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مترجم سرشناس آثار گابريل گارسيا ماركز، ماريو بارگاس يوسا، كارلوس  ،اديت گراسمن

بسياري . زبان به انگليسي است فوئنتس و بسياري از نويسندگان و شاعران برجستة اسپانيايي
خاطرات توان به  هاي مهمش مي از ديگر ترجمه. دانند شاهكار مي تدن كيشوترجمة او را از 

، از عشق و شياطين ديگر، ربايي اخبار يك آدم، ام كه روايت كنم زنده، دلبركان غمگين من
دختر نوشتة گابريل گارسيا ماركز، و  هاي وبا عشق در سالو  ژنرال در هزارتو، زائران غريب

. به قلم ماريو بارگاس يوسا اشاره كرد مرگ در آندو وبرتو هاي دن ريگ يادداشت، سور بز، بد
هايش جوايز زيادي به دست آورده است، از جمله نشان رالف مانهايم از  گراسمن براي ترجمه

و جايزة ادبيات فرهنگستان هنر و ادبيات امريكا  2006براي ترجمه در سال ) قلم(انجمن پِن 
چرا «. ت فرهنگستان هنر و علوم امريكا برگزيده شدبه عضوي 2009او در سال . 2008در سال 

؛ گراسمن در اين كتاب به بحث 1گفتار كتابي است با همين عنوان پيش» ترجمه مهم است
  )د. م( .پردازد دربارة اهميت فرهنگي ترجمه و نقش مترجم مي

 دبيگراسمن، ترجمة ادبيات امريكاي التين، جايگاه مترجم، اهميت ترجمة ا: ها كليدواژه
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 مترجم و ويراستار  
 daghighim@gmail.com: نگار پيام  

1 Edith Grossman. Why Translation Matters. New Haven and London: Yale University Press, 2010. 
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 هيچ مشكلي به اندازة مشكلي كه ترجمه

كند با ادبيات و رمز و راز ايجاد مي  
.ناچيز آن از يك جنس  نيست   

 خورخه لوئيس بورخس
1»از هومر ترجمهچند «  

 
  

فكر كردم كه شايد بد نباشد براي معرفي اين جستارها برخي اطالعات فرعي را دربارة 
مرا، هرچند غيرمستقيم، به سوي كار ترجمه  پيشينة خودم و پيشامدهايي مطرح كنم كه

  .هدايت كردند
دانستم كه  مي. ــ قصد نداشتم مترجم شوم در دوران دبيرستان ــ  جوان كه بودم

تفاوت اين دو . (خواهم زبان بخوانم و تصور مبهمي از كار مترجم شفاهي داشتم مي
نگيزتر بود؛ يادآور سفر ا دانستم، ولي ترجمة شفاهي به نظرم هيجان حرفه را درست نمي

هايي در سازمان ملل متحد كه  انگيز، رويدادهاي مهم، و همايش هاي شگفت بود و مكان
نظرم عوض شد و به اين  ،در دورة ليسانس در دانشگاه پنسيلوانيا .)داد دنيا را تكان مي

خواهم منتقد و پژوهشگر ادبي شوم، هرچند يادم هست با اين  نتيجه رسيدم كه مي
 2نز اي است، چند شعر از خوئان رامون خيمه ر غلط كه ترجمة شعر ظاهراً كار سادهتصو

كار . را براي مجلة ادبي دانشگاه ترجمه كردم 3و، اگر اشتباه نكنم، گوستاوو آدولفو بكر
، و كانون آموزش ديدمدانشگاهي را شروع كردم، در چند دانشكدة تحصيالت تكميلي 

ابتدا شعرهاي عاشقانة ــ   جزيرة ايبري شبه و باروكيِتوجهم از شعر قرون وسطايي 
به شعر معاصر امريكاي  ــ  4هاي فرانسيسكو دو كوِدو پرتغالي و بعد سانت ـ  گاليسيايي

شعرهاي پابلو نرودا، و كمي  آشنايي من باجهت نتيجة  التين معطوف شد؛ اين تغييرِ
نسبتاً دير با اين شعرهاي   ييمن در دوران دانشجو. (بود 5پس از آن سزار باليِخو

آيد كه پيش از سفر به بركلي در آن سوي امريكا  مسحوركننده آشنا شدم؛ يادم نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Las versions homéricas 
2 Juan Ramón Jimenéz 
3 Gustavo Adolfo Bécquer 
4 Fransisco de Quevedo 
5 César Vallejo 
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اقامت ويژه  به .)خوانده باشم را چيزي از ادبيات امريكاي التينِ پس از انقالب مكزيك
واقع، روال  كلي تغيير داد و، در اي مرا به اي بود كه مسير حرفه نرودا مكاشفه 1روي زمينِ

گويي براي نخستين بار  امكانات شعر در فضايي معاصر را . ام را عوض كرد زندگي
تر، جايگاه بنيادي امريكاي التين را در ادبيات جهان برايم  از همه مهم. برايم روشن كرد

  .شد برجسته كرد، جايگاهي كه تأثيرش از طريق ترجمه ممكن و حتي بيشتر مي
ليسانس بودم، و پس از آنكه به  وع كردم كه دانشجوي فوقمن تدريس را زماني شر

وقت تدريس  نويسي كردم، تمام شرق امريكا برگشتم و در دانشگاه نيويورك نام
تا اينكه روزي يكي از . ام بودم تا ترجمه نامه در اين ايام، بيشتر به فكر پايان. كردم مي

نشرية مركز روابط  ريويوــ  3ريويوسردبير مجلة  ،2دوستانم به اسم رانلد كرايست
تبديل شده است  5سابق بود كه حاال به انجمن كشورهاي امريكايي 4كشورهاي امريكايي

را ترجمه كنم كه از  6ــ از من خواست داستاني از نويسندة آرژانتيني ماسدونيو فرناندس
گفتم من منتقدم نه مترجم، و او گفت . درست قبل از بورخس بود نويسندگان نسلِ

قبول كردم . آيم طور باشد، ولي معتقد بود كه از عهدة ترجمة اين داستان برمي شايد اين
اش كنم؛ دليلش بيشتر كنجكاوي دربارة نويسندة بسيار نامتعارف اين داستان  ترجمهكه 

در كمال تعجب متوجه شدم كه نه تنها از اين كار بيشتر از آنكه . و فرايند ترجمه بود
توانم آن را در خانه انجام بدهم؛ اين ترتيب در  برم، بلكه مي مي تصور كرده بودم لذت

 .آن موقع برايم بسيار جذاب بود، و هنوز هم هست
. منتشر شد ريويودر مجلة  1973ماسدونيو در  7»جراحي روحِ«ترجمة من از داستان 

وبيش به طور منظم ترجمة شعر و داستان و كار اولم  از آن به بعد، كار دوم من كم
كه تدريس را رها كردم تا تمام وقتم را صرف  1990سال تدريس در دانشگاه بود، تا 

كنم، دلم براي  ام، و وقتي تدريس نمي پس از آن، بارها استاد مهمان بوده. ترجمه كنم
اي من  شود، ولي كار اصلي و كانون توجه حرفه كالس و صحبت با دانشجوها تنگ مي

اي كه به انگليسي  تقريباً از هر نوشته: ام اقبال بوده و خيلي هم خوش. ترجمه بوده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Residencia en la tierra   
2 Ronald Christ 
3 Review 
4 Center for Inter-American Relations 
5 America’s Society 
6 Macedonio Fernandez 
7 “Surgery of Psychic Removal” 
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همه سال  ام، و اين كار بعد از اين آمده، و اغلب دوستش داشته ام خوشم مي برگردانده
  .آزمايي است هنوز هم برايم جالب، پررمز و راز، و همواره مستلزم توان

  
قدري به آن  من بهاين موضوع چنان گسترده و پيچيده است، و  ؟چرا ترجمه مهم است

ام براي پرداختن به آن ابتدا اين پرسش كلي را با پرسش  عالقه دارم كه تصميم گرفته
ديگري پاسخ بدهم، و از روشِ پرسش در مقام پاسخ استفاده كنم، روشي قديمي و 

ترديد،  وبيش الينحلِ مسئله، و بي براي نشان دادن دشواريِ كم خورده محكشايد 
داند، روشي خوب براي به تعويق انداختن پاسخ و حتي  لمي ميطور كه هر مع همان

كم نشاني از منطق  سردواندن پرسشگر تا پاسخ قابل قبولي به ذهنتان برسد كه دست
تغييري كه من در اين ترفند قديمي ايجاد كردم اين بود كه پرسش را به . باشد داشته
نه تنها بپرسم چرا ترجمه  تر تقسيم كردم تا موضوع را عوض كنم و هاي كوچك مؤلفه

مهم است، بلكه بپرسم آيا اصالً مهم است، و اگر واقعاً مهم است، دقيقاً چه كسي به آن 
رسد ممكن است واقعاً به نحوة طرح  هايي كه به ذهن مي پاسخ. دهد اهميت مي

