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ورود به دنیای کتاب در ایران، چه در هیئت مؤلف و مترجم و چه در هیئت ناشر، زره و 
طلبد و رویِ زیاد! )که البته از سر عشق است(. ضربه از پی ضربه فرود  کفش آهنین می

ها کارگر نشوند و باید پررو بود تا بشود راه را ادامه  تن بود تا ضربه آید، پس باید رویین می
واندی سال از چپ و راست به منِ مترجمِ  گویم که در این بیست هایی می ضربه داد. حال از

 گناه وارد شده است.  بی
 …چطور بچه به دنیا میادضربة اول: توقیف 
 …زندگی، جنگ و دیگر هیچضربة دوم: توقیف 
 …تیستوی سبزانگشتی ضربة سوم: توقیف

 …میراضربة چهارم: توقیف 
 …پیش روزندگی در ضربة پنجم: توقیف 

 …بوی درخت گویاوضربة ششم و هفتم با هم و یکجا: توقیف 
 …مردی با کبوترضربة هشتم: 
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اثر لئوناردو داوینچی را ترجمه  ها ها و افسانه قصهکتاب زیبای  1363ضربة نهم: در سال 
های کتاب یا دیگ و  ای اخالقی. شخصیت هایی کوتاه و هریک با نتیجه کردم. حکایت
شده، دوستی را  تأسیس یا گل و سنگ و رودخانه. مدیر انتشارات علمی تازه کماجدان بودند،

واسطه قرار داده بود تا از من کتابی برای چاپ بگیرد. من هم این کتاب را دادم. کتاب 
حروفچینی شد و برای بررسی فرستاده شد. ناشر به من خبر داد که دوازده قصه را توقیف 

ها را  های هشتصد سال پیش و توقیف؟ پاشنه نیست. قصه اند و کاری از دستش ساخته کرده
شناس هرروز به بخش مربوطه  ورکشیدم، بیست و سه روزِ تمام همچون یک کارمند وظیفه

در وزارت ارشاد رفتم تا توانستم بررسِ جوانی را که جای پسرم بود با زبان خوشِ مادرانه 
. هورا! روح داوینچی شاد. قصة دوازدهم قانع کنم و یازده قصه از دوازده قصه را نجات دادم

! کتاب نشر و …هم چند سال پیش از آن در کتاب جمعه چاپ شده بود. پس دو تا هورا
پخش شد. ناشر گفت چون هزینة کتاب از برآوردی که کرده بودند بیشتر شده )که به من 

نشرِنو که هم ! مدیر راحتی همین به …دهیم!  ات را نمی الترجمه ربطی نداشت( پس حق
دارِ ناشر را برایم آورد، با این  دوستِ من بود هم فامیل ناشر، میانه را گرفت و سه چکِ مدت

شرط که یک چک را پس بدهم! من هم پس ندادم! به همین راحتی! ناشر هم درصددِ انتقام 
 برآمد و کتاب را تجدیدچاپ نکرد که نکرد.

به دلیل گران شدن  ی زمستان مسافریها اگر شبی از شبضربة دهم: عدم چاپ مجدد 
 …کاغذ

 43، ص. 107، آدینه، ش. 1374ماه  تلخیص از لیلی گلستان، بهمن

http://www.golestangallery.com/Resources/BlogFiles/22090419222015.pdf 
 

 جو علی صلح؛ در باب معنی ویرایش
یعنی اصالح جمله. هنوز هم، کردند که ویرایش  های متمادی ویراستاران تصور می سال... 

