
 

 
 1آمریکاادبیات مدرن فارسی در  ةترجم
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 توننکیتیسیا ل
 پور نظیر خواجه بیترجمه 

 
اجتماعی عوامل بینافرهنگی در تولید، توزیع -نقش سیاسیهای مرتبط با  راستای پژوهشدر 
های انگلیسی هترجم ،(، این مقاله2007؛ ولف 2010ها )گمبیر و دورسالئر  ترجمهپذیرش و 

ترجمه دهد کرده و نشان میتحلیل را سال اخیر  30ادبیات مدرن فارسی در ایاالت متحده در 
( 1996بوردیو ) ةگفت ادبی، به ةحوزتالقی دارد. های دانشگاهی، سیاسی و ادبی  کجا با حوزه

یک فضای اجتماعی ساختارمند است که در آن عوامل برای حفظ یا تغییر جایگاه خود 
زیرا بر وفق منطق بازار مرتبط است اقتصادی  ةبا حوزاز یک سو ادبی  ةحوز کنند.مبارزه می
از آنجایی که کتاب یک از سوی دیگر، یک کاالی تجاری است.  ،کتابو کند رفتار می

تمرکز من در کند. رفتار میة ادبی برخالف منطق بازار هم نمادین هم هست حوز ةسرمای
این های فارسی به انگلیسی در  چون بیشترین ترجمهست حوزة ادبی آمریکااین مقاله بر 

های انگلیسی  % ترجمه88ام،  آوری کرده ی که جمعهایطبق دادهرفته است. گکشور صورت 
که سهم ناشران انگلیسی  حال آن اند،کردهناشران آمریکایی چاپ را ادبیات مدرن فارسی 

 بوده است. % 2کانادایی فقط شران و سهم نا% 10
دهد که  نشان میکند، که یونسکو آن را منتشر می ایندکس ترنسلیشنوم عمرجکتاب 

شاعران کالسیک و ها ترجمه شده،  هایشان به دیگر زبان کتاب نویسندگان فارسی که اغلبِ
های ترجمهترین  پرفروش ،رومیهای ترجمهدر ایاالت متحده،  مذهبی هستند.نویسندگان 
ترجمه شده، هیچ  بیشترکه آثارشان ادبی  ةده نویسندمیانِ در  (.2002ز )تامپکینشعر است 

پدر رمان مدرن فارسی او را حتی صادق هدایت که ، شود نمیمعاصر ایرانی دیده  ةنویسند
به میزان کمتری مهد که ایران مهد شعر است و  توجه به این(. با 2012b)یونسکو  دانندمی
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ترجمه نشدن اما . برانگیز نیست تعجب آنچنانمطلب ین ا، مذهبی و فلسفیهای اندیشه
، متون معاصر ةترجمدر انتخاب و نیازمند تحلیل است چرا که  یراندبی اا مدرنِنویسندگان 
  تر است. آشکاربسیار  ایدئولوژیتاثیر  ،متون کالسیک در مقایسه با

ترجمه برای بررسی موضوع ترجمه از فارسی در  ةسیاسی الرنس ونوتی دربار ةنظری
او دربارة نامرئی  ةایاالت متحده بسیار مناسب است، گرچه تحلیل من موردی نقض بر نظری

های ادبیات مدرن ژاپنی به انگلیسی در  بودن مترجم خواهد بود. وی در تحقیقی که بر ترجمه
معیاری برای ها در آمریکا  ترجمهکند که این  انجام داده، ادعا می 1960و  1950های  دهه

(. به زعم ونوتی، خوانندگان غربی 1998)ونوتی کنند ایجاد میادبیات ژاپن  ةداوری دربار
. در مورد انتخاب دهندها تصویری از آن کشور به دست میکنند این ترجمه فکر می نهایتاً

دیگر و لذا به معنی کتاب برای ترجمه هم، انتخاب یک کتاب به معنی حذف کتاب 
(. این مطلب در مورد 67دادن به یک جنبه از یک کشور بر جنبة دیگر است ) ارجحیت

اغلب های ادبیات مدرن فارسی را ترجمه ،انگلیسی خوانندگان معاصرکند. ایران نیز صدق می
هایی مثل  . این نکته را از اظهارنظر خوانندگان در سایتبینند ای از ایران مدرن می استعاره

فارسی به این دلیل الزم دانستم که بر ادبیات مدرن شود فهمید. آمازون و گودریدز می
انقالب سال آغاز یعنی ، انتخاب کردم 1979مورد بررسی را سال  ةآغاز دورنم. تمرکز ک

اما یران و آمریکاست. نقطة عطفی در روابط فرهنگی میان ا ،اسالمی، چرا که این واقعه
پایان گرفتم  تصمیمکه  . دلیل اینکمی تصادفی استبررسی پایانی دورة مورد  ، تاریخ2011
اند. به وجود آمدهجدیدی روندهای که دیدم  بررسی قرار بدهم این بود ةرا پایان دور 2010

با هدف سسات جدید ؤظهور م از پرینوش صنیعی یاسهم من های پرفروشی مانند  ترجمه مثالً
کندل  بنیادِی ادبیات ایرانی، مانند بنیاد سعدی یا انتشارات بریتانیایی/ایران سازیِ جهانیویژه 

 طلبد. پژوهش دیگری را می 2010در دهة روندهای جدید توضیح اند فاگ. 
فارسی مدرن دبیات های انگلیسی اترجمهکاملی از فهرست پژوهش فعلی،  برای