نويسندگان و  و ها بستگي داشته باشد؛ مثالً، چرا ترجمه براي مترجمان پرسش
كتاب مهم نيست؟ ارتباطش با  هم است؟ چرا براي اكثر ناشران و منتقدانِخوانندگان م

كند؟ تالش  سنت ادبي در هر زبان چيست؟ به زندگي متمدنانه در جهان چه كمكي مي
هاي مختلف شامل نوعي ارزيابي مقدماتي از برخي  من براي يافتن پاسخ براي اين مؤلفه

الينحلي است كه مسئلة ترجمة ادبي را  پايدار و ظاهراً تا ابد و مشكالت پردردسر
نما گرفته كه آيا ترجمة ادبي اصالً ممكن است، تا اين  اند، از اين شوخي نخ احاطه كرده

كند و جايگاه مناسب آن در دنياي ادبيات بايد  پرسش كه ترجمة ادبي در عمل چه مي
  .كجا باشد

  
 ــ را  خلوت، خودشان اي، غالباً در هاي جدي و حرفه كنم كه مترجم مي گمانمن 

دانند؛ مهم نيست كه وقتي دربارة  ــ نويسنده مي را  خواستم بگويم خودمان ببخشيد، مي
كنيم، چه چيز ديگري ممكن است به ذهنمان خطور كند، و، عالوه بر  كارمان فكر مي

اي از ناحية  گستاخيِ نسنجيده آيا اين تصور صرف. كنم كه حق با ماست مي گماناين، 
» نويسنده«كنيم كه مؤيد اين نظر باشد كه مفهوم  ست؟ ما مترجمان ادبي دقيقاً چه ميما
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 و شود؟ مگر ما صرفاً كنيزكان و غالمان فروتن و گمنام ادبيات واقعاً شامل ما مي
مؤثرترين و، در عين » نه«شناس و هميشه چاپلوسِ صنعت نشر نيستيم؟  خادمان حق
رسد، زيرا  كه در پاسخ به اين پرسش به ذهنم مياي است  ترين كلمه حال، مؤدبانه

ادبي را كه در زبان الف تأليف  اثريترين توصيف كار مترجمان اين است كه ما  ابتدايي
ــ به اين اميد كه خوانندگان   كنيم ــ يا شايد بازنويسي مي  نويسيم شده در زبان ب مي

متن را، به لحاظ احساسي و ــ   ــ منظورم، البته، خوانندگان ترجمه است زبان دوم
شناختي خوانندگان نخست  تجربة زيبا ترازِ همانند و هماي درك كنند كه  هنري، به گونه

هاي خوب به اين آرزو نزديك  ترجمه. اين آرزوي بزرگ مترجم است. آن باشد
  .روند هاي بد هرگز از خط شروع جلوتر نمي ترجمه. شوند مي

ابتدا بايد نسبت به سبك در هر دو  ي، مترجمانمتعالبراي رسيدن به هدفي چنين 
آميز خود را از بار عاطفي كلمات،  زبان حساسيت زياد پيدا كنند؛ ما بايد آگاهي انتقاد

گذارد، جوي كه ايجاد  فضاي اجتماعي پيرامون آنها، زمينه و محيطي كه بر آنها اثر مي
ود را از معاني و كنيم تا درك خ ما تالش مي. كنند پرورش و گسترش دهيم مي

تقويت كنيم و ] كلمات[معناي صريح و اصلي هاي ضمنيِ موجود در پسِ داللت
شباهت به تالش نويسندگان براي  آشنايي بيشتر  با يك  گسترش دهيم، و اين روند بي

  .اصطالح ادبي معين و افزايش مهارتشان در كاربرد آن نيست
هاي ژرف و پرطنين روح ما  اليه نوشتن، مانند هر عمل هنري ديگر، كاري است كه

آساني از آن منصرف  ها را به ها يا نويسنده كند؛ كاري نيست كه بتوان مترجم را درگير مي
آميز  شدت تناقض اين موضوع ظاهراً به. نظر كنند  راحتي از آن صرف كرد يا خود به

سند، كارِ نوي ها اثر شخص ديگري را مي است، ولي با وجود آنكه بديهي است كه مترجم
و بسياري از منتقدان، به  انامعقول و قدرنشناسي مداوم برخي ناشرنما، به رغم تحقير 

  .هيچ وجه ماية شرمساري يا مستلزم ترفندبازي نيست
به نيكوالس كاالسِ منتقد هنري  1940اي كه در سال  ويليام كارلوس ويليامز در نامه

امريكا،  وهن، پژوهشگر ادبيات قارة جا از جاناتان ك همين(گويد  و شاعر نوشته، مي
  ):كنم كه اين نقل قول را در اختيارم گذاشت تشكر مي

با ) از نظر شكل و قالب(نوشتن اثر اصلي خيلي هم خوب است، اما اگر من بتوانم حرفم را 
  كند؟ چه فرقي مي. ترجمة آثار ديگران بيان كنم، آن هم ارزشمند است
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گردانيم به اثر مترجم  وقتي اثر را به زبان ديگري برمي واقعيت انكارناپذير اين است كه
در عين حال كه به نحو اسرارآميزي همچنان به دليلي اثر نويسندة اصلي (شود  تبديل مي
كاري مثالً (فعل درستي نباشد؛ كار ما جادوگري نيست  1برگرداندنشايد ). ماند باقي مي

هاي  اي از تصميم بلكه نتيجة مجموعه، )بها به فلزات قيمتي در رديف تبديل فلزات كم
كنيم كه روايت  در روند ترجمه، سعي مي. خالقانه و نقدهاي سرشار از خالقيت است

هاي  كنيم كه بار زباني، آهنگ تر بفهميم، تالش مي تر و كامل نخست اثر را هر چه عميق
بندي، و  لههاي معنايي و القا در واژگان و جم ساختاري، معاني ضمني پنهان، پيچيدگي

ها امكان استنباطشان را  ها و نتايج فرهنگي محيط پيرامون را كه اين زير و بم دريافت
ترين برخورد ممكن با متن  اين نوع خوانش عميق. كنند، درك كنيم برايمان فراهم مي

 .ادبي است
وگو، گذشته از هوش و ذكاوت و حالت  گفت. براي مثال، داستان را در نظر بگيريد

 ه وگون، و چه بسا آشكار، از طبق هاي گونه ها، اغلب شامل نشانه شخصيتروحي 
 ،هاي توصيفي اثر در روايت و بخش .منزلت اجتماعي و ميزان تحصيالت آنهاست

شايد عناصري از طنز يا هجو در نثر  .هاي فراواني نهفته است هاي مهم و طنين نيت
و لحن ) هاي دقيق و كوتاه يا عبارت هاي بلند روان جمله(آهنگ نثر  .باشدوجود داشته 

اي، گفتار فاخر، طمطراق، زبان عاميانه، زيبايي زبان، كاربرد  هاي محاوره سبك(نوشتار 
هاي سبكي مهمي هستند، و بر مترجم واجب است كه سهم اين  صناعت) زير زبان معيار

ل ابزارها را در پيشبرد اهداف داستان و آشكار ساختن شخصيت و پيش رفتن عم
  .داستاني درك كند
. دهند هاي دقيق اين كار را، آگاه يا ناآگاه، به درجات مختلف انجام مي همة خواننده

كنند كه  ترديد در هر مقاله، در هر سخنراني، سعي مي دانشجويان و مدرسان ادبيات بي
ــ حاال  پس تالش مترجم با تالش خوانندة دقيق. به چنين تحليل عميقي برسند

ــ چه تفاوتي دارد؟ عامل  به همان اندازه گرفتارشان به كنارِ و استادان نگراندانشجويان 
منحصر به فرد در تجربة مترجمان اين است كه ما نه تنها شنوندگان متن هستيم و 

اثر  ــ يعني شنويم، بلكه گويندگان متن ديگري صداي نويسنده را با گوش ذهن مي
كنيم، هرچند به زباني ديگر، زباني  ايم تكرار مي ــ هستيم كه آنچه را شنيده شده  ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 transmute 
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واژگان و نحو، و تجربة تاريخي دارد و 1هاي فرهنگي سنت ادبي، بار كه براي خود ،
قدر احترام و ارزش قائل شد كه براي زبان نويسندة اصلي  براي همة آنها بايد همان

، و 2هاي غيرعادي پديده و ها غرابتو  ها هدف ما اين است كه همة ويژگي .قائليم
اش هستيم تا حد ممكن در  شناختي اثري را كه مشغول ترجمه هاي سبك خصوصيت

ــ  دهيم و اين كار را با قياس انجام مي. ارچوب نظام بيگانة زباني ديگر بازبيافرينيمهچ
هاي  هاي غيرعادي، و خصوصيت پديده و ها غرابت و ها يعني با پيدا كردن ويژگي

