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 1ي جهان استكار مترجم توسعه

 حسين عبده تبريزي

 

برقراري به دنبال ي انساني غريزهي جهان زند. هاي فرهنگي و علمي گره بركار توسعهبستبن اندنگذاشتهاي مترجمان حرفه

به گروه هدف انتقال يابد؛ انتقال آن معناست كه پيام از زبان اصلي در قالبي مناسب دباين  ي،رابطه است. در سطح جهان

توانند فرايند انتقال پيام را اند كه ميايمفاهيم از زبان اصلي به مفاهيمي همتراز در زبان هدف آسان نيست. تنها مترجمان حرفه

باط الزم را در اند كه ارتتأكيد خاص به خواننده يا شنونده انتقال دهند. آنان يابدرستي مديريت كنند و پيام را بدون انحراف 

ي كلمه به كلمه از زيان كنند و ابزار مؤثر اين ارتباطات را در اختيار دارند. اين ارتباط مؤثر با ترجمهسطح جهاني برقرار مي

عبداله  دريابد.آن را ي هدف كه جامعهضروري است ي چارچوب پيام به زباني گيرد، بلكه انتقال هوشمندانهميناصلي شكل 

 ها مهارت دارد.دادن زبانكوثري مترجمي است كه در ايجاد اين چنين ارتباطات و در جوش

شد. نويسندگان بزرگ تمايز بنياديني مشاهده نمي« ترجمه»و « تأليف»هاي دور بين ي ادبي، در گذشتهحداقل در عرصه

 ترجمه گرفته تا رونويسي و تقليد از ديگران را آثار هاي ادبي مختلف از تأليف اصيل وفعاليتدر غرب  16و  15هاي قرن

هاي آنان سلسله مراتب نداشت. اما، اختراع چاپ، افزايش تعداد باسوادان، كردند. نوشتهتلقي كرده و ريز و درشت نمي خود

از « تأليف»عميق  هاي علمي و فني همه و همه باعث تمايزتر از همه فراواني ترجمهبراي آموزش، و مهم كاربرد متن ترجمه

جا اين تمييز تا آن نشست.« ترجمه»بر صدر « خالقانه»و « اصيل»قرار گرفت. تأليف « تأليف»ذيل « ترجمه» ؛شد« ترجمه»

 ايمايهكمنظري ي شبهزنند، و تأليف مقالهباز مي رفت كه گاه نويسندگان از فهرست كارهاي ترجمه ذيل آثار خود سرپيش

 .نشانندميته نهاي ارزشمندي از پوشكين يا داشناسي در باالي فهرست ترجمهزباني رشتهدر مثالً را 

                                                           
 .عبداله كوثريبه مناسبت هفتادمين سالروز تولد  .1 
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ي آنان است كه ترجمهبه دليل حاال ديگر  اند.ايران اين قاعده را برهم زدهدر عبداله كوثري و معدود مترجمان ادبي ديگر 

آنان موجودات نامرئي  ؛شونده نقد و ستايش ميرود. با حضور آنان، ديگر فقط مؤلفان نيستند كهاي بعدي ميبه چاپكتابي 

ي كوثري از اين اعتبار ترجمهشود.  مستور ،اندشان با شهرت نويسندگاني كه آثارشان را ترجمه كردهنيستند كه مهارت ادبي

و  آخرالزمانجنگ ي بزرگ را با ي نوبل، اين نويسندهها قبل از اخذ جايزههاي ماريو بارگاس يوسا است كه سالكتاب

 كند.به خوانندگان فارسي زبان معرفي مي گفتگو در كاتدرال

كوشند با پرهيز شود. ميآسان به دست نيامده است. كار اين گروه از مترجمان ادبي با دقت كامل انجام ميالبته اين دستاورد 

جلوگيري شود. اين مترجمان ماهر با  هادرستي انتقال دهند تا از سوءبرداشتدر ترجمه، پيام را به چكياز هر لغزش كو

ي تس به ترجمهنفوئ پوست انداختنكافي است كنند. مديريت كامل محتوا از جزئيات ريز و درشت فرايند ترجمه مراقبت مي

رسي درستي به زبان فااند كه هر كلمه بهمخاطبانشان مطمئنكوثري را خوانده باشيم تا درك بهتري از انتقال دقيق كالم بيابيم. 

