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علی شروقی   كلیلهودمنهوپنگوئنها

تاثیرترجمهبرگسستازسنتهایادبی
وشکلگیریادبیاتمدرندرايران

دكتر غالمحسين يوسفی در مقاله ای كه دربارة داستان امير ارسالن نامدار نوشته، اشاره ای 
هم می كند به اين كه در همان دوران كه حاصل تراوشات ذهنِی بی پايان نقال دربارِ ناصرالدين 
ش��اه، ش��اه را به خوابی عميق و انباشته از فانتزی عامه پسنِد سكس و خشونت فرو می برد، در 
غرب بزرگترين شاهكارهای كالسيك قرن نوزدهم در حال نوشته شدن بود. گرچه اين را هم 
نبايد از ياد برد كه در همان عصر قاجار و البته كمی بعد از ناصرالدين شاه، اولين رماِن جهان 
يعنی دن كيش��وتِ سروانتس توسط ايرج ميرزا ترجمه ش��د. ترجمه ای كه البته ناقص ماند و 
ناقص ماندن اولين ترجمة دن كيشوت در ايران انگار داغی بود كه برای ابد يا دست كم تا امروز 
بر پيش��انی رمان نويس��ی ايران باقی مانده و آن را به تجربه ای ناقص و نصفه و نيمه بدل كرده 
اس��ت. تجربه ای كه به رغم پذيرش شكل غير اس��تبدادی ژانر رمان، عناصری از استبداد تك 
صدايِی ديرين را هم در خود نگه داش��ته و تداوم داده اس��ت، گرچه كشف رمان، خود به رغم 
ناقص بودنش، يكی از عوامل گسست جدی از سنت های ادبی و فكری ديرين هم بوده است و 
بی دليل نيست كه دست و پای ادبای سنتی – دست كم در سال های آغازين ترجمه و نوشته 
ش��دن رمان در ايران – همواره مقابل اين ژانر می لرزيده اس��ت. چنانكه م.ف. فرزانه در كتاب 
آش��نايی با صادق هدايت نقل می كند كه چطور يكی از همين استادان او را به شدت از رمان 

خواندن منع می كرده است.
هرچند ادبيات اميرارس��النی عصر ناصرالدين شاه، همانطور كه دكتر يوسفی در مقاله اش 
اش��اره كرده، با ش��اهكارهای همزمان خود در اروپا فرس��نگ ها فاصله داشت اما كمی پس از 
همان دوران بود كه با پا گرفتن افكار مش��روطه خواهانه و آشنايی متجدداِن فرنگ رفته با ژانر 
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رمان و نمايش��نامه و ترجمه هايی نظير ترجمة ميرزا حبيب 
اصفهان��ی از »مولي��ر« و تقليدهايی هرچند خام دس��تانه از 
نمونه های دست چندم رمان غربی، رخنه هايی در ساختارهای 
سفت و سخت انديشه و ادبيات كهن ايجاد شد. هدف از ايجاد 
اي��ن رخنه ها نه معرفی آثار درجه يك اروپايی كه گش��ودن 
عرصه ای برای طرح مباحث انتقادی پيرامون جامعة ايران بود 
و در اين تِب تند تجدد خواهی، فرصتی برای تشخيص درجه 
ي��ك از درجه دو و ترجمه و معرفی تولس��توی و تورگنيف و 
داستايفس��كی و بالزاك و ديكنز فراهم نبود. در همان حول و 