شود.  آغاز می 1921از محمدعلی جمالزاده چاپ روزی روزگاری  با آوری کردم که جمع
 عددصد اند به  چاپ شده 2011و  1979بین های  سال ةها که درفاصلترجمهتعداد این 

شرحی بر کتابشناسی ادبیات فارسی ترجمه شده به انگلیسی  پایةرا بر فهرست رسد. تهیة  می
ایندکس جستجو در از علیرضا انوشیروانی شروع کردم و آن را با  تاکنون 17از قرن 

 .کامل کردم آمازون، کاتالوگ کتابخانة کنگره، پایگاه دادة کتابفروشی آنالین ترنسلیشنوم
شناسند که در  مترجمان ادبی در آمریکا پرسیدم آیا متن دیگری را میبسیاری از عالوه از  به
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، لفمؤکردم: برداری  ها را یادداشتجزئیات این ترجمهتمام . باشدنیامده فهرست این 
 عنوان، مترجم، تاریخ چاپ ترجمة انگلیسی، تاریخ چاپ اصل فارسی، نام ناشر انگلیسی و

های انگلیسی  محل چاپ، ژانر کتاب؛ و همچنین جزئیات مترجم شامل شغل و ملیت. ترجمه
المللی  ندرت در سطح بین ها بهرجمهکه این ت شده در ایران را در فهرست نگنجاندم چرا چاپ

های این  کتاب شوند و بنابراین در دسترس عموم خوانندگان آمریکایی نیستند. توزیع می
شامل داستان )رمان و مجموعه داستان کوتاه(، مقاالت، نمایشنامه و شعر را فهرست ژانرهای 

های داستان کوتاه  ترجمه های ادبی وهای کودکان و نوجوانان و نیز گلچین ود اما کتابشمی
  گیرد.شده را در بر نمی که در مجالت منتشر

کنم و میترجمه از فارسی شروع  ازار ترجمه در آمریکا، مخصوصاًتوصیف ببا بحث را 
سپس به گیرد. در چه فضایی صورت میفارسی ادبیات مدرن ترجمة دهم که توضیح می

کنم و با بررسی مقبولیت یک رمان  های فارسی را تحلیل می صورت کمی و کیفی، ترجمه
 به پایان خواهم برد.بحث را مدرن فارسی در ایاالت متحده 

سهم آن از کل زیرا بدنام است،  یش بسیارها بازار ادبی آمریکا به خاطر تعداد کم ترجمه
متون ادبی، پژوهشی توسط سازمان ملی هنر ورد مرسد. در  % می3های منتشره فقط به  کتاب

ر ایاالت دشده  داستانی و شعر منتشراثر  12828از بین دهد  مینشان صورت گرفته که 
کل آثار ادبی و  %2یعنی کمی بیشتر از آن ترجمه بودند، تای 297فقط  1999متحده در 

  (.25، 2007آلن، ) شدههای منتشر کتابکل % 1کمتر از 
اقتصادی کشورهای  ةکیف ترجمه دخیل است سلطو در کمدیگری که ی فرهنگعامل 

فرهنگی نیازمند  ةپیداکردن سلطگذاری برای  جهانی است. سرمایهنظام زبان در  انگلیسی
سرمایه است، که در درجة اول در اختیار ایاالت متحده، و به میزان کمتری بریتانیا )اما نه 

 که ها آمریکاییچنین استدالل کرد که  توان پس می نیوزلند( بوده است. استرالیا یا مثالً
های  شده به زبان های نوشته کتابای به خواندن  اعضای فرهنگ مسلط جهان هستند، عالقه

کافیست آمریکا را از این جهت با کشوری مثل فرانسه مقایسه کنیم: در  .دیگر ندارند
، 2011رسد )آسولین  میکل انتشارات % 18است، و به ها بسیار باالتر  درصد ترجمهفرانسه 

بین  ها معموالً در ایران ترجمهگیرد. بسیار صورت می ای، ترجمه حاشیههای  در فرهنگ (.5
 شود و بازار بسیار خوبی برای ترجمه وجود دارد از کل انتشارات را شامل می% 22تا  20

، بزرگترین 2011و  1979ترجمه بین  7981(. در واقع انگلیسی، با حدود 19، 2003)آرنولد 
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 ةترجم 350ساله در ایاالت متحده فقط  30دورة در همین . شده در ایران است ترجمه زبانِ
 (.2012a)یونسکو چاپ شده است فارسی 

فارسی را با ادبیات  اگر ادبیاتشود.  ندرت ترجمه می ند ادبیات فارسی بها برخی مدعی
ادبیات فارسی به انگلیسی آنقدر هم بد  ةبینید که وضع ترجمترک مقایسه کنید می مثالً

شود این رقم برای میترجمه انگلیسی متون ترکی به کل درصد از  05/0که  نیست: در حالی
دة ، به لطف نویسندة پرفروش ترک اورهان پاموک برنرسد. ادبیات ترکمی 08/0ایران به 

وجود  مشابه ایرانی برای پاموکدر بازار آمریکا نمود بیشتری دارد. جایزة نوبل ادبیات، 
 در انتخاب میزان و نوع کتاب برای ترجمه دخیل است، الزم است از آنجا که قدرت ندارد.

