
 
 

 معرفی کتاب
 ؛کار تحت فشار

 )١٩٩١تا١٩٦٠ترجمۀ ادبی در اتحاد جماهیر شوروی (
 

 مجید باغینیپور
 

ترجمۀ دانشگاه پوشکین وتربیت، و مطالعات شناسی، تعلیمناتالیا کاموفنیُکوا در بخش روان
اش تاریخ ترجمه، ترجمه و پژوهشی هایمشغولیشاغل است و دل پترزبورگسن

شناسی زبان، و ترجمۀ ادبی است. وتصرف در ترجمه (سانسور)، زن و ترجمه، جامعهدخل
 ٢٧٢صورت کتاب الکترونیک در و به ٢٠١٩را انتشارات دانشگاه ماساچوست در  ١این کتاب

ه دارد شود و هشت فصل و دو ضمیمصفحه عرضه کرده است. کتاب با یک مقدمه آغاز می
یعنی زمان  ؛١٩٩١خروشچف تا  ۀهای نسبی در دور یعنی زمان آغاز آزادی ١٩٦٠و دورۀ زمانی

گیرد. کتاب با این نوشته از ویکتور اندریف، مترجم، قبل از فروپاشی شوروی را در بر می
  شود:مندرجات آغاز می فهرست

دانید؟ این اصطالح را می »شودترش تحت فشار تولید میکلم« آیا معنی اصطالح روسی 
حکایت مترجم بودن در آن روزگاران است. شاعران و نویسندگان خالق همچون آخماتووا، 
پاسترناک و تسوتایوا تحت فشار بودند. ازآنجاکه راه فعالیت ادبی خالق را سد کرده بودند، 

  بردند.به ترجمۀ ادبی پناه مینویسندگان 
آمده است:  ،ورزیوبرگ عشقشاخا بیشرح کامل امّ در مقدمۀ کتاب، با عنوان 

شناسند؛ کمتر کسی آن را به را در سراسر دنیا با معماری، هنر، و ادبیاتش می پترزبورگسن
شناسد، مترجمانی که همراه با مترجمان مسکو از بسیاری جهات مسیر اش میمترجمان ادبی

 خود بارۀ انگیزۀر. نویسنده سپس دردندچاپ کتاب را در روسیه ترسیم کادبیات، ترجمه، و 

                                                                                                 
۱ Kamovnikova, Natalia. (۲۰۱۹). Made Under Pressure: Literary Translation in the 
Soviet Union, ۱۹٦۰-۱۹۹۱. University of Massachusetts Press. 
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  نویسد:از نگارش این کتاب می

خوانان های ادبی برای کتابشوروی ترجمه در سرتاسر ١٩٩١تا  ١٩١٧های در فاصلۀ سال
برقراری مانع از سفر به خارج یا  و پس از آن پردۀ آهنین،حکومت شوراها بسیار مهم بود. 

های ادبی در شوروی تا حّدی تنها راه کسب هشد. درنتیجه، ترجمارتباط با جهان غرب می
آنها بحث  دربارۀخواندند و دانش دربارۀ دیگر کشورها بودند. مردم ادبیات غرب را می

تا کتاب کمیابی را خریداری کنند؛  کشیدندها صف میها در کتابفروشیکردند؛ ساعتمی
خواندند و آنگاه آن را به شبه آن را میکردند و یکها را از دوستانشان قرض میکتابیا 

دادند که منتظر بودند تا نوبتشان شود. با توجه به محدودّیت جابجایی و سفر، دیگرانی می
های راهنمای سفر، و مرزی، کتابهای ادبی از بسیاری جهات نقش سفرهای برونترجمه

کردند در ذهن خود تصویری از آن کردند و به خوانندگان کمک مییها را بازی منقشه
  توانستند به دست آورند.چیزی را تصور کنند که در عاَلم واقع نمی

