
 
 
 
 ترجمه یخلق شهرزادها
 

 های نرفتهردی و راهک   ةامروزی ترجم ةتجرب
 های کردستانبا شهرزاد در شببا نگاهی به کتاب 

 
 امجد غالمی

 

آثار نویسندگانی که اسم و رسم  ةترجم
رند، در مناسبات امروز ترجمه، بهچنانی نداآن

های پشتیبان رداری از گروهدلیل عدم برخو
 مخاطب و عدم ةدر سطح جامعادبی هنری/

ساز و های نشر و نهادهای پلحمایت بنگاه
با اقبال  کتاب و کتابت، عمدتاً ةساز عرصپول

وجود که تاجایی است، کمتری همراه
یل دلنوع در بازار نشر یا بهاز این یهایترجمه

منظور مقاصد حمایت یک نهاد خاص و بیشتر به
یا ماحاصل  وصورت گرفته ژانری ـتحقیقاتی

بوده است.  یک جایزه، یک انجمن و یا نشریه ةتالش برای تجمیع آثار برگزید
های نهادی اعم از نام و عنوان نشریه، کارگیری امضاهبخود نوعی البته دومی 

 بنیاد، انجمن و جوایز برای جبران گمنامی نویسنده در نظر مخاطب است. 
نهادن به اش ناچار از گردنهای ادبیسویه جهان ترجمه نیز فارغ از بنابراین

ها و یکسری مناسبات سرمایه در بطن مقدورات برونی و نهادین اعم از واسطه
حال مدرنی است که چندان جدید و درعینهای نشر و پذیرش بازی نهگاهبن

نتوانسته  زکه هنو کندرا مدیریت میآثار مکتوب و تالیفی نسلی  امروزه سرنوشت
 وپا کند.میدان جایی برای خود دست اتسبدر منا
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چرا که با  ردی موضوع دیگری است،میان اما ترجمه از ادبیات ک این در 
کمترین مندی این ادبیات از نویسندگان و شعرای توانمند، هنوز از هرهبوجود 

 –سیاسی بودن به وضعیت کوندراییِبهره است و در عین گرفتارادی بیامکان نه
اسره و توان ویژگی مبرمی برای تشخیص خوب از بد، سره از نبودگی، نمیاخالقی

در این که عمده معیار ناشران برای چاپ آثار جاییتا ... را برای آن لحاظ گرفت؛
لف است. چه بسیار ؤگذاری مستقیم و غیرمستقیم از سوی خود مخطه، سرمایه

اند اسم و رسمی برای انستهنویسندگانی که تنها با برخورداری از چنین امکانی تو
تبع چه بسیار نویسندگانی که نام و آثارشان تنها به چند کنند و بهدست و پا خود 

 انجمن، جشنواره و نشریه محدود شده است.
ویژه دی در بیرون از مرزهای کشور و بهرک  هایانتشار کتابصد البته کثرت 

توان از آن به که میایجاد کرده دیگری  در اقلیم کردستان عراق نیز آسیب
نام برد؛ روندی که خود به  «ادبیها و میادین در غیاب بنگاه سازی نشرانبوه»

در این مرحله موضوع قلت آثار  .شدن آثار ادبی انجامیده استنخواندن و ندیده
شمار کتابی الی بیشایسته جای خود را به پرسش از یافتن همان آثار در البه

شود. در چنین شرایطی مترجمان یا به همان ساله چاپ و تکثیر میهر دهد کهمی
 ةموجود دربارهای ها و پیرامتنکنند و یا جشنوارهآثار شاخص پیشین اکتفا می
را دستاویز قرار تخصصی های محلی و نیمهسانهها و رنویسندگان جوان در روزنامه

آمیزی از آنها به فریب مخاطب فرهنگ دیگری نمایی مبالغهو با بزرگ داده
در این  کهدیگری است  ةاین موضوع خود محل مجادلالبته ورزند؛ اهتمام می

 گنجد!یادداشت نمی
ادبی،  ةژه در حیطویها بهردی به دیگر زبانترجمه از زبان ک وصف، با این 