با واژه هر سيالب حتي كند: هر كلمه، هر عبارت، و ي ادبي تقريباً همه چيز تغيير ميدر ترجمه، هر چند كه انتقال يافته است

افزايد، و به عالوه توجه را به چيزهايي خاص در متن اصلي جلب متن اصلي متفاوت است. مترجم البته چيزي به متن اصلي مي

و مترجمان ادبي تراز اول كشور به متن اصلي وفادارند، اما در عين حال متن ترجمه حيات و  ي كوثريكند. متن ترجمهمي

آيزايا برلين  رمانتيسمهاي ريشهيوسا يا حتي متن غيرداستاني  سور بزي زندگي و نشاطي كه در ترجمه رسنشاط خود را دارد. 

بايد نبض متن اصلي را بزند؛ ي ادبي ميترجمهي كتاب مؤلف است. بيانگر ذوق و تدبير مترجم در حفظ نبض تپنده ،يابيممي

توان وفاداري عميق تعريف كرد. محتوا و چارچوب مناسب در برقراري تبديل چيزي زنده وتازه به چيزي مرده و راكد را نمي

 دارد. ارتباطات كيفي كه از آن سخن گفتيم، نقش كليدي

ش يهر چند كه خو .ي كاري تقريباً منظمي داردكند؛ برنامهاي كشور در خانه كار ميعبداله مثل بسياري از مترجمان حرفه

هاي موضوع نويسد. در انتخاب متنكار، ميقانون ساعات كار مقّرر هاي طوالني و فراتر از ساعتهر روز كارفرماست؛ 

تر آثار ي بيششود، از آن سرمايه براي ترجمهاي بزرگ مسلط ميوقتي بر زبان نويسندهبسيار دارد. دقت ديگر ترجمه حاال 
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كند. با انتظارات مادي محدودي از زندگي، توازن دخل و خرجش برقرار است. نرخ بازده خوبي استفاده ميبهنويسنده  همان

سروانتس برده  اياستاد شيشهي مطالعه و ترجمه خواهد لذتي كه ازميشود. گيري مياندازه« لذت»با  اش در ترجمهاصلي

خولوس اگر كار دل نباشد، كار كدام عقل مادي سآي اورستيايي گانهي سهاست را به خواننده منتقل كند، وگرنه ترجمه

ها اينبه آن حد از استقالل مادي رسيده كه فقط براي دلش كار كند. كتاب و خواندن و زبان فارسي را دوست دارد. است؟ 

اش آن رو، كار اصليكند. از اينداند كه زبان با خود بار فرهنگي عظيمي را حمل مياش نيست. ميالبته تنها لوازم كار ترجمه

هاي درست زمينهصداها و پسها را هنرمندانه در زبان فارسي با تههاي متن اصلي را دريابد و آنها و انگارهاست كه انديشه

در  ي متون ادبيدر كار ترجمهتر دارد. كار مشترك كمبا معيارهاي ادبي خودش؛ و چنين است كه « تدرس»انعكاس دهد. 

 .انجام شده استتر كمكار مشترك به طور كلي ، ايران

 آئوراچاپ آخر همراه با تجديدنظر  .منتقد دائمي آثار خود است وي خود ي رشد مداوم ترجمهعبداله كوثري معتقد به نظريه

 ،شمرد، و چون كتابخوان قهاري استمسيري عادي ميدهد. ارتقاي كيفي آثارش را البته واست و گرايش را نشان مياين خ

هاي ترجمه را هم به نويسنده ي خوبيها. فروتنانه همهي ترجمهدر دو طرف فرايند ترجمه ايستاده است: مترجم و خواننده

همه چيز را از آن رغم ابتكارات بسيار خود، بهپندارد؛ ان و زمين غصبي ميدهد. كار مترجم را كار در قلمرو ديگرنسبت مي

خواهد دائماً از صحنه غايب باشد و مُهر خود را پاي ميهاي خود در ترجمه، ي خالقيتبا همهخواند. بنابراين، مؤلفان مي

اي كه ترجمه نامرئي باشد. آن قصه داند كه در آن مترجماي را خوب مي. ناخودآگاه، متن ترجمهنگذاردصفحات ترجمه 

كند؛ تبليغ ميغيرواقعي، اين را ديگري است. حتي به شكل متعلق به آورد، ... اثر اي كه به فارسي ميكند، آن زندگينامهمي

