
 
 

 ای به جهانی متفاوتدریچه ،ترجمه
 

 فرگو با عبداهلل کوثری و علی خزاعیوگفت
 به مناسبت روز جهانی ترجمه 

  
 الدینیمحمد زین

 
به  شهرآرای تتحریریه تلویزیون اینترن دفتر مشهد است. در روزهای پایانی شهریور

ای برای روز جهانی ترجمه است. برنامهویژه ةتهی ،ایم. موضوع جلسهگو نشستهوگفت
که در روزهای  رسدبه آنجا می هاحرف ...دارندی یک از اعضای تحریریه پیشنهادهر

لنز  در برابر ،فرآقایان کوثری و خزاعیگو با وبرای گفت مغتنم فرصتیماه، آغازین مهر
 گو،واین گفت ةبود نتیج چه قراراگر. کنممیپیدا زیر نور پرژکتورها و  هادوربین
 ،دو نفرگویی هرژرف سبببه ای متناسب با عالئق عموم مخاطبان باشد امابرنامه
با نام  و پخش در فضای مجازی، تدوینامکان  متناسب با ،گوواین گفتهایی از بخش

ت شهرآرانیوز اآپار ةدر کانال تلگرامی و صفح« جهانی متفاوتای به دریچه ،ترجمه»
 است.  گوومشروح آن گفت ،نچه در ادامه خواهد آمدی شد. آرگذاربا

 
که گاهی آمده است،  های گوناگونیوثری به عنوان مترجم بر کتابنام عبداهلل ک الدینی:زین

این است که مالک شما برای انتخاب یک اثر  اولین پرسشمتفاوت مضمونی چشمگیری دارند. 
 چیست؟ کالسیک یا مدرن بودن؟ و یا شهرت نویسنده و اثر؟رای ترجمه ب

 

هایم قدری تفاوت دارد. مالک ام، طبعاًمن چون در چند زمینه دست به ترجمه زده کوثری:
آمریکای التین  داستانی ادبیات ةترجمام، حدود سی سال دنبال کرده که ییهایکی از طرح

مارکز  ترازهای مختلفی که همم گلچینی از نویسندهاهسعی کرد در این مورد، بوده است.
نویسنده را ام. آثار شاخصی از پنج یا شش هم موفق بوده ایتا اندازه بودند، فراهم کنم که

توانیم بگوییم چه در آمریکای التین و چه در کشورهای یکه تا حدودی مام ترجمه کرده
در این قضیه  شوند. طبعاًهای بزرگ و شاخص شناخته مینویسنده ، به عنوانزبانانگلیسی

سبک و مضمون این آثار  دقت داشتم ضمن اینکه، استبوده معیار من ارزش ادبی این آثار 
که به عنوان رئالیسم جادویی مشهور آن چیزی  برای نمونه، در ارتباط با هم نباشند. شبیه
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اگر دقت کرده باشید ، شده و یک ویژگی بخشی از ادبیات آمریکای التین است
هایم این یکی از تالش نوشتند. اتفاقاًم همه در این سبک نمیاهانتخاب کرد که هایینویسنده

 ؛رمهم دا گریعالیق دی من این ادبیات را نشان بدهم. اما ی ازترهای متنوعکه جنبه هبود
نویس بزرگ داریم تراژدی تر است. سهمشخص تکلیفم . خب آنجاهای یونانتراژدی مثالً

این بود که زبان  ،این آثار انجام دادم ةدر ترجم که اند. اما کاریکه اغلب هم معرفی شده
 آیسخولوساز شعریت این آثار بیشتر نمود پیدا کند.  تاجدیدی برای آنها انتخاب کنم 

اثر داشت، دیدم  18که  ائوریپیدسمورد  ام. درمانده که همه را ترجمه کرده یهفت اثر باق
را  از آثارش ایگزیده ؛ پسکشداگر بخواهم این کار را ادامه بدهم، حدود سه سال طول می

مترجمان خوبی ترجمه کرده بودند،  قبالً را چون سوفوکلاثر شد.  7ترجمه کردم که حدود 
های ادبیات و فرهنگ هستند. تصور ها ناگفته پیداست. پایهسراغش نرفتم. ارزش کالسیک

ام. های نقد هم کار کردهدر زمینه ها همچنان برقرار است.کنم ارزش ادبی کالسیکمی
 هایی ازبخش شناساندن ودر خدمت ادبیات  چیزاز هر م که من بیشتروینم بگاتوبنابراین می

 ام.زبان بودهجهان به مخاطب فارسی ادبیات
 

برای ترجمه ای مسئولیت انتشار مجله فر شما نزدیک به سه دهه استزاعیآقای خ الدینی:زین
به نام روز  سپتامبر 30بخواهم از علت نامگذاری خواستم در ابتدا از شما عهده دارید. میرا به

 جهانی ترجمه بگویید و ضرورت و اهمیت تاریخی این روز.
 