شود  نامیده می« نثر معیار»البته، چنین تصوری وجود دارد. و آن را در گرایش به آنچه 
برد.  توان دید. اشکال این گرایش آن بود که توجه ویراستار را از سطح جمله بیرون نمی می
ب شد که جامعة رغم محاسنی که داشت، سب حد به ویرایش زبانی، به از هرحال، توجه بیش به

 های دیگر ویرایش توجه نکند. ویراستاران به حوزه
بعدها فهمیدیم که گسترة عظیمی زیر همین برچسب کوچک )ویرایش( نهفته است. پی 

دهند.  بردیم کسان دیگری هستند که نام ویراستار دارند اما کارهایی شبیه کار ما انجام نمی
اند، به احتمال  ی نظیر آمریکانا یا بریتانیکا نشستههای المعارف دایرهکسانی که بر قلة پروژة 
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اند، بلکه کارهای دیگری انجام  تبدیل نکرده« است»را به « باشد می»قوی، به اندازة ما 
های  های دست به قلم و دانشمندان رشته اند، آدم اند: حدود و ثغور پروژه را تعیین کرده داده

ها با آنها  اند، روزها و هفته یری با آنها را یافتهگ اند، راه ارتباط گوناگون را مشخص کرده
اند، اندازه و سطح علمی و سطح زبانی نگارش  اند و دربارة پروژه حرف و رأی زده نشسته

اند، و کارهایی از این دست. با اینکه این کارها هیچ شباهتی به کار  مقاالت را تعیین کرده
 chiefها ویراستاران کبیری هستند که به آنها امثال ما ویراستارها نداشت، پی بردیم که آن

editor  یاeditor in chief را « ویراستار ارشد»شود، و ما بعدها روی الگوی آن  گفته می
کس او را به معنای رایج  یاد دکتر غالمحسین مصاحب یکی از اینها بود، اما هیچ ساختیم. زنده

 شناخت. آن روز، ویراستار نمی
 .274های ویرایش، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز. ص.  (. نکته1391علی. )جو،  صلح: منبع

 
 !ام کرده ترجمه نصفه
 این. شمال نام با شده منتشر ایران در سلین فردینان لویی فرانسوی، شهیر ةنویسند از رمانی
 اال و است نبوده آن ةترجم روی نظارتی هیچ گویا و شده چاپ جامی نشر سوی از کتاب
 تنزل صفحه 333 به فارسی زبان در است، صفحه 627 آن اصل که رمانی است ممکن چطور

 مواجه ممیزی با آن نصف شاید که است این رسد می ذهن به که چیزی اولین کند؟ پیدا
 اصوالً شود مواجه مشکل با آن از نیمی که کتابی عموماً چون نیست معقول نظر به که شده

 .گیرد نمی انتشار مجوز
 کرده اشاره مترجم آن در که شوید می مواجه کتاب عجیب پیشگفتار با ناگهان اما بعد

 !کند چاپ را رمان نصفه فعالً الحساب علی داده ترجیح و شده خسته راه وسط
 

 های پرخاشگری و نگری ژرف بینی، نازک تیزبینی، اسیر! ام شده سلین اسیر است دیربازی
 و! سلین ةسازند همزمان و ویرانگر نیروی اسیر! سلین ناپذیر پوزش گاه دهشتبار

 چون و اش هشداردهنده و توانفرسا های اندیشه بیکران و ژرف اقیانوس در شناورشدنم
 پس را دوم ةنیم و خوردم می سکندری هنوز و درافتادم پای از راه میانه نبود، بس توانم

 .کرد خواهم دنبال بازیابی از
 

 از که زمانی بعداً تا کرده چاپ و ترجمه را رمان نصف فعالً گفته علناً مترجم یعنی
 فرسایی طاقت و دشوار نثر از بگذریم! کند ترجمه را اش مابقی آمد، بیرون خوردن «سکندری»

  .مابقی به برسد چه دهد نمی هم را نصفه همان خواندن ةاجاز اصالً که
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 www.shafaf.irهایی که نباید خواند  ای خبر/ کتاب : سایت اتاق شیشهمنبع
 

 شناسی فرهنگی نقد ترجمه با ابزار نشانه
 مهدی مشایخی؛ «هدیة عشق»آلبوم 

ترین اتفاقی که در مسیر ورود کاالی  مهم
بحث به گفتمان فرهنگی زبان  فرهنگی مورد

شدن آن در  مقصد انجام گرفته بومی
رسد آنچه  نظر می فرهنگ مخاطب است. به
شود چندان با  میاز موالنا در غرب عرضه 

