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هـاي  مندان به فلسفه و تاريخ و ادبيات غرب غالبـاً از راه ترجمـه  نجف دريابندري را عالقه
شناسند. او را بايد از معدود مترجمان بسيار توانايي به شـمار آورد كـه در نـيم    شيوايش مي

اي از فرهنـگ و ادبيـات غـرب را بـه     اند و عالوه بر اين كه منظر تازهقرن اخير ظهور كرده
اند، غنا و توانايي زبان فارسي را هم  تا حـد زيـادي افـزايش داده و    ايرانيان گشودهروي ما 

اند كه فارسي فقط زبان شعر و افسانه و عاطفه و هيجان نيست؛ فلسفه و منطق و ثابت كرده
شناسي و روانشناسـي و اصـوالً هـر آگـاهي و دانـش      شناسي و مردمرمان و تاريخ و جامعه

زبانـان  با اين زبان به روشني و سالست بيان كرد. همچنان كه فارسي توانديگري را هم مي
هاي دهم تا چهاردهم ميالدي وامدار مترجمان بزرگـي چـون بلعمـي و ناصرخسـرو و     قرن

حقيقت زبانان امروز هم بهها بودند، فارسينصراهللا منشي و رشيدالدين فضل اهللا و نظاير اين
و محمد قاضي و احمد آرام و عباس زرياب خـويي   مديون مترجماني چون ابراهيم يونسي

  اند.و چند تني ديگر از اين دست و نجف دريابندري
اما، به گمان من، دريابندري پيش از آن كـه متـرجم باشـد نويسـندة قهـاري بـود و در       

كرد و در عين وفاداري به جوهر متن و سـبك و  هايش هم فراتر از مترجم رفتار ميترجمه
كرد. مترجم توانا در حقيقت متن را نه ترجمه بلكه از نو به فارسي تأليف مي سياق كلّي آن،

ها بلكه كـل سـاختار مـتن را نـه از     ها و جملهو راستين يعني همين؛ يعني كسي كه نه واژه
هاي دريابنـدري  كند. ترجمهزباني به زبان ديگر بلكه از فرهنگي به فرهنگ ديگر ترجمه مي
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يي نويسنده خود، يكباره ايراني شده و كتابش را به شيواترين شـكلي  است كه گوغالباً چنان
پيرمرد خواست از نو به زبان فارسي تأليف كرده است. اگر همينگوي اصالً ايراني بود و مي

اي تراويد بهتر از ترجمـه را به فارسي بنويسد، شك دارم كه آنچه از قلم او برون مي و دريا
ن اثـر بـه دسـت داده اسـت. ترجمـة او از كتـاب طنزنـويس        بود كه دريابندري از همـا مي

آمريكايي، ويل كاپي، خود از شاهكارهاي طنز معاصر فارسي است. اين ترجمه، چنان قوي 
كردند چنان نويسنده و كتابي اصالً وجود ندارد و دريابندري اين است كه بسياري گمان مي

تابش را از زير تيغ سانسور سـاواك  همه را به اصطالح از خودش درآورده است تا بتواند ك
اي به نـام ويليـام كـاپي    دانيم كه آن كتاب را حقيقتاً نويسندهسالمت عبور دهد. امروز ميبه

 اش هم به زبان انگليسي اين است:نوشته و عنوان اصلي

The Decline and Fall of Practically Everybody: Great Figures of History Hilariously 

Humbled 

هاي الواقع هر كسي: شخصيتزوال و سقوط فيشود: اش چيزي شبيه اين ميكه ترجمه
ذوقي تمام ترجمـة  . دريابندري با خوشاندبزرگ تاريخ كه به شكل مضحكي ريشخند شده

ا در حقيقـت   نام نهاد. اين كتاب به »چنين كنند بزرگان«اش را فارسي ظاهر ترجمه است؛ امـ
يسي به زبان فارسي و فرهنگ ايراني است. در عين حال، لحن نويسـنده  بازآفريني متن انگل

هاي افسونگرانة دريابندري حتّي كاريكامالً رعايت و در بسياري از مواضع كتاب، با شيرين
هايي از ترجمة توانستم بخشداشتم و ميخواست فرصتي ميتقويت هم شده است. دلم مي

مقايسه كـنم و نشـان دهـم كـه چـرا او را در عرصـة       دريابندري را با اصل انگليسي كتاب 
ام. در بهرهدانم. متأسفم كه فعالً از چنين فرصت و فسحتي بيبديل ميترجمه، كيمياگري بي

روم و بـه جـاي آن كـه خـود     هاي غيرادبي دريابندري مـي عوض، به سراغ يكي از ترجمه
ترين استادان و پژوهشـگران  ها و مالحظات يكي از بزرگدربارة آن سخن بگويم، يادداشت