 المللیاند. فدراسیون بینروز جهانی ترجمه را روز وفات سنت جروم قرار داده فر:خزاعی
 ل هم بر آن صحه گذاشته است.این روز را انتخاب کرده و مجمع عمومی سازمان ملترجمه 

م مهم است وچرا سنت جرکنم ی داشتند اما من وقتی فکر میدالیلبرای این انتخاب  البته آنها
در قرن چهارم یک دلیل این است که کنم. میخدمت شما عرض رسم که سه دلیل میبه 

جمه کند که کتاب مقدس را به زبان التین ترموریت پیدا میأم مووقتی سنت جرمیالدی، 
و یک ترجمه به زبان یونانی موجود بوده  بوده اما از آن اصل تورات به زبان عبری ،کند

کاری که سنت یونانی صورت گرفته بوده است.  ةالتین که از روی ترجم ةچندین ترجم
گوید تورات باید از اصل عبری ترجمه شود و با قدری غیرعادی است. میکند میم وجر

کند سفر می به اورشلیم داند ودانسته، اما این را کافی نمیعبری می ایخودش تا اندازه اینکه
کنم این اولین کند. تصور می را تقویت اشماند تا زبان عبریو تا پایان عمر در آنجا می

عمرش را وقف خواهد از اصل یک اثر ترجمه کند و فرد است که می ایندلیل بر عظمت 
در قرن  وم این است که اوگر بر عظمت سنت جرکند. دلیل دیزبان عبری میآموختن 
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کند که برای ما امروز خیلی جدید و مطرح است. چهارم میالدی صحبت از روشی می
کند. مقصودش پایبندی به لفظ کالم مقدس نیست بلکه به صحبت از معنی در برابر معنی می

کند نه میکتاب مقدس صحبت  ةدارد دربار ومقصود کتاب است. خیلی عجیب است که ا
گوید که به کالم خدا می ةدربار سخن را سنت جروم کتاب ادبیات یا هرکتاب دیگری. این

 است که ینسنت جروم اجمله ترجمه کنیم. دلیل دیگر بر اهمیت بهکلمه، جملهبهجای کلمه
ترجمه فکر  ةپرداز پیشگام، مردی که دربارپرداز ترجمه هم هست؛ یک نظریهاو نظریه

بوده که دست نظری افرادی  ةپشتوان های متمادیخن گفته و سخنش در طول قرنکرده و س
 اند. به ترجمه زده

 
یکی ؛ داریمفکری ترجمه دو جریان موضوع روش در دانید که فر، میآقای خزاعی الدینی:زین

به این آذین بزرگانی همچون مرحوم سیدحسینی و به؛ کندفاداری به متن را مطرح میموضوع و
 کند،آن را نمایندگی می دریابندری آقای کهی است جریانبودند. یکی هم معتقد جریان فکری 

 یک کتاب عمالً  ةو در ترجم پایبند باشیم طور مطلق به متنبه قرار نیست کهو آن این است 
که در  مطبوعاتیدانشگاهی و کار  ةس سابق. بر اساشودزده می دست به آفرینش یک اثر جدید

یک از این دو جریان کدامچند دهه  پس از گذشت کنیدتصور می اید،ترجمه داشته ةزمین
 تر است؟ درست تر و احیاناًموفق

 
د. نشوتفاهم میءموجب سومباحث نظری ترجمه اصطالحاتی هستند که  ةدر حوز فر:خزاعی
ای برای رفع این سوءتفاهم چاره. سبک وفاداری است و دیگریاز این اصطالحات یکی 

مترجمان  اشکالی که در برخیکه این اصطالحات را دقیق تعریف کرد. نیست جز این
مل و بحث أفرآیند ترجمه ت ةکمتر درباراین است که بیشتر اهل عمل هستند و بینم می
ذات و تعریف و کارکرد و سازوکار ترجمه در ایران  ةکه دربار یکی از کسانیکنند. می

