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 پیشگفتار

37بقره  –علیه فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب   
 سپس آدم از پروردگارش كلماتی را دريافت نمود؛ و ]خدا[ بر او ببخشود. 

 

خوشحالیم که توانستیم همزمان با سالروز بزرگداشت سعدی شیرازی، دومین دوره جشنواره ترجمه ادبی  
ها  ترجمیک را برگزار کنیم. هدف اصلی از برگزاری این جشنواره ایجاد فرصتی برای تبادالت فرهنگی بین ملت

ی و خارجی در حوزه ترجمه  سازی برای کشف و استفاده از استعداد مترجمان ماهر ایرانو همچنین زمینه
 ادبی است. 

در این دوره جشنواره، عالوه بر نثر و شعر انگلیسی، در حوزه شعر عربی نیز پذیرای آثار عالقمندان بودیم. 
 اثر ارسالی بودیم.  1000خوشحالیم که در این سه حوزه پذیرای بیش از 

ای نبود. داوری آثار در  ، کار سادهنددار بودها از سطح خوبی برخور ای از آنداوری آثار ارسالی که بخش عمده
االمکان هیچ حقی از کسی ضایع نشود و اثر دو مرحله و با دقت و وسواس زیادی صورت گرفت تا حتی

ای از جایگاهی که استحقاق آن را دارد محروم نشود. مسلما جز با همراهی و تالش اساتید گرانقدر  شایسته 
زاده و رضا طاهری و سرکارخانم  جشنواره آقایان بهروز صفرزاده، ستار جلیلو اعضای هیئت داوران این دوره  

 رزا جمالی این کار میسر نبود و به این وسیله کمال تشکر و قدردانی را از ایشان داریم.

کنیم کنندگان گرامی که در این دوره جشنواره شرکت کردند، تقاضا میدر پایان از کلیه عالقمندان و شرکت
زشمند خود را با دبیرخانه جشنواره در میان بگذارند تا بتوانیم دوره بعدی جشنواره را با کیفیت نظرات ار 

 هرچه باالتر برگزار نماییم. 

 

 

 محمد صابری  امیر بیدختی  

 دبیر دومین دوره جشنواره ترجمه ادبی ترجمیک مدیرمسئول موسسه آوای هوشمند سخن )ترجمیک(  
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و موسسه آوای هوشمند سخن  ترجمیکمعرفی   
موسسه آوای هوشمند سخن، یک موسسه فرهنگی دانشگاهی است که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد  

 کند.اسالمی در زمینه ترجمه، ویرایش، تولید محتوا و چاپ و نشر کتاب فعالیت می

ی ارائه خدمات  ، محصولی از موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن، یک پلتفرم آنالین براترجمیک
فناوری دانشگاه  رشد  مرکز  وارد  راه،  نیمه  از  ترجمیک  است.  زبانی  سایر خدمات  و  پیشرفته  ترجمه  های 

  این مجموعه شاهد  ،های فعالیت خوداکنون در این مرکز مستقر است. طی سالدانشگاه شریف شده و هم
ترین و معتبرترین مراکز  از بزرگ  در حال حاضر یکیبوده و  کیفیت    با  پیشرفت چشمگیری در ارائه خدمات 

 ر ایران است.د و خدمات زبانی ترجمه

در ترجمیک فعال هستند و  ، ویراستار، مترجم رسمی و مترجم همزمان مترجمهزار  11حدود در حال حاضر 
،  (ی/همزمانترجمه شفاهترجمه رسمی و   تن، مات ترجمه )اعم از ترجمه مدنیا خد زندهزبان  30به بیش از 

 دهند.ارائه میویراستاری )تخصصی و نیتیو( و سایر خدمات )گویندگی، دوبله، تولید محتوا و تبلیغات( 

 های اختصاصی ترجمیک ویژگی 
رشته مختلف، پشتیبانی   66مهمترین مزایای ترجمیک در بازار رقابتی ترجمیک، ارائه خدمات تخصصی در  

ه رسمی آنالین، پایش مداوم مترجمان، سیستم هوشمند روزی، ترجمه اسناد محرمانه، پلتفرم ترجمشبانه
رسانی، مترجمان نیتیو و شفاهی در کشورهای مختلف و مترجمان زبده ایرانی و خارجی در  پیگیری و اطالع 

توان ادعا کرد، تراز جدیدی از خدمات ترجمه در چندین کشور است. این نقاط قوت به صورتی است که می
 همچنان در حال ارتقای این استاندارد هستیم. ایران ارائه شده است و 

در کنار خدمات اصلی، دیکشنری ترجمیک به عنوان یک محصول رایگان در اختیار عموم قرار دارد. این 
های علوم، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی است و  مجموعه شامل نیم میلیون مدخل تخصصی در زمینه 

 رود. اتکا به حساب می در ترجمه تخصصی متون جدید یک منبع قابل
 

 ها و رویدادها حضور در نمایشگاه 
( و نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر  98و    97های کار )های گذشته حضور فعالی در نمایشگاهترجمیک در سال

دوره جشن مترجمان با حضور مترجمان داخلی و خارجی با حمایت    دوایران )الکامپ( داشته است. همچنین  
نفر  1000ل با حضور بیش از برگزاری جشنواره ترجمه ادبی در اردیبهشت هر سا ترجمیک برگزار شده است.

از مترجمان کشوری و هیئت داوران عالیرتبه، و همچنین جشنواره فرهنگی متعدد دیگر از اقدامات مهم 
 آید.دیگر ترجمیک به حساب می
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 مشتریان شاخص سازمانی و دانشگاهی 
مخاطبان   بر  عالوه  خود  فعالیت  مدت  در  با   گستردهترجمیک  فرهنگ،  اهل  و  دانشگاهیان  میان  از 

 توان به برخی موارد اشاره کرد: های مختلفی همکاری داشته که از آن میان میسازمان

 های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه 
 شرکت ارتباطات زیرساخت  پژوهشگاه هوافضا 

 پاسارگاد بانک  شرکت خودرو سازی کرمان موتور 
 شرکت بوتان  هواپیمایی امارات 

 شرکت فوالد مبارکه فرودگاه امام خمینی )ره(
 شرکت مپنا  های جانبومجموعه فروشگاه

 شرکت همکاران سیستم یونیسف ایران 
 دفتر پتنت دانشگاه شریف کارگزاری مفید 
 گذاری انرژی دانشگاه شریف سیاستپژوهشکده  گذاری کیش المللی سرمایهنمایشگاه بین

 دانشگاه تربیت مدرس کارگزاری بانک آینده
 دانشگاه امام حسین )ع(  دانشگاه شهید بهشتی  

 دانشگاه مالک اشتر پور واحد فنی دانشگاه شهید عباس
 های سراسر کشورو بسیاری از دانشگاه دفترهمکاری بین الملل دانشگاه امیر کبیر 
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نامه و آثار ستار جلیل زاده مترجم و  زندگیبررسی 
 پژوهشگر ادبیات عرب 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

جلیل متولد  ستار  شهرستان    ۱۳۳۵زاده، 
شادگان استان خوزستان است. فارغ التحصیل 

مدت  دانش  و  آبادان  معلم  تربیت  سرای 
و  سی آباده  اهواز،  خرمشهر،  مدارس  در  سال 

ی معلمی خدمت کرد. وی سال  کرج در حرفه
اهواز به کرج مهاجرت کرد و در همین  از    ۱۳۷۳

شهر تحصیالت دانشگاهی خود را در حوزه زبان  
تحصیل  از  بعد  کرد.  دنبال  عرب  ادبیات  و 
اشعار  مجموعه  ترجمه  و  گردآوری  دانشگاه، 

 .گرفتشاعران معاصر عرب را با جدیت پی  

 
السمان« و از »حروف  »غاده دو کتاب »دوران عاشقی« گزیده اشعار  

چاپ  آذین بهالفبایم باش« گزیده اشعار »نزار قبانی« توسط نشر گل 
 .رسید

 نشر سوالر نیز سه اثر ترجمه از این مترجم منتشر کرد. 

چشم • از  شعر »جهان  )آنتولوژی  است«  خالی  منتظر  های 
  ۴ ۱صفحه که در شامل مجموعه اشعار     ۵۵ معاصر عرب در  
از   عرب  این  ۱۷شاعر  ضمن  است.  عربی  برای کشور  که، 
زن شاعر عرب نیز در این مجموعه اشعار    ۵ نخستین بار  
 اند.( معرفی شده

)مجموعه  • زخم«  روی  بر  »خاکستر  مشتمل  داستان    ۵ ای 
 ۱۳۵۷کشور عربی که در سال    ۵نویسنده عرب از     ۵ کوتاه از  

 به بازار عرضه گردید.( 

به   نزدیک  ست  ترجمه   ۵ تاکنون  ار از 
ها  چاپ رسیده که نتیجه سال زاده بهجلیل

فعالیت وی در زمینه ترجمه آثار و ادبیات  
ترجمه اولین  است.  بوده  کتابی  عرب  اش 
»زخمه عنوان  با  )گزیده است  ها« 

شعرهایی از نزار قبانی و أدونیس و قاسم  
نشر  توسط  که  السمان(  غاده  و  حداد 

 الجورد چاپ شد. 

»نبوغ و جنون«  بعد از آن کتابی با عنوان  
)مجموعه مقاالتی از  هاشم صالح( بود که  
توسط انتشارات دوستان چاپ شد و رمان  
حسین  فلسطینی  نویسنده  از  آبی«  »نور 
جمیل البرغوثی که باز هم توسط انتشارات  

 .بازار کتاب عرضه شد دوستان به
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)گزیده  است«  من  انکار  انجیل  »و 
سوری  شاعر  أدونیس  از  شعرهایی 
در   وی  کتاب  سومین  است.(  لبنانی 

 .نشر سوالر است

مجموعه  سه  ترجمه  ثالث  انتشارات 
 :شعر از ایشان منتشر کرد

»با من چیزی از ابرها بنوش« گزیده   •
 شعرهایی از نزار قبانی

را با چشمان  »جهان ساعت • هایش 
کند« گزیده شعرهایی از  تو کوک می
  نزار قبانی

 

 

  
باور است که: با وجود اشتراکات فرهنگی که ما با کشورهای عربی داریم زاده براین  ستار جلیل

نتوانسته متأسفانه  سرمایهاما  خوبی  به  فرهنگی  زمینه  در  لطف  ایم  به  کنیم.  گذاری 
ی فرهنگ و در قالب مؤسسات فرهنگی علمی و های کالن کشورها عربی در حوزه گذاریسرمایه

ها جایزه کوچک  گ بوکر عرب برای رمان و جایزه کتارا و دهجوایز مختلف ادبی از جمله جایزه بزر 
به خوبی   و بزرگ ادبی و نیز استفاده از سیاست آزاد نشر، نویسندگان و شاعران معاصر عرب

گذاری توانستند آثار مناسبی تدوین و منتشر کنند.از سوی دیگر همین توجه خاص و سرمایه
 . مند ادبیات عرب شده استو ترجمه نظام ساز جهانی شدنویژه موسسات مختلف، زمینه
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 زاده نمایه آثار ستار جلیل 

  
 نبوغ جنون: هاشم صالح )مجموعه مقاالت( )انتشارات دوستان( ▪

 نور آبی: حسین جمیل البرغوثی )رمان( )انتشارات دوستان( ▪

 آذین()گلفارسی(  -)گزیده اشعار دوزبانه عربی السمانة دوران عاشقی: غاد ▪

 آذین(فارسی( )گل -از حروف الفبایم باش: نزار قبانی )گزیده اشعار دوزبانه عربی ▪

 )نشر سوالر( آنتولوژی شعر معاصر عرب؛  خالی استهای منتظر  جهان از چشم ▪

 مجموعه داستان( )نشر سوالر( خاکستر روی زخم ) ▪

 سوالر( )گزیده اشعار(  )نشر  و انکار انجیل من است: آدونیس ▪

 )رمان تاریخی( )نشر بوتیمار(  اعترافات ابونواس کامل الشناوی ▪

 )رمان( )نشر گل آذین( جنگ دوم سگ: ابراهیم نصرهللا ▪

 )نشر الجورد( ها: معرفی چهار شاعر معاصر عربزخمه ▪

 بابا سارتر: علی بدر )رمان( )نشر شب چله(  ▪

 پشتی( داعشی خاطرخواه: هاجر عبدالصمد )رمان( )نشر کوله ▪

 ا من چیزی از ابرها بنوش: نزار قبانی )گزیده اشعار( )نشر ثالث( ب ▪

 زنی عاشق زیر باران: غاده السمان)گزیده اشعار( )نشر ثالث( ▪

کند: نزار قبانی )گزیده اشعار()نشر  هایش را با چشمان تو کوک میجهان ساعت ▪
 ثالث(

 

 

زاده« شعری از »نزار قبانی«، شاعر سوری، ترجمه »ستار جلیل  

 »فولکلور« 

    شوپن، بتهوون،، موسیقی برامز

 دهمبا فروتنی گوش می رحمانوف راو 

 .کندمرا شیفته نوای کمانچه می لیک خوی صحرایی درونم
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نامه و آثار رزا جمالی مترجم، شاعر و منتقد  بررسی زندگی
 ادبی 

 

 

 

  

تبریز است. در   ۱۳۵۶وهشتم آبان سال »رزا جمالی« متولد بیست
تهران  شهر  در  را  دبیرستان  و  راهنمایی  ابتدایی،  تحصیالت  او 

ادبیات به رشته  در  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  رساند.  پایان 
دوره   در  بعدها  و  کرد  آغاز  تهران  هنر  دانشگاه  در  نمایشی 
کارشناسی ارشد به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه 

 تهران پرداخت. 

 

  الیت ادبی رزا جمالی فع
آغاز دهه   از  را  ادبی خویش  فعالیت  و نخستین    ۱۳۷جمالی«  کرد  شروع 

را در سال   در نشریه »شباب« به سردبیری »احمد غالمی«    ۱۳۷۴شعرش 
 چاپ رساند.  به

به حضور در »کارگاه شعر رضا براهنی« روی آورد و در    ۱۳۷در میانه دهه  
یش، »این مرده سیب نیست یا خیار ، نخستین مجموعه شعر خو۱۳۷۷بهار  

 .است یا گالبی« را در فضایی کامال سورئالیستی منتشر نمود

انتشار این مجموعه شعر در کنار مقاالت انتقادی وی در باب شعر و شاعری  
 های متفاوت را در میان شاعران و منتقدان ادبی برانگیخت.  موجی از بازتاب

ماهه« نام نهاد، »بهزاد خواجات« آن  »محمد رحیم اخوت« آن را »جنینی نه 
ود و »کامیار عابدی«  مثابه »بازگشتی دوباره به شعر موج نو« قلمداد نم را به

 .ای از سبک هندی و شعر هوشنگ ایرانی« خواندهم آن را »آمیزه
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منتشر     ۱۳۸ام« که در زمستان  ای دم کرده»جمالی« در مجموعه »برای ادامه این ماجرای پلیسی قهوه
کند  ا عرضه میآمیزد و شعری چندصدایی ر نویسی را با زبان شعر در هم میهای نمایشنامهگردید، تکنیک 

 .وگوهای بینامتنی بسیاری با شخصیت زن داستان »بوف کور« داردکه گفت

های ای به پدیدهاو در مجموعه »این ساعت شنی که به خواب رفته است« با نگاهی فلسفی و اسطوره
ع  شناسانه و کمیاب در نوالگویی و هستیکند و با دیدی کهنروزمره زندگی نظیر مرگ و عشق نگاه می

کشد که در زندگی روزمره جریان دارد. مجموعه شعر اش نوعی »عرفان زنده و عینی« را به تصویر میزنانه
ای از مجموعه شعرهای پیشین »رزا جمالی« است که نشر بوتیمار آن را  »بزرگراه مسدود است« گزیده

 .منتشر نموده است ۱۳۵۲در سال 

 

 

شک از معدود شاعران زن معاصر است که سبک و سیاق »رزا جمالی«، بی 
ت که  های زبانی و کالمی اسفردی دارد. شعر او سرشار از قابلیتمنحصر به 

نظیر در تکنیک  شود و با تسلطی کم در فضایی سرد و تا حدی خشن جاری می 
 .رودپیش می 

ویژگی   به منتقدان  منحصر  برشمرده های  وی  شعر  برای  را  که فردی  اند 
های تازه و بدیع، های زبانی، تصویرسازی خالق، خلق و آفرینش استعاره بازی 

کلی آشنایی  از  دوری  متداول،  زبان  از  چندصدایی،  شه زدایی  بیانی،  های 
چندزبانی، استفاده از زبان و لحن محاوره و بازآفرینی مضامین شعر کالسیک  

 .اندفارسی از آن جمله 

 

الخط فارسی نیست« از او روانه بازار خواهد گردید، مجموعه سمزودی مجموعه شعری با عنوان »این ر به
 .مایه اصلی آن، گذشته و حال یک سرزمین و زبان فارسی استشعری که درون
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نو منتشر شده است که خود وی در ترجمه بسیاری ای از شعرهای وی به زبان انگلیسی در دهلی مجموعه
داشته   نقش  انگلیسی  زبان  به  خویش  اشعار  زباناز  به  وی  اشعار  و  آثار  همچنین  فرانسه، است.  های 

ایتالیایی، ترکی، عربی، بنگالی، هندی، چک، سوئدی، آلمانی و کردی نیز ترجمه شده است. او همچنین در 
های معتبر جهان و همچنین  شده است و در بسیاری از دانشگاهای شناختههای جهانی شعر چهرهفستیوال 

 .سخنرانی و شعرخوانی داشته استکتابخانه ملی بریتانیا 

 
 

 رزا جمالی و ترجمه شعر
مترجمان   از  شاعری  کنار  در  جمالی«  »رزا 

بهشناخته  پرکار  و  و  شده  »شعر  حوزه  در  ویژه 
به انگلیسی«  میادبیات  آثار  شمار  جمله  از  رود. 

این شاعر و   از  منتقد  مطرح در همین زمینه که 
ای چاپ رسیده است، کتاب »لبه« گزیده ادبی به

 .زبان استاز اشعار شاعران مطرح انگلیسی 

این کتاب از سوی »نشر مهر و دل« به بازار کتاب  
عرضه شده است و دربردارنده مجموعه شعرهایی  

انگلیسی مطرح  شاعران  »ویلیام  از  نظیر  زبان 
النگ ودذورث  »هنری  »تد  باتلریتیس«،  فلو«، 

»اما  ه گینزبرگ«،  »آلن  مگاف«،  »راجر  یوز«، 
 .الزاروس« و »سولماز شریف« است

 

 ترجمه داستان و رمان 
های »رزا جمالی« در حوزه  اما از دیگر فعالیت

ترجمه که وی را از بسیاری از جهات از دیگر  
متمایز   ادبیات«  و  »شعر  حوزه  مترجمان 

ادریسی می »خانه  رمان  ترجمه  ها«  نماید، 
نوشته »غزاله علیزاده« است. وی در ترجمه  

اثر از زبان فارسی به انگلیسی از همکاری این  
نام  شناس بهپروفسور فرانکلین لوئیس، ایران 
 .مند بوده استو مترجم سرشناس موالنا بهره

عالوه بر این، در حوزه »داستان و رمان« نیز  
شده طور مشخص به دو اثر ترجمهتوان به می

»چفت پشت آبی«، گزیده داستان از »دوروتی  
همچن و  »دمپارکر«  »هوارد  بریدهین  از  ها« 

 .گریس« در حوزه »رمان کودکان« اشاره نمود 
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 ترجمه

 برج،گلچین ترجمه شعر معاصر جهان  ▪
 )رمان کودکان( ها، هوارد گریس بریده دم ▪
ای از شعرهای دریانوردی به سمت بیزانس )گزینه  ▪

 ویلیام باتلر ییتس( 
 چفت پشت آبی، گزیده داستان )دوروتی پارکر( ▪
 ها، غزاله علیزاده، ترجمه به انگلیسی خانه ادریسی  ▪
 زبانلبه، آنتولوژی شعر انگلیسی  ▪
 زبانها، گزیده اشعار شاعران زن انگلیسیالله ▪
 ای از اشعار امیر اور گزیده  ست،زبان منشوری ▪
 درخِت کاج، هانس کریستین آندرسن  ▪

 

 نقد ادبی

مکاشفاتی در باد، مجموعه ای از مقاالت بر شعر  
نظام   نازنین  باباچاهی،  علی  شاملو،  احمد 
رضا   عبدالرضائی،  گراناز موسوی، علی  شهیدی، 

جاللی،  براهنی، یدهللا رویایی، رضا چایچی، بیژن  
سید علی صالحی و دیگران که پیش از این در  
نویسندگان  کانون  نامه  نظیر  گوناگون  نشریات 
زنان،   بیدار،  آدینه،  کارنامه،  ایران، جهان کتاب، 

اند بررسی کتاب و عصر پنج شنبه منتشر شده 
 )در دست انتشار( 

 

جان از رزا جمالیای از شعر طبیعت بی بریده   

 ست برای سطح میز یک المپ کافی

 این باد بود که در را بست

 جا را به سرعت برق پیدا کرده بود این

 … آن خروس که فردا را خوانده بود

 نشسته است کرکسی ساده روی دیوار 

 بگذار به آب بریزیم آنچه را از فرط ما گذشته است 

 شود دیگر هجاهایش خوانده نمی

 … محو بر سرزمینی که از یاد رفته است

 .شودخوابه میجا کرکسی است که با آب هماین
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نامه و آثار بهروز صفرزاده پژوهشگر،  بررسی زندگی
  نویس و مترجمفرهنگ

 

م   صفرزاده«  سال  »بهروز  او    ۱۳۴۸تولد  است.  تهران  در 
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته زبان و ادب فارسی تا 

سال در  داد.  ادامه  کارشناسی  دهه  مقطع  به    ۱۳۷های 
نامه دهخدا روی آورد و شش سال همکاری با موسسه لغت

لغت  از  کامپیوتری  چاپ  دو  و  ویرایش  طرح  دهخدا  در  نامه 
نمود تال  مشارکت  طرح  در  بزرگ  او  فرهنگ  ویرایش  و  یف 

سخن، زیر نظر دکتر »حسن انوری« همکاری نمود و پس از  
فرهنگ گروه  با  به همکاری  پنج سال  برای مدت  نویسی  آن، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخت و در این مدت، در  
دکتر   نظر  زیر  فارسی،  زبان  جامع  فرهنگ  تالیف  طرح 

هشت سال نیز به حدود  .اشرف صادقی« مشارکت نمود»علی
 .همکاری با نشر کارنامه در حوزه ویرایش و تالیف پرداخت

 

. 

عضویت در هیات    ۵۳۹۸تا     ۵۳۹او از سال  
مدیره انجمن صنفی ویراستاران تهران را بر  
عنوان   با  او  کتاب  است.  داشته  عهده 
در  فارسی«  موضوعی  »فرهنگ 

سال  سی کتاب  جایزه  از  دوره  وششمین 
به عنوان اثر شایسته    ۵۳۹۷ایران در سال  

  .تقدیر شناخته شد
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از شخصیت    زبان های شناخته »بهروز صفرزاده«  و ادبیات  شده در حوزه  شناسی، ترجمه 
است. ضمن اینکه    شناسی نویسی و واژه فرهنگطور مشخص در  است. تخصص وی به 

اینک یکی از مولفان و  های عربی در فارسی نیز دارای تالیفاتی است. وی همدر حوزه واژه 
 .نامه دهخدا استنامه بزرگ فارسی در موسسه لغت ویراستاران لغت 

 

 نمایه آثار دکتر بهروز صفرزاده 

 آثار و تالیفات 

 ( ۱۳۸۸) آموز فارسی فرهنگ زبان ▪

 (۱۳۵۵) فارسی گفتاریفرهنگ  ▪

 )۱۳۵۵) های عربی در فارسیتحول آوایی واژه  ▪

 ( ۱۳۵۶فرهنگ موضوعی فارسی) ▪

 )۱۳۵۶نامه ویرایش)دست  ▪

 (۱۳۵۸) هاداستان واژه ▪

 ( ۱۳۵۸آموز دهخدا )فرهنگ فارسی ▪

 (۱۳۵۸) های مکسرفرهنگ جمع ▪

 

 جوایز و افتخارات 

کتاب   برای  تقدیر  اثر شایسته  عنوان  دارنده 
سی  در  فارسی  موضوعی  وششمین  فرهنگ 

اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه  دوره 
 ۱۳۵۷ایران، سال 

از  دوره  نخستین  در  داوران  هیات  عضو 
 مسابقه ترجمه ادبی ترجمیک
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آم دانش  طاهری  و وختهرضا  فارسی  ادبیات  دکترای  ی 
در بندر کنگان است. تالقی   ۱۳۵۵متولد یکم مرداد سال  

در   -کوه را  او  آن،  محیط شاعرانه  و  کنگان  بندر  دریای 
اش به وادی ادبیات کشاند. او جستجوی آرزوهای کودکی

شده کشور و همچنین از شاعران و نویسندگان شناخته
 .ن بوشهر استهای ادبی استاترین چهرهاز فعال 

سراید و همیشه رضا طاهری بیشتر شعر سپید و آزاد می
در حال نوشتن است، تاکنون چهار مجموعه شعر و سه 

 .چاپ رسیده استکتاب از این شاعر اهل جنوب به

چهره همچنین  طاهری«  شناخته»رضا  درای  کار   شده 
 ویژه در حوزه تاریخ جغرافیا است. پژوهش به 

 

 

نامه و آثار رضا طاهری شاعر، نویسنده،  بررسی زندگی
 پژوهشگر و مترجم 

فارس )از ترین اثر وی در زمینه جغرافیای تاریخی جنوب، کتاب »از مروارید تا نفت: تاریخ خلیجمهم
نسخه توسط       ۲صفحه و در تیراژ      ۵ بندر سیراف تا کنگان و عسلویه( است که نخستین بار در  

چاپ رسید. ویرایش دوم این کتاب را نیز »انتشارات نخستین« به   ۱۳۸۸»انتشارات داستانسرا« در سال  
ویژه در  شده در کار پژوهش به ای شناخته»رضا طاهری« همچنین چهره د.چاپ رسان به    ۱۳۵در سال  

ترین اثر وی در زمینه جغرافیای تاریخی جنوب، کتاب »از مروارید تا  حوزه تاریخ جغرافیا است. مهم
صفحه و در    ۵ رس )از بندر سیراف تا کنگان و عسلویه( است که نخستین بار در فانفت: تاریخ خلیج

چاپ رسید. ویرایش دوم این کتاب را  به   ۱۳۸۸نسخه توسط »انتشارات داستانسرا« در سال       ۲تیراژ  
 .چاپ رساند به  ۱۳۵نیز »انتشارات نخستین« در سال 

نوشته است. وی در این کتاب با تحقیق و    ۱۳۸۵تا    ۱۳۸۳های  »رضا طاهری« این کتاب را طی سال
کتاب معتبر و مرجع تاریخی و همچنین انجام تحقیقات میدانی، پیشینه تاریخی      ۳تفحص در بیش از  

های پیشین تا به امروز  خصوص شهرستان کنگان و عسلویه را از هزارهفارس بهمردمان حاشیه خلیج
 .بررسی نموده است
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»رضا طاهری« در کنار شعر و شاعری و همچنین پژوهش در تاریخ جغرافیا، به عنوان مترجم زبان عربی  

شده دنیای عرب را از عربی به فارسی ای از اشعار »نزار قبانی«، شاعر شناخته فعالیت دارد. او گزیده نیز  
 .برگردانده است که این مجموعه اشعار توسط »انتشارات نخستین«، به بازار کتاب عرضه شده است

ای از  تاب مجموعهاز دیگر آثار متمایز این شاعر و نویسنده اهل کنگان، کتاب »کارتونی« است. این ک 
شامل  »داستانک  شاعرانه«  بین   ۱۵ های  و  شده  متمایز  یکدیگر  از  شماره  با  که  است  کوتاه  داستان 

 .اندبه رشته نگارش درآمده ۸۲ تا   ۸ های سال

 

ای رضا طاهری به عنوان یک مترجم، شاعر سرشار از پیچیدگی و تناقض است. از نگاه زندگی حرفه
ای مانند مهندسی عمران. اما موضوعی که وجود  جدی ای که او به مفاهیم مختلف دارد تا شغل  شاعرانه

 ها را کنترل کند دارد در این است که او به خوبی توانسته از پس این موارد متناقض بربیاید و آن 

 ای از مجموعه شعر »دخترکان کاغذی« از »رضا طاهری«بریده 

 

 ام همیشه یک مسافر ناشناخته

 اریکی است که ناگزیر به عبور از ت

 گردموقتی از سفر به خانه بر می

 ام را باز کنند ترسم چمدانمی

 جا پراکنده شویتو همه

 و حضور مرا دریابند
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 :گویدهایش در این باره میقولاو در یکی از نقل

 

  
کردم نقاشی است یا  دادم حس میام، حتا گاهی که کارهای عمرانی انجام میمن همیشه با نوشتن زندگی کرده

های خودشان را رعایت کنم. زندگی پر از تناقض شغلی به من یاد است. و سعی می کردم تکنیکنوشتن شعر  
هایم را در هم نیامیزم. البته به فراخور متن از نثر شاعرانه و گاهی ادیبانه در کتاب تاریخم استفاده داده بود حس 

گرفت از ها همیشه هست. گاهی دلم می  دانم. این تناقضهای یک کتاب تاریخی میام، این را جز خوبیبرده
ها وجود دارد.  شود و امکان ویراستاری و بازخوانی نوشته یک حادثه تاریخی اما یک کتاب یک روزه نوشته نمی

ی خلیج فارس بود،  های حاشیهگرایی در موضوعات مربوط به قومنویسی و پرهیز ملیت هایم راست یکی از تالش 
 .شنویمی که میی اتفاقاتبا همه

 

 نمایه آثار رضا طاهری 

 شعر 

 تا و دوتا دوستت دارم )نشر نخستین( هفت

 مجموعه غزل از فال قهوه )نشر آرویج( 

 داستان مرگ سیزدهم )نشر ثالث(

 ها )انتشارات داستانسرا( شبانه

 ترجمه

 همتا )نشر نخستین( سرای بیعاشقانهنزار قبانی: 

 شازده کوچولو )نشر نخستین(

 تالیف( )نشر نخستین(   -سفرهای مارکوپولو )ترجمه

 نامهنمایش

آدم ایناین  چهخوشحاال  میجا  )نشر کار  کنند 
 نخستین( 

 

 

 

 پژوهش

خلیج تاریخ  نفت:  تا  مروارید  تا  از  سیراف  بندر  )از  فارس 
 ت داستانسرا و نشر نخستین( کنگان و عسلویه( )انتشارا

ها و باورهای ایرانیان آناهیتا و ایزدبانوان دیگر در اسطوره
 )نشر فروهر( 

 های در دست انتشارکتاب 

بازنویسی: و  سفرنامه  تصحیح  خسرو،    بازنویسی  ناصر 
ننه، تصحیح  رومی، تصحیح کلثوم  ارسالن  امیر  تصحیح  

 .حسین کرد شبستری، تصحیح و بازنویسی چهل طوطی 

و    ۵۶تا    ۸۵دخترکان کاغذی شعرهای سال    مجموعه شعر:
 ٫  ۱۴تا  ۵۷راه مجموعه شعر در ایل 

پژوهشی:کتاب  روز،   های  یک  و  هزار  بینامتنی  بررسی 
 .شناسی فرهنگی هزار یک شب و هزار ویک روزنشانه

عربی: از  قبانی  ترانه   ترجمه  نزار  از  الساهر  کاظم  که  های 
گزیدهمی ترانهخواند،  گزیدههی  حافظ،  عبدالحلیم  ی ای 
امترانه  گزیده های  ترانه کلثوم،  گزیدهی  فیروز،  ی های 
جاهلیت ترانه  )شعر  سبعه  معلقات  و  الرومی  ماجده  های 
 .عرب(
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 شده جشنواره متون مشخص
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بخش از دوره دوم جشنواره در سه بخش، شعر انگلیسی، نثر انگلیسی و شعر عربی برگزار شد. در هر 
شد. متون هر بخش را در مندان ترجمه و ارسال میبایست توسط عالقه جشنواره متون مشخصی می

 ایم.ادامه آورده

 انگلیسی به ترجمه شعر برای  بمتن منتخ 

 نکنی شکنی / یا چه کردم که نگه باز به من میمن چرا دل به تو دادم که دلم می

 راست / تا ندانند حریفان که تو منظور منی دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و 

 دیگران چون بروند از نظر از دل بروند / تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی 

 سعدی  
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 به فارسی نثررجمه متن منتخب برای بخش ت
February 26, 2012 / In Memory of Trayvon Martin 

My brothers are notorious. They have not been to prison. They have been 
imprisoned. The prison is not a place you enter. It is no place. My brothers are 
notorious. They do regular things, like wait. On my birthday they say my name. They 
will never forget that we are named. What is that memory? 

