
 

 

 

 مثابۀ مؤلف در عصر ترجمهسیاست مترجم به
 

 سینا جهاندیده
 

دکتر بهزاد برکت، مترجم نام آشنایی است که در 
های مختلف از جمله نقد ادبی، فلسفه، عرصه
شناسی، رمان، ادبیات کودک و نوجوان و روان

آخرین . تاریخ هنر و... دست به ترجمه برده است
مارسل پروست و ای ایشان کتاب کار ترجمه
ژولیا کریستوا است. ایشان این کتاب  ادراک زمان

اند. را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده
« استیون بن»اصل این کتاب به فرانسه بوده که 

آورده است. بنابراین سخن آن را به انگلیسی در
انگلیسی به دست زبان کریستوا پس از عبور از 

بازنمایی است.  ییِنمابازدرواقع ترجمۀ فارسی این اثر  ان رسیده است.زبانفارسی
فارسی این  ترجمۀمترجم انگلیسی این کتاب در  ییِتوان گفت بازنماکه میچنان

 ثر بوده است. مؤاثر 
بلکه تحلیل مقدمۀ  ،هدف از این یادداشت نه بررسی ترجمۀ دکتر برکت   
 دوکردن بر هدفم تأمل ،ترعبارت دقیقاست. بهبرانگیز ایشان بر این کتاب چالش

آیا مترجم و ای بین تفکر نظری و کنش مترجم وجود دارد؟ چه رابطه :سوال است
بنابراین قبل از اینکه مقدمۀ جناب برکت را با خواننده به مؤلف است؟ همان 

به  ،باشددانم که چند مسئلۀ مهم را که شاید به ظاهر پنهان اشتراک بگذارم الزم می
ها هم مقدمۀ مورد نظر را با این نشانه تری عیان سازم تا خواننده،شکل برجسته

 دنبال کند:
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جنگ شد. بالی پس از پیروزی انقالب اسالمی، ایران بالفاصله دچار  الف(
گذاری کرد. جنگ هشت ساله، فضای فرهنگی ایران را به شکلی دیگر نشانه

اما ایران در وضعیت  ،نگی متوقف نشده بودهای فرهاگرچه در دهۀ شصت فعالیت
از دست داده و را یی خود آها کاربحرانی قرار داشت. برخی ایدئولوژی

های جدیدی شکل گرفته بودند. فعالیت روشنفکران چپ به دلیل ایدئولوژی
حزبی در حالت تعلیق قرار داشت. در همین دهه بود کسیسم رایدئولوژی ماشکست 

حول فرو پاشید؛ این فروپاشی درواقع آغاز یک ت روی کامالًکه اتحاد جماهیر شو
ایران پس از جنگ از نظر فرهنگی ایرانی بود که دیگر  ،جهانی نیز بود. بنابراین

 درواقع در جستجوی رویاهای تازه بود. دقیقاً  وگذشته باور نداشت  به رویاهای
که از دهۀ گرفت. چناندر ایران شکل « ایاندیشۀ ترجمه»در همین شرایط بود که 

آغاز شد. ترجمه در دهۀ هفتاد چنان به علوم انسانی شکل  و  «عصر ترجمه»هفتاد 
 :کهکرد اعالم  هدر همین ده پوردبخشید که مراد فرهاساختار می

 
 تجربۀیگانه شکل حقیقی تفکر برای ماست.  ،به وسیعترین معنای کلمه ،ترجمه»

در این دو  دیگران همچنین دستاوردهایلیف و تأشخصی من در ترجمه و 
ن معنوی مترجمان همانقدر شأدر کشور ما [  ...].ید این رای استمؤعرصه، 

آنان پایین و متزلزل. اما نکاتی چون چاپ  دستمزد مادیمحکم و باال است که 
از  ترو گاهی حتی درشت ،نام مترجمان بر روی جلد کتاب، آنهم با حروفی برابر

 ن مترجمان است، نه منزلت ترجمه. امروزه، عمداًشأگویای  صرفاً نام نویسنده،
پور، فرهاد) «برای دفاع از تفکر، باید به توجیه و دفاع از ترجمه پرداخت.