ــ  ديگر هر شيوةتكرار اثر به  .قياس ولي نه همانند در زباني ديگر شناختيِ قابل سبك
برداري از متن در زباني  اللفظي و تالش براي نسخه مثالً، با تسليم شدن به ترجمة تحت

شود، بلكه  ــ به ترجمه منتهي نمي ديگر بر اساس يك الگوي رونويسيِ كلمه به كلمه
گروتسكي است از نوع رواي حاصلش روايتير منارِ بورخس كه  پي تخود  دن كيشوت

كه كلمه به كلمه مطابق با اصل كتاب سروانتس است،  دن كيشوتينويسد،  را باز مي
اش از كتاب اصلي هم بهتر  اينكه عقيده بر اين است كه روايت منار به دليل نوگرايي گو

هيچ . هد بودگرا نقض جديِ قرارداد خوا از اين گذشته، ترجمة مكانيكي و لفظ 3.است
ناشر شرافتمندي در اين دنيا وجود ندارد كه متني را كه به اين صورت ساخته و 

چنين متني، به موجب نص صريح قرارداد، قابل قبول و . پرداخته شده باشد رد نكند
 هر چند هيچ بعيد نيست كهقابل خواندن نيست و امانت در آن رعايت نشده است، 

  .ته باشداصالت نامعقولِ خودش را داش
  :گويد مي» كار مترجم«در مقالة  4والتر بنيامين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 cultural accretions 
2 quirks 

3 Pierre Ménard 1939(» دن كيشوتير منار، نويسندة  پي«با عنوان  اي خيالي است در داستان كوتاهي نويسنده (
تازه درگذشته ارائه  نويسِ اي تحقيقي دربارة اين رمان داستان در قالب مقاله. به قلم خورخه لوئيس بورخس

، رود فراتر مي دن كيشوتكند، از ترجمة صرف  منار كه فرانسوي است و در قرن بيستم زندگي مي. شود مي
را سطر به سطر بر اساس  هايي از آن بخشو  دهد خود را از همه نظر در جايگاه نويسندة اين رمان قرار مي

را كه تفسيري قدرتمند در باب  »... ير منار پي«ستان كوتاه برخي دا. آفريند اسپانياييِ اصيل قرن هفدهم بازمي
بورخس معتقد است كه . آورند به شمار مي» واكنش خواننده«مدرنِ  درآمد نظرية پست ترجمه است، پيش

كند كه متن  پذير است، و پس از مقايسة متن اصلي و ترجمه تأكيد مي بازسازي دقيق متن در زباني ديگر امكان
ير منار غالباً براي طرح مسائل و بحث دربارة ماهيت  از مثال پي. تر است ه مراتب از متن اصلي غنيشده ب ترجمه

  .ـ م شود  نويسندگي و ترجمه استفاده مي
4 Walter Benjamin 
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زيرا، . ... اي اگر هدفش اساساً همانندي با متن اصلي باشد، ممكن نخواهد بود هيچ ترجمه
شوند،  ها كامالً دگرگون مي طور كه مفهوم كلي و اهميت آثار بزرگ ادبي طي قرن درست همان

ماند، ولي حتي  الم شاعر در زبان خودش پايدار ميك .شود زبان مادري مترجم نيز دگرگون مي
ها سرنوشتي جز اين ندارند كه به بخشي از روند رشد و گسترش زبان خود  بهترين ترجمه

قدري با برابر نهادنِ  ترجمه به. تبديل شوند و سرانجام در تجديد حيات آن مستحيل شوند
هاي ادبي تنها قالبي است كه رسالت  لبنتيجة دو زبان مرده تفاوت دارد كه در ميان تمام قا بي

اش دنبال كردن روند به كمال رسيدنِ زبان اصلي و دردهاي سخت تولد در زبان خويش  ويژه
  .)75-74(است 

، است ]به انگليسي[، مترجم برجستة آثار آلماني 1اين سخن مشهور نيز از رالف مانهايم
آورند  طور بر زبان مي ه را همانكه مترجمان مانند بازيگراني هستند كه سطرهاي نوشت

نظر مانهايم دربارة ترجمه، . آورد بر زبان مي دانست ميكه نويسنده اگر انگليسي 
رود، خردمندانه و  گونه كه از استادي چنين بااستعداد در اين هنر انتظار مي همان

بندي مانهايم نوعي كنش زباني تفسيري  ترجمه هر چه باشد، در صورت. روشنگر است
اي را با متن اصلي دارد كه كار بازيگر با فيلمنامه يا كار نوازنده با  ست، و همان رابطها

اين تصوير از كنش زباني شايد توجيهي براي اين امر باشد كه ظاهراً . اثر موسيقي دارد
من هميشه، در كمال تعجب، روند ترجمه را به صورت روندي اساساً شنيداري درك 

واسطه در دسترس ديگران است،  دهم، يعني چيزي كه بي ر ميكنم و مورد بحث قرا مي
كنم، و سپس به  به صداي نويسنده و صداي متن فكر مي. نه روندي خاموش و انفرادي

تر بشنوم، و سرانجام به نياز خودم  تر و كامل ام براي آنكه هر دو را هر چه واضح وظيفه
ويژه در ترجمة شعر  اين كار، به. است قدر مبرم براي بيان آن اثر به زباني ديگر كه همان

. كه در فصل سوم با تفصيل بيشتر به آن خواهم پرداخت، صرفاً استعاري نيست
برعكس، بخش الزمي از نگرش واقعي من نسبت به تعبير و تفسير شعري اسپانيايي، و 

در مورد من، اين كار معموالً به صورت شفاهي انجام . برگرداندن آن به انگليسي است
  .شود مي
  

انگيز اين است كه  خوانيم، ولي مسئلة جالب و شگفت شده را مي ما هميشه آثار ترجمه
در ميان همة هنرهاي تفسيري تنها ترجمه است كه بايد در مقابل اين پرسش موذيانه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ralph Manheim 
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. تواند يا بايد ممكن باشد ويرانگر از خود دفاع كند كه آيا ترجمه ممكن است، آيا مي
كند كه آيا ايفاي يك نقش نمايشي يا تفسير  به ذهن كسي خطور نمياين سؤال هرگز 

البته كه ممكن است، درست . يك قطعة موسيقي براي بازيگر يا نوازنده ممكن است
توان اين  آيا مي. طور كه بازنويسي اثر ادبي به زباني ديگر براي مترجم ممكن است همان

اينكه همكاران مترجم من اين كار را توان، كما كار را خوب انجام داد؟ به گمانم مي
با . اند دهند، ولي برخي نظري غير از اين دارند و با اين موضوع مخالف خوب انجام مي

ترين منتقدان هم در صورت لزوم با اكراه اذعان  توزترين و خبيث اين حال، حتي كينه
ات جهان به خود همين مفهومِ ادبي. شود كنند كه گهگاه چند ترجمة خوب منتشر مي مي

شده وابسته  اي مناسب براي پژوهش دانشگاهي به دسترسي به آثار ترجمه عنوان رشته
ترجمه در متصور كردن تمدني جهاني و عاري از جهل و تعصب جايگاهي  .است

اساسي و مهم دارد، و اين امر كه به هيچ وجه دستاورد كوچكي نيست تقريباً معناي 
ايم به صورت  اش مطالعه كرده كه همة ما زماني درباره» نوزايي«اين . رنسانس اروپاست

هاي بومي آغاز شد؛  ترجمة فلسفه و علم يونان باستان به التين و پس از آن به زبان
شاعران . ها بود تماسش را با آنها از دست داده بود مباحثي كه اروپاي مسيحي قرنيعني 

و فراي  1ل گارسيالسو دو ال وگاــ مث هاي شانزدهم و هفدهم اواخر قرن پانزدهم و قرن
كرات آثار كالسيك و سپس ايتاليايي را ترجمه و اقتباس  ــ به اسپانيايي 2لوئيس دو لئونِ

اشعار هوراس يا ويرژيل يا پترارك به طور طبيعي در هاي  ترجمهكردند، و اين  مي
  .آمد هاي شعر سرودة خودشان مي مجموعه

  
هاي جدي بسيار مهم است، و فقدان  نوان خوانندهترجمه براي درك ما از خودمان به ع

به عنوان مردان و زنان فرهيخته و  براي ماشده براي خواندن و پژوهش  آثار ترجمه
بياييد . وجود دارد 3هزار زبان زنده در دنيا حدود شش. كرده قابل درك نيست تحصيل

حتي . دارندفرض را بر اين بگذاريم كه تقريباً هزار تا از آنها شكل نوشتاري 
. توانند متون ادبي پيچيده را به هزار زبان بخوانند شناسان هم نمي بااستعدادترين زبان