آقای دریابندری است. دریابندری قائل هایش هم منطبق با فکرش است ترجمهفکر کرده و 
ها . نگاهش به متن نگاهی از سطح باال است و نگاه به واژهاست سبک نویسنده به بازآفرینی

که نویسنده بر  را ثیریأت واهیدخدارد. وقتی که شما مینویسنده به سبک  و نظر نیست
سبک نویسنده ای ندارید جز این که د، چارهمخاطبش داشته به مخاطب ترجمه هم منتقل کنی

بسیاری به چون ند اهالبته آقای دریابندری چوب این روش را خیلی خوردنید. را بازآفرینی ک
 کند. ولی در نهایتمیایشان ایراد گرفتند که چرا واژگان شما با واژگان نویسنده تطبیق ن

اثر  ةثیر سبک نویسندأمشابه با ت ثیریأت کندیابندری ایجاد میرهای دهکه ترجم ثیریأت
افتیم، )و یا از سبک نویسنده دور می به روش بازآفرینی سبک ترجمه کنیم. اگر جز است
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هایی صادق است که اگرچه انشای فارسی درستی دارند اما به سبک این در مورد ترجمه
گیرد )و این اند( و یا ترجمه رنگ و بوی متن اصلی به خود میشخصی مترجم ترجمه شده

ای را که ترجمهتوان جز در موارد خاص، نمیهبگرا صادق است( های لفظدر مورد ترجمه
در نهایت  تواندنمیای چنین ترجمهچون ی الکن دارد توجیه کرد و زبانرنگ و بوی ترجمه 

از این روست که من کند.  اد کرده در مخاطب ترجمه ایجادجثیری را که متن اصلی ایأن تآ
نظری ترجمه خیلی جای کار داریم و مفاهیمی مثل پایبندی و سبک باید  ةدر حوزمعتقدم ما 

 هی بیشتری ترجمه کنند.خیلی شکافته شود تا مترجمان ما با آگا
 

 آقای کوثری اگر ممکن است شما هم نظرتان را در این مورد بفرمایید.  الدینی:زین
 

آن  ةباید دربار مقداری تردید دارم، یعنی دای که داشتیبندی اولیهدر تقسیممن  کوثری:
بگویم. االن صحبت خوبی آقای  ایهنکت قائل شدید تفاوتی که بین سیدحسینی و دریابندری

نوع متنی که انتخاب  باید همیشه به این مسئله اذعان کرد که فر شروع کردند.خزاعی
بیشتر از زبان فرانسه  20های ثر است. ما تا قبل از سالؤشود مقداری در نوع ترجمه ممی

  30و  20 ةههای فرانسه بود. در داز ادبیات فرانسه و کالسیک کردیم و طبعاً ترجمه می
صادق هدایت  مثالً ند.خیلی کم ترجمه شده بودیا سارتر و کامو هنوز ترجمه نشده بودند و 

 دانبه بعد نویسندگان انگلیسی 40های یک داستان کوتاه از سارتر ترجمه کرده بود. از سال
نهضت ملی، فضای سیاسی حاکم بود و  ةخصوص دهب 40تا  20 ةدهدر . آمدندبه عرصه 

مترجمان شاخصی شدند  آنهایی که بعداً ة. چون همبوددبیات در ترجمه پررنگ نسهم ا
. ولی من در سیاسی سابق بودندو یا زندان  گذرانده بودند شان را در اعتراضات خیابانیجوانی
 را آذینقبل از آن ادبیات به زبان به .به یک کشف رسیدم وداع با اسلحهبا کتاب  40سال 

نده بودیم، که زبان اهای محمد قاضی را خوها بودند. یا ترجمهنده بودیم که کالسیکاخو
کردند. اینها را های کالسیک بالزاک و هوگو را روایت میداستان داشت و سنگین اما روانی

راه و امکان  کدریابندری ی ةترجم نده بودم. ولی واقعاً اهمه در ایام دبستان تا دبیرستان خو
 اشتری که لوطیعنچوبک و  نئله همزمان شد با خواندایجاد کرد. این مس در ترجمه جدید

به  40هم ناگهان یک زبان جدید برای خودش آورد. نوع ادبیاتی که از دهه  که او مرده بود
 نقش مهمی داشت. پروبال گرفت و باال آمد شاید اینجا وشروع شد ادبیات انگلیسی  ةواسط