پرسد: چگونه و چرا به های زیر را میکاموفنیُکوا در مصاحبه با مترجمان آن دوره پرسش
دیۀ نویسندگان پیوستید؟ و به ترجمۀ ادبیات خارجی پرداختید؟ چه زمان و چگونه به اتحا

گاهی داشتید؟ آیا ترجمه از سانسور آثار تا چه حد توصیۀ چه کسی؟ گاه های شما هیچادبی آ
گاه کردید؟ آیا هیچدر ترجمۀ متون ادبی چه راهبردهایی انتخاب می اند؟سانسور شده

در نهایت باید چگونه از گفتند که ترجمۀ شما ویراستاران، ناشران، یا ادارات ناظر به شما می
داشتید؟ آیا از اصالحات و  ٢آب درآید؟ شناختی از ادارۀ کل امور ادبی و چاپ

گاهی داشتید؟ این اداره بر فعالیت ترجمۀ شما هایی که بر ناشران اعمال میمحدودیت کرد آ
نکه کردید، یا ایهایی را برای ترجمه انتخاب میثیری داشت؟ آیا عمدتًا خودتان متنأچه ت

 هایی برای انتخاب متن داشتید؟ آیا درکگرفتید؟ چه مالکمعموًال سفارش ترجمه می
روشنی داشتید که ترجمه چه نوع ادبیاتی مجاز و چه نوع ادبیاتی شانسی برای چاپ شدن 

توانیم از دو مکتب متفاوت ترجمه یعنی مکتب مسکو و مکتب لنینگراد نداشتند؟ آیا می
ال هم مرتبط با سبک فردی مترجمان بود و تعدادی هم تعدادی سؤ  آوریم؟سخن به میان 

مرتبط با ژانرهای ترجمه از قبیل شعر کالسیک، نثر معاصر، مقاالت سیاسی، رئالیسم 
مقدمه را عنوان  نامیدن ورزیجمالت پایانی مقدمه عّلت عشقهای پریان؛ جادویی، قصه

این کتاب حکایت یک عشق وهشم دریافتم که در همان مراحل ابتدایی پژ دهد: توضیح می
                                                                                                 

٢ Glavlit  به روسیГлавлитتأسیس  ١٩٢٢این سازمان در  ». ادارۀ کل امور ادبی و چاپی«رنامی برای ؛ س
 چاپی را بر عهده داشت. شد و مسئولیت سانسور آثار
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کردن حکایتی از شور و شوق مترجمان و ویراستاران به کار و اشتیاقشان در سهیم خواهد بود،

 وانندگان در دانش خود از ادبیات.خ
کاموفنیُکوا  ،»ایدر چنین جامعهجامعۀ بسته و ترجمۀ ادبی «فصل اّول کتاب با عنوان در 

و سپس کارل پوپر  ١٩٣٢را (که نخست هنری برگسون در  از و جامعۀ بستهجامعۀ ب دو مفهوم
به تفصیل مطرح کرد) بحث کرده و  جامعۀ باز و دشمنان آندر اثر معروف خود  ١٩٤٥در 

هر  داند:می ایدئولوژی مفیدتر از مفهوم شدهگردآوریبندی اقالم زبانی برای دستهآنها را 
طفره ومتفاوت جدید فکار ا تبلیغ کند و از پذیرش اقدر جامعۀ بسته رسالت خاص خود ر 

ای برخواهند آمد که هم از نظر فرم و هم از برود، مترجمان فعاالنه در جستجوی متون ادبی
کردن متون جدید ترجمههای روشتوانند نظر محتوا تازگی داشته باشند؛ آنان همچنین می

است.  هملتمثال وی ترجمۀ میخائیل استاریتسکی از نمایشنامۀ  امتحان کنند.برگزیده را 
برد: روشنگری از طریق ترجمه، چه کاموفنیُکوا فصل اّول کتاب خود را چنین به پایان می

کردن، کارکردن، و چه پنهان، همیشه ریشه در رؤیایی فردی از شیوۀ زندگیو آشکار 
ای جدید، یا موضوعی ، یا نویسندهکردن دارد. انتخاب رویکردی جدید به ترجمهخلق