هیچ (. 1992لفور، بیاندازیم )نگاهی هم ها  مین مالی ترجمهأسسات در پیشبرد و تبه نقش مؤ
ومتی از طرف ایران وجود ندارد که انتشار متون ادبیات فارسی را در خارج حمایت حک

ها غالب ترجمهاش ارتقا دهد. بنابراین  تشویق کند یا فرهنگ ایرانی را در اشکال غیرمذهبی
 گیرد. به همت اشخاص صورت می
ها به دست حداقل یک  % ترجمه76بینیم  را تحلیل کنیم، می اناگر خصوصیات مترجم

پرور، استاد فرهنگ و  انجام شده است. یک نمونه مترجمِ پرکار محمد قانون  جمِ ایرانیمتر
به ایاالت متحده نقل مکان  1979های خاورمیانه در دانشگاه تگزاس است. او قبل از  زبان

چهار  2008و  1982های  سالبین پرور قانونالتحصیل شد.  کرد و از دانشگاه تگزاس فارغ
% از 61عالوه به (.1)شکل  ه استدوتا را با مترجمان دیگر ترجمه کردکتاب را خودش و 

دلیل آن . آیند حساب می هشخصیتی دانشگاهی بکه  هانجام شدانی به دست مترجم ها ترجمه
این از  صرفاًتواند کند نمیهایی مثل فارسی ترجمه می که از زبانمترجم ادبی این است که 

عالوه، محققان  بهآید. حساب می بهرجمه فعالیتی ثانوی ت راه امرار معاش کند در نتیجه
ها  این مترجمان در مصاحبه. برای نشر کتاب استفاده کنندخود دانشگاهی توانند از اعتبار  می
شان را هایی از ترجمهنسخه ندارد و معموالًمادی ترجمه برایشان اهمیتی  ةگویند که جنبمی

فارسی در درجة اول مرتبط با حوزة ادبیات پس ترجمة  گیرند.به عنوان دستمزد می
مقداری سرمایة فرهنگی تواند کند اما میمیو درآمدی اندک نصیب مترجم  دانشگاهی است
  آید. نمی حساب همیشه امتیازی به ها ترجمه افراد ةدر آمریکا در رزومگرچه هم کسب کند، 

که انتشارات دانشگاهی بدانیم ، جالب است ادبی ةرغم اهمیت محققان در حوزة ترجم علی
وابستگی به لطف محققان مترجم کنند.  نمیایفا های فارسی  نقش مهمی در انتشار ترجمه

ند آثارشان را در سلسله انتشارات توان می نشگاهدرون دا های مندی از شبکه بهرهو دانشگاهی 



 77///// ترجمة ادبیات مدرن فارسی در آمریکا

گزینند. من ناشران  مستقل را برمی رد وانتشارات خُ اما معموالًدانشگاهشان به چاپ برسانند، 
ناشران ، و یدانشگاهناشران ، یتجارناشران ام:  به سه دسته تقسیم کرده را از لحاظ فعالیت

چک و مستقل سودده و غیر وچک و مستقل. دستة آخر وسیع است و تمامی ناشران کوک
درصد  57من،  تحقیق بر طبق .گیرد دربرمی که اغلب در یک حوزه تخصص دارند سودده را
توسط درصد  22ناشران کوچک و مستقل، های ادبیات معاصر فارسی توسط از ترجمه
 .صورت گرفته است انتشارات تجاریتوسط درصد  21و  دانشگاهیانتشارات 

ایاالت گرفته در کل  ی صورتها % ترجمه40حقیقت با اینکه انتشارات دانشگاهی  در
رسد می 22های ادبیات فارسی این درصد به  ترجمهدر مورد کند، را چاپ میمتحده 

دانشگاه ، مثل کنند میتری ایفا  مهم ها نقش % برخی دانشگاه22(. در این 2012d)یونسکو 
 مطالعاتِ های گروهِ فعالیتنیز پرور و  های متعدد محمد قانون ترجمهکه دلیل آن  تگزاس

ن زیادی ساکن هستند، نشر چندانی صورت یاآنجا که ایرانبرعکس، . باشدمی خاورمیانه
% 30شمال غربی، در % 40به این صورت است: برحسب مکان نشر ناشران گیرد. درصد نمی
% هستند 20غرب فقط  در حقیقت ناشرانِغرب میانه. در % 2جنوب، در % 28غرب، در 
 (.2006زاده و دیکسون )حکیمکنند زندگی می% ایرانیان در کالیفرنیا 56حالیکه  در

نخست  معموالًکه متوجه شدم ن انجام دادم هایی که با مترجمان و ناشرا مصاحبهدر 
به مه شود و سپس پس از انجام ترجمه کتابی باید ترجد چه گیر تصمیم میاست که مترجم 

بنابراین نقش ای خالف معمول در صنعت نشر آمریکاست. و این رویه دگرد دنبال ناشر می
چرا که اغلب نویسندگان ایرانی  ،کننده استاثر ادبی نقشی تعیینانتخاب در مترجم 

نند و به دنبال معرفی کدر ایاالت متحده هایشان را  دبی ندارند که بتوانند کتاباکارگزار 
دهند ناشر هایی که انجام میمترجمان همیشه برای ترجمهبدیهی است ناشر آمریکایی باشند. 