 دریابندری به نوعی حاصل تلفیق همینگوی با شخصیت خودش است. آیا اگر وداع با اسلحه
ن جاافتادگی برسد؟ فراموش نکنیم که به آ توانستخواست هنری جیمز ترجمه کند میمی
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دهد که سوار دریابندری بود. ولی خیلی راحت است و نشان می ةاولین ترجم وداع با اسلحه
خواهم بگویم تفاوتی که در سیدحسینی و نجفی می من ولی است که انتخاب کرده. بر زبانی

حاصل تفاوت در انتخاب آثار برای ترجمه است و سبک و زبان نویسندگان آن  بینیممی
زیاد شامل زبان خاصی  ،وهر زبان ترجمهسیدحسینی را به لحاظ ج امیدترجمه  مثالً. آثار

 این همان چیزی است که از ترجمه انتظار داریم. تصور من بر این نم؛بیبرای ترجمه نمی
که  بود نوع کارهایی ناشی از ترجمه وجود داشت ةدربار که تفاوت دیدی که است

مقداری  طبعاً طلبیدمتفاوت بود و نوع زبانی که می این کارها. مترجمان به سراغش رفتند
خود یک نگاه بهکه خود کردنداین دو جریان دو شاخه ادبیات را ترجمه می کرد.تفاوت می

کند، آقای نجفی در مقام نجفی تفاوت می ةالبته مسئلکرد. متفاوت به زبان را ضروری می
 .زبان داشت های خاصی رویگیریسخت ،محقق زبان یک

 
« زبان کتاب»تر ، یا به عبارت دقیقاین نوع کتابآقای کوثری فرمودند که  فر:خزاعی

هرنویسنده زبان یا سبک حرف درستی است. گذاشته. میثیر أترجمه زبان تبوده که بر 
ای دارد، سبکی که حتی ممکن است همیشه یکسان نباشد و از کتابی به کتاب دیگر ویژه

و سایر آثارش. چالش اساسی در  بازمانده روزتفاوت کند، مثل سبک ایشوگورو در کتاب 
ترجمه کشف و بازآفرینی سبک نویسنده است )من سبک را در اینجا معنایی که در جایی 

برم(. من دریابندری را از این جهت مترجم ممتازی کار میام بهبه تفصیل توضیح داده دیگر
آید کند، نثر این کتاب نثر محاوره است. بعد میرا ترجمه می وداع با اسلحهدانم که وقتی می

را  بازمانده روزها بعد کتاب کند از فاکنر و سالرا ترجمه می یک گل سرخ برای امیلی
هم  هکلبری فینو  و دریا مردپیر هایینها سه سبک متفاوتند. ترجمهکند. اترجمه می

متفاوتی دارند. یعنی دریابندری بر خالف سیدحسینی و نجفی مترجم  های کامالًسبک
درستی متوجه شده که وفاداری در یک شکل معنا دارد، سبکه نیست. دریابندری بهیک

سبک است. بحث حفظ  ،معتقدم حرف اول و آخر در ترجمهوفاداری به سبک نویسنده. من 
های متفاوتی را انتخاب های متفاوتی دارند و واژهمترجمان ذوق ؛واژگان بحث انحرافی است

ثیری است که أتکند مقایسه میو قابلنهایت چیزی که دو متن را همسنگ در کنند. ولیمی
کند. از منظر نظری، کار درست این یدن اصل یا ترجمه در خود احساس ماز خوانخواننده 

و در عمل انعطافی را که الزم است از خود نشان  ده سبک نویسنده اقتدا کناست که مترجم ب
  . دهد
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را بررسی  شنبه و یکشنبه در کنار دریابا  خانواده تیبوهایی مثل کتاب ةاگر ترجم کوثری:
 رفت آزادتر شدکنیم، آنجا هم زبان نجفی خیلی آزادتر است. البته زبان نجفی هرچه پیشتر 

دختر  زبان باید با لحن قهرمان داستان که یک شنبه و یکشنبه در کنار دریادر  چون مثالً
را مقایسه  ضد خاطراتبا  امید هماهنگ شود. در مورد سیدحسینی، کتاب نوجوان است

خیلی روان جلو  امیدکننده دارد. ولی در قولی کالفهمتنی سنگین و به ضد خاطراتکنیم. 
هایی که از سارتر انجام یا در ترجمه مالرو. هآندر :دو هم از یک نویسنده استو هر رویممی

 ها است. اما ورود ادبیاتها و بهترینترین، این ترجمه هنوز جزو روانطاعونداد مثل 
آمریکا جهان جدیدی را با خودش به همراه آورد نسبت به جهان ادبیات اروپا. این مهم 

 چرم ساغریهای طوالنی ژان کریستف و آذین ساخته شده بود برای رمانزبان به است. مثالً
آذین نبود. ترجمه کند به خوبی به راکارها  آنخواست اگر کسی می واقعاً لوخف.وشو یا 
آذین انجام داد چیزی به ترجمه به دن آرامای که استاد من، شاملو، از ترجمهاینکه  کما

 .دهمآذین را ترجیح میبه ةترجم اضافه نکرد و شخصاً
 

های مطبوعاتی، مدرس دانشگاه هم هستید. شما عالوه بر فعالیت ،فرآقای خزاعی الدینی:زین
 ؟کنیدچگونه ارزیابی میپروری مترجم و سازیدر جریانرا نقش نظام دانشگاهی 

 

نقش دانشگاه در ورود علم و هنر و  ةلئله داریم: یکی مسئما در اینجا دو مس فر:خزاعی
 ةلئربیت مترجم در نظام دانشگاهی. مست ةلئایران از طریق ترجمه و دیگری مس ادبیات به

له نبوده ئمنظور شما هم این مس برانگیزی است و احتماالًبحثبسیار پیچیده و  ةلئاول مس
تربیت مترجم در  ةلئدرمورد مسکنیم. اما است. لذا این بحث را به زمانی دیگر موکول می

من معتقدم تربیت مترجم امری ممکن  وار اشاره کنم. اوالًفهرست ةدانشگاه باید به چند نکت
و ضروری است، ولی باید بین دو سطح آموزش ترجمه تمایز قایل شد: سطح حداقل و سطح 

دی این رشته که دانشجویان وروتحقق است به شرط اینحداکثر. سطح حداقل در ایران قابل
از طریق کنکور یا آزمون خاصی پذیرفته بشوند؛ یعنی دانشجویانی را بپذیریم که از حداقل 

از سنخ  که ترجمه اساساً، با توجه به اینیذوق و توان زبانی الزم برخوردارند. سطح حداکثر
های ایران چه در آموزش نیست، چه در دانشگاهر قابلهنر دیگ هر لهنر است، مث

های سایر کشورها. چون ترجمه در سطح حداکثری یک عقبه زبانی و معرفتی دانشگاه
یکی کیفیت در ایران آید. مشکل ما دست نمیطلبد که در نظام دانشگاهی و واحدی بهمی

درستی انتخاب شوند ها بهکه اگر هم ورودیو دیگر این های این رشته استورودینامناسب 
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های سفانه خروجیأشوند ولی مترای سطح حداقل تربیت میو درست هم تربیت شوند ب
آوردند که نیاز به توان حداکثری دارد. برنامه تربیت مترجم گاه به ترجمه ادبیات روی می

چه و دولتی چه  ،های مادانشگاه اکثرسال اخیر  ، چهلدر سیکه مشکل دیگر این است 
هستند و هیچ ند و اهبیت مترجم بودو تر تولیدمشغول یکسر ، آزاد و غیرانتفاعی بخصوص

بیت مترجم در کار تر اگر دانشگاه اصالًنسبت معقولی میان نیاز و عرضه وجود ندارد. شاید 
شد خیلی بهتر بود. شاید بهتر بود مثل گذشته نه چندان دور بازار ترجمه نیازهایش وارد نمی

 کاری دانشگاه ولیکرد. ادبیات انتخاب می ومندان به ترجمه طور طبیعی از میان عالقهرا به
خدمت نظری  خدمتش تریندانشگاه مهمدهد. میانجام ن دهدانجام  بایدد و توانمی که را

 ؛استو ناآگاهی تفاهم ءش سواهایی که این اندازه دربارهبحثاست، یعنی واردشدن به 
لیسانس و دکتری بالقوه این توانایی را دارد که به مطالعات ترجمه در مقطع فوق ةبرنام

سفانه این برنامه هم باز به أترجمه در ایران بپردازد ولی متنظری موضوعات  ةپژوهش دربار
های این رشته و عالیق و دانش اساتید این رشته عقیم مانده است. دلیل کیفیت ورودی

 ةوضعیت ترجمه در ایران را دارند و نه انگیز ةدانش کافی دربار های این رشته نهورودی
 کافی برای ورود به این مباحث را. 

 
 را افرادی که بتوان آنهاتر نسل جوانهای اخیر از میان آیا در سالآقای کوثری،  الدینی:زین

آذین و دریابندری دانست، به جانشینانی برای بزرگان و پیشکسوتانی همچون سیدحسینی، به
 اند؟ترجمه آمده ةعرص

 

 ةچهل سال. این دور-مورد این سیخصوص درب ،این نیاز به حضور ذهنی دارد کوثری:
ام چون به خواندن ترجمه کمتر رسیده جدید به دالیلی از جمله اینکه مشغول کار بودم، طبعاً 

های جدیدی کشف بخش بزرگی از مطالعات من به انگلیسی است برای اینکه بتوانم کتاب
طورکلی بخواهم یک وجه تفاوتی را بین مترجمان نسل قبل و این نسل کنم. اما اگر به

ای اشاره کنم. چند وقت پیش یکی از ناشران سرشناس تهران من را طرهبگویم، باید به خا
های که بیشتر هم از مجموعه کتاب -را های قدیمی ادبیات دعوت کرد، تا تعدادی از کتاب

خوب است که چاپ شود یا به  قدیمی ةن ترجمهما با بررسی کنیم و ببینیم  -جیبی بود
، به این نتیجه رسیدیم که داشتیمطی سه چهار جلسه  های جدید نیاز دارد؟ از بحثی کهترجمه
در ها روی ادبیات روز کار بکند. فیعیش ه م. مثالًکمتر مترجمی است که بتواند مثل  امروز

ن افراد دیده بودند که آ بنا بر سنت آموزشی به زبان فارسی دوره دانش فارسی و تسلط آن
بردیم. برای ندیم فقط از داستان لذت نمیاخویم را تر بود. یعنی ما وقتی که قاضیخیلی قوی
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آذین که برخی اوقات واقعا زیبا بردم. یا بهمنی که اهل شعر بودم از زبان هم لذت می
بان فارسی داشتند و اغلب اینها ادبیات کالسیک را بود که به ز نوشت. اینها برای تسلطیمی

زبان در همین ضعف دانش افراد جدید یکی از مشکالت  ةنده بودند. در دوراخوب خو
. چون خواندن ادبیات ها کمتر لذت ببرماز خواندن ترجمه شده فارسی است، چیزی که باعث

سروکار  انبجور در نظر بگیریم با زرحال ترجمه را هرهباید با لذت زبانی هم همراه باشد. به
ادامه بدهید. ما یک وجه  خواندنش را نبرید ولذت  متنیک  خواندن توانید ازشما نمیدارد. 

به  بوده. اما در مقابل توجه آموزش زبان انگلیسی و آن ها تقویت کردیمکار را در دانشگاه
ها. این یک مشکل عمده ها خیلی تضعیف شده و هم در دانشگاهزبان فارسی هم در دبیرستان

 نویسندگانخواهد با مینسل جدید  بدیهی است که دیگر که البته ناگزیر است، ةاست. نکت
د. بعضی نسل من نپسند ها را شایدمقدار این تفاوت کسروکار داشته باشد. ی معاصر خودش

. اما کندجذب نمیهای جدیدی است که من را توانم بخوانم. سبکنمی از این کارها را اصالً
 ةتری دارد. سال گذشته در جایزدرخشانهای باالتر و نسلی باالخره چهرههر کنممن فکر می

 ةکتاب مارش رادتسکی را ترجمه کرده بود. هممترجم جوان جایزه دادیم که  کنجفی به ی
چنین مترجمانی هم  در این نسل خوبی است. بنابراین ةشدیم که این ترجم نظرهما ما داوره

ن را در ارتباطم و مطالبشا با برخی از این مترجمان هستند. از این نظر ناامید نیستم. شخصاً
کند و رشد های خودش را پیدا مینسلی باالخره چهره. هردهمفرستند و نظر میمی مبرای
 یابد.می
 

بازار پیدا  گیرد و اصطالحاًتوجه مخاطبان قرار میموردهایی که به هردلیلی کتاب الدینی:زین
شود که حتی الفبای این کار را هم بلد نیستند. رو میهمترجمانی روبکند با هجوم انبوهی از نامی

  تواند مانع از این روند مخرب شود؟تا چه اندازه می رایتپیوستن به قانون کپی کنیدتصور می
 

آید. یکی اینکه میذهنم در سه فکر رسد، یمکه ترجمه جهانی وز سال رمن هر فر:خزاعی
کار سخت ترجمه عمرشان را وقف ما یک تشکر بزرگ بدهکاریم به مترجمانی که 

بر دوش هنر به این کشور را علم و و بار انتقال فرهنگ و  ،قاجار تا امروز ةاز دوراند، کرده
درخور وجه هیچبهپاداش این اما اند هگرفت اجتماعی بیش پاداشوکمهرچند اینها اند. کشیده

های طالیی دههچه در این است که ترجمه هر. فکر دوم اند نیستکار بزرگی که کرده
. چهل سال مظلوم واقع شده است-این سیموردحمایت بود در ، 50و40هاییعنی دهه ترجمه،

ترجمه بی در و پیکر و بی پدر و مادر  ةحوز ةای به اندازراستی در ایران هیچ حوزههب
ی رها انناشرآن را در دستان این است که ترجمه  لومیتاز وجوه مظ یکیشناسید؟ می
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که مترجمان را مجرم این رفهو طُندارند درد زبانی و فرهنگی  ایم که بسیاریشانکرده
سری میان سرها در آورد یا تا  چاپ کند خواسته کتابیجوانی بوده که می مثالًدانیم. می

ند بسیار اهترجمه وارد کرد ةناشران به پیکر که ایاما ضربهرا پر و پیمان کند. اش رزومه
اگر ناشر نبود، این کنند. میجوان جویای نام وارد  است که چهارای تر از ضربهسهمگین

ناشران نظارت دارد؟ یک سازمان کار توانستند کتاب چاپ کنند. چه کسی بر ها نمیجوان
کیفیت نسبت به تمام توجهش به خط قرمزهای ممیزی است و که داریم عریض و طویل 

چندان  انته دلششاید اعتنا است. البته بی ای ترجمه کامالً ها و نیز اخالق حرفهزبانی ترجمه
های بد به رجمهد و اگر تآیاز ترجمه خوششان نمیباشند چون معلوم است که اعتنا نبیهم 

راستی این هباگر عالقه به خواندن را در ملت بخشکاند چه غم؟  ةفارسی آسیب برساند و ریش
 انجام دهند این هرج و مرج از یگیرجلو توانستند کاری برایمیله برایشان مهم بود ئدو مس

بعد هم  جواز نشر بدهند.آگاهی زبانی، ، نه دارند فرهنگیدرد نه اینکه به انبوهی آدم که نه 
مهم نیست از کجا کتاب باید کتاب چاپ کنید. طل نشود با جوازتانخواهید میبگویند اگر 

آورید. فقط چاپ کنید. البته ناشران خوب هم داریم ولی یک اکثریتی از ناشران بد می
 اند. آبروی آن اقلیت ناشران خوب را برده

 
اما بحثی صالح است وارد این عرصه شود. تواند و بهدانم که چقدر ارشاد مینمیمن  کوثری:

شود. بعضی از این مشکالت در تمام جهان شامل کل اهل قلم می فر گفتندکه آقای خزاعی
انون نویسندگان های ککه پایه 40شود. ما در ایران از سال های صنفی حل میکانون ةوسیلهب

چنین نهادی  حال نتوانستیم کانون نویسندگان داشته باشیم. یعنی دولت اصالًگذاشته شد، تابه
مترجم و نویسنده در یک خانه جمع  30-20شناسد. اینکه گاهی اوقات را به رسمیت نمی

برای شود. این فعالیت محسوب نمیاش مثل دزد خارج شوند کی یوشوند و بعد یکی ی
های کوتاهی که هر. این کانون در دوالزم است که حداقل بتوانی تابلویی نصب کنیفعالیت 

آمدند و با پا بود و حیات واقعی داشت، یکی از نتایجش ایجاد روابط بود. آنجا کسانی میسر
هایی گذاشته بود. چه بهتر از و حتی کانون کالس کردندافراد باتجربه و مجرب صحبت می

های اول انقالب که این که گلشیری بیاید سر کالس و برای تو حرف بزند؟ کانون در دوره
های متعددی گذاشته بود و فقط این نبود که جمع شوند آنجا آزادی مختصری داشت، کالس

اشیم. این باعث مشکالت و شعار بدهند. ما هرگز نتوانستیم یک وحدت صنفی داشته ب
است. در این  1310های سال ةفرم قراردادهای انتشار کتاب به همان شیو متعددی شده. مثالً