 است. شوق به تغییر حاکی از نامتعارف، 
به بررسی  ،»روسیه در طول تاریخدر  ر و نظام نشرسانسو «کتاب با عنوان فصل دوم 

(از قرن شانزده تا قرن نوزده) و به اعمال سانسور حکومت شوراها سانسور در روسیه پیش از 
گوید پردازد و میگوگول، داستایوسکی، تولستوی و چخوف میدر آثار نویسندگانی چون 

ای در روسیه وجود داشت مّدتها پیش از انقالب سوسیالیستی، نظام سانسور و نظارت پیشرفته
گاهی کاملی کرده بودند و رهبران انقالب روسیه، که عمدتًا از طبقۀ متوسط و تحصیل آ

تند. سانسور در اواسط قرن شانزدهم همزمان های سانسور در حکومت تزار داشیوهنسبت به ش
گیری صنعت چاپ در روسیه قانونی شد. کاترین به دلیل ترسی که انقالب فرانسه با شکل

شده در روسیه در دلش انداخته بود، فرمانی دال بر سانسور تمامی آثار ادبی تألیفی یا ترجمه
ستین قانون سانسور را امضا کرد. نخ ١٨٠٤اّول، در نهم ژوئن  را صادر کرد. تزار آلکساندر

های وی، مجموعه مشارکت داشت؛ در نتیجۀ تالش نیکوالی اّول فعاالنه در تدوین این قانون
 ، به پانزده جلد افزایش یافت. ١٨٣٣قوانین امپراطوری روسیه در ویراست 

نویس نسخۀ دست ١٨٤١در  گوگول است؛توجه نوشتۀ گوگول جالب نفوس مردهسانسور 
عنوان کتاب، مستقر در مسکو آن را بررسی کند.  را عرضه کرد تا هیئت سانسور نفوس مرده

ای که ها را برانگیخت. گوگول در نامهبالفاصله شک سانسورچی و همچنین محتویات آن
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ه مفصلی از شیوۀ برخورد این هیئت با اثرش ارائ شرح ،نوشته است خطاب به پیتر پلتنف

نه. نه. من را شنید گفت:  نفوس مرده گلوخواستوف، رئیس آن هیئت، عنوان وقتیکند: می
 نفسفناناپذیری  ،تواند مرده باشد، نویسندهنمی نفسفناناپذیر است،  نفسدهم. اجازه نمی

های ماجرا از این قرار است که چیچیکوف کارمند دولت، رعیت را به مبارزه طلبیده است.
تا برای گرفتن خرد میاز صاحبانشان ها حذف نشده است، ای را که نامشان از آمار زندهُمرده

ۀ بین دو سرشماری برای وی فرصتی لسافاصلۀ زمانی ده .استفاده کندوام از نامشان سوء
زند. زمانی که این بداری معتبر جا رعیتی خود را زمینفراهم کرده است تا بدون داشتن هیچ 

نفوس ُمرده بیش از فهمیدند که  باالخره هاتیزهوش و دیگر سانسورچیاصطالح بهرئیس 
 ، بلوای بیشتری برخاست.است مردگان آمار دربارۀ، اندهایی باشد که مردهنفس دربارۀآنکه 

گوگول رمان را از اّول تا انتها بازنویسی  کردند.هایی از رمان را حذف ها بخشسانسورچی
ها را حذف کرد و شخصیت کوپیکین را بدتر جلوه داد تا وی لجبازتر و کرد، برخی بخش

دیگری که نویسنده ذکر  ۀنموندو  کند. تر شود و اخراجش از پایتخت را توجیهسرکش
چهل اثر از تولستوی در در مجموع، در حدود اند: تولستوی و آنتوان چخوفکند می

های ها را هم سانسورچیهای مختلف در طّی حیات وی ممنوع شدند؛ این ممنوعیتزمان
سانسور به بهانۀ حفظ  وضع کردند. های مذهبی بر آثار ویغیرمذهبی و هم سانسورچی