روح عرفان اسالمی موالنا هماهنگی ندارد و 
هایی از عرفان موالنا  بیشتر به آن بخش

فهم  توجه شده که برای انسان غربی قابل
شناسی  باشد: رمزآمیزی شعری او، زیبایی

پسند و نه معنویتی پیچیده و فلسفی، و احساس وجد و شعفی  موالنا، نوعی معنویت عامه
دانیم  طور که می همان(. 73، ص. 1388مانی است )نجومیان، هم معنوی و هم جسعاشقانه که 

با اشارت و عرض ارادتی خاص به نام شمس پایان  کلیات شمستقریباً همة غزلیات 
بینیم یا حداقل  شده نشانی از شمس نمی کدام از غزلیات ترجمه گیرد. با وجود این، در هیچ می

نوعی بار  این، تقریباً تمامی اسامی و کلماتی که به بر شود. عالوه اشارة مستقیمی به آن نمی
گزینی  انتخاب، ترجمه و معادلاند.  ذف شدهکشند در ترجمه ح فرهنگ مبدأ را بر دوش می

 کند. ای بوده که تصویری شهوانی و جنسی در ذهن مخاطب ایجاد می گونه بعضی اشعار به
نظر بیاید،  ادبی به-اول فعالیتی موسیقایی نگاه است در انتشار آلبوم هدیة عشق گرچه ممکن

روح  و زی، بهزیستی و سالمتی جسمدرواقع ادامة همان فعالیت انتشاراتی چوپرا در زمینة بهرو
 کنند. می« مصرف»فرهنگی چگونه آن را استفاده یا  است. اینک ببینیم مشتریان این محصول

انتشار و توزیع آلبوم هدیة عشق همسو و همراه با موج موالنادوستی یا به اصطالح تب 
بود... شاید  طور جدی شروع شده موالنایی است که از چند دهه پیش در غرب و امریکا به

های کوچک امریکاییان  اشاره به چندنمونه از نحوة پذیرش وی خالی از لطف نباشد. گروه
بار دور هم  لند واشنگتن، هرچند هفته یک غیرمسلمان مانند انجمن عاشقان رومی، در کرک

خوانند و پس از آن دست به دعا برداشته و  آیند و شعرهای موالنا را نیازمندانه می گرد می
پردازند؛ البته با آهنگ ترکی که اسباب شگفتی ایرانیان در  چون درویشان به پایکوبی می
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امریکاست. در خیابان الفایت در شهر نیویورک نیز مشتریان باشگاه یوگای جیواموکتی، که 
رسد، و از جملة آنان افراد سرشناسی چون مری استوارت  تعدادشان در روز به چهارصدنفر می

الدین  را جسیکا پارکر، همزمان با پخش موسیقی و خواندن شعرهایی از جاللمسترسان و سا
پردازند. همچنین خانم رابین بکر و گروه رقص او با الهام از  های روحانی می به ورزش

نام شب، مخصوص  اند: یکی به های متنوع رقص اجرا کرده افشان برنامه مراسم درویشان دست
ای  نفره که بخشی بود از برنامه ها، مخصوص رقص پنج آستانهنام  نفره، و دیگری به رقص یک

 (.1385هایی از رومی، خوشایند تماشاگران قرار گرفت )لوئیس،  موسوم به رقص
آورترین تأثیرات این آلبوم به نحوة  حال تعجب ترین و درعین شاید یکی از جالب

های  دوزندگان لباسمصرف آن مربوط است، استفاده از آن در قلمرو فعالیت طراحان و 
های جدید  هایی که در نمایشگاه لباس دنا کَرِن به طرح مانکن» فاخر و مد روز است:

ای و خاکستری مالیمِ مد پاییزی آراسته بودند، در روی  سنگی، نقره رنگ، ذغال مشکی
های  خرامیدند که روایت باریکه راه صحنه نمایش لباس، پیش چشم تماشاگران درحالی می

رشد هندی آقای دیپاک چوپرا از اشعار موالنا آمیخته به نوای موسیقی آنان را تازه م
)لوئیس،  «مور در همه این احوال چشم بر آنان دوخته بودند کرد و مدونا و دمی همراهی می

 (6، ص. 1385
رفتن  عالوه بر این، صنعت مد، طراحی لباس و تبلیغات برای هرچه بیشتر فروش

گیرد. به گفتة بارکس، صنعت  ز تصاویر ملهم از موالنا کمک میمحصوالت خود همچنان ا
(. این 1388پستال در امریکا از موالنا استفادة تجاری بسیاری کرده است )نجومیان،  کارت

شرت، شلوارک، تاپ و لباس زیر )!(  پستال، روی انواع تی تصاویر و اشعار عالوه بر کارت
ها  بازی دیواری و باالخره بر روی برخی اسباب طور روی لیوان، تقویم رومیزی و و همین

شود که در انتها  خورد. همراه با بعضی از این تصاویر، اشعاری کوتاه نیز یافت می چشم می به
شود. بعضی از آنها عبارتند از: من  نسبت آن با موالنا مشخصاً برقرار می« رومی»با عبارت 

 ها از قلبت به آسمان دست خواهی یافت...ام؛ زیرکی بفروش و حیرانی بخر؛ تن عاشق رومی
صورت ترکیب با دیگر اسامی برای  نکتة جالب دیگر استفادة تجاری از نام رومی به

گذاری محصوالتی است که اصوالً ارتباطی به کاربردهای مذکور ندارند. از آن جمله  نام
اند. این  بر آنها نهاده Rumi Kinoshita Storyو  Rumisهایی که نام  بازی است اسباب

اند که این محصوالت نیز در  اسم را احتماالً به این خاطر بر روی این محصوالت قالب کرده
وجوی اینترنتی مربوط به رومی جلوی دیدگان فرد ظاهر شود و شانس  نتایج جست
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توان از اسمی  شان باالتر رود. درهرصورت، این هم استفادة دیگری است که می فروش
فروشی مجازی آمازون با کلیدواژة رومی  وجوی ساده در کتاب فدار کرد. یک جستپرطر
کند. دکتر جمیز فدیمن، نویسندة کتاب اساس تصوف  عنوان کتاب معرفی می 7544به ما 

من منتظر کتاب آشپزی و ویدئوی ورزشی بر اساس آثار »شوخی گفته است:  در جایی به
 (.1388)نجومیان، « موالنا هستم

«. هدیة عشق»شناسی فرهنگی، مطالعة موردی: آلبوم  (. نقد ترجمه با ابزار نشانه1389: مشایخی، مهدی. )منبع

 .201-175. تهران: سخن. صص. شناسی فرهنگ)ی( نشانهدر امیرعلی نجومیان )ویراستار(. 
 
 سهیل سُمی ؛ کنممی سر فقر در را سال از ماه نه کتاب هاده ترجمة با
 جز کنم. بهمی سر مطلق فقر در را سال از ماه نه مقاله، کلی و ترجمه صد حدود با من��

 خانواده مسئول کم سن از کهاین و مالی نیاز دلیل به را هاآن هایم، اکثرترجمه از معدودی

بود.  بسته را چشمانم ترجمه به عشق بودم، ترجوان وقتی تا ام...کرده واگذار ناشران به ام، شده
 حرف و قدم وبلج هایخیابان در میلر هنری با خیال عالم دیدم. درنمی چیز هیچ متن جز

 حرف بکت ساموئل کردم. بامی سوال شانروحیات و هازن مورد در اتوود خانم زدم. از می

 بیشتر و بیشتر مالی فشار کرد. اما عمل طورآن چرا که کنم درک کردممی سعی و زدممی

 را دیگر کارهای خیلی و میلر هنری و لسینگ خانم خشکی در محصورو  آزاد سقوطشد. 

