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اميرمهدی حقيقت*   فکروخیالهایيکمترجم

فكرهايی را كه در ذهن ِ من ِ مترجم موج می زند بی نظم و ترتيب بر قلم جاری می كنم:

شکواطمینان
رضا سيدحس��ينی می گفت در حال ترجمه اگر يك درصد به چيزی شك كرديد بدانيد 
كه به احتمال 99 درصد درست شك كرده ايد. اين اتفاق برای من بارها رخ داده. طبيعتا كار 
مِن شكاك سخت می شود و مدام ناگزيرم به فرهنگ های لغت رجوع كنم تا مطمئن شوم. اما 
وقتی كه مطمئن می شوم و معادل درست را به كار می برم، لذتی می برم كه از حدس زدن و 

باری به هر جهت پيش رفتن، هرگز نمی برم.
 

فقدانفرهنگخوبديجیتالی
در همين راستا بايد به اين اشاره كنم كه سال هاست دلم می خواهد كه فرهنگ های خوب 
دوزبانه كه بهترين شان هزاره و بعد از آن پويا است ديجيتالی شود تا سرعت معادل يافتن يا 

برطرف كردن شك و ترديد مترجم بيشتر شود. 
نگاه ناشر اين فرهنگ ها اين است كه چون كپی رايت در ايران چندان رعايت نمی شود و 
بازار هك كردن و قفل شكستن داغ است، با انتشار اولين نسخة ديجيتالی، اين فرهنگ به طور 

غير مجاز تكثير خواهد شد و حق مسلم ناشر و پديدآورنده تباه می شود. 
نكتة درس��تی اس��ت. تكثير غيرمجاز كاری اس��ت از س��ر بی فرهنگی. و اهالی ترجمه و 
نش��ر باي��د همه تالش خود را بكنن��د كه فرهنگ عمومی را ارتقا ببخش��ند. اما ترجمه يكی 
از همين راه هاس��ت و داش��تن ابزارهای امروزی ترجمه يكی از راه های س��رعت بخشيدن به 
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ارتقای فرهنگی. پس از يك منظر، انتشار نسخه های ديجيتالی، هر چند غير مستقيم، سبب 
جلوگيری از كارهای غيرقانونی و غير اخالقی نظير تكثير غيرمجاز می شود. بنابراين از ناشران 
فرهنگ های لغت انتظار می رود كه در ضرورت انتشار نسخه های الكترونيكی محصوالت خود 

ترديد و تعلل نكنند. 
آنچه اكنون در بازار وجود دارد عمدتا نس��خه های ديجيتالی فرهنگ هايی قديمی اس��ت 
كه دهه ها پيش تدوين ش��ده و شركت های تجاری صرفا با هدف كسب سود، آنها را در قالب 
سی دی های مختلف عرضه كرده اند يا روی سايت های خود گذاشته اند. اين فرهنگها، نيازهای 
مترجم را به ويژه در زمينة ادبيات داستانی برنمی آورد و نتيجه های گاه مضحك به بار می آورد. 

يادداشتبردارم
بارها خواس��ته ام اين دس��ت نتاي��ج مضحك را در جايی يادداش��ت كنم ك��ه در چنين 
يادداشت هايی يا در وبالگم كه دربارة ترجمه است، شاهد مثال بياورم تا حرفم به چند نكتة 
كلی و گنگ محدود نش��ود �� مثل همين حاال؛ ولی باره��ا فراموش كرده ام يا چون در حال 
ترجم��ه ب��وده ام حس كرده ام كه تمركزم از بين می رود. پر هم بيراه نيس��ت ولی در مجموع 
بهتر است مترجم در حال ترجمه يك دفترچة كوچك پس دست داشته باشد و از ظرائف و 
لطائف و نكاتی كه در لحظه با آن دست در گريبان است يادداشت بردارد. امثال مرحوم كريم 
امامی كه كارگاه ترجمه اش در اين مجله بس��يار آموزنده بود، و بس��ياری ديگر از مترجمان و 
استادانی كه برای مجلة مترجم يادداشت و مقاله نوشته اند چنين كرده اند و همين سبب غنای 

نوشته هاشان بوده است.

