
 

 
 

 مقابل نگاهاز  ویراستاری

 محمود حدادی

(، شاید یی از پس تنگناستتنگنابه مفهوم که شرایطی ) با نگاه به شرایط امروز نشر
هایش بر سر ویراستاری  ای از ترجمههمی پیدا شود که در روند چاپ ترجمکمتر مترج

لی که ای ئامس ی نیافته باشد، آن هم بر سرأاختالف ر ،ین ناشر یا آن ویراستارآن با ا
ی نیستند، شان دانست؛ با این حال نه تنها بدیه بس باید مالک و معیار عام، حتی بدیهی

 انگیز هم هست. ها حتی غرابت بلکه استناد به آن
شناسی آن. منتها  درست است، مطلب حاضر در نقد ویراستاری است، در آسیب

رو شود که  ین اتهام روبهپردازد، ممکن است با ا مترجمی که به نقد ویراستاری می
داند. پس در ابتدا سخنی در رد  نیاز از ویرایش می خود را خالی از عیب و بی ةترجم

ورت ویراستاری است و از این رو کید بر ضرأاش ت این اتهام، سخنی که از قضا چکیده
 کید بر ضرورت نقد آن هم:أت

و ذاتی متکی بر ؛ گو و گفت ت، حاصلاجتماع اس زبان از نگاه پدیدارشناسی حاصل
نشیند و قلم و کاغذی به  ای می لف یا مترجم در گوشهؤمخاطب دارد. ولی هنگامی که م

یعنی بدون مخاطب است که زبان را به کار  «غیرطبیعی»گیرد، در شرایطی  دست می
برد، در نیتجه از بازخورد اجتماعی متن خود هنوز خبر ندارد. بزرگان ادب در رفع  می

هاشان پیش  اند که متنکرده ند؟ چه کار میاهن چه امکاناتی در اختیار داشتهاین مشکل ک
 ی مخاطب برسد؟أبه راز انزوا دربیاید و از چاپ 

گوته کبیر لشکری منشی، مشاور و دوست داشته است، از جمله شیلر آسمانی را؛  -
 گذشته از هومبلد فیلسوف.

 خود را داشته است.از خوانندگان آشنای همیشگی تولستوی محفلی  -
خوانده  هایش را برای میهمانان خود مینوشته توماس مان در هر میهمانی دست -

، عالوه بر این که آقای فیشر، هاست. نیز دختر ارشدش منشی و مشاور همیشگی او بود
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خود جستارنویس و ادیبی صاحب  -به گواهی مکاتباتش با توماس مان -ناشر آثارش
 .ه استنظر بود

 کرد.کارگری کتابخوانی می -های فرهنگینریش مان در نشستهای -
نویسندگان جوان آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم گروه صنفی بزرگی تشکیل  -

های فرهنگی در پی  زیرساخت ةبتوانند جایی که هم ، تاگروه چهل و هفتنام دادند با 
ابی آثار خود از آراء نسل جوانان با پدران قطع، در ارزی ةجنگ نابود شده بود و رابط

 تر؟کننده هم بیشتر و مجاب ..... مثال آیا بازهمدیگر بهره ببرند 
پس سخن نه بر سر نفی، که بر سر ضرورت ویراستاری است. این ضرورت در 

های فرهنگی که در  آن فرصت ةهم شود، چون در نبودِتر هم می شرایط امروز محسوس
تواند که فراهم  همکاری میان مترجمان را می ةزمینهایی که از جمله  باال یاد شد، فرصت

آورد، ویراستار آخرین گزینه برای مترجم در راه رسیدن به بازخورد اجتماعی از کار 
 خود است.

 ای نموداری: از این رو بار دیگر و در چیکده
 ترجمه بدون ویرایش، متنی منزوی است. -
عرضه کنیم، نشان خامی و  این که بخواهیم متنی منزوی را مستقیم به اجتماع  -

جوع به صاحب اثر به ویرایش خودخواهی است. اما ویراستاری هم که بدون ر
برد، روشی نادرست و آورد، متنی منزوی را به یک انزوای دوم میمی رو اثر

 ناخوشایند که با این حال باب است. چرا؟

یشه و معیار بر اساس اند دیگران «تصحیح» ،شرقی ةن است که در جامعواقعیت ای
با سن و سنتی به معنی است  یمنش ریشه در -باری تصحیح سرخود دیگران -خودی