 و کردم ترجمه شدن، چاپ تجدید و شدن خوانده امید به را کارها معدود کردم. همین ترجمه
 توان نهایت حد اما دارند، کاستی و کم حتم به هامتن این .نکردم فروشیکم ترجمه کار در

 معدود همان بلکه نشد، تجدیدچاپ تنها نه آزاد سقوط شد؟ چه اند. اما بوده هاسال آن در من

 دل خون با کامپیوتر به دسترسی بدون را میلر هنری نرفت. کار فروش هم نخست تیراژ

 نه است؟ داشته برایم ایعایدی چه سال چهارده این در کارها، این کردم. تمام ترجمه

 مسئوالن که مازندران کند. درنمی حمایتم جا هیچ کانونی، نه و دانشگاهی نه و مرکزی

 خودشان کاروبار درگیر همه هم، تهران خبرند. دربی سمی نام به آدمی وجود از فرهنگی

 ندارم. مردم طلبی کسی از .امکرده انتخاب خودم که است راهی و کار این رکل،د. دهستن

 .دارند گرفتاری کافی قدر به هم، من نظایر و من مشکالت درنظرگرفتن بدون کشورم

 باشد، عمری اگر بعدی، کرد. کتاب خواهم ترجمه شناسیروان عرصة در کتاب هم باز��

 از پیش که فیلسوف مقام در فروید کتاب نویسندة بود. همان خواهد بوتبی ریچارد از حتم به

 نیستم. نه نیستم. خوب اموجهه به خوردن آسیب نگران پرسیدام. میکرده منتشر و ترجمه این
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 برای فرصتی چه هستم، زندگی نیازهای ترینابتدایی حل درگیر شام تا بام وقتی وجهه؟ کدام

 ماند. می وجهه به فکرکردن
 qoqnoospub@ : کانال تلگرام گروه انتشاراتی ققنوسمنبع

 

 های الکن کم نداریم؛ حسین معصومی همدانی ترجمه
 ما: گفت فوالدوند استاد آثار زبان به اشاره با مراسم این در همدانی معصومی حسین

 است این ما، ةجامع نخواندن کتاب علل از یکی گفت توانمی و نداریم کم اَلکن های ترجمه

 ما که بگویند کشیدندمی خجالت ابتدا در افرادی که دادیم مردم دست به بد جنس قدرآن که

 این از که گویندمی راحتی به حاضر حال در! نیست ما برای اثر این و فهمیمنمی را کتاب این

 م.نفهمیدی چیزی کتاب

 فالن که بگوید بخواهد هایشهمکالس میان در دانشجویی میان این در اگر: افزود وی

 است ممکن و است شرمساری ةمای برایش نفهمیدم، چیزی آن از اما کردم خریداری را کتاب

 د!فهممی که کندمی تظاهر پست. اس نشده متوجه را کتاب متن که بگوید نخواهد هامدت تا

 کتاب سراغ دیگر گویدمی و کندمی پاره ریسمان دفعهیک ایبرهه یک در فرد همین اما

 یکسری ماد: دا ادامه دانشگاه علمی تئهی عضو ایند. شومی مطالعه خیالبی اصالً و رومنمی

 و عجیب هایسخنرانی و کتاب ةترجم مجالت، در مقاالت نوشتن طریق از که داریم مترجم
 در اما د.کردن سلب را کتاب از مردم اعتماد دادند، نشان که هنری با صداوسیما در غریب

 کتاب و کاغذ نوشته، به را مردم اعتماد و آفریدند اعتماد که داریم کسانی افراد، این مقابل

