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 ۱۹/۰۴/۲۰۱۸          حسیب هللا 

 

 اثرهنری فِرانس َکفکا را محترم حمیدهللا روغآیا 
 ؟ "ٌخشکجمانی" یا  و ترجمانی فرموده اند

 
 

، که ُچنان هم شد، اما های هموطنان عزیزم فیض برم نوشتهامروز در بعضی از صفحات انترنتی سری زدم، تا از 
، که در آن جناب روغ سید حمیدهللٔا روغمحترم چیزی که در هنگام مطالعه اندکی مرا متحیر ساخت، ترجمهٔ بود از 

را به زبان دری ترجمه فرموده بودند. بدون شک در قدم اول این  فکافرانس ک  یک داستان کوتاه و یا یک حکایتی از 
متوفی  ۱۸۸۳)متولد  فرانس کفکایک اثر هنری دهللا روغ قابل تحسین میباشد،  که اقدام به ترجمهٔ عمل جناب سید حمی

 نموده اند. یسندهٔ مشهور آلمانی زباننوم.( ۱۹۲۴
 یبررس است که تاکنون آثارش از وجوه مختلف مورد ستمیبقرن سندگانینو نیتراز مهم فرانس ک فکابدون شک که 

 یمورد بررس از جانب محققین زیادی تا کنون فکاک  فرانس  یها داستان یها تیشخص خصوصیاتاند. قرار گرفته
را  یداستان یهاتیشخص وی التیکوتاه و تمث یهااز داستان یتعداد زیو ن فکافرانس ک   های ماناند. رٌ  قرار گرفته

 اتشیدر طول ح فکاک  فرانس که  مکاتیبیو  هاادداشتی. می کندمعرفی و بلخصوص به ادبیات آلمان به جهان ادبیات 
و  دیفکا رسکفرانس  یهااز داستان ترقیک دقبه واسطه آنها به در توانیهستند که م یمنابع نیتراز مهم یکی هنوشت
  .تکمک گرف مکاتیب ویو  هاادداشتیاز میتوان فکا کَ  یداستان یهاتیشخص یبررس یبرا

افراد مختلف  دگاهیاز د یمختلف فیتعار تواندیترجمه خوب ممیباشد، اینست که قابل یاد آوری  در اینجا اما چیزی که 
 کامال درست است. زیآنها ن یداشته باشد که تمام

 یبرا  خوبی باشد، ابزار بلخصوص برای ما افغانها میتواند یک وسیله و یا یک امروز ترجمهبدون شک و یقیناً که 
ی، ،هنریو تبادل اطالعات فرهنگ یو فن یاز آخرین دستاوردهاي علم یآگاه بدست آوردن معلومات، اطالعات و

از افكار و اندیشه  یمبادالت اقتصادي و تجارت و آگاه ،واقتصادي جهان یاسیازاوضاع س یآگاه و همچنان یادب
  و گذشتگان انینیشیهاي پ
ترجمه خوب عبارت است از نزدیكترین معادل در زبان مترجم  ، یکاز مترجمان معروف جهان یبعض دگاهیاز د

تا آنجا كه ظرفیت زبان اول ایجاب كند و عجیب و دور از  یمورد نظر، با حفظ مشخصات متن اصلبراي مطلب 
  ذهن به نظر نرسد.
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آن را به زبان  یحفظ كیفیت متن اصل تا حد امکان با ومحتوی با سالمت  باید کوشش نماید که به عبارت دیگر مترجم
مستقل و  یآن را اثر توانیم نیوجود دارد که خلق دوباره متن است و بنابرا زین "ترجمه" گرینوع د د.دوم برگردان

را به عالوه  یمتن اصل امیاست که مفهوم و پ ۀوب ، ترجمۀ خترجم. اما به هر صورت یک ب کردوجداگانه محس
 . حد امکان حفظ کرده باشدتا سر ،انیشکل ب وفرم 

ترجمۀ جناب جهت اختصار مطلب و از برای آنکه از اصل موضوع و مطلب دور نشویم، بر میگردم  مختصراً باالی 
، سِر تماِم  نیتحت عناو  ن،یافغانستان آنال انایم. در آر۲۰۱۸ لیهفدهم اپر خیروغ به تار یآقا: : سید حمیدهللا روغ

جالبی  .ترجمه: س. ح. روغ، به نشر سپرده اند -کافکا  سی: فرانتسندهیشاهانه نو امیپ کی ام،یپ النِ یبه طف الن،یف
سیزده  تقریباً  ، از نگأه کمیتیک حکایت کوتاهیآقای روغ که این نیز میباشد،  این موضوع در یک نگاهٔ اولی  در

 از جانب خود آقای روغ آرائیده اند.  هژده سطرئی، با یک مقدمهٔ را "فرانس کفکا"  سطری
گمان اغلب بر آن است که جناب سید حمیدهللا روغ را قصد بر آن بوده باشد، که در عین حالی که نبشته، اظهارات و 

مفتخر  "فرانس کفکا" یا بیانیهٔ خود را، که به گمان اغلب در ارتباط کدام نوع روشن فکر میباشد، با نام و نشان 
خویش مزین  هژده سطریرا نیز با مقدمهٔ " فرانس کفکا" سیزده سطریگردانیده اند، در عین زمان حکایت کوتاهٔ 

یک نوع رواج شده است، که اکثر کسانی که یک اثری را ترجمانی می کنند، به گردانیده اند. به هر صورت امروز 
بهانهٔ مقدمه از خود نیز تحت عناوین مقدمه، پیش انداز و یا شعری از مترجم، به کار ترجمهٔ اصل اثر می پردازند. 