حوش بود كه ميرزا حبيب اصفهانی، به س��راغ جيمز موريه و حاجی بابای اصفهانیاش رفت 
ك��ه طبيعتا رم��ان درجه يكی نبود، اما مضمونش به كار مترج��ِم منتقِد جامعة عقب مانده و 
استبداد زدة ايران می آمد و ترجمه اش بهانه ای بود برای اينكه ميرزا حبيِب از چنگ حكومت 
به استانبول گريخته، انتقادات خود را به زبانی طنز آميز بيان كند. ترجمة ميرزا حبيب بيش 
از آنكه به متن جيمز موريه وفادار باشد به افكار ترقی خواهانة مترجم اش وفادار بود و البته نثر 
اين ترجمه و ابداعات زبانی خالقانة ميرزا حبيب در آن، بعدها به يكی از منابع مهم نثر معاصر 
فارسی بدل شد. اما از آن ترجمة ناقص ايرج ميرزا از دن كيشوت كه بگذريم، نخستين مواجهة 
جدی با رمان های درجه يك غربی و انتقال اين رمان ها از طريق ترجمه به مخاطب فارس��ی 
زبان، از سال 1300 به بعد و به ويژه در دهة 20 شمسی اتفاق افتاد. در اين دهه ادبيات ايران، 
ناگهان به طور همزمان با بخش اعظم تاريخ قصه نويسی غرب روبه رو شد. نگاهی به ترجمه های 
آن دوره، اين همزمانی را به خوبی نشان می دهد: كافكا، هاشك، شنيتسلر، چخوف، همينگوی، 
سارتر، داستايفسكی و نويسندگان روس طرفدارِ رئاليسم سوسياليستی همه كنار هم. ترجمة 
ادب��ی در ايران، در مدتی كوتاه، عرصة همزمانِی ناهم زمان ها ش��د. ترجمه های رحمت الهی از 
داستايفسكی همان حول و حوش منتشر می شد كه هدايت ترجمة مسخ و گروه محکومين را 
منتشر كرد و پيام كافکا را نوشت. اين هم نشينی، در تجربة مدرنيته، امری ناگزير بود. مدرنيته 
از پِس قرنها ايستايی و درخودماندگی جامعة ايران، ناگهان بر ما فرود آمده بود و ما هرچند نه 
تمام و كمال، با جهان همزمان ش��ده بوديم و ادبيات مان در معرض مدرن ترين آثار غربی قرار 
گرفته بود و همزمان، در معرض ش��اهكارهای كالس��يك ادبيات غرب. كافی است به فهرست 
نام هايی كه در نامه ها و گفته های هدايت از آنها س��خن به ميان آمده نگاهی بيندازيم: فلوبر، 
جويس، ماالپارته، س��لين، دوس پاسوس، فاكنر... مجموعة غريب و سرگيجه آوری است. نقش 
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هدايت در شكل گيری ادبيات مدرن تنها در نوشتن بوف كور نبود. از نقش او به عنوان كسی 
كه با ترجمه ها و پيشنهادهايش، ادبيات ايران را چند پله يكی جلو می انداخت نمی توان غافل 
شد و از طرف ديگر از حزب توده و كتابهايی كه حزب تبليغ می كرد كه هرچند بعضی از آنها 
صرفا ايدئولوژيك بودند و از نظر زيبايی شناختی حرف چندانی برای گفتن نداشتند، اما همين 
كتابها، عدة زيادی را كتاب خوان و برخی از مبارزان سياسی و شخصيتهای حزبی را به بهترين 
نويس��ندگان و مترجمان آينده بدل كردند. احمد محمود يكی از اين نويسندگان بود. محمود 
در رمان همس��ايه ها نش��ان می دهد كه چگونه رمان های ترجمه، در تحول شخصيت قهرمان 
داس��تان اثر می گذارند. در همسايه ها، اين رمان ها به تعبيری، خود به يكی از عناصر برسازندة 
طرح و توطئة رمان بدل شده اند. گاهی هم اتفاق های پيش بينی نشده ای، به ترجمة يك كتاب 
مهم منجر می شد. برخوردهای تصادفی يا ماجراجويی هايی از نوع ربودن كتاب از كتابخانه ای 
در كش��وری اروپايی و ترجمة آن به فارس��ی. در تاريخ ترجمة ايران كتابهايی را می توان يافت 
كه ترجمه ش��ان حاصل همين ماجراجويی اس��ت. )گر چه در نبود قانون كپی رايت در ايران، 
می توان گفت كه هنوز هم فرآيند ترجمه با نوعی محترمانه تر از س��رقت آميخته اس��ت، البته 
بی اينكه اين نوع سرقت، آن لذت ماجراجويی را هم برای مترجم به همراه داشته باشد.( پس 
از دهة 20، با باز شدن پای سربازان امريكايی به خاك ايران، بخشی از ادبيات مدرن امريكا به 
همت آدم پرحوصله ای كه كتابهای دورانداختة اين سربازها را از گوشه و كنار كوچه و خيابان 
جمع می كرد و در دكه اش می فروخت، ترجمه و به خوانندة فارسی زبان معرفی شد. به گفتة 
ابراهيم گلس��تان كه خود يكی از مش��تری های پر و پا قرص آن دكه بوده، اين مرد كسی بود 

