ترجمۀ ادبی ما ،حالش چطور است؟	     علیرضا اکبری
برای پاسخ به پرسشی که در عنوان این مقاله طرح کردهام بهتر است ابتدا از عالئم بالینی
شروع کنیم .عالئم بالینی به ما میگویند که ترجمة ادبی در ایران در دو دهة اخیر نسبت به
دهة اول پس از انقالب و دهههای پیش از انقالب رونق بیشتری گرفته است .اگرچه متوسط
ش��مارگان کتاب در هر عنوان به نسبت سالهای دهة  40و  50افت شدیدی کرده اما تعداد
عناوین ترجمه ش��ده در هر س��ال چند برابر ش��ده اس��ت ضمن اینکه این کاهش شمارگان
ادبی تالیفی بیشتر نمود دارد تا کتابهای ترجمه شده .در این دو
همچنان در مورد کتابهای ِ
دهه تعداد ناش��رانی که راغب به چاپ ترجمة آثار ادبی هس��تند افزایش چشمگیری یافته .با
رشد آموزش زبان در ایران ،تنوع زبانهایی که از آنها به فارسی ترجمه میشود بسیار بیشتر
داستان ایتالیایی ،آلمانی ،روسی
شده و امروز دیگر بسیار عادیست که یک رمان یا مجموعه
ِ
یا اسپانیایی از زبان اصلی و نه از زبانهای واسطه به فارسی ترجمه شود .حاال دیگر برچسب
«ترجم��ه از زب��ان اصلی» بر روی جلد خیلی از کتابها خودنمای��ی میکند .در این دو دهه
همچنین تنوع ژانرهای ادبی که به فارس��ی ترجمه میشوند نیز افزایش چشمگیری یافته از
داس��تانک و ادبیات پست مدرن گرفته تا داستانهای ملهم از بازیهای کامپیوتری و ادبیات
علمی ـ تخیلی و ادبیات پلیس��ی و ادبیات کودک و زندگینامههای ادبی و ....در این س��الها
مجموعهها و دائرهالمعارفهای ادبی زیادی ترجمه ش��دهاند و بس��یاری از اساتید دانشگاه که
ب��ه ترجمه به چش��م یک کار ادبی درجة دو نگاه میکردند رو به ترجم��ة آثار ادبی آوردهاند.
ام��روز مترجمان ادبی در صدر نخبگان ادبی در ایران قرار دارند و از داوری جوایز ادبی گرفته
ادبیات مورد مش��ورت و وثوق جامعة ادبی هس��تند .در بسیاری از
تا عرصههای عمومی دیگ ِر
ْ
موارد درصد حقالترجمة دریافتی یک مترجم از یک ناشر از درصد حقالتحریر
دریافتی یک
ِ
ایرانی همسابقهاش از همان ناشر باالتر است .نام چند تن از مترجمان ادبی در حال
نویسندة
ِ
حاض��ر در ایران تضمین فروش کتابیس��ت که آنها ترجمه کردهاند ،خواه نویس��ندة کتاب
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ناشناخته باشد خواه شناختهشده و مشهور .امروز مترجمان جوان نیاز چندانی به روابط و زد
و بنده��ای آنچنانی برای ورود به عرصة ترجمه ادبی ندارند .در عرصة آموزش ترجمه ،تقریبا
در تمام زبانهای اروپایی رشتة مترجمی تا سطح فوقلیسانس در دانشگاههای ایران تدریس
میش��ود و در یکی دو زبان رشتة مطالعات ترجمه در س��طح دکترا در ایران دائر شده است.
حال ترجمة ادبی در ایران خوب است .اما در کمال
با تمام این اوصاف باید نتیجه گرفت که ِ
تاس��ف باید گفت اینطور نیس��ت! در ادامة این مقاله خواهم کوشید توصیفی کلی از اتفاقات
ناخوشایندی که در حال حاضر در عرصة ترجمة ادبیات در ایران میگذرد به دست دهم.

