
 
 

 با نشر ماهی وگو فتگ

 رابطه میان ناشر و مترجم 

ادبی قرار است با  ةکیف نشر ترجم و برای آگاهی مترجمان، بخصوص مترجمان جوان، از کم
گو کنیم. در این شماره به سراغ نشر ماهی که یکی از ناشران موفق و ادبی گفت ةناشران ترجم

به که  یمنشر ماهی بسیار متشکریر محترم سرویراستار و دباز ایم. ترجمه است رفته ةدر حوز
  سواالت ما پاسخ دادند. 

 روند پذیرش ترجمه برای چاپ چیست؟ آیا خود شما به عنوان ناشر، در: اسماعیلی

 گیرنده هستید؟ انتخاب کتاب، تصمیم
 

کنند و  مترجمان بزرگ و نامی، خودشان کتابی را انتخاب و ترجمه می معموالً: 1نشر ماهی
خواهیم کتابی را ترجمه  ها می دهند. البته گاهی هم خودمان از آن س برای چاپ پیشنهاد میسپ

کنند. مثالً آقای حبیبی به پیشنهاد ما  ها هم از سر لطف درخواست ما را اجابت می کنند و آن
را. آقای رضایی هم  1984و  مزرعة حیواناتپور  را ترجمه کردند یا آقای کسایی همزادکتاب 
شان جلو انداختند.  را در آینده داشتند و به اصرار ما را در برنامه گتسبی بزرگترجمة قصد 

کنند. گاهی هم مترجمی از  تری هم هستند که به پیشنهاد ما کتابی را ترجمه می دوستان جوان
 .کنیم های الزم آن را قبول می دهد و بعد از بررسی تلفنی کتابی را پیشنهاد میطریق ایمیل یا 

 
کنید؟ سیاستی مکتوب دارید یا حسب مورد تصمیم بر چه مبنایی کتاب انتخاب می: اسماعیلی

حال  هگیرید؟ پرفروش بودن کتاب در غرب مهم است یا معروف بودن نام نویسنده؟ شده تا ب می
ران ایشوید که کتابی در  ادبی ایران معرفی کنید؟ چگونه مطمئن می ةنویسندگانی گمنام را به جامع
 فروش هم عاملی در انتخاب کتاب است؟  ةلفروش دارد یا نه؟ آیا این مسئ

 
هایی برای خودمان داریم. مثالً  ریزی سیاست مکتوب که خیر، اما طبعاً برنامه: نشر ماهی

های الزم، آن را در  سامرست موام را پیشنهاد داد و ما نیز، پس از بررسی لبة تیغمترجمی کتاب 
ان قرار دادیم. تا اینجا پیشنهاد مترجم بود. بعد ما، با توجه به اهمیت سامرست م برنامة کاری

 موام، تصمیم گرفتیم چند اثر شاخص او را دوباره ترجمه کنیم. ادامة پروژة سامرست موام
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، اهمیت کتاب لبة تیغهم پذیرفت. در این مورد مشخص، یعنی پیشنهاد ما بود و مترجم محترم 
تری از آن ما را بدین نتیجه رساند که آن را منتشر کنیم، و اال خوانندگان  زهو لزوم ترجمة پاکی

تر  اند و قطعاً شهرت مرحوم نبیلی بیش مهرداد نبیلی خواندهرا با ترجمة  لبة تیغهاست  سال
سازی کتاب در نشر  است. اما دربارة پرفروش بودن کتاب در غرب، فرآیند ویرایش و آماده

صرفه نیست به سراغ کتابی برویم که  طوالنی است. بنابراین اصالً به ماهی فرآیندی نسبتاً
جا باید به دو مورد  اند. البته در این اش خیز برداشته احتماالً چند ناشر دیگر هم برای ترجمه

و شاید در نظر خوانندگان گرامی این مصاحبه مثال اشاره کنیم که سوءتفاهماتی را پیش آورده 
خانم فروغان از دو کتاب آنا گاوالداست که تقریباً . مورد اول ترجمة نقض جملة پیش باشد

های خانم دارچینیان به بازار آمد و برخی اعتراض کردند که شما به  هشت سال پس از ترجمه
سه  1386اید. خانم فروغان در سال  ها را دوباره ترجمه کرده خاطر فروش باالی گاوالدا آن

