
 
 
 با عبدالحسین آذرنگوگو  فتگ
 

 (2) دربارۀ ترجمه و ویرایش
 

ویرایش در  ةلئقبل از منظری تاریخی به مس ةجناب آقای آذرنگ، در شمار: فرعلی خزاعی
جا که من تا آنهای عملی ویرایش بپردازیم. ایران پرداختیم. قرار شد در این شماره به جنبه

دادند، یعنی بار در موسسة فرانکلین بود که ترجمه را با اصل آن مطابقت می دانم اولین می
شد. االن در ویرایش ترجمه محدود به ویرایش ادبی نبود بلکه مطابقت با اصل را هم شامل می

به  که ویرایش صرفاً ایش است یا اینی ضروری از ویرئف نشر در ایران مطابقت با اصل جزعر
 زبانی یا ادبی ترجمه محدود است؟ ةجنب
 

سه موسسة انتشاراتی  1332مرداد  28: حدود یک سالی پس از کودتای عبدالحسین آذرنگ
تقریباً همزمان فعالیت خود را آغاز کردند: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ انتشارات نیل؛ موسسة 

که نهمین علت هم در باب ایها اندک است و به سیس آنأاختالف زمان ت انتشارات فرانکلین.
 نظر هست. اند، اختالفها برداشته کدامیک نخستین گام را در مقابله و ویرایش ترجمه

اسماعیل سعادت، مترجم و از پیشکسوتان بزرگ ویرایش، که با بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
همکاری داشته، گفته است که آن بنگاه پیش از موسسة انتشارات فرانکلین مقابلة ترجمه با 

داند و از فضل و دقت و سالمت نثر  فرانسوی میمتن اصلی را آغاز کرده است. او که زبان 
ابوالحسن نجفی، مترجم و  داد. های فرانسوی را با اصل مقابله می ، ترجمههم برخوردار است

گذاران موسسة انتشارات نیل، حدوداً همزمان با اداز دیگر پیشگامان بزرگ ویرایش، از بنی
شده در  اسماعیل سعادت، مقابلة ترجمة اثری از فرانسوی را آغاز کرد. در خاطراتش، چاپ

کتاب ، گفته است که محمد قاضی، از مترجمان برجسته، ین نجفنامة ابوالحس جشنکتاب 
نیل سپرده بود.  انتشارات فرانسوی به فارسی ترجمه کرده و برای چاپ به ولتر را ازدل ساده 

مطابقت به  ]نجفی[ به ابتکار خودش ترجمه را با متن اصلی آن مطابقت داده، در خالل او
رویی نشان داده و  گذاشته و قاضی هم گشاده ها را با قاضی در میاناشکاالتی برخورده، آن

 است. اصالحات پیشنهادی را اعمال کرده
 المعارف جزو همکاران چندسالی در موسسة انتشارات فرانکلین، و بعدها در دایره

ای یکی دو روز که دو یا چندنفری پیاده  چندان کمی هم هفته ابوالحسن نجفی بودم. مدت نه
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آمد، از  پیش می ها در میان راه خوردیم، بسیاری صحبت اهار میرفتیم و ن به رستورانی می
ها. ابوالحسن نتشاراتی، مطالب روز و نظایر اینهای ا جمله دربارة ترجمه، ویرایش، فعالیت

نجفی در همین دیدارهای ناهارخوران به ما گفت که مقابلة ترجمه و ویرایش ترجمه را 
ای موسسة انتشارات فرانکلین آغاز کرده است. ه خودانگیخته و پیش از آشنایی با فعالیت

ویژه با توجه به امکانات محدود مالی و  داد، به بنابراین، حق تقدم را به انتشارات نیل می
شان بسته نبود.  و بال تشکیالتی آن موسسة انتشاراتی در مقایسه با دو ناشر دیگر که دست

 ت سالی بیش از چندکتاب منتشر کند.توانس نیل درآغاز کارش سرمایة چندانی نداشت و نمی
ها شاید بتواند بر کنم، به این دلیل که جزئیات آن تفصیل عرض می این نکات را قدری به