The days of our childhood together were steep steps into a collapsing mind. It looked 
like we rescued ourselves, were rescued. Then there are these days, each day of our 
adult lives. They will never forget our way through, these brothers, each brother, my 
brother, dear brother, my dearest brothers, dear heart— 

Your hearts are broken. This is not a secret though there are secrets. And as yet I do 
not understand how my own sorrow has turned into my brothers’ hearts. The hearts 
of my brothers are broken. If I knew another way to be, I would call up a brother, I 
would hear myself saying, my brother, dear brother, my dearest brothers, dear 
heart— 

On the tip of a tongue one note following another is another path, another dawn 
where the pink sky is the bloodshot of struck, of sleepless, of sorry, of senseless, 
shush. Those years of and before me and my brothers, the years of passage, 
plantation, migration, of Jim Crow segregation, of poverty, inner cities, profiling, of 
one in three, two jobs, boy, hey boy, each a felony, accumulate into the hours inside 
our lives where we are all caught hanging, the rope inside us, the tree inside us, its 
roots our limbs, a throat sliced through and when we open our mouth to speak, 
blossoms, o blossoms, no place coming out, brother, dear brother, that kind of blue. 
The sky is the silence of brothers all the days leading up to my call. 

If I called I’d say good-bye before I broke the good-bye. I say good-bye before anyone 
can hang up. Don’t hang up. My brother hangs up though he is there. I keep talking. 
The talk keeps him there. The sky is blue, kind of blue. The day is hot. Is it cold? Are 
you cold? It does get cool. Is it cool? Are you cool? 
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My brother is completed by sky. The sky is his silence. Eventually, he says, it is raining. 
It is raining down. It was raining. It stopped raining. It is raining down. He won’t hang 
up. He’s there, he’s there but he’s hung up though he is there. Good-bye, I say. I 
break the good-bye. I say good-bye before anyone can hang up, don’t hang up. Wait 
with me. Wait with me though the waiting might be the call of good-byes. 

In a landscape drawn from an ocean bed, you can’t drive yourself sane—so angry 
you are crying. You can’t drive yourself sane. This motion wears a guy out. Our 
motion is wearing you out and still you are not that guy. 

Then flashes, a siren, a stretched-out roar—and you are not the guy and still you fit 
the description because there is only one guy who is always the guy fitting the 
description. 

Get on the ground. Get on the ground now. I must have been speeding. No, you 
weren’t speeding. I wasn’t speeding? You didn’t do anything wrong. Then why are 
you pulling me over? Why am I pulled over? Put your hands where they can be seen. 
Put your hands in the air. Put your hands up. 

Then you are stretched out on the hood. Then cuffed. Get on the ground now . 

On the tip of a tongue one note following another is another path, another dawn 
where the pink sky is the bloodshot of struck, of sleepless, of sorry, of senseless, 
shush. Those years of and before me and my brothers, the years of passage, 
plantation, migration, of Jim Crow segregation, of poverty, inner cities, profiling, of 
one in three, two jobs, boy, hey boy, each a felony, accumulate into the hours inside 
our lives where we are all caught hanging, the rope inside us, the tree inside us, its 
roots our limbs, a throat sliced through and when we open our mouth to speak, 
blossoms, o blossoms, no place coming out, brother, dear brother, that kind of blue. 
The sky is the silence of brothers all the days leading up to my call. 

If I called I’d say good-bye before I broke the good-bye. I say good-bye before anyone 
can hang up. Don’t hang up. My brother hangs up though he is there. I keep talking. 
The talk keeps him there. The sky is blue, kind of blue. The day is hot. Is it cold? Are 
you cold? It does get cool. Is it cool? Are you cool? 
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My brother is completed by sky. The sky is his silence. Eventually, he says, it is raining. 
It is raining down. It was raining. It stopped raining. It is raining down. He won’t hang 
up. He’s there, he’s there but he’s hung up though he is there. Good-bye, I say. I 
break the good-bye. I say good-bye before anyone can hang up, don’t hang up. Wait 
with me. Wait with me though the waiting might be the call of good-byes. 

In a landscape drawn from an ocean bed, you can’t drive yourself sane—so angry 
you are crying. You can’t drive yourself sane. This motion wears a guy out. Our 
motion is wearing you out and still you are not that guy. 

Then flashes, a siren, a stretched-out roar—and you are not the guy and still you fit 
the description because there is only one guy who is always the guy fitting the 
description. 

Get on the ground. Get on the ground now. I must have been speeding. No, you 
weren’t speeding. I wasn’t speeding? You didn’t do anything wrong. Then why are 
you pulling me over? Why am I pulled over? Put your hands where they can be seen. 
Put your hands in the air. Put your hands up. 

Then you are stretched out on the hood. Then cuffed. Get on the ground now . 
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 ترجمه به زبان عربیمتن منتخب برای بخش 
 

  

 أتعلمين

                                   أَي حُزٍن يبعث المطر

 وكيف تنشُج المزاريُب إذا انهمر؟

ياع                    وكيف يشعُرُ الوحيُد فيه بالضَّ

 ينامكأنَّ طِفالً باَت يهذي قبل أن 

 بأن أُمَّه التي أفاَق ُمنُذ عام... فلم يجدها

 ثُم حين لجَّ في السؤال 

 قالوا له: بعَد غدٍ تعود... البدَّ أن تعود

 تستفيُق مِلءَ روحي رعشةٌ البُكاءف

ماء                         ونشوةٌ وحشيةٌ تُعانُِق السَّ

 كنشوة الطِفِل إذا خاَف مِن القمر 

 مطر... مطر... مطر

 بدر شاکر السیاب  -

 

 

  وم ُت روحي من  حتی لم يَعُد 

مني لروحي موضعٌ ومكاُن 

ما ذَاَب من فَر ِط الهو  ب  عاشٌق 

مثلي وال عَرََف ا سی إنساُن 

  قالوا هَجَرت فقُلُت إن ا واحدٌ 

وكَفی وِصااًل ذلَ  الهِجراُن 

هي موطني ولها فؤادي موطِنٌ 

أتَفر  من أوطانها ا وطاُن؟ 

- احمد مطر 
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 درباره نویسندگان آثار برگزیده جشنواره 

 Citizen: An American Lyricبخش انگلیسی، کتاب   
 Caudia نوشته «Citizen: An American Lyric» کتاب

Rankine جامائیکایی است. او در سال  -نویسنده و شاعر آمریکایی
نکن، موردتوجه بسیاری قرار گرفت.  با انتشار کتاب مرا تنها رها    ۴  ۲

را منتشر کرد.   Citizen: An American Lyric کتاب ۱۴ ۲در سال 
کالدیا رنکین به همراه همسر خود، جان لوکاس، به ساخت مستند 

ساز و عکاس است. نام مجموعه پردازد. همسر او یک فیلم هم می
 .است   Situations سازند،ویدیوهایی که این زوج هنری می

 

رنکین موسسه نژادی مجازی را تأسیس کرده است. در این موسسه به کارهای هنری و امور خیریه به نفع 
 شود.پوستان به پرداخته میافراد نیازمند و رنگین

ر سراسر این اثر هنری رنکین در قالب دشده است.  با تصاویر هنری تشکیل  این کتاب از هفت فصل همراه
با خود صحبت میاحوال آشفتهراوی داستان   و دائماً  تک لحظات به مشکالت رنگین  کند در تکای دارد 

 کند.پوستان فکر می

 

  Citizen: An American Lyric افتخارات و جوایز کتاب

 برنده جایزه منتقدان کتاب ملی ▪
 نامزد جایزه کتاب کالیفرنیا  ▪
 تایمز های پرفروش نیویورکفهرست کتاب ▪
 قرن گاردین  صد کتاب برتر ▪
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 بخش ترجمه شعر انگلیسی  آثار برگزیده جشنواره
 

  
Why did I give my heart to you, for you to break my heart 
Or what wrong, darling, did I do, that you avert your eyes 
My heart and soul's immersed in you, my eyes look left and right 
Fearing that if I gaze at you, fellows would recognize 
All but you, as go out of sight, will soon go out of mind 
You've occupied my heart as life my body occupies 

عادل نریمانیجناب آقای نفر اول:   

Why I gave you, I wonder, my heart to break 
Or what I’ve done that off me those eyes you take 
With you my heart’s busy, but left and right I gaze  
Lest the rivals know it is you that I praise  
Out of sight when others go, go they out of heart 
You’ve gone so in heart that like soul never depart 

جناب آقای حسین نظری : دومنفر   

Why did I love thee, who broke my heart, or; 
What have I done that thou see me no more 
Thou art in my heart but I look hither and thither 
Lest the rivals suspect this that thee I consider 
To be out of sight means to be out of heart 
But thou art in my soul as body cannot depart 
 

جناب آقای میالد میناکار : سومنفر   
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 فارسیآثار برگزیده جشنواره بخش ترجمه نثر 

 
 

  

آن هستند.  بدنام  من  چشم برادرهای  به  را  زندان  ها 
 اند.اند اما محبوسندیده 

شوی؛   آن  در  بخواهی  که  نیست  مکان  اصال  زندان 
 ناکجاست. 

می انجام  که  همچون کارهایی  است،  قاعده  به  دهند 
 صبوری و انتظار. 

 آورند، روز تولدم نام مرا به زبان می

 ر ما نامی نهاده شده. برند که بو هرگز از یاد نمی

 آن خاطره چیست؟

هایی برای سقوط به   مان، به پله تک تک روزهای کودکی
ماند. گویی ما خود خیالی مغشوش و از هم گسیخته می 

 ، و شاید به دادمان رسیدند.ناجی خویشتن بودیم 

و اینک این روزها، یک یک این روزهای بزرگسالی. هیچ   
از یاد نخواهید برد، ای ایم  یک مسیری را که طی کرده

برادران من، برادرم، برادر عزیزم، برادران عزیزتر از جانم، 
 جان دلم... 

مهر نیست، با اید و این رازی سربهمغموم و دلشکسته 
 ست. های بسیاری باقیاین حال ناگفته

 

 

دانم اندوه من چگونه به جان برادرانم سرازیر و هنوز نمی
 شده است.

 های برادرانم از این مالل خون شده است.دل 

یافتم با یکی از برادرانم اگر راهی دیگر برای ماندن می
گفت:  شنیدم که می گرفتم و صدای خود را میتماس می

 برادرم، برادر عزیزم، برادران عزیزتر از جانم، جان دلم... 

زبانم  جاری می نوک  بر  یکدیگر  پی  در  شوند،  کلمات، 
ای یا شبیه طلوعی دیگر، جایی که آسمان ههمچون جاد

شرمساری،   خوابی،  بی  از  است  برافروخته  سرخابی، 
 آشفتگی و کرختی. 

 

است، سال برادرانم  و  من  چشمان   پیش  که  هایی 
های تفکیک های کوچ، هجران و کار در مزارع، سالسال
رنگینتیره  سالبختان  سپیدرویان.  از  فقر، تن  های 
پرونده زاغه تن،  نشینی،  سه  هر  از  تن  یک  ذبح  سازی، 

 جان کندن برای حیات. 

های شنیدن »پسر، هی پسر!«، چنان که گویی همه سال
 تبهکار و جانی بودیم. 

 شد،مان در ساعات پیش رو انباشته میزندگی

جایی که با ریسمانی از درون  خود  و از درختی که در 
پاهایدست  و  آویخت ها  دار  به  بود  دوانده  ریشه  ه مان 
 شد؛ می مان شکافته شدیم و گلویمی

ها ها، آه... شکوفهگشودیم شکوفهو آن دم که دهان می
 یافتند.مجالی برای بیرون آمدن نمی

 

اگر زنگ بزنم، خودم بدرود خواهم گفت پیش از آنکه 
 بدرود بگویم.

 پیش از آنکه کسی تماس را پایان بدهد. قطع نکن. 

 دانم آنجاست. یزند با اینکه مبرادرم حرف نمی

 سرکار خانم سیده بتول سیدحیدری نفر اول:  
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 زده... آسمان آبی غم برادرم، برادر عزیزم!

برادرانم   سکوت  به  با  میآسمان  هرروز  که  ماند 
 شکند.تماس من در هم می

اگر زنگ بزنم، خودم بدرود خواهم گفت پیش از 
 آنکه بدرود بگویم. 

قطع   بدهد.  پایان  را  تماس  کسی  آنکه  از  پیش 
 نکن. 

 دانم آنجاست. زند با اینکه میبرادرم حرف نمی

می  ادامه  گفتگو  حرفبه  نگه  دهم،  را  او  هایم 
غم  دارد.می آبی  گرمیآسمان  روز  است.    زده 

کنی؟ هوا رو است؟ سرد است؟ احساس سرما می
 به خنکی است. خنک شده؟ ناخوشی؟

 رسد. آسمان سکوت اوست.برادرم با آسمان به کمال می 

 بارد. بارید و دیگر نمیخورد. باران میهای باران به زمین میبارد. قطرهگشاید: باران میسرانجام لب می

گویم پیش از اینکه کسی گوشی را زمین  دهد. من بدرود میماند اما ادامه نمیجا میکند. همانگوشی را قطع نمی
 نرو. با من بمان. بمان با اینکه شاید آخرین تماس باشد..  بگذارد.

 حتی خرد هم رهگشای تو نیست. اندازی از بستر اقیانوس و به زاللی آن، در چشم

، چون فقط یک نفر هست که همیشه با توصیف، با انتظار  خوانیای اما همچنان با توصیف میتو کاری نکرده
 خراش، زنند، صدای آژیر، صدایی ممتد و گوش ها سوسو میچراغ متناسب است.

 صیف باشد. همیشه فقط یک نفر هست، یک نفر که شبیه تو  تو آن فرد نیستی اما شبیه اویی.

 بخواب روی زمین، بخواب روی زمین!  -

 سرعتم باال بود؟ -

 طور نیست.ایننه  -

 نبود؟ -

 تو هیچ اشتباهی نکردی.  -

 

 پس چرا نگهم داشتین؟ چرا گفتین ماشین رو نگه دارم؟ -

 هایت را ببر باال. دست  هایت را جایی بگذار که ببینیم.دست -

 زنند.  کنند و دستبندت میو سپس تو را بر بدنه اتومبیل خم می

 بخواب روی زمین.  -

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

27 

 

 

جناب آقای سهراب مصاحبی  :دومنفر     

  یها زنداناند. آنها زندان نبوده دارم. آن یبرادران بدنام
.  یکه خودت وارد آن شو  ستین  ییاند. زندان جاشده 

ها  . برادران من بدنام هستند. آنستیجا ن  چیدر واقع ه 
. در روز کنندیمانند منتظر ماندن م  ،یاروزمره  یکارها

م زبان  به  را  نامم  آنآورندیتولدم  فراموش .  هرگز  ها 
. آن خاطره کدام میدار  یاز ما نام  کیکه هر    کنندینم

 بود؟ 

فروپاش  یمنته  یب یسراش  کیما    ی کودک  یروزها  یبه 
که ما خودمان را نجات   دیرسیبه نظر م  نیبود. چن  یروان
روزها   نی. حاال با امیات داده شدنج  یبه نحو  ای  م،یداد

از زندگ  م،یمواجه برادران،    نی. امانیبزرگسال  یهر روز 
نم فراموش  را  روش مشترکمان  و  راه  هر   کنند،یهرگز 

 ن یزتریبرادر، عز  نیزتریعز  ز،یعز  یمن، برادر   ادربرادر، بر 
رازها  دل  ...کس اگرچه   انیدر م  ییتو شکسته است. 

ا هنوز ستین  دهیپوش  ی برکس  یکی  نیاست،  من  و   .
دل  امافته یدرن به  چگونه  اندوهم  راه   یهاکه  برادرانم 
 است. افتهی

بهتر  روش  و  راه  اگر  است.  شکسته  برادرانم   ی دل 
و بعد    کردم،یبرادران را صدا م  نیاز ا  یکی  دانستم،یم

حال در  را  م  افتمییم  یخودم  دارم  برادرم،    م،یگویکه 
 کسم...  نیزتریدرم، عزبرا نیزتریعز زم،یبرادر عز

اکنون  آیند،  اند و به زبان نمیها بر سر زبانحرف
رنگ که  زند، در آسمانی صورتیپگاه دیگری سر می

از  حسرت،  از  خواب،  از  است  خون  چشمانش 
سالبی آن  سکوت.  و  حسی،  من  از  پیش  های 

سال کار،  برادرانم،  و  کشت  سخت،  سفر  های 
فقر،  م کرو،  جیم  جداسازی  قانون  هاجرت، 

سازی، یکی  های فرودست جداافتاده، پرونده محله 
تا، دو شغله بودن، پسر، آهای پسر، هربار از سه 

شد و  یک جرم، همه در درون ما با هم جمع می
میساعت تکمیل  را  عمرمان  سرگردان  کرد،  های 

در  که  طنابی  با  بودند،  آویخته  دار  به  را  ما  گویا 
هایش ن ما بود، از درختی در درون ما، ریشهدرو

ها،  پاهایمان، گلویی بریده و زبانی گشوده، شکوفه 
شکوفه  از  نیست،  آه  وجود  ابراز  برای  جایی  ها، 

برادر، برادر عزیز، چنان اندوه سهمناکی. در همه 
آن روزهای منتهی به تماس من، آسمان سکوت  

 برادرانم بود. 

وداعی پیش از وداع اصلی من اگر تماس گرفتم،  
بود. بدرودی پیش از آن که کسی بتواند تماسم را  

کند، گرچه  قطع کند. قطع نکن. برادرم قطع می
ادامه می زدن  حرف  به  من  آنجاست.  دانم 
دارد.  دهم، گویی حرف زدنم او را آنجا نگه میمی

آسمان آبی است، یا چیزی شبیه آبی. روز گرمی  
است؟ خنک خواهد است. یا سرد است؟ سردت 
 شد. خنک است؟ تو راحتی؟
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آسمان   است.  شده  کامل  آسمان  با  من  برادر 
سخن   به  زبان  نهایت،  در  اوست.  سکوت 

میمی باران  بیگشاید،  باران  باران  آید.  امان. 
یدن امان باربارید. باران متوقف شد. باران بیمی

کند. او آنجاست، او آنجاست  گرفت. او قطع نمی
من   است.  کرده  قطع  آنجاست  اینکه  با  اما 

زبان  می به  را  نهایی  وداع  خدانگهدار.  گویم، 
آورم. من پیش از آنکه کسی بتواند قطع کند می

گویم، قطع نکن. برایم صبر کن. برایم وداع می
 کمی صبر کن اگرچه صبر خود پیام وداعی است. 

توانی اندازی چون پهنه اقیانوس، تو نمیچشمدر  
اختیار عقل خود را بدست بگیری... چنان عصبی 

می گریه  به  که  نمیهستی  توانی سالمت افتی. 
را   کسی  دارد  جریان  این  بازیابی.  را  خود  روان 

فرساید و تو  کند. حرکت ما تو را میفرسوده می
 همچنان آن »کسی« که باید نیستی. 

چراغ نور  غرش  سپس  و  آژیر،  گردان،  های 
نیستی خش »کَس«  آن  تو  و  گوش...  در  داری 

های او مطابقت داری،  اگرچه همچنان با توصیف
چراکه همیشه تنها یک نفر است که با توصیفات  

 مطابقت دارد. 

 

 

 پیاده شو. بخواب روی زمین.  -

 احتماالً سرعتم زیاد بوده است. -

 نه، سرعتت زیاد نبوده است.  -

 سرعتم زیاد نبوده؟! -

 تو هیچ اشتباهی مرتکب نشدی. 

 پس چرا گفتی کنار بزنم؟ چرا مرا متوقف کردی؟  -

شوند. دست- دیده  که  بگذار  جایی  را  هایت 
 ها باال. هایت را باال بگیر. دستدست 

 ای. دستبند بر دست. بعد تو پخش زمین شده

 بخواب روی زمین. -
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 نفر سوم: جناب آقای دیاکو ابراهیمی 

که داخلش    ستین  ییشدگانند. زندان جااند و زندانبرادران من؛ آنان که هرگز زندان نبوده  ندینماانگشت
نیشو مکان  اصال  زندان  انگشتستی .  برادران من  کارهاندینما.  در    کنندیم  ی عاد  یی.  و  همچون صبر. 

 !ن؟یاست ا یااند. چه خاطرهنهاده یکه بر ما همه نام برند ینم ادی. از خوانندیزادروزم اسم مرا م

. از دستمان برفت؛ انگار خود را  یدر حال فروپاش  یذهن   یبود به سو  یتند  یهابا هم گام  مانیکودک  روزگار
. آنان هرگز فراموش نخواهند  یروزگار شد، روزگار بزرگسال  ن یوقت نوبت ا. آنمیافتیانگار نجات    م،ینجات داد

 ...جان زانیبرادران من، عز نیزتر یعز ز،یعز دربرادر من، برا ،یبرادران، هر برادر  نیا م،یکرد راه به کجا برد

که حزن   فهمم یهست. و من خود هنوز نم ییگرچه رازها ستیراز ن  کی نیشما شکسته است. ا یهاقلب 
  یبرا  دانستمیم  یگر ید  ی. قلب برادرانم شکسته است. اگر چارهافتیو اندوهم چگونه به قلب برادرانم راه  

 ...جان زانیبرادرانم، عز نیزتر یعز ز،ی: برادر من، برادر عزگفتمیو به او م  کردمیصدا مرا  یآن، برادر 

اند یکی پس از دیگری، ها بر سر زبانحرف
نمیمی و  است، آیند  دیگری  مسیر  این  و  آیند، 

خون صورتی  آسماِن  آن  در  که  دیگر  آلود  طلوعی 
حسی و  خوابی، تاسف، بیاست از ضرب و شتم، بی

 قان.  خف
ها قبل از من و برادرانم،  ها و سالآن سال

جداسازی سال مهاجرت،  زرع،  و  کشت  سفر،  های 
سازی، یک نشینی، پرونده نژادی جیم کرو، فقر، زاغه

نفر از هر سه نفر، دو شغله بودن، پسر بودن، شر  
شد   و  شد  جمع  شرارتی،  به  یک  هر  بودن،  پسر 

آویز کرده  حلقساعاتی درون زندگی ما که همه ما را 
های  است، طناب درونمان، درخت درونمان و ریشه 

به اندام  آن بریده، و دهان که  گلویی  های ماست. 
می میسخن  شکوفه  شکوفه گشاییم،  آه  دهد، 

دهد، و جایی برای بیرون آمدن نیست؛ ای برادر، می
همین  عزیز،  سکوت  برادر  آسمان  حزین.  قدر 

زنگ تماس من    برادرانی است که تمام روز گوش به
 بودند.

 

م اگر  خداحافظ  گرفتمیتماس  وداع  از   ی قبل 
خداحافظکردم یم ا  کردمیم  ی .  از    یکس  نکهیقبل 

. برادر من تلفن را قطع  دیتلفن را قطع کند. قطع نکن
حرف    کندیم همچنان  من  آنجاست.  چند  هر 
  ی: آسمان آبداردیها او را آنجا نگه م. حرفزنمیم

آب  کیاست،   گرم  یجور  روز  است. سرد    یخاص. 
روبراه م  ست؟ا اوضاع  .  شودیسردت است؟ حتماً 

 !روبراه است؟ حالت خوب است؟ زیهمه چ

م   برادرم کامل  آسمان  سکوت  کندیرا  آسمان   .
. باران شر شر بارد یباران م  دیگویاوست. عاقبت م

. باران بند آمد. باران شر شر  دیباری. باران مباردیم
. او آنجاست، آنجاست  کندیرا قطع نم. تلفن  باردیم

م آنجاست.  هرچند  کرده،  قطع  را  تلفن    میگویاما 
.  کنمی م  یشدستیپ   اعمنم که در ود  نیخداحافظ. ا

تلفن را قطع کند.    یکس  نکهی قبل از ا  کنمیوداع م
پ نکن.  بمان،    شیقطع  با من  بمان. صبر کن  من 

ندا است  ممکن  ماندن  گرچه  بمان  وداع   یکنارم 
 .باشد
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چنان    -توانی خود را سر عقل بیاوری!  هایت، نمیای کشیده شده از بستر اقیانوس پیش چشمبا منظره

رساند.  توانی خود را سر عقل بیاوری. این حرکت جان به لب آدم میکنی. نمیعصبانی هستی که گریه می 
 .یکار ما رساندن جان به لب شماست و با این حال تو دیگر آن آدم سابق نیست

و تو آن آدم نیستی ولی باز در مظان اتهامی چون    -های چراغ؛ آژیر و صدای غرشی کشیده  و بعد چشمک
 .تنها یک نفرهست که همیشه در مظان اتهام باشد

  .بخواب. بخواب روی زمین. حاال 

  .امحتماً با سرعت رفته

  .نه، سرعت زیادی نداشتی

  سرعت نداشتم؟

  !نه، هیچ اشتباهی نکردی

 پس چرا باید بزنم کنار؟ چرا باید متوقف شوم؟

 .ها باال ها را ببر باال. دستهات را جایی بگذار که دیده بشه! دست دست 

  .زنندشوی. بعد دستبندت میسپس روی کاپوت خوابانده می

 ...حاال بخواب روی زمین
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 عربی آثار برگزیده جشنواره بخش ترجمه 
 

 

 عشق به وطن ... 

 

   

امید جاللوندنفر اول: جناب آقای   

 
 

 این جان ندارد جای من 
 ام جانم زِ تو پُر کرده             

 دلسوخته نَب وَد چو من
 در آتش و اندوه تو             

 
 ای گفتند یارا رفته 

 گفتم که ما یک تَن شدیم            
 شودمی نشیری  با وصل
 ایم هجری که ما َسر کرده            

 
 اینجا وطن، اینجا وطن 

 ی دیرین من کاشانه                 
 قلبم َسرای آن وطن 

 ای؟! شود؟! تو دیدهچه می                
 دوری گزیند جان زِ تَن  

 ها از وطن! یعنی وطن        
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 ی باراننغمه  
 دانی که این باران تو می

 چه غوغایی ... 
 چه اندوهی برانگیزد؟! 

 و میزاِب لِب بامم،  
 شود جاری ...        