دارد هم مترجم. کارگزار هم استثناست چون پور  شهریار مندنی؛ در این میان، کنندپیدا نمی
انتخاب کرد، بلکه  ها را برای ترجمه کتابنبود که  Knopfانتشارات در این مورد هم  اما

 تمام شده بود.  تقریباًپیدا کرد، آن هم بعد از اینکه ترجمه را نماینده بود که ناشر 
این  سال 30طی دهد که در  نشان میاند شده انتخابِهایی که برای ترجمه  کتاب تحلیلِ

رویدادهای سیاسی ارتباط مستقیمی با اند و  متحول نشدهچندان از لحاظ ژانر و محتوا ها  ابکت
تا  1979از سال  های جالل آل آحمد که در ادامه خواهیم دید. البته به جز نوشتهندارند، 

هرسال یک تا هشت ، ثبت نشده ای که هیچ ترجمه 2001و  1992 های سال به جز، 2011
توجهی در تعداد  ترجمه شده است. در طول این دوران افزایش یا کاهش قابلاثر ادبی 
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کند: هیچ ژانری  عالوه، توزیع ژانرها در این دوره تغییر نمی ها وجود نداشته است. به ترجمه
 ای بیشتر از ژانر دیگر ترجمه نشده است. در هیچ دوره

هوشنگ گلشیری و تقی مدرسی هر از این قرار است: لف ؤهر مشدة  ترجمهآثار تعداد 
، جالل اثر 6، صادق هدایت اثر 4، سیمین دانشور و غالمحسین ساعدی هر کدام اثر 3کدام 

 همانطور، ترجمه شدهکتابشان لفانی که حداقل سه ؤم. اثر 8و فروغ فرخزاد  ثرا 7 آل احمد
ترجمه شش اثر آل احمد، که جز  هبهایشان در طول زمان پراکنده است،  بینید، ترجمه میکه 

ین مطلب به این دلیل است منتشر شده است. ا 1988و  1982های  سال بیناز هفت اثرش 
های آغازین انقالب متفکران آمریکائی بسیار مشتاق بودند انقالب اسالمی و  که در سال
 آن از جمله آل احمد را بشناسند. های لوگهای ایدئوبالطبع نوشته

سیمین  شونوسوند، مانند اهبار ترجمه شد هم چندینگان نویسندبرخی آثار ادبی از برخی 
با هشت فرخزاد. فرخزاد فروغ مجموعه اشعار نیز و جالل آل احمد  غربزدگیو دانشور، 

مدت نویسندگان عالوه، برخی  به ها را به خود اختصاص داده است.ترجمه بیشترین ترجمه
بزرگ علوی،  شده دارند: ترجمه اند و بیش از یک کتابِ ایران زندگی کردهاز درازی خارج 

پور، منیرو  صادق چوبک، اسماعیل خویی، محمدعلی جمالزاده، مجید نفیسی، شهرنوش پارسی
آبادی  لتحبیب احمدزاده و محمود دوهمچنین پور، جعفر مدرس صادقی و گلی ترقی.  روانی

 شده دارند. ترجمه بیش از یک کتابِاند ساکن بودهکه در ایران 
اگرچه هیچ کتابی خالی دهد که  نشان می ها داده آل احمد، تحلیلِهای  به استثنای کتاب

که  چرا انتخاب کتاب برای ترجمه تابع وقایع سیاسی نبوده استاز مالحظات سیاسی نیست، 
بیست متوسط طور آمریکا به در آن  ةترجمتاریخ چاپ در ایران و کتاب چاپ تاریخ بین 

رغم تمرکز اخیر آمریکا بر  علی نشان دهدوجود ندارد که هیچ مدرکی سال فاصله است. 
 این وقفه زمانی صورت گرفته است. کاهشی در یا ایران، افزایش 

متونی که برای تکمیل کنم. شده  ترجمهی متون یمحتوا را با تحلیلِ یِکمّ مایلم این تحلیلِ
آمریکایی چندان  ةها برای خوانند و خواندن آن گرا هستندنخبه اند کامالًترجمه انتخاب شده

شود نه متونی که بیانگر عالیق ادبیات ها دیده می پسند در میان آن آسان نیست؛ نه متون عامه
ها محسوس  بودن در آن روشنفکرانه است و ردپای ایرانی کالسیک باشد. این متون کامالً

فتانه  بامداد خمارِمانند  پرفروش های نوز هیچ ترجمة انگلیسی از عاشقانهه مثالً است.
 ترجمه نشده است.  جوادی سید حاج
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رویت  وضوح قابل های روشنفکرانه بههای این متون برخی شاخصهدر بررسی ترجمه
این است که مترجم  آمریکاییاستراتژی اصلی ترجمه در فرهنگ گوید میونوتی . است

فارسی  مدرنِ ادبیاتِ ةکند. ترجمسازی می آمریکایی بومی ةخوانند انتظاراتِمتن را بر طبق 
ترجمه است. چون بیشتر مترجمان این نوع متون پژوهشگران دانشگاهی  ةنقضی بر این شیو

فرهنگی و زبانی های  کنند بسیار دقیق ترجمه کنند و لذا برای توضیح تفاوتهستند سعی می
 کند.که رجوع به پانویس در خواندن متن خلل ایجاد می شوند حال آنبه پانویس متوسل می

های ایرانی  پافشاری بر شاخصیک سیاست هویتی نیز تلقی کرد:  توان میرا سازی  بیگانه
در معرض تهدید است و هم به دلیل از داخل هویتی که هم  به عنوان راهی در اثباتِ