دانند معموالً بهت و احترام ما را  ده زبان را خوب ميتنها شماري كه  افراد انگشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Garcilaso de la Vega 
2 Fray Luis de León 
3 extant 
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انگيزي هم هست، گو اينكه بايد به ياد  حيرت موفقيتانگيزند، و شكي نيست كه  برمي
هاي چندزبانه هم از هر  اي وجود نداشته باشد، همان نابغه م كه اگر ترجمهداشته باشي

اگر اين موضوع در . دانند محروم خواهند شد زباني كه نمي 990گونه آشنايي با آثار 
ها  مورد افرادي كه استعداد زباني دارند صادق باشد، فكرش را بكنيد كه نابودي ترجمه

ترجمه توانايي كندوكاو در افكار و احساسات . تبر بقية ما چه تأثيري خواهد گذاش
به ما امكان . دهد اي ديگر را از طريق ادبيات در ما افزايش مي مردم جامعه يا زمانه

زماني بيرون از پوستة خود،  دهد كه طعم استحالة بيگانه به آشنا را بچشيم، و كوتاه مي
ترجمه دنياي ما را، . كنيمخود زندگي  هاي نادرست برداشتها و  داوري بيرون از پيش

  .بخشد دهد و عمق مي ناپذير گسترش مي شمار و وصف هاي بي آگاهي ما را، به شيوه
براي نويسندگان سراسر جهان نيز ترجمة آثارشان بسيار مهم است، و از افزايش 

يكي از داليل متعدد نويسندگان براي . دهد چشمگير تعداد خوانندگانشان خبر مي
ــ برقرار كردن ارتباط با تعداد هر چه   تنها دليل هم نيستون شك بدــ كه  نوشتن

ترجمه اين تعداد را به طور تصاعدي . بيشتري از مردم و تأثير گذاشتن بر آنهاست
آورد كه خوانندگانِ هرچه بيشتري تحت  دهد، و اين امكان را به وجود مي افزايش مي

ه زبان اولشان به لحاظ تعداد گويندگان براي نويسندگاني ك. تأثير نويسنده قرار بگيرند
. اي مخاطب ضروري است مالحظه  آن زبان محدود است، ترجمه براي جلب تعداد قابل

كنند ولي ممكن است عمدة  مي تكلّمها نفر به زبان اول آنها  براي نويسندگاني كه ميليون
يت نداشته باشد، سواد باشند يا چنان فقير باشند كه خريدن كتاب برايشان اولو آنها بي

هاي مضحك وضعيت ادبي كنوني ما  يكي از شگفتي. ترجمه باز هم يك ضرورت است
بريتانيا و  و هايي كه هر سال در اياالت متحد اين است كه با وجود اينكه تعداد ترجمه

ــ مثالً در قياس با كشورهاي صنعتي اروپاي غربي يا  زبان مابقي دنياي انگليسي
نويسندگان و  انگيز است، بيشترِ شود اندك و رقت منتشر ميــ  امريكاي التين

. زبان عرضه شود هايشان در بازار نشر انگليسي كنند كه كتاب كارگزارانشان آرزو مي
فناوري و ديپلماسي زبانِ ميانجيِ دنياست، و در مناطقي كه اكثر  و انگليسي در تجارت

، گو اينكه ظاهراً دانند مينگليسي ا اغلبمردم باسوادند و قدرت خريد كتاب را دارند 
چند سال پيش تخمين زد كه  1فيليپ رات. َشوند خريداران كتاب روز به روز كمتر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Philip Roth 



 مقاله
  5، پياپي )1391 و تابستان بهار( 3/1 ادبيات تطبيقي

 چرا ترجمه مهم است
 

36 

خرند، و بعد گفت كه وقتي كتابت  در اياالت متحد چهار هزار نفر هستند كه كتاب مي
ة پر ليوان اگر بخواهم نيم. اي ها فروختي، اصل فروشت را كرده را به آنها و به كتابخانه

در . است دهزگذارم كه رات، طبق معمول، گوشه و كنايه  را ببينم، فرض را بر اين مي
  .غير اين صورت، خيلي هم مطمئن نيستم

اي  اساس و دوپهلو دربارة جايزة نوبل اين است كه هيچ نويسنده يكي از شايعات بي
او را حتي براي جايزة تواند اميدوار باشد كه  كه آثارش به انگليسي ترجمه نشده نمي

در . دانند مينوبل ادبيات در نظر بگيرند، چون انگليسي تنها زباني است كه همة داوران 
هاي ديگر، مثل فيلم، صادق  واقع، اين نظر ظاهراً در مورد استفاده از كتاب در رسانه

 بعيد است هرگز از روي كتابي كه به انگليسي ترجمه نشده فيلمي ساخته شود كه. است
  .اي پخش شود در سطح گسترده

تر و به  اي ديگر كه شايد تا اين حد روشن نباشد ولي به مراتب مهم ترجمه به شيوه
اي وراي مسائل جايزة مالي، هر قدر هم كه قابل  ــ شيوه طرز عجيبي تأثيرگذارتر است

 اي قطعه گونه كه والتر بنيامين در همان .گذارد ــ بر هنرمندان خالق اثر مي مالحظه باشد
ها و  كند، ترجمة ادبي زبان را از تأثيرها و دگرگوني تر نقل شد اشاره مي كه پيش
شدة  ادبيِ ترجمه 1هاي ها و دريافت سازد، و اين امر در غياب سبك ها سرشار مي تركيب

بود، يعني بدون ارزش و اعتبار اصليِ ادبيات كه منشأ آن بيرون از  خارجي ممكن نمي
سليقگي  شده در آنچه با كج به كالم ديگر، ادبيات ترجمه .زبانه است كاي صرفاً ي حوزه

  .بخش و فراگير دارد تأثيري زندگي شود خوانده مي» زبان مقصد«
با صراحت به اين  2»شگفتي نرودا«اي با عنوان  در مقاله 1964رابرت بالي در 
  :موضوع پرداخته است

ابتدا رو به جلو ربط بدهيم، تخيلي كه  كندهپراتخيل مدرن را به تخيل كه ما تمايل داريم 
حركت تخيل در  .پرد گردد و از اين شاخ به آن شاخ مي كند، برمي ، توقف ميكند ميحركت 

نيروي تخيل به هم پيوند  ةگيرند اشعار نرودا رو به جلو است، و كل شعر را در جريان اوج
  .كند ت مياو موجود جديدي است كه زير سطح همه چيز حرك. ... دهد مي

كه روش درست (شناسد  را از پايين به باال مي يچيزر كند، ه زمين حركت مي چون زيرِ
در مقايسه . ماند و در نتيجه هرگز براي يافتن نامش در نمي) ستهابراي شناختن ماهيت چيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 perceptions 
2 Robert Bly, “The Surprise of Neruda” 
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با او، شاعر امريكايي شبيه به نابينايي است كه روي زمين درخت به درخت، خانه به خانه 
، حال آنكه »خانه«زند  مي فريادكند، و بعد  مدتي طوالني لمس ميبراي ، هر كدام را رود مي

  .)28 كوهن(دانيم كه خانه است  مي اپيشما پيش

شود براي سالمت و  تأثير آن نوع كشف هنري كه از طريق ترجمه ممكن مي
ي باشد كه اين تأثير شايد يكي از داليل. سرزندگي هر زبان و هر ادبياتي بسيار مهم است

. هاي ملي جايي ندارد ها غالباً در تاريخ ادبيات العاده مهم بين نويسنده هاي فوق ارتباط
مفهومي بسته و محدود مبتني بر تمايز ميان بومي و بيگانه است كه در » ادبيات ملي«

معتبر و مفيدي است، ولي  1گذاريِ شك تفاوت بيبرخي مناطق و تحت شرايط خاص 
در ترجمه، سعي در انكار و نفي اثر . رود ه واسطة ترجمه از بين ميدر حوزة نوشتن ب

. ترين تأثيرات آن است افكنانه كم غلبه بر تفرقه يا دست 2براي ساختن برج بابل الهيكيفر 
جهان  زبانيِ رِاي منسجم و هماهنگ از ادبيات در تكثّ ترجمه بر امكان بالقوة تجربه

ها، و انواع گوناگون تجربه و ادراك  هاي ميان زبان در عين حال، تفاوت. كند تأكيد مي
اين موضوع، به نظر من، تناقض . ستايد توانند بيان كنند، مي ها مي انساني را كه اين زبان

 .بلكه حاكي از وسعت و شمولِ هم ادبيات و هم ترجمه است. نيست
باط موجود ها در نتيجة ترجمه، ارت يك نمونه از مبادالت سودمند بسيار ميان زبان

ناپذيري به  ماركز در جواني شوق سيري. بين ويليام فاكنر و گابريل گارسيا ماركز است
هاي او را، در كنار  هاي اسپانياييِ رمان هاي فاكنر داشت و ترجمه خواندن داستان

او طي . بلعيد نوشتند، مي هاي ديگري مي هاي بسياري نويسندگان ديگر كه به زبان كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 differentiation 

