شود. 
بدیهی است وقتی شما بیان نویسنده عدول نکند.  ةاز شیوکه نحویبهمتن به خود آزادی بدهد 

متفاوت است  فارسی کامالًکنید که دستور زبانش با دستور زبان از زبانی ترجمه می
بیان نویسنده را رعایت کنید و همزمان متنی روان و سلیس تحویل  ةتوانید عین شیونمی

آید که مترجم زبردست نباشد. مترجم زبردست قادر خواننده بدهید. مشکل وقتی پیش می
های کالمی نویسنده سبک او را بازسازی کند و متن او را به است ضمن رعایت ظرافت

زبان با فرهنگ و ادبیات فارسی ةکردن خوانندگرداند. پس اگر هدف آشناارسی روان برف
روان و سلیس ادبیات آن کشور راه دیگری وجود  ةکشور دیگری است جز از طریق ترجم

د، ناقض هدف نویسنده خواهد رمان و داستان کوتاه اگر روان و سلیس خوانده نشوندارد. 
تنی به ده را با فرهنگ و ادبیات کشور دیگری آشنا کرد اگر متوان خواننچگونه میبود. 

وفادار به متن اصلی و ساختار به ساختار کلمه بهانداز و کلمهدستدست او بدهیم که مغلق، پر
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صورت آیا خواننده را از آشنایی با آن فرهنگ و ادبیات آن فرهنگ بری ایندر. باشد
صورت لذت ان و سلیس خوانده شود، در غیر اینرو بایدکنیم؟ رمان و داستان کوتاه نمی

 شود. خواندن از خواننده گرفته می
که ترجمه از زبان اصلی برگردانده شود و نه زبان دوم یا سوم که در البته مشروط بر این

 صورت کار بسیار دشوار خواهد شد.آن
متنی با « رسیزبانیِ زبان فاعناصرِ »ترجمه ادبیات داستانی قاعدتاً باید از نظر نحو و 

های متفاوت طبعاً نسبی از آن جهت که متنی با فضا و شخصیت استقالل نسبی باشد.
تواند به فارسی منسجم و یکدست حال میعینیک متن مستقل فارسی باشد ولی در تواندنمی

سیاری اند و به شهادت بهای ناب همیشه این استقالل را حفظ کردهبرگردانده شود. ترجمه
بینیم که هم سبک نویسنده برگردانده های درخشانِ ترجمه ادبیات داستانیِ موجود، مینمونه

با آنا کارنینا ای به متن اصلی وارد نشده و هم به فارسی روان ترجمه شده.  شده و هم خدشه
های استقالل متن ترجمه با حفظ سبک سروش حبیبی آشکارا از بهترین نمونه ةترجم

کاماًل فرهنگی  وضعیتینجف دریابندری )آیا  با ترجمة ی روزبازماندهاست یا نویسنده 
معتقدم ترجمه هنر است و بنده  شد بهتر از این منتقل کرد؟(بیگانه با فرهنگ فارسی را می

ای را آشنایی است: بارها ترجمه ةاین تجرب طلبد.استعداد خاص و از آن فراتر خالقیت می
نشیند، خشک است ولی به دل نمی نظر رعایت اصول و قواعد نقصی نداشتهایم که از خوانده

زعم من یکی از کند )بهو فاقد آن حالوتی است که کتابخوان را به خواندن تشویق می
ف مترجم ادبیات داستانی تشویق کتابخوانی است(، اینجاست که هنِر مترجم ترین وظایاصلی

استادانی که  باال شاهد گویایی بر این ادعاست. ةدو نمونشود. مثال زیاد است ولی نمودار می
با ادبیات غربی آشنا شدیم فقط به اعتبار هایشان در جوانی و نوجوانی با خواندن ترجمه

-آشنایی کامل با زبان مبدأ و تبحر در ادبیات فارسی و البته استعداد نویسندگی به ترجمه می

ای ترجمه هنوز چندان باب نبود یا اگر هم بود )که هپرداختند. و این زمانی است که نظریه
توان در شد. اصول و قواعد زبان را میدانم( در حد یک واحد دانشگاهی محدود میبعید می

 ادبیات داستانی آموختنی نیست. ةدانشگاه آموخت ولی استعداد نوشتن و ترجم
***** 