به  متنفر است. اقدامششدت به« ترجمه از متن اصلي بهتر است،»كه بگويند اي ندارد. از ايندهنگويي كه متن ترجمه آفرين

اند، چون اين را در هايش بزرگدگان كتابنگيرد. نويسارتكاب ترجمه از ضرورت تام احترامي عميق به نويسنده نشأت مي

 داند. اش در متن ترجمه مياند، اما گويي بزرگي مترجم را در غيبتآثار خود به اثبات رسانده
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مثل آدمي  «ست برد.دتوجهي در متن نبايد با بي» گويد،مي نيست.هايش عبداله كوثري در ترجمه« منِ»دادن به دنبال نشان

ي ديگران است. وظيفه آن است كه عين مال اماني را به دار مغازهامانتاي شده باشد؛ گذشتهامين اموال دراست كه 

ي «تُو»تفاوت، كار بي ، يا نسبت به آنمتنفرياي را دوست داري، از آن كه جملهفارغ از اين»ي فارسي برگرداند. خواننده

هاي وي و از جمله اين اواخر در داري را در هر يك از ترجمهاين امانت «مترجم آن است كه يادت باشد اين مال اماني است.

به خوانندگان ايراني  1395اي كه عبداله كوثري در سال ي حكومت نظامي خوسه دونوسو سراغ بگيريد؛ نويسندهترجمه

 معرفي كرده است.

مال اماني را انباركردن آن در هر  داله كوثري با پذيرش اين مسؤوليت اخالقيِ مداوم مترجم شده است، و البته نگاه داشتنعب

جا از آن است. «فرايند ترجمه»و بكارگيري ابزارهاي متعدد درمتفاوت عمال هنرهاي داند. اين نگهداري مستلزم اِپستويي نمي

اخالقي براي خود قائل است، با ريزبيني كامل مراقب است كه اتفاقي نيفتد كه محتوا از  كه بشدت در قبال ترجمه مسؤوليت

، امروزه ديگر رعايت آن به شخصيتش بدل شده هها، اين مهم بخشي از ديدگاهايش بودزير دستش در برود. اگر در گذشته

 ترين جزئيات توجه كند.چكطلبد و ناچار است به كومدت مياست. ترجمه از كوثري تمركز كامل و طوالني

 دوپهلو بياني: است دشوار مقصد زبان با هاآن وبستچفت كه كنندمي ظهور بناگاه جمالتي همواره ادبي، متن هر ترجمه در

 ايهمبي و سست گاه حتي و دارند، خاص بسيار رويدادهايي به اشاره با محلي بسيار معنايي اند،آميخته ايهام يا طنز با دارند،

را بخوانيم تا دريابيم مترجم چقدر در كشف تعابير  گرينگوي پيريا حتي  خاطرات پس از مرگكافي است . اندشده نگاشته

. شودمي كند بسيار ترجمه آهنگ موارد، اين دريس و فوئنتس دقت به خرج داده است. سآمحلي و رمزوراز بيان پرابهام دِ

هاي بايد مهارتبايد از منبع معتمدي دريافت شود، مترجم ميها ميجا كه پاسخاز آن. دارد نياز تحقيق و حوصله به مترجم

 جملهمعنا را از اعماق بيان ظاهري  كند؛ بررسي را نوشته و داستان زمان وقايع هاساعت بايدپژوهشي شاياني داشته باشد. 

 برزمان ترجمه راهبندهاي اين. كند مراجعه ناشر و مؤلف به حتي و كند، مشورت آگاهي دوست و منبع هر با ؛استخراج كند

ي هاي پيچيدهاليه از ترجمهها بايد حوصله به خرج دهد، و كوثري در اليهمترجم براي اين جمله .اندخوردكن اعصاب و
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 كينكاس بوربايا  روانكاوآسيس در  راهبندهايي را كه ماشادو دِ .گشوده استها گرهخود، بردبارانه به دست و گاه به دندان 

 هوشمندانه و مبتكرانه در لواي بيرق صبر گشوده است.مترجم بر سر راه زبان فارسي گذاشته است، 

نمي را مبدأ زبان جاي باشد، خوب فارسي زبان بر تسلط كه هم چقدر هر. است ناپذيراجتناب ضرورتي زبان دو هر بر تسلط