واقع، ها و نژادها آفريده باشد و داستان برج بابل، در  رسد كه بشر روايت برج بابل را براي توجيه اختالف زبان به نظر مي 2
ها و برخي اشارات كتاب مقدس،  بر پاية افسانه. كيفري ناگزير و آسماني براي سركشي و عصيان بشر است

، پس عهد عتيقروايت  بر طبق. گفتند و ناهمزباني از برج بابل آغاز شد ها ابتدا همه به يك زبان سخن مي سانان
كردند در دشت شنعار سكني گزيدند و براي آنكه روي  كه همه به يك زبان تكلم مي ابناء بشراز طوفان نوح 

چون خداوند نزول كرد و اين . ا آسمان برسدزمين پراكنده نشوند به ساختن شهري پرداختند، و برجي بلند كه ت
اند و اآلن  همانا قوم يكيست و جميع ايشان را يك زبان و اين كار را شروع كرده... «:شهر و برج را بديد، گفت

اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش . هيچ كاري كه قصد آن بكنند از ايشان ممتنع نخواهد شد
از آن سبب آنجا را بابل ناميدند زيرا كه در آنجا خداوند لغت تمامي اهل .... ر را نفهمندسخن يكديگ تاسازيم 

، سفر عهد عتيق(» جهان را مشوش ساخت و خداوند ايشان را از آنجا بر روي تمام زمين پراكنده نمود
  .ـ م) 11:پيدايش
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ياد  زبان محبوب خود به عنوان نويسندة انگليسي هايش اغلب از فاكنر بتها در صح سال
در  1در مهماني شامي در خانة ويليام استايرن 1995اين قضيه در تابستان . كرده است

وگويي طوالني بين اين نويسندة كلمبيايي و بيل  موضوع گفت 2جزيرة باغ انگور مارتا
 صد سال تنهاييتر گفته بود  كه پيش(د، بود جمهور پيشين اياالت متح كلينتون، رئيس

). ترين رمان پنجاه سال اخير است و آن را اثر داستاني محبوبش خوانده بود مهم
كارلوس فوئنتس هم در اين جمع حضور داشت، و وقتي گفت كه كتاب محبوبش 

 خشم و هياهوگوييِ بِنجي در  است، كلينتون بلند شد و بخشي از تكابشالوم، ابشالوم 
  3.را از بر خواند
 ،اي مايه درونهمچون ، 4روشنايي ماه اوت، خواندنِ رمانِ ام كه روايت كنم زندهدر كتابِ 

ادامه در روايت ماركز از سفر او و مادرش به آراكاتاكا براي فروش خانة خانواده 
 نويسي الزم هايي را كه براي آموختن فوت و فن داستان تا آن هنگام همة كتاب«: يابد مي

در ميان شياطين حامي من، ويليام . ... داشتم به صورت ترجمه يا اقتباس خوانده بودم
... ماندم كه كتاب بخوانم  در اتاقم مي«: گويد بعد مي .)6، 4(» فاكنر از همه وفادارتر بود

ها مثل  اين كتاب... رسيدند  بخت و اقبال به دستم مي به ياريخواندم  هايي كه مي كتاب
تازگي ترجمه شده و، پس از ركود  به. آمده باشند ودند كه تازه از تنور درهايي ب نان

به اين . درازمدت نشر به دليل جنگ جهاني دوم، در بوئنوس آيرس چاپ شده بودند
الرنس و آلدس هاكسلي، گراهام گرين و . اچ. ترتيب، خورخه لوئيس بورخس، دي

هاي ديگر را كشف كردم  و خيليگيلبرت چسترتن، ويليام آيريش و كاترين منسفيلد، 
جيمز جويس  اوليسِدربارة ). 246-245(» كه همة دنيا قبالً آنها را كشف كرده بودند

كردم در درونم وجود  نه تنها كشف دنياي نابي بود كه هرگز تصور نمي«: نويسد مي
يم نيز ها داشته باشد، بلكه در زمينة آزادسازي زبان و استفاده از زمان و ساختار در كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Styron )1925 2006  ـ (راي او ه از جمله رمان. نويس امريكايي رمانرناعترافات نَت ت )است كه ) 1967

مبناي فيلم موفقي دربارة ) 1979( انتخاب سوفيرمان معروف ديگرش . جايزة پوليتزر را برايش به ارمغان آورد
  .ها قرار گرفت ـ م هاي زندگي در اردوگاه مرگ نازي تجربه

2 Martha’s Vineyard 
3 Absalom, Absalom! )1936 ( وThe Sound and the Fury )1929 ( دو رمان معروف به قلم ويليام فاكنر

  .ترين نويسندگان امريكا و برندة جايزة نوبل ادبيات ـ م از مهم ،)1962 ـ 1897(
4 Light in August )1932(رمان ديگري نوشتة ويليام فاكنر ـ م ،.  
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كافكا را چنين آثار و سرانجام تأثير نخستين خوانش  .)247(» كمك فني ارزشمندي بود
 مسخِاين كتاب . گذشته نخوابيدم از آن پس، ديگر هرگز با آسودگيِ«: كند توصيف مي

كافكا با ترجمة آزاد بورخس، چاپ انتشارات لوساداي بوئنوس آيرس بود، و از 
ام را عوض  ادبيات جهان است، مسير زندگيدر مهم  تيصناعنخستين سطرش كه امروز 

طور كه  شايد ماركز اين ترجمه را به اين دليل آزاد خوانده كه، همان ). 249(» كرد
دهد، از بورخس آموخته كه كافي است نويسنده چيزي را بنويسد  خودش توضيح مي

 ،قطعات كوتاه دست در اين نويس چيره به هر روي، اين رمان. تا به حقيقت بپيوندد
اي به ياد  اي جوان به شيوه توسط نويسنده را نويسي داستان آموختنگستردگي و وضوحِ 

. شد هاي ادبي هرگز ممكن نمي كه بدون وجود ترجمه ختنيكند، آمو ماندني زنده مي
گيري شخصيت او به  هاي ديگري كه ماركز خواند، در شكل ها، و همة كتاب اين كتاب

اي داشتند و اين امكان را برايش فراهم كردند كه هنگام  كننده ثير تعيينعنوان نويسنده تأ
  .از راه دور بودند واقع استادانِ كتاب خواندن شاگرد نويسندگاني باشد كه در

  
اند، توصيفي  امريكاي التيني خواندهزبانِ  انگليسيفاكنر را زماني مشهورترين نويسندة 
سروانتس است  1اهراً فاكنر وارث سبك فراگيرظ. كه شايد فراتر از شوخي صرف باشد

زبانِ پس از خود تأثيري بسيار ژرف، چه مثبت و چه  كه بر همة نويسندگان اسپانيايي
از اين . منفي، به جا گذاشته، و سپس اين سبك را به زبان انگليسي منتقل كرده است

ژانر، قطع نظر  گذشته، سروانتس شكل و فرم داستان مدرن را خلق كرد، و اين تحول در
 ويژه در انگلستانِ گيري رمان در اروپا، به شكل. نويس، اهميتي بنيادي دارد از زبان داستان

 دن كيشوتساز هنري فيلدينگ، كامالً بر اساس الگوي  قرن هجدهم و در اثر دوران
دن ترجمة انگليسيِ . صورت گرفت كه پس از انتشار تقريباً بالفاصله ترجمه شده بود

منتشر شد، نخستين ترجمه از بخش اولِ رمان  1611كه در  ،به قلم تامس شلتن كيشوت
اين نظر كه شكسپير . منتشر شده بود 1605سروانتس به زباني ديگر بود كه خود در 

دن هاي فرعي بخش اولِ  قصد داشته بر اساس ماجراهاي قهرمان يكي از روايت
يا واقعاً اين نمايشنامه را نوشته هرچند اي بنويسد،  به نام كاردنيو نمايشنامهكيشوت 

ويژه به دليل وجود ترجمة شلتن و موفقيت آن در انگلستان  متأسفانه گم شده است، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 expansive 
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وجهيِ تأثير  اي كه آغازگر تاريخ طوالني و چند ترجمه ،براي منظور ما جالب توجه است
ر شيوة نوشتن فاكنر ترديد ب ها، و بي نويس سروانتس بر رشد رمان، بر شيوة نوشتن رمان

  .بود
عصر  زبانِ ترين نويسندة انگليسي ترديدي نيست كه در اواسط قرن بيستم فاكنر مهم

اش  هاي سروانتسي فصيح و باروكيِ او با طنين و سبك مطنطن. در امريكاي التين بود
 هايي زبان آشنا بود، ولي نگرش اساطيري فاكنر به زمين و آدم براي خوانندگان اسپانيايي
كنند كه ابعاد تاريخي وسيعي داشت و چندين نسل را در بر  كه روي آن زندگي مي

عقيدة من، از اهميت فراوان او در رشد و گسترش رمان در امريكاي   ، به گرفت مي
نه تنها . تر بود كننده ويژه پديدة موسوم به شكوفايي ادبي، به مراتب تعيين التين، و به