ياد استاد مجتبي مينوي، را دربارة آن ترجمه به آگاهي خوانندگان قرن بيستم ايران، يعني زنده
  رسانم.مند ميعالقه

شوم كه نجف دريابندري، به همراه ايرج  افشار و محمدرضـا شـفيعي   آور ميمقدمتاً ياد
اي با مينوي انجام داده كـه ذيـل عنـوان    ) مصاحبه1352سال پيش (پاييز  46كدكني، تقريباً 

منتشـر شـده اسـت. ايـن مصـاحبه و       كتاب امروز، در  »مجتبي مينوي: پژوهشگر ستيهنده«
شـوندة  كننـدگان در قبـال مصـاحبه   آميـز مصـاحبه  عنوانش درمجموع مبين نگرش تحسـين 
اي بـه  هكند كـه  دريابنـدري جـوان، ارادت خالصـان    نامدارشان است و اين را هم معلوم مي
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شـود كـه   مينوي داشته است. عنايت ويژة مينوي در حق دريابندري نيز از آنجا معلـوم مـي  
مجموعة تقريباً كاملي از آثار دريابندري را، كه البته تاريخ انتشـار آنهـا مربـوط بـه پـيش از      

توان در كتابخانة مينوي يافت. مينوي، چنان كه عادتش بود، مطـالبي  وفات مينوي است، مي
ها نوشته است. از ميان آنها، من يكي را، كـه حواشـي   به خط خود در حاشية اين كتابهم 

كوشـم بـر اسـاس آن تلقّـي او را از     كنم و ميمينوي در آن از بقيه بيشتر است، انتخاب مي
  هاي او نشان دهم.دريابندري جوان و ترجمه

ين بـار شـركت سـهامي    نام دارد. اين كتاب را نخستعرفان و منطق ام كتابي كه برگزيده
منتشـر كـرده اسـت. كتـاب، حـاوي مجموعـه مقـاالتي از         1349هاي جيبي در سال كتاب

از چنـد كتـاب   «، »يادداشت مترجم«فيلسوف نامدار قرن بيستم برتراندراسل است كه بنا بر 
» تـرين مقالـة كتـاب   اساسـي «و » نام يكي از آنها عرفان و منطق». «مختلف فراهم شده است

از هر چيز، بايد بگويم كه اين كتاب را دريابندري بـه دسـت خـود بـه مينـوي       است. پيش
به استاد مجتبي مينوي «تقديم كرده و در صفحة عنوان با خودكار مشكي چنين نوشته است: 

هـا  دقّت خوانده و واژهمينوي، كتاب را به». 4/11/49تقديم شد. نجف دريابندري؛ تهران ــ 
هايي هم در حواشي آن نوشته است. نخست به كرده و يادداشت و عباراتي از آن را تصحيح

روم كه مينوي در ترجمة دريابندري ديده و آنها را اصالح كـرده اسـت.   سراغ ايرادهايي مي
گونـة  اهميت و بيشـتر نماينـدة دقّـت وسـواس    بخشي از اين ايرادها البته بسيار جزئي و كم

) 3نوشـت (ص  » گالد«بايد » گلد استون«ر نام را د» گلد«مينوي است. مثالً معتقد است كه 
بخواند كـه نـام   » گُلد استون«و البتّه حق با اوست، چون كامالً امكان دارد كه خواننده آن را 

خـط  » تساهل متقابل«مينوي زير  17ديگري است و ربطي به گالد استون ندارد. در صفحة 
از بـاب  » تسـاهل «ن دليـل كـه   پررنگي كشيده و كنارش عالمت گذاشته است، ظاهراً به ايـ 

نـدارد. در  » متقابـل «تفاعل است كه مفهوم تقابل هم در آن مستتر است و نيازي بـه صـفت   
بسياري از جمالت، دريابندري براي فاعل جمع غير ذي روح، برخالف سياق معمول زبان 

ر البتّـه  اين افكا«فارسي، به جاي فعل مفرد، فعل جمع به كار برده است، مثالً در اين جمله: 
). مينوي در چنين مواردي فعل را تصحيح كرده 24(ص » خام و متناسب سن جواني بودند

سخن راسل دربـارة ويتگنشـتاين چنـين     33يا نشانة جمع آن را خط زده است. در صفحة 
ويتگنشتين براي ديدن من به كمبريج آمد. آدم عجيبي بود و تصوراتش «ترجمه شده است: 
دانستم اين آدم نابغـه اسـت يـا    د، به طوري كه يك ثلث تمام من نميآمبه نظرم غريب مي

