		
به مناسبت بیست سالگی مترجم

رضا رضایی

مترجم

بيس��ت س��الگي مجلة مترجم را به شما و همة مترجمان تبريك ميگويم .جا دارد تقدير
ش پيگیر بنيادگذاران مترجم و همة كس��اني كه زحمت كش��يدند و
كنيم از همت بلند و تال 
ت سالهاي كه ميبينيم.
كمك كردند تا آن نوزاد ببالد و بشود اين جوان برومند بيس 
مجلة مترجم خدماتي به مترجمان و حوزة ترجمه كرده است كه يكي از مهمترين آنها
چ نشريه يا
ايجاد فضا براي طرحش��دن مبحثها و موضوعهايي بوده اس��ت كه ش��ايد در هي 
تريبون ديگري مجال و ميداني نمييافت .منظورم انتشار مطالبي است (به شكل مقاله يا نقد
يا مصاحبه) كه در آنها به مسائلي نظير انواع ترجمه ،نظريههاي ترجمه ،سبك در ترجمه و
امثال آن پرداخته شده است.
به اين دليل بر اين نوع مطالب تأكيد ميكنم كه ترجمه در كش��ور ما كاري «تجربي» و
حتي ذوقي ،يا به عبارت بهتر ،تفنني ،به شمار ميآيد و ما با كمتر مترجمي روبهرو ميشويم
(بخصوص در نسل جديد) كه با چراغ تئوري و مجهز به مفاهيمي از قبيل سبك و با تشخيص
«زبان» يا «لحن» اثر مبدأ به ترجمه بپردازد.
غير از بحث تكراري «آش��نايي با زبان مبدأ ،آش��نايي با زبان
مقصد ،و احاطه بر موضوع» ،كه صد البته با قوت تمام اعتبار
دارد و ب��ه هيچوجه منكر آن نيس��تم ،مس��ئلة مهم ديگري
هم در كار ترجمه مطرح اس��ت كه اجم��االً به آن ميگوييم
«س��بك» .اگر مجلة مترجم همين يك نكت��ه را طرح كرده
باشد (به فرض كه به نتيجه هم نميرسيد) به نظر من باز كار
بزرگي كرده است و بينش تئوريك را ارتقاء داده است .اكنون
در بيستسالگي مجلة مترجم هنوز كمبود بحثهاي تئوريك 
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به چش��م ميآيد (بحثهاي غيرتئوريك و اخبار و غيره كم و بيش در نشري ههاي ديگر چاپ
ميش��ود) .اميدوارم با تداوم انتشار مجلة ش��ما اين نوع بحثها تداوم پيدا كند و نقد ترجمه
هم خالصه نشود به يافتن خطاها و اشتباههاي متني (چه در فهم زبان مبدأ و چه در نگارش
زبان مقصد) ،زيرا يافتن اين خطاها و اش��تباهها و تصحيح كردن آنها با آنكه «الزم» اس��ت
«كافي» نيس��ت .چه بسيار متنهاي ترجمه شده كه ظاهرا ً درست برگردانده شدهاند (يعني
ظاهرا ً مترجم متن مبدأ را فهميده و متن فارسي را هم درست تحرير كرده) اما در آنها هيچ
نشانهاي از لحن يا سبك و سياق نويسنده پيدا نميكنيم .بيشتر منتقدان در نوشتههاي خود
به شرط «الزم» ترجمه پرداختهاند ،و خوب است كه به شرط «كافي» آن هم پرداخت.
اميدوارم سالهاي سال پايدار باشيد .در حروفچيني ،نمونهخواني ،و بقية امور فني انتشار
مجله هم دقت بيش��تري به خرج دهيد ،چون از مجلهاي كه مترجم ناميده ميش��ود انتظار
ميرود دقيق و بيغلط به دست خواننده برسد.