، باشد دوزبانه مترجم اگر يا آيد،درمي آب از بهتر ترجمه باشد، مترجم بومي زبان مبدأ زبان اگر كنندمي فكر ايپاره. گيرد

 بخشي شدنخوب مترجم ديگر، يحرفه هر همچون. است هنر و مهارت ترجمه. نيست طور اين پذير است. امااين مهم انجام

 .استو ممارست  تمرينصل حا بخشي ووي  آموزشبه  بخشي گردد،مترجم برمي ديدگاهبه عمق  بخشي است، هنر

 زبان بر تسلط. دارد ضرورت كنيممي ترجمه آن از كه زباني بر تسلط اما. كندنمي مترجم را شما زباني به صحبت رفصِ

 داشته احاطه فارسي زبان بر براستي بايدمي خوب يترجمه درآوردن آب از براي ادبي مترجم. است مهم نهايتبي نيز مقصد

سالگي سعدي خوانده است. گشتي  8كوثري از  .است ترمهم مبدأ زبان در مهارت از مراتب به مقصد زبان در مهارت. باشد

كه كار تر اينفارسي را خوانده است. و مهمهاي نظم و نثر زباني كالسيكدهد كه همهاش نشان ميهاي كتابخانهدر قفسه

ي ( بيانگر طبع شاعرانه1352، هااز پنجره به شهر هرمادبي را با سرودن شعر آغاز كرده است. نگاهي به اشعار قديمي او )

ي رينش ارمغاني دارد. اين مايهخهاي آاي است. هنوز هم در محفل دوستان، اگر درخواست شعري شود، از سرودهپرمايه

هاي اشعار ي گزيدهگيرد، غير از ترجمهجا كه متني منظوم بايد ترجمه شود، به كار ميويژه آنشاعري را نيز در كار ترجمه به

نيز بيان روشني از مترجمي  ائوريپيدس مدناياي چون ي آهنگين و موزون نمايشنامهنامداراني چون جورج سفريس، ترجمه

 شاعرپيشه دارد:

 شاهان تبار خوي است امانبي و سركش چه وَه

 .اندنبرده فرمان هرگز و اندداده فرمان همواره كه روي آن از

 .چشمپوشي و فراموشي با اندبيگانه چه وه

 .را همگنان با زندگي بياموزي كه به همان پس
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 بينممي ترخوش من كه را راستي

 بگذرانم اَمان و آرامش به عمر كه

 .برآرم آسمان بر آوازه سرپيرانه كه سود چه نه ور

 نيست «بودنميانه» از ترخوش كالمي آري،

 .است سالمت عين خود كالم اين كه

 بگذارد فراتر خود گليم از پا چون شوكت و مكنت ليك

 كندنمي ميرايان يبهره آسايشي و خير

 .انگيزدبرمي ايزدان خشم بل

 .كندمي تباهي قرين را خاندان و خانه و

ي آن، فرصت مغتنمي در اختيار عبداله كوثري قرار داد كه دور ، فارغ از علت مادي اوليه60ي اقامت در مشهد از اواسط دهه

هاي طوالني روي صندلي اتاق كار خود بنشيند، روي ميز تحرير خم از هياهوي پايتخت پرازدحام و دودآلود، هر روز ساعت

وي است زُل بزند و ترجمه را مشتاقانه و بدون توقف و مزاحمت ادامه دهد. چشمان ل شود، سيگار به لب به متني كه در مقاب

هاي بلند و كوتاه است كه با توجه به كيفيت باالي آثار، اين مقدار ترجمه از ي متنعنوان ترجمه 80حاصل كار نزديك به 

 انگيز است.نظر كّمي نيز شگفت

 يفراتر از آرزوي سالمتي، عمرتمنايي ي هشتم عمر، براي اين مترجم بزرگ ايران زمين چه در اين آغازين روزهاي دهه

ها جلد كتاب پرارزش از ي مؤثر و دقيق دهگونه كه تا امروز با ترجمهكنيم همانطلب توان داشت. خوش ميي بلند، و دل

رو هاي پيشسالدر پيام جهانيان را به ايرانيان رسانده است،  ،اي امريكاي التينهاي يونان گرفته تا نويسندگان توانكالسيك

 ي جهان ادامه دهد.به كار توسعهمقتدر نيز همچنان استوار و 