 مرغای در تغییرات عمدهو چخوف مجبور شد  گرفتچخوف را نیز ، دامن اصول اخالقی
 و نشر سانسور در ادبیاتگوید که میاین فصل در پایان کاموفنیُکوا خود ایجاد کند.  دریایی
رغم همۀ ادعاهای انقالبی علی دولتبسیار پیشرفته بود و سلطنتی  یمسلطۀ رژ  تحت روسیۀ

حاضر و آماده در آن را  ١٩١٧پس از رخدادهای اکتبر فاصله تقریبًا بالصداقت و شفافیت 
 جهت اهداف خود به کار گرفت. 

جریان بر خود را  ۀسلطاها شور پردازد که حکومت ی میهایشیوه فصل سوم کتاب به شرح
 نظارتی ینهادهادر مّدت زمانی بسیار کوتاه کند. اعمال می ینشر، ادبیات، و ترجمۀ ادب

 انطباق آثار و ضرورتحکومتی  شماربیاحکام یدند. یرو متعددی مثل قارچ از زمین 
موضوعات، شیوۀ  محدودشدن انتخابمنجر به  سوسیالیستی یسمرئال ولمنتشرشده با اص

ادبی  کل امور ادارۀ ناممؤسسۀ جدیدی به  ١٩٢٢در شد. ادبی  در آثار برخورد، و رویکردها
عوض  خود، مرتبًا نامش یاته سال حونی شصتو چاپی آغاز به کار کرد. این مؤسسه در ط

نام  ییرنظامی در مطبوعات تغیر نظامی و غ به اداره کل حفاظت از اسرار ١٩٥٣در شد. می
 حزبی یاتادبهمچون  هنرها بود. اصطالحاتی یسیاس طرفیبی منکر بلشویستی یکردرو داد. 
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ادبی  یتفعالاور بود که لنین بر این ب مطرح کرده بود. لنین حزبی را پیش از آن مطبوعاتو 

 نظارت حزبی مانعیو معتقد بود  باشد یایا همان پرولتار  طبقۀ کارگر یتفعال از کل باید بخشی
ن را آرل ادبی و چاپی کل امور ادارۀ هایگیریای از سختنمونه ست.خالقیت نی بر سر راه

شراب بر  جام شدۀچاپ یرتصو  یکند که به بزرگای از کتابش ذکر میصحنه دربارۀبلیوم 
نسبت  گراترجمۀ واقعکه در چنین فضایی بدیهی است گرفته بودند.  قوطی کبریت ایراد یرو
آزادتر  ایادبی و چاپی بود زیرا ترجمه کل امور ادارۀ مورد پسند بیشتر ،زبانشناختیترجمۀ به 

ترجمه در  پردازبیشتر بود. در این زمان، ایوان کاشکین نظریهدر متن  دستکاری بود و امکان
 دوروف طرفدارف یگرا بود و آندرترجمۀ واقعطرفدار  چاسر به روسی، و مترجم آثار شوروی

 جهان به خود جلب کرد. ید فدوروف توجهات را در سطحجد یکردرو زبانشناختی.  یکردرو 
اثر متهم کردند. مثًال  شناختیزیبایی هایجنبه گرفتندوروف وی را به نادیدهمخالفان ف

 ۀبه شیو مترجمی که باور بود  کوالی زابولوتسکی، نویسنده و مترجم روس بر ایننی
ها را خزد و واژهمتن می یای است که روهمچون حشره کندمیترجمه زبانشناختی 

درستی ترجمه ها بهای، واژهکند. در چنین ترجمهبینی بزرگ بررسی مییک با ذرهبهیک
 .ها نیستزیرا ترجمۀ ادبی مساوی با ترجمۀ واژه ؛دشوار استترجمه اّما خواندن  شوند،می

 به نقش ،»جدید هایقدیمی و دوستی : مجادالتپروریمترجم«چهارم با عنوان  فصل
گرفته صورت هایتالش فصل با مرور پردازد. مؤلف در اینادبیات و ترجمه در شوروی می