خطاهاوبیسوادی؟
چيز ديگری كه همواره در ذهن منِ  مترجم می چرخد برداشت عمومی از »غلِط ترجمه« 
اس��ت. در بسياری محافل دوستانه می شنويم كه می گويند فالن مترجم بی سواد است و در 
اثبات ادعای خود به خطايی پيش پا افتاده و عمدتا لپی اش��اره می كنند كه مترجم در يكی از 
ترجمه هاش مرتكب ش��ده. بس��ياری از اين موارد چنان بارز است كه در اينكه مترجم صرفا 
»اش��تباه كرده« شكی باقی نمی ماند. آيا اين دليل بر اثبات بی سوادی اوست؟ مثال مترجمی 
ك��ه ترجمه های پيراس��ته و روانی از چندين اثر ادبی منتش��ر ك��رده، در كتابی tomato  را 

سيب زمينی ترجمه كرده. آيا او بی سواد است؟ 
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  German shepherd يا اصال كمی جلوتر برويم. مترجمی
را كه نژادی از سگ است به اشتباه “چوپان آلمانی” ترجمه 
كرده اس��ت. آيا بايد نتيجه گرفت كه او بی س��واد است؟ آيا 

به همين دليل ترجمه های او را بايد يكسر ناديده گرفت؟ 
طبيعت��ا ترجمة خوب ترجمه ای اس��ت بی خط��ا اما مالك 
ارزياب��ی ترجم��ه و مترجم تنها ش��مردن چنين خطاهايی 
نيس��ت. ترجمة خوب معيارهای مهم تری دارد كه نثر زبان 
مقصد، درس��تی لحن روايت، س��نخيت زبان شخصيت ها و 
همگونی و يكدس��تی كل اثر، از آن جمله است. طبيعتا هر 
مترجمی بايد بداند كه spirit در بس��ياری موارد به معنای 
“روح” نيست و به انواعی از نوشيدنی های الكلی اشاره دارد. اما يافتن يك غلط از اين دست و 
زير سوال بردن همه چيز، معقول و منصفانه به نظر نمی رسد. در اين زمينه سخنان بسياری 
گفته شده است كه از جمله می توان به پاسخ نجف دريابندری به ناصر حريری در كتاب يک 

گفت و گو اشاره كرد:
پيدا كردن چند غلط واقعی يا خيالی در يك ترجمه كار نس��بتا آس��انی 
است. اين كار خيلی ها را وسوسه می كند، و خوب، بعضی ها برمی دارند 
اي��ن كار را می كنند. يك وقت اين كار خيلی رس��م ب��ود. نقد ترجمه به 
اي��ن معنی بود كه اول مقدمه ای بنويس��ند دربارۀ اهميت امر ترجمه و 
نق��ش آن در اختالط فرهنگ مل��ل، به ويژه در اعتالی ادبيات فارس��ی 
در ش��رايط كنونی، و تاكيد بر اين كه ترجمه بايد درس��ت باشد و غلط 
نباش��د و مترج��م بايد در اجرای وظيفة خطيری ك��ه بر عهده می گيرد 
وس��واس كافی به كار بندد... بعد هم آن چند اش��كال واقعی يا خيالی را 
كه پيدا كرده بودند با ذكر عبارت اصلی پيش می كشيدند و می گفتند كه 
بله، در اين مورد متاسفانه مترجم دچار لغزش های متعدد شده و مراد 
نويس��نده را چنان كه بايد و ش��ايد درنيافته، و حال آن كه نويسندۀ نقد 

دريافته و آن اين است....
اين رسِم نقد ترجمه خوشبختانه زياد دوام پيدا نكرد و سال ها پيش بر 
افتاد. اگر چه اخيرا باز سروكلة چند تا از اين موجودات پيدا شده است، 

ولی اميدوارم اين به معنای احيای آن نباشد...
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ترجمهكردنياترجمهنکردن؛مسالهايناست
چيزهای ديگ��ری هم در ذهنم می گ��ذرد. مثال اينكه نكند 
اساسا بهتر باشد مترجم ها از ترجمه دست بكشند تا عطش 
برای آموختن زبان های بين المللی بيش��تر شود و مخاطبان 
ايرانی به دنيای آزاد اطالعات وصل شوند تا خود انتخاب كنند 
و متكی به انتخاب مترجم نباش��ند و در كار خود �� از فيلم 
ديدن و  تماشای س��ريال و خواندن روزنامه و كتاب به زبان 