ای مالحظات تصمیم گرفتیم  اهی ترجمه کردند، اما بنا به پارهم کتاب گاوالدا را برای نشر
شان منتشر نشده است. بنابراین  که هنوز هم یکی ها را به تعویق بیندازیم، کما این انتشار آن

م های گاوالدا را ترجمه کرد. مورد دوم ه همزمان با خانم دارچینیان کتاب خانم فروغان تقریباً
وندی، مترجم کتاب، در میانة کار ترجمه بود که متوجه شدیم آقای ریاست.  هیاهوی زمان

اند. متأسفانه این کتاب آنقدر حواشی داشت که تنها  آقای خاکسار ترجمة کتاب را شروع کرده
های پرفروش غرب  چیزی که دیده نشد شاهکار جولین بارنز بود. به هر حال، در چاپ کتاب

ها را در برنامة خود  دهیم آن بنابراین ما ترجیح میترین عامل است.  متأسفانه عامل سرعت مهم
ایم؛ مثالً جاشوا فریس، که البته  برداشتههایی  نگنجانیم. در معرفی نویسندگان تازه هم گام

که بان معرفی شد. و اما اینز به خوانندگان فارسی نام بیانتخاب خانم نصیریها بود، با کتاب 
اهمیت دارد، البته که هر ناشری دوست دارد ها  ب کتابانتخا اید مسئلة فروش چقدر در فرموده
های متعدد برسد، اما عامل فروش جزء فاکتورهای اصلی انتخاب کتاب در  هایش به چاپ کتاب

برگردم. در حال حاضر، شانس فروش ترجمة  لبة تیغنشر ماهی نیست. اجازه بدهید به مثال 
ست. اما وقتی چند اثر دیگر سامرست خانم بیات موحد نسبت به ترجمة مرحوم نبیلی کم ا

ها را با هم مقایسه کردند، وضعیت فروش کتاب هم به  موام هم منتشر شد و خوانندگان ترجمه
های نشر ماهی فروش انفجاری ندارند، بلکه  کند. اساساً کتاب نحو چشمگیری تغییر می

 شان آهسته و پیوسته است. فروش
 



 41///// وگو با نشر ماهی گفت

به شما  آیا مستقیماً پیشنهادهایشان وجود دارد؟ ةمترجمان و ارائ ةجعچه کانالی برای مرا: اسماعیلی
 کنند؟ مراجعه می

 
کنند و برخی هم به دفتر نشر مراجعه  زنند، بعضی تلفن می بعضی دوستان ایمیل می: نشر ماهی

 کنند. می
 

 پذیرید؟ قبلی نیز ترجمه می ةاقد تجربآیا از افراد ف: اسماعیلی
 

که به حوزة کار نشر کیفیت ترجمة آن است و البته این مالک ما ارزش کتاب و بله،: نشر ماهی
را  هیاهوی زماناش هم آقای سپاس ریوندی بود که کتاب  ماهی مربوط باشد. آخرین نمونه

 شان بود. ترجمه کرد. ایشان سن و سال نسبتاً کمی دارند و این کتاب در واقع اولین ترجمه
 

 توانند با شما همکاری کنند؟ مترجم جویای کار چگونه میجوانان  : اسماعیلی
 

بهترین راه این است که ایمیلی برای ما بفرستند. البته دوستان دقت داشته باشند که : نشر ماهی
 پیشنهادات در حوزة کاری نشر ماهی باشد.

 
یمت پشت جلد؟ کنید؟ درصد فروش از ق دستمزد مترجم اول را بر چه مبنا پرداخت می: اسماعیلی

ها را  خرید؟ برخی مترجمان اول گله دارند که ناشرین آن چند درصد؟ یا اینکه ترجمه را از او می
 کنند. این استثمار چه شکلی ممکن است پیدا کند؟ استثمار می

  
ما جز یکی دو مورد، که آن هم خواست مترجم بوده، هیچ کتابی را خرید قطعی : نشر ماهی

ان اول هم از این قاعده مستثنی نیستند و بابت هر چاپ، درصد دریافت ایم. مترجم نکرده
فرمایید مترجمان کتاب اولی بعضاً نسبت به رفتار ناشران اعتراض دارند دو  کنند. اینکه می می