، و جهان انجام وظیفه در قبال ادبیاتدر جهت  شوروی انقالبیروزی پس از پ هایدر سال
 وفادار ترجمۀآزاد در مقابل  ترجمۀ برانگیزمجادله یکردهایترجمه، به رو  تنظریا طرح

را  هملترناک از پاست مترجمانی چون میخائیل لوزینسکی و بوریس هایپردازد و ترجمهمی
ها در شخصیت کردنطرز صحبت ادبی، منتقد، مترجم و ویکل ویلهم. کندبررسی می

که  نویسدرناک نیز میپاست ترجمۀ و در نقد داندغیرطبیعی میرا  هملتترجمۀ لوزینسکی از 
 داده است.  گفتاری تقلیلسطح شکسپیر را به  پاسترناک واژگان

اتحادیۀ ها، درآمدها و ترجمۀ ادبی در مقام یک حرفه: کمیسیون« فصل پنجم با عنوان
 این عرضه کرد. پردازد که به مترجمان ادبینظام نشر شوروی و شرایطی میبه  ،»نویسندگان

قراردادهایی که مترجمان با ناشران وکیف کمالزامات اتحادیۀ نویسندگان، فصل از کتاب به 
پردازد. مترجم های ادبی موجود در مسکو و لنینگراد میکردند، و تفاوت فرصتامضا می

از باال به پایین، یعنی : نخست، ادبی قادر بود از دو طریق به اجازۀ ترجمۀ اثری دست یابد
کردند رفتند و ترجمۀ کتابی را به آنان پیشنهاد میصالحیت می ناشران سراغ مترجمان واجد
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کرده  گنجانده شده بود و ادارۀ کل امور ادبی و چاپی آن را تأیید نشرشان که از قبل در برنامۀ

، یعنی ارائۀ درخواست از سوی مترجمان به ناشران و برشمردن به باال از پایینود؛ دوم، ب
خواستند ترجمه کنند. کاموفنیُکوا ای که میوهوای خاص اثر ادبیامتیازات و سبک و حال

در که  رسدهایی از اظهارنظرهای مترجمان آن دوره، به این نتیجه میسپس با ذکر نمونه
از طرفی  ؛دیدندان و مترجمان جوان خود را گرفتار در دوری معیوب مینویسندگمجموع، 

دیگر، به دلیل کردند تا در اتحادیۀ نویسندگان پذیرفته شوند، و ازسویباید اثری منتشر می
های ترجمه دالیل رد درخواست را به چاپ برسانند. کّلی دردسر داشتند تا اثری ،عضو نبودن

کرد، ایدئولوژی و ترس نقش مهمی در انتخاب متون برای ترجمه ایفا می: گوناگونی داشت
وی ا داشتند. های خاّصشان ر داوریهای شخصی و پیشاولویتهم اّما ویراستاران و ناشران 

سیاسی اقتصادی و اجتماعی و مسکو را بیشتر پترزبورگسنرقابت موجود بین دو شهر 
شد، مترجمان ولی در هر یک از این دو شهر منتشر میداند تا ادبی، زیرا اگر ترجمۀ مقبمی

این است که مترجمان به  چه اکنون کامًال روشن شده استآنو  ستودندشهر دیگر آن را می
نگریستند که اعضای آن در شهرهای مختلف خود به چشم اجتماعی واحد از همفکران می

 .دادهم پیوند میکردند، اّما اشتیاقی مشترک آنان را به شوروی زندگی می
به ترجمۀ  ،»نداشتنمطابقت داشتن، یاترجمۀ شعر: مطابقت« فصل ششم کتاب با عنوان

شدۀ های شناختهتنها از زبانپردازد. ترجمۀ شعر نهشعر در شوروی در آن برهۀ زمانی می
دوستی  گرفت که باعثنیز صورت میهمچون مجارستانی یا چک هایی اروپایی، که از زبان