کنند، انگار مجبورند مدام زندگی می کشوراز هایی که خارج  در واقع ایرانی. مهاجرت
گاهی در نکته این مذهبی، فرهنگی و سیاسی بازتعریف کنند. از جهات بودن را  ایرانی

 دهد. خود را نشان می ها در پانویس مخصوصاًفرامتن ترجمه 
بینیم آثار عربی در آمریکا مقایسه کنیم می ةآثار فارسی را با ترجم ةاگر ترجم

 ةگفت کنند بسیار متفاوت است. بههایی که مترجمان فارسی برای ترجمه انتخاب می کتاب
ها  های عربی بسیار سیاسی هستند و ردپای اورینتالیسم در آن (، کتاب2014سعید فائق )

م قاعده متفاوت است. های فارسی از چند استثنا که بگذری محسوس است. در مورد کتاب
کنند، اعم از کالسیک و غیرکالسیک، که ارزش هایی را انتخاب می مترجمان ایرانی کتاب

 کارانه است. محافظهها  انتخاب آنادبی دارد و 
خصوص انگلیسی به دست  های اروپایی و به زیادی به زبانکتب سال گذشته  10در 

خاطراتی هستند به قلم زنان ایرانی این کتب اغلب ترجمه شده است. تبار  یسندگان ایرانینو
برخالف متونی که مستقیم . آذر نفیسیبه قلم  لولیتاخوانی در تهران از جمله کتاب پرفروش

ها چنین کارکردی  ترجمهشوند، نوشته میزبان  انگلیسی مخاطبِ طبق عالیقِو بر به انگلیسی 
حقیقت این بلکه آیند، حساب نمی نگی بهها اسنادی فرهترجمهخواهم بگویم  نمی ندارند.

المللی و این  ها در اصل برای مخاطبی ایرانی نوشته شده نه مخاطبی بیناست که این ترجمه
های فارسی را بر اساس کیفیت  کتاب ،کند. مترجمانمخاطب در جریان ترجمه تغییر نمی

هایی را که از فارسی صورت زبان ترجمه انگلیسی ةکنند اما خوانندها انتخاب می ادبی آن
که این محتوا چقدر پاسخگوی نیاز  کند و اینها قضاوت می گیرد بر اساس محتوای آن می
 ها به شناخت ایران است.  آن
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داستان کوتاه کنند، هم ترجمه می شعرهم ، مترجمان شده های ترجمه کتاب از لحاظ ژانر
شعر و داستان کوتاه اختصاص دارد.  بههای ادبی  گلچینصد از . حدود بیست دررمانهم و 

براساس ژانر است یا براساس کیفیت ادبی آثار و توان گفت که انتخاب مترجمان  آیا می
تولید ادبی در ایران منحصر به شعر و داستان است و از آنجا که ربطی به ژانر آنان ندارد؟ 

باالتری در نظام ادبی ایران از جایگاه شعر یا داستان نشان دهد ندارد که وجود چون دلیلی 
معیار انتخاب کتاب برای ترجمه نیست. از طرف دیگر،  ،است، به گمان من ژانر برخوردار

با این ند. خوا زیاد شعر نمیآمریکایی نیست چون  ةداستان مطلوب خوانند ةشعر به انداز
ن است که از شعر داستان ترجمه شود ای ةشود شعر به اندازترتیب دلیلی که باعث می

 برند. ها از این  تصویر مثبت بهره میکالسیک فارسی تصویر مثبتی وجود دارد و ترجمه
شعر مدرن ایرانی سمت به ای را که به اشعار رومی وجود دارد برای مثال مترجمان عالقه

ها خود ایرانیان به شعر است. نسبت ترجمه ةشعر عالق ةکشانند. دلیل دیگر برای ترجممی
درصد داستان کوتاه،  26درصد شعر،  29درصد رمان،  30برحسب ژانر به قرار زیر است: 

 درصد نمایشنامه. 5غیرداستانی خالقانه و های نوشتهدرصد  10

آثار برخی با معیارهای ایرانی نیست. بق اطم ی ترجمه کامالًکتاب براانتخاب حال،  ااینب
مقدار کمی اند و از سیمین بهبهانی  و ترجمه نشدهمثل کلیدر و اشعار احمد شاملمسلم ادبی 

هایش هم در  هم در داستانجالل آل احمد،  نویسندگان )مخصوصاً. برخی است رجمه شدهت
 (مثل تقی مدرسیتعلق دارند )آمریکایی -که به جامعة ایرانیو نیز نویسندگانی مقاالتش( 

و  نویسد ی که مدرسی میعالوه، متون بهاند. هجایگاهی باالتر از آنچه در ایران دارند پیدا کرد
( 1998بیرد )گیرند. جای میتولید رز میان ترجمه و مدر ، کند به انگلیسی بازنویسی می

آداب  ةترجم The Pilgrim's Rules of Etiquetteسادگی گفت که  توان بهگوید نمی می
اصل آن حاصل خالقیت  ةاندازاست بلکه بیشتر یک اثر جداگانه است که به فارسی  زیارت
آمریکایی به نویسندگانی که در ایران زندگی -ایرانی ةتوجه بیش از حد جامعاست. 