رنگ در فرد  ،اجتماعی آحادش خودباور مساعد بستر ی که بر منش، عین کلمه توراتی
با  . این کفالتبر فرهنگ همگانی رنگ کفالت در دولت گیرد و تکلیف به خود می

 رسمی ی، نهادیابد یک نهاد اداری هم می ،تابو فراگیر شدن ک صنعت چاپ پیدایش
شود و روش و که نگاه مصححش در قبال هنر و ادبیات برای خود حق وتو قایل می

. حال اما کار این نهاد در استاداری آن ممیزی  یا در اصطالحسانسور  ،کارش ةنتیج
 دواند.موج میوار در پیرامون خود ماند. بلکه شعاعخود فروبسته، در خود فروبسته نمی

خواهد حاصل کارش  مترجم می :کند سرایت می شود وبدل به فرهنگ می یممیز
خواهد  می ناشر شود. دون توجیه، خود ممیز خود میمخاطب نماند، پس با توجیه یا ب بی
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دولتی در دوندگی نباشد، پس با توجیه  م در داالنئرخش نیفتد و داکارش از چ ةدستمای
هم  ، آنیابد می «پیشگیری»خود تمایل به که  یا .پذیرد ابی را نمیکت هر یا بدون توجیه

قلم. چون هر چه باشد یک نهاد رسمی هست که صاحب دادن به بدون اطالع اهبسا گ
فقط هم که  ؛و در پس آن پنهان شد به گردن آن انداختدر نهایت بشود تقصیر را 

دارند، و  یترجم بیشترو م لفؤم ،هایی چون روزنامه و مجله کتاب نیست. رسانه
ادبیات  ةعرصدر ری تنگتری هم. وانگهی در نتیجه شرایط کا ی هم.بیشر مخاطب

ای حقوقی  عینیت ملموس و پایه به عنوان حق تصنیف که به مالکیت معنوی چیزی
و همگانی آن را ممکن بلکه ضروری آور  ، الزامرتیب درک عملیدهد و به این ت می
زمینه  این شرایط ةیی نیافته است. مجموعقبولی رسمی و اجراسازد، در ایران هنوز  می
حتی  به گمانگاه و امری نسبی بشود اذن و اجابت در متن غیر،  سازد تا دخالت بی می

 خالی از عیب بیاید.

در  ویراستاران ةطرف یک جرح و تعدیلدالیل در توجیه و حتی رواج  از جمله دیگر
که هنوز هم به  کیفیت است بیآشکارا های  ترجمهصد باالی ، یقین که درکار مترجمان

و بدیهی کنون البته کشور هم تا ویراستاری ةو جامع بازار فرهنگ هجومی حجیم دارند
گستری  پسندی دامن شود ساده می. بر این اضافه سدی در مقابل آن نبوده استاست که 

تر کردن  ساده ةستیراژها ممکن است ناشری را به وسو ةکه در همپایی با افول پیوست
است که بسیاری ناشرین  این عواملنظر به  . احتماالًمتن در راه حفظ خواننده بیندازد

محض امضاء مقابل مترجم  ای که صرفاً شده تدوین سویه در قراردادهای از پیش و یک
ای اند( تبصره ترجمه را تحویل گرفتهکه متن  ها بعد از آن )آن هم اغلب ماه گذارند می

 دانند. که حق ویرایش نهایی را مال خود می آورند مبنی بر اینهم می
گیری ترجمه و چاپ  از حیث روانشناختی هم که نگاه کنیم، ویراستار در روند شکل

ممکن است امری خاص بر او مشتبه آن جا  ةواسط به تاده است که کتاب در جایی ایس
تن ایستاده است، آن هم در مقام صیقل نهایی م ةد. او در پایان کار مترجم و در مرحلشو

، که در این مملکت کم هم یافت جویی خودپسندی حال نیموکیل و معتمد ناشر. 
شود، کافی است این گمان برش دارد که معلمی است که از دست شاگرد مدرسه  نمی

انشایی را برای تصحیح تحویل گرفته است. این گمان خاصه وقتی شکل و شدت 
تبلیغاتی و تجاری به  ةاز سر انگیز صاحب نام را صرفاًفردی  ،ن ناشریابد که این یا آ می