نويسان  ماريو بارگاس يوسا و بسياري از ديگر رمان ماركز، بلكه كارلوس فوئنتس،
اگر آثار . دارند) و مسلّماً به سروانتس(معاصر امريكاي التين دين سنگيني به فاكنر 

كدام از اين  فاكنر و بسياري نويسندگان ديگر هرگز ترجمه نشده بود، هيچ و سروانتس
 .يافت غني ادبي امكان تحقق نمي 1هاي  بارورسازي
تازه (ن منوال، رمان معاصر در زبان انگليسي نيز بدون در نظر گرفتن ماركز به همي

تأثير . متصور نيست) اگر خورخه لوئيس بورخس و خوليو كورتاسار را نديده بگيريم
طور كه تأثير فاكنر در امريكاي التين  ــ طبعاً به صورت ترجمه، همان هاي ماركز نوشته

نام  ــ در طيفي از نويسندگان صاحب انيايي بوداً از طريق زبان اسپعمدتبدون شك 
. آشكار است كه توني ماريسن، دان دليلو و مايكل چابن تنها چند تن از آنها هستند

جويس كشف  اوليسِاي كه ماركز در  نظيري است، مگر نه؟ آزادي تعمق كردن كار بي
، از طريق تأثير هايي كه در زمينة ساختار و تكنيك از او و فاكنر آموخت كرد، و درس

زبان  نويسان انگليسي تري از داستان ترجمة آثار اين نويسندة كلمبيايي به نسل جوان
اين روند خالق كشف كه به نويسندگان بزرگ امكان داده تا در . منتقل شده است

عرصة نويسندگي قدرتي فراتر از حد و مرزهاي تنها يك زبان و يك سنت ادبي داشته 
ترجمه، در واقع، . يافت شده تحقق نمي هاي ترجمه ي به كتابباشند، بدون دسترس

نيروي قدرتمند و غالبي است كه امكان ورود به آن دنياهاي ادبي را كه الزاماً در يك 
 ادراككند، و از اين طريق  شوند براي نويسنده فراهم مي سنت ملي يا زباني يافت نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 cross fertilization 
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ها، فارغ  نويسنده. بخشد عمق مي دهد و تكنيك و ساختار گسترش مي و او را از سبك
ها و  هاي اساساً مخرب دربارة تأثير و نفوذ، حرفة خود را درست مانند نقاش از دغدغه
اً گذشته است، البته به عمدتدورة شاگردي مستقيم . آموزند ها از يكديگر مي موسيقيدان

هاي  اههاي نويسندگي خالق، كارگ مثل دوره(هاي رسمي و دانشگاهي  استثناي محيط
هاي ديگر استاداني پيدا  توانند به شيوه ، ولي هنرمندان مي)هاي هنرستان آموزشي، يا دوره

كار قرار  هاي بيشتر در اختيار نويسندگان تازه هاي بيشتري از سرزمين هر چه كتاب. كنند
كند  اي كه تخيل ادبي را روشن مي بگيرد، جريان بالقوة تأثير خالق شديدتر و جرقه

بديل و مهم در گسترش  ترجمه از طريق  بارورسازيِ چندزبانه نقشي بي. شود مي گيراتر
شكل گرفتن جامعة نويسندگان در سطح جهاني بدون ترجمه . كند هاي ادبي ايفا مي افق

  .ممكن نيست
هاي ديگر  هاي ادبيات گوته معتقد بود كه اگر ادبياتي درها را به روي تأثيرها و كمك

نه تنها ادبيات بلكه خود . افتند كند و منابعش از اعتبار مي ك ميببندد، خود را مستهل
هاي  ورود شيوه. كند  كند رشد مي هاي ديگر ارتباط برقرار مي زبان نيز همچنان كه با زبان

گري  جديد بيان به زبان موجب گسترش گنجينة كلمات، و افزايش توانايي القا و تجربه
ها كه با ترجمه همراه است نه تنها  گشوده شدن افقبه كالم ديگر، . شود در ساختار مي
ر ماهيت خود آن زبان دگويندگان و نويسندگان يك زبان، بلكه حتي  و بر خوانندگان

هاي بيان  هر چه زباني بيشتر پذيراي ورود و انتقال عناصر جديد و سبك. كند تأثير مي
انگيز است  چه غم. شود رتري ميپذي مؤثرتر و انعطاف و تر بيگانه باشد، ابزار بيانيِ بزرگ

متمايل به حذف و  هاي اجتماعيِ ندان و جنبش هاي هيچ هاي حكومت تأمل دربارة تالش
كنند، و به اين ترتيب ابتدا  هاي ديگر را در سرزميني منع مي طرد كه استفاده از زبان

اگر امواج . ددهن كنند و بعد به آن پر و بال مي اي يك زبان را اختراع مي افسانه» خلوصِ«
هاي پربار بينافرهنگي و چندزباني در سراسر جهان  ناپذير و ناگزيرِ جريان مقاومت

نباشد، زباني كه آنها آرزوي حفظ كردنش را دارند سرانجام به دليل عدم دسترسي به 
  .شود رود و فقير مي شود، تحليل مي هاي تازه و ناشناختة بيان و ارتباط فرسوده مي شيوه
  

به اغلب ها  گويي ها و ادبيات خواننده است، شخصيتي كه در كلي هاي كتاب محور بحث
اند،  ها مطرح اي وجود ندارد، فقط خواننده شود، گو اينكه در آن معنا خواننده او اشاره مي
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بيني به متني  هاي نامتعارف، غيرمعمول و كامالً غيرقابل پيش يعني افرادي كه به شيوه
پارچه در  يك ماالً بايد، به همين منوال، از اين نوع انتزاعِاحت. دهند واكنش نشان مي

اشارة كلي به نويسندگان، مترجمان، ناشران و منتقدان پرهيز كنيم، ولي مقاومت در برابر 
هاي كلي دربارة وضعيت كنوني  ويژه وقتي درگير بحث اين وسوسه دشوار است، به

  .كتاب هستيم
گيرند، به دست گرفتن يك اثر  يلي جدي ميبراي آن دسته از ما كه ادبيات را خ

داستاني براي خواندن آغاز يك ماجراست، ماجرايي كه هيجانِ پيش از وقوعش قابل 
قياس با احساسي است كه به گمانم ورزشكار هنگام گرم كردن بدنش براي مسابقه 

اش  آغاز روندي است كه نتيجه: شود دارد، يا كوهنورد هنگامي كه براي صعود آماده مي
دهد، ولي ممكن  نامعلوم است، روندي كه نويد شور و هيجان و شعف موفقيت را مي

اي  خوانندگان متعهد در مرحله. است به همان سادگي به سرخوردگيِ تلخي منتهي شود
خود را دربارة زندگي از ادبيات  هاي ناچيز شوند كه بخش اعظم دانسته متوجه مي

تواند  اند، ولي تجربه مي هاي مهم براي ما آموزنده هترديدي نيست كه تجرب. اند آموخته
ترين نوع تجربة غيرمستقيمي كه من  ترين و عميق مستقيم يا غيرمستقيم باشد، و گسترده

 زبانِ داستانيِ در آثارِ. شويم شناسم همان است كه در آثار ادبي با آن مواجه مي مي
بينيِ موجود در  غيرقابل پيشهاي ناشناختة رفتار و برخوردهاي  به شيوه ،انگليسي

انگيز  هاي استادانة هنري جيمز يا اديت وارتن توجه كنيد، به بينش حيرت گشايي راز
فيليپ رات، به تلخيِ شكست در آثار ارنست همينگوي، به فرهيختگيِ بيزار از زندگيِ 

يا كننده و حساسيت شديد جيمز جويس يا ويرجين پردازيِ خيره گراهام گرين، به تجربه
بعد به ياد بياوريد نخستين بار كه رماني از فئودور . وولف در مورد شخصيت
باره چقدر از مسائل كامالً بيگانه و جديد حيرت كرديد، يا  داستايفسكي را خوانديد، يك

العادة مشاهدات گوستاو فلوبر پي برديد، يا به ژرفاي درك  فوق گاه كه به دقت آن
ها كه هميشه هم مهرآميز نيست، يا به خطر  ش با آدمتوماس مان از تاريخ و برخورد

هاي  نگاري ژوزه ساراماگو، و فجايع دردناك و عجيبِ وقايع 1گرايي افراطيِ خياليِ واقع
هاي روس و  نويس ام را هنگام كشف رمان نوجواني دورانمن هرگز . 2سيبالد. جي. دبليو

تركد باد  ل بادكنكي كه هرگز نميانگار دنيا گسترده شد، مث: ام فرانسوي فراموش نكرده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hyperrealism 
2 W. G. Sebald 
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بيني كه در تصورم  هايي چنان متنوع و غيرقابل پيش كرد؛ و همچنان كه در شخصيت
هايي مثل استاندال و  ترديد نويسنده بي. تر شد تر و ژرف  كردم، وسيع گنجيد تأمل مي نمي