کنند و اکثراً  عنوان کتاب تازه منتشر می 300وجه دارد. خوب بله، کم نیستند ناشرانی که سالی 
ترین هزینه کتاب را  ها این است که با کم کار هستند. هدف این انتشاراتی شان تازه م مترجمانه

دهند یا مبلغش بسیار کم است. ابداً ویرایش و  الترجمه نمی چاپ کنند. معموالً یا حق
شان هم افتضاح است. طبعاً مترجمی که به  بندی و امور گرافیکی کنند و صفحه خوانی نمی نمونه
الترجمه،  کند. این ناشران گاهی به جای حق رود احساس خسران می این دسته ناشران می سراغ
دهند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. اساساً چند  نسخه از کتاب را به مترجم می 50مثالً 

درصد از مترجمان کار اولی کارشان از استانداردهای الزم برخوردار است؟ گاهی دوستانی 
اند که مترجم  کنیم چطور به این نتیجه رسیده فرستند که حیرت می ة ترجمه میبرای ما نمون
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و فاجعة اصلی هم ها را دارند  کنی، انواع غلط شان را مقابله می شوند. وقتی چند صفحه از متن
شمار  که تعداد بیاد این موارد کم نیست. خالصه اینشان است. خوب، تعد انشای فارسی
 کند. شانس دیده شدن استعدادهای جوان را کم می کار قطعاً مترجمان تازه

 
 کنید به چه صورت هایی که چاپ می ها و تألیف در حال حاضر، نسبت ترجمه: اسماعیلی

 ادبی است یا تألیف ادبی؟ ةاست؟ بیشتر ترجم
 

 ایم و فعالً در حوزة ادبیات، تاکنون اثر تألیفی، اعم از داستان یا شعر، چاپ نکرده: نشر ماهی
 هم بنا نداریم وارد این حوزه شویم. اما در حوزة تاریخ، چند کار تألیفی داریم.

 
لیفات تاریخی آیا خودتان به عنوان ناشر در جریان تولید کتاب و تشویق در مورد تأ: اسماعیلی

 اید یا نویسنده پس از اتمام کار به شما مراجعه کرده است؟  نویسنده حضور موثر داشته
 

شان  اند که از ابتدا در جریان فرآیند تألیف هایی بوده : هر دو مورد بوده است. کتاباهینشر م
اند. البته چون فرآیند تألیف نسبت به  ایم و آثاری هم پس از تألیف به ما پیشنهاد شده بوده

هایی هم در آن بیفتد، معموالً مؤلفان پس از پایان  تر است و ممکن است وقفه ترجمه طوالنی
 کنند. ب با ناشر مذاکره میکتا
 

 با توزیع کتاب چه مشکل یا مشکالتی دارید؟: اسماعیلی
 

توانند بر چگونگی پخش هر کتابی  برخی از ناشران خودشان پخش دارند و می: نشر ماهی
ای دست به گریبانند.  نظارت کنند. اما ناشرانی که خودشان پخش ندارند با مشکالت عدیده

اند  آمده که خوانندگان برای خرید کتابی به دفتر انتشارات مراجعه کرده و گفته مثالً بارها پیش
اند، درحالیکه هنوز چاپ آن تمام نشده است. مشکل در  کتاب را در هیچ کتابفروشی پیدا نکرده
 روی پیشخوانگردد. وقتی کتابی تازه به بازار آمده و  واقع به حجم باالی تولید کتاب برمی

های تازه،  رغبت دارند. اما با ورود کتابآن  نها هم برای گرفت ست، طبعاً پخشیها کتابفروشی
 شوند. روند و معموالً فراموش می ها می تر به قفسه های قدیمی کتاب
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 کنید؟  ها را با اصل منطبق می کنید؟ آیا آن ها را چگونه ویرایش می ترجمه: اسماعیلی
 

کنیم، مگر مترجمانی که کامالً به کارشان  را با اصل مقابله میتا حد امکان، کتاب : نشر ماهی
زنیم و با نظر  خوانیم و موارد گنگ را عالمت می اطمینان داریم. در این موارد، ترجمه را می