۷۸3۱  :۱۰.) 
( یکی از رفتارهای معنادار مترجمان و ب
ناشران در ایران این است که روی جلد و  شاید

را « مترجم»ای، کلمۀ حتی بر عطف کتاب ترجمه
ای که بالفاصله پس از گونهبه ،کنندحذف می

آورند. این نام مترجم را می نام نویسندۀ اصلی،
ای دارد. یک دلیلش سازی دالیل پیچیدههمسان

مترجم رسمیت شناختن به

مولف خبر از عنوان به

« بحران علم در ایران»

 دهدمی
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تری هم پیچیده دلیلاما  باشد؛شاید حشو دانستن کلمۀ مترجم روی جلد کتاب 
دانم. میلی که  مترجمان به شکلی، می «میل گفتمانی» وجود دارد که من آن را

آن را دارند و آن برتری مترجمان در عصر ترجمه است که  قصد آشکارکردن
که سهم دانند. درحالیلفان غربی میمؤطراز لفان داخلی و هممؤ خود را برتر از

ای یک بازنمایی ام که هرترجمهالبته فراموش نکرده مترجم فقط ترجمه است. و
افتد و معنایی شبیه یا نزدیک به است؛ اتفاقی که به کمک مترجم در زبان مقصد می

شود. مترجم معنایی که نویسنده آفریده است در فرهنگ و زبانی دیگر آشکار می
به معنای اقیت این خلّ ،اق باشدزبان یک اثر، خلّ دوبارۀهرچقدر در آفرینش 

باید معنای  ،چراکه اگر ده مترجم یک اثر را ترجمه کنند ؛نیستیی آفرینش معنا
شناختی اثر است که ترجمه تنها بازنمایی زبان ،بنابراین .مشترکی را انتقال دهند

تردید دخل گوییم بیمیتی از رتوریک اثر قالبته و. دهدرتوریک اثر را سامان می
صورت و تصرفی هم در معنا 

رسمیت شناختن گیرد. بهمی
خبر  مولفعنوان مترجم به

می «بحران علم در ایران»از 
اهمیت مترجم که  را، چدهد
لف مؤ اندازۀتواند به نمی

لف مؤالبته ) لفمؤباشد. 
آنچه تولید  پیچیدۀکند و مترجم در انتقال اق منظور است( علمی را تولید میخلّ

دهد که ما با شده است نقش اساسی دارد. وضعیت علوم انسانی در ایران نشان می
از  ،هفتاد دهۀحداقل از  ،فقر تولید علم ظاهراً .اق علمی مواجهیمفقر تولیدات خلّ

های موفقی هم که به زبان فارسی طریق ترجمه در حال جبران شدن است. کتاب
 . لیفتأ –ا ترجمه است یا ترجمه شود یا اکثرًمنتشر می

 :اکنون بپردازیم به رویکرد نظری دکتر برکت
دکتر برکت ذکر شده است این است:  ترجمۀعنوان دقیقی که روی جلد  ـ۱ 

همین  دقیقاً/ ژولیا کریستوا/ مترجم: بهزاد برکت. مارسل پروست و ادراک زمان

از  ،حداقل از دهۀ هفتاد ظاهراً فقر تولید علم،

 طریق ترجمه در حال جبران شدن است. 

های موفقی هم که به زبان فارسی منتشر کتاب

 تألیف. –شود یا اکثرًا ترجمه است یا ترجمه می
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بنابراین دکتر برکت همچنان بر این  .سوم کتاب نیز آمده است صفحۀعنوان در 
واضح و آشکار  «مترجم» کلمۀقاعده عمل کرده است که پیش از نام مترجم باید 

اگر اختیار با : »گونه شروع کرده استناب برکت در ابتدای مقدمه ایناما ج ؛بیاید
و بعد « آوردملف میؤمنام  اندازۀعنوان کتاب، نام مترجم را هم صفحۀمن بود در 

 اند.دلیلش را گفته
 :پنج کتاب این متن کوتاه آمده است صفحۀدر 

 
قول همۀاین ترجمه براساس متن انگلیسی استیون بن به فارسی ترجمه شده، اما »