مقصود يك «خط كشيده و در حاشيه توضيح داده است: » ثلث«مينوي زير » فقط خل است.
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كلّـي  اين توضيح مخصوصاً امروز، كه نظام آموزشي مـدارس بـه  ». ثلث سال تحصيلي است
ث را گرفته است، بسيار الزم بـه نظـر   فرق كرده و اصطالح ترم يا نيمسال تحصيلي جاي ثل

هاي جزئي، كه مواردش هم كم نيست، عجالتاً صرف رسد. از اين دست ايرادها و اشكالمي
روم كه مينوي در حاشية ترجمة دريابندري تري ميهاي مهمكنم و به سراغ يادداشتنظر مي

  نوشته است.
زمـان كـودكي   «ه اسـت:  ، جملة معروفي از هراكليتوس چنين ترجمه شـد 51در صفحة 

مينوي در حاشيه » كند؛ قدرت شاه در دست يك كودك است.است كه شاه و وزير بازي مي
آيا اين جمله همين بوده يا ارتباطي با بازي كودكان كه شاه و وزيربازي باشد «نوشته است: 

در عرفان پرداخته و بحث خـود را،  » عقل و شهود«، راسل به مبحث 64در صفحة » داشته؟
از راست و دروغ عالم اهل عرفان من هيچ «بنا بر ترجمة دريابندري، چنين آغاز كرده است: 

خواهم بگويم بينشي كه اين عالم را دانم. من قصد انكار اين عالم را ندارم، و حتّي نمينمي
خواهم بگويم ــ و اينجاست كه روش علمـي  كند، بينش درستي نيست. آنچه ميآشكار مي
ــ اين است كه بينش نسنجيده و نيازموده براي احراز حقيقت كافي نيست، شود واجب مي

مينـوي در  ». انـد ترين حقايق نخست به اين صورت تجلّي كـرده هرچند كه بسياري از مهم
  ». فصل بسيار خوب و متقني است. راستي مهم است«كنار اين سطرها نوشته است: 

  استشهاد كرده است: مثنوي، راسل ظاهراً به اين دو بيت 76اندكي بعد، در صفحة 
ــاد مامضــي ــدا    هســت هشــياري ز ي ــردة خ ــتقبلت پ  ماضــي و مس
 پر گره باشي از اين هر دو چو ني   آتش اندر زن به هر دو تا بـه كـي  

اسـت خـودش    توانسـته دانسته و نمـي اما مينوي، البد به اين دليل كه راسل فارسي نمي
حـق در ايـن مـورد ترديـد كـرده و در      مستقيماً اين ابيات را بخواند و بفهمد و نقل كند، به

)، 78دو صفحة بعـد (ص  » آيا رسل خود اين استشهاد را كرده بوده؟«حاشيه پرسيده است: 
سرمستي توفيق فوري صحيح جهان ضـرورت دارد  «شويم: با اين جملة مغشوش روبرو مي

». ه فراموش شود. باعث شده است كه بسياري از آن چيزهايي كـه بـراي فهـم...   در اين ميان
و » كنم اين دو سطر پس و پيش شده باشـد گمان مي«مينوي در حاشيه تذكر داده است كه 

توفيق فوري جهان باعـث  «بعد خودش جملة مذكور را به اين صورت اصالح كرده است: 
- را پس و پيش چيده 19و  18الخ (سطرهاي شده است كه...براي فهم جهان ضرورت دارد 

نظر مينوي كامالً صائب است، چون دريابندري در چـاپ بعـدي ايـن اشـكال را بـر      ». اند)
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طرف كرده و جملة درست را با يك تغيير جزئي عيناً به همان صورتي آورده اسـت كـه از   
  مينوي نقل شد.
يال بشري ما ـــ يعنـي اميـد    اميد ارضاي ام«خوانيم: اي را ميچنين جمله 87در صفحة 

رسـد  نشان دادن اين كه جهان فالن خصيصة دلخواه ما را دارد ــ تا آنجا كه به نظر من مـي 
اگـر عبـارات   ». اميدي نيست كه يك فلسفة علمي بتواند كاري براي ارضاي آن انجام دهـد 

ميـد  ا«شـود:  اي را كه وسط اين جمله آمده است كنار بگذاريم، حاصلش ايـن مـي  معترضه
معلوم اسـت كـه   » ارضاي اميال...اميدي نيست كه فلسفه...كاري براي ارضاي آن انجام دهد.