 د.کردن جلب
 www.ipsa.ir  : سایت انجمن علوم سیاسی ایرانمنبع

 
سعید ؛ نویسنده لیفأت حق نبود در ایران در ترجمه شیر تو شیر بازار از گاردین گزارش

 کمالی دهقان

 رایتکپی حق خأل از که مترجمانی کنار در مجوز، مشکالت و خارجی هایداستان محبوبیت

 برای بخصوص– است کرده تشدید را کتاب یک از متعدد هایترجمه ةلئمس کنند،می استفاده

 فارسی به نفر 16 توسط حداقل حسینی، خالد انداخت طنین کوهستان و مثال برای، هاپرفروش

 داده هشدار ترک، ةنویسند پاموک اورهان مترجم فصیحی، ارسالن اخیراًت. اس شده ترجمه

 هاترجمه کیفیت بر زیرا باشد، داشته دنبال به را «فارسی ادبیات فروپاشی» تواندمی لهئمس این

 .گذاردمی ثیرأت
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 زمان در که است اینویسنده 100 از یکی تهران ساکن ةنویسند سناپور، حسین

 پیمان به ایران خواستند او از و نوشتند روحانی جمهوررییس به اینامه انتخاباتی، های رقابت

 رایتکپی به پیوستن مخالف ما ادبی هایغول از بعضی انقالب، از قبل حتید. شو ملحق برن

 خاطر به که شدیم آسیبی متوجه ما که است اخیر هایسال در تنها د:گویمی سناپورد. بودن

 شروع داوطلبانه طوربه ناشران از برخی گویدمی سناپور .شدیم متحمل آن، به زودتر نپیوستن

 سمت به ناشران از موجی که رسید نظر به دفعه یک: رایتکپی حق به پیوستن به اندکرده

 را آن ناشر شش یا پنج حدود ...نشد زیاد تعداد این اما کنند،می حرکت رایتکپی به احترام

 آن که چیزی کند،می انتقاد شدتبه مجوز بدون انتشار از او .شد متوقف بعد اما کردند شروع

 است این مشکل د:گویمید. کننمی سرزنش را مترجمان حال، این باد. دانمی دزدی شبیه را

 .ندارد وجود الزم قوانین که

 گرفتن برگردانده، فارسی به آلمانی از را کتاب 40 از بیش که مترجمی میرمعزی، مهشید

 لیسبون شبانه قطار جمله از او جدید هایکتابت. اس کرده شروع را انتشار از قبل رایتکپی

 به روز: گویدمی او. اندشده منتشر مجوز با همگی مرسیه، پاسکال سوئیسی، ةنویسند ةنوشت

 رایتکپی موضوع د.شومی بیشتر هستند رایتکپی نگران که افرادی و هامترجم تعداد روز

 اعتماد خوانندگان شده باعث این. است کرده گرفتار را ایرانة ترجم و ادبیات اندازچشم

 قبول استر، پل مثل آنها از عضی. بطورهمین هم نویسندگان. بدهند دست از را خودشان

 یوسا وارگاس ماریو مثل دیگران اما بگیرند، ایرانی مترجمان از ناچیزی مبلغ که اند کرده

 به را ایبیانیه خواست من از نوبل ةبرند کوتسی، .ام .جی هم 2008 سالد. انکرده اعتراض

 پول به مربوط فقط رایتکپی که بود اعتقادش ةدهندنشان که بدهم ایران هایخبرگزاری

 هایشان،کتاب که کندمی ناراحت را نویسندگان این که است درک قابل :بود نوشته او ت.نیس

 .باشند داشته خبر اینکه بدون شود، فروخته و ترجمه آماتورها توسط اجازه، بدون

 دیگر ناشر یک هنوز بگیرند، را رایتکپی زحمت به هم میرمعزی مثل مترجمانی اگر اما

 این که دهدمی نشان سابقه و – کند ترجمه آن بدون را کتاب بخواهد آماتور یک از تواندمی

 را ایرانی کوچک هایتناقض این میرمعزی دیگر، هایخیلی مانند حال این با د.کننمی را کار

 .ماست زندگی واقعیت بلکه نیست، ما کابوس این ت:اس پذیرفته عادی چیز یک عنوان به
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