بینیم تا اختیارات یا امتیازات. ما وقتی کتاب را به قراردادها بیشتر وظیفه برای مترجم می
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عای ناشر باید بر اساس اد دهیم، هیچ اطالعی از روند کار نداریم. صرفاًدست ناشر می
گوید یا نه! البته بپذیریم و هیچ نظارت اجرایی نداریم. بحث این نیست که ناشر دروغ می

گیرم. بحثم اند! ولی من آن را اصل در نظر نمیممکن است بگوید، کما اینکه برخی گفته
 این است که ما هنوز نتوانستیم با توافق مترجم و ناشر یک متن استاندارد برای قرارداد

گیرد. بنابراین در بسازیم. آن هم به این خاطر است که اتحادیه برای صنف ما شکل نمی
 پیدا کینم. تر از این بوده که برای مسائل صنفی روشی جدید و موثر آشفتهوضع ای هردوره

اگر خارج از  تا به مترجمان. گرددرایت که بیشتر به ناشر برمیکپی ةاما در مورد مسئل
خودم، ادبیات آمریکای التین، وقتی کتاب آقای  ةدر حوز ایران را در نظر بگیریم، مثالً

 که گویدن به نویسنده میهای ایشاشود، ناشر انگلیسی کتاببه اسپانیایی چاپ می فوئنتس
برد هایی نام میو ناشر از چهره؟ مترجم کیستپرسد خواهم ترجمه کنم. میکتابت را می

 حاالشناسند. را می آنهانویسندگان آمریکای التین و  شده هستندسطح جهانی شناخته که در
را  تد فالن کتابهخوانویسد که کوثری میمی مک میلنفرض کنید در ایران، نشر نی به 

تادگی ما خاصیت قانون افترجمه کند، او شناختی از ما ندارد. یک مقداری این مسئله پرت
کتاب دست یک مترجم خوب  که حتماًدهد. یعنی ضمانتی نیست هش میکا رایت راکپی

رایت کپیحق اند که این کتاب دارای ها نوشتهخیلی از کتابدر یم اهاینکه دیدفتد. کمابی
 نم، اما ما این مشکل را هم داریمخواهم اصل قضیه را نفی کخوبی نبوده. نمی ةاست اما ترجم

شده هستند و اروپا و آمریکا نیست. در آنجا افراد شناخته ةرابط شبیهما با جهان  ةکه رابط
رایت گاهی اوقات کپی ةاین مسئلکارشان معیار دارد. ولی ما اینجا این قضیه را نداریم. بنابر

که بیشتر از ش گفتم مشکالت نیست. چند وقت پیالل ح کنیم، الزاماًمی آنقدر که تصور
نم اتودرست کنیم. من مترجم اگر نمی ان رمااینجا معیارهای اخالقیدمان درچیزی باید خوهر

 نروم سراغش.ترجمه کنم  گورو راکتاب ایشی
 

وقت هستید. تجربه زیسته شما از ای و تمامآقای کوثری شما یک مترجم حرفه الدینی:زین
 مترجم بودن در مواجهه با مردم و زندگی چیست؟

 
لطف مردم هستم. خوشبختانه تا به حال برخوردهای مردم با من دوستانه  ةمن شرمند کوثری:

شعر سلطان هنرها بود.  ،خودم نیست. تا قبل از انقالبخاطر هو خوب بوده. منتهی این فقط ب
رفتند، مشخص بودند. جا میهای شعر هرکرد و چهرهی توجه میبنابراین جامعه به شاعر خیل

ه دالیل مختلف شعر در جایگاه سابقش نیست! و یکی از چیزهایی که قدرش بعد از انقالب ب
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! من با اما کار ما نوعی زندگی است و شغل نیست واقعاًرجمه است. افزایش پیدا کرد، ت
کنم. این مشکالت خاص خودش را هم دارد. یک مقدار فرد را ادبیات و نوشتن زندگی می

شود حتی با تیراژ پایین، با دو هزار آدم چاپ می کند. اما در عوض وقتی کتابتمنزوی می
ام. جهان سمت ترجمه رفتهگیری. بنابراین من هیچ پشیمان نیستم از اینکه به تماس می

من به نظر من جهان کاملی است.  که دارد یناچیزپاداش مالی از جمله  معایب ةترجمه با هم
 شخصه خیلی راضی هستم.بهاز این کار  دکنبا ترجمه زندگی میبه عنوان فردی که 

***** 