که زمان خیلی زیادی از  یافزاید. در تاریخ ویرایش، با آندقت تاریخ ویرایش در ایران ب
های  اطالعاتی زیاد است. از خود کتاب رة جدید آن نگذشته است، نقص و خألآغاز دو

توان  ش، نمی1334ـ1333سه موسسة انتشاراتی از حدود ترجمه و انتشاریافته از سوی آن 
القاعده موثق تلقی  ، منبعی که علیکتابشناسی ملیدست آورد. انتشار  های دقیق را به تاریخ

های انتشاریافته  کتابش آغاز شد. حتی اگر 1333مرداد و از  28پس از کودتای ، شود می
هم با تاریخ روز در کتابخانة ملی ثبت شده باشد، بازهم دشوار بتوان تعیین کرد که قلم کدام 

زمانی تقریبی فعالیت آن سه  البته هم های ترجمه را اعمال کرده است. ویراستار اولین تصحیح
تکایی دست ا ب قابلام به مدارک مکتو سسه مسجل و قطعی است، اما بنده تاکنون نتوانستهؤم

نخستین ویراستار ترجمه در دهة » ها بتوان حکم کرد که عنوانبیابم که به استناد آن
ای در ایران ظهور کردند و نشر  سابقه های انتشاراتی تازه و بی ای که موسسه ، دهه«ش1330

 کشور به مرحلة جدیدی از حیات خود راه یافت، حق چه کسی است.
سسة ؤنجفی به انگیزة شخصی خودش مقابلة ترجمه را در ممسلم است که ابوالحسن 

ی را نخواسته بود. او سسه از او چنین کارؤانتشارات نیل آغاز کرده است. کسی در آن م
ی را از معلمی نما و الگویی هم برای ویرایش نداشت. از نوجوانی زبان فرانسواستاد، راه

را تکمیل کرده عالی تهران این زبان ر دانشسرای دسرخانه و در دبیرستان آموخته و سپس 
ورزی  بود. او  از شمّ زبانی فطری، ذوق ادبی، عقلی سلیم، فهمی متعارف، و توان دقت

نویسی دلبستگی عمیق داشت، و اینها، و نیز ترکیب اینها با  مند بود، به داستان و داستان بهره
، و در ضمن زبان مقصد از هم، او را به این مسیر سوق داده بود که ترجمه مطابق با اصل

 های زبانی و خطاهای انشایی بری یا دور باشد. لغزش
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در بنگاه ترجمه و نشر کتاب وضعیت 
سیس أدیگری حاکم بود. بنگاه با این هدف ت

شده بود که آثار معروف کالسیک فرنگی به 
فارسی ترجمه شود. بودجه، پشتوانه، سیاست 

آن س أترجمه و برنامة بلندمدت داشت. در ر
زاده  بنگاه احسان یارشاطر، و سیدحسن تقی

دانستند  ثیرگذار آن بنگاه بود. هردو میأمشاور ت
خواهند بکنند و به سمت چه هدفی  کار می چه

اندیشان او  ای دیگر از هم زاده و عده بروند. تقی
باز با نظر محمدعلی فروغی با ضرورت از دیر

ند. ترجمة امهات منابع فرنگی به فارسی آشنا بود
و  کارخواهی در دورة قاجار به ضرورت این  فروغی از جوانی، در دورة جنبش مشروطه

نیافته و استبدادزدة ایران پی برده بود. خود  ثیرهای ترجمه بر وجوه مختلف جامعة توسعهأت
، کاوهبا مجلة نواندیش و نوآور ویژه در دورة اقامت در آلمان و همکاری  هم به زاده تقی
ـ 1326) م( و دورة استبداد صغیر1906ق/ 1324) از استقرار مشروطیت در ایران پس

کردن ایران  هایی که برای مدرن و برنامه بارة مدرنیتهتوجه به سوداهایی که در ق(، و با1327
زعم خودش ـ در سر داشت، صورتی فراهم ساخته بود از آثاری که ترجمة  ـ البته کامالً به