 ها سازد؟هق  نالهچه هق         
 و احساس غریبی که

 زِ تنهایی ...      
 در این باران بپا خیزد؟     

  که گویی کودکی ناالن 
 ندارد صوِت الالیی   

 به سالی رفته است مادر
 اگر هذیان کند کودک 

 و جوید دائما مادر                      
 ندارد رفتنش باور      

 به او گفتند 
 که باز آید پسین فردا 

 و فرداها ...          
 و این اشِک پُر از رعشه 

 برون آید زِ عمِق جان         
 و این شادی و سرَمستی   

 که افسارش بُوَد وحشی        
 آغوشیبه دنبال هم  

 پایان بگیرد عرِش بی  
 چو شیدایِی یک کودک     

 که ترس از َمه به دل دارد 
 و این باریدِن باران    

         
 که چکه چکه ...  می آید ...  که قطره قطره ...  می بارَد 
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 عشق وطن   

 جانم را سرشار از وجود تو کردم تا آنجا که

دیگر جایی برای جانم، درونم باقی نمانده  

 است 

همسان من هیچ شیدایی از شدت عشق تو 

 نگداخته است 

و هیچ کس همچون من به خاطر تو اندوه را  

 تجربه نکرده است 

 گفتند که دوری گزیدی، گفتم ما یکی هستیم         

 و آن فراق، برای وصالش کافی است 

 او وطن من است و جانم وطن او 

 گریزند؟ هایشان میآیا وطن ها از وطن

 

 سرود باران 
 دانی  آیا می

 انگیزد؟       باران چه اندوهی را برمی
-دهند آنگاه که فرو میها چگونه  ناله سر میو ناودان
 ریزد؟ 

 کند؟شدگی میو انساِن تنها چگونه در آن احساس گم
 گویا کودکی، پیش از خواب شروع به هذیان کند

 او که مادرش را سال پیش، پس از بیداری، نیافت
 و آنگاه که خیلی سراغش را گرفت 

 گردد... باید برگردد فردا برمیبه او گفتند: پس
 شود   حاال، لرز گریه در تمام وجودم بیدار می

 کشدای آسمان را در آغوش میشادی وحشیانه
 آنگاه که از ماه بترسد  ،همچون شادی کودک 
 باران ... باران ... باران 

 

 آقای ناصر جابری نفر دوم: جناب 
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 نفر سوم: جناب آقای مجتبی کرباسچی 

 حب وطن 
 

 که نمانده است تیجان ز هوا نیشد ا  زیلبر
 ی را به همه کالبدم جا و مکان  جان
 که از آتش عشقت ستین یمن مانند
 ی شمع شود آب و ز غم، سوخته جان چون
 است  دهیره هجران بگز ارتیکه  گفتند

 یو او من، چو بدان میکه من او هاتیه
 اوست وطن، هم دل و جانم وطن او  هم
 ی و بمان یز یاو به چه موطن بگر از

 سرود باران 

 هیچ دانی
 انگیزاند؟کدامین غم است که باران را می

 دهند؟پایان میها چگونه سیل باران اشک را و ناودان
 کنند؟گشتگی می و چگونه تنهایان در آن احساس گم

 چونان طفلی که پیش از خواب
 جویدبا شوق مادری را می

 که یک سال او را ندیده است
 یابد و او را نمی

 کندپس چون بر خواسته خود پافشاری می
 گویند: فردا که بگذردمی
 آیدمی

 آیدحتماً می
 شودی گریه ابر پر می و پیمانه جانم از سرمست

 آمیزد جو با آسمان درمیو لرزشی ستیزه
 مانند طفلی از ترس ماه، لرزان

 ...باران... باران... باران
 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 ها پیوست 
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جمالی، از اعضای هیئت  مصاحبه با رزا  پیوست اول: 
 داوری جشنواره ترجمه ادبی بخش انگلیسی

رزا جمالی دارای سوابق بسیاری در ترجمه شعر، سرایش شعر و نقد ادبی است. از جمله آثار او  
 .ها، لبه، درخت کاج و … اشاره کردتوان به الله در جایگاه مترجم می 

درباره وض مصاحبه  این  ادبی عیتدر  آثار  جریان  ترجمه  در  ترجمه  نقش  ایران،  ادبی  در  های 
داشته  و … صحبتی  ادبی  ترجمه  در  ویراستار  جایگاه  گفت جهان،  این  متن  ادامه  ایم.  را  وگو 

 .خوانیدمی 

 
 

 

 

  

این روزها در حال انجام چه کاری هستید؟    :محمد صابری
 روی چه پروژه، ترجمه یا کار تحقیقاتی مشغول هستید؟ 

جمالی آنتولوژی   :رزا  که  دارم  شعرهای  قصد  آن  در  که  ای 
ام، برای عاشقانه ادبیات کالسیک را ترجمه و گردآوری کرده

برایم  ورا نشر کمی  شعرها  این  ترجمه  سازم.  آماده 
برانگیز است زیرا که باید برآوردی از سطوح مختلف چالش

برای خواننده  بیاورم که در عین حال که  به وجود  را  زبانی 
رو باشد،  جذاب،  و شاعرانه  زبان   ان  در  زبانی شاعر  سطح 

 .اصلی بنمایاند

ترجمۀ    :محمد صابری را در مورد وضعیت فعلی  نظر شما 
 ادبی در ایران چیست؟ 

ترجمه داستان و رمان همیشه شکوفا و پرتقاضا    :رزا جمالی
بوده اما ترجمه شعر کمی مهجور مانده زیراکه ترجمه شعر 

ت و کامال به اشراف مترجم به  به نوعی خلق دوبارۀ اثر اس
مترجمی که هر -زبان شعر بسته است. ما متاسفانه شاعر

 .ایمدو زبان را به خوبی بشناسد کم داشته

 

صابری آثار    :محمد  ترجمه  مورد  در 
زبان به  را  فارسی  وضعیت  دیگر  های 

بینید؟ به نظر ظرفیت بسیار چگونه می
که  دارد  وجود  حوزه  این  در  زیادی 

ه مورد توجه قرار نگرفته است؟  گاهیچ
 دلیل این امر چیست؟ 

یک دلیلش به نوعی  شاید  :رزا جمالی
کشورهای   در  جانبدارانه  نگاه 

عالقمند انگلیسی  تنها  که  است  زبان 
مورد   را  ایران  اعتراضی  ادبیات  است 
چون   و  چند  به  و  دهد  قرار  توجه 

 های ادبی آثار بی اعتناستارزش 
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برای بحث انتخاب شعر برای ترجمه چه معیارهایی را باید مدنظر قرار دهیم؟ در واقع چه شعری   :محمد صابری
توان ترجمه کرد. در ترجمه آثار شاعران چه مسائلی  بینید و به نظر شما باید ترجمه شود یا میپذیر میرا ترجمه

اید. چرا این کتاب را انتخاب  شر کردهشعرهای ویلیام باتلر ییتس را ترجمه و منت گیرید؟ گزینه را در نظر می
 کنید؟ کردید و به طور کلی از چه الگویی برای انتخاب ترجمه شعر پیروی می

ست که به خوبی در زبان فارسی خوانده نشده بود و ترجمه آثار ییتس به ییتس شاعر بسیار بزرگی  :رزا جمالی
هایش بسیار عمیق است و من ناچار شدم که  زمینه شعر ها تحقیق و مطالعه احتیاج داشت چرا که پس سال

هایش مانند:  ، عرفان و اساطیر سلتیک مطالعه کنم و همچنین شعر او را با توجه به دغدغه در زمینه موسیقی 
 .عرفان، مذهب، تاریخ، هویت، زبان و … بشناسم

اما شاید برای مترجمان کنم که به شکلی شهودی آن را پسندیده باشم  من خود کتابی را برای ترجمه انتخاب می
 .هایی از جمله پیشنهاد ناشر، بازار و … مطرح باشددیگر اولویت 

 
صابری  ترجمه   :محمد  جریان  به  بخواهیم  اگر 

نیازمند  قطعا  کنیم،  فکر  آن  تقویت  و  ادبی 
و   مترجمان  همان  که  هستیم  سربازانی 
استعدادهای این حوزه هستند. به نظر شما در دو  

تربیت این استعدادها وضعیت به حوزه کشف و  
کاری   آن چه  بهتر شدن  برای  چه شکل هست؟ 

 باید انجام داد؟

جمالی فارسی :رزا  و  زبان  خلق  نیاز  پیش  که  ای 
زبانی است،  شعر  یک  با  ترجمه  باید  که  ست 

کتابخانهسال در  مطالعه  مترجم ها  یک  برای  ها 
اینجا   در  قریحه  و  ذوق  مسلما  و  شود  درونی 

 .ی دارداهمیت شایان

ی پژوهشی، آموزش ادبیات خالقانه  داشتن سابقه
 .و شناخت شعر جهان از ضروریات این کار است
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خواهیم ببینیم که به نظر شما مرز بین تعهد شاعرانگی در ترجمۀ شعر کجاست و  می   :محمد صابری 
شعر کجاست؟ شما چقدر سازی در  وفاداری در ترجمۀ شعر چه معنایی دارد؟ جایگاه ترجمه آزاد و بومی

 کنید؟در ترجمه آثار به این رویکرد ورود می

ای بتوان بین المثلی هست که اگر ترجمه زیبا باشد وفادار نیست. اما شاید تا اندازهضرب  :رزا جمالی
 .این دو تعادل برقرار کرد 

خواهیم که خوانده شود و خواننده را به لذت  باید ببینیم که هدف ما از ترجمۀ شعر چیست. آیا می
سبک دارالترجمه آن را به مثابۀ  حاصل از خوانش یک متن ادبی برساند؛ یا قصدمان این است که به  

 .کلمه به زبان دیگری برگردانیم و ارزش ادبی یک شعر برایمان اهمیتی نداشته باشدبهیک سند کلمه 

 

صابر  مالک   ی:محمد  چه  شما  نظر  به 
معتبری برای سنجش ترجمه خوب از بد  
وجود دارد؟ در ترجمه، حفظ زبان و سبک  

 اثر؟ تر است یا مفهوم نویسنده مهم

این مخاطب است که در طول  ی:رزا جمال
کند، موالنا  گذاری میزمان بر ترجمه ارزش

اند و ما  و خیام در انگلیسی خوانده شده
پی   بیشتر  آثارشان  به جوهرۀ شعری  هم 

 .ایمبرده

 

و  شاعر  سبک  بر  خالق،  مترجم  سبک  گاه 
اندازد و ما کتاب شده سایه مینویسنده ترجمه 

کنیم و به علت نام مترجم خریداری می را تنها  
می  را  مترجم  ادبیات  واقع  این در  خوانیم. 

نه  و  است  اثر  زبان  زمینه  در  بیشتر  نزدیکی 
اندیشه اثر. به صورت مثال شاملو شعر شاعران 
او  اما  است  کرده  ترجمه  را  سورئالیست 
هیچوقت شاعری سورئالیست نبوده است. اگر 

بهتر است در مورد خوانیم  شده را می اثر ترجمه 
جهان  و  که اندیشه  چرا  کنیم  صحبت  اثر  بینی 

کامال  اگر  حتی  است  مترجم  به  متعلق  زبان 
و سبک  بوده  ترجمه وفادار  در  را  مختلفی  های 

 .آزموده باشد
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اندازه   :محمد صابری   تا چه  به نظر شما ترجمۀ شعر جهان 
چطور؟ تواند بر جریان شعر فارسی اثر بگذارد؟ برعکس آن  می

های ادبی خاصی رو در نظر دارید که متاثر از ترجمه  آیا جریان
در   ترجمه  نقش  باشد؟  بوده  ادبیات خارجی  غلط  یا  صحیح 

 های ادبی کشورهای دیگر چیست؟درک صحیح جریان

جمالی این   :رزا  فارسی  شعر  شدن  بالنده  برای  که  مطمئنم 
تاثیرگذاری الزم است چراکه هر از گاهی شعر خالق با رکود و  

 .شودایستایی روبرو می

خود من در جوانی شعرم متاثر از ترجمه شاعران سورئالیست، 
نظیر لورکا و پاز بود و با جهان ذهنی این شاعران نسبت به 

چن که  اجتماعی  رئالیست  به  شاعران  ایران  در  دهه  دین 
برقرار تمثال بیشتری  ارتباط  بودند  شده  بدل  مردمی  های 
ای که داشتم  ها برای من از نگاه فرمالیستیکردم؛ شعر آنمی

 .الهام برانگیز نبود

به نظر بعضی از بزرگان ترجمه بسیار دشوار    :محمد صابری 
خواندن همراه و نزد کسانی که  است که توانست بدون درس

اند تنها با فرهنگ لغت اثر ادبی زبان و با آن بزرگ شده  در یک
ترجمه کرد. به نظر شما چقدر این مساله جدی است و آیا  

توان پیدا کرد؟ آیا ترجمه ادبی را ای برای آن نمیراهکار میانه
 تنها باید در مترجم با زبان مادری زبان مقصد خواست؟

جمالی جستج :رزا  است:  مهم  موارد  این  کلمه،  تمامی  وی 
زیستن در مکان خلق اثر، تجربه کردن فضای ذهنی مولف،  
هرگونه  و  جهان  ادبیات  زمینۀ  در  دانشگاهی  تحصیالت 

 .ای که شما را در فهم و خلق دوبارۀ یک اثر یاری دهدتجربه 
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صابر  آثار   ی:محمد  این  معاصر،  فارسی  زبان  در  متعدد  فاخر  آثار  انتشار  به  توجه  با  برنده  چرا 

 اند؟ نقش ترجمه در این حوزه چقدر پررنگ هست؟ های معتبر همچون نوبل نشدهجایزه

اند کالسیک هستند، نویسندگان درخشانی  بیشتر آثار درخشانی که از فارسی ترجمه شده :رزا جمالی 
نظیر صادق هدایت و غزاله علیزاده با جوانمرگی مواجه شدند و زندگی شاعران درخشانی همچون  

 .اب سپهری و بیژن الهی نیز در انزوا گذشتسهر 

در هر صورت ادبیات درخشان ادبیاتی است که هویت و گذشته یک سرزمین را در خود نهادینه 
 .های جهانی به معنای درخشان بودن یک اثر نیست کرده باشد. الگوبرداری از چهره

 

 

 

ای  تواند به عنوان شاخهمیبه نظر شما آیا نقد ترجمه، یک تخصص خاص است و   :محمد صابری
مستقل در نقد ادبی محسوب شود؟ در این صورت، برای نقد و تطبیق یک ترجمه، چه معیارهایی  

 تواند مطرح باشد؟می

در قرن    ی. نقد ادببرمی به کار نم  «ی گذار من کلمه »نقد« را در مفهوم »ارزش  :یرزا جمال
اثر    ک یتار  یهاهیو ال  ده یکش  ی را بر آثار درخشان ادب  یاتازه   یای زحمت گشودن زوا  ستم یب

  شودی که بر آثار در مطبوعات منتشر م  ییهاادداشت یرا روشن ساخته است. معموال    یادب
  ه ی با توجه به نظر   می بتوان  دیاما در نقد ترجمه شا  دانمی م  یادب  هیرا نامرتبط با دانش نظر 

از متن را به دست    ی اتازه   تیکه در آن روا  میمتن فرض کن  یمحور، مترجم را راوخواننده 
و    میده  ق یتطب  یاصل  تیدوم را با روا  تیروا  نی با پژوهش و مطالعه ا  میو بتوان   دهدی ما م

 .میکن سهیمقا ای



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

41 

 

 

 

 

  

صابری ادبی    :محمد  آثار  انتشار  و  ترجمه 
ویراستارانی است که بار دیگر همراه  نیازمند  

بین  جزء برگردان را زیر ذره بهبا مترجم جزء
بگذارند؟ چقدر جایگاه ویراستار را در ترجمه  

 .دانیدادبی موثر و الزم می

این موضوع نیز بسته به آشنایی  :رزا جمالی
خود مترجم به زبان مقصد دارد، مترجمانی  

پوری،   نظیر احمد شاملو، بیژن الهی، احمد 
به   قاضی  محمد  و  دریابندری  نجف 
باز   کاش  و  نداشتند  نیاز  ویراستاری 
به  را  فارسی  که  باشیم  داشته  مترجمانی 

 .خوبی بشناسند

مترجمی   به  نیاز  ادبی  ترجمه  در  حداقل 
ای در هر دو زبان داریم که به شکل حرفه

قدرت خلق ادبی را داشته باشد و بتوانیم از  
ست( به تطبیقی   منظر او )که مسلما منظری

 .شده نگاه کنیماثر ترجمه

 

آثار    :محمد صابری  ترجمه  فرآیند  توسعه  برای  راهکاری  چه 
و   انگلیسی نویسندگان  معاصر  فارسی  شاعران  زبان  به  زبان 

 دارید؟ با رویکرد صنعتی شدن ترجمه چقدر موافق هستید؟ 

خوانیم اما  ها را میهاست که این ترجمهما سال :رزا جمالی
خواننده   آمریکایی  شاعران  و  نویسندگان  بیشتر  ایران  در 

اند و حوزه ی مستعمرات بریتانیا هنوز نامکشوف مانده  شده 
 .است

شود که نویسندگان آن  آثار زیادی به زبان انگلیسی نوشته می 
ها در  آسیایی، آفریقایی و اروپایی هستند و ادبیات آنگلوفون

 .فارسی ناشناخته مانده است

به کدام یک از آثار خودتان بیشتر عالقه دارید   :محمد صابری
 و چرا؟

ها  از آنای عالقه دارم. هر کدام  هر کدام را به گونه :رزا جمالی
اند و در آن لحظه زائیده گویی کودکی در آن لحظۀ خاص بوده

توانم خود را مجبور به خلق و ترجمه اثری  اند. من نمیشده 
ای شهودی با آن ارتباطی ذهنی برقرار  کنم مگر اینکه در لحظه 

 .کرده باشم 
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 پسندید و چرا؟سبک کاری کدام مترجم ادبی را بیشتر می :محمد صابری

خواندم برایم جذاب بود،  الدین کزازی از فلوبر را میهای میرجاللزمانی که در نوجوانی ترجمه :رزا جمالی
روالن با ترجمه م.ب.آذین و دایره ی واژگانش را فراموش توانم کتاب »جان شیفته« رومن و یا هنوز نمی

های داستایوفسکی و تولستوی و چخوف های سال با شخصیت که سال کنم. همچنین ادبیات روس را  
 .بلعیدمخواندم و میهای موجود را میام و همۀ ترجمهزندگی کرده

اشعاری برخورد داشتید که دوست ها و  شما حتما در مطالعات خودتان به متون، کتاب  :محمد صابری
ها رو ترجمه کنید. منتهی شاید به علت کمبود وقت نتوانسته باشید این کار را انجام دهید. داشتید آن

 دهید؟ ها پیشنهاد میچه مطالب و محتواهایی هست که ترجمه آن رو به بقیه مترجم

جمالی مهم  :رزا  اثر  خود  که  است  این  را  پیشنهادم  مولف  نام  که  کنید  فرض  است.  مولف  نام  از  تر 
 دانید آیا دوست دارید باز آن را ترجمه کنید؟نمی

ترین خصیصه یک مترجم خالق است، اینکه ناشری به شما توصیه  بی واسطه برخورد کردن با اثر مهم
اید توصیۀ من  الیکه اثر مورد عالقۀ خود را پیدا نکردهکند که کدام شاعر و نویسنده را ترجمه کنید در ح 

 .نیست

 

 

که هدف از    میکنیرو برگزار م  یهر ساله جشنواره ترجمه ادب  ک،یما در موسسه ترجم  :یمحمد صابر 
 یاز سو  ی و وجهه زبان فارس  یالمللنیارتباط ب  تیسو و تقو  کیحوزه ترجمه از    یآن، کشف استعدادها

  وچه هست   یترجمه ادب  انیجر  تیدر تقو  یو خصوص  یهست. به نظر شما نقش موسسات دولت  گرید
 حوزه داره؟  نیدر ا یچه نقش یهر کس

را در جهان به عنوان    ران یا  ۀ چهر   تواندی م  یفرهنگ  کردی رو  ن ی : حتما موثر است. ایجمال  رزا 
به    ییهات ی مهم که حساس  اری بس  یای اسی س  ی ایبا جغراف  انهی کشور مهم در قلب خاورم  کی

رو را از دنباله   رانیا  گاهیجا   تواندی م  یفرهنگ  تی ری آن در منطقه وجود دارد دگرگون کند. مد
 بدل کند.  رندهیگم یتصم بودن به 
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زاده، از اعضای  مصاحبه با ستار جلیلپیوست دوم: 
 عربی هیئت داوری جشنواره ترجمه ادبی بخش  

  

یا کار    محمد صابری: پروژه، ترجمه  انجام چه کاری هستید؟ روی چه  این روزها در حال 
 تحقیقاتی مشغول هستید؟ 

عالوه بر بازخوانی بخش سوم رمانی که ترجمۀ آن تقریباً دو سال و نیم به   زاده:ستار جلیل 
های نوال السعداوی همین  ای در دست مطالعه و ترجمه دارم از مقالهطول انجامید پروژه

 ترجمه رمان کوتاهی از ایشان.طور 

 توانم نظر شما را در مورد وضعیت فعلی ترجمۀ ادبی در ایران را بپرسم؟ می   محمد صابری:

اگر منظورتان سیر ترجمه ادبی در ایران است که بحثش مفصل است، ما    زاده:ستار جلیل 
یادان: محمد  اند، زندهبودهدر حوزۀ ادبیات مترجمان بزرگی داریم که همیشه الگوی جوان  

ای را ترجمه و در اختیار خوانندگان ... که آثار برجسته  آذین، دریابندری، سحابی وقاضی، به
اند، حجم ترجمه در کشورمان از وضعیت خوبی برخوردار است هرچند  فهیم ایرانی قرار داده 

های انگلیسی، نز زباهایی که ادرصد بسیار قابل توجهی از این حجم تعلق دارد به ترجمه
 .  ...و  اسپانیایی ، روسی ،آلمانی، فرانسوی

و   هند  ژاپن،  چین،  ترکیه،  نویسندگان  از  ترجمه  حجم  خوشبختانه  اخیر  دهۀ  دو  در  اما 
پاکستان و افغانستان و کشورهای عربی روند صعودی گرفته که امیدوارم خوانندگان خوب  

 آسیایی و همسایگانمان داشته باشند.    اهتمام بیشتری به خواندن آثار ادبی کشورهای
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چرا ترجمه بعضی از شاعران عرب مانند نزار قبانی و محمود درویش در ایران مورد توجه    محمد صابری:
 فراوان قرار گرفته است و بسیاری از شاعران و نویسندگان مورد توجه نیست. 

از قصه و  ترین دلیلش این است که شعر در ذهن و ضمیر انسان ایرانی بیشبه نظرم مهمزاده: ستار جلیل
شناسند، خیام، مولوی،  ه شده است، شاید برای همین سرزمینمان را به سرزمین شعر میحکایت نهادین

سعدی، حافظ... و از معاصران شاملو و فروغ بیش از هر شاعر دیگری در جهان از شهرت برخوردارند، بنابراین  
جهانی دارند از ها نیز شهرت طبیعی است که شعر شاعرانی چون نزار قبانی و ادونیس و غاده السمان که آن

 نندگان فهیم شعر برخوردار باشند.اقبال خوبی در بین خوا

 

تان باید اضافه کنم، به همان اندازه که ما از نظر  اما در مورد بخش پایانی پرسش 
به گستردگی جغرافیایی   توجه  با  نیز  ادبیات عرب  در  داریم  بسیار  شاعران  کمّی 
)بیست و دو کشور( هزاران شاعر دارد، با مطالعه و پژوهشی که شش سال پیش  

ای  دادم از بین چندین هزار صفحه ی آنتولوژی شعر معاصر عرب انجام  روی پروژه 
که مطالعه کردم بیش از صد شاعر برجسته را در نهایت برای چاپ انتخاب کردم  

ست« انتشارات سوالر در  های منتظر خالی که حاصلش شد کتاب »جهان از چشم 
شاعر تقریبا از تمام کشورهای عربی را معرفی    104صفحه که در این آنتولوژی    950

 زن شاعر عرب را هم    50هایی از شعر آنان، در این مجموعه  ونه کردم با ذکر نم 
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برای بحث انتخاب شعر برای ترجمه چه معیارهایی را باید مدنظر قرار بدهیم؟ در واقع    محمد صابری:
 توان ترجمه کرد. بینید و به نظر شما باید ترجمه شود یا میپذیر میچه شعری را ترجمه

پذیری بوده نتخاب شعر برای ترجمه، در بین منتقدان ادبی همیشه بحث چالشبحث ازاده: ستار جلیل
ی که اصوال شعر با همهاند: اینتر گفتگوهایشان به این نکته اشاره کردهو هست، مترجمان هم در بیش 

ی نخست باید بگویم که من نیز چون  پذیر هست یا نه؟ در وهلههایش نسبت به نثر ترجمهدشواری 
پذیر  که بگوییم شعر مطلقاً ترجمهبینم نه مطلق، اینز مترجمان، ترجمۀ شعر را امری نسبی می بسیاری ا

نیست اگر چنین بود امروز لورکا و پاز و بودلر و رمبو، شیمبورسکا، نزار قبانی و ادونیس و خیلی شاعران  
 شدیم.شناختیم و با آثارشان آشنا میدیگر جهان را چگونه می

کند، به نظر من مترجم  پذیر است با این توضیح که چه کسی دارد شعر را ترجمه میجمهبنابراین شعر تر 
های معنوی  شعر اگر خود شاعر باشد که بسیار هم خوب است اما اگر شاعر نیست حداقل باید با ظرافت

 ی کافی آشنایی داشته باشد.و لفظی شعر در زبان مبدا و مقصد به اندازه

 گیرید؟ آثار شاعران چه مسایلی را در نظر می محمد صابری: در ترجمه 

خوانم تا از هر جهت آن را حس کنم، توجه به زبان  کنم چندین بار آن را میوقتی اثر هدف را تعیین می
شوم، کاری  ها متمرکز میو لحن و بعد فرم و موسیقی از جمله نکاتی است که بعد از خواندن روی آن

ی شعر را چه اندازه بر زبان مبدا و مقصد مسلط باشی و بتوانی خواننده که تا  فرسا. اینسخت و طاقت
   به خواندنش متقاعد کنی.
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 چرا از أدونیس، نزار قبانی و غاده السمان کار ترجمه کردید؟ محمد صابری:

اند،  این شاعرانی که نام بردید از زمره شاعران مشهور در جهانزاده:  ستار جلیل
با هر   هیچ شباهتی  و  دارند،  را  ویژۀ خود  و حتی مضمون  زبان  و  لحن  کدام 

یکدیگر ندارند، شاید خوانندگان فهیم شعر به همین علت نسبت به آنان توجه  
از  این شاعران  این نکته را هم فراموش نکنیم که سهم  البته  بیشتری دارند 

نون ترجمه شده  کترجمه در زبان فارسی از آثار حدود ده پانزده شاعری که تا
 تر است.بیش 

 

 محمد صابری: به نظر شما چه مالک معتبری برای سنجش ترجمه وجود دارد؟  

توان برای سنجش ترجمه خوب از بد تعیین  که چه مالک معتبری می این   زاده: ستار جلیل 
ی نقد ادبی بحث و بررسی کرد و به رغم اشتیاق بسیاری که در  کرد، باید این را در حوزه 

ام اما به نظرم های خودم دارم و بارها اقدام به ویراست دوم و سوم نیز کردهنقد ترجمه 
ها در فضای ادبی ما چندان وضعیت قابل قبولی ندارد درست که چند جایگاه نقد ترجمه 

شود بسیار  مجله و کتاب در این حوزه فعالند اما برای حجم بزرگی از آثاری که ترجمه می 
و .اندک است بزنند  اهتمام  این  به  بزرگ خود دست  ناشران  این است که  آرزویم  گاه 

ای  حداقل بخشی از سود کتاب منتشر شده را به این امر اختصاص بدهند و ناقدان حرفه 
کنند نقاط قوت و حتی ضعفش  هایی را که منتشر می را تشویق به این حوزه بکنند و کتاب 

 شناسانند.    را با فاصله زمانی مناسب به خواننده ب

 

 

در این میان من تا کنون سه مجموعه شعر 
از نزار قبانی: »با من چیزی از ابرها بنوش« و 

ساعت کوک  »جهان  تو  چشمان  با  را  هایش 
الفبایم  می حروف  »از  و  ثالث،  نشر  کند« 

آذین و دو مجموعه  باش« )دو زبانه( نشر گل 
شعر از غاده السمان: »زنی عاشق زیر باران«  

ثالث و »دوران عاشقی« )دو زبانه( نشر   نشر
آذین و یک مجموعه از أدونیس: »و انکار  گل

منتش سوالر  نشر  است«  من  شده   رانجیل 
 است.
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تعهد شاعرانگی در ترجمهمیمحمد صابری:   بین  به نظر شما مرز  ی شعر کجاست و  خواهیم ببینیم که 
جایگاه ترجمه آزاد در شعر کجاست؟ شما چقدر در ترجمه آثار  وفاداری در ترجمۀ شعر چه معنایی دارد؟  

 کنید؟به این رویکرد ورود می

جلیل اینزاده:  ستار  برای  مترجمی  عالقههر  به  که  دارد  نیاز  الجرم  بدهد  نشان  شعر  ترجمه  به  را  اش 
دهد که  حس را میهایی که اندوخته، به مترجم این  ها و تجربهای از این دانسته هایی، مجموعهدانسته 

داری در ترجمۀ یک اثر در آمیزی برخوردار باشد. تعهد یا همان امانتبتواند با شاعر زبان مبدا از نوعی حس
گیرد، در بحث از ترجمۀ آزاد من نیز با این نوع ترجمه بیشتر ای از همین عوامل شکل میقالب مجموعه

ها و  خوانم و بعد با توجه به اندوخته خوبی میدین بار بهها گفتم که اثر را چنارتباط دارم در یکی از پرسش
 زنم. هایم دست به ترجمه میتجربه 

 

ادبیات است،    محمد صابری: چرا مثال آدونیس نامزد دریافت جایزه نوبل 
نویسان بزرگی در جهان  نجیب محفوظ جایزه نوبل را به دست آورده و داستان

ات عرب در چیست؟ چرا در زبان فارسی  شدن ادبیدارند. دالیل این جهانی
 آن را نداریم.