جمله معيـوب  «اي چقدر ايراد دارد. مينوي حق داشته است كه كنار آن بنويسد: چنين جمله
هـاي  را در جملـه » تفاوتيبي«و » تفاوتبي«)، مينوي كاربرد 89دو صفحة بعد (ص ». است

فقط در همين قرن «بدل كرده است: » اعتناييبي«و » اعتنابي«فته و همه را به ذيل نادرست يا
اخالقـي   تفـاوتي بيشد؛ و در اين زمينه هم  تفاوتبياخير بود كه علم روانشناسي اخالقاً 

- اخالقي را كم جسته تفاوتيبيبراي پيشرفت علم ضرورت داشته است. در فلسفه تاكنون 

بايد گفت كه هرچند در اين مورد اصوالً حق با مينوي اسـت،  ». داناند و كم به دست آورده
رواج يافته » اعتنابي«و » مباالتبي«به معني » تفاوتبي«ليكن در فارسي امروز كاربرد صفت 

  لفت با آن هم ديگر ضرورتي ندارد.است و مخا
نويسـندة  «اين توضـيح را افـزوده اسـت:    » هنري جيمز«، مينوي كنار نام 100در صفحة 

در صـفحة  ». امريكايي كه چهل سال عمر خود را در انگلستان گذراند و تبعة انگلـيس شـد  
را به كار برده است بدون آن كه هيچ توضيحي » هاانفيني تزيمال«، دريابندري اصطالح 118

اش بدهد يا دست كم شكل التين كلمه را بياورد. مينوي زير آن خط كشيده و معادل درباره
) ايـن  153(ص را براي اين اصطالح پيشنهاد كرده اسـت. در جـايي از كتـاب    » هايالنهاي«

  جمله آمده است:
كنم كه اگر نظرية باال درست باشد بتوان قطعاً اثبات كـرد كـه ذهـن بـي     من گمان نمي

تري از همـين  مينوي در حاشيه تعبير بهتر و مفهوم». تواند وجود داشته باشدجسم نمي
تواند وجـود  توان گفت كه شايد ذهن بي جسم مييعني مي«است:  جمله به دست داده

  داشته باشد.

بندي افتاده است. مينـوي آن  چيني يا صفحهظاهراً هنگام حروف 181سطر آخر صفحة 
را با خط زيبايي كه شبيه حروف كتاب است بازنويسي كـرده و زيـر آن چنـين توضـيحي     

  ».ابندري توسط تلفن خبر دادتكميل آن را خود آقاي نجف دري«آورده است: 
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به مينوي اهدا كـرده و مينـوي    1349چنان كه آمد، دريابندري كتاب را در چهارم بهمن 
آن را ظرف حد اكثر يك هفته با دقت خوانده است؛ زيرا در آغاز كتاب تاريخ اتمام مطالعة 

تصار شرح داده اخاعالم كرده و نظر خود را دربارة موضوع آن به» 49دهم بهمن ماه «آن را 
زاده در بلوغ فكري و اخالقي او داشته اشاره كرده اسـت:  و ضمناً به تأثير مهمي هم كه تقي

رسد حقيقت محـض  كنند آنچه به عقل خودشان ميغالب مردم بلكه عموم مردم گمان مي«
يابد، حقيقت ندارد. من هم مثل همة مردم همين گمان است و آنچه عقل ايشان آن را درنمي

- توانم ناميد، و اين، آن جهلي است كه ميداشتم. حاال اين گمان را چيزي جز جهل نمي را

رسد زاده مرا از آن رهانيد. به من فهمانيد كه در تعقّل خود و در آنچه به عقلم ميگويم تقي
شك داشته باشم و مالك همة امور، عقل خود را قرار ندهم. تساهل داشته اين را قابل قبول 

ه شايد آنچه به عقل ديگري رسيده است نيز حقيقت داشته باشـد، يـا بلكـه او هـم     بدانم ك
  ».خودش رسيده است حقيقت گمان كندمحق باشد كه آنچه را به عقل 

هـا و  در پايان، خوب است به اين نكته هـم اشـاره كـنم كـه مينـوي ظـاهراً يادداشـت       
نرسانده يا اگر هم رسانده تصحيحات خود را در باب اين كتاب به اطالع نجف دريابندري 

سـال بعـد    33باشد، دريابندري اعتنايي به آنها نكرده است؛ زيرا چاپ دوم كتـاب هـم كـه    
چندان تفاوتي با چاپ اول آن ندارد و تقريباً همة ايرادهايي كه مينوي به  1منتشر شده است

  شود.هاي بعد نيز ديده مياين ترجمه گرفته در چاپ
  

  نوشت پي
 

اصالح و افزودن دو مقاله ديگر راسل به آن، توسط انتشـارات  . چاپ دوم كتاب ، با كمي تغيير و 1
  منتشر شده است. 1382ناهيد با همكاري انتشارات علمي و فرهنگي در سال 