هایش با متن فرانسه مطابقت داده شده و های از رمان پروست و نیز سایر نوشته
در صورت هرگونه اختالف در انتقال مفهوم، معنا و حتی سبک و ضرباهنگ، متن 

  م فارسیمترج «حاضر قرار گرفته است. ترجمۀفرانسه مالک 
 

ترجمۀ کند: الف( برای در این متن کوتاه مفروضات مترجم، اصولی را آشکار می
نباشد.  زهای تحقیقی شاید نیارمان باید به اصل رمان مراجعه کرد؛ اما برای نوشته

های او از نوشته ترجمۀتواند درست باشد اال ترجمه استیون بن می همۀب( 
لف است برای حفظ مؤطراز پروست نیست. ج( پروست پروست. بنابراین کریستوا هم

 آن. ترجمۀعین سخن او رجوع کرد نه به لف باید بهمؤکالم 
آورد؛ اما در پایان این هفت کتاب، باز مترجم متن کوتاهی می صفحۀدر  ـ2

 نویسد بهزاد برکت. متن کوتاه این است: نویسد مترجم فارسی،  میمتن نمی
 

این ترجمه را با احترام و مهر تقدیم می کنم به مهدی سحابی، به پاس همت »
نخستین روایت از متن کامل رمان پروست به فارسی، و نیز به  ارائۀبلندش در 

 بهزاد برکت «های درخشانش از این رمان.های ترجمهبیژن الهی، به پاس پاره
 

های بیژن الهی از ترجمهیید پارهأتکوتاه ضمن نوشتۀ دکتر برکت در همین 
  رمان نیز ترجمۀ ۀدربارنظرش را  ،پروست رفتۀدر جستجوی زمان از دست  رمان

روایت از یک رمان است. اما دکتر برکت  مثابۀرمان به  ترجمۀاعالم کرده است: 
برعکس مترجم انگلیسی یعنی استیون بن تقدیم ترجمه به مهدی سحابی، رغم یعل

کمک نگرفته است.  زبان خودکرده است از مترجم هم آنچه از رمان پروست نقل
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تمام آنچه از رمان پروست نقل »نوشته است  (25)ص استیون بن در یادداشتی
 «ترنس کیلماتین است. ترجمۀایم، مگر مواردی که ذکر شده باشد، از کرده

نظر نیست و بنابراین دکتر برکت در تکیه بر رمان ترجمه شده یا با استیون بن هم
مهدی سحابی را مناسب نیافته است. بد نیست یادآور شوم که مرحوم  ترجمۀیا 

در قول از رمان در ذکر نقل فانوس جادویی زمان دکتر شایگان در کتاب
 مهدی سحابی تکیه کرده است. ترجمۀپروست بیشتر به  جستجوی زمان دست رفته

بر  ن زبان فارسی یا اصالً جناب برکت. مترجما مقدمۀاکنون بپردازیم به    
چنانکه  نویسند.نویسند یا برای خالی نبودن عریضه میخود مقدمه نمی ترجمۀ
آورند یا از اصلی را به شکل چکیده و فشرده در مقدمه می یا نویسندۀسخن 
اند که در این شناختی با متن درگیر بودهگویند که از نظر زبانهایی میچالش

از روی قصد از  ناچاربهگویند که هایی میسازیها و واژهاز معادل شرایط معموالً
دکتر برکت از گونه دیگر است. لحن این مقدمه  مقدمۀاند. اما آنها استفاده کرده

آید الی که پیش میسؤدهد. بنابراین اش مینویسنده نشان از درگیری وجودشناختی
مختلف  هایال را به شکلسؤین مخاطب این مقدمه چه کسانی هستند؟ ا :ستاین ا

توان پاسخ داد. اما در این مقدمه ستیزی نیز پنهان است. از آنجا که دکتر می
 تواند مخاطب اصلیکنند میشیار دانشگاه هستند و ترجمه تدریس مینبرکت دا

ارهایی شبیه ک ا همکاران مترجمی که به شکل موازییباشند و  دانشجویان ایشان
متن ساده،  شناسی فهم،اما این مقدمه به روان .کنندترجمه می ایشانبه کارهای 

 متن پیچیده و سهم مترجم در این پیچیدگی یا سادگی اشاره دارد. 
است. پاراگراف اول اختصاص به  دمه دارای چهار پاراگراف دقیققماین    

پاراگراف دوم نقدی است بر مشکالت ترجمه . خالقیت و ارزش کار مترجم دارد
که مترجم پاراگراف سوم عالوه بر ایندر از سوی مخاطبان و مترجمان در ایران. 