جامعة معیارهای ضاد با کنند شاید بیانگر تمایل آنان برای ایجاد معیارهایی ادبی مت نمی
ج از ایران آثار ادبی ایرانیان ساکن در خاربه حد کافی ای که باشد، جامعه ایراندانشگاهی 

صی که در باال ذکر شد، چرا که به بازتابی است از ارتباطات شخشناسد. شاید هم را نمی
 کند. یک شبکه اشاره میدرون ها  آمریکایی-ایرانیهای نوشته

کرد تمایل ذکر کتاب برای ترجمه انتخاب مورد ای که باید در  آخرین شاخصه
ترجمه  کریستف باالئیتوسط مترجمان به تنوع است. عمده آثار ادبی فارسی به فرانسه 
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را زویاپیرزاد و فریبا وافی  ةآثار برجستکل تا با انتشارات زولما قرارداد دارد شود. باالیی   می
که مترجمان دلیل آن این است آیا ند. اما در آمریکا وضع چنین نیست. کترجمه 

یک نویسنده را  ةنشد کنند وقت زیادی دارند دیگر آثار ترجمهزبان احساس می یگلیسان
کل آثار تا  ،ترجمه کنندادبیات ایران را بهترین آثار دهند  ترجمه کنند و لذا ترجیح می

درست همانطور که ما اهم اهمیت زیادی دارد فرانسه زمان در  ةلئیک نویسنده را؟ مس
از طریق ترجمه ادبیات مدرن فارسی که برای شناساندن ی یها استراتژیمتفاوتند مترجمان 

محققان دانشگاهی  آمریکا مترجمان که عمدتاًدر . در دو کشور متفاوت استبرند کار می به
در توضیح هستند در پی آنند که تصویری جامع از ادبیات مدرن و معتبر ایران ارائه کنند. 

سانسور یک مدرن فارسی در ایاالت متحده: اثر یک حبوبیت ممایلم مثالی بزنم از این نکته 
 پور. شهریار مندنی به قلم داستان عاشقانة ایرانی

برای درک میزان محبوبیت این رمان خاص، اجازه بدهید فروش آن را با  فروش دیگر 
دارند، های خود اظهار میدر مصاحبه ناشران و مترجمانآثار ایرانی مقایسه کنیم. آنطور که 

بین  معموالًشوند منتشر میمستقل پا و های آثار مدرن فارسی که توسط ناشران خردهترجمه
نسخه  1000به  دانشگاهیرسند. این تعداد در مورد ناشرین به فروش مینسخه  2000تا  500
پور تنها از میان صد کتابی که در این پژوهش مورد استفاده واقع شد، کتاب مندنیرسد. می
است. این کتاب که مترجم آن سارا « خوب فروش شده»توان گفت ابی است که میکت

خارج از حوزة به چاپ رسید،  2009 سال در Knopانتشارات خلیلی است و توسط 
از این کتاب نسخه  16000حدود . سر و صدا کرد های روشنفکری واقعاً دانشگاهی و حلقه

حبوبیت، از لحاظ مبه فروش رسید.  2011تا  2009دو سال یعنی از سال  ةدر فاصل
« یو اس ای تودی» نگتن پست وکه در واشاست  شونووسترین کتاب به آن رمان  نزدیک

پور مخاطبی عام را هدف گرفته  . رمان مندنیکتاب خوانده شدیک کلوب در معرفی شد و 
یلم توضیح . در اینجا ماکندکه سووشون بیشتر مخاطبی دانشگاهی را جلب می است حال آن

 2000یا  1000 هایی که  پور چنین تیراژی داشته و فرق آن با رماندهم که چرا رمان مندنی
 فروشند چیست.می نسخه

هرگز به فارسی چاپ وشته شد اما به فارسی ن یک داستان عاشقانة ایرانیسانسور رمان 
به دلیل نفوذ تبلیغی  برخوردار بود.معتبر عمده و  تجاریِ یک ناشرِاز حمایت این رمان . نشد

ادبی و  ةدر دو نشریسال اخیر  30در ایرانی است که  پور تنها رمان این ناشر، رمان مندنی
نقد هم در کل هر دو شود. نقد می« نیویورکر»و « نیویورک ریویو آو بوکز»بسیار معتبر 
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اعی ایران نقد اجتم ةمنتقدان هم طبق روال همیشگی به جای نقد ادبی در ورطمثبت هستند و 
پردازند و بین  افتند بلکه به بررسی عناصر صوری و شگردهای روایی نویسنده مینمی

  کنند. توازن برقرار میاظهارنظرهای ادبی و اظهارنظرهایشان در باب شرایط اجتماعی ایران 

از هایی امهپور اغلب ن مندنیمحبوبیت رمان در میان عامه کتابخوانان، میزان در مورد 
از بازخوردهای مثبتی در سراسر کشور در جلسات کتابخوانی کند و  گان دریافت میخوانند
ساده راه توان کمیت این بازخوردها را به سادگی تعیین کرد. یک نمی، اما گیردمیحضار 

اینترنت است.  اظهارات خوانندگان کتاب در جستجوی کتاب مقبولیت برای بررسی میزان 
کتاب نقدهای  و)به اختصار سین(  داستان عاشقانة ایرانینسور یک سانقدهای مقایسة 

های مختلف در  ر وبگاهد الم()به اختصار به انگلیسی نوشته شده  خوانی که مستقیماً لولیتا
  :ها از پنج است( )تعداد ستاره :آید در ادامه می 2012مارس 