 بندی کرد:زیر تقسیم ةتوان آن را به سه دورجدیدی است که می نسبتبه ةتجرب
ثیر نگره و ایدئولوژی أت که در آن مترجمین تحت ایدوره؛ اول ةدور
زعم به ، کهآثار فولکلور همت گماشتند ةآوری و ترجمشناسانه به جمعشرق

 ةگرایی رمانتیک در گسترگیری جریانات قومیکریستین آلیسون همزمان با شکل
پا به عرصه نهاد و ترجمه  «هردر» ةثیر اندیشأتویژه تحتوری عثمانی و بهامپرات
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باشد،  از رهاسازی زبان محبوس در اثر ی«بنیامین»ای بیش از آنچه مبین اندیشه
قی ملت و اخال -گرایی کوچک و گفتمان سیاسیتالشی در خدمت همان بومی

بود. در این دوره ترجمه جایگزین  (ردک اثبات خود به دیگری )در اینجا: غیر
 ها، روژه لسکوها واسکارمانخام برای محققانی از قبیل  ةماد ةتحقیق و تهی ةعرص

 ةشدستردگی الیزال و مورد غفلت واقعه گاست که معتقد بهایی واسیلی نیکیتین
کید بر أیات مترجمین چنین آثاری بیش از تنبودند.  ردیدانش فولکلور ک 

محتوای خود آثار، در عین تالش برای پاسداشت این متون، سعی در نوعی 
برتر  «من»و برای توجیه این  استفخرفروشی بر دیگری مخاطب آثار خود 

روند کردند. این شناسان فوق مزین میآثار خود را به نظرگاه شرق ،فرهنگی
ناشران تخصصی و امثالهم ر بیشتچه تا امروز نیز ادامه دارد، اما به دلیل آنکه اگر

 تر شده است.اقبال آنها نیز کم فروغ چنین آثاری هستند، خریدار
ویژه پس از یات بهردی با جریان جهانی ادب؛ در این دوره ادبیات ک دوم ةدور

وری عثمانی و حضور استعمار در مرزها و جغرافیای دور و نزدیک فروپاشی امپرات
روزتری دارد. این دوره که و تولید آثار به شود و سعی در خلقخود آشنا می

زمینه را برای  ای است،خواهی منطقهها و مبارزات آزادیهمزمان با جنبش
آورد که در ورای مرزها نهادن نویسندگان و شاعرانی فراهم میعرصهبهپا

انسان رنجور معاصر ممزوج نموده و صدای  ةخود را با تجرب ةاند تجربتوانسته
کس، رفیق صابر، عبداهلل هایی از قبیل شیرکو بیهانی کنند. ظهور نامخود را ج

های معاصرتری چون بختیار علی، شیرزاد حسن، فرهاد پشیو، لطیف هلمت و یا نام
. چرا که از یک سو این تر نمودرد راحتبرای مترجمین ک   پیربال و ... کار را

جهانی، تا حدودی برای مخاطب  نویسندگان پیشتر به دلیل کسب جوایز معتبر
اه این توانستند از پایگشده بودند و از سوی دیگر میردزبان نیز شناختهک غیر

های خود بهره ببرند و از وزن و ادبیت ترجمه نویسندگان برای جبران خأل
کنند.  هزینهگوی( من و توی فرهنگی ونزاع )به ظاهر گفت جایگاه آنها برای

ترجمه برای باالبردن  ةبه جایی رسانده است که دالالن عرص کار راگاه این نزاع 
 اذبـن کاویـقول و یا عنها از آوردن نقلدار این دست ترجمهسطح مخاطب و خری
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    ها ابایی ندارند. و دروغین بر روی کتاب
گیرد، ردی را دربرمیآثار ک  ةای بس طوالنی از ترجماین دوره که دوره
شد. در  آثار معدودی از شاعران و نویسندگان ةترجمموجب تراکم و تکرار 

بود که با دادن جایزه بایست مترصد اتفاقی جهانی میچنین گیروداری مترجم می
بازی ترجمه در  ةآن فراهم آید. درواقع در محدود ةبه یک اثر، زمینه برای ترجم