ا ما حق داریم که به همچو یک کار و یا عمل مترجمی خورده بگیریم؟ به نظر من نه! زیرا زمانی که یک مترجم آی
یک اثری را ترجمانی می کند، یعنی زحمت یک ترجمه را به گردن می گیرد، پس حق آنرا نیز باید داشته باشد که 

و سخنی درج صفحه فرماید. بلی هر کسی که یک  حرفی به میان آورددر چوکات یک مقدمه از دل پٌر درد خود نیز 
اثری را ترجمانی می کند، به نظر من حق آنرا دارد که مقدمهٔ از خود نیز بر آن اثر، البته مرتبط به اثر اصلی، 
بنویسد. آیا مترجم حق آنرا دارد، قسمی که جناب حمیدهللٔا روغ این کار را انجام داده اند، بر یک اثر هنری سیزده 

ی هژده سطر مقدمه از جانب خود، به ذوق وشوق خود بنویسد؟ بلی  آزادی بیان، آزادی مطبوعات و خالصه سطر
اینکه عقل سلیم این حق را به هر ترجمان میدهد که بعد از ترجمانی که کار دقیق و زحمت فراوان می طلبد، مترجم 

.  مترجم حق آنرا دارد که به هر طول وعرضی که بنویسدحق آنرا هم باید داشته باشد که از خود مقدمهٔ بر آن اثر 
خواسته باشد، در ارتباط به اثری که آنرا ترجمانی نموده است، بنویسد. اما هر گاه مترجم به جای ترجمانی ، 

 خشکجمانی نموده باشد، چه؟ 
قای سید حمیدهللا به هر صورت برای آنکه از اصل موضوع دور نرویم، می آئیم باالی اصل موضوع: نویسندهٔ را که آ

و یک نویسندهٔ آلمانی زبانی بود. نام این نویسنده به  فکا نام داردش را به دری ترجمه فرموده اند، فِرانس کاروغ اثر

این نام را ما میتوانیم به راحتی به دری و همچنان    «  Franz Kafka »    می شود: اینطور نوشته زبان آلمانی

و یا  "س"آواز خالص حرف  آلمانی ( Z )حرف  ین شک که در زبان آلمانبدو   بنویسیم. فکا"ک"فرانس در پشتو  

" ما اضافه سدر ابتدای حرف " "   را هر گاه ت، چنانچه یک آواز خیلی خفیف حرف "ما را ندارد "ز"هم حرف 
 بنویسیم. اما زمانی که فرانتس کفکارا به قسم  فرانس کفکانمائیم، درستر میباشد. یعنی در آنصورت می توانیم اسم 

می نویسد، گمان میرود باز هم دست ترجمانان  " فرانتیس کافکا"را  "فکاکفرانس "جناب سید حمیدهللا روغ اسم 
فرانس همسایگان عزیز ما، یعنی دست ترجمانان محترم ایرانی در کار بوده است، و یا اینکه آقای روغ اثر و نام 

 م. به زبان آلمانی نوشته شده است.۱۹۱۷اثر در سال باشد، زیرا اصل  کردهترجمه را از کدام زبان دیگری کفکا 
این اثر هنری اش را که در  فکاکمراجعه نمائیم،  فکاکفرانس هر گاه از اسم نویسندهٔ اثر گذشته به نام عنوان این اثر 

سیزده چهارده ل )یک نوع حکایت(، در پارابُ  و شکل یک داستان بسیار کوتاه  که آنرا به قسم  م. به سبک۱۹۱۷سال 
  است: انتخاب نمودهچنین آنرا به زبان آلمانی  سطر به شکل نثر نوشته است، عنوان

 « Eine kaiserliche Botschaft» 

 "یک پیغام قیصری"  را به دری ترجمه نمائیم، می شود، که: "فکاکفرانس "هر گاه ما این عنوان مضمون 
 

به یک  "یصریق غامیپ کی" را به جای   فرانس ک فکار اما تعجب می کنم چرا جناب سید حمیدهللا روغ عنوان این اث
چوکی های دولتی که داشتند، با آن همه شوق " ترجمه نموده است؟ آیا جناب سید حمیدهللا روغ با آن همه پیام شاهانه"

 را تا کنون متوجه نشده اند؟"پادشاه "یا  "شاه  "و  "قیصر"کتاب خوانی که داشتند و دارند، واقعاً فرق میان 
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ذکر  پادشاهو یا اسم شاه نام بلکه در تمام داستان کوتاه وی اصالً  فکافرانس کدر صورتیکه نه تنها در عنوان اثر 
 پیام شاهانهرا یک  فکافرانس ک  عنوان این اثر ده است، نظر به کدام شیوۀ معقول ترجمه، جناب سید حمیدهللا روغ نش