اصلی �� در نمانند. 
با خود می انديشم كه نكند ترجمه مسكنی موقتی باشد برای 
مخاطبی كه اين روزه��ا در اينترنت  و ماهواره با محصوالت 
اصلی طرف اس��ت و اگر خود به دنبال آموختن زب��ان نرود، در زمانی كه مترجم وجود ندارد 

كارش گير كند؟ 
فرض كنيم كه عالقه مندان به ماركز وقتی از خبر انتشار كتاب تازه ای از او باخبر می شوند، 
اگر زبان ندانند بايد ماه ها و ای بس��ا س��ال ها منتظر ش��وند تا مترجمی ترجمه اش كند و از 
هزارتوهای نش��ر رد كند تا به دست مخاطب برساند. اگر مخاطْب زبان اسپانيايی يا انگليسی 

بداند در نمی ماند. 
اما به خود جواب می دهم كه عالقه مندی امثال من به ادبيات و زبان های خارجی در پی 

خواندن ترجمه های خوب از آثار خوب ايجاد شد. پس شايد همچنان ترجمه بايد كرد.

تعهدهایمترجم
به اين نكته از س��خنان علی خزاعی فر، س��ردبير مجلة مترجم، كه در مراسم بزرگداشت 

هفدهمين سالگرد انتشار مترجم گفت زياد فكر می كنم:
]در ترجمه[ تعهد به نويس��نده خوب اس��ت به ش��رط اينكه در تضاد با 
س��اير تعهدها قرار نگيرد. چون مترجم جز نويس��نده به كسان ديگری 
هم تعهد دارد. در ضمن از كجا معلوم كه تعهد به لفظ و شيوۀ نويسنده 
خدمت به حساب بيايد، چون مترجم ممكن است با قدری آزادی و تغيير 

در شيوۀ بيان، خدمت بيشتری به نويسنده كند.

اما يكی از دلنشين ترين سخنانی كه در باب ترجمه خوانده ام جمله های ديگری است از او 
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در سومين شمارة مجله كه بيست سال پيش نوشت:
 روز به روز بر حجم تحقيقات نظری دربارۀ ترجمه افزوده می شود 
و محققان و مترجمان بيش��تری به تحقيق و اظهار نظر دربارۀ ترجمه 
می پردازن��د اما جنبه های عمل��ی كار مترجمان همچنان اس��رارآميز و 
نامكش��وف باقی می ماند. مترجم در خل��وت خود چه می كند؟ چگونه 
دش��واری ها را در می ياب��د و چگون��ه ب��ا آنها مواجه می ش��ود. كمتر به 
مقال��ه ای برمی خوريم كه كه در آن مترجم اطالعاتی خاص در مورد كار 
خود ارائه داده باش��د. بديهی است انتقال چنين تجارب عملی در ارتقاء 

بينش مترجمان و دانشجويان ترجمه بسيار مفيد می تواند باشد. 

در اين بيس��ت سال، كار كارس��تان مجلة مترجم، بيش از هر چيز، همين انتقال تجارب 
عملی مترجمان بوده اس��ت. من خوش��بخت بوده ام كه اولين شماره های مجله هم به طرزی 
معجزه آس��ا به دستم رسيده اس��ت اما خيال می كنم اكنون زمانش رسيده است كه سردبير 
محترم اين مجله، همتی ديگر كند و همة ش��ماره ها را، يا دس��ت كم گزيده ای از مقاله های 
آن را، يكج��ا منتش��ر كند تا اين همه تجربة گران بهای مترجم��ان و صاحب نظرانی كه برای 
مترجم نوشته اند يا با آن گفت و گو كرده اند در هياهوی زمانه از بين نرود و به نسل های جواِن 

خوش ذوق خوش آتيه هم برسد. 

زنده باد مترجم و زنده باد مترجمان! 