 .ستاره 5/3نقد،  420 الم، تارهس 5/4نقد،  9سین  :دات کام آمازون
 43/3نقد،  4012الم ، اظهار رای( 437) ستاره 5/3نقد،  119سین  :ات کامد گودریدز

 اظهار رای(  40589) ستاره
 ستاره  5/3نقد،  8307الم ، ستاره 5/3 ،نقد 51سین  :دات کامگوگل بوکز

 هزار الیک.14الم الیک،  111سین  :فیس بوک دات کام
یک ناشر اعتبار ، این کتاب از الًاودخیل بودند؟ پور مدنیموفقیت رمان عواملی در چه 

در لف و مترجم ؤ، ماًدومو نیز از امکانات تبلیغاتی این ناشر بهره برد.  Knopfبزرگ مثل 
برای توان ادعا کرد که این کتاب درواقع میبا هم همکاری کردند. لیف و ترجمه أفرایند ت

موفقیتش بخشی از شده و غربی نوشته مخاطب تر،  به طور گسترده ،یا زبان مخاطبی انگلیسی
کند این است که اصل آنچه این گمان را تقویت میتوجه به مخاطب است. به خاطر هم 

هنگام لیف و در فرآیند تألف ؤمدانیم که به فارسی چاپ نشده و در ضمن می کتاب اصالً
عالوه، نویسنده در  بههای مترجم را در نظر داشته است.  دیدگاه های پایانی رمان نوشتن بخش

کریستوفر لیدن  ین رابطة مستقیمی با خوانندگانش دارد.اکند و بنابر ایاالت متحده زندگی می
گوید میپرسد بلکه  نمیسوال موردنظر  دربارة مخاطبِ حتیلف، ؤای با م در مصاحبه

ندارم ت ئجر” دهد: لف پاسخ میؤو م شتهزبان نو ا برای مخاطب انگلیسیپور رمان ر مندنی
 ودتی است دربارة فرهنگ این کتاب فقط برای خوانندگان غربی است. شاید شهابگویم 

خوانندگان  ه دارد که بگوید موقع نوشتن کتابپور اکرا مندنی (.2009)لیدن  “نویسندگان ما
ای دوست ندارد آگاهانه مخاطبش را محدود  هیچ نویسنده ایرانی را در نظر نداشته است زیرا
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توضیح نویسندگان آمریکایی  خواسته برای میگوید که  این را هم در مصاحبه میکند، اما 
وقتی مجبوری پنج سال منتظر باشی تا اجازة چاپ بگیری؛ »سانسور یعنی چه:  واقعاًبدهد که 

  «آورد. رفته را به یادت می های هدر تمام سال چون دائماًشود به زهر تبدیل میوقتی کتابت 
 ةبرای خوانند مشخصاًکلمات برخی  ةدربارتاریخ ایران یا  ةنویسنده دربارعالوه، توضیحات  به

 آمریکایی نوشته شده است. 

از آثار مدرن ادبی ایران در این سه دهه نقد  یدیگر ةهیچ ترجم پور، به جز رمان مندنی
چاپ نقد و اکنون برای . البته «نیویورکر»در نه  «ریویو آو بوکس نیویورک» نه درنشده، 
مثل مجالت و  ،هستهم های دیگری  های سنتی رسانه ها به جز ضمایم روزنامه کتابمعرفی 
کنند. برای  میکه ادبیات مدرن فارسی را بررسی  یکوچکمجالت نیز های آنالین و  وبالگ
ام که یکی از مجالت  برخورده Kirkusدر فارسی آثار  ةترجمبه نقدهای متعددی از مثال، 

عموم خاص دارند و از دسترس  اما چنین مجالتی مخاطبآمریکاست. در مهم نقد کتاب 
نیست. علت ادبیات مدرن فارسی خبری از زیون، یتلوعمومی و های  رسانهدر بدورند. مردم 

ثر ؤآن جدید است، تبلیغ م ةوقتی که نویسند این است که برای معرفی کتاب، مخصوصاًآن 
آن کتاب نوشته یا ساخته  ة تلویزیونی مستقلی دربارةای مستقل یا برناماین است که مقاله

ثرتر از معرفی کتاب هستند زیرا ؤهای مستقل م ها و مقاالت و برنامه شود. مصاحبه
خواندن نامند دوست دارند قبل از  می« خاطرات ةعقد»خوانندگان به دلیل آنچه که آن را 

 کتاب با داستان زندگی نویسنده آشنا بشوند.   

های ویژه و تخصصی چاپ که مجالت تخصصی ادبیات در آمریکا شماره به دلیل این
، اما در کل بازار نشر تر استشده شناختهدر فضای دانشگاهی مدرن فارسی کنند، ادبیات می

ادبیات هم  در فضای دانشگاهیالبته تیراژ ترجمه ادبیات فارسی بسیار ناچیز است. آمریکا، 
سانی رای کب دانشگاهی راه نیافته است و  بیشتر ببه کتو چندان آشنا نیست مدرن فارسی 

گلچین ادبیات » ةدر آخرین شمار مثالًشناخته شده است. که تخصصشان زبان فارسی است 
؛ نشده استذکری از ادبیات مدرن فارسی هیچ  چاپ شده 2012 سال که در «جهان نورتون

غالب آثار ادبی کالسیک گرچه وارد تاریخ ادبیات جهان نشده ادبیات مدرن فارسی هنوز 
 آید.حساب می ی از تاریخ ادبی جهان بهجزئشک بیفارسی 