جلیل  میآکه چرا  این   زاده:ستار  نوبل  جایزه  دریافت  نامزد  و  دونیس  شود 
می دریافت  نوبل  جایزه  محفوظ  نمینجیب  برای  کند  باشد  مالکی  تواند 

مقایسه ادبیات مثالً زبان فارسی با زبان عربی، خوب بارها هم شاید شنیده 
که این  املو و دولت آبادی هم نامزد شده بودند، اما جدا از اینباشیم که ش

تر  بزرگواران أدونیس و نجیب محفوظ آثارشان از خیلی نوبل بگیران شایسته 
بوده و هست در این هم شکی نیست نجیب در جهان عرب به تولستوی  

 . بودعرب شهره است و به حق هم شایستۀ کسب جایزه نوبل 
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قدر  که اثر چه تنها اثر یک شاعر یا نویسنده برای کسب یک جایزه مهم مثل نوبل کافی نیست ایناما  
های مختلف ترجمه شده و از اقبال جهانی برخورد بوده شاید یک آیتم از سنجش اثر باشد، به زبان

میاین انسانی  نویسنده  آن  یا  این شاعر  اندازه  تا چه  انسانکه  اندیشۀ  بازتاب  و  اش مدارانه اندیشد 
ی جهان را به خود بیاورد این نیز در  شود تا توده چگونه و با چه فرمی و در قالب چه ژانری عرضه می

ها  د در بیانیه نوبلیست شوشود و ما در بیشتر دالیلی که برای انتخاب یک اثر ذکر مینظر گرفته می
 . بینیممی

 

کند،  جبور به خودسانسوری می عامل مهم دیگر بحث سانسور است که نویسنده را گاه م 
خورد و اثر سترگ را سانسور. آفتی که عمری به درازای تاریخ در  درخت را موریانه می 

 . شوند سرزمینم دارد. این هم دلیل دیگری است که آثار بزرگ فارسی خوب دیده نمی 

 

ب را بالفاصله هایی در اختیار دارند که یک اثر خوخواهم بگویم جهان عرب مؤسسهعامل بعدی که می
کنند برای همین رمان عرب در سه دهۀ اخیر اوج گرفته و جهانی شده است.  به چندین زبان ترجمه می

ها اما با اختیارات مستقل و به دور از  هایی که با مدیریت درست عوامل فرهنگی حکومتدیگر جایزه
شود و گان اختصاص داده میهای نویسند ها و اتحادیه ای با کمک کانونمسائل فرمایشی و بخشنامه

 کند.  همین جوانان نویسنده را بیش از بیش تشویق به نوشتن کرده و می
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صابری:   فرآیند  محمد  توسعه   برای  راهکاری  چه 

ترجمه آثار نویسندگان و شاعران عرب به زبان فارسی  
 دارید؟ 

روند ترجمه خوشبختانه از عربی به    زاده:ستار جلیل 
کند امروز د رو به جلو حرکت میفارسی به خوبی دار 

گام   حوزه  این  در  خوبی  بسیار  و  مستعد  جوانان 
ها آرزوی توفیق دارم،  ی آناند که برای همهبرداشته 

تر عمل به نظرم هرچه تشکیالت مترجمان منسجم
را به  کنند آثار درخشان تری از ادبیات معاصر عرب 

میانخواننده  این  در  داد،  خواهند  ارائه  فارسی   ی 
جوانان  به  بخواهم  که  نیستم  جایگاهی  در  هرچند 

ی مهمی را یادآوری خوش ذوق توصیه کنم اما نکته 
مقصد،  می و  مبدا  زبان  بر  تسلط  بر  عالوه  که  کنم 

ویژه اهمیت  از  ترجمه  برای  اثر  یک  ای  انتخاب 
 برخوردار است.  

 

نیازمند   ادبی  آثار  انتشار  و  ترجمه  صابری:  محمد 
مترجم   با  همراه  دیگر  بار  که  است  ویراستارانی 

بین بگذارند؟ چقدر جایگاه  جزء برگردان را زیر ذره به جزء 
 دانید. ویراستار را در ترجمه ادبی موثر و الزم می 

جلیل  در   زاده:ستار  و  است،  تخصص  ویراستاری 
تأثیر   اثر  یک  از  استقبال  عدم  و  استقبال  شکوفایی، 
را  چیزهایی  ویراستار  که  باورم  این  بر  هم  من  گذار. 

بنابه دالیلی آنمی یا مترجم  یا بیند که نویسنده  را  ها 
قلم  نمی از  یا  اینمی بیند  و  نقش  اندازد  که  جاست 

را  و مترجم خودش  نویسند  در مقام دستیار  ویراستار 
 دهد.  نشان می

 

 دانید؟  محمد صابری: کدام مترجمان ادبیات عرب را بهتر از بقیه می 

چون این پرسش شخصی است دوست ندارم نظرم را بیان کنم چه بسا نظرم اشتباه باشد اما  زاده:  ستار جلیل
فهمند که کدام ترجمه خوب است و  ها حتی بهتر از مترجم میگذارم آنهای فهیم می این را به عهدۀ خواننده 

 گذارد.أثیرش را میت

 کدام یک از آثار خودتون رو بیشتر دوست دارید و چرا؟ محمد صابری: 

داری کردم، زندهها زندگی کردم، شبام روزها و شبزاده: من با همه کارهایی که تاکنون ترجمه کردهستار جلیل
 ها به نوعی دوست دارم. ی آنزدم، گریستم، بنابراین همهقهقهه 

 بک کاری کدام مترجم ادبی را بیشتر می پسندید و چرا؟ س محمد صابری:  

های زبانی و ادبیات زبان مقصد را بخواند زاده: مترجم اگر بخواهد در کارش جدی باشد باید که ظرافتستار جلیل
های مختلف  که آثار مترجمان را هم مطالعه کند تا با شیوه و بشناسد، عالوه بر آن کار دشوارتری نیز دارد این 

 ی آثارشان بارها و بارها آزمودم و آموختم.    ی مترجمان بزرگ با مطالعهرجمه انس بگیرد و بیاموزد، من هم از همهت
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کنیم که هدف از اون، هر ساله جشنواره ترجمه ادبی رو برگزار می  : ما در موسسه ترجمیک،محمد صابری
المللی و وجهه زبان فارسی از سوی دیگر کشف استعدادهای حوزه ترجمه از یک سو و تقویت ارتباط بین

هست. به نظر شما نقش موسسات دولتی و خصوصی در تقویت جریان ترجمه ادبی چه هست و هر  
 اره؟کسی چه نقشی در این حوزه د

کنید خوب مثل هر کار فرهنگی دیگری ستودنی ی ترجمیک میکاری که شما در مؤسسه  زاده:ستار جلیل 
که این همه  گری، این است اما این نکته را در نظر داشته باشید که انسان نیاز به دانستن دارد و پرسش

همین اکتفا کنید باید ببینید    دهید نباید بهای و فراخوانی ترجمه میگذارید برای چنین برنامهوقت می
خوابی  تواند باعث افزایش فرهنگ ترجمه و کتابقدر میسرانجام خروجی این کار پسندیده چیست و چه

بیدر سطح جامعه می از شود،  بخشی  بار  تا  است  برخوردار  باالیی  پتانسیل  از  دانشجویی  نیروی  شک 
 .شناسدبکشد این کارها خستگی نمیفرهنگ را بر دوش 

فرهنگی ت  می   نوعی  کشوری  کمتر  در  دارد  وجود  سرزمین  این  در  به  که  توجه  با  داشت،  سراغ  توان 
های خوبی در زمینه ترجمه برداشت. مثالً چه اشکالی دارد در اقدامات  توان گامهای متنوع می فرهنگ

، شوشتری، های لریبعدی بروید سراغ ترجمه از سعدی به زبان کردی، بلوچی، ترکمنی، آذری،  یا گویش
 المللی قطعاً بازخورد خوبی خواهد داشت.گیلکی، تاتی، و... و این در روابط بین

 

بینید؟ به نظر ظرفیت بسیار در مورد ترجمه آثار فارسی به زبان عربی وضعیت را چگونه میمحمد صابری:  
 امر چیست؟ زیادی در این حوزه وجود دارد که هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است؟ دلیل این 

خوبی مورد بررسی قرار بحث در این مورد بسیار طوالنی است، سیر تاریخی دارد و باید به زاده:ستار جلیل 
بگیرد که مجالش در این گفتگو نیست بماند برای فرصتی دیگر تا با لیست تمام آثاری که تاکنون از فارسی  

 .به عربی ترجمه شده خدمتتان ارائه دهم
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صاحبه با رضا طاهری، از اعضای هیئت  مپیوست سوم:  
 داوری جشنواره ترجمه ادبی 

، شاعر،  رضا طاهری یکی از اعضای هیئت داوران دومین دوره برگزاری جشنواره ترجمه ادبی جناب آقای
عاشقانه قبیل:  را  آثاری  طاهری«  »رضا  هستند.  عربی  زبان  مترجم  و  بینویسنده  مجموعه  سرای  همتا، 

 .جهان، سفرهای مارکوپولو و … را ترجمه کرده استهای مشهور قصه 
  

این روزها در حال انجام چه کاری هستید؟ روی چه پروژه، ترجمه یا کار تحقیقاتی محمد صابری:  
 مشغول هستید؟ 

 در کنار ویرایش کارهای چاپ نشدۀ تصحیح متون ادبیات عامیانه و کارهای ترجمه :رضا طاهری
ترانهشده  از  به مطالعات نشانههای عربام  ادبیات عامیانۀ »هزار و یک  ی،  فرهنگی در  شناسی 

 .پردازمشب« و »هزار و یک روز« می

 ی ادبی در ایران چیست؟نظر شما را در مورد وضعیت فعلی ترجمهمحمد صابری: 

های ادبیات جهان با وجود مشکالت گرانی صنعت چاپ و پروسۀ ممیزی اکثر کتاب :رضا طاهری
ایران در حال چاپ و نشر است و ترجمۀ آثار ادبی و علوم نظری و فنی در ایران مخاطبان  کتاب در  

 .زیادی دارد و از این رو صنعت ترجمه در کمیت پر رونق هست

های خارجی است و عدم وجود  شاید نیاز به علوم روز دنیا که بیشتر به زبان انگلیسی یا زبان
است شده  سبب  رایت  کپی  خار    قانون  اما  آثار  شود  چاپ  و  ترجمه  سادگی  به  ایران  در  جی 

 .شوربختانه بار مالی مناسبی برای مترجمان با توجه به سختی کار ترجمه ندارد 

از طرفی کیفیت کار ترجمه به ویژه در بخش ادبی به دالیل ارزانی کار و عدم ویراستاری و یا دالیل  
گیر فعال در حوزۀ ترجمه سبب پی  دیگر با افت کیفیت روبرو است و همین مسایل و عدم کانون

 .شود گاهی برخی از آثار ادبی جهان با چنیدن قلم و ناشایست به زبان فارسی برگردانده شودمی
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ی آثار تا این حد  ی آثار ادبیات عرب نسبت به بقیه دلیل آنکه ترجمهمحمد صابری:  

 دانید؟کم است را چه می

طاهری به  کتاب :رضا  عربی  میهای  ترجمه  ایران  در  این  فراوانی  از  برخی  شود، 
ی دینی است که به صورت سنتی در حال بازتولید یا بازترجمه ها مربوط به حوزهترجمه

ها  شماری از شاعران عرب معاصر که چندین بار در این سال است. اما جز آثار انگشت
به مخاطب   داستانی  ادبیات  و  مابقی شعر عرب  ترجمه شده  ایران  ایرانی کمتر در 

 .معرفی شده است

ی آثار عربی برای مخاطب ترجمه مراودۀ فرهنگی است باید ببینیم چه نیازی به ترجمه
ی وسیعی است، بخشی از ادبیات کالسیک زبان ایرانی داریم. ادبیات عرب واژهفارس

شود و مراوده و مناسبات فرهنگی هزارساله ها تدریس میعرب در ایران در دانشگاه
ادبیات ایرانی داشته و دارد، اما در معاصر، ادبیات عرب نیز مانند ادبیات فارسی   با

است، بخشی از ادبیات عرب مانند ادبیات  اندازی در فرم و محتوا بوده  درگیر پوست 
دهه  در  بخشپایداری  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بیشتر  اخیر  شاید های  دیگر  های 

 .گرددت فرهنگی ما با کشورهای عربی برمیتر بوده است و این به مناسباکمرنگ

 
مناسبات   های پذیرش ترجمه در جامعۀ مخاطب مهم است، بخشی از شناخت نیازمندیزیرساخت

ها بر دوش مترجم است، مترجم در حالی که سفیر فرهنگ ی این زیرساخت فرهنگی و حتی توسعه 
چرخۀ بازتولید در ترجمه و پخش صرفاً    گر توسعۀ هستۀ فرهنگ خودی است، امادیگری است یاری 

پذیری و قناعت  بر دوش مترجم نیست، نگاه صنعت نشر، نگاه اقتصادی است و با تمام ریسک 
حرفه  جامعۀ  ناشران  استقبال  عدم  مترجمان،  برای  ناشران  از  برخی  بسترسازی  حتی  و  ایران  ای 
الی بعد از آن کمتر سراغ چاپ شود ناشران به دلیل افت سود مگونۀ کتاب سبب میمخاطب از یک 

 .تیراژ کمتر چاپ کننداین نوع کتاب بروند یا در  

ی مخاطب و بحث کتابخوانی،  ها، سلیقه شناسی این موضوع عالوه بر شناخت نیازمندیدر آسیب 
ها نیز اشاره کرد. ترجمۀ ضعیف از یک رستۀ کار ادبی یا معرفی  توان به مترجم و ناشر این کتاب می

نشر از همان    دلزدگی مخاطبان و دلزدگی بعدی چرخهولیۀ نامناسب توسط یک ناشر سبب  و پخش ا 
   د.شورستۀ کاری می 
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صابری:   زبان  محمد  به  فارسی  آثار  ترجمه  مورد  در 

می چگونه  را  وضعیت  ظرفیت عربی  نظر  به  بینید؟ 
بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که هیچگاه مورد  

 توجه قرار نگرفته است؟ دلیل این امر چیست؟ 

ادبیات جهان با زبان فرانسه و انگلیسی   :رضا طاهری
ای  شود. پارهزبان میانجی است در دنیا شناخته می  که

نوآوری و  اتفاقات  در از  اخیر  قرن  دو  یکی  ادبی  های 
اند. باور به نوآوری ادبی غربی  این دو زبان پدید آمده

به درستی یا غلط در میان ایرانیان و اعراب پذیرفته  
شده است و ترجیح ترجمه در هر دو اقلیم، از زبان 

انگلیسی است و این وضعیت، مناسبات  فرانسوی یا  
ترجمۀ از عربی به فارسی و بلعکس را کمرنگ کرده  

 .است

در بخش ترجمۀ علمی نیز، متن از زبان جامعۀ علمی  
هزارساله    شود نه فقیر. از طرفی تجربهترجمه می  غنی

های فرهنگی  همسایگی، اشتراکات فرهنگی و مروادت
اب سبب شده است  زبان و اعر پیشین ایرانیان فارسی 

گاهی فکر کنند با آثار ادبی همدیگر آشنا هستند و یا 
 .های آشنازدایی بیشتر هستندنیازمند آثار با مولفه

هایی که در هر دو جامعه در رسد با چالشبه نظر می
ی  ی اخیر پیش آمده است مروادات ترجمهچند دهه

آثار ادبی معاصر خصوصاً از زبان فارسی به عربی در  
 .آینده بیشتر شود

 

چرا ترجمه بعضی از شاعران عرب   محمد صابری:
مانند نزار قبانی و محمود درویش در ایران مورد  
از  بسیاری  و  است  گرفته  قرار  فراوان  توجه 

 .شاعران و نویسندگان مورد توجه نیست

طاهری جامعۀ   : رضا  به  استقبال  این  از  بخشی 
برمی قبانی  مخاطب  نزار  اشعار  غالب  گردد، 

اشعار دارند،  عاشقانه  با    رویکردی  قبانی،  نزار 
شعرهای معاصر ایرانی نیز روابط بینامتنی دارد و 

است، در فرم    درک آن برای مخاطب ایرانی ساده
تر ترجمه و ساختار کالمی نیز ساده است و ساده

ایران می در  قبانی  نزار  از  مناسبی  شود. معرفی 
انجام گرفته است و صنعت نشر نیز چاپ کتاب  

 .رار داده استاو را بیشتر مورد توجه ق

شعرهای محمود درویش نیز در عین روانی کالم 
و محتوا محور، نگاهی ژرف به مسایل اجتماعی  
این  پایداری است، بخشی به  عرب دارد و شعر 

جامعه توجه  مورد  قرار  دالیل  ایرانی  ی مخاطب 
به  توجه  این  از  دیگر  بخشی  است،  گرفته 
و  درویش  محمود  قبانی،  نزار  مانند  شاعرانی 

جامعۀ مخاطب جهانی شعر و    ونیس به توجه آد
را  گردد، اینحتی خود دنیای عرب نیز بر می ها 

بسنجید با دیگر شاعرانی مثل مظفر نواب، سعید  
عرب   دنیای  در  که   … بدرالسیاب،  شاکر  عقل، 
سرآمدند ولی استقبال کمتری در ترجمۀ اشعار  

در آن اصالً  یا  است  شده  فارسی  زبان  به  ها 
 .اندی ایران ناشناختههادبیات ترجم
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ها در ایران مورد توجه قرار گرفته است مانند  شعر شاعران کشورهایی است که کمتر به آنمحمد صابری:  

 اید؟ شده خاورمیانه. فضای شعر این کشورها را چگونه دیده شاعران عرب شمال آفریقا و حتی کمتر شناخته 

ی پیش عرب در لبنان، سوریه، مصر و عراق موضوع نگاه من به  دهههای چند  ادبیات و ترانه :رضا طاهری
ادبیات معاصر عرب بوده است، در برخورد گسسته با شعر عربی شمال آفریقا که اغلب به صورت ترجمه  

ها شعرهای  ام که در آنهای اجتماعی روبرو شدهخواهی و چالشهای مهاجرت، عدالتام با مؤلفهخوانده
 .امدیده قابل تأملی را 

برای بحث انتخاب شعر برای ترجمه چه معیارهایی را باید مدنظر قرار بدهیم؟ در واقع چه  محمد صابری:   
توان ترجمه کرد. در ترجمه آثار شاعران  ود یا میبینید و به نظر شما باید ترجمه شپذیر میشعری را ترجمه

 های عربی را ترجمه کردید؟ گیرید؟ چرا اشعار نزار قبانی و ترانه چه مسایلی را در نظر می

 

 
نشر در انتخاب ترجمه    تناسب با نیاز جامعۀ مخاطب و حوزه :  رضا طاهری

مهم است اما من نگاه و سلیقۀ مترجم در انتخاب شعر و آشنایی با فضای  
دهم. ترجمه به طور کلی  متن و فرامتن شعری در زبان مبداء را ترجیح می 

جمۀ شعر و متن ادبی  توان تجربه کرد و آموخت اما تر یک فن است که می 
 .هنر هست که خالقیت و مهارت نیز نیاز دارد

در متن ادبی و شعر، عالوه بر انتقال محتوای متن با کارکردهای درون متن و  
فرامتن زبان مبداء هم سر کار داریم که کارکردهای زبان مقصد آن متفاوت  

تصویری و کارکردهای  های ادبی که محتوا محور، فضای  است. از این رو متن
پذیرترند. اما هنر مترجم عبور از زبانی مشابه در زبان مقصد را دارند ترجمه

معادل یافتن  بر  عالوه  مترجم  هنر  است.  موانع  و چینش همین  لغت  های 
 .مناسب کالم، یافتن کارکردهای بینامتنی مناسب در ترجمه است

وزش زبان عربی بود. به  من به دلیل زندگی دو سه ساله در دمشق که برای آم
سبب احساس نزدیکی با فضای متن و فرامتن شعر نزار قبانی، شعر نزار قبانی  

 .را ترجمه کردم 
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به نظر شما چه مالک معتبری برای سنجش ترجمه   محمد صابری:
خوب از بد وجود دارد؟ به نظر شما در ترجمه، حفظ زبان و سبک  

 مهم تر است یا مفهوم اثر؟ نویسنده 

شناخت زبان و وجوه زبانی متن مبداء و مقصد و انتقال   :رضا طاهری
پیام با متنی روان و قابل فهم در زبان مقصد؛ ارائه نزدیکترین معادل 

ها و اصطالحات زبان مبداء با رعایت سبک و مناسبات  طبیعی واژه
و   و شناخت ساختار  زبان مقصد.  در  بافت بینامتنی  لحن،  سبک، 

درونی متن و فرامتن و … در متن مبداء و ارائه و حفظ انسجام آن  
مالک مقصد؛  متن  در در  است.  ادبی  ترجمۀ  در  من  ارزیابی  های 

ترجمۀ متن ادبی با توجه به دالیلی که در سوال قبلی آوردم باید از 
اولیه هست   انتقال محتوا شرط  فراتر برویم.  اثر  مفهوم و محتوای 

کافی نیست. از دید من شعر برآیند فرم و محتوا است، من در ولی  
به وجه ساختار و فراساختار شعر    ترجمه دوست دارم در کنار محتوا
 .ی او نیز بپردازم مانند زندگی شاعر و دیدگاه و زمانه

 

  ی در ترجمه   ی تعهد شاعرانگ   ن ی که به نظر شما مرز ب   م ی ن ی بب   م ی خواه ی : م ی محمد صابر 
ترجمه آزاد در شعر    گاه ی دارد؟ جا   یی شعر چه معنا   ۀ در ترجم   ی شعر کجاست و وفادار 

 د؟ ی کن ی ورود م   کرد ی رو   ن ی کجاست؟ شما چقدر در ترجمه آثار به ا 

  ی عمود   ی و حت   ک ی خصوصاً شعر کالس   ی : اصوالً در بحث فرم شعر، شعر عرب ی طاهر   رضا 
هر چند ارتباط معنادار عروض    شود ی ترجمه م   ی به صورت شعر آزاد فارس   ی در زبان فارس 

تام و صرف انتقال    ی آزاد را با آزاد   ۀ هر دو زبان وجود دارد. اما اصطالح ترجم   ن ی و بالغت ب 
تغ  و  نم   در   اد ی ز   رات یی محتوا  ب   رم، ی بپذ   توانم ی شعر  ترجم   شک ی اما  کنار    ۀ در  در  متن، 

واژگان  معادل  مناسب  ب مت   ی انتخاب  انتخاب  به  بالغت    ا ی و    ر ی تصو   ی نامتن ی رجم دست 
 کار مترجم باور دارم.   ی به آزاد   دگاه ی د   ن ی و از ا   زند ی م 
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صابری:     دریافت محمد  نامزد  آدونیس  مثال  چرا 
جایزهجایزه محفوظ  نجیب  است،  ادبیات  نوبل  ی  ی 

داستان  و  آورده  دست  به  را  در نوبل  بزرگی  نویسان 
این جهانی ادبیات عرب در جهان دارند. دالیل  شدن 

 .چیست؟ چرا در زبان فارسی آن را نداریم

طاهری بی  :رضا  و  است  جهانی  ایران  شک  ادبیات 
امروز   آنچه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  تأثیر  و  سهم 

نامیم کم نیست، ولی این بیشتر به ادبیات جهان می
قرن  ادبی  برمیتولیدات  قبل  دنیای  های  در  گردد. 

گویشوارن   فارسی  زبان  به نسبت  عربی  زبان  معاصر 
عرب طرفی  از  دارد  ادبیات  بیشتری  کنار  در  غنی ها 

تجربه  و  در  قدیمی  معاصر،  ادبیات  در  جدید  های 
زبان به  آثارشان  معرفی  و  تالش انتقال  میانجی  های 

ی این دستاورد ترجمۀ بیشتر اند و نتیجه بیشتری کرده
 .های دیگر بوده استآثارشان در زبان

برخی از نویسندگان عرب مانند جبران خلیل جبران به  
زبان فرانسوی تولید   زبان انگلیسی و امین معلوف به

اند. از دید من  اند و موفق هم بودهمتن ادبی داشته 
ژرف نوآور،  پویا،  از آدونیس شاعری  و شیواست،  نگر 

فرهنگ و ادبیات عرب و ادبیات جهانی و نقد مباحث  
برای  اعتباری  او  دارد.  زیادی  شناخت  شعر  نظری 

های ادبی است چه جایزه بگیرد  ادبیات جهان و جایزه
 .نگیردچه 

جایزه تولید اصوالً  اثر  برجستگی  کنار  در  های جهانی 
ی  ی مؤلف به ضوابط و اهداف موسسهشده و کارنامه

شرایط   و  رقابت  داوران،  نظری  حوزۀ  جایزه،  حامی 
برمی جایزه  ادبیات زمانی  در  محفوظ،  نجیب  گردد. 

کارنامه عرب  نویسنده داستانی  دارد،  درخشان  ای ای 
صلح و اجتماعی،  برآیند    گرا  در  که  بود  تأثیرگذار 

جایزهآیتم  توانست  کردم  ذکر  که  ادبی  های  نوبل  ی 
 .بگیرد

سخت است در زبان فارسی اثری منتشر کرد که در  
زبان تأثیر نگذارد و به کشور ایران و کشورهای فارسی

های دیگر ترجمه نشود و برود در جایگاه محک زبان
و اثر  درخور  ترجمۀ  بگیرد.  قرار  تاثیرگذاری    جهانی 

کرد  اثری منتشر  فارسی  زبان  در  است  سخت 
زبان تأثیر که در کشور ایران و کشورهای فارسی

های دیگر ترجمه نشود و برود نگذارد و به زبان
قرار   جهانی  محک  جایگاه  ترجمۀ  در  بگیرد. 