از روش و سبک خود در ترجمه گفته است به نکات مهمی چون ظرفیت بالقوه و 
نظر و فرارفتن از راهکارهای جستجوگری، وسعت روحیۀبالفعل زبان فارسی و 

آخر هم به ویرایش و توانایی  اند. و در پاراگرافای اشاره کردهلیشهتجویزی و ک
های کلیدی و استعاری این استقالل و خالقیت مترجم اشاره شده است. گزارهو 
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کالن فرهنگ و ) گوی دو فرهنگ استومقدمه این است: الف( ترجمه گفت
نوعی خرده فرهنگ( ب( ترجمه روایت مترجم از متن اصلی است. ج( ترجمه 
 اندیشیدن است، د( ترجمه یک نهضت فکری است که رو به سوی آینده دارد.

 
  مارسل پروست و ادراک زمان ترجمۀبر  مترجم  مقدمۀ

 ،آوردمیام مؤلف من اندازۀنام مترجم را هم عنوان کتاب صفحۀار با من بود در یاختاگر 
مواجه باشیم، کار  کارعلوم انسانی اگر با متونی خالق و تأمل عرصۀچرا که معتقدم در 

طلبد که نویسنده کم همان تالش و خالقیتی را میمترجم در بازآفرینی متن دست
در کار کرده است؛ هرچند سبک و سیاق و وجهه و جهت این خالقیت و تالش در 

ت؛ باور دارم نویسنده و مترجم یکسان نباشد. این دیدگاه برای من یک اصل اس
 مترجمی که جز این بیندیشد، کوششی نافرجام را آغاز کرده است.

هایی متون علوم انسانی، ترجمه ترجمۀکم چندین دهه است که با گسترش دست
فهمیم، و این اندک هم به حدس و گمان و شاید و خوانیم که از آنها اندکی میمی را

بسته بازنشده متون اصلی  پروندۀهایی تر آنکه پس از چنین ترجمهتلخانگار؛ 
نادرست اما شایع ببندم که  . در اینجا بالفاصله الزم است راه را بر این پندارشودمی

ای، همیشه و به ناچار، آسان فهم. روشن است که هرمتن ترجمه خوب یعنی ترجمه
کند. عجب آنکه ما میجدی از مخاطبان خود در زبان اصلی نیز همت و دقت طلب 

متن انتظار  ترجمۀدانیم، اما از خوانندگان این سختی را بر خوانندگان اصلی روا می
راحت ترجمۀ« خوانترجمه روان و خوش»مرادمان از مصطلحاتی چون  نوعاً .منداری

روان و » ال کنیم مترجم سخن نویسنده را چنینسؤآنکه از خود است، بی الحلقوم
به زبانی شیوا بیان کرده است. این را فریده، یا روایت خود از متن آباز« خوانخوش

 خوانندۀکنم و ای ضرور بسنده میبحثی درازدامن است و من در اینجا تنها به اشاره
                                                                   .دهم که به همین قلم انتشار خواهد یافتمند را به کتاب ارجاع میعالقه

ام در هاست رویهمحور است که سالمعناشیوۀ متن حاضر  ترجمۀمن در شیوۀ    
کوشد ای بافتاری و خالق است که میترجمه شیوۀاقتضای این  .ترجمه بوده است

وگو را به ها، از مفهوم کلی متن غافل نماند و این گفتدر عین توجه به معنای واژه
های زبان ظرفیت» زبان فارسی سامان دهد. مایلم بر عبارتهای مقتضای ظرفیت

تأکید کنم و از خوانندگان فرهیخته انتظار تأمل در تمایز میان رفتار بالفعل « فارسی
زبان فارسی و امکانات بالقوه آن را داشته باشم. تداوم ترجمه در عرصه علوم انسانی 