آید که یکباره مترجم  جاست که بسا پیش می عنوان ویراستار کنار نام مترجم بنشاند. این
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جای جبرانی مانده  که از آنبیند و گاهی دیرتر  خود را در مقابل عمل انجام گرفته می
ای بدون  اند، آن هم مرده مرده رفتار کرده مثل متنی صاحب شیابد که با متن باشد، درمی

 نامه، چیزی نه کم نه بیش از این. وصی و وصیت
این نهضت  ةنهضت ترجمه در ایران مبنای آکادمیک و دانشگاهی ندارد. تاریخچ

های اخیر و معرفان مدرنیت ادبی جهان به هر کجا  دهد که بیشتر مترجمان دهه نشان می
خودآموزی بوده است و به هر کیفیتی هم که دست  ةاند، همه بر پای هم که رسیده

اند. کمتر هست مترجمی که از همان ابتدای  اند، دود چراغ خورده همت خویش یافته
های بد یا حتی  دانیم هم که هنوز درصد ترجمه کار خود پخته و کامل بوده باشد. و می

 ن نشر، بسیار باالست.أش دون
ویراستاری از چه قرار است؟ آیا دست کم امر ویراستاری در این وضع  در این میان
آکادمیک برخوردار هست؟ یا که در این حیطه هم همت خودی  ةکشور از پشتوان

ت که نان هلدرلین هنر تنها به استاد اس ةگیرد؟ و اگر به گفت کار قرار می ةدستمای
پیش نیاید که  اد باشد؟ وی خود شست که به راستی از استادهبخشد، چند ویراستار  می

گفته به  -بگیرد، یا به کار خستگی یفصدر تورا  «دهفزاین» صفت فاعلی محض نمونه
 ؛بپندارد «تیره»شده است،  «طیره» خود ای را که از گستاخی رعیت خلیفه -یکی ارجمند

شود؛ و خستگی  نمی «تیره»یره شد، ممکن است سرخ شود، ولی جایی که خلیفه اگر ط
تابی  بی چیز دیگری، مثالً ةتواند فزایند خود نیست، بلکه فقط می «فزاینده»هم خود 

 باشد.
شوروی سابق روزی گفته بود سوسیالیسم یک نظام اجتماعی  خروشچف، رهبر

ندارد. این یک  ش توجیهینخواستند، تحمیلاگر مردم آن را مطلوب است. با این حال 
شامل؛ خواهی ویراستار در کار خود  ویراستاری همامر اصل کلی اخالقی است و بر 

بیفزاید، باز  ای ترجمهبر کیفیت  دی خوأر ر اساساد باشد یا نباشد. یعنی اگر هم باست
تکیه کند، راضی نباشد با  مردم غیرنباشد که در ضعف خود بر  شاید مترجم راضی

چه اش بگذرد.  چوب زیر بغل دیگران راه برود. بلکه ترجیح بدهد از چاپ ترجمه
 «تصحیح»به  یهر منت و شرط با قبولاست  ی گفته است که هر مترجمی حاضرسک

به دور از چانه و بهانه است. انگ  حقی ،مستدل تن بدهد؟ طلب ویرایشیاش  ترجمه
. استحقوقی این امر  ی در درکنشان خام ،بینی زدن بر این حق وسواس و خرده

که باشد، خدشه بر یک اصل  ویرایش بدون اذن و اجازه با هر توجیه و دلیلی هم
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 ةربطی به ادبیات ندارد، بلکه از مقول اخالقی است که در ماهیت و مطلقیت خود اساساً
 رعایت امانت است.

مگر پرسش و  ؛زخورد اجتماعی دادن به کار مترجمویراستاری چیزی نیست مگر با
باز پاسخ، تشکیک و رفع تشکیک متقابل میان مترجم و ویراستار. این همکاری 

نباشد. جایی که بیشتر  متن اصل آشنا هموقتی که ویراستار به زبان  شود تر می ضروری
فهمی هم  نند، دیده شده است که آشکارترین کجداانگلیسی  نشر صرفاً ةستاران حوزویرا

متنی آلمانی، به راحتی از غربال این یا آن ویراستار گذشته است. به هر روی  ةدر ترجم
 نی در دستگاه ناشران ایرانی هنوز هم به نسبت غریب است.دست کم زبان آلما

