ترجمه خوب و ترجمه بد
ايرج افشار

عده كتابهايى را كه در يك سال در ايران نشر مىشود ميان هزار و هززار
و دويست مىتوان تخمين كرد .از اين مقدار كتاب ،تعدادى كتابهزاى درسزى و
تعدادى كتابهاى تجديد چاپى و تعدادى انتشارات دولتى و رسمى است .آنچزه
مىماند در حدود ششصد جلد است و اين كتابها را اصوالً به سه نوع1 ،ز متون
زبان فارسى 2ز تأليفات 3ز ترجمهها بايد ممتاز ساخت.
متون زبان فارسى آن كتابهايى است كه بيش از عصر ما تأليف شده است
و آنها را به مناسبت فوايد لغوى يا ادبى يا تاريخى با تصحيح و تعليز و تحشزيه
طبع مىكنند و حساب هر يك روشن است.
در زمينه تأليف آثار جاندار و ثمربخش و با ارزش سخت كمياب اسزت و
ندرةًً تأليفى نشر مىشود كه واجد خصوصزيات يزك تزأليف درسزت و صزحيح
باشد .ضعف تأليف (چزه در نوشزتههزاى ادبزى و چزه در كتزابهزاى علمزى و
اجتماعى) آفت بسيار بزرگى است كه ما در خود گرفته اسزت و سرچشزمههزاى
ذوق و انديشه را كم كم مىخشكاند .بيشتر تأليفاتى كه نشر مىشود نمودار خزا
مغزى و سستمايگى است و شيوه انديشيدن و ميزان بيزنش مزا را دريزن دوران
مىنماياند.
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به سبب وجود «ضعف تأليف» از سالها پيش كه موضوع رجعان ترجمه يا
تأليف بيش آمد عقيده اهل صواب و نظر بدينجا رسيده كزه ترجمزه بزر تزأليف
براى ما ارجح است...
اينك دوران ترجمه است .هر روز كتاب تازهاى از زبانى بيگانه به فارسزى
نقل مىشود و اصل بسيارى از كتابها سودمند و معتبرست .اما افسوس كزه دريزن
طري نيز آفتى ناگوار كه زيانش كم از ضعف تأليف نيسزت در كزار نشزر كتزاب
پديد آمده است .اين آفت دردبخش سرمايهسوز را «ضعف ترجمه» بايزد خوانزد.
ميزان ترجمههاى بد و ناپسند بيش از ترجمههاى خوب و پسنديده است .وقت و
هوش و سرمايه و ذوق بر سر ترجمه مىرود اما حاصل درست به دست نمىآيد.
درين راه ناشران را وظيفهاى گران در عهده است و بر آنهاست كه نيزك و
بد را بسنجند و از چاپ كردن ترجمههاى بد پرهيز كنند.
در اين صفحات دو ترجمه خوب و بد ز كه هزر دو را مسسسزه انتشزارات
فرانكلين فراهم آورده است ز به خوانندگان دقي يغما مىشناسزانم و فرصزت را
مغتنم مىشمار كه توجه مسسسه مزبور را بدين معنى جلب كنم كه دريز اسزت
قلم استادانه علىمحمدخان عامرى ،احمد آرا و احمد بيرشك و ...بزا قلزمهزاى
ناپخته ...در يك طراز قرار گيرد ...سخن سربسته هوشمندان را كفايت مىكند.
تاريخ جهان براى خردساالن
تأليف و  . .هيلير ز ترجمه مصطفى مقربى
كتابفروشى دانش ز رقعى ز بيست و پنج  501 +ص
تأليف كتاب به زبانى كه باب طبع كودكان افتد كارى آسان نيسزت .دريزن
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مرحله است كه زبان كودكى بايد گشاد تا مقصود حاصل آيد .براى رسيدن به اين
