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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 ۳۱/۰۵/۲۰۲۰          مسعود فارانی

 نامید رجمه ت فن "سوارشه " را میتوان "تمهید سیالنی"
 

جناب   .خواندم "سیالنیتمهید  " از قلم را چند متن ترجمه شده 
ملی  ی  خصوصیت بر مبنا  ،ئولیت پذیرجوان برومند مس "سیالنی"
 .دنمیدرخشو آگاهانه  ترجمه بسیار عالی    فن  در    ،دندار  ات خودذه در  ک
کار  بایدآن قواعد  رب یمترجم متک که  ،دارد یقواعد رجمه ت هنر  

رنج   از یترجمه  کار ساده  وخال فن. پس دهدسامان  ترجمه اش را 
که   است   نیدر شتریب فن نیهنر ها رنج ا ریسابلکه نسبت  به  نبوده 

 کیاز      خواهدیکه م  را  متن    .  است  به متن    دیشخص مترجم کامال ً مق
انتقال  تیمسئولپس انتقال دهد.   آن  مختصاتبا  گریزبان به زبان د

 و زیوامستلزم ومستوجب تج گرید یبه متن  زبان یمتن زبان کی
  ،کالمصالبت  وپیام انتقال   یاست  که در امانت دارخاص   یقواعد

 .برساندروشن  و رسا بان دیگر به مخاطبین ز ،را  شده انتخابهمان اثر خصوصیات  تا دقیق و فهما باشد 
  

هنر ترجمه مترجم  فن  اما در    .  سهیم اند  خم وپیچ هاایجاد  که خالقین آن خود در  ،خم وپیچ های داردخود  ذات  درهنر  ره
 کند.    طی طریقباید  مندی    خم وپیچ ها را با حوصله  ،نبوده بلکه با امانت داری خاص خم وپیچ های اثر سهیم    ایجاد در  

عدول  از   نرویاست.  ازریوپاگدست  فن ومقید  هنریک  ، آنبه بیشتر ترجمه  بخاطر دقت  فن یها چیپس خم  و پ
وقت بروز    مترجم    مشکل    .دگرد می  دچار مشکل    ،متنو در رساندن پیام    زدهقواعد ترجمه اعتبار ترجمه  را صدمه  

در ذات چنین کم توجه یی ،    ک  بدون شکه    .  دکن  پیادهرا    خودسلیقه    و  اردبگذنویسنده اصلی را زیر پا    خردمیکند که  
 .فنی نمی تواند باشدکار خود 

 

درین   "مهید سیالنیت"جناب  که    بیشتر میکندشده را    ترجمه   اثراعتبار    ،باشد  ترجمه  د عبا قوا   ی و برخالف اگر مواز 
 . ست ده امبدر آسر فراز  و مؤفقانهمعمول  نیا ۀاز عهدمیدرخشند و و آگاهانه  ستهیشا اریبس هنر

  

تعدادی   آنها را با متن اصلی سرداده امترجمه های وقت  ، خوانده امایرانی  مترجمینا از من ترجمه های زیادی ر
. درین زمینه نویسنده آن درایتنه به چرخد کثیر از آنها دچار این مشکل بوده و متون ترجمه شده بخواست مترجم می

 نطرف.به ای 1925بخصوص از سال نمونه های فراوان داریم که اگر برشماریم مثنوی وهفتاد من کاغذ خواهد شد. 
 

از  فارسیا  پارسکلمه  ،بودپارس  بنام  رژیمکه  1935در آثار ترجمه شده قبل از  مشت نمونه خرواربطور نمونه 

بر   1935بل از قنمیتواند  ایران. زیرا کلمه گذاشته شده استجا وبی  جعالً  ایرانبجایش کلمه  و حذف متون  سراسر

قواعد ترجمه است در اثر دیده  هرگاه این سلیقه که خارج از  .گردد فارسجاگزین کلمه خطه کنونی ایران امروزه 
  بر متن اصلی دارد. و تاثیر به سزای نین جعل کردن چ زیرا  ، دناطل بابا چنین خصوصیت  ترجمه شدهراتمام اث ،شود

 د، برعکس نبخشاینکه ترجمه را اعتبار  بجای      .ستناروا  ن  داد  تغییرمونیست  ژبه خواست چند همتن را  و مکان  زمان  
  . دنقابل اعتبار نمی باش بوده  قصناهای  ترجمه  در ذات خود ها ترجمهچنین 

 

و قوم هویت واقعی هر ببینید   . میکند سربلند چنین جوامعدر فرهنگی اراتسخ نشود الزم  دقتاگر به این نکته 
آن محاسبه  ومکانی زمانیمشخص  جغرافیای محدوده درآن ملت  یریخقومی و تا تناسب وسنخیتبا  دملتی را بایهر

در راه اعتالی   تالشاگر  افراد هر ملت،  معنی که  این    به  .ۀ به میان می آیدمضحک باشد،    با زمان ومکانرمغای. اگرکرد
 یایران مترجمین در بین .د رادن بخوانجام سر و بیگانه میگیرد ملتتعلق به  نتیجهدر  دارندخود وسرزمین  ملت 

 .خوشبختانه در افغانستان چنین نیست .دیده شده استکمتر غرض عاری ازشخص 
    

 . نامیدرجمه ت فن ی "سوارهش"  میتوان را با قاطعیت   "تمهید سیالنی"جناب  ، نکات یادشده توجه بهبا
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