زبان بیگانه است و ویراستار هم مدافع  ةمترجم به حسب ذات کار خود نمایند
 توانند و چه بسیار که از هم میها، این د در داد و ستد میان زبان زبان بومی.هنجارهای 

 «اهل کتاب»که تفاهم  دو  چه شرایط ذهنی و عینی بر دنیای نشر حاکم استبیاموزند. 
 کند؟ را تا این حد مشکل می

 پسندی  ساده ةای بر پدید اما حاشیه
گوید. )واقعیت  میآب که خشکید، باغبان هم باغ را ترک  ةگوید چشم درکی منطقی می

های آن از دست رفتن ارج مترجم  خشکد و یکی از نشانه نشر می ةاین است که چشم
و رفتاری بر همین  بیند می مشتری متاع بی ةکنند عرضه او رادر چشم ناشر است که 

از جمله  در سرآغاز خود ، آن هم جایی که چرخ نشرگیرد در پیش میبا او اساس هم 
، در روزگاری که روز به روز خوانندگان آید.( باری با کار اوست که به حرکت در می

ی دیگر باید جست، به های این مشکل را در جاهایند، علتکنترک مطالعه میبیشتری 
به متون ساده، در رفع این مشکل چندان  گسترده آن را. رجحان دادن ةهمچنین چار

دو  هر پسندیپسندی و مشکل دهد سادهمطالعه نشان می ةکارساز نیست. زیرا تاریخچ
شوند. گوته که های محسوس میی هستند که به ندرت دچار نوسانهای دیرزیستپدیده

پسندانه است، در روزگار خود، یعنی بیش از دویست و پنجاه سال لتمام آثارش مشک
ها را  گونه کتاب ترند. او خود این پسند پرفروشهای ساده کرد که کتاب پیش، گله می

خواند و استداللش هم برای این نامگذاری این که آب زیپو ارزان است و  می «آب زیپو»
همه رقیب قدرتمند صوتی  و که کتاب ایندر نتیجه خریدار بیشتری دارد. در روزگار ا

ها بیندازیم. از طرفی امروز هم که  و تصویری نداشت که بخواهیم گناه را به گردن آن
اند، باز کتاب  این همه رقیب قدرتمند صوتی و تصویری در برابرش قد علم کرده
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وته تا ای مانند گوته روی زمین نمانده است. از خود بپرسیم از گ پسند نویسنده مشکل
بیافریند اگر  توانست بود و چه شاهکاری میدانته، از نظامی تا کافکا، کدام ادیب ادیب 

خود با خواننده قرار دهد؟ آیا به راستی  ةپسندی را معیار رابط خواست ساده که می
پسند است که در نهایت بر زمان دوام  چنین نیست که درست برعکس، اثر مشکل

 ی افت میزان مطالعه باید که در جاهایی دیگر گشت.هادنبال علتپس آورد؟  می

 ای نموداری:بار دیگر چکیده
یابد که پیش از چاپ از  هنگام بازخورد اجتماعی میبوقتی متن ترجمه تنها  -

 نگاه غیر بگذرد.
نبود هر امکان دیگر، همکاری ویراستار با  ، در شرایطهنگامبراه سالم بازخورد  -

 مترجم است.

یفیت برخوردار شود که ترجمه از حداقل ک می پذیر تی امکانویرایش تنها وق -
 آن بارها دشوارتر است. ةدوبار ةبدون کیفیت از ترجم ةباشد. ویرایش ترجم

های خود  به ضعفه در طی مراحل نخست ویرایش، خود برای مترجمی ک -
و سراسری  سویه نمونه رهگشاتر از ویرایش یک ةوقوف بیابد، اشاره و ارائ

تر  هزینه تر و کم تفاهمرای، پ تواند ویرایش را چند مرحله است و می توسط غیر
 استقالل مترجم بیشتر حفظ خواهد شد. ،شیوه که با این تر آن مهمکند. 

تواند حتی  نگاه در ضمن اقتصادی به کتاب، حق مشروع ناشر است و می -
 معیار غایی او باشد.

تواند حتی  ست و مینگاه در ضمن فرهنگی به کتاب، حق مشروع مترجم ا -
 معیار غایی او باشد.

مالکیت معنوی در نهایت از آن مترجم است، همچنان که قبول یا رد متن از  -
 تعارف ناشر. اختیارات بی

***** 
 