نثرنویسی فارسی
به گمان من مهمترین مشکل ترجمة ادبی در حال حاضر در ایران در حوزة نثرنویسی فارسی
است .به عبارت دیگر مترجمان ادبی ایرانی به ویژه مترجمان دو نسل اخیر مشکالت عمدهای در
نثرنویسی فارسی دارند .ظاهرا فرض این مترجمان اینست که چون زبان خارجی را فرا گرفتهاند و
زبان فارسی هم زبان مادریشان است پس میتوانند دست به ترجمه بزنند! این ضعف چشمگیر
در نثرنویسی با مقایسهای اجمالی از ترجمههایی که مثال در دهة  1340در مجموعة «کتابهای
جیبی» منتشر شده با ترجمههایی که امروز از سوی ناشران ایرانی منتشر میشود کامال به چشم
میآید .یکی از دالیل مهم این امر مقتضیات اقتصاد نشر است؛ به این معنا که ناشران حرفهای
مجبورند اجازه ندهند تعداد عناوین کتابهایشان در سال از حدی پایینتر بیاید و چون تعداد
مترجمان خوب ما در حدی نیس��ت که بتواند تولید این تعداد ناش��ر را پوش��ش بدهد الجرم
بسیاری از مترجمان متوسط و ضعیف شانس این را پیدا میکنند که به چرخة تولید نشر ایران
وارد شوند و از آنجا که مقولة ویرایش نیز نزد ناشران حرفهای ما به جز معدودی همچنان جدی
گرفته نمیشود نتیجة آن چیزی نیست جز انتشار ترجمههای مغلوطی که با هیچ معیاری حتی
«فارسی» هم به حساب نمیآیند .متنهایی که ظاهرا به زبان فارسی نوشته شدهاند اما به زحمت
جمالت قابل درک و «دستوری» در آنها یافت میشود و عجیبتر اینکه برخی از این ترجمههای
فاجعهبار در این سالها توسط ناشران معتبر ما منتشر شدهاند.
معضل «فارسیگردانان»
ِ
در بخش قبلی به ناش��رانی اش��اره کردم که مقولة ویرایش را چندان جدی نمیگیرند .در
این بخش قصد دارم به ناش��رانی بپردازم که مقولة ویرایش را «بیش از حد» جدی میگیرند!
ناش��ران آث��ار ادبی در حال حاضر با مترجمانی کار میکنند که صحیحتر اس��ت آنها
برخی از
ِ
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را «فارس��یگردان» بنامیم تا مترجم .این افراد معموال فارغالتحصیالن رشتة ترجمه یا ادبیات
خارجی و در مواردی متاسفانه حتی فارغالتحصیالن رشتة آموزش زبان و یا کسانی هستند که
در موسس��ات آموزش زبان خارج از دانش��گاه زبان خارجی را فرا گرفتهاند .حد متوسط توانایی
فارسینویسی این فارسیگردانان از متوسط یک مدرسۀ راهنمایی تراز اول نیز پایینتر است .کار
این فارسیگردانان اینست که متن ادبی خارجی را تبدیل به متنی فارسی میکنند که در اکثر
موارد در حد نازلترین زیرنویسهاییست که بر روی دی وی دیهای زبان اصلی دیده میشود.
متن به ظاهر فارسی را تحویل ویراستار بختبرگشتهای میدهد تا آن را
سپس ناشر مربوطه این ِ
تبدیل به یک متن فارسی قابل فهم کند و تراژدی (یا کمدی؟!) زمانی تکمیل میشود که بدانید
فارسی خیلی خوبی هم داشته باشد معموال زبان خارجی نمیداند
ویراستار مربوطه حتی اگر نثر
ِ
ل پیشبینی و البته این روزها در پشت ویترین
و نتیجة کار این دو نفر بر روی متن هم کامال قاب 
اساسی ویرایشی
کتابفروشیهای سراسر کشور قابل مشاهده است .در کل این فرآیند یک اصل
ِ
نادیده گرفته میشود وآن اینست که ویراستاران حرفهای متنی را که بیش از  30درصد نیاز به
ویرایش داشته باشد اصوال «غیرقابل ویرایش» میدانند.

ناشران حرفهای و قراردادهای «شاهآبادی»!

جویی
به جز عواملی که تا کنون برش��مردم سوءاستفادة برخی ناشران از بیتجربهگی و نام
ِ
مترجمان جوان نیز به تشدید این وضع کمک میکند .یکی از این مترجمان اخیرا برای مشورت
به یکی از همکاران تحریریة مترجم مراجعه کرده بود و خواسته بود قضاوت همکار ما را در مورد
قراردادی که ناش��ری به او پیش��نهاد کرده بود ،بداند .این ناشر به او پیشنهاد کرده بود که برای
چاپ ترجمهاش باید کل هزینههای نش��ر کتاب را بپردازد و بعد در صورت فروش رفتن کتاب
در سود فروش شریک شود .تا اینجای کار مسئلة جدیدی در میان نبود چون این نوع قراردادها
قدمتی به اندازة تاریخ نشر در ایران دارند اما موضوع زمانی برای من جذاب شد که اسم این ناشر
را از زبان همکارمان شنیدم .این ناشر یکی از ناشران حرفهای در حوزة ادبیات و علوم انسانیست
و زمانی که میشنویم این ناشر چنین پیشنهادی به یک مترجم تازهکار میدهد باید این مسئله
برایمان زنگ خطر و اسباب نگرانی باشد چون چنین قرارادادهایی که سود آن برای ناشر تضمین
شده است از یکسو توجیهکنندة چاپ ترجمههای ضعیف به هر قیمتی است و از سوی دیگر
میتواند یک مترجم جوان و با استعداد را در ابتدای کار دلسرد کند یا او را در دام عقد زنجیرهای
از قراردادها بیندازد که تا پی 
ش از این تنها در میان ناشران خیابان «شاهآباد» تهران رواج داشت
نه در میان ناشران معتبر و نامآشنا.