و  "قیصر"که فرق میان کلمات  بود فرانس ک فکا آنقدر ناروغر فرموده اند که ترجمه نموده است؟ آیا آقای روغ فک
  را نمی دانست؟ "شاه"

را! و بدون شک که وی به حیث  "قیصر"را می دانست و هم کلمۀ "پادشاه "هم کلمۀ  فرانس ک فکابدون شک که  
 اۀ چند سطره اش آورده بودارا در عنوان داستان کوت قیصراصطالح  و عمدا ً یک نویسندۀ نسبتاً ورزیده آگاهانه 

 
در اولین جملۀ این داستان کوتاه بطور مثال هر گاه از عنوان اثر و ترجمۀ نا رسای آن بگذریم و داخل متن اثر گردیم، 

آقای   به طوری که هم ، و آنمتوجه می شویم که باز جناب سید حمیدهللا روغ به اصطالح ٌگلی را به آب داده است
به اثر  "، از کدام جائی پیدا نموده و با سرش کاهی رعیت عزا دار" مرکب را تحت عنوان  یک اسم حمیدهللا روغ
و  عزاچه که اصالً کدام اصطالحی که همرای  "عزا دار تیرع"چسپانیده است. در حالی که اصطالح  فرانس ک فکا

به نظر نمی خورد. حاال سؤال در این است که مثالً این  فرانس ک فکاداری سر و کار داشته باشد، در متن  عزا
 ؟را جناب حمیدهللا روغ از کجا و چرا داخل ترجمه آورده اند  "عزا دار تیرع"اصطالح 

 آقای روغ در ترجمۀ اثر نوشته است:
  " شاهانه امیپ کی" 

که از برابر آفتاب شاهانه  یزیناچ یۀعزا دار، به آن سا تیبه رع ک،یآورده اند، که{ شاهنشاه به تو، به هر  نی} چن
 " فرستاده است! امیپ کیاز دور ها پناه جسته است، انگار خاصتاٌ به تو، از بستر مرگ  نیبه دور تر

 منبع: 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Rogh_h_saretamaam_filaan_batofailaan_payaam.pdf 

 .اصل اثر از قلم فرانس َکفکا اینتطور نوشته شده است
Eine kaiserliche Botschaft 

Der Kaiser - so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der 
kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem 

Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. 

 منبع:
Franz Kafka: Eine kaiserliche Botschaft, 1917. 

karlsruhe.de/~za146/kafka/botschaf.htm-http://www.lehrer.uni 

 

است، اصالً در اصل اثر وجود ترجمه نموده  "عزا دار"که به  الحی راط، آن کلمۀ را آن اصآقای روغ آن چیزی را
 ندارد. 

که به گونه  .انتقال دهدیعنی  آن را به زبان دوم برگرداند یو حفظ كیفیت متن اصل یک اثر ادبی سالمت  یدمترجم با
شوند و  تیرعا دیهستند که در کار ترجمه با یاصول این ها .باشد نکرده جادیا یریتغ یدر معن  هدمنتقل ش امیپ یا

و حفظ  تی، اصل رعاددار ییچه محتوا نکهیجدا از ا ی. در ترجمه هرمتنمترجم دارند دقت   و به ظرافت یبستگ
 مترجم خوب در درجه اول کی یعنی.  ، بلخصوص در ترجمۀ یک اثر هنری ادبیمهم است اریبس یاصالت متن اصل

وفادار باشد و اگر  یتن اصلاست که مترجم باید به م نیدر کار ترجمه ا یشرط اصل .باشد یامانتدار خوب باید یک
  درج كند. یآن را در حاشیه و پاورق دیترجمه ارائه دهد،با یاز متن اصل و فراتر یاضافی میخواهد توضیحی یمترجم

 "ترجمۀ"در غیر صورت میتوان از اصطالح جدیدی که در عنوان از آن نام برده ام میتوان استفاده نمود: یعنی یک 
 میتوان "ٌخشک جمه" و یک ترجمانی بی کیفیت را ُخشکجمانی خواند.کم کیفیت را 

  می باشد که آیا یک اثر ادبی به چهار رقم عنوان کدام نیاز ی دارد؟سوال آخری این 
 

دوباره به سال درافغانستان ین چندبعد ازکه  هبود یانگلیس:  می کنم  تقدیمخوانندگاه گرامی قصۀ کوتاهی را خدمت در اخیر 
 . تا ترجمه کند سپردنددری بود برایش از قضا مکتوب را که بزبان  برگشتلستان گان

به دری چنین شسته . در حالیکه عنوان مکتوب  پاک وترجمه کرد : دیو های قد بلند چنین به انگلیسی او عنوان مکتوب را 
 شسته پاک و به =  وتمیز شده بود  بلند قد = عالی ،شده بود  دیو ها بهمساوی دیوان  که  ـــ  دیوان عالی تمیز: بودنوشته شده 

 حسیب هللا    با احترام
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