 دهیم. مترجم تغییر می
 

 دارند؟  ن شما بر چه نکاتی اصراردر مورد ویرایش آیا دستورالعمل خاصی دارید؟ ویراستارا: اسماعیلی
 

ویراستار در قدم اول باید از صحت ترجمه مطمئن شود. اگر متن به انگلیسی، فرانسوی یا : نشر ماهی
توانند کتاب را با اصل مقابله کنند. در سایر موارد، یا از شخصی مسلط  مان می آلمانی باشد، ویراستاران

ی یا آلمانی. شاید مثالی این فرآیند را ای معتبر به زبان انگلیس گیریم یا از ترجمه به آن زبان کمک می
اند. در مرحلة اول،  کاری کتابی از داستایفسکی را از روسی برایمان ترجمه کرده روشن کند. مترجم تازه

دو ویراستار نشر این ترجمه را با یک ترجمة معتبر انگلیسی مقابله کردند و هر جا اختالفی میان متن 
ت زدند. در مرحلة بعد، از آقای آبتین گلکار خواهش کردیم این فارسی و ترجمة انگلیسی بود عالم

ترتیب، در  موارد اختالف را ببینند تا معلوم شود مترجم فارسی اشتباه کرده یا مترجم انگلیسی. بدین
. اینجا مان از صحت متن اطمینان پیدا کردیم. مرحلة بعد، ویرایش خود متن فارسی است حد بضاعت

آید. مثالً مترجم به حجم تغییرات اعتراض دارد. استدالل مترجمان هم معموالً  یگاهی مشکالتی پیش م
ایم تا حد امکان  مان سپرده این است که سلیقة زبانی ما با ویراستار هماهنگ نیست. ما به ویراستاران
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با  آید و معموالً هم موارد اختالف سلیقه را وارد متن نکنند. با این حال، گاهی اعتراضاتی پیش می
 شود. تعامل حل می

 
 که ترجمه کرده پیشنهاد بدهد؟را ویراستار کتابی  تواند خودش آیا مترجم می: اسماعیلی

 
کنند.  ویراستار مد نظرشان را معرفی می ،منعی برای این کار وجود ندارد. مترجم محترم: نشر ماهی
کند.  استار نشر، کار ادامه پیدا میبینیم و در صورت رضایت سرویر ای از کار ایشان را می چند صفحه

بپذیرد، معموالً آن کتاب البته اگر مترجمی شرط کند که فقط حاضر است ویرایش ویراستار خودش را 
 کنیم. را قبول نمی

 
 مترجم دارید؟ ةن یا اصرار خاصی بر نوشتن مقدمآیا قانو: اسماعیلی

 
خوانیم و  ه بنویسد. گاهی مقدمه را میاش مقدم مترجمی حق دارد برای ترجمه هر: نشر ماهی

 دهیم، اما دستورالعملی برای چگونه نوشتنِ مقدمه وجود ندارد. پیشنهاداتی می
 

 سنجید؟ شود چگونه می هایی را که برایتان ارسال می کیفیت ترجمه: اسماعیلی
 

صحت  کنیم و در صورت در مرحلة اول، چند بخش کتاب را با اصل مقایسه می: نشر ماهی
کنیم. اگر به این نتیجه برسیم که کتاب قابل ویرایش  اش را بررسی می ترجمه، انشای فارسی

ای نیست که با مترجم مسئله پیدا کنیم، آن را قبول  است و احیاناً حجم تغییرات به اندازه
 کنیم. می
 

 چه حدی اگر سانسور کتابی خیلی به کتاب لطمه بزند، در این صورت اخالقاً: اسماعیلی

 برای خودتان قائلید که از خیر چاپ کتاب بگذرید؟
 

بندیم بندی وجود دارد که چنانچه حجم ممیزی به مقداری  در قراردادهایی که می: نشر ماهی
باشد که به کتاب لطمه بزند، از چاپ آن معذوریم. اگر موارد ارشادی در حدی باشد که 

یم، در غیر اینصورت آن را به مترجمش کن  ای به کتاب نزند، کتاب را چاپ می لطمه
 گردانیم تا خودشان تصمیم بگیرند. برمی

***** 