هم تصورش . هايي خلق كردند هايشان كهكشان بالزاك، گوگول و تالستوي در نوشته
تقريباً از تحمل ما خارج است كه ممكن است از اين دنياها محروم شويم  و محال است

  .هايشان را بخوانيم دانيم كه كتاب قدر فرانسه و روسي نمي چون آن
ها ابتدا به انگليسي و بعد به صورت ترجمه، و بعدها به  من با خواندن رمان

شخصاً از واقعيت امر غيرقابل ) رو گهگاه به يكي دو زبان روميايي ديگ(اسپانيايي 
تصور، از گوناگونيِ رايج و عدم تشابه حاكم بر   امر غيرقابل بيني، از حضور فراگيرِ پيش

غايت مهم براي مواجه شدن با اين عرصة  ها مطمئن شدم، و بعد چند راه به مسائل انسان
، همچنان ساليان در طول. كم از آنها آگاه شدم ــ يا دست در حال دگرگوني را آموختم

 دستخواندن به با ام، آن نوع ادراكي كه  كه به كندوكاو در دنياي داستان مشغول بوده
شود، تا حدي كه به زندگي  تر مي يابد روز به روز در من گسترده آيد و بسط مي مي

ايد كه  آيا تا به حال بارها به اين فكر نيفتاده. كند پيدا مي ترشسگعادي و ملموس 
آگاهيِ  وگوها در خيابان، رستوران يا قطار در قالب نوعي پيش ها و گفت هبرخي صحن

هاي داستاني  بورخسيِ واقعيت نويسندگي از جانب برخي نويسندگان، يا يك جور خلقِ
راست از رمان هاي تورگنيف يا كافكا يا  ارچوب واقعيت فيزيكي و عيني، يكهدر چ

اي كه براي  كه هر آن شيوه ايد تعجب نكرده آيند؟ و آيا از اين موضوع گراس بيرون مي
ها بيرون   ايد نيز احتماالً از همان رمان ها انديشيده واكنش نشان دادن به آن موقعيت

  آيد؟ مي
  

توانستيم  كه مي  شديم اگر تنها دنياهاي داستاني تصورش را بكنيد كه چقدر مأيوس مي
هايي كه  تقيم ما، آنها بودند كه به زبانهاي ادبي غيرمس در آنها كندوكاو كنيم، تنها تجربه

آيد و،  اين محروميت به وصف در نمي. اند خواندنشان برايمان آسان است نوشته شده
شما، به معني آن است كه شايد هرگز امكان خواندن آثار   هاي زباني بسته به مهارت

پاردي، سروانتس هومر يا سوفوكلس يا سافو، كاتولوس يا ويرژيل، دانته يا پترارك يا لئو
 .يا لوپه يا كوِدو، رونسار يا رابله يا ورلن، تالستوي يا چخوف، گوته يا هاينه را نيابيد

پايان است، گو اينكه من  انگيز هم عمالً بي حتي فهرستي سرسري از نويسندگان بهت
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ام يا از قرن نوزدهم جلوتر  براي تهية آن پايم را حتي از اروپاي غربي بيرون نگذاشته
 شمارِ هاي بي هاي زبان بعد سعي كنيد تصور كنيد كه هرگز با هيچ يك از ادبيات. ام نرفته

ل لهستاني، چك، ها شام دانيد آشنا نشويد؛ در مورد من، اين زبان ديگري كه احتماالً نمي
شمار خاورميانه، آسيا و افريقا  هاي بي ، بلغاري، تركي، روسي و همة زبانآلماني، مجاري

كند كه به وجه  مين تصور خشك و خالي دورنمايي را تصوير ميه. شود مي
  .كننده است انگيز و مأيوس ناپذير و غيرقابل باوري غم تحمل

آور بسياري از  كنندة امروز نشر يا تمايل تأسف بياييد يك لحظه وضعيت نگران
. نيماهميت شمردن آنها فراموش ك  ها يا بي قيدي در رفتار با مترجم ناشران را به بي

واقعيت اين است كه بسياري از خوانندگان معموالً ترجمه را كاري چنان بديهي فرض 
ظاهراً ما . شوند ها اغلب ناديده انگاشته مي كنند كه هيچ تعجبي ندارد كه مترجم مي

رود كه  ــ چنان عادي و مألوف كه بيم آن مي بخش آشنايي از منظرة طبيعي هستيم
هاي زبان انگليسيِ  دليل است كه بسياري از گروه شايد به همين. نامرئي شويم

ها غالباً حق انحصاري تدريسِ آنچه را به انتخاب خود ادبيات جهان يا علوم  دانشگاه
كنند كه  هايي براي مطالعه تهيه مي دانند، و فهرست خود مي خوانند از آنِ انساني مي

شده در  گنجاندن آثار ترجمهتوانم با  من نمي. شده است شامل تعداد زيادي آثار ترجمه
هاي خارجي و استادان ادبيات  هاي زبان اي مخالف باشم، ولي گروه هيچ فهرست مطالعه

ها، يعني كساني كه در آثار مورد مطالعه واقعاً تخصص دارند، عمالً مورد  اين گروه
آيا . نمام منطق يا انسجام اين موضوع را درك ك هرگز نتوانسته. گيرند اعتنايي قرار مي بي

شده و آثاري  دانشگاهي، كسي هست كه از تفاوت آثار ترجمهشوراي آموزشِ جايي، در 
اند خبر نداشته باشد يا نتواند آن را تشخيص بدهد؟ بهترين  كه به انگليسي نوشته شده

رسد اين است كه اين آشفتگيِ مسخره شايد يك ويژگي  اي كه به فكرم مي بهانه
 . دانشگاهي باشد

 
شده، چه كالسيك و چه  ا به عنوان خوانندگان متعهد به وجود آثار ترجمهدنياي م

ي بزرگ در كشورهاي ولي عجيب اين است كه ناشران تجارمعاصر، وابسته است؛ 
آور حاكي از آن است كه، مثالً، در  آمار تأسف. اند زبان با انتشار آنها مخالف انگليسي

شود  هايي كه هر سال منتشر مي د از كتاباياالت متحد و بريتانيا تنها دو يا سه درص
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در اروپاي غربي، در  .هيوالي ترجمه نيست اين ويژگيِ جهانيِ. ترجمة ادبي است
كشورهايي مثل فرانسه يا آلمان، ايتاليا يا اسپانيا، و در امريكاي التين اين رقم بين 

رِ صنعت نش خودبينيِدانم، ولي  علتش را نمي. وپنج تا چهل درصد است بيست
شده، صرف نظر از  آثار ترجمه. است تغيير غيرقابلناپذير و  زبان ظاهراً تزلزل انگليسي

اينكه شايد نويسندگان و خوانندگان ارزش بيشتري براي آنها قائل باشند، براي اكثر 
ها در بسياري موارد عمالً  در واقع، ترجمه. مؤسسات انتشاراتي جذابيت چنداني ندارند

نام گل به ياد بياوريد كه (ي موفق باشند شايد از نظر تجار. شوند ميرو  بهبا مانع رو
و هر اثري به قلم بوالنيو در اين كشور با چه استقبالي  ،دن كيشوت، بيوولف، سرخ

ولي، با اين وصف، اكثر ناشران امريكايي و بريتانيايي اساساً با فكر  ،)مواجه شدند
هايشان همواره محدود  شده را در فهرست هكنند و تعداد آثار ترجم ترجمه مخالفت مي

چند سال پيش، در كمال ناباوري، از ويراستار ارشد ناشر معتبري شنيدم . دارند نگه مي
تواند بكند چون همين حاال هم در  كه حتي فكر پذيرفتن يك ترجمة ديگر را هم نمي

  .شده دارد فهرستش دو كتاب ترجمه
كم  ــ توجيهي كه دست ضديت با ترجمه هاي هميشگي براي پديدة يكي از توجيه
زبان شوقي براي  ها در خوانندگان انگليسي ــ اين است كه ترجمه ام من بيشتر شنيده
برحسب اتفاق، علت احتماليِ اكراه ديرين و همواره ابلهانة (انگيزند  خواندن برنمي

به زبان  ناشران براي چاپ نام مترجم، در اندازة قابل خواندن، روي جلد كتابي كه
اين يكي ديگر از آن عقايد پوسيدة نشر است ). ديگري برگردانده شده نيز همين است

ظاهراً . كه به عنوان حقيقت ازلي مطرح شده است، ولي به نظر من اصالً منطقي نيست
آيا دليل : مرغ شده است محور گرفتار يكي از آن معماهاي مرغ و تخم ـ  صنعت نشرِ بازار
قدر ناچيز است محدود  زبان اين شده در دنياي انگليسي شار آثار ترجمهاينكه ميزان انت