ابراهیم گلستان از تاثیرگذارترین نویسنده � مترجمان سدۀ اخیر در ایران است.
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به نام گالستيان و »كتابهای جلد كاغذِی سربازهای آمريكايی 
را ك��ه مفتكی به س��ربازان آمريكايی می دادن��د و صدها آثار 
برجستة ادبيات كهنه و معاصر دنيا را شامل بود« در آن دكه 
می فروخت. گلس��تان، گرچه آن طور كه خود می گويد پيش 
از كش��ف دكة گالستيان هم از همينگوی داستانهايی خوانده 
بوده اما آشنايی جدی ترش با همينگوی بعد از كشف آن دكه 
اتفاق افتاد و همان زمان بود كه مقاله ای در معرفی همينگوی 
نوشت و در مجلة »مردم« چاپ كرد كه همين مقاله مقدمه ای 
ش��د، برای ترجمة زندگی خوش و كوتاه فرانس��يس مكومبر 
به دست گلستان. ابراهيم گلستان اولين مترجِم فاكنر هم بود و در كتاب كشتی شکسته ها در 
كنار نويس��ندگان ديگر، قصه ای هم از فاكنر ترجمه و چاپ كرد. بر خالف كليش��ه ای رايج كه 
طبق آن قصه های گلس��تان را با قصه های همينگوی مقايس��ه می كنند، گلستان از نخستين 
نويس��ندگان ايرانی اس��ت كه به شيوه فاكنر و متاثر از او نوش��ته اند. اين را به ويژه با خواندن 
ترجمة تورج ياراحمدی از رمان حراميان فاكنر كه همين امسال منتشر شده به خوبی می توان 
دريافت. ترجمة خالقانة ياراحمدی از حراميان، نه فقط آخرين رمان فاكنر كه يكی از منابع الهام 
گلستاِن قصه نويس را نيز بر خوانندة فارسی زبان مرئی كرده است. كافی است اين رمان فاكنر 
را با تازه ترين قصة گلس��تان كه در مجلة »فراسو« چاپ شده مقايسه كنيم. اما داستان كتاب 
دور انداختن سربازان امريكايی و مرئی شدن بخش هايی از ادبيات قرن بيستم از خالل اين دور 
انداختن ها، به تهران  و دكه گالستيان ختم نمی شود. روايتی كم و بيش مشابه با روايت گلستان 
را رضا براهنی هم نقل كرده است. براهنی در مقاله ای می نويسد كه ازرا پاوند را از طريق كتابی 

كه يك سرباز آمريكايی در تبريز، از داخل ماشين نظامی به خيابان پرت كرده شناخته است.
 ترجمة ادبی در ايران، هم راستا با تالش برای شكستن هستة سفت و سخت ساختارهای 
سنتی بوده است. گرچه گاه، خود، مقهور آن ساخت های سخت جان هم می شده كه حاصلش 
حضور همان س��اختارهای قديمی، در ادبياتی اس��ت كه ترجمه، بيش��ترين تاثير را در شكل 
گيری اش داشته است. روزگاری حتی مترجِم رمان مجبور بود تاييدية آنچه را كه ترجمه كرده 
بود، از استادان  ادبيات كالسيك ايران بگيرد و حاصل اين هم نشينِی اجبارِی سنت و مدرنيسم، 
گاه تركيب مضحكی می ش��د از نوع مقدمه ای كه سعيد نفيسی بر اولين چاِپ ترجمه محمد 
قاضی ازجزيرة پنگوئن های آناتول فرانس نوشته بود و در آن مقدمه دربارة حكايت هايی همچون 

كليله و دمنه كه در آنها حيوانات قهرمانان داستان هستند سخن گفته بود! 