درخور اثر و تاثیرگذاری راهکاری است تا یک اثر 
های انتخاب برتر جهانی  به ضوابط جایزه و مؤلفه

برسد. امید است با توجه به نسل چند ملیونی 
در   ایران،  مهاجرت  ادبیات  و  ایرانی  مهاجران 

های مناسب  های بعد از آثار ایرانی ترجمهسال
 .جمه شودهای دنیا تر و بیشتری به زبان
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چه راهکاری برای توسعه فرآیند ترجمه محمد صابری:  
آثار نویسندگان و شاعران عرب به زبان فارسی دارید؟  
 با رویکرد صنعتی شدن ترجمه چقدر موافق هستید؟ 

های غیر  صنعتی شدن ترجمه برای متن :ریرضا طاه
با   اولیه  ارتباط  حداقل  و  بود  خواهد  سودمند  ادبی 
محتوای اثر را ایجاد خواهد کرد و در همین حد قابل  
تقدیر است اما در بخش ادبی قابل پذیریش نیست، 

توسعه  به مراودۀ مستقیم برای  نیاز  ترجمه  فرایند  ی 
ت راهکارها و  مترجمان با دنیای زبان مقصد و شناخ

 .های علمی ترجمه استروش

چه راهکاری برای توسعه فرآیند ترجمه محمد صابری:  
آثار نویسندگان و شاعران عرب به زبان فارسی دارید؟  
 با رویکرد صنعتی شدن ترجمه چقدر موافق هستید؟ 

های غیر  صنعتی شدن ترجمه برای متن :رضا طاهری
حداقل   و  بود  خواهد  سودمند  با  ادبی  اولیه  ارتباط 

محتوای اثر را ایجاد خواهد کرد و در همین حد قابل  
تقدیر است اما در بخش ادبی قابل پذیریش نیست، 

توسعه  به مراودۀ مستقیم برای  نیاز  ترجمه  فرایند  ی 
مترجمان با دنیای زبان مقصد و شناخت راهکارها و  

 .های علمی ترجمه استروش

 

 

جستجوی   اهل  که  مترجمان  از  برخی 
گونه در  اگر  نیستند  ترجمه  مدام  از  ای 

موفق شوند بهتر است در همان موضوع  
گونه  من  و  دید  از  کنند.  ترجمه  قبلی  ی 

مهم   بسیار  ترجمه  در  یاری  و  همراهی 
نکته  از  برخی  برای است،  متن  های 

مترجم صرفاً آشنا با زبان مقصد و یا حتی  
ر نیست. همانگونه که پذیامکان  باتجربه 

کهن   متن  یک  فهمیدن  و  خوانش  برای 
فارسی نیاز به راهنمایی متخصص داریم  
گاهی برای تجربۀ بهتر یک متن ادبی که 

می  فهمیدن ساده  به  نیاز  نیز  نماید 
گویشوران  و  مخاطب  برداشت  چگونگی 

 .همان زبان داریم

امروزی   این من معتقدم مترجم  در کنار 
چندین   زبان باید  معتبر  لغت  فرهنگ 
طور زبان مقصد در کنارش  مبداء و همین 

حافظه  به  کامالً  وجه  هیچ  به  و  ی  باشد 
درباره شخصی  نکند.  اعتماد  ی اش 

ویراستاری نیز، متن نهایی ترجمه در زبان 
مقصد بدون ویراستاری و دقت و بازنگری  
در بازچینی و انتخاب مجدد کلمات به دور  

ا یکی  نیست،  آسیب  آفت از  های ز 
های فعلی عدم بازنگری در ترجمه  ترجمه 

است و چه بسا مترجمان خوبی که قربانی  
 .اندعدم ویراستاری شده 
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پسندید و سبک کاری کدام مترجم ادبی را بیشتر می  دانید؟کدام مترجمان عرب را بهتر از بقیه می  محمد صابری:

 و چرا؟

ترجمه :رضا طاهری از دوستان معاصر از  برخی دیگر  بیدج، حمدان و  آقایان ستارزاده، حمادی، هلیچی،  های 
ترجمۀ کاظم برگبیشتر لذت می را دوست دارم، من شبرم… سبک کار  ترجمه مینیسی  خوانم چون فکر عر 

کنم با خوانش سریع خودم توانایی درک صحیح یک اثر ادبی را ندارم، اگر از شعری لذت ببرم اصل آن را می
  .یابم که لذت بیشتری ببرممی

ها  کتابشما حتما در مطالعات خودتان به متون،   کدام یک از آثار خودتان رو بیشتر دوست دارید؟ :محمد صابری
ها را ترجمه کنید. منتهی شاید به علت کمبود وقت نتوانسته و اشعاری برخورد داشتید که دوست داشتید آن

پیشنهاد  بقیه مترجم ها  به  رو  ترجمه آن  انجام دهید. چه مطالب و محتواهایی هست که  را  این کار  باشید 
 دهید؟ می

همتا« را دوست دارم. من عاشق ترجمۀ جغرافیای  سرای بیههایم کتاب »نزار قبانی/ عاشقاناز ترجمه :رضا طاهری
است و بر این حوزه تأثیرگذار شده  ام و یک کتاب بسیار مهم در این راستا برای ترجمه دارم که کمتر دیدهتاریخی 

زی این  کنم با کمبود دانش زبان در بازۀ تاریخ و جغرافیای این کتاب سرکار دارم، امیدوارم روخواهد بود، فکر می
 .کار را انجام بدهم

ی شعر آدونیس و ادبیات »هزار و یک شب« است که بعید های ترجمه، ترجمهدلخواستۀ دیگرم با وجود پیشینه 
بینم سراغشان بروم. به طور کلی از شعر معاصر عرب یا ادبیات داستانی اگر از اثری خوشم بیاید به تناسب می

 .دهمی آن اثر را به دوستانم پیشنهاد میی ترجمه و قلم دوستانم، ترجمهشیوه 
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کنیم که هدف از  هر ساله جشنواره ترجمه ادبی رو برگزار می محمد صابری: ما در مؤسسه ترجمیک،
المللی و وجهه زبان فارسی از  ی ترجمه از یک سو و تقویت ارتباط بین آن، کشف استعدادهای حوزه

سسات دولتی و خصوصی در تقویت جریان ترجمه ادبی چه  سوی دیگر هست. به نظر شما نقش مو
 هست و هر کسی چه نقشی در این حوزه دارد؟

ی ترجمه نیست. آموزش و حمایت  نیاز از حوزهتبادل فرهگی، اقتصادی، علمی و نظری، بی  :رضا طاهری
ها در بحث نظارت  ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی است. دولتاز ترجمه بر دوش دانشگاه

فرهنگ می متولی  را  پروسه فرهنگ خود  پیچیده و  فرهنگ، سیستمی  در حالی که  زماندانند  بر  ای 
ها در فرهنگ، نقش حمایتی ها و هدفمندی مدیریتی آنان کوتاه است و نقش دولتعمر دولتاست،  

خاستگاه همۀ  است  الزم  فرهنگ،  گسترش  در  است.  نظارتی  باشند، و  داشته  نقش  اجتماعی  های 
های  ترجمه یکی از کارکردهای فرهنگ است که توجه به رشد و تقویت آن موجب تقویت همۀ خاستگاه

 .اهد شداجتماعی خو

انگیزهدر مورد نقش مؤسسات غیر دولتی مانند مؤسسه دادن به  ی ترجمیک، قطعاً بخشی از سودِ 
مترجمان جوان و کشف نیرو و استعدادهای ترجمه با توجه به نیازمندی جامعه در کوتاه مدت به خود  

 .گردد و روشی هدفمند و پذیرفتنی استی فرهنگی تجاری ترجمیک برمیمؤسسه 

تواند چالش انگیزشی برای شناخت و پویاسازی استعدادهای ترجمه باشد،  می ه ترجمه ادبیجشنوار 
ی علمی  ها صرفاً حاصل رأی داوران و نگاه حوزهاما باید یادمان باشد برندگان مسابقات این جشنواره

 .روز داوران در موضوع مورد داوری است
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  دبیر جشنواره مصاحبه محمد صابریپیوست چهارم: 
 با رادیو فرهنگ   ترجمه ادبی 

همان طور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم قرار گفتگویی داریم با جناب آقای محمد   :مجری برنامه
ترجمه دوره جشنواره  دومین  دبیر  دربارهصابری.  رو  ایشون  توضیحات  تا  ادبی  این  ی  برگزاری  ی چگونگی 

سالم من رو پذیرا باشید از هفت اقلیم رادیو فرهنگ، سالم  جشنواره بشنویم. جناب آقای محمد صابری  
 .خوش آمدید

 .با سالم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستم :محمد صابری )دبیر جشنواره(

بسیار سپاسگزارم جناب آقای صابری، آقای احمد خالصی کارشناس برنامه اینجا حاضر هستند  :مجری برنامه
 .درباره جشنواره ترجمه ادبی صحبت کنند. آقای خالصی بفرماییدتا با شما 

کنم، ضمن عرض ادب خدمت شما جناب صابری، خوشحالم  خواهش می  :احمد خالصی )کارشناس برنامه(
 .با حضرت عالی هم کالم شدم

 .بزرگوارید شما، باعث افتخار بنده است :محمد صابری

ی نخست سال  این دوره دومین دوره جشنواره است؟ دورهکنم،  کنم، تمنا میخواهش می  :احمد خالصی
 قبل برگزار شد؟ 

بله دوره قبل سال قبل در زبان انگلیسی برگزار شد. در دو بخش نثر و شعر، در این جشنواره   :محمد صابری
 .دریافت کردیم که بسیاری از آثار بسیار آثار فاخری بوداثر  ۵۰۰۰  ما بالغ بر

فرمودید جشنواره در سال قبل فقط از زبان انگلیسی بود امسال عربی هم اضافه شده است.  :احمد خالصی
 چرا فقط این دو زبان؟ 

را می :محمد صابری از دالیل  اما یکی  این کار وجود دارد  برای  اجرایی مسئله  دالیل مختلفی  توان بحث 
های اجرایی است ا اضافه کنیم تابع بحثهای دیگر ر های بعدی زباندانست، این که انشالله بتوانیم در دوره

 .و انشالله انجام خواهد شد
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متولی برگزاری این جشنواره چه سازمان یا  :احمد خالصی

 ای است؟ موسسه 

است.  متولی جشنواره، موسسه ترجمیک    :محمد صابری
فناوری  و  علم  پارک  و  بخارا  نشریه  همراهی  با  کار  این 

 .شوددانشگاه شریف انجام می

خالصی دهباشی   :احمد  آقای  نظر  زیر  که  بخارا  مجله 
 کند؟ فعالیت می

بله. من از همین جا آرزوی سالمتی برای  :محمد صابری
 .ایشان دارم

خالصی ترجمیک  :احمد  موسسه  فرمودید  متولی  خب 
نگ من  شما  هست.  کردم.  موسسه  به  اجمالی  اهی 

 خودتان عضو یا مدیر موسسه هستید؟ 

صابری بنیان :محمد  از  یکی  واقع  در  من  گذاران بله 
 .موسسه هستم

خالص ترجم  یکی  :یاحمد  موسسه  محاسن  در   کیاز 
 یو تجار   ی صراحتا فرهنگ  کردیرو  ،یجشنواره ادب  یبرگزار 

خ است.  آشنا  یلیآن  مورد  در  موسسه   ییکوتاه  با 
 .میتا بعد درباره خود جشنواره صحبت کن  دیبگ  کیترجم

کارها  :یصابر   محمد و   ی اجرا   یبرا  ،یفرهنگ  یفرهنگ 
مسئله   کی  نیهم دارد و ا  یبه منابع مال  از یقطعا ن  حیصح
را در   یفرهنگ  یارتقا  جادی که ما قصد ا  ی است. زمان  یجد

باش  یهاحوزه داشته  ا  ازین  م،یمختلف  که   نیبه  است 
آن وقت و    یانجام شود و برا  ی و زمان  یمال  یگذار هیسرما
 .است  یضرور  یتجار  کردیرو  نی. بنابرامیکن  فصر  نهیهز

 

 

حوزه   یفرهنگ  یموسسه   کی  ک،یترجم در 
هزار مترجم   ۵۰ترجمه و نشر هست. بالغ بر  

در   دار  ۳۰دورکار  مختلف  ما   میزبان  با  که 
کشور    ۲۴مترجمان در    نی . اکنندیم  یهمکار 

ا  هستند.  ساکن  تجار   نی جهان    یبخش 
. و  میمترجمان دار  نیا  یماست که با همراه

  ی گ فرهن  یهامسئله دغدغه  نیهم  یدر راستا
 .میبری جلو م زیخود را ن
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  - یفرهنگ  کردیکه رو  دییدر اعالم موسسه بگو  دینداشت  یشما هراس  نکهی . البته ایعال  اریبس  :یخالص  احمد
جشنواره فقط از زبان    نیا  دیاست. فرمود  نیقابل تحس  د،یهم اشاره کن  یو در واقع به بخش تجار   یتجار 
گزاره و    کیاست،    یادب  یمهترج   یعنوانش هم جشنواره  که نی. با توجه به اشودیانجام م  ی و عرب  یسیانگل
 .رابطه وجود دارد نیدر ا یفرض شیپ

  ی متن ادب  یعنیامکان ندارد    یادب  یکه ترجمه  نیا  فرضشیورود به بحث گزاره را ندارم. اما درباره پ  قصد
چطور شد   یمعضل و دشوار   نیداشت. با ا  یکیو نزد  بیتقر   یبه متن اصل  دیاست و فقط با  ریناپذترجمه

 چگونه خواهد بود؟ ارهجشنو نیانتخاب در ا اریاست، مع یادب یجشنواره ترجمه قیکه حاال عنوان دق

هم جدا   یداور   یهادارند. بحث شاخصه  یمختلف  یها مجزا هستند و پاسخ   یدو سوال   نیا  :ی صابر   محمد
که به   یکه کسان  مینیبیم   ،ی مختلف زمان  یهادر برهه  دیکنیم  یجوامع رو بررس  شرفتی پ  خیتار  یبود. وقت

ترجمه شکل    یهاتآوردند و نهض  یتوجه داشتند، به ترجمه رو  یو فرهنگ  یعلم  یماندگبحث جبران عقب
 .یو دوره ناصر  هیدوره صفو ای یعباس یگرفت؛ مثال در دوران خلفا 

 

  
ا  شرفتیپ  یر یگدر شکل  یواقع مسئله ترجمه، عامل مهم  در و    کی  نیاست.    ک یجنبه 

 ی انسان  میمفاه  ن یتراست و مشخصا مشترک  اتیبحث ادب  گری ست. سمت دطرف مسئله
ا در  م   نیرا  محتوا  از  وقتمیکن   دایپ   میتوانینوع  با    نیا  ی.  رو  موضوع   ب یترک  گری کدیدو 

 ها، ی ر یکه حاال درگ  دیآیبه وجود م  ی نام ترجمه ادب  هب  یموضوع مهم  کیدر واقع    د،یکنیم
 .هم در آن وجود دارد ییهاو در واقع چالش  هایسخت

. ما تالشمان  م یببر   ن یازب   ت یها رو کم کرده و در نها ها و تنشچالش  نی ا  م یتالش کن   د یبا  ما
ها  ها روبرو شده و آن چالش  نیبا ا  می کن   یسع  نکهی است. ا  نیجشنواره، در واقع هم  نیدر ا

 .م یرا حل کن

 
هست که در   نیمنظورتون ا  :یخالص  احمد
ها  چالش  نیاز ا  یز ی بخش اول ما گر  نیهم
 یامر ضرور   کیترجمه رو    نی. ما امیندار
  یی هاچالش  یمتن ادب  ی. ترجمهمینیبیم

با و  دارد  ا  یب  دیهم  جنگ  به    نیمهابا 
 .ها رفتچالش

  ی سع  دی : بله. ما در واقع بایصابر   محمد
 .میحل کن ینوع کی موراد رو به  ن یا م یکن

. 

 

شدن  :یخالص  احمد هست؟   یحل  هم 
 .حل باشد رقابلیغ دیشا

 

نم  :یصابر   محمد ما   میتوانیباالخره 
 م یتوانیما م  ستین  یشدنکه حل  مییبگو

کار رو   نیو ا  میها را مرتفع کنآن  یتا حد
 .میکن کیخودمان نزد یبه اهداف ذهن
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 .دیفرمودیخب حاال بخش دوم رو م :یخالص احمد

موارد اشاره   نیبه ا  توانمیمن م  ،یداور   یهابله در مورد سوال دوم و بحث شاخصه  :یصابر   محمد
و   تیاز متن مبدا باشد، خالق  ی حیصح  نشی متن، در واقع باز آفر   نشیباز آفر  ایکنم: بحث ترجمه  

روان  یشاعرانگ و بحث  ترجمه  خوانا  یدر بحث  م  ییو  را  مع  توانیدر متن مقصد  عنوان  و    ارهایبه 
 .آثار در نظر گرفت یابیارز یهاشاخصه

 فرستند، یم  یمترجمان متن  ای. چگونه است؟ آدیدر مورد خود جشنواره بد حیتوض  کی  :یخالص  احمد
 سازوکار جشنواره چگونه است؟  د؟یدهیشما سفارش آن را م ای

  فتگانیشکل است که ما  از مترجمان زبده و ش  ن یمطابق سال گذشته، امسال هم به ا  :یصابر   محمد
 .که مشخص شده، انجام دهند یاز قطعات ادب ،ینیبازآفر کیکه  میکنیدرخواست م یادب فارس

 

 

از قبل    :یخالص  احمد در واقع شما متن رو 
 د؟یمشخص کرد

شعر   :یصابر   محمد قسمت  در  متن  بله. 
ب و در قسمت نثر    ، یاز سعد  تیشامل سه 

که    یداستان  یمتن جشنواره  خود   ک یبود. 
و ما    شودیشاء هللا شروع مماه ان  بهشتیارد

م ادب  میکنیمشخص  قطعات  چه    یکه 
 .هستند یقطعات

جشنواره    :یخالص  احمد هفته   کیطول 
 است؟ 

 بهشت یتا هفتم ارد  کمیبله،    :یصابر   محمد
۱۴  ٫ 

 

 

 

 اند؟ داوران مشخص شده ئتیافراد ه :یخالص احمد

 

ه  :یصابر   محمد اسات  ئت یبله.  رزا    دیداوران  خانوم  محترم، 
زاده و در بخش عرب  ، ی جمال بهروز صفر  استاد   یاستاد  هم، 

  نیهستند. خوشبختانه ا  یرضا طاهر   یو آقا  زادهلیستار جل
 .و ترجمه هستند اتیحوزه ادب یهمه از افراد برجسته دیاسات
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  ا ینظم، نثر، شعر دوگانه    یمیقد  کیتفک  نیشعر و نثر! ا  دیگفت  د،یهم داشت  کیتفک  کی  :یخالص  احمد
 د؟ یدهیباره م نیدر ا  یحیتوض کی . دیگانه رو لحاظ نکردسه 

جلو   یبرگزار شود و در قالب استاندارد یکه جشنواره عال میدار یساز بر ساده ی سع دینی بب :یصابر  محمد
  یهابخش  یرا پوشش داده و همه   زیهمه چ  ستی ن  یاز یاول ن  یهااست در دوره  نیرود. ما نگاهمان ا

 جادیا  میبر  یبه سو  ماست که کم ک  نیبر ا  ی. سعمیمختلف را مدنظر قرار ده  ی هاو ترجمه و زبان  اتیادب
 .میدر جشنواره برو تیجامع

بپرسم،    گریبار د  کیهست. من    زین  نیکه قابل تحس  دیگام داربهگام   استیس  ی بله. به نوع  :یخالص  احمد
  رد یگیهمگان قرار م  اریآن متن در اخت  دهند؛یکه که ترجمه کردند را ارائه م  یهفته مترجمان   کیدر طول  

 داوران؟ ئتیه اریفقط در اخت ای

عز  :یصابر   محمد وب  توانندی م  زیمترجمان  ترجموارد  نشان  کیگاه   tarjomic.com/adabi1400 ی به 
  یهست که امکان ارسال ترجمه آثار وجود دارد. بعد از ارسال آثار و گردآور   یصفحه بخش   ن یشوند. در ا

هستند را در   دهیبرگز  که  یآثار   ،یداور   ندی. ما بعد از فرآردیگی داوران قرار م  ئت یه  اریها، آثار در اختآن
 .کرد میخواه یعموم یتر گسترده فیط

 

  ای  یمجاز   یرا در فضا  دهیآثار برگز  ا یآ  :یخالص  احمد
کرد؟ و در هر بخش    دیمختلف منتشر خواه  ی جاها

 داشت؟  میخواه دهیبرگز کیو در هر زبان هم 

برگز  :یصابر   محمد آثار  نشر   دهیبله.  بخارا   یه یدر 
خدا چاپ خواهند شد. عالوه بر آن در   دیهم به ام

کانال  زین  یمجاز   یفضا اخت  ییهادر  در   ار یکه 
اخت در  و همکاران هست  مندان عالقه   اریموسسه 

 .قرار خواهد گرفت

عال  اریبس  :یخالص  احمد  ار یبس  ینکته  کی.  یهم 
گذشته   سال  داوران  همان  امسال  داوران  کوتاه، 

 عوض شدند؟ ایهستند 

احمد    :ی صابر   محمد استاد  پارسال   ،یپور داوران 
هم   ناباد یم  ی هاشم  یآقا استاد صفرزاده    طورنیو 

 .بودند

 

 

  د، یهم بگ  یبه مناسبت روز سعد  :یخالص  احمد
در   یبه مناسبت روز سعد  ی چطور شد ترجمه ادب
 جشنواره اجرا شد؟

است که در نگاه   نیمسئله ا  دین یبب   :یصابر   محمد
است.    یفارس  اتیادب  ی از بزرگان حوزه  یما سعد
او در واقع   اتیگلستان، بوستان و غزل  ،یآثار سعد

فارس  ینمونه زبان   و  فرهنگ  بحث    ی ارزشمند 
در    یرانیکه در فرهنگ ا  ی عالقه عموم  نیاست. ا

سعد عالقه   یمورد  و  دارد  که   یشخص  یوجود 
بهانه  میدار  یسعد  بارهدر   نیا  یبرگزار   یبرا  یارا 

 .میجشنواره دانست 
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و    یارائه دهم. با توجه به بحث نظر   خواهمیرا م  یخام   یلیخ  شنهادیپ  کی. من  یعال  اریبس  :یخالص  احمد
  ر ی باشد چه غ یچه ادب یزبان یمتن به معنا ند،یگویم  نکهیترجمه دارد. ا تیچقدر قابل یکه متن ادب ی تئور 
 .است ریناپذتحمل ضابع باشدیم یشعر ادب ایدر ترجمه متن  انتیکه ترجمه، خ نیگفتن ا ،یادب

  ف یط  یمتن ادب  یکه در ترجمه  میریبپذ   میدار  ازیاست. اتفاقا ما ن  یضرور   یانتیاگر باشد، خ  انتینه خ  که
اختالف آرا   نیاست با توجه به ا   نیمن ا  شنهادیمتنوع است. چه در نثر چه در شعر اما پ  اریبس  ارهایمع

  ی ر یگفتگو خواهند کرد، اگر تدب باره نیدر ا گریکدیداوران در جشنواره دارند و احتماال با  ئتیکه ه یمباحث
باشد.    دیمف  یلیخ  تواندیمتوجه شوند، م  زیداوران را مخاطبان عام ن  یوگوهاو گفت  ی نظر   ی هاباشد که بحث

 جشنواره است؟   یموضوع برا نیامکان ا ایآ

همانطور    دینیخدمت شما عرض کنم. بب  عینکته را سر  کیمسئله است. من فقط    ن یقطعا ا  :ی صابر   محمد
  ینیو ع  ی عمل  اریبه مسائل بس  کردمان یرو  ک یهستند. ما در ترجم  ی نظر   یهاموارد بحث  نیا  دیکه فرمود

 .است

  ییاست که تا جا  نیا  کیدر خود موسسه ترجم  میجشنواره و همانطور که گفت   نینگاهمان هم در ا  یعنی
از حالت نظر   ییوارد مسائل اجرا  ی. حاال وقت میفکر کن  ییو اجرا  یامکان به مسائل عمل خارج    یشده و 

ترجمه متن    یمسئله در مسئله   نی. ادیایبه وجود ب  ییهاو بحث  یممکن است مسائل مشکالت  میشویم
 .است زین یادب

موضوع داشت   نیحول هم  یبا استاد پور   یادوره گذشته جشنواره، مصاحبه  رخانهیشما، دب  شنهادیمورد پ  در
عز و  شده  هم  منتشر  انشاء  توانندیم  زانیکه  هم  امسال  باشند.  داشته  دارمراجعه  قصد  که   میهللا 

 .میعموم قرار ده اریو دراخت میداشته باش موضوع نیا  یبرا یمختلف یهامصاحبه
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مورد  :یخالص  احمد فرمود  ی بله.  تمام    نیا  د،یکه  از  فارغ  برخورد شما  که 
.  دانمیم  نیاست، قابل تحس  ینیع  ی که وجود دارد برخورد  ی نظر   یهابحث

  یچون اسام دیرو مغفول هم نگذار یاست که بخش نظر  نیا شنهادمیپ یول
  وترجمه صاحب نظرند.    یهاهینظر  ینهیخودشان در زم  دیکه شما نام برد

 .میاستفاده کن زین هانه ی ها در آن زماز آن  میتوانیم

است. در انتخاب   نطوریو هم  مینگاه رو دار  نیصد در صد ا  :ی صابر   محمد
مسئله را مدنظر قرار   نیموضوع رو، امسال هم ا  نیهم سال گذشته ا   دیاسات
 .داد میهم آن را مدنظر قرار خواه ندهیو حتما در آ میاداده 

آقا  میمتشکر   برنامه:  یمجر  صابر   یجناب   یدوره  نیدوم  ریدب  ،یمحمد 
  ن یا  یبرگزار   ی چگونگ  یبرا  حاتتونیتوض  یدرباره  یادب  یترجمه  یجشنواره

 .میسپاریبزرگ م یجشنواره، شما را به خدا

 . دیدر پناه حق باش  د،ی من گذاشت  اریکه در اخت   یممنونم از وقت  :یصابر   محمد
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 پیوست پنجم: مقاالت جشنواره
 

در حاشیه برگزاری جشنواره، تیم تولید محتوای ترجمیک تالش زیادی کردند تا مطالب مرتبط با موضوع  
آفرینی ادبی، به تهیه نمایند تا در حاشیه ذوقترجمه، به ویژه ترجمه ادبی و آثار مورد بررسی در جشنواره 

جمیک منتشر  سایت تر ای در وبشود. این مقاالت در بخش جداگانهمحتواهای ادبی مرتبط نیز پرداخته
شوند. شده و در این کتابچه نیز از نظر گذرانده می  
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 شکستن شاخ غول در ترجمه شعر 
اند و به  را فراگرفته  گانهی صورت خودخوان زبان ببه  ی ادیدر عصر حاضر، عده ز  یفناور   شرفتیبا توجه به پ
مترجمان شعر شده    شیها، باعث افزامتن  نیمترجمان ا  ادیو ازد  هاشرفتیپ  نیاند؛ اما اآورده  ی ترجمه رو

 .است

شعر  تواندی بدون تجربه هم م یهرکس ایشعر هم ترجمه کرد؟ آ گانه،یب زبانکی ادگرفتنیبا  شودیم ایآ اما
 .میپردازیها و مشکالت بر سر راه مترجمان ممطلب به چالش نیا در ترجمه کند؟

 

  
 شود؟ترجمه شعر به چه صورت انجام می

کند و نوشته ای هنری است که با استفاده از واژگان موزون فضاسازی میشعر گونه 
های ویژگیآورد. شعر چکیده فرهنگ، هنر و ادب یک ملت است و  زیبا را پدید می 

 .کندکلی یک جامعه را نمایان می

 .ترین مشکالت مترجمان بوده استاما از گذشته تاکنون، ترجمه شعر یکی از بزرگ

 ی زایدی وجود نداردگونه واژهدر ترجمه شعر هیچ

ترین این  های بسیاری دارد. یکی از مهمهای دنیا، شعر با نثر تفاوتدر تمام زبان
های بسیاری دارد؛ پس به طبع تعدد واژگان،  نثر در ذات، واژه  ها این است کهتفاوت

گونه نیست و شاعر گیرند؛ اما در شعر این بسیاری از آنها معنای خاصی را در برنمی
 .کنداز ذکر تمام واژگان معنای خاصی را دنبال می

کند. مترجم شعر برای رو میهمین موضوع ترجمه شعر را با مشکالت بزرگی روبه
یابی باشد که گاهی اوقات  گزینی و معادل تک واژگان باید به دنبال مفهوم و واژهتک 

 .شودروند فرسایشی تبدیل میاین کار به یک

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

69 

 

 

 

  

 شاعر بودن خود مترجم 

در ترجمه شعر، مترجم باید جوشش شعر به زبان  
یکی از دالیل دشواری   .مقصد را در خود حس کند

از   بسیاری  است.  موضوع  همین  شعر  ترجمه 
مترجمان توانایی ترجمه و حتی نویسندگی باالیی 
به   قافیه  و  وزن  و  شعر  پای  که  زمانی  اما  دارند؛ 

 .دیگر حرفی برای گفتن ندارندآید، میان می

بستگی  متعددی  دالیل  به  شاعری  طبع  داشتن 
شود تا بسیاری از  دارد و همین موضوع باعث می

هیچ متخصص  ترجمه  مترجمان  سمت  به  وقت 
شعر نروند؛ حتی مترجمانی که در ترجمه نثر ادبی  

 .دستی بر قلم دارند

 نقص ترجمه در انتقال تصاویر و تخیالت شاعر

هایی رو به ه شعر، مترجم اغلب با بیتدر ترجم
یا  می مکان  یک  وصف  حال  در  شاعر  که  شود 

محیط خاص است. بسیاری از شاعران مهم دنیا  
تصویرسازی  این  و  به  هستند  معروف  هایشان 

قدری محیط و فضا را در قالب هنر و شعر، زیبا به
می مقصد  تعریف  زبان  به  آن  انتقال  که  کنند 

چالش با  را  اجتنابهامترجم  روبهی  رو ناپذیری 
 .کندمی

از  بخشی  شعر،  ترجمه  در  است  ممکن  یعنی 
فضا،  زیبایی  یک محیط،  از  توصیفات شاعر  های 

مترجم هم   و  برود  بین  از  حال  و  شخص، حس 
 .نتواند آن را در متن مقصد جبران کند

 

 ترجمه ناپذیری تشبیهات 

آید که در هر دو بیت حداقل یک تشبیه ندرت پیش میبه
های شاعر در همین  وجود نداشته باشد. یکی از مهارت

شود. حال همین زیبایی در زبان یبا نمایان میتشبیهات ز
به یک چالش بزرگ به ترجمه شعر به زبان   مبدأ و شعر،
 .انجامدمقصد می

اگر مترجم بخواهد تمام تشبیهات شاعر را در ترجمه خود 
تواند همزمان وزن موسیقی این واژگان را اعمال کند نمی

یا   عموماً  بنابراین،  کند؛  رعایت  این  هم  از  تعدادی 
ترجمه شعر حذف می در  ترجمه تشبیهات  اگر  یا  شوند 

 .رسندپای کیفیت و زیبایی متن مبدأ نمیشوند به

 دشواری انتقال استعارات

های ادبی پرکاربرد  استعاره نیز مانند تشبیه یکی از آرایه 
کند اما در در شعر است که در متن مبدأ زیبایی خلق می

و به  دشواری  شعر  میترجمه  اوقات  جود  گاهی  آورد. 
هایی را برگزیند که در ممکن است در استعاره شاعر واژه

 .زبان مقصد از به کار بردن آنها پرهیز کند

هایی که شاعر از آنها برای ارکان استعاره انتخاب  یعنی واژه
چنین استعاره یا   کرده است، در زبان مبدأ )زبان مترجم(

 .مفهومی را در خود نداشته باشند
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 فاصله دو زبان از یکدیگر

خوش تغییرات بسیاری شده است تا  از روزگارهای قدیم دستهر زبانی در دنیا یک تاریخچه دارد و  
ها بسیار موضوع مهمی  استفاده شده است. در ترجمه شعر، ریشه زبانبه شکل امروزی برای ما قابل

تر و  است. به این صورت که اگر دو زبان ریشه یکسانی داشته باشند، ترجمه پذیری شعرها آسان
 .وارتر استاگر ریشه آنها از هم دور باشد دش

چنین دچار های اروپایی هندی است و درگذر زمان اینمثال ریشه زبان فارسی و اکثر زبانعنوان به
تغییر شده است؛ اما زبان چینی ریشه متفاوتی دارد. درنتیجه، ترجمه شعر از زبان فرانسوی بسیار 

 .تر از ترجمه شعر از زبان چینی استآسان

 زبانییکسان نبودن ساختار  

زبان واژگان در  زبانی ترتیب جمالت و عبارات و  یعنی در هر  تفاوت دارد؛  باهم  های مختلف دنیا 
فرد آن زبان است و یکسان نبودن ساختار زبانی و ترتیب جمله، ترتیب و ساختار به شکل منحصربه 

 .کندبرای مترجم مشکل ایجاد می

های ساختاری این است که در زبان فارسی معموالً  وتترین این تفاپاافتاده مثال یکی از پیش عنوان به
آید و سپس صفت و مضاف؛ اما در زبان انگلیسی این ترتیب برعکس  اول موصوف و مضاف الیه می

 .شوداست و همین تفاوت ساده باعث ایجاد مشکل در ترجمه شعر می

 های مختلفمعلوم و مجهول جمالت در زبان  

زبان از  برخی  بهدر  از جملهها  استفاده میطور مستمر  چنان  های معلوم آنشود و جملههای مجهول 
ها این قاعده برعکس است و همین مسئله انتقال مفهوم از زبان  کاربردی ندارد و در بعضی دیگر از زبان

 .کندرو میمبدأ و مقصد را با چالش روبه

خواهد شعری که مترجمی میاما هنگامیاستفاده از جمالت مجهول در زبان انگلیسی بسیار رایج است؛  
را از انگلیسی به فارسی برگرداند باید فاعل جمالت مجهول انگلیسی را پیداکرده و با استفاده از این  

 .های جمالت را معلوم کندفاعل
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 چندپهلو بودن واژگان 

برمی ناسازگاری  سر  مترجم  با  واژگان  اوقات  مش گاهی  با  را  شعر  ترجمه  و  روبهدارند  رو  کل 
 .کنندمی

زبان در مفاهیم و موضوعات مختلف معانی متفاوتی را با خود  مثال برخی واژگان یکعنوان به
آیند که مترجم شعر آوا هستند و در شعر در کنار هم میکنند. برخی از واژگان همحمل می

 .تواند این واژگان را به زبان مقصد انتقال دهدنمی

 ها مصنوعی شدن قافیه  

وپنجه نرم  تری نیز باید دستهای ذکرشده با چالش بزرگمترجم در ترجمه شعر عالوه بر چالش
گزینی شده است. اگر مترجم تبحری در واژههای شعر ترجمهکند. این چالش تصنعی شدن قافیه 

ها وزن ایجاد ها و وزن شعر حس موسیقی خاصی ندارد و استفاده از قافیه شته باشد، قافیه ندا
 .معنی خواهند بودها زاید و بیکند؛ اما این واژهمی

 داری شعر مبدأ امانت

یکی از اصول هر ترجمه و مترجمی این است که به نویسنده و متن مبدأ خود وفادار باشد و نظر  
شود متن مقصد اعمال نکند؛ اما در ترجمه شعر، این فرایند در حدی دشوار میو عقیده خود را در  

که مترجم گاهی مجبور است که فقط از متن مبدأ الهام بگیرد و آن را به شعری در زبان مقصد 
 .ای نیستقبول و حرفهتبدیل کند؛ اما این ترجمه قابل

 شعر ممنوع استپانویس در  

خورند، دست به دامن پاورقی  امروزه مترجمان در هر قسمت از متن و ترجمه که به مشکلی برمی
شوند؛ اما پاورقی دادن در چند مورد ممنوع است )هرچند که در موارد مجاز هم باید از حدی  می

 .تجاوز نکند(؛ استفاده از پاورقی در کتاب کودکان و شعر و … ممنوع است

صلی شعر و ادبیات لذت از زیبایی هنری آن است. وقتی خواننده چشم خود را از اثر هنری  هدف ا
شود و دیگر از آن  بردارد و توضیحات مترجم را بخواند دیگر از فضا و حس و حال شعر خارج می

 .شعر و ادبیات لذت نخواهد برد

و   است  دیگر  دردسرساز  مشکالت  از  یکی  شعر  در  پاورقی  نبود  نمیدرنتیجه،  تواند  مترجم 
 .های ترجمه ناپذیر را در پاورقی توضیح دهدقسمت
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 تجربه مترجم عاملی بسیار پراهمیت   

کند، تجربه  وپنجه نرم میهایی که مترجم در ترجمه شعر با آن دستچالشیکی دیگر از  
 .است

اما برای ترجمه شعر بهتر است مترجم حداقل    انسان تا لحظه مرگ در حال یادگیری است؛ 
سن زیستی متوسطی داشته باشد. سن زیستی باال تأثیر خود را در ترجمه شعر کامالً نشان 

 .دهدمی

موضوع این است که مترجم باتجربه زندگی بیشتر، شعرهای بسیار بیشتری را به دلیل این  
زبان مبدأ و مقصد خوانده است و ساختار شعر و زبان بیشتر در ذهن او نقش بسته است  
و دلیل دیگر این است که مترجم با سن زیستی باالتر، تجربه ترجمه بیشتری نیز دارد؛ یعنی 

 .جمه کرده و سپس به سراغ ترجمه شعر آمده استحداقل چندین نثر ادبی را تر 

 سازی شعر بومی

مترجم در هنگام ترجمه شعر باید معانی و مفاهیم شعر در زبان مبدأ را درک کند و آن را  
اصطالح با  کنار بگذارد؛ یعنی خود مترجم باید در زبان مقصد نقش شاعر را بازی کند و به

 .شعر کامالً واقعی از کار دربیایدعینک شاعر به دنیا نگاه کند تا ترجمه 

هایی پرهیز کند که ممکن است کارگیری واژگان و عبارتمترجم در ترجمه شعر باید از به
به کند.  گمراه  را  محیطعنوان خواننده  گیاهی،  پوشش  بهمثال،  و  عوامل  زیست  طورکلی 

ای گرم سیر همحیطی در سراسر دنیا و در تمام کشورها متفاوت است و کسی که در جنگل
 .استوایی زیسته است، ممکن است هیچ تصوری از سرمای سیبری نداشته باشد

 

هم  ا  نی به  در  مترجم  انتقال   دیبا   نجایمنظور،  باز نقش  را  به   یدهنده  مثال  عنوان کند. 
گ  کهی هنگام نام  با  شعر  در  آمر  یاهی مترجم  م  یشمال   ی کایمختص    د ی با  کند،ی برخورد 

 . ابدی زبان مقصد ب  طیخانواده با آن را در مح هم  اهی گ  کیرا مطالعه کند و    اهی مشخصات آن گ
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 انتقال عواطف و احساسات به شعر مقصد 

یکی از دالیل پیچیدگی مغز انسان برخورداری آن از عواطف است. عواطف و احساسات موجود در شعر   
در این مرحله مترجم باید کامالً احساسات و عواطف شعر  انتقال به زبان دیگری نیست.  راحتی قابلبه

)شاعر( را درک کند و سپس آن را به زبان مقصد انتقال بدهد و همیشه بخشی از این احساسات موردنظر  
 .رودشاعر در ترجمه از بین می

 های فرهنگیشناخت تفاوت 

فرق   دیگر  جوامع  بافرهنگ  مختلف  دالیل  با  جامعه  هر  ازلحاظ  میفرهنگ  که  کشورهایی  حتی  کند. 
 .های بسیاری دارندجغرافیایی به هم نزدیک هستند نیز ازلحاظ فرهنگی تفاوت

شود و مترجم از باید از فرهنگ هر دو کشور  ها در شعر هم احساس میقطعاً رد پای این تفاوت فرهنگ
 .و منطقه آگاهی کامل داشته باشد و آنها را با یکدیگر تطبیق دهد

 ً انگلیسی  هنگامیمثال ازکه یک شاعر  استفاده می  Owl زبان  در شعر  تا معنای )جغد(  دارد  کند، قصد 
اما در هنگام   ضمنی ذکاوت را به خواننده انتقال دهد )جغد در فرهنگ غربی نماد هوش و ذکاوت است(؛

دهد؟ خواننده  رخ میترجمه شعر، اگر مترجم همان حیوان جغد را در ترجمه فارسی خود بیاورد، چه اتفاقی  
زبانان،  کند؛ چراکه در فرهنگ فارسیفارسی از وجود واژه جغد نحس بودن و شوم بودن را برداشت می

 .جغد نماد شومی و نحوست است

 

 ذکر اسامی خاص غیرممکن است  

که   دارد  وجود  زبانی  هر  در  خاصی  اسامی 
اطالع آنها  وجود  از  دیگر  زبان  ی  گویشوران 

به برای عنوان ندارند.  اسفندیار  و  رستم  مثال 
کشورهای دیگر ناشناخته است و از طرف دیگر 

فارسی ویژگیما  از  زئوس  زبانان  داستان  و  ها 
این   در  باید  مترجم  پس  نداریم.  اطالعاتی 
مسئله وارد شود و با استفاده از مهارت خود  

 .سازی کنداین اسامی خاص را بومی

 

 آشنا بودن به زبان رمز و نماد

از  خود  دانش  سطح  میزان  به  شخصی  هر 
کند؛  ادبیات، معانی و مفاهیم ادبی را درک می

به  عده یعنی   خوانندگان  و  مخاطبان  از  ای 
واقف  جزئی شعر  در  موجود  مسائل  ترین 

سوی  از  خطا  مشاهده  صورت  در  و  هستند 
ارتباط خاصی برقرار   مترجم، دیگر با آن شعر 

 .کنندنمی
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از عدد    یمثال به کار بردن متوالعنوان است. به   ج یرا   اریو هنر کاربرد نمادها بس   اتیدر ادب

مفهوم    نیاز ا  دیاست و مترجم با  دیدهنده شک و تردنشان   یاثر هنر   ایشعر    کیچهاردر  
 .آگاه باشد و آن را به زبان مقصد انتقال دهد

  م یتقس  یو شخص  ی مل  ،یجهان  یهابه گروه  کندی شاعر از آن استفاده م  کی که    یینمادها
باشودیم مترجم خوب  از خطاها  دی.  تا  بشناسد  کامالً  را  کند.    یر یممکن جلوگ  یشاعر 
همسر شاملو هم    دایبا آ  دی احمد شاملو با  ی مثال مترجم در هنگام ترجمه شعرهاعنوان به

 .او به مشکل نخورد  یعرهاآشنا باشد تا در ترجمه ش

 

ها اهمیت چندانی ندارد؛ اما در شعرهای کهن نظم و  نظم سطرها و بیت  اشعار معاصر  در 
شود و مترجم هم باید قاعده مدنظر شاعر را به کار بگیرد.  طول اندازه سطر کامالً رعایت می 

 .کندیکی از مواردی است که گاهی شعرها را ترجمه ناپذیر می این 

 ها تکرار عمدی واژه

کند وزن موسیقی یک واژه را چندین بار در شعر خود تکرار می   گاهی اوقات شاعر برای زیبایی و
ها تا حدی  و حتی گاهی از این تکرار قصد انتقال مفهوم خاصی را دارد. انتقال این تکرار واژه 

کند و آن را در ترجمه شعر هم  غیرممکن است؛ اما مترجم تیزهوش منظور شاعر را کشف می 
 .دهدانتقال می 
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 مشکل ترجمه شعر ترجمه ناپذیری است ترین  مهم 

اگر مترجمی یک شعر  اکثر موارد ترجمه شعر غیرممکن است و  با توجه به تمام مشکالت ذکرشده، در 
این ترجمه چندان قابل را ترجمه کند،  ناپذیر  از وبالگ ترجمیک ترجمه  این مطلب  قبول نخواهد بود. در 

 .مترجمان معاصر را در این موردمطالعه کنیدنقل قول های احمد پوری، از بهترین  توانیدمی

های غیرمسلمان ناشناخته و ترجمه ناپذیر است و این واژه در ترجمه مثال محراب مسجد در فرهنگ عنوان به
 .شودشعر باید از قلم بیافتد و درنتیجه ترجمه ناقصی حاصل می

 

 

 

 حل تمام مشکالت مهارت مترجم، راه 

خبره چالش و آزمایش بزرگی است. حتی شعرهایی که ترجمه پذیر هم هستند   برای هر مترجم ترجمه شعر
راهبه درنتیجه،  دارند.  نیاز  ترجمه شعر  در  باالیی  بسیار  به مهارت  و  نیستند  ترجمه  قابل  تمام  راحتی  حل 

 مشکالت ذکرشده مسلط بودن مترجم به زبان مبدأ و مقصد و آشنایی او به فرهنگ و ادبیات هر دو زبان
 .ستگی داردب

گذشته از این موارد مترجم خبره در این زمینه، کامالً باید با ادبیات موزون و قوانین آن آشنا باشد و طبع  
 .شعر نیز داشته باشد

 .عیب و نقص شعر ممکن نیستهمه، ترجمه متون موضوعی نسبی است و به همین دلیل ترجمه بیبا این

بدون کسب تجربه و مهارت در ترجمه ادبی و تالش و تمرین غیرممکن  طور که گفته شد، ترجمه شعر  همان
 .های ادبی درگیر باشیداست. برای رسیدن به این هدف باید دائماً با متن
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اند؟ مقصر  زبان جایزه نوبل نگرفتهچرا آثار فارسی
 !حل چیست؟کیست؟ راه

 
  

مغز انسان به طور ذاتی همیشه به دنبال پاداش است. این یک راهبرد برای کاهش فشار است تا  
 .دائماً به دنبال هدفی برای شادی باشد

های مختلف جایزه  به همین دلیل از اول تاریخ، به خصوص در دو قرن اخیر، برای موضوعات در حوزه
 .کندهای مختلف آنها را برگزار میو جشنواره در نظر گرفته و در طی مدت

، پول نقد و دریایی از  جایزه نوبل ادبیات: مدال طال 
 اعتبار 

ای است که برای یک  جایزه نوبل معتبرترین جایزه
شود. جایزه نوبل  کار علمی به یک دانشمند اهدا می

دار و ، به وصیت آلفرد نوبل، کارخانه۱۸۵۵ در سال  
گذاری شد. ابتدا این جایزه  دان سوئدی، پایه شیمی

و   فیزیولوژی  شیمی،  فیزیک،  شامل  پزشکی  فقط 
های بعد ادبیات، اقتصاد و صلح  شد؛ اما در سالمی

 .نیز به این جایزه اضافه شد

افراد  به  که  است  این  برای  جایزه  این  وجود  دلیل 
کننده به مردم پاداش و جایزه دهند. جایزه  خدمت

نوبل ادبیات یکی از پنج جایزه نوبل است و هر سال  
اهدا مشترک  صورت  به  نویسنده  چند  یا  یک    به 

شود. این جایزه فقط به یک اثر از نویسنده تعلق می
گیرد و تیم داوری کل آثار آن نویسنده را بررسی  نمی

 .دهندکرده و مجموعه آثار او جایزه می

آکادمی نوبل در کشور سوئد هر سال در اوایل اکتبر 
تا سال    ۱ ۱۵کند. این جایزه از سال  برنده را اعالم می

تلفی اعطا شده است؛ اما  های مخبه نویسنده    ۲ ۲
به دالیلی برای اولین بار این جایزه به   ۱۸ ۲در سال 

 .شخصی داده نشد

ا  ییاهدا  زیجوا برنده  جشنواره    نیبه 
طال،    کیشامل   و    پلم ی د  کیمدال 
پول به    نیپول نقد است. مبلغ ا  یمبلغ

اهدا بستگ  زهی جا  ییصندوق    ی نوبل 
ا گذشته  سال  در  اما  مبلغ    نیدارد؛ 

دالر    ونیلی م  ک یحدود   صدهزار  و 
 .بود کایآمر

  زه یجا  افت یکه نامزد در  یاسندهی نو هر
م زبان    دیبا   شودینوبل  به  آثارش 
اگر    یسوئد باشد.  شده    کی ترجمه 

و    سنده ینو باشد  داوران  نظر  مد 
باشند،    یها کتاب نشده  ترجمه  او 

تصم  ئتی ه که   ردیگیم  م یداوران 
 را ترجمه کنند.  سندهی نو نیا یها کتاب

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

77 

 

 

 !سهم ایران در جایزه نوبل، کمتر از یک جایزه

ای از آکادمی نوبل دریافت نکرده است. علی رغم مخفی بودن فهرست  متاسفانه ایران تاکنون هیچ جایزه
گفته می و محمود  شود محمدعلی جمالنامزدهای هر سال،  احمد شاملو  در سالدولتزاده،  های  آبادی 
 .اندگذشته نامزد این جایزه شده

 

 

 

 

 

سال اهدای این جایزه، این      ۲این گذشته و برنده نشدن حتی یک اثر ایرانی و فارسی زبان در طی بیش از  
کند که چرا جایزه نوبل با ایران و زبان شیرین فارسی قهر است؟ برای این سوال، سوال را به ذهن متبادر می 

 :ها اندیشیدتوان به برخی گزینه اسخی قطعی وجود ندارد، اما میپ

 

  
 ترجمه نشدن آثار ادبی فارسی

کنند که به زبان سوئدی ترجمه  همانطور که گفته شد، فقط آثاری به نوبل راه پیدا  می
شده باشند. متاسفانه تاکنون به غیر از بوف کور صادق هدایت، هیچ یک از آثار ادبی 

 .سوئدی ترجمه نشده استفارسی به 

شوند. اگر هم مترجم  به دلیل کم تعداد بودن آثار ادبی ما این آثار به سوئدی ترجمه نمی
ایرانی آثار را به زبان سوئدی ترجمه کند، با استقبال رو به رو نخواهد شد و مترجمی با  

 .زبان مادری سوئدی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد

 های فارسیمتمرکز نبودن نویسنده 

اکثر نویسندگان و شاعران فارسی از روی ذوق عالقه و برای تفریح به نوشتن و ادبیات  
پردازند. یعنی منبع درآمد نویسندگان از فروش آثارشان نیست و عموماً نویسندگی می

شوند. شغل دوم آنهاست. در جشنواره ادبیات نوبل، بهترین نویسندگان جهان جمع می
ین افراد باید نویسندگانی داشته باشیم که تمام عمر خود را صرف ادبیات  برای رقابت با ا
 .کرده باشند
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 حوزه زبانی محدود ایران 

حوزه زبانی فارسی در ادبیات محدود به ایران است.  
یعنی اگر نویسنده ایرانی کتاب خوبی را منتشر کند،  

را   او  اثر  کسی  پاکستان  و  افغانستان  مطالعه  در 
نخواهد کرد؛ اما در کشورهای دیگر این گونه نیست.  

نویسنده اگر  نوشته مثالً  سوریه  در  منتشر  ای  را  ای 
کند، اثر ادبی او را در سراسر کشورهای عرب زبان و  
نیازمند   مسئله  این  کرد.  خواهند  مطالعه  آفریقایی 
ایجاد ارتباطات قوی بین فرهنگی از طریق ارتباط تک  

 .هاستمردم و دولت به تک در سطح
 سطح پایین مطالعه 

مطالعه خیلی   به جمعیت کشورمان سطح  توجه  با 
ها نیز بسیار پایین است و در نتیجه آن تیراژ کتاب 

باشد،   پایین  اثر  تیراژ یک  پایین است. هنگامی که 
 .توجه آکادمی سوئد را جلب نخواهد کرد

تر از  به عنوان مثال، ترکیه از لحاظ جمعیت کوچک 
ایران است و زبان ترکی هم نسبت به زبان فارسی،  
گویشوارن کمتری دارد. با این حال ترکیه دوبار جایزه  

 !نوبل ادبیات را از آن خود کرده است

 

عضو نبودن ایران در قانون کپی  
 رایت

ادبیات   شدن  طرد  دالیل  از  یکی 
در   ما  که  است  این  دنیا  در  فارسی 
رعایت  به  مربوط  برن  کنوانسیون 

)کپی مولف  عضو حقوق  رایت( 
طبیعتاً   ما  نیستیم.  که  هنگامی 

ارزشمندترین آثار خارجی را به صورت  
فروش  به  کشور  در  غیرقانونی 

کشورهای  می از  یک  هیچ  رسانیم، 
خارجی حاضر نخواهند بود تا به آثار 

 .ادبیات فارسی بها دهند

ایران  برای  قانون  این  در  عضویت 
های  هزینه چندانی ندارد؛ چون کتاب

باالیی  تیراژ  ایران  در  هم  خارجی 
عضویت  نخو این  اما  داشت.  اهند 

می در باعث  بتوانیم  که  شود 
نمایشگاههمایش و  های  ها 

 .المللی شرکت کنیمبین
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 سیاسی بودن جایزه نوبل ادبیات 

همیشه  ای در دنیا وجود ندارد که مورد انتقاد دیگران قرار نگیرد. در مورد نوبل ادبیات هم  هیچ جایزه
چندان خوب کشور ما با غرب،  هایی از سیاسی بودن برندگان وجود داشته است. با توجه به رابطه نهزمزمه
 .ها هم تمایل چندانی برای حمایت از زبان و ادبیات ما را نخواهند داشتغربی

 بومی بودن بیش از حد آثار 

کامالً و مطلقاً برای فارسی زبانان نوشته   خورد کههایی به چشم میدر آثار مشهور و ارزشمند فارسی، کتاب
ناپذیر است و یا درصورت ترجمه  ای است که یا ترجمهشده است. یعنی فضای داستان یا شعر به گونه 

گیرد. خواننده خارجی باید با محیط، فضای داستانی و فرهنگ شدن، مورد توجه خواننده خارجی قرار نمی
 .ل بتواند با آن ارتباط برقرار کنداثر تا حد کمی آشنا بوده و یا حداق

 چرا جایزه نوبل ادبیات مهم است؟ 

ها، همیشه جایزه نوبل هم مانند بسیاری دیگر از جایزه
هایی رو به رو بوده است. از طرفی  با مشکالت و نقص

بزرگ از  تولستوی برخی  مثل  جهان  نویسندگان  ترین 
نکرده دریافت  نوبل  هیچ  جایزه  به  موضوع  این  و  اند 

 .کندعنوان ارزش آثار تولستوی را کم نمی

گیرد و همیشه ادبیات فارسی هم در این دسته جای می
ین دلیلی برای ضعف  در غرب مهجور مانده است؛ اما ا

 .ادبیات فارسی و نویسندگان و شاعران ما نیست

های بیان شده، چرا باز هم ما به دنبال با وجود موضوع
گرفتن  ادبیات  نوبل  آیا  هستیم؟  ادبیات  نوبل  گرفتن 

 خوب است یا بد؟

گرفتن جایزه نوبل برای وحی منزل و تأیید کننده یا رد 
نیست؛   فارسی  ادبیات  کیفیت  این  کننده  گرفتن  اما 

کمک   فارسی  ادبیات  به  جهات  از  بسیاری  از  جایزه 
 خواهد کرد. گرفتن جایزه نوبل کمک خواهد کرد تا 

 

زبان • به  فارسی  ادبیات  بیشتری آثار  های 
 ترجمه شده و فروش برود، 

نوبل   • جایزه  مبلغ  از  شاعر  یا  نویسنده 
 مند شود، بهره

ادبیات فارسی معاصر، هر چه بیشتر به  •
 جهانیان شناسانده شود، 

دیگر نویسندگان و شاعران فارسی انگیزه   •
 پیدا کنند،مضاعفی 

ادبی  • آثار  ترجمه  و  فروش  با  کشور  و 
 .فارسی از بهره اقتصادی برخوردار شود

جایزه  مهم سینما  هنری  حوزه  جایزه  ترین 
سال در  است.  کن  جایزه  و  های  اسکار 

گذشته، ایران جوایز اسکار و کن را از آن خود  
اتفاقات   جایزه  دریافت  این  نتیجه  در  کرد. 

وجود آمد. گرچه    مثبتی در سینمای ایران به
اهدای  نحوه  و  این جوایز  به  زیادی  انتقادی 
آنها وجود دارد، درکل دریافت جوایز مهم در 

پیشرفت کل حوزه باعث  و هنری  ادبی  های 
 .جریان هنر و ادبیات در کشور خواهد شد

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

80 

 

 

ترجمه آثار نویسندگان معاصر ایرانی | نگاهی به گنیجه  
 ادب معاصر در آن سوی مرزها

اند. کم نیستند آثاری از  گ ارائه کردهنویسندگان معاصر ایران آثار بسیار فاخری را به عالم ادب و فرهن  
اند اند و شهره خاور و باختر عالم گردیده نویسندگانی ایرانی که پا به فراسوی این سرزمین پهناور گذاشته 

 .اند که بر پرده نقره سینمای ملل دیگر نقش ببندندو حتی برخی نیز این فرصت را پیدا کرده

های قدیمی ایران های دیگر چیز جدیدی نیست. از زمانبه زبان  ایران و فارسی ترجمه آثار ادبی البته
به عنوان چهار راه فرهنگی میان شرق و غرب عمل کرده است و آثار نویسندگان و دانشمندان آن به  

 .اندها قرار گرفته های دیگر ترجمه شده است و مورد استنباط ادبا، حکما و علمای آن سرزمینزبان

اند، های دیگر ترجمه شدهنویسندگان معاصر ایرانی که به زبان   سی برخی از آثاردر این مقاله به برر 
 .کنیمپردازیم و این رد طالیی فرهنگ ایرانی و فارسی را دنبال میمی

 آثار ترجمه شده به زبان عربی 

هایی است که بسیاری از آثار فارسی بالفاصله و یا با فاصله کمی به آن ترجمه  زبانزبان عربی یکی از  
شود. نزدیکی فرهنگی و قرابت فاصله با این فرهنگ سبب شده است که آثار متنوعی هم از ادبیات  می

 .برخوردار شود ترجمه به زبان عربی کهن و هم از ادبیات معاصر ایران از امکان

ای  اند، شامل نویسندگان پر نام آوازهفا ادبی که در این دوره به زبان ادبی ترجمه شدهآثار ترجمه شده صر 
شود. گرچه آثار نویسندگان کمتر آشنا نیز در این فهرست هم به  زاد و جالل آل احمد میمانند فروغ فرخ 

 .خورندچشم می

 ر
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 :چون ییهاشامل کتاب  یترجمه شده به زبان عرب  یفارس یفهرست آثار ادب

 

 ؛یترجمه توسط محمود سالمه عالو ،یبا آتش« نوشته اشرف اسد یباز »

 حسون؛  یترجمه توسط ند ،یلیاسراف نی نوشته حس ر«یاخ طوفان»

 مشرق« نوشته محمد اقبال، ترجمه عبدالوهاب عزام؛  امیپ»

 ؛ یماجد العنان نیو قلم«، نوشته جالل آل احمد، ترجمه توسط عبدالوهاب علوب و همچن نون»

 عبدالفتاح فرج؛  وسفیبهزاد راد، ترجمه  یعشق« نوشته محمد عل داریخر»

 ؛یترجمه محمد التونج ،ییضاینوشته بهرام ب «یبلخ وانید»

 ؛یدانشور، ترجمه محمد اللوز  نیمیتصادف« نوشته س داستان»

 حمدان؛ ریترجمه عبداالم ،یسلوج« نوشته محمد دولت آباد ی الخ  یجا»

 ن؛ یحس دیس نیترجمه عبدالقادر حس ،یساعد نیکاله« نوشته غالمحس  یب ی با کاله، آ ی»آ

اشعار شاعران بزرگ    ی حت  ایو    یاس یس  ،ی آثار ادب  ینکته جالب در فهرست نسبتا طوالن 
خود از سواحل    یگذار   ریهمچنان توان تاث  انیرانیآن است که ا  یبه زبان عرب  یرانیا

کرده  حفظ  را  الطارق  جبل  تنگه  تا  اهندوستان  و  س  نیاند  با  همچنان   ل ی روند 
 ادامه دارد.  یبه عرب یفارس یهاترجمه 
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 آثار ترجمه شده به زبان انگلیسی

البته در دوره معاصر تنها آثار ادبی ایرانیان زبان انگلیسی دومین مقصد ترجمه آثار ادبی ایرانیان است.  
شدهنبوده  ترجمه  انگلیسی  و  التین  زبان  به  که  کشورهای  اند  با  ایران  فرهنگی  تعامالت  و  تقابل  اند. 

آنگلوساکسون سبب شده است که سیل متنوعی از اثار ادبی، سیاسی، علمی و فرهنگی کهن و معاصر به  
 .این زبان ترجمه شود

ای همگی  هایی نظیر صنعتی شدن، مهاجرت، جهانی شدن و حتی ساخت قدرت منطقهپدیده   کنش ایران به
 .سبب عالقمندی نویسندگان هر دو سو به آثار همدیگر شده است

 

 

  

انگلیسی ترجمه شده زبان  به  آثاری ادبی معاصر که  آثاری  اند میبرخی  به  توان 
 :موارد زیر اشاره کرد چون

 نوشته محسن مطلق؛ زنده باد کمیل«  » •
 پا به پای باران« نوشته هدایت اله بهبودی و مرتضی سرهنگی؛ » •
 پروانه در چراغانی« گردآوری بنیاد آثار دفاع مقدس؛ » •
 برزخ ژوری« نوشته داریوش مهرجویی؛ » •
 ها« نوشته مهدی رجبی؛ بردیا و گوالخ» •
 دروازه مردگان، قبرستان عمودی« نوشته حمیدرضا شهابادی؛ » •
در میهناقوص» • به صدا  اعماق«، »سالا  در  »ریشه  »اشکانه«،  های  آیند«، 

 بنفش« و »روایتی ساده از ماجرایی پیچیده« نوشته ابراهیم حسن بیگی؛ 

 

های موثق از آثار قطعی به چاپ متاسفانه یکی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد ضعف در فهرست
برای مثال با توجه به منابع موجود آثار ترجمه به انگلیسی و یا آثار کامال  رسیده به زبان انگلیسی است.  

ها هر دو را به یک شکل در  چاپ و نشر شده به زبان انگلیسی از هم متمایز نیستند و برخی از فهرست
 .اندنظر گرفته 

اند به ترتیب دههای ترجمه شده از فارسی به انگلیسی نیز مبادرت کر بیشترین کشورهایی که به نشر کتاب
شود. شامل کشور ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و در همین اواخر چند کتاب در کشور استرالیا می

 .اندهای انگلیسی زبان ایرانی نیز در کشورهای اتحادیه اروپا به چاپ و فروش رفتهالبته برخی از کتاب
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 کشور ترجمه آثار نویسندگان ایرانی مقیم خارج از 

از سوی دیگر، اگر کمی بازه خودمان را گسترده تر کنیم و نویسندگان ایرانی که در خارج از ایران قلم فرسایی 
خوریم که  و کمتر آشناتر آثار ادبی بر می  اند را نیز به این فهرست اضافه کنیم، به فهرست بسیار طویلکرده

اند. مشکالت سیاسی و فرهنگی و ن فارسی ترجمه شدهاند و کمتر به زبابدوا به زبان انگلیسی نوشته شده 
عدم رغبت به بازار کم جان نشر ایران شاید از جمله مسائلی بودند که این دسته از نویسندگان اقدام به 

 :عبارتند از اند. برخی از این آثارنشر کتاب در ایران نکرده

 

 

  • «Man of My Time» نوشته Dalia Sofer؛ 
• «My Part of Her» نوشته Javad Djavahery به همراه 

Emma Ramadan ؛ 
• «The Enlightenment of the Greengage Tree» 

 ؛ Skokoofeh Azar نوشته
• «Out of Mesopotamin» نوشته Salar Abdoh ؛ 
• «A Door Between us» نوشته Ehsaneh Sadr؛ 
• «Death in Her Hands» نوشته Ottessa Mosgfeh ؛ 
• «Then the Fish Swallowed Him» نوشته Amir 

Ahmadi Arian ؛ 
• «Aria» نوشته Nazanine Hozar؛ 
• «The Immortals Of Tehran» نوشته Ali Araghi ؛ 

 

توان گفت آن است چیزی که می
متعدد  عناوین  به  توجه  با   که 
از  خارج  در  ایرانی  نویسندگان 
انگلیسی،  زبان  به  هم  آن  کشور 
فرهنگ ایرانی نه به شکل ترجمه  
کالبدی   صورت  به  بلکه  مستقیم 
زبان  قاموس  در  و  شده  دگرگونه 
انگلیسی در حال رشد و نمود در  
شاید  که  است  کشورهایی 

دارند.  فرسنگ فاصله  ایران  از  ها 
البته این شکل از نشر آثار از سوی 

ویسندگان ایرانی محدود به زبان  ن
در  عربی  زبان  نیست؛  انگلیسی 
ترکی   کنونی،  دوران  حتی  و  قدیم 
آلمانی،   فرانسوی،  استانبولی، 
دیگر  از  بسیاری  و  ژاپنی  بلژیکی، 

اند ها شاهد نویسندگانی بوده زبان
نویسنده  اصالت  یا  و  بوم  زاد  که 
ایرانی، اما زبان اثر برگرفته از اقلیم 

 .ده بوده استمقیم نویسن



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

84 

 

 

 یآثار ترجمه شده به زبان فرانسو

انسه مقصد دیگر ترجمه آثار ایرانی است. این کشور به نوعی مهد آزادی بیان دنیای مدرن و مرکز  کشور فر 
اند که نظر ناشران و فرهنگیان  های باختر دور است. بسیاری از آثار ایرانی این اقبال را داشته تالقی فرهنگ 

 .این کشور را به خود جلب کنند

متاسفانه وضعیت ماخذهای نشر آثار ادبی حداقل در دنیای اینترنت بسیار محدود است و ما کار تحقیق 
های اندک اینترنتی کردیم. اما با توجه به اخبار پراکنده نشر و تجربه ترجمیک خودمان را محصور به یافته 

توان گفت که به هستند، می هترجمه آثارشان به زبان فرانس خواستاردر خصوص ارتباط با نویسندگانی که  
طور حتم فهرست قابل توجه از آثار فارسی ترجمه شده به زبان فرانسه و یا نویسندگانی که به زبان فرانسوی  

 .قلم فرسایی کردند موجود است

البته این فهرست هنوز تدوین نشده و یا نشر آن با ایرادات فنی روبرو شده و در دسترس کاوشگران اینترنتی  
 :با این حال در این میان اثار فارسی ترجمه شده به زبان فرانسه شامل مواردی مانند نیست.

 

 

  

 بهزاد؛  ترایزادگان، ترجمه م معیشمع و مه« نوشته شبنم س»

 ت؛ یآقا« نوشته صادق هدا حاج »

▪ «Sagesses et malices de la Perse» نوشته «Marjane 
Satrapi» و « Bahman Namvar-Motlag» ؛ 

▪ «La Conférence des oiseaux»  ترجمه « Joseph 
Héliodore Garcin de Tassy»؛ 

▪ «Trois gouttes de sang» ترجمه «Gilbert Lazard»  و 
«Farrokh Gaffary»؛ 

▪ «Robâiyât : Les quatrains du sage Omar Khayyâm 
de Nichâpour et de ses épigones» مترجم « 

Mohammad Hassan Rezvanian» ؛ 

گسترش   یاست و جا   انوسیاز اق  یفهرست نم  نی. البته ا شودیم
به   شتریو زبان ب  میبسته به اقل  یدارد که در مقاالت بعد  اریبس

پرداخت میآن خواه . 
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 گرید یهاآثار ترجمه شده به زبان 

  ،یلهستان  ،یکیبلژ  ،ی مانند آلمان  ییاروپا  یکشورها  یها اند، زبانترجمه شده  یار یبس  یهابه زبان  یرانیا  آثار
حال سه کشور ژاپن،    نیاند. با ابوده  انیرانیآثار ا  یرا یاست که پذ  ییهااز جمله زبان  ییایو اسپان  ییایتالیا
که ما جز اخبار به نام  اند  چاپ و نشر داده  یرانیا  سندگانیرا از نو  یاواخر آثار   نیدر ا  زین  یو کره جنوب  نیچ

 .میندار یو مترجمان دسترس سندهیاثر، نو

  ی و کشورها یجنوب  یکایدر آمر انیرانیمعاصر ا یترجمه آثار ادب ی اواخر برا نیدر ا زین ییهاتالش  نیهمچن
کشور هندوستان صورت گرفته است. که نمونه آن کتاب »دوست خوشبخت ما« در کشور   زیو ن  یولیاسپان

 .هندوستان است

و تنوع   ی . مشکل زبانستیکتب در دست ن  نیا  یهاهیها و نمااز فهرست   اریاز بس  قیاطالع دق  متاسفانه
 .کندیتر مکتب سخت نیا  یجستجو  یها راه را براآن

 

رویم باید نقشی و خطی از فرهنگ  خون ما مردم ایران است که هر کجا که میگویا یک ژن فرهنگی در    
خودمان را بر جای گذاریم. قطعا نام بردن از هر اثر ادبی و یا نوشتاری که از ترجمه آثار ایرانی به زبان دیگر  

و شاید  صورت گرفته است و یا نویسنده مهاجر و یا مترجم ایرانی به زبان دیگر نوشته است کاری سخت  
تواند کار پژوهشگران و حافظان ها میناشدنی باشد، اما گردآوری و انتشار و تسهیل دسترسی به نام آن

 .این آثار را تسهیل کند

های در اینجا سعی شد که به سه زبان مهم عربی، انگلیسی و فرانسه، تا حدودی پرداخته شود، اما زبان 
خاور دور )چین، ژاپن و کره( و نیز زبان اروپایی همچون آلمانی،  مهمی مانند روسی، ترکی استانبولی، کردی،  

های اسپانیولی آمریکای جنوبی در این مجال نگنجید، امید است سعی  لهستانی و ایتالیایی و نیز اخیر زبان 
شود که در مقاالت آتی به این مهم بیشتر بپردازیم تا ارثیه فرهنگی ایرانی فرامرزی بهتر و بیشتر حفظ می
 .ود و راه برای تحقیق باز و هموار شودش
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 ها( ادبیات معاصر عربی )بخش اول: شنیده
تنیده ما، حائز  ادبیات معاصر عربی، به واسطه قرابت فرهنگ و جغرافیایی ایرانیان و اعراب و تاریخ درهم

پردازیم. بخش اول این مقاله شامل  میاهمیت زیادی برای ایرانیان است. در این مقاله، به این موضوع مهم  
 .شده هستندها، برای ما بیشتر شناخته شاعران و نویسندگانی است که به واسطه ترجمه پرشمار آثار آن

 نزار قبانی

( قبانی  دلیل    ۱۵۵۸  –دمشق    ۱۵۲۳نزار  به  لندن( 
های  اش مورد احترام نسلهای نفسانی و عاشقانهآیه 

عرب قرار گرفت. قبانی زنان را مضمون اصلی اشعار  
نوشت و خود قرار داد؛ بیشتر از دیدگاه یک زن می

کرد. قبانی یک  های اجتماعی زنان دفاع میاز آزادی
-های اخیر نوشتهو در سال  گرای متعهد عرب بودملی

او سیاسی در سن  های  قبانی  نزار  بود.    ۷۵ تر شده 
 .سالگی بر اثر حمله قلبی در لندن درگذشت

 نمونه اشعار 

 های من بین برگه

 و دستهای تو

 …تاریخ تمدنی است طوالنی 

 هر گاه انگشتانم را دقیقه ای

 …درخت خرما رویید
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 درویش  محمود

( درویش  نویسنده    ۸  ۲  –فلسطین    ۱۵۴۱محمود  و  شاعر  تگزاس( 
فلسطینی بود که جوایز بیشماری را برای ادبیات خود کسب کرد و به  
عنوان شاعر ملی فلسطین شناخته شد. وی اولین کتاب شعر خود را با  
عنوان پرندگان بدون بال در نوزده سالگی منتشر کرد. درویش بیش از 

ش اصلی  مضمون  کرد.  منتشر  نثر  کتاب  هشت  و  شعر  جلد  عر سی 
گنجشگ است.  وطن  یا  وطن  مفهوم  بیدرویش  برگهای  های  بال، 

باشد.  زیتون، عاشقی از فلسطین و آخر شب از جمله آثار معروف او می
محمود درویش سابقه بیماری قلبی داشت و به هنگام عمل جراحی  

 . قلب درگذشت

 

 

  

 نمونه اشعار 

 .کوچک است یاکافه هی عشق شب

 .دهمیجام شراب سفارش م دو

 .نوشمیم اتیو به سالمت امیبه سالمت و

 .چتر کیکاله در دست دارم و  دو

 باردیاز هر روز م شتریب بارد،یم باران

 . ییآیتو نم و

 

 یکمال آباد نایس ۀ باران، ترجم می از کتاب امروزم ابر است فردا
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 غاده السمان 

باشد. او به  بیروت ( داستان نویس و شاعر سوری می  ۱۵۴۲غاده السمان )
عنوان بهترین نویسنده زن به زبان عربی شناخته شده است. السمان اوایل  

سانسور،    ۱۵۶دهه   از  جلوگیری  جهت  او  کرد؛  شروع  را  نویسی  داستان 
انتشارات غاده السمان را تأسیس کرد تا آثار خود را منتشر کند. مجموعه 

های بیروت، عشق چشمان تو سرنوشت من هستند”، کابوسداستان کوتاه “
دهم  کنم، من در برابر باد شهادت میها، من عشق را به تو اعالم میدر رگ

از جمله آثار معروف السمان هستند. غاده السمان به صراحت ظلم به زنان  
 شوند.در جامعه عرب را به چالش کشید؛ در فرهنگی که زنان شنیده نمی

 

 
  

 نمونه اشعار 

 میرم نامم را بر سنگ گورم ننویسید آنگاه که می

 :اما داستان عشق مرا بنویسید و بنگارید

 اینجا آرامگاه زنی است

 !که به برگی عاشق بود

 …و درون دواتی غرق شد و مرد

کتاب زنی عاشق در میان دوات، ترجمۀ عبدالحسین فرزاد از  
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 آدونیس

سوریه( شاعر، مترجم،     ۱۵۳آدونیس )    علی احمد سعید اسبر معروف به
باشد. خانواده آدونیس توانایی پرداخت ویراستار و نظریه پرداز عرب می

هزینه تحصیالت رسمی را نداشتند، اما پدر آدونیس به او یاد میداد که  
شعر بخواند. در چهارده سالگی، آدونیس شعری برای رئیس جمهور سوریه 

سپس دانشگاه دمشق   خواند و با حمایت رئیس جمهور،در دبیرستان و
های  آدونیس در دانشگاه تحصیل کرد و در آنجا لیسانس فلسفه گرفت. 

زندگی   پاریس  اکنون در  او  تدریس کرده است.  لبنان  سوربن، دمشق و 
 های ادبی بسیار دریافت کرده است.کند. آدونیس جایزهمی

 

 

  

 نمونه اشعار 

 ی تیزگامی چه خمپاره

 ام ا هرگز نخواهد رسید 

 اند ونشسته 

 مژگانشان بادبان و 

 هاهاشان بقایای کشتیدست 

 گه گاه 

 فرستدای به دیدارشان میآسمان فرشته

 کنداما فرشته راه گم می

 یی فوواد روستا ۀترجم  یدلتنگ  یسوی از کتاب در خم گ
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 جبران خلیل جبران 

 

نیویورک(   ۱۵۳۱  –لبنان    ۱۸۸۳ جبران خلیل جبران )
آمریکایی بود. در -هنرمند، شاعر و نویسنده لبنانی

جهان عرب، جبران به عنوان یک شورشی ادبی و  
شود. در لبنان، هنوز هم زادروز سیاسی شناخته می

شود. او به عنوان یک قهرمان ادبی جشن گرفته می 
از   پس  تاریخ،  پرفروش  شاعر  سومین  جبران، 

انگلیسی زبان با  شکسپیر و الئوتز است. در جهان  
 (( شناخته شده است.The Prophetکتاب پیامبر  

 

 پیامبر، من دیوانه نیستم، گورکن از جمله آثار معروف جبران خلیل جبران هستند. 

 

 نمونه اشعار   

 عشق،
های جادویی خیال، با بال  
های مرا به تماشای زندگی بردچشم  

 و با سرانگشتاِن سوزانش، 
 .روحم را نوازش کرد
های بلند و زیبا بُرد؛ او مرا به باِغ احساس  

مانندجایی که روزهایش به رؤیا می  
.هایش به ضیافتی باشکوهو شب  

برزگر  حایمس ۀ از کتاب قصه عشق، ترجم  

 

( جبران  خلیل   ۱۵۳۱  – لبنان    ۱۸۸۳ جبران 
لبنانی نویسنده  و  شاعر  هنرمند،  - نیویورک( 

آمریکایی بود. در جهان عرب، جبران به عنوان  
شود.  یک شورشی ادبی و سیاسی شناخته می

یک   عنوان  به  او  زادروز  هم  هنوز  لبنان،  در 
می گرفته  جشن  ادبی  جبران،  قهرمان  شود. 

سومین شاعر پرفروش تاریخ، پس از شکسپیر  
انگلیسی زبان با کتاب  و الئوتز است. در جهان  

 (( شناخته شده است.The Prophetپیامبر 

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

91 

 

 

 غسان کنفانی

( کنفانی  لبنان(    ۱۵۷۲  – فلسطین    ۱۵۳۶غسان 
داستانروزنامه جبهه نگار،  سخنگوی  و  نویس 

  ۳۶مردمی آزادی فلسطین بود. کنفانی در سن  
کار   بمب  او  اتومبیل  در  ؛  درگذشت  سالگی 
گذاشته شد و ترور شد. کنفانی پس از تحصیل  
در رشته ادبیات عربی در دانشگاه دمشق، در  

پناهندگان فلسطینی در سوریه به  اردوگاه های 
معل او  عنوان  آنجا،  در  شد.  کار  به  مشغول  م 

نویسی را آغاز تحت تأثیر تماس خود با کودکان خردسال و تجارب آنها به عنوان شهروندان آشفته، داستان
 باشند. کرد. مردانی در آفتاب، مردها، چه برایتان مانده، بازگشت به حیفا و ام سعد از جمله آثار او می

 

  

 نمونه آثار  

که   بار  را روی خاک میسینههر  را حس میاش،  کند،  اندازد همین 
ترین انگار قلب زمین هنوز، از اول باری که روی آن دراز کشید، از ژرف

 .کندژرفاهای دوزخ راهی دشوار به سوی نور باز می

 

 کتاب مردانی آفتاب، ترجمۀ احسان موسوی خلخالی بخشی از
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 ها(دوم: ناشنیده معاصر عربی )بخش ادبیات 
واال و آثار برجسته،    شهیاند  رغمیهستند که عل  زیمعاصر عرب ن  یایاز دن  یسندگانیسو، شاعران و نو  گریدر د

با ن  انیرانیا  ان یدر م  دیچندان که  انتظار مستندیمشهور  ب  رودی.  ا  ی شتر یمترجمان  آثار  شاعران رو    نیبه 
 .بزنند یعرب یورهاو فرهنگ معاصر کش رانیمردم ا نیب یها، پلو با ترجمه آن  اورندیب

 

  
 احمد مطر

بصره( شاعر انقالبی عراقی است که برای   ۱۵۵۶احمد مطر )
برد. او اکنون ساکن لندن است.  ها در تبعید به سر می دهه 

وی   است.  عرب  حاکمان  از  منتقدانه  بسیار  او  اشعار 
تاسف   ابراز  عربی  جوامع  عمومی  وضعیت  از  همچنین 

عنوان می به  را  بگیرد سیاست  اینکه تصمیم  از  قبل  کند. 
او بیشتر   اولین شعرهای  انتخاب کند؛  موضوع اصلی خود 

 عاشقانه بود.  

 
 نمونه اشعار 

 اال یا ابراهیم

 دشنه را فروکن

 و ثواب

 !از اصحاِب فیل بگیر

 به آییِن کاِخ سفید

 دلت به رحم نیاید

 رویا را تحق ق بخش

 آهنِگ تفسیر مکن

، ترجمۀ سهند آقایی کتاب پالکارد از  
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 نازک المالئکه 

( المالئکه  زن   ۷  ۲  –بغداد    ۱۵۲۳نازک  شاعر  قاهره( 
عراقی بود و بسیاری او را یکی از شاعران بزرگ تأثیرگذار 

سالگی    ۱دانند. او اولین شعر خود را در سن  معاصر می
شاعر  اولین  و  است  ماالییکا  آل  به  مشهور  او  نوشت. 

می  استفاده  آزاد  بیت  از  که  است  اواخر عرب  در  کند. 
پارکی بیماری  از  تعدادی  از  ماالییکا  رنج  عمر،  نسون 

توان به عاشق شب،  برد. از جمله آثار معروف او میمی
 اخگرها و خاکسترها و ژرفای موج اشاره کرد. 

 

 

 

 

 نمونه اشعار 

 شب آرام گرفت

 ظلمت  یدر ژرفا

 هابه پژواک ناله سپارمیم گوش

 سکوت نیا ریمردگان، ز بر

 رند،یگیکه نگران اوج م  ییادهایفر

 د،یآیکه به جوش م یاندوه

 کشدیم زبانه

 زاده لیستار جل ۀ وبا، ترجم شعر
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 نجیب محفوظ 

قاهره( نویسنده    ۶  ۲  –قاهره    ۱۵۱۱نجیب محفوظ )
  ۱۵۸۸مصری بود که برنده جایزه نوبل ادبیات سال  

از   بیش  وی  از     ۵ شد.  بیش  داستان    ۳۵ رمان، 
  ۷ ها فیلم نامه و پنج نمایشنامه در طول  کوتاه، ده

ای منتشر کرد. بسیاری از آثار وی  سال فعالیت حرفه
فیلم  است. در  و خارجی ساخته شده  های مصری 

و   پاییز  و  بلدرچین  زندگی،  نجوای  باستان،  مصر 
 .استدنیای خدا از جمله آثار او 

 

 

  

 نمونه آثار 

 :گفتمصطفی خندید و 

 !ای جز گدایی ندارندو چون در روزگار ما وحی و الهامی در کار نیست، امثال تو چاره

بت نمازهای  در  حاصل  بی  شعر  و  بیهوده  مطالعۀ  در  روز،  و  شب  در  میان گدایی!  پرستانه 
 .های شبانه. در برانگیختن دل افسرده با خاخار ماجراهای دوزخینعشرتکده 

 ی کتاب گدا، ترجمۀ محمد دهقان

 

( محفوظ  نویسنده   ۶  ۲  –قاهره    ۱۵۱۱نجیب  قاهره( 
شد.    ۱۵۸۸مصری بود که برنده جایزه نوبل ادبیات سال  

ها  داستان کوتاه، ده   ۳۵ رمان، بیش از     ۵ وی بیش از  
طول   در  نمایشنامه  پنج  و  نامه  فعالیت    ۷ فیلم  سال 

فیلمحرفه در  وی  آثار  از  بسیاری  کرد.  منتشر  های ای 
مصری و خارجی ساخته شده است. مصر باستان، نجوای 

 .استزندگی، بلدرچین و پاییز و دنیای خدا از جمله آثار او  
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 ایلیا ابوماضی

 

 

 

 

 

  
 نمونه اشعار 

 روزی از دریا پرسیدم آیا من از جنس تو هستم؟ 

 گویند درست است؟ ی من و تو میآیا آنچه درباره

 یا ادعای آنان دروغ و تهمت و بهتان است؟

 :امواج دریا به من خندید و گفت

 !دانمنمی

 الطالسم، ترجمۀ زهرا ابومعاش از قصیده 

 

  ( ابوماضی  لبنانی  ۱۵۵۷  –لبنان    ۱۸۸۵ ایلیا  شاعر  -نیویورک( 
سال  آ در  بود.  کار    ۱۵۱۶مریکایی  و  کرد  مکان  نقل  نیویورک  به 

روزنامه نگاری را آغاز کرد. او اولین مجموعه شعر خود را با نام تذکر  
- المدی منتشر کرد.ابوماضی در نیویورک با تعدادی از شاعران عرب 

آمریکایی از جمله خلیل جبران دیدار و همکاری کرد. دیوان ایلیا، 
 ف ایلیا ابوماضی هستند. الجدویلریال، الخامعیل از جمله آثار معرو
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 محمد ماغوط

 

سوریه( نویسنده و شاعر    ۷  ۲  –سوریه     ۱۵۳محمد ماغوط )  
سوری بود. محمد ماغوط به عنوان پدر شعر شعر آزاد عربی  

می  آزاد  به حساب  از شکل سنتی  را  عربی  و شعرهای  آمد 
می می  متحول  را  شعر  ساختار  و  تئاتر،  کرد  برای  وی  کرد. 

اغوط همچنین با  م نوشت.  نامه می تلویزیون و سینما فیلم 
کتاب “من به میهنم خیانت خواهم کرد” و مجموعه مقاالت،  

 شناخته شد. 

 

  

 نمونه اشعار 

 برهنه زاده شدم و برهنه بزرگ گشتم

 همچو نیزه

 همچو انسان اولیه

 .نهمکَنم و برخود میپوست دگران را از جا می

 نژادخجسته نام و اعظم صادقیان مجموعه اشعار محمد الماغوط، ترجمۀ سید سعید   از کتاب

 

سوریه( نویسنده و    ۷  ۲  –سوریه     ۱۵۳محمد ماغوط )  
شاعر سوری بود. محمد ماغوط به عنوان پدر شعر شعر  

آمد و شعرهای عربی را از شکل  آزاد عربی به حساب می 
کرد. وی کرد و ساختار شعر را متحول می سنتی آزاد می 

فیلم سینما  و  تلویزیون  تئاتر،  نامه  برای 
میهنم  م نوشت.  می  به  “من  کتاب  با  همچنین  اغوط 

 خیانت خواهم کرد” و مجموعه مقاالت، شناخته شد. 
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اولین سفارش ترجمه در تاریخ ایران! سرگذشت  
 دارالترجمه ناصری

و   ادبی، فرهنگی  پیشرفت عملی،  از دالیل  پوشیده نیست. یکی  بر کسی  امروز  ترجمه در دنیای  اهمیت 
نیز شاهد این  های گذشته تاریخ ترجمه ایران  است. در دوران های خارجیترجمه متن  صنعتی هر کشوری

بودهپیشرفت  ترجمه  سبب  به  پیشرفتها  این  تأثیرات  بعضی  و  ما  ایم  روزمره  زندگی  در  هم  هنوز  ها 
 .مشاهده هستندقابل

ایم تا شما در جریان تاریخ  پرداخته  های کهن و ترجمه ادبیترجمه در مطالب پیشین وبالگ ترجمیک نیز به 
 .دهیمگیری مؤسسات ترجمه امروزی قرار شکل

های پیشین تاریخ ایران، همه مسائل زیر نظر شخص اول کشور، یعنی شاه ایران بود و بدون تأیید در دوران
شد و  افتاد. حوزه ترجمه تخصصی نیز شامل این موضوع میو دستور شاه هیچ برگی از درخت به پایین نمی

آثار  توانکس نمیتا زمانی که شخص شاه تمایلی به تأسیس آن نداشت، هیچ ست مکانی را برای ترجمه 
 .علمی و ادبی تأسیس کند

 
  

 دارالترجمه ناصری چه بود؟ 

دارالترجمه ناصری یا دارالترجمه همایونی یک نهاد ادبی فرهنگی 
های  شاه قاجار بود که در ابتدا برای ترجمه متندر زمان ناصرالدین

دارالترجمه نیز  های بیگانه تأسیس شد. پیش از تأسیس این زبان
به دلیل نیاز دربار، ترجمه در کشور رواج داشت؛ اما این نخستین 

 .بار در ایران بود که نهادی به ترجمه اختصاص یافت

امیرکبیر در این دارالترجمه، گروهی از مترجمان خبره آن عصر را 
گردآوری کرده بود تا در جهت ارتقا سطح علمی و ادبی کشور قدم 

 .بردارند

پاافتاده بود و دا هدف این دارالترجمه بسیار کوچک و پیش در ابت
ها و جراید اروپایی، شاه قصد داشت تا با ترجمه روزنامهناصرالدین
ها را در مورد وضع ایران و خودش بداند. اما در ادامه  نظر غربی

کوتاه هدف  و  این  خورد  رقم  کشور  در  خوبی  اتفاقات  مدت، 
 .انتقال فرهنگی ایجاد شد های زیادی به دلیل اینپیشرفت 
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 نحوه تأسیس دارالترجمه ناصری 

و  ناصرالدین مغرور  و  مستبد  پادشاهان  از  یکی  شاه 
دلیل  درعین همین  به  بود.  نفس  ضعف  دچار  حال 

عالقه شدیدی داشت تا نظر افراد اروپایی و سران این  
های آنان را در مورد ایران و شاه  کشورها و دیپلمات

 .بداند

سال   در  حدوداً  خود  هدف  رساندن  نتیجه  به  برای 
ناصرالدین  ۱۲۸۸ قمری،  تا هجری  داد  دستور  شاه 

محل   شود.  تأسیس  ایران  رسمی  دارالترجمه  اولین 
 .احداث این دارالترجمه در دربار همایونی بود 

بود که ترجمه به شکل   اولین بار در تاریخ ایران این
 .شدیافته انجام میرسمی و سازمان

 

خان   محمدحسن  به  دارالترجمه  این  مسئولیت 
با  صنیع  و  شد  سپرده  )اعتمادالسلطنه(  الدوله 
های مستمر اعتمادالسلطنه بود که دارالترجمه تالش 

ناصری قدرت گرفت و تأثیرات بزرگی در تاریخ ایران  
 .گذاشت

دائمی   مترجمان  از  یکی  اعتمادالسلطنه 
شاه بود که به زبان فرانسه بسیار تسلط  ینناصرالد

داشت و همیشه او را در سفرهای اروپایی همراهی  
کرد. پس از تأسیس دارالترجمه، اعتمادالسلطنه می

ها و  با استفاده از ظرفیت وزارت خارجه و دیگر نهاد
های دیگر را جذب کرد  هایی در زبانها مترجمارگان

 .کند تا دارالترجمه کار خود را شروع

 

 شد؟هایی انجام می در دارالترجمه ناصری چه فعالیت 

های تأثیرگذار  ترجمه و نشر کتاب هایی که گرد هم آورده بود به تألیف،اعتمادالسلطنه با استفاده از مترجم
ها  شد و تمام متنداری در ترجمه رعایت میپرداخت. در ترجمه این آثار اصل امانتمی و معروف غربی

 .شدشاه رد میشده باید از زیر نظر شخص ناصرالدینهای ترجمهو کتاب

به و جهان،  ایران  مهم  پادشاهان  اخبار  اخبار  و  زلزله، جنگ  مانند سیل،  خصوص کشورهای همسایه، 
 .شد تا شاه بتواند از این اخبار اطالع پیدا کندو اروپایی در دارالترجمه ناصری ترجمه میعثمانی، روس  

کردند تا آن را ترجمه  های این نهاد این بود که از کشورهای خارجی کتاب خریداری میازجمله فعالیت
 .کنند

های  ها، دورهداد ترجمهیکی دیگر از عملکردهای این دارالترجمه این بود که برای جذب نیرو و افزایش تع
 .کردهای مختلف مثل انگلیسی، ترکی و فرانسه برگزار میآموزشی ترجمه به زبان

آورد  به دلیل ناچیز بودن بودجه دارالترجمه ناصری، اعتمادالسلطنه گاهی اوقات مترجمان را گرد هم می
بخش نبود ما این کار چندان نتیجه شده خود را برای شاه بخوانند و نظر شاه را جلب کنند؛ اتا آثار ترجمه
 .گاه راضی نشد تا بودجه بیشتری برای ارتقا فرهنگ کشور هزینه کندشاه هیچو ناصرالدین

 

https://tarjomic.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://tarjomic.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://tarjomic.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://tarjomic.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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ا   ی دفتر روزنامه در عثمان   کیبودجه    کهیدارالترجمه صد تومان بود؛ درحال  نی بودجه 

بود برخ  ن،ی باوجودا  !نود هزارتومان  تا  کرد  کتاب   یاعتمادالسلطنه تالش  مهم   یهااز 
ها به  تالش   نیا  جه یبگذارد. نت   ریتأث   شاهن یناصرالد  یترجمه شود تا بر رو   رانیدر ا  یغرب

و   یکتاب خارج نی اول شوتی اثر سروانتس انجام شد. دون ک شوتی ترجمه کتاب دون ک
 شده است. ترجمه  رانیاست که در ا یرمان

ا  نی اول  سیتأس رو  یرانیدارالترجمه    ی بر 
 داشت؟  یر ی کشور چه تأث

ا  یراتییتغ  نیاول دارالترجمه در کشور    نیکه 
ز بود؛  دربار  سطح  در  ها،  کتاب  رایگذاشت، 

شده به دربار  ترجمه  ی هاروزنامه و تمام متن
اخت در  و  داشت  اختصاص  عموم   اریشاه 

صنعت   گر،ید  ی. از سوگرفتیمردم قرار نم
بس کشور  چاپ  و  و    فیضع  ارینشر  بود 

ابتدا  جهیدرنت  ریتأثترجمه    س،ی تأس  یدر 
 .نداشت یافکار عموم یبر رو یعیسر

های در ادامه و با ترجمه کتاب   اصالحات اساسی در دربار:
ناصرالدین  اروپا،  به  و سفرهای طوالنی  تحت  اروپایی  شاه 

تأثیر فرهنگ اروپایی قرار گرفت و تغییراتی در کشور ایجاد 
روی همه  بر  کنترل  از  شاه  که  بود  این  تغییر  اولین  شد. 

مانند کشورهای غربی،  بخش و  بود  های حکومتی خسته 
قدرت   حدی  تا  و  بخش مسئولیت  بین  مختلف را  های 

 .حکومتی تقسیم کرد

ها باعث این جریان  ترجمه، ابزاری برای اصالحات اجتماعی:
برای نقد  اواخر دوره قاجار، ترجمه به سالحی  شد که در 
بسته،   سیاسی  فضای  به  توجه  با  شد.  تبدیل  سیاست 

و داستان رمان ها  انتخاب می مترجمان  را  تا  هایی  کردند 
 را از یک حقیقت سیاسی آگاه کنند.  وسیله آن مردمبه
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حرفه مترجمان  و متخصصتربیت  کار    :ای  روی  به 
حرفه و  خبره  مترجمان  از آمدن  دیگر  یکی  نیز  ای 

تأسیس   بودمزایای  طاهر   .دارالترجمه  محمد 
ای ایران قرار  های حرفهدر دسته اولین مترجم میرزا
را بهمی ترجمه  بود.  گیرد که  طور تخصصی آموخته 

استقبال ترجمه مورد  اکثراً  میرزا  طاهر  محمد  های 
 .گرفتعموم و حتی روشنفکران قرار می

رسم فارسیحفظ  مثبت   :الخط  اثرات  از  دیگر  یکی 
آثار  سمترجمه، حفظ ر  افزایش  با  الخط فارسی بود. 

روزبهترجمه افزایش  و  روز خوانندگان مختلف، شده 
خط فارسی قدرت گرفت و مترجمان دائماً برای غنی 

 .کردندکردن خط فارسی تالش می

فارسیغنی زبان  وام  :تر شدن  از  به دلیل  واژه  گیری 
های دیگر، در این دوره زبان فارسی تا حدی غنی  زبان
رخالف تصور عموم وارد شدن واژگان خارجی و  شد. ب
زبانوام از  زبان  گیری  پیشرفت  باعث  بیگانه  های 

 .شودفارسی می

د  یی آشنا فرهنگ  با  در   کشورها:  گریمردم  ترجمه 
ا و  گرفت  رونق  قاجار  تعداد   شیافزا  نیدوران 

ب ترجمه تا  شد  باعث  کشورها  رانیا  نیها،    ی با 
انتقال فرهنگ علم  یمختلف  ارد یبگ  صورت   یو    ن ی. 

فرهنگ سطح   ییبسزا  ریتأث  یدادوستد  ارتقا  در 
 .داشت رانیدر ا یهافرهنگ نهاد

 

ب   یآثار   فیتأل هزار فرسنگ   ستیچون 
ادب   اهایردریز باعث م   اتیاز   شد ی غرب 

  ، ی داستان ادب  کی که خواننده در قالب  
آگاه روز  دانش  و  علم  و   دا یپ  یبه  کند 

  دا یموضع عالقه پ   نیبه ا   ندهیدر آ  یحت
پ  چون  نسخه   ن، یازاش ی کند.  انتشار 

در اروپا باعث شده بود تا عالقه   یاصل
 .دوچندان شود  ژوهش مردم به علم و پ

 

  ن ی عنوان بهترقالب رمان را به  مترجمان
فرهنگ   آموزش  ملت    کیابزار 

توان خود    شتریموردتوجه قراردادند و ب 
رو م  یرا  ها  رمان  تا   گذاشتندیترجمه 
د  عموم جوامع  بافرهنگ  را    گر یجامعه 

آشنا کنند تا بتوانند با استفاده از تجربه  
 .خود را بهبود بخشند  یآنان، زندگ  یزندگ
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 چه موانعی بر سر راه مترجمان دوران قاجار وجود داشت؟

هایی نیز بر سر راه ترجمه و مترجمان وجود داشت. از آن میان  در دوران قاجار، موانع و ضعف 
 :توان به این موارد اشاره کردمی 

 اعمال سلیقه مترجم 

ضعف دلیل  به  قاجار  دوران  عقبدر  و  فرهنگی  دیگر، های  کشورهای  به  نسبت  ایران  سیاسی  ماندگی 
ها، مترجمان با ادبیات، رمان ها، فرهنگ و تفکر انسان مدرن در غرب آشنایی نداشتند. خصوص غربیبه

شد تا مترجمان در ابتدا، در آثار خارجی دست  هنگ ایرانی باعث میبه همین دلیل ذهنیت مترجم و فر 
 .کردند بردند و ذهنیت کلی خود را در متن نویسنده اعمال میمی

 

  

 ترجمه ناپذیری 

یکی دیگر از موانع سد راه مترجمان ترجمه ناپذیری برخی  
ها بود. خواننده در دوران قاجار، به سبب بسته  مفاهیم و واژه

نداشت. گونه شناختی از فضای آثار خارجی  بودن فضا، هیچ
مثال، در غرب ابزارهای ارتباطی و عمومی به وجود عنوان به

شناخت، بلکه تنها خواننده مفهوم آن را نمیآمده بود که نه
ها و واژگانی را برای ترجمه به فارسی خود مترجم هم عبارت
 .در دسترس نداشت

 ممیزی و سانسور در ترجمه دوران قاجار 

بسته  از  دورانیکی  تاریترین  سیاسی،  های  ازلحاظ  ایران  خ 
به  توجه  با  دوره  این  دربار  و  پادشاهان  بود.  قاجار  دوران 

های  داری خود، از آشنایی مردم با حکومتضعف حکومت
آثار   ترجمه  اجازه  مترجمی  هیچ  و  داشتند  واهمه  غربی 

 .انتقادی را نداشت

بررسی   را  آثار  تمام  ممیزی  و  سانسور  از  استفاده  با  دربار 
صورت مشاهده انتقاد نسبت به حکومت، اجازه  کرد و در  می

نمی را صادر  عموم  برای  این نشر  در  دلیل،  به همین  کرد. 
 .دوره حتی مترجمان بسیاری روانه زندان شدند

 

 سازی افراطیبومی

قاجار   دوران  در  ترجمه  مشکالت  ازجمله 
بیشبومی سبب  سازی  به  بود.  خارجی  آثار  ازحد 

غرب   در  که  وقایعی  و  مفاهیم  بودن  ناملموس 
آثار   تا  بودند  مجبور  مترجمان  داشت،  وجود 

 .سازی کنندشده را کامالً مفهومترجمه

مثال، در هنگام ترجمه آثار ادبی مترجمان  عنوان به
اسطورهبه از  استفاده  از  جای  غربی  های 

اسفندیار جایگزین و  سهراب  رستم،  مثل  هایی 
می دورهاستفاده  در  جریان  این  بسیار  کردند.  ای 
شد   به  افراطی  غرب  ادبی  فاخر  آثار  که  تا حدی 

 .شدندبازاری فارسی تبدیل میهای کوچهمتن

 نبود امکانات 

اکثراً   قاجار،  عصر  در  فناوری  نبود  سبب  به 
غرب   در  که  بودند  موفق  ترجمه  در  مترجمانی 
زندگی کرده بودند و با آن محیط و فرهنگ آشنایی  
شامل   عموماً  مترجمان  این  داشتند.  کامل 

می درباریانی  و  بهشاهزادگان  که  عنوان شدند 
 .کرده بودنددانشجو در اروپا تحصیل
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 سرانجام اولین دارالترجمه ایران چه شد؟  

ادامه، ناصرالدین انطباعات  در  نام  را به یک وزارت خانه به  را  شاه دارالترجمه ناصری  تبدیل کرد و آن 
های مختلف تقسیم کرد تا هر بخش مسئولیت  گسترش داد. اعتمادالسلطنه این وزارت خانه را به بخش

های ترجمه، نشر، تألیف، اخبار و روزنامه و بخش صدور  خاصی را بر عهده بگیرد. این وزارت خانه به بخش
 .مجوز تقسیم شد 

اعتمادالسلطنه در سال    از درگذشت  هجری   ۱۳۱۳پس 
خانه را بر عهده گرفت قمری، برادرزاده او وزارت این وزارت

و وزیر جدید جدیت و عالقه وزیر سابق را نداشت. وزارت  
مرور از حالت تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی انطباعات به

دهنده مجوز و ادبی خارج شد و فقط نقش ممیزی و ارائه 
ایفا میر  روزبه ا  و  نداشت  را  قبل  اهمیت  دیگر  روز کرد. 

 .کلی حذف شدتر شد و پس از انقالب مشروطه به ضعیف

 ترجمه راهکاری برای پیشرفت کشور 

دریافته تاکنون  که  مهمهمانطور  از  یکی  ترجمه  ترین اید، 
جمعیت اصل یک  یا  کشور  یک  موفقیت  و  پیشرفت  های 

موض این  بهتر  درک  برای  که  است.  کنیم  تصور  بیایید  وع 
های پزشکی به فارسی ترجمه نشده بودند. آن  گاه کتابهیچ

 موقع وضعیت سالمت مردم کشور در چه حالی بود؟ 

مدت  بهبود اوضاع فرهنگی و علمی یک کشور، هرگز در کوتاه
های این اتفاق افتد و قطعاً ترجمه یکی از ستوناتفاق نمی

 .است

ان و فقر بسیار زیاد، ترجمه باعث  در عصر قاجار، باوجود خفق
شد تا سطح علمی و فرهنگی کشور ارتقا پیدا کند. اگر امروز 
به موضوع ترجمه تخصصی اهمیت بیشتری بدهیم، به چه  

 هایی خواهیم رسید؟ موفقیت 

 

تر از گذشته  آسان  ار یکشور، بس یعلم شرفت یونقل و پو ارتباطات، حمل یفناور   شرفتیامروزه با توجه به پ 
دهنده  از مترجمان خبره و باتجربه نشان   یادیز  یار ی. وجود تعداد بسمیبه ترجمه آثار مهم بپرداز  میتوانیم
ر را با کمک افراد متخصص کشو  می توانیم  ها،رساختیز   جادیو ا   هاتیاست که در صورت وجود حما  نیا

 .میکن یغن

نسبت به گذشته،    شدهیسازمانده  یهاانجام ترجمه  ،یخصوص  یانهاده  یدولت و با همکار   ت یبا حما  ایآ
  نشده است؟   لیها، نسبت به قبل تسه مترجمان خبره در دانشگاه  تیترب   ایآ  ست؟ین  یتر آسان   اریکار بس

ظرف  با از  دانش   یفعل  یهات یاستفاده  و  مترجمکشور  رشته  همکار   توانیم  یآموختگان  بخش   یبا  با 
آثار    نیترجمه ا  جهیباال ترجمه کرد. نت  اریبس  تیفیباک  یراحترا به  یو علم   یتوجه فرهنگآثار قابل   یخصوص

 .ستی صنعت ن  شرفتیبهبود اوضاع کشور، پ ،یبخش یجز آگاه یز یچ یو فرهنگ  یعلم
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 ارائه چند ترجمه از یک اثر در بازار کتاب، درست یا غلط؟ 
  

از هر کتاب معروف چندین ترجمه وجود دارد و  وضعیت امروز کشور ما به صورتی است که  
های  روی هر کدام از کتاب نام یک ناشر و مترجم خورده است. این مسئله باعث انتشار ترجمه 

شود؛ ممکن  ای و ناشر او می کیفیت، و از سوی دیگر این کار باعث ضرر مالی مترجم حرفه بی 
لیل ضعیف بودن ترجمه از مطالعه  کند؛ خواننده به دای را سرخورده می است مترجم حرفه 
 .رساندشود و ناشر و مترجم متقلب را به منفعت اقتصادی می آثار ادبی زده می 

 های تکراری و سرقت ادبیترجمه

کتاب تعداد  ما  کشور  نشر  بازار  و  در  تکراری  ترجمه  های 
های متعدد از یک اثر به سرقت ادبی بسیار است. ترجمه

در سال افزایش ویژه  متعدد  دالیل  به  توجه  با  اخیر  های 
 .یمپرداز یافته است. در ادامه به دالیل این مسئله می

 عضو نبودن ایران در کنوانسیون قانون حق نشر 

از  برای حمایت  برن  نبودن کشور ما در کنوانسیون  عضو 
هفت  جزو  ایران  است.  رایت(  )کپی  هنری  و  ادبی  آثار 
کشوری است که هیچگاه در این کنوانسیون عضو نشده 

 .است

مخالفان عضویت در این کنوانسیون اعتقاد دارند که ایران 
کننده علم، هنر، فرهنگ و ادبیات این حوزه نیست تولید  

این قانون  و بیشتر مصرف کننده است و عضویت ما در 
 .باعث ضرر اقتصادی کشور خواهد شد

ناشر  از حق نشر  قانون حمایت  نبودن کشور ما در  عضو 
ای خارجی باعث شده است تا ما با ناشران خارجی مراوده

رجی کتاب را ترجمه و  نداشته باشیم و بدون اجازه ناشر خا 
 .منتشر کنیم

 

داشتن رابطه با همکاری با ناشر، از جهتی مشکل  
خوبی   کار  بسیار  دیگری  جهت  از  و  است  ساز 
است. اگر ما عضو قانون بودیم، ناشر ایرانی برای 

ادبیاتی از ناشر حق امتیاز خریداری ترجمه کتاب  
میمی باعث  این  و  با  کرد  ترجمه  ناشر  که  شد 

کیفیتی را ارائه دهد تا هزینه خرید امتیاز خود را 
 .جبران کند

رقیب  ناشر  صورت  این  در  طرفی  کمتری  از  های 
وجود   مهم  دالیل  از  یکی  کل  در  اما  داشت. 

های متعدد و اکثراً بی کیفیت عضو نبودن ترجمه
 .ایران در این قانون است

 



 دوره دوم جشنواره ادبی ترجمیک  نامه ویژه 
 1400اردیبهشت و خرداد  

 

 

104 

 

 

 

  

 های معروففروش رفتن کتاب 

های معروف  با خواندن این عنوان شاید در وهله اول تعجب کنید؛ اما درست خواندید. در کشور ما فقط کتاب
اند و فقط برای خرید روند. یعنی تعداد محدودی رمان نویس خارجی در بین مردم معروف شده فروش می

 .دهندهای محدود تمایل نشان میهای این نویسندهکتاب

به همین دلیل تعداد نویسندگان محدود است و تعداد آثار این نویسندگان نیز محدودتر. در نتیجه رقابت  
 .شودسر ارائه ترجمه این آثار بسیار سنگین و شدید می

 

 دست فروشی کتاب 

معموالً   کتاب  فروشان  با  کتابدست  های 
حرفه ترجمه  با  نمیکیفیت  را  و  ای  فروشند 

ترجمه به  معموالً  را  ضعیف  بسیار  های 
ها با  دهند. زیرا این ترجمهخوانندگان ارائه می 

 .هزینه کمتر در دسترس خوانندگان قرار دارد

 محدود بودن زمان ترجمه کتاب 

می منتشر  کتابی  که  مترجمان  هنگامی  شود، 
شوند ناشر استخدام میمعروف و خبره توسط  

و به سرعت ترحمه کتاب را به دست خواننده 
بیشترین می کتاب  هنگام،  این  در  رسانند. 

کند  فروش خود را در ابتدای انتشار سپری می 
تر که دسترسی های ضعیفو پس از آن مترجم

خود   کتاب  فروش  در  دارند،  منابع  به  کمتری 
 .روندخورد و زحمتشان بر باد میشکست می

 

 ی ساختن رزومه جعل

برا  نیهم خورده  شکست   نکه یا  یمترجمان 
ا کتاب    یجعل  یروزمه  باشند،  داشته  خود  از 

جلو را  معروف  مترجمان  شده  خود    یترجمه 
اندک  گذارندیم با  اول   ریی تغ  یو  صفحات  در 

حت  ی)گاه ه  یاوقات  را یر یی تغ  چیبدون  آن   )
 .کنندی منتشر م
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 های متعدد از یک اثر ادبی یک نگاه تازه: فواید ترجمه

اینجا دالیل وجود ترجمه بیاید در مورد تا به  را بیان کردیم، حال  های متعدد بی کیفیت و مضرات آن 
 .دالیل و فواید ترجمه متعدد با کیفیت بحث کنیم

 های پیشین نقص و پوشش ندادن ترجمه

های دیگری هم از آن کتاب به بازار زمانی از انتشار یک ترجمه کتاب، ترجمهگاهی اوقات پس از گذشت  
ای اند و مترجم حرفههای خوبی را ارائه نکردههای اولیه ترجمهشود. در بعضی از این موارد، مترجمروانه می

 .دهدیکند و پس از آن یک ترجمه کامالً جدید از کتاب ارائه مو تیزهوش این ایرادات را بررسی می

 

های پیشین با استفاده از زبان میانجی به  ترجمه
 بازار رسیده باشند 

حرفه مترجم  کمبود  دلیل  به  گذشته،  در  در  ای 
از  زبان استفاده  با  مترجمان  کاربرد،  کم  های 
کتابزبان میانجی  ترجمه  های  را  ادبی  های 
ترجمهمی این  موارد،  اکثر  در  با  کردند.  خیلی  ها 

نبودند. ادبیات  به عنوان مثال، کتاب  کیفیت  های 
و   تولستوی  آثار  مانند  روسیه  کالسیک 

ترجمه گذشته  در  خوبی  داستایوفسکی  های 
نداشتند؛ اما در حال حاضر در چند سال اخیر بدون 

از زبان میانجی، ترجمه های نفیسی برای  استفاده 
 .ها ارائه شده استاین کتاب

 

 نگرش مترجماعمال 

گاهی اوقات یک کتاب پر مفهوم و معروف ترجمه شده است 
خبره   مترجم  اما  است؛  کیفیت  با  بسیار  نیز  ترجمه  این  و 
ترجمه   خود  قلم  با  و  خود  دید  از  را  کتاب  همان  دیگری 

توسط می ادبی  اثر  یک  به  نگرش  در  تغییر  همین  کند. 
اثر مترجم یک  ادبی  بار  افزایش  باعث  کشور  خبره  های 

 .شودمی

 

به عنوان مثال، کتاب شازده کوچولو از اگزوپری توسط 
است.   شده  ترجمه  ایران  در  مترجمان  از  بسیاری 

قاضی، معروف  محمد  از  عبارتند  مترجمان  این  ترین 
احمد شاملو، ابوالحسن نجفی که هر کدام دید متفاوتی  

 .اندبها اتخاذ کرده را در ترجمه این اثر گران
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 ترجمههای مختلف در استفاده از لحن 

توان استفاده کرد. هنگامی که یک مترجم از یک نوع لحن های متفاوتی میدر ترجمه آثار ادبی از لحن
 .تواند به تشخیص خود از لحن دیگری استفاده استاستفاده کرده است، مترجم دیگری می

وره استفاده به عنوان مثال، نجف دریابندری در ترجمه کتاب گور به گور از ویلیام فاکنر از لحن محا
 .کرده است. ممکن است مترجم دیگری تمایل داشته باشد در ترجمه از لحن رسمی استفاده کند

های ادبی بسیار داغ است، گاهی این تکرار های تکراری کتابدر آخر، هر چند که در ایران بازار ترجمه
ترجمه تعدد  واقع میو  مثبت  کیفیتها  با  ترجمه  نهایت  در  و  ترجشود  از  پیشین حاصل  مهتر  های 

ترین عامل کیفیت این ترجمه، مترجم است. هرچه مترجم زبان و فرهنگ زبانی مبدأ شود؛ اما مهممی
 .دهدتری به خواننده ارائه می و مقصد را بهتر و بیشتر بشناسد، ترجمه با کیفیت
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 ترجمه متون ادبی از زبان میانجی، چرا و چگونه؟ 
  

فارسی یا از عربی به  ها همیشه از زبان انگلیسی به  برخالف تصور، در تاریخ ترجمه ایران ترجمه متن
ترجمه اکثر  اگرچه  است.  نشده  انجام  فارسی شدهفارسی  وارد  عربی  و  انگلیسی  زبان  از  آثار  ها  اند، 
 .اندشاخصی از راه ترجمه میانجی وارد فارسی شده

ها، در این مطلب به بررسی آثار ترجمه شده از  با توجه به اهمیت زبان میانجی و ترجمه از این زبان
 .کنیمپردازیم و در نهایت در مورد انتخاب زبان میانجی نتیجه گیری مینجی میزبان میا

 گویشور کیست؟ 

زبان از  زبانگروهی  به  نسبت  در ها  دیگر  های 
دارد بیشتری  گویشوران  شخصی  .دنیا  گویشور 

برقراری   برای  خاص  زبان  نوع  یک  از  که  است 
 .کندارتباط با دیگران استفاده می

تعداد و پراکندگی گویشوران یک زبان به عوامل 
قدرت   جمله  از  عواملی  دارد.  بستگی  متفاوتی 

و استعمار باعث شده   سیاسی، کیفیت اقتصادی
تفاوت   باهم  زبان  گویشوران هر  تعداد  تا  است 

 .داشته باشند

المللی یا زبان  زبان میانجی چیست؟ زبان بین 
 میانجی؟

اگر دو گروه مختلف زبان مادری متفاوتی داشته  
باشند اما زبان دیگری را به طور مشترک بدانند،  

بین این دو گروه   زبان میانجی این زبان مشترک
استا خاص  میانجی معروف .فراد  زبان  ترین 

کشورهای   انگلیسی تمام  در  معموالً  که  است 
مختلف شناخته شده است و پرکاربردترین زبان  

 .دنیا است

 

از جنگ جهانی  تا پیش  به عنوان مثال، 
بود؛ اما  زبان میانجی غالب فرانسه دوم،

پس از جنگ جهانی دوم به دلیل برخی  
در   سیاسی تغییرات  اقتصادی    -شرایط 

زبان میانجی غالب به انگلیسی تغییر پیدا  
کرد. با توجه به سابقه طوالنی انگلیس در 
شدن  فراگیر  دیگر،  کشورهای  استعمار 
میانجی   زبان  عنوان  به  انگلیسی 

 .آور نیستتعجب 
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انگل زبان  همگان،  تصور  ب  یسیبرخالف  ه  یعنی.  ستین  یالمللن یزبان  زبان    یقانون  ایسند    چیدر  از 

زبان در سراسر    نیا  ادیز   اریکاربرد بس  ل ینشده است؛ اما به دل  ادی  یالمللنی به عنوان زبان ب   یسیانگل
  ن ی را با استفاده از ا  دجلسات خو  ز ی. سازمان ملل متحد ندانندیم  یالملل  ن یآن را زبان ب   یاعده  ا،یدن

 .ردیگیصورت م یسیسازمان انگل نیو مکاتبات ا کندی زبان برگزار م

 ترجمه به کمک زبان میانجی

شود و  هنگامی که یک متن از یک زبان ترجمه می
می ترجمه  سومی  زبان  به  آن  ترجمه  شود،  مجدداً 

شده   استفاده  میانجی  زبان  از  ترجمه  در  اصطالحاً 
عشق با صدای » است. به عنوان مثال، مجموعه شعر

اثر نزار قبانی به زبان عربی نوشته شده است.  «بلند
و   شده  ترجمه  انگلیسی  به  سپس  عربی  شعر  این 

به انگلیسی  از  مجدداً  پوری  احمد  فارسی    توسط 
 .ترجمه شده است

به این معنی که احمد پوری برای ترجمه این مجموعه  
آن استفاده کرده است. این   ترجمه انگلیسی شعر از

 .شودکار به ترجمه با زبان میانجی اطالق می

های بسیاری از ترجمه ای ما نمونهدر ادبیات ترجمه
از زبان میانجی وجود دارد. علت فراوان بودن این آثار  
کمبود مترجم متخصص هر زبان است. یعنی زبانی 

های بسیار کمتری نسبت به زبان  ای، مترجممثل کره
 .انگلیسی و فرانسه دارد

 

 ترجمه آثار ادبی از زبان میانجی؛ مزایا و معایب 

اکنون، سؤال مهم این است که آیا استفاده از زبان 
 میانجی برای ترجمه کار درستی است یا خیر؟ 

و   مخالفان  همیشه  میانجی  زبان  وسیله  به  ترجمه 
منتقدان بسیاری با خود به همراه داشته است. به 

پیچیده  از  یکی  زبان  که  دلیل  ابزارهایی  این  ترین 
است که بشر تا به امروز ساخته و کاربرد زبان فقط  

پیام در انتقال  که  معنی  این  به  نیست.  ساده  های 
ده اثر مفاهیمی را ادبیات، چه شعر و چه نثر، نویسن

این   که  است  پنهان کرده  واژگان  و  عبارات  در پس 
 .شودمفاهیم در ترجمه منتقل نمی

یعنی مفاهیم فرهنگی، ساختاری و زبانی در یک اثر  
از  تا حدی  از  ادبی وجود دارد که در هنگام ترجمه 

رود. البته که میزان از بین رفتن این مفاهیم بین می
 .گرددصص مترجم بر میدر هنگام ترجمه، به تخ

با توجه به این کاهش بار ساختاری و فرهنگی، حال  
تصور کنید که بعضی ازا آثار ادبی با استفاده از زبان  
میانجی، از روی یک ترجمه، ترجمه شده است. در 

های فرهنگی  این صورت احتمال ضایع شدن ویژگی
 .شودو ساختاری متن بسیار بیشتر می
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توجه به کمبود مترجم روسی در کشور، بسیاری از آثار کالسیک ادبیات روسیه با استفاده    به عنوان مثال، با 
از زبان میانجی انگلیسی، آلمانی و فرانسه به فارسی ترجمه شده است. شعرهای روسی بسیاری این چنین  

 .به فارسی ترجمه شده است که منتقدان با این موضوع سرسختانه مخالف هستند

شود که اثر روسی با اثر ترجمه فارسی  های میانجی گاهی باعث میبی روسیه با استفاده از زبانترجمه آثار اد
ها و بار فرهنگی در ترجمه از زبان میانجی  یعنی تمام بار ادبی، آرایه  .از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد

 .ندارد از بین رفته است و اثر ترجمه شده هیچ ارتباطی با اصل روسی خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ادبی با استفاده از ترجمه دلیل از بین رفتن ساختاری
زبان ریشه  که  است  این  متفاوت  میانجی  یکدیگر  با  ها 

فارسی و    است. هر زبانی یک ریشه تاریخی دارد. مثالً زبان
زبان می اکثر  ریشه  هندی  از  اروپایی  زبان  های  اما  گیرد، 

 .گیردروسی بیشتر از آسیای شرقی )چین و ژاپن( ریشه می

دهد که استفاده از ها نشان میاین پیشینه متفاوت زبان
ادبی  اثر  یک  برای  فرانسوی  یا  انگلیسی  میانجی  ترجمه 

ن در  شد.  نخواهد  واقع  قبول  مورد  چندان  تیجه روسی 
گیرد و  ترجمه نهایی به زبان فارسی مورد استقبال قرار نمی

 .کندهای ادبی ادبیات روسیه را به فارسی منتقل نمیزیبایی 

 

مهم به  اما  ترجمه  فرایند  کل  که  است  این  مسئله  ترین 
در . مترجم و سواد، آگاهی، هوش و تجربه او بستگی دارد

ترجمه روسی هم  ادبیات  آثار  فارسی بین  به  فاخری  های 
شده  ترجمه  میانجی  زبان  از  استفاده  با  که  دارد  وجود 

نقصی  است. به این معنی که اگر مترجم در کار خود هیچ 
پیام اکثر  باشد،  به نداشته  را  اثر  ادبی  و  فرهنگی  های 

 .مخاطب زبان خود خواهند رساند

و    ردیرا برعهده بگ  تیمسئول   نیا   تواندیما م  یاست که نسل جوان و نوجوان امروز   نی نکته ا  نیترمهم 
و    ندهی تا در آ  ردیمهارت ترجمه را فرا بگ  ییا یاسپان  ، یعرب  ، ینیچ   ،یکم کاربردتر مانند روس  یهادر زبان 

 کشور بردارد. اتیاز دوش ادب یبا ارزش، بتواند بار  یهابا کسب تجربه 



 

 

 