شوند می کنند و یا بازی دادهداری میاین دوره، آن دسته از نویسندگان میدان
ادبی اعم از  ةنوشتاری، نوع دیگری از اتوریتکه توانسته باشند در کنار فعالیت 

 د.نالمللی را تجربه کرده باشکسب جوایز و یا عضویت در محافل و مجامع بین
پیشین نیاز  ةنسبت دوراین دوره اگرچه در بدو راه خویش است، اما به؛ سوم ةدور

تر دارد. به دیگر عبارت خود متن و یا تر و خوانندهایبیشتری به مترجمین حرفه
شده است و  های ادبیت متون، مالک و معیار ترجمه در این دوره قلمدادشاخص

شود. اگر چه هنوز آثار یییدی بر متن ترجمه ظاهر مأو ت امضامترجم در نقش اسم
به درخواست ها ترجمهاین  ةو عمد استشده ر این دوره ترجمه دمعدودی بسیار 
گوهران»و یا  ها«شنبهپنجعصر »، ها«نافه» ها«کارنامه» ها،«گلستانه»از قبیل ی نشریات

ای در ظهور مترجمینی حرفهنویدبخش د نیز همین موارد معدواما بوده،  ها«
ردی است که به جای فخرفروشی و نزاع مزبوحانه در راستای اهدافی ادبیات ک 

 ند.کید دارأتو مناسبات میدان ادبی متنی آثار غیرادبی، بر وجوه درون
با پذیری و جذب سرمایه ریسک مخاطب ةباالبودن جنب به لحاظ این دوره نیز

 به آنگریبان است که در سطور آغازین این یادداشت بههمان مشکالتی دست
کارگیری تمهیداتی چند از قبیل تجمیع این آثار مترجمین ناچار از به و اشاره شد

ذب و دروغین بر روی قول و عناوین کاتر و یا قید نقلشدهدر کنار اسامی شناخته
 ی برگواه تواندخود آثار میگرفتن مالک و معیار قرار اما خروجی کار هستند،

نسلی که خود بسان  .باشد اگرای و تعمقظهور نسل جدیدی از مترجمین حرفه
حال ید اثر ایفای نقش نموده و درعینای در مناسبات ایدئولوژیکی تولخواننده

ترجمه بوده است. چنین مترجم وردبه روی متن م گرایانهبرسازنده بستری کثرت
فرهنگی اکتفا نزاع میان/گووتفعالی، تنها به منطق حاکم بر دوران دوم یعنی گف
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تبدیل به نوعی منش و خود همانی جایگاه مترجم و منتقد، با اینکند، بلکه نمی
 شود.میسازی/ تولید ادبی متن منظر حاکم بر فرآیند

 ةتواند برسازندثیراتی که در باال بدان اشاره شد، میأفارغ از تاین روند 
نیز باشد؛  های ادبی جامعه مبدأارزشو متناسب در جهت احیای  نهادیننظامی 

گیری ضرورت شکلدر میان کاربران ادبی،  تجربیات جدیدتزریق با نظامی که 
 کند.یادآوری میرا شدن خواندن و دیده ةکراتیک در عرصودم بستری

 های کردستانبا شهرزاد در شبکتاب  ةمجاور با گردآوری و ترجمرضا کریم
چندین و  ةسو با کسب تجربچنین مترجمی است که از یکر ظهور داواقع داعیهدر

شین، توانسته یهای پسو با دورهمتون هم ةچندساله در میادین ترجمه اعم از ترجم
ای در این عرصه تثبیت نماید و همزمان عنوان مترجمی حرفهجایگاه خود را به

چاپ و پخش  ةعرص ةشدهای شناختهی با انتشارت و بنگاهای برای همکارسرمایه
بر معرفی این آثار به خیل تواند به عنوان امضائی فراهم آورد که این خود می

 ردزبان تصور شود. ک نندگان ادبی غیرخوا
ای این کتاب حکایت شهرزادهایی است که مترجم با گزینش و انتخاب مجموعه