 جزء مهمی از تجربۀ ادبی مترجماناشعارشان و  شاعران در قید حیات با مترجمان روسی بین
 وضع ترجمۀ شعر این دوره را توصیفبرد تا کار میبهشد. اصطالحی که کاموفنیُکوا می جوان
اشاره دارد، خطی است که به ترجمۀ شعر به نثر روسی بین »خّطیهای بینکردنبلغور «کند 
  .کندمترجم دو زبان را به درستی بلد نیست، اّما همچنان ترجمه می، یعنی

های سانسور به انواع گوناگون دخالت »سانسور دست نامرئی« فصل هفتم کتاب با عنوان
همچون امور جنسی، یا هر آنچه تابو  پردازد. اقالمهای ادبی شوروی آن زمان میدر ترجمه

های روشن، رغم نبود رهنمونعلی. شدشد، با سانسور روبرو میضد شوروی تلقی می
گاهی داشتندد ر دالیل خود از مترجمان و ویراستاران  پیشینۀ فردی نویسندگان آثار، : آثار آ

آثار ادبی بر حسب  وهوای ادبی حاکم بر آثار. محتوایها و حالمحتوای آثار ادبی، و سبک
 . شوروی بات یموضوع، یعنی سیاسی، جنسی، مذهبی، مّلی، و ضد

 ویراستاران و  مترجمان، است. »عرصه ترجمه نفعاالوداع با ترس: «فصل هشتم عنوان 
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های چاپ کتاببا و کردند غربی مقاومت میسانسور آثار ادبی در برابر نویسان و حاشیه

جدید و حمایت از نویسندگان و شاعران نوپا فضای مقاومتی خاص برای حضور همفکران 
به دلیل  شکوفایی ترجمۀ ادبی شوروی در دهۀ شصت تا دهۀ هشتاد تنهاآورند. میفراهم 

این مقاومت ادبی همچنین به دلیل ظهور تعداد چشمگیری از افراد  اوضاع اجتماعی نبود؛
ها رفتهدرواقع، بسیاری از زندان بود. یحه در ادبیات شورویقر جوان، شجاع و صاحب

های ترجمه و هم نقش آموزش دادند، و به آنان هم مهارتهای جدیدی از مترجمان را نسل
  آموختند.اجتماعی مترجم را 

 ایگیری: این شمع کوچک پرتو نورش را تا چه فاصلهنتیجه«کتاب  عنوان فصل بعدی
های دههدر پرسش:  است. پاراگراف آخر این بخش خود پاسخی است به این »؟انداخت

و ذوق ترجمه همچنان افراد صاحبارتقا یافت. سطح ترجمۀ ادبی حکومت شوراها، آخر 
پیوستند و با وجود های ادبی میه گروهافراد ب کرد؛ اینجذب میبه خود شیفتۀ ادبیات را 

ترجمۀ ادبی کردند. های جدید ترجمه ابداع میشیوهموانع سیاسی رویکردهای ادبی جدید و 
شوق نسبت به ادبیات، و همچنین  ور وه دلیل شو ب، حکومت شوراها شوروی، زیر فشاردر 

آهنی آن سوی پرده ها، و نویسندگانی همکاران، آثار ادبی، فرهنگی برقراری ارتباط با آرزو
 به شکوفایی رسید. 

موردی  ۀدو مطالع »هاترجمۀ ادبی زیر فشار محدودیت« در ضمیمۀ یک کتاب، با عنوان
ارنست همینگوی با ترجمۀ از  آیندها برای که به صدا در میزنگ مطرح شده است: یکی،

. در واسالینجر با ترجمۀ ریتا ریت ُکوال دشت ناتور، و دوم، ناتالیا ولژینا و اوگنیا کاالشنیُکوا
شده در کتاب آمده است. این ضمیمۀ دوم کتاب، شرحی مختصر در معرفی افراد مطرح

 پاب و به زبان انگلیسی در اینترنت موجود است.کتاب با فرمت ای
 