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عکس تزئینی است.

کالسیکها همچنان در انتظارند
مس��ئلة عدم توجه به ترجمة ادبیات کالس��یک جهان دیگر محدود به نس��لهای جدید
مترجمان ادبی در ایران نیس��ت بلکه مسئلهایس��ت که در  150سال گذشته همواره مطرح
بوده است و در هر نسل از مترجمان ادبی تنها دو سه نفری بودهاند که از روی عالقه و تمایل
ش��خصی به این مهم روی آوردهاند و پس از مرگشان هم این مقوله در آن نسل و نسلهای
بعدی همچنان الینحل باقی مانده اس��ت .در نتیجة چنین رویکر ِد ش��خصی و غیرمدونی به
ترجمة آثار کالسیک همچنان بسیاری از آثار مهم ادبیات کالسیک جهان به فارسی ترجمه
نش��دهاند و اگر نگاهی به سیاهة آثار ترجمه ش��ده بیندازیم متوجه میشویم که تقریبا هیچ
برنامه و استراتژی بلندمدتی برای انتخاب این آثار برای ترجمه مشاهده نمیشود .استراتژیای
که مترجمان نس��لهای بعد بتوانند با پیگیری آن در راه ترجمة متون کالسیک چند گام به
پیش بردارند و کار گذشتگان را تکمیل کنند و در ضمن مسیری نیز برای آیندگان مشخص
کنند.
متون نقد و نظریة ادبی
روند جدی ترجمة متون حوزة نقد و نظریة ادبی در ایران تقریبا از اواخر دهة  1360آغاز
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شد .تا پیش از آن تقریبا هیچ عزم جدیای برای ترجمة این دست متون در ایران وجود نداشت.
مهمترین مشکلی که در ترجمههای متون این حوزه در ایران وجود دارد به برگردان واژههای
برگردان «گفتمان» نقد ادبی از سوی
تخصصی این حوزه در ترجمهها از یکسو و مشکالت کلی
ِ
دیگر بازمیگردد .گفتمان نقد و نظریة ادبی همانند گفتمان بسیاری از رشتههای دیگر علوم
انسانی و علوم محض در ایران شکل نگرفته است .این گفتمان در غرب طی قرون متمادی و در
نتیجة الزامات ادبی ،فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است و از آنجا که ما در یک قرن گذشته
تالیفات ناچیزی هم در این حوزه داشتهایم تقریبا تمام با ِر بازسازی این گفتمان در زبان فارسی
به دوش ترجمه و مترجمان ادبی افتاده است .به همین دلیل به نظر میرسد بهترین راه برای
ایفای نقش موثر در این فرآین ِد گفتمانسازی رفتن به سراغ ترجمة دائرهالمعارفها و فرهنگ
های نقد و نظریة ادبی از یکس��و و ترجمة آثار کالسیک این رشته از سوی دیگر است .اما به
نظر میرسد ما در هیچیک از این دو حوزه عملکرد قابلقبولی نداشتهایم همچنان بسیاری از
آثار کالسیک نقد و نظریة ادبی به فارسی ترجمه نشدهاند .درحوزة ترجمة دائرهالمعارفهای نقد
ونظریة ادبی هم الاقل من به جز تالشهای پیگیر و ستودنی محمد نبوی ،مهران مهاجر ،فرزان
س��جودی و حسین پاینده نمونههای قابل توجه دیگری سراغ ندارم .شاید بتوان گفت در این
حیطه بیش از هر حیطة دیگری بی
توجهی دوائر دانشگاهی به ترجمه و انتشار متون تئوریک
ِ
نقد ادبی در شکلگیریِ این وضع نابسامان نقش داشتهاند.
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