مراد همواره دو نكته بايد مورد نظر مسلف باشزد ،يكزى سزاده آوردن موضزوع و
مطلبى كه قصد بيان آن در ميان است و ديگر سادگى و روانى شيوه نگارش و بزه
كار بردن لغات مأنوس و كودكانه.
در زبان كهن فارسى نثرى كه كودكان را به كار آيد نوشتهايم .اگر كودكزان
و خردساالن كتابى مىخواندهاند تقريباً از همان نوع كتابها بوده است كه بزرگان
و خردمندان نيز مىخواندهاند .داستانهاى امير حمزه و حسين كرد و بومسلم نامه
و سمك عيار را هم بيشتر بزرگترها مىشنيدهاند و مىخواندهاند و از آنهزا تمتزع
بر مىگرفتهاند.
درين پنجاه سال اخير كه با تمدن فرهنگى آشنايى گرفتهايم تزا حزدى بزه
مقا ارزش خردساالن و كودكان پى بردهايزم و وسزا ل مزادى و معنزوى آنزان را
فراهم آوردهايم...
درين طري كتاب از مهمترين و بهترين وسايل است كه كودك بايد بزا آن
باليده شود و شور و شوق خواندن در نهادش مضمر افتزد .كتزابى كزه بزه دسزت
كودكان مىرسد از همه حيث بايد «شسته و رفته» و نمونزه كتزاب خزوب باشزد.
مطلبش و زبانش بايزد درسزت و بزىعيزب و روشزن و سزاده باشزد ،چزاپش و
صحافىاش و تصويرهايش و رنگهايش بايد از هر زشتى و ناهموارى و بىحالى
و بدرنگى بدور باشد .تا كتاب خردساالن ازين خصايص برخوردار نباشد ذوق و
حال خواندن در كودك پرشور نكتهياب تنزد ذهزن بيزدار نمزىشزود ...بزه بزازى
مىگرايد و به كتاب دل نمىبازد.
به همين مناسبات است كه فرنگيان توجه خاص و بحقى درباره كتابهاى
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اطفال نشان مىدهند .مسلفان كتب اطفال قلمى ديگر و فكرى ديگر دارنزد و پنزد
موالنا را كه »پس زبان كودكى بايد گشاد« به كار بستهاند .ظزاهر كتزاب كودكزان
چندان دالويز و خوشنما و گيراست كه كودك را به يك نظاره شيفته و خواسزتار
مىسازد .باطنش هم خسته كننده و بد عبارت و بىتصوير يا بد تصوير نيست تزا
او را برماند و گريزان كند.
كتابهايى كه تا چند سال پيش ازين در زبان فارسى براى كودكزان چزاپ
مىشد كمتر واجد خصايصى كزه برشزمرديم بزوده اسزت .خوشزبختانه همزت و
كوشش مسسسه انتشارات فرانكلين درين راه مسثر افتاده و عنايت و توجه خاصى
باين رشته مبذول داشته است كه ثمرات آن كتابهاى حقيقة ممتاز «علو بزه
زبان ساده» (ترجمه استادانه على محمد عامرى) و «تاريخ جهان براى خردساالن»
است كه درين مقاله از آن سخن خواهيم گفت.
***
تاريخ جهان براى خردساالن اثر نويسندهاى امريكايى است .كتاب را بزراى
خردساالنى نوشته است كه خواندن را نيك آموختهاند و ذهنشان بايد با مقزدمات
تاريخ اقوا و ملل مختلف و رويدادهاى مهم جهان آشنايى گيزرد و سزير تزاريخ
تمدن و وقزايع عزالم را دريابنزد .امزا چزون نويسزنده امريكزايى كتزاب را بزراى
خردساالن ديار خويش نوشته توجزه و عنزايتش بيشزتر معطزو