ردی در کردستان نویسی ک شان در طول بیش از هفتاد سال داستاناز آثار داستانی
اندازها، چشماز  وار»شبهزارویک»و ایران، سعی در ساختن تصویری آنتولوژیک 

د و ت از خور راستای برائد که دارد قومی های متفاوتاشکال روایی و بیان
کتاب و  ةزعم مترجم در مقدمد. تصویری که بهکنجهان پیرامون خود تالش می

هایی از هبر ابژ ،در صفحات آغازین کتاب «زادهعبدالرحیم» ةحتی مقدم
جغرافیای گرایی استوار است که به شکلی نارسیستی از آبشخور کانونی تجربه

سرچشمه  غربی و شمال استان کردستان()نواحی جنوبی استان آذربایجان موکریان
ی ایدئولوژیکی تروای سعی در القای اولیه گیرد؛ انگار مترجم از همان صفحاتمی
 ها و شهرزادهاست.ساز همبودگی داستاند که زمینهدار

ردی تبع اسلوب غالب بر جهان نوشتار ک  نوشتار و به ةتجرب ،به دیگر عبارت
ت روایی، انتزاع زیباشناختی با اعم از تقابل با شعر، درک و قالب اجتماعی، ساخ

ی اوزدگی و سرگشتگی بصری به ردخیل و شاهد روایی، ذوق «من»کید بر أت
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، آرمانی آن از چوپان، مبارز ةشود که نمونازجاکنده و نامکانی ختم می
در نوسان است و این خود گواهی بر وضعیت نویسنده -یاوو ر روشنفکر
های متنوع تکثیر شده و از این ها و قالبنوشتاری است که در فرم ةدیرندیافت
 ی باشد کهـدگانان و شهرزاـل از راویـی چند نسـادویـتواند روایت جحیث می

 داران وضعیتی واحدند.بیش میراثوکم
ژیک نوشتاری است که ما از زعم مترجم حکایت آنتولواین روند جادویی اما به

شمار داستان که یافته از بیکنیم؛ حکایتی ساختیاد می «ردیداستان ک »آن به 
جغرافیا،  کدام آبستن تفاوت و تمایزاتی اعم از تفاوت در زمان، زبان، گویش،هر

داستانی که در  ،واریتاریخ و ... هستند. بنابراین در چنین نوار موبیوس
 ةتواند همبستبوکان نوشته شده با وجود تمامی این تمایزات میجغرافیای شهر 

 جغرافیایی دیگر با گویشی دیگر نگاشته شده است.  و داستانی باشد که در زمان
ای از کانونی بیانگر ترجمه های کردستانبا شهرزاد در شباین ترتیب کتاب به 

ها و که زیرساخت داستان استای شدهافشای امر کتمان با اهتمام بهایدئولوژیکی 
و نسل به نسل، فرم به فرم، تمهید  اندشدهسپردهفراموشیبه ةخروارها تمایز و فاصل

 د. نشومی رای دیگر تکراای به نویسندهبه تمهید و ... از نویسنده
دخیلی ظاهر  در نقش راویمترجم در ساخت چنین روایت یکدستی گاه 

اند، خود دادن چند داستان از خود )اینکه آیا آنها نیز ترجمهشود و با قرارمی
های ، کارکردها و گزیدهنقش مترجم به نویسنده ریتغیجای سوال دارد( با 

از این طریق سعی در ساختن  این کلیت تزریق نموده ومانندی را در پارازیت
شهرزاد دارد که موجد آنتولوژی و -راوی پنجاهیک به دبا نز ی«شبیکوهزار»

و این همان ابتکار عملی  کردستان ایران هستند؛ ردی دردهه داستان ک  هفتسیر 
است که این مترجم برای تحمیل فرم گزینشی خود به خواننده و گشودن جهان به 

رد در پی گرفته است. اینکه تا چند در این راه موفق نشان ک  ونامبی ةروی نویسند
  ردزبان بدان پاسخ گویند ...ک دیگری است که باید خوانندگان غیربوده، موضوع 

***** 