اند كه تعداد   ها از اين جهت كم هاست، يا خوانندگان ترجمه بودن خوانندگان ترجمه
است،   گذارند بسيار كم زبان در اختيار خوانندگانشان مي هايي كه ناشران انگليسي ترجمه

آيند  به شمار مي» مهجور«هايي كه  تر از زبان جوان هاي آثار نويسندگان ويژه ترجمه به
اين ارقام ). شود ها غير از اروپاي غربي اطالق مي  صفتي كه به زبان همة سرزمين(

زبان نشانه يا  ها در دنياي انگليسي انگيز و ناگوار دربارة پايين بودن نسبت ترجمه حيرت
و به زيان ما و به طور كلي به  ايم، مظهر ديوار آهنين جديدي است كه دور خود كشيده
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، و ندشو دانم كه خوانندگان ادبيات روز به روز كمتر مي من مي. زيان ادبيات است
رو  روبه بسيارهاي خوب در بازار با مشكالت  جدي و متعهد براي عرضة كتاب ناشران
كنند  ها و افرادي كه آنها را خلق مي رسد كه ترجمه با اين حال، اغلب به نظر مي. هستند

ممكن است به هدف بسيار راحتي براي يك صنعت در تنگنا تبديل شوند، هرچند 
ها و ناديده گرفتن ترجمه هيچ كمكي به حل معضلِ جديِ  ضايع كردن حق مترجم

  .كند كاهش تعداد خوانندگان نمي
 

كنم كه نظرم  اعتراف مي. دهند ظاهراً منتقدان حتي كمتر از ناشران به ترجمه اهميت مي
به كه اكثريت قاطع آنها تمايل ندارند . سبت به بيشتر منتقدان كمابيش بدبينانه استن

، حتي سخني بگويندكنند  طور جدي دربارة ترجمه يا كساني كه در اين حوزه كار مي
آور و  هاي آنها شگفت ها و تحريف غفلت. كنند اي را نقد مي شده گاه كه كتاب ترجمه آن
منطق است كه نام مترجم نه تنها هيچ اهميتي  دعاي ناشران بيترديد به اندازة اين ا بي

بسيار  منتقدانيكي از . ندارد بلكه احتماالً مانعي جدي در راه موفقيت كتاب است
نوشت، زماني  مشهور دنياي ادبيات كه به طور مرتب براي نشرية ادواري معتبري نقد مي

اي به ترجمة آن  هيچ اشاره شده مهرمان ترجيك اش دربارة  در دفاع از اينكه در مقاله
تواند دربارة ترجمة آن چيزي  داند، نمي اثر را نمي رده است گفت كه چون زبان اصليِنك

گفت كه هدف از چنين بحثي در نقد آزمودنِ صحت و دقت  در واقع، تلويحاً مي. بگويد
كه كتاب ولي مسئله اصالً اين نيست، چون هر مترجم متبحري، پيش از آن. ترجمه است

  .اش را آزموده است به دست ناشر برسد، بارها صحت و دقت ترجمه
كنند،  با اين حال، بر خالف بسياري از نشريات كه به نام مترجم اشاره هم نمي

خواهند كه در نقدشان ذكر كنند كه كتاب مورد  برخي ظاهراً از نويسندگان خود مي
مهم، مگر در چند مورد  بحث از زبان ديگري ترجمه شده است، و اين ضرورت

. شود تأمين مي» ترجمه شده«محتوايي در كنار فعلِ  اهميت و بي استثنايي، صرفاً با قيد بي
قدر  همين است، ولي در شگفتم كه منتقدان همين اين قيدهاي تكراريِ پرطرفدارمنشأ 

اي كه در  ندهمنتقدان، مانند نويس معموالً از نقد پيداست كه بيشترِ. دانند را هم از كجا مي
كنم كه  دانند، و گاهي شك مي به او اشاره شد، زبان اصلي متن را نمي سطور پيشين

قيد مورد  بپرسمكه شود  مايگيِ شديد موجب مي اين تُنُك. حتي ترجمه را خوانده باشند
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با اين وصف، آنها در . اند بحث را در قياس با چه چيزي براي عمل ترجمه به كار برده
 سخنشباهت به معجزه نيست اغلب دربارة سبك و زبان كتاب چنان  بي اي كه شعبده

ــ همان كه  زنند، و اثر مترجم كه گويي دربارة زبان نويسندة اصلي حرف مي گويند مي
ــ آن حلقة رابطي نيست كه در وهلة اول امكان خواندن كتاب را  اند به نقدش مشغول

ترجمه را با يك جور كه كنند  مي ي گمان، نه؟ يعنجالب است. برايشان فراهم كرده است
اندازند؟ آيا واقعاً معتقدند  دهند كه روي متن اصلي مي كاغذ پوستيِ جادويي انجام مي

وار و مكانيكي روي آن كاغذ پوستيِ جادويي است،  كه سهم مترجم كاري صرفاً طوطي
  دهند؟ ام ميآوري كه دانشجويان سال دوم زبان انج اعجاب 1سطريِ هاي بين مثل ترجمه

  
اينكه روايت دومِ اثر تا حد ممكن نزديك به نيت نويسندة اول از كار دربيايد از مفهوم 

عزم مترجم خوب در پايبندي به . ناپذير است وفاداريِ مترجم به تأثير متن اصلي جدايي
اما چيزي كه هرگز نبايد فراموش كرد يا ناديده گرفت اين . ناپذير است اين هدف خلل

منبع الهام مسلّماً . خوانيم نوشتة مترجم است بديهي است كه آنچه در ترجمه مي واقعيت
اثر اصلي است، و مترجمان ادبيِ بافكر و دقيق به اين اثر با مالحظه و احترام بسيار 

شوند، ولي خلق كتاب در زباني ديگر وظيفة مترجم است، و اثر مترجم بايد  نزديك مي
با اين وصف، اكثر منتقدان واقعيت ترجمه . رزيابي شودبا معيارهاي خودش داوري و ا

شناسند، و اكثريت عمدة آنها ظاهراً  اي بسيار سطحي به رسميت نمي را مگر به شيوه
توانند نشان بدهند كه اثر اصلي را  ارزش ترجمه را روشن كنند يا نمي كه قادر نيستند

  .نمايد چگونه بازمي
بينانه  كم با دو زبان واقع شده دست ن آثار ترجمهحتي اگر آرزوي آشنايي همة منتقدا

نباشد، غيرمنطقي نيست كه بخواهيم واقعيت ترجمه به شكل بنيادي و هوشمندانه به 
براي  انترديد من از اين بابت متأسف نيستم كه اكثر منتقد بي. رسميت شناخته شود

ــ كاري عبث كه  دازندپر نشان دادن اشتباهات احتمالي مترجم به تطبيق لفظ به لفظ نمي
كس ندارد، چون كتاب مورد بحث ديگر منتشر شده است و  اي به حال هيچ فايده

ــ ولي از صميم قلب متأسفم كه فقط  توان اصالح كرد اشتباهات را تا چاپ بعد نمي
اي  ارچوب فضاي محدود نشريه روش هوشمندانههشماري از آنها در چ تعداد انگشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 interlinear 
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به نظر من،  .اند د متن اصلي و چه نقد ترجمة آن، ابداع كردهبراي نقد كردن، چه نق
اصرار بر آماتوريسم است،  و 1گرايي اين كار نتيجة لجاجت در تفننناتواني منتقدان در 

گسيخته به هر  ستيزِ نقدنويسان عنان همان هيوالي دوسرِ ترسناكي كه در قلمرو مهمان
  .تازد ميسو 

  
ترجمه چرا و براي چه كسي مهم است؟ به : گرديم رميو به اين ترتيب به سؤال اول ب

ــ  اي مهم است كه ادبيات مهم است اعتقاد من، ترجمه به همان داليل و به همان شيوه
وجود غريزة هنري و . كننده دارد چون در درك ما از خودمان به عنوان انسان نقش تعيين

از تاريخ با ما همراه بوده و، با كمابيش از آغ. نياز به هنر در نوع بشر قابل انكار نيست
هاي گوناگون  ها و آرزوها، همچنان در كسوت و سنت  وجود تغييرات بنيادي در فرهنگ

اين دو با . هر جا ادبيات باشد، ترجمه هم هست. در سراسر جهان همراه ما خواهد بود
اي يكي ناپذيرند، و در درازمدت هر اتفاقي كه بر جدايي از يكديگر هم عجين و مطلقاً

اين دو، به رغم همة مشكالتي كه گاه جداگانه ولي . افتد بيفتد، براي ديگري هم مي
كنند، و  اند، به هم نياز دارند و يكديگر را بارور مي معموالً با هم با آنها مواجه شده

شان كه اغلب پيچيده ولي همواره راهگشا بوده، مطمئناً تا زماني كه هر دو  رابطة طوالني
  .ته باشند ادامه خواهد يافتوجود داش

  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 dilettantism 
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