دهد  مینشان  2011و  1979های ادبیات مدرن فارسی در ایاالت متحده بین  رجمهبررسی ت
از لحاظ کمیتِ ی همطراز با آن دیگر کشورها ادبیاتفارسی در مقایسه با  ادبیاتکه گرچه 

ادبیات معاصر فارسی  ،در بازار ادبی آمریکاعقب نیست، اما به طور کلی شده  کتبِ ترجمه
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که در باال اشاره شد، این است که مترجمان  آید. یکی از دالیل این امر، چنانچشم نمی به
 ةگفتند که انگیزن در مصاحبه با من میاقتصادی ندارند. این مترجما ةادبیات فارسی دغدغ

ها استاد دانشگاه  مالی نیست چون شغل دیگری دارند. بیشتر آن ةلها از ترجمه مسئ اصلی آن
فرهنگی  ةبرند در پی سرمایهستند. این مترجمان عالوه بر لذتی که در خالل ترجمه می

ای که  ن لذت خالقانهپس عالوه بر آکنند. این آثار کسب می ةهستند که از طریق ترجم
آیند که سرمایة  به این خاطر پدید می ها عمدتاً آورند، ترجمه برای مترجم به همراه می

توان نتیجه گرفت که حوزة ترجمة فارسی طبق  میپس فرهنگی بیشتری به همراه دارند. 
عالوه،  . بهاست دانشگاه ةحوزخصوص  های دیگر به با حوزهتضاد بوردیو، در  ةنظری

“ سازی بومی” کنند، تردید دارند که متن را به تعبیر ونوتی ی که از فارسی ترجمه میمترجمان
بینید که پاموک بعد از  توجه کنید میهای پاموک به انگلیسی  سیر ترجمهاگر به کنند. 

المللی شناخته شد.  در سطح بین اسم من گل سرخ استششمین کتابش یعنی  ةانتشار ترجم
. پاموک سه مترجم عوض کرد تا شده بودندمورد انتقاد واقع  شدیداً مترجمان قبلی او

 (.161-160، 2012)تورکان  نظر خود برسدتوانست به مترجم مورد
توان آن را چیزی که میدهیِ شکلان ایرانی در نقش مهاجربررسی همچنین این 

این  کند.میدر آمریکا دانست روشن « فارسیدبیات مدرن ا ةشداصیل و پذیرفته ةمجموع»
ها ترجمهشناسیم متفاوت است. این ای که در ایران به این نام میبا مجموعه مجموعه قطعاً

-جامعة ایرانیعالیق  ةدهند که گویای روابط میان ایران و آمریکا باشد، نشان بیش از آن
جایگاه ادبیات  دربارةدهد که اعضای این جامعه  ها نشان میاین ترجمه. است آمریکایی

آمریکایی  ةخوانندکه دوست دارند  و این ظراتی دارندا و نهچه خواستهفارسی در آمریکا 
آمریکایی  ةخواهند خوانند ها می د. آنبهترین آثار ادبی ایران تلقی کن د وکدام آثار را بخوان

. شناسدبی از ادبیات جهان ی بلکه آثار مدرن فارسی را هم جزئنه فقط شعر کالسیک فارس
ی که در چطور افراددهد  ادبیات فارسی به دست مترجمان ایرانی در آمریکا نشان می ةترجم

  نظام برسانند.کنند خود را به مرکز ترجمه سعی می از طریقحاشیه )نظام فرهنگی( هستند ِ
تیراژ  معموالً ایهای حاشیه آثاری از فرهنگ ةترجمنیست. کلی  قانونی ،ه این موردالبت

نقض آن ترجمه مثال کنند. برآورده نمیچون انتظارات خوانندة آمریکایی را کمی دارند 
خوبی داشته  که فروش نسبتاً، یک داستان عاشقانة ایرانیسانسور ایرانی است، کتاب تنها 
شکاف میان تولیدکنندة ادبی آمریکایی ترجمه شده،  ةخوانند ةاین کتاب که با مالحظ است.
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متعلق به دهد؛ یعنی شکافی میان تولیدکنندة ادبی  مینشان ایرانی و خوانندة آمریکایی را 
 متعلق به مرکز فرهنگ آمریکایی.خوانندة فرهنگ آمریکایی و  ةحاشی

ادبیات مدرن فارسی و افق انتظارات خوانندة های  ترجمهمیان رغم ناهمخوانی  علی
به نظر ترجمه  القهست. برخالف ادعای ونوتی، اخدر ترجمه برای نوآوری  جاآمریکایی، 

خوانندة آمریکایی کار ببریم تا  بهگرا  نخبهگراتر و کمتر ای بومیاین است که شیوهمن در 
آثار ادبی فارسی  ةدر ترجمسازی  بیگانهزمان بتواند با متون فارسی ارتباط برقرار کند. هنوز 

 یفیت ادبیرا برآورده کرد و هم کخوانندة آمریکایی توان هم انتظارات  فرا نرسیده است. می
ممکن است دهد،  نشان میپور  مندنیرمان  ةکه ترجم را به مخاطره نینداخت. به طوری

آنچه جای  وجود داشته باشد.در آمریکا پتانسیل بسیاری برای ادبیات مدرن فارسی 
ای و منفی نسبت هیچ دید کلیشه تقریباًیکا ارد این است که در فضای ادبی آمرخوشحالی د

 جود ندارد. به شرق )اورینتالیسم( و
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