 99///// سیاست مترجم به مثابۀ مؤلف در عصر ترجمه

 روحیۀسوی آینده دارد.  به ناچار روشک پیشبرد یک نهضت فکری است و بهبی
ای، پذیرش نظر، فرا رفتن از راهکارهای تجویزی و کلیشهوجوگر، وسعتجست

ها در تعاملی سازمند کارگیری آنهای گذشته و حال زبان فارسی و بهظرفیت همۀ
و بیش از همه رفتار خالق با زبان، از جمله لوازم این نهضت است. از چنین منظری 

                تواند راهی به دهی باشد.هایی چون کتاب حاضر میناست که مطالعه مت

ام؛ هایم را با اعتقاد عمیق به چنین اصولی انجام دادهمن، به سهم خود، ترجمه
ام حاضر نیز از این قاعده مستثنا نیست. متن فارسی را بارها خوانده و ویراسته ترجمۀ

 ―ام دلیل انتخاب نکردهدستوری را بی قاعدۀو حتی  و هیچ واژه، عبارت، جمله
جای قید توجه کردن روند رایج کاربرد صفت بهچنین است که برای مثال به فعال

ی نامعمول باشد، اما من برای این کاندها ام. شاید شماری از این گزینشداشته
ام. ترجمه کوششی است برای همای داشتهنامعمول بودن هم دلیل و فکر و فلسفه

فرهنگ. از این منظر تردیدی نیست فرهنگ و چندین و چند خردهانی دو کالنزب
توانند چیزی بیش از کوششی آبرومندانه و ها نیز نمیکه ارجمندترین ترجمه

 (.۱3ـ  ۱۱)صص  وگو باشندفروتنانه برای تحقق یک گفت
 

پاسخ دهم. آیا مترجم  خواهم به سوال دوماکنون با توجه به این تمهیدات می
هم عین وقتی دو چیزی که لف است؟ ؤم

 شوند حتماً می نیستند ولی عین هم فرض
عنوان مثال اگر سیاستی در کار است. به

های غیرمعیار مثل امروز اکثر گویش
کردی، گیلکی، لری خود را زبان می

اتفاقاتی تاریخی و گفتمانی  دانند حتماً
سازی و -گیری این همسانسبب شکل

لف بداند خود این مؤهمانی شده است. اگر اصرار بر این است که مترجم خود را این
های عصر زیرا یکی از نشانه ،است «رخدادهای گفتمانی»ثیر أتگر اصرار بیان

دانیم. ایران در عصر ترجمه این است که صدای دیگری را برتر از صدای خود می
لفان داخلی اتفاقی مؤبر  سیادت مترجمان بنابراین ادعای ،بردترجمه بسر می

لف نداشته باشیم، تعریف مؤطبیعی است. اما اگر اصرار بر یکی بودن مترجم و 

برد، ایران در عصر ترجمه بسر می

بنابراین ادعای سیادت مترجمان 

مؤلفان داخلی اتفاقی طبیعی بر 

است. اما تعریف مؤلف با تعریف 

 مترجم هرگز یکی نیست.
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 «دازاینی»لف خالق و آفرینشگر، مؤم هرگز یکی نیست. لف با تعریف مترجمؤ
هایی دارد که با آنها درگیر پرسش شناختی باوجودشناختی و معرفت رابطۀاست که 

شکلی مترجم را تعریف  دیگری است. به هر اندیشۀ دهندۀاست. اما مترجم انتقال
گمان ماهیت و چیستی و ترین اصل آن خواهد بود. بیامر انتقال، مرکزی ،کنیم

های متنوعی که نظریهچنان ؛به مقصد پیچده است مبدأچگونگی این انتقال از 
دریافت و بسیاری  نظریۀی، ینماباز نظریۀشناسی فهم، هرمنوتیک، روان نظریۀچون 

زند. هرانتقالی همراه با اثرگذاری است. بنابراین های دیگر را دامن مینظریۀاز 
دهد بدیهی و روشن است. جهان مترجم بر آنچه انتقال میزیستاثرگذاری ذهن و 

 «لذت خیانت» دانند و ازبه همین دلیل به طنز مترجمان را خیانتکاران می
آنچه را که انتقال می گویند. مفهوم خیانت، ناقل بودن و درستی و نادرستیمی