بزه حزواد

و

وقايعى بوده است كه در تمدن امريكا و فرهنگ و تاريخ و ادب آن مملكت مسثر
افتاده است .مترجم به همين سبب در مقدمه كوتاه خويش خواننده را بزاين نكتزه
توجه مىدهد كه كتاب را «در حقيقت در حكزم تزاريخ اروپزا بزراى خردسزاالن
ايرانى بايد دانست».
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چنين كتاب براى نوجوان ايرانى و حتى سالمندان هم بسيار ارزنده اسزت.
چرا كه كتابهاى تاريخ عالم كه در اين سى و چهل سال اخيزر توسزا ايرانيزان
تأليف شده بدان شيوه و روش نيست كه خوانده و آموزنده را به خزود بكشزد و
رؤوس وقايع و به خصوص اهميت و تأثيرات حواد

مهزم را در اقزوا و ملزل

جهان روشن سازد.
مسلف امريكايى درباره غرض خويش مزىگويزد كزه غزرض آن اسزت تزا
« كودك را از آنچه بيش از زادن او در جهان روى داده است آگاه سزازيم و نكتزه
مهمتر آن كه «دامنه ديد او را وسيعتر كنيم».
در نخستين باب اين كتاب چگونگى پديد آمدن جهزان خزاكى و در بزاب
دو شيوه زندگى كردن مردمان بيش از تاريخ و در باب سو زمان كشزف آتزش
مورد سخن است.
در فصلهاى جدى وقايع مهم تاريخى يكى پس از ديگرى بحث و نتزايج
و حقاي هر يك آنچنان كه در خور فهم و درك كودك اسزت تحقيز و تجزيزه
مىشود.
وقايع مهم تاريخى كم و بيش روشزن اسزت كزه چيسزت و هزر مزورخى
مى داند كه كدا وقعه را بايد ضبا كرد و كدا را بايد گذاشت و گذشت .امزا آن
نكتهاى كه درست روشن نيست و بيان آن به نحوه درست كزار هزر نويسزندهاى
نيست اين مساله است كه در يك كتزاب پانصزد صزحيفهاى دربزاره جنزگهزاى
ايرانيان و يونانيان با جنگهزاى نزاپلنون يزا جنزگ جهزانى اول بزا بنيزاد گزرفتن
حكومت مشروطه انگليس و اهميت فكرى و سياسى آن به چند صحيفه مىتزوان
بسنده كرد تا ح موضوع ادا شده باشد .شايد به گمان ما جنزگهزاى تزاريخى و
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افتخارآميز ايرانيان كه منجر به شكسزت يونانيزان شزد مهمتزر از سزير حكومزت
مشروطه انگليس و تأثير سياسزى و فكزرى آن در شزرق و غزرب جهزان باشزد.
اينجاست كه كارى گران و دشوار در عهده مسلزف منصزف مزىافتزد و او را بزه
موشكافى و داورى بر مىانگيزد تا مطلبى را بىحجت و برهان بزر مطلبزى ديگزر
مرجع ندارد.
به گمان من در كتاب تاريخ جهان براى خردساالن به نسبتى كافى اين نكته
دقي رعايت شده تا آنجا كه در اواخر كتاب فصزلى بزه «اتحزاد جمهزورىهزاى
شوروى» اختصاص داده شده است.
نكته باريك و بسيار مسثر ديگرى كه گوهرى كمياب اسزت و در مورخزان
همه عهود كمتر ديده مىشود دور ماندن تاريخنويس از تعصب و حمايت نكردن
از انديشه فلسفى يا دينى يا اجتماعى خاص است.
در كتاب حاضر اگرچه محزيا نويسزنده را تحزت تزأثير قزرار داده و او را
وادار كرده است تا در پارهاى از مباحث به نقد بپردازد و سخن انتقادآميز بيزاورد.
اما اين نكته مهم است كه فرزندان امريكايى را با دقاي سياسزى و فكزرى عصزر
كنونى مأنوس مىسازند و ذهن آنان را آماده مىكنند تا آمادگى براى نقد و بحزث
مسا ل روز را داشته باشند و بىدليل و برهان از فالن مسلك يا مذهب ترسزان و
گريزان نباشند و در ميدان منط و مباحثه سست انديشه و خا سخن نيفتند .پس
مسلف امريكايى آزادست كه در كتاب خود بابى براى بحث در شيوه حكومزت و
روش سياسى و اجتماعى مملكت اتحاد جماهير شوروى بزاز كنزد و خردسزاالن
ديار خويش را كه مديران آينده مملكت هستند با اين نحوه از كشور مدارى آشنا
كند و نيك و بد آن را براى آنان بازگويد .مسلف اگر ناتراشيدگى و اسزتبداد ايزن
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شيوه حكومت را به سختى انتقاد مىكنزد امزا حقيقزت را هزم پنهزان نم كنزد و
بىپرده به خردسال امريكايى مىآموزد كه:
«نخست ،دوران پس از انقالب بسيار مصيبتبار بود .بسيارى از رنج گرسزنگى
جان سپردند و بسيارى ديگر كه مخالف مذهب اشتراكى بودند تيرباران شزدند.
اما روز بروز مدرسهها ساخته شزد و ايزن خزود كزارى سزودمند بزود زيزرا در
فرمانروايى تزارها مردمانى اندك مىتوانستند بزه مدرسزه برونزد .بينوايزان ايزن
زمان هم بينوا بودند .اما احساس مىكردند كه ميان اين بينوايى تا بينوايى دوران
فرمانروايى تزارها كه هيچگونه اميدى به بهبود زنزدگى نداشزتند فرقزى بززرگ
است».