 28های پس از کودتای  دانست. در همان سال ای فرنگی به فارسی الزم میه را از زبان هاآن
مرداد که سمت ریاست مجلس سنا را بر عهده داشت و از نفوذ سیاسی و فرهنگی، و 

ثر بود و از ؤسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب بسیار مأمناسبات گسترده برخوردار بود، در ت
های خود، به احسان یارشاطر نظر  ق با دیدگاهکرده و مواف میان جوانان باسواد و تحصیل

در سیس و ترجمة آثار کالسیک غربی که آغاز شد و یارشاطر أمساعد داشت. بنگاه ت
ها در وظایف ها با اصل آن دادن ترجمه بنگاه قرار گرفت، مقابله و مطابقت منصب مدیریت

« ویرایش» کلی طور به، یا «ویرایش ترجمه»، «مقابلة ترجمه»گنجانده شد. این عمل بعدها 
های  مرور تغییر کرد و گسترش یافت. با توجه به ضرورت نام گرفت و دامنة معنایی آن به

رفتن سطح توقعات خوانندگان، و نیز ضرورت تحول و تکامل  ها، باال زمان، افزایش تجربه
ها و  ادهها به د تری است، و البته این بررسیهای بیش بررسی ها قابل خود فعالیت، این جنبه

 مستندات بسیاری نیاز دارد.
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سسه در چندین ؤهای این م شاخة تهران موسسة انتشارات فرانکلین، مانند سایر شعبه
بیش  و ها از طرح کم کشور دیگر، برنامة انتشار منابع آمریکایی را به اجرا گذاشت. شاخه

دادن  مطابقتهای محلی بسته نبود.  کردند و دستشان هم در انتخاب مشترکی پیروی می
کردن این  ها با اصل منابع آمریکایی، و نیز آشنایی با اصول فنّی نشر و مراعات ترجمة کتاب

قرار داشت، اما شاخة تهران ویژگی متمایزی یافت، های فرانکلین  اصول در برنامة همة شاخه
شد. به  ثیرگذارأاش در چندین عرصه ت های گسترده و بلندپروازانه بسیار فعال و با برنامه

های دیگر فرانکلین در هیچ کشوری به آن  یک از شاخه جایگاهی دست یافت که هیچ
نشر ایران تبدیل شد. و موقعیت دست نیافتند. این شاخه به چرخ محرک نیرومندی در کل 

ها، هدفمندی، دورپروازی، قدرت  ها همه به واسطة هوش، شخصیت، ویژگیالبته این
آسای  های نبوغ نگری، و زیرکی ، قدرت کارآفرینی، آیندهها تشخیص، استفاده از موقعیت

سس و نخستین مدیر شاخة فرانکلین تهران بود. او شماری از افراد ؤزاده، م همایون صنعتی
دادن ترجمه و روند ویرایش  بااستعداد، باانگیزه و توانا را به همکاری جذب کرد و مطابقت

شاخة فرانکلین تهران به آن ادیت/ادیتینگ  کلی ـ که البته در آن زمان و در طور را به
با مدیریت  ،حقیقتکلی تغییر کرد. در گفتند ـ به مسیری انداخت که سرنوشت آن به می

زاده بود که موج نخست تحوّل در  نشر و ویرایش ایران حدوداً پس  کارآمد همایون صنعتی
ش برخاست که تجربة 1340 به راه افتاد. موج دوم از حدود نیمة دهة 1330از نیمة دوم دهة 

)ویراستاران ترجمه(  ویرایان شده و نسبتاً متراکمی در اختیار نسل دوم ترجمه کسب
ویرایان با ویرایش  گرفت و چندین موسسة انتشاراتی از راه همکاری همین ترجمهقرار

 ترجمه آشنا شدند. 
وجود ندارد، یا یا در این زمینه الگوی مشخصی . عالیاما در باب بخش دوم پرسش جناب

ام.  بارة تاریخ نشر و تاریخ ترجمه به آن دست نیافتههایم در اگر وجود دارد، بنده در بررسی
شدة ترجمه  