سبک استفاده  لف هردو از بازنمایی و رتوریک ومؤمترجم و کند. یابد برجسته می
کرده است.  اما مترجم مجبور است چیزی را بازنمایی کند که دیگری خلق؛ کنندمی

لفمؤدور شود به سمت  هرچقدر مترجم از آنچه نویسنده اصلی خلق کرده است
تواند پیش رود که تبدیل به می یاست. انحراف از متن تا جای هگام برداشت نبود

اما  ،ه هرمترجمی سبک ویژه خود را داردلیف گردد. درست است کتأ-ترجمه
اصلی را بازنمایی کنند.  نویسندۀسبک  خواهندای با سبک خود میمترجمان حرفه

خود را دارد و از نظام  ویژۀهرمترجمی سبک  بنابراین با توجه به این اصل که
لف است. مؤتوان به این نتیجه رسید که مترجم برد نمیای بهره میبازنمایی ویژه

خود فکر کند که چگونه باید زبان اثر  ویژۀکه مترجم به نظام بازنمایی قبل از این
 اندیشۀهای مختلف به بازنمایی لف هم به شکلمؤ ،مورد ترجمه خود را خلق کند

نویسان و شاعران به این خود فکر کرده است. حتی برخی از فیلسوفان یا داستان
تر نشان دهند. به عنوان خود را عالی ۀندیشاتوانند اند در چه زبانی میفکر کرده

زبان است اکثر آثار خود را به انگلیسی نوشته و که آلمانیمثال هانا آرنت با آن
 ترجمۀشعر را نباید با  ترجمۀبعدها به شکل دیگر آن را به آلمانی درآورده است. 

آثار علمی مقایسه  ترجمۀرمان را نباید با  ترجمۀکه همچنان ،رمان یکی گرفت
است و رمان هم نسبت به آثار علمی کمتر  ناپذیرترکرد. شعر به نسبت رمان ترجمه
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فی به زبان وهای معراگوتا کریستوف مجارستانی که رمان آید.به ترجمه درمی
مهمی را  ، نکتۀفارسی آثار خوددر مصاحبه با اصغر نوری مترجم ، فرانسه نوشته

رقی ف»که چرا جهان مجموعه داستان  در پاسخ به اینایشان  .شکار کرده استآ
 گوید:این همه تلخ است می« کندنمی

 
وقتی  .به صورت شعر به مجاری نوشته بودم های این مجموعه را قبالًتم داستان»

زبان فرانسه را یاد گرفتم، سعی کردم شعرهایم را به فرانسه ترجمه کنم ولی موفق 
به همین دلیل شعر گفتن را کنار گذاشتم اما  .نتوانستم به فرانسه شعر بگویم ؛نشدم

 (.۱۸9:  ۱39۸)کریستوف،  «شعرهایم را به شکل داستان به زبان فرانسه نوشتم
 

 ترجمۀ ،تولستوی جنگ و صلحتوان گفت نمی ،رمان ترجمۀناممکنی  همۀبا    
ای که دارد که دو خوانندهحبیبی آنقدر تفاوت  سروش ترجمۀمهندس انصاری با 

اند. در این صورت دو چیز متفاوت را درک کرده ؛اندمتفاوت را خوانده ترجمۀدو 
 زیر سوال است.  ترجمه کالًفلسفۀ 
لف ؤمتواند توان به این مسئله پاسخ داد که مترجم میبه شکلی دیگر هم می    

 الف( مترجمانی که نه؟ در ایران حداقل پنج گروه مترجم وجود دارد: باشد یا
اند .ج( لیف خالقتأهم در ترجمه و هم در که کنند. ب( مترجمانی ترجمه می صرفاً

مترجمان خوبی آمیزند. د( کسانی که لیف را به هم میتأمترجمانی که ترجمه و 
اما  ،هستند یخوب لفانمؤکسانی که  (شان ضعیف است. جلیفاتتأاما هستند 

آفریند با دهد در آنچه که مترجم میبندی نشان میمترجمانی ضعیف. این تقسیم
 سازد تفاوت اساسی وجود دارد.لف میمؤآنچه که 
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