همين اختصاصات است كه سبب برترى كتاب مورد بحث بر كتزابهزايى
است كه ما براى «خردساالن» خود نوشتهايم ....پزس ايزن كتزاب بزراى آمزوختن
تاريخ به دانشآموز ايرانى سودمندست و مىشود از معلمان تزاريخ خواسزت تزا
همين كتاب را متن درس خود قرار دهند.
***
اينك بپردازيم به چگونگى ترجمه كتاب ،اين ترجمه اثزر مصزطفى مقربزى
دوست ارجمند و دانشمند من است .ميزان دقت قريب به وسواس و مايه دانش و
بينش دوست خود را نيك مىدانم و مزىدانزم كزه در نوشزتن هزر لفزن را نيزك
مىسنجد و هر جمله را چندان بيش و پس مىكنزد تزا كمتزرين نادرسزتى در آن
روى ندهد و لغتى در جاى ناپسند و در غير معناى خويش نيايد و جملهاى نارسا
و بدآهنگ نباشد .دري من اينست كه مردى سخنآور و درستنويس كزه نثزرى
بدين خوش بيانى و روانى و خوش آهنگى و پرمايگى مزىنويسزد و در ترجمزه
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رعايت امانت و صحت را مىكند چرا اين مايه كوشش و رنج را بزراى كتزابى در
خور پايه خويش به كار نبرده است.
به جز اين ايراد من بر او اينست كه دانشآموزان امروز مزا ايزن نثزر پختزه
خوش لفن را درسزت فهزم نمزىكننزد و نوشزتهاى را كزه همسزنگ و همرنزگ
نوشتهاى روزنامهها و كتابهاى درسى آنها نباشد نمىپسندند .اين ايراد را بايد
بدينصورت آورد كه نثر ترجمه كتاب تاريخ براى خردساالن بايد نظيزر و شزبيه
نثرى باشد كه مسلف انگليسى براى خوانندگان خويش انتخاب كرده است .وگرنه
در ميان متنهاى كهن زبان فارسى گرديدن و لغتهاى زيباى دور مانده يزافتن و
در نثرى كه براى پانزده شانزده سالگان است به كار آوردن كارى درست نيسزت.
تنها سخن من بر سر لغت نيست ،در شيوه نگزارش و جملزهبنزدى نيزز مراعزات
همين نكته اساسى واجب است.
در نا كتزاب هزم بزه گمزان مزن مختصزر ايزرادى هسزت و آن در لفزن
«خردسال» است كه تناسبى با سن خوانندگان كتاب ندارد .خردسزال بزه اطفزالى
اطالق بايد بشود كه در سنين هفت تا ده يا دوازده سالگى هستند و روشن اسزت
كه اين كتاب براى آنان نيست .اين كتاب را آنان مىخواننزد كزه پزا بزه سزنى در
حدود پانزده سال گذاشته باشند .درين صورت بهتر آن بود كه لفزن نونهزاالن يزا
نوجوانان براى كتاب برگزيده شده بود.
مرا نمىسزد كه بر نثر خوش عبارت لطيف دوستم كه در نوشتن زبردست
است و درستنويسى را آيين خويش مىداند خردهاى بگير و نكتهيابى كنم .امزا
اگر بگذار و بگذر خوانندگان را تصزور آن خواهزد بزود كزه رعايزت دوسزتى
كردها  .ناچار چند نكتهاى را چاشنى اين يادداشت مىكنم.
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زز «همه جا سنگ خشك و برهنه و آب بود» صفت خشزك بزراى سزنگ
برهنه زا دست (ص .)3
زز به كار بردن اصطالحات ،نادرست «افسزر» (ص « ،)3آرتزش» ( )472و
«خلبان» (ص  )470اگرچه مصطلح شده در چنين نثرى پسنديده نيست.
زز وقتى از «كره زمين» سخن مىرود لفن «همه» زا د خواهد بود (ص .)3
زز «به آشيانههاى پرنزدگان دسزتبرد مزىزدنزد و تخزم آنهزا را خزا خزا
مىخوردند ،زيرا آتش نداشتند كه آنها را بپزند» به جاى «آنهزا»ى دو بايزد «آن»
استعمال كرد (ص .)10
زز استعمال مطل لفن «قطار» به جاى «ترن» ،اگرچزه در ايسزتگاه راهآهزن
شنيده مىشود .درست نيست و بهترست كه «قطار راهآهن» نوشته شود( .ص 455
 )25و مترجم عزيز خود در ص  488همين اعتقاد را داشته است.
زز «در چنين خاكى كاشتن خرما و گند و چيزهزاى ديگزرى كزه بزه كزار
خوراك آدمزى مزىآيزد ،بسزيار آسزان اسزت» بزه جزاى «چيزهزا» لفزن گياهزان
متناسبترست( .ص )27
زز «اين گونه خا تصويرى ناميده مىشد» چون امروزه خا مصريان قديم
را تصويرى مىگوييم پس «مىشود» درستتر خواهد بود( .ص )29
زز در جايى كه از كشف خا هيروگليف سزخن مزىرود آمزده اسزت كزه
«مردى اتفاقاً دوباره كشف كرد كه چگونه خطوط تصزويرى را بخوانزد ».اطزالق
«دوباره» براى كشف خا هيروگليف زا دست چرا كه فقا يك بزار كشزف شزد
(ص )31
زز به جاى «خاك كنى» «زمين كنى» بهترست (ص )110
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زز «اين بتها را چندين سر يا چندين بازو ...بود» در اين جا قطعاً منظزور
دست است نه بازو.
زز غالباً در جمع غير ذوىالعقول فصلها مفرد مىآيد و گاهى بزه صزورت
جمع مثال در ص « ،101اما در پايان اين جنزگ طزوالنى و خزونين هزر دو شزهر
كوفته و فرسوده شدند».
زز «كوههاى آلپ بزرگترين و بهترين ديوارى بود »...به جاى «بزود» بايزد
«است» نوشت( .ص .)173
زز «وقتى مردى سكهاى بسيار كهنه پيدا كرد كه بر آن تاريخ صزد بزيش از
ميالد نوشته شده بود» ،براى مسكو كات لفن ضرب لغتى متناسبتر و مصطلحتر
از «نوشته» است.
زز در ذكر از «فرانكها» لفن «قو » دقي تر و صزحيحتزر از «قبيلزه» اسزت
(ص )222
زز «تخم اين دانهها همان قهوه بزود» (ص  )250قهزوه بوتزهاى اسزت كزه
دانههاى ميوه آن خوردنى است ،پس «تخم اين ميوه يا گياه» بايد نوشت.
زز از اينرو قرآن هرگونه نوشيدنى الكلدار را بزر مسزلمانان حزرا كزرده
است (ص  .)251ظاهراً از «الكلدار» منظور «سكرآور» است.
زز «و هر مرد چهار زن مىتواند داشته باشد» الز بود كه لفن ]عقدى[ پس
از كلمه زن از طر

مترجم افزوده مىشد( .ص )254

زز به جاى «ماشينهاى مانند فالخن» كلمه «منجني » را بايد استعمال كرد.
()174
زز لفن «ميز» براى آن چيزى كه بر روى قبر مىگذارند مناسزب نيسزت در
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اصطالح آن را «صندوق» مىگويند( .ص )284
زز «پولو» شهرت برادران ونيزى است نه «نا » آنها( .ص .)311
زز «كارهاى ميكل آنژ زور و نيرو يعنزى صزفاتى كزه شايسزته مزرد اسزت
نمودار مىساخت» .درين جمله «را» افتاده است( .ص )355
زز «متفكرى بزرگ بود و چراغى و كورهاى اختراع كرده است و در جريان
طوفانى بادبادكى به هوا فرستاد و موف شد كه »....بهتر آن است كه جمله چنزين
باشد ...« :اختراع كرد و( .»...ص )404
زز «نيتشان خوب بود .امزا ماننزد همزه مردمزان خزوشنيزت عقزل سزليم
نداشتند ».هيچ منطقى نيست كه همه خوشنيتان از عقل سزليم محزرو باشزند و
محتمل است كه در اصل بهجاى «همه» لغت ديگرى بهكار رفته باشد( .ص )411
زز در نقل اسماء فرنگى شزايد مناسزب آن اسزت كزه صزورت مشزهور و
متداول آنها را نقل كنيم نه تلفن غلين و مشكل امريكايى را مثل «ليزنكن» كزه در
ميان فارسى زبانان به لينكلن شهرت دارد يا «ملك آرثر» كزه هززاران بزار «ملزك
آرتر» نوشته و خوانده شده است و متزرجم عزيزز مزا نيزز در محزاوره روزانزه و
خواندن روزنامه آن را به همين شكل اخير استعمال مزىكنزد( .ص  )427و (ص
.)477
زز الز بود كه معناى بعضى از لغات نادرو مهجور فارسى كه درين ترجمه
آورده شده است به دست داده مىشد .مانند «مزا » (ص  )424و بزالعكس آوردن
معناى «بيگار» چندان لزومى نداشت.
زز بيان و وصف بعضى از نا ها و مفاهيم فرنگى براى نوجوان فارسى زبان
نيز الز بود ،مانند «افسانههاى ازوب» (ص )437
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زز در ص  441به جاى «پول» آوردن لفن «غرامت» بسيار بهتر است.
زز انجمنى كه پس از جنگ بينالملل نخستين بنياد گذاشزته شزد در زبزان
فارسى به نا «جامعه ملل» شهرت دارد نه «اتفاق ملل» (ص )456
زز در ص  ،468از نخست وزير انگلستان نا مىرود او را «رهبر مجلزس»
مىخواند .اين درست نيست ،چرا كه وى «رهبر اكثريزت مجلزس» يعنزى حزبزى
است كه در مجلس داراى اكثريت است.
زز در ص  480مىنويسد« :اما دو كار اشتراكيان مايه رنجش بسزيار ديگزر
كشورها گرديد» ولى به جز يك كار كه غيرقانونى كردن مذهب مسيح است كزار
ديگرى ذكر نشده است.
زز در همزين صزفحه روش سياسزى و فكزرى اشزتراكيان مزذهب و آيزين
مسيحيت هم مذهب خوانده مىشود و به جا بود اولى «مذهب» و دومزى «ديزن»
شمرده مىشد.
زز در همين صفحه «موزهها» را «نمايشگاههاى ثابزت» مزىنويسزد و بهتزر
است كه آنها را «نمايشگاههاى دا مى» خواند.
زز جانداران ريز و مرگزا كه در شير هستند با «گزر كزردن» شزير از ميزان
نمىروند شير را بايد «جوشانيد» تا سبب مرگ آنها شد( .ص )489
زز اثرى را كه از فرو رفتن سوزن تزري در بدن ايجاد مزىشزود «خزراش»
نمىتوان گفت (ص )489()1
***
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مجله يغما نيزز شزرحى

نوشته شده كه چون آقاى ايرج افشار به شرح و بسا تما داد سخن دادهاند ديگر
مجالى براى درج آن نمىماند.
سفرنامه ابنبطوطه
و نكات انتقادى آقاى ايرج ،از ارزش اين كتاب بسزيار نفزيس نمزىكاهزد،
همچنان كه انتقادات آقاى دكتر مصطفى مقربى از ارزش كتاب سفرنامه ابنبطوطه
ترجمه جوان دانشمند دكتر محمدعلى موحد .اين دو كتاب بسيار ارجمنزد يعنزى
سفرنامه ابن بطوطه (از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب) و تاريخ جهان بزراى
خردساالن به قدرى خوب و دقي و صحيح ترجمه شده كزه برتزر از آن ممكزن
نيست .بىشبهه اگر به شماره انگشتان دست در اين اواخر كتزاب خزوب طبزع و
نشر شده باشد اين دو كتاب از آن تعدادست.
به خوانندگان خود توصيه مىكنيم كه حتماً اين دو كتاب را تهيه كننزد كزه
از اين هر دو بهره تما برخواهند گرفت.

 .1نمونه «ترجمه بد» بقيه اين مقاله ،در شماره بعدست (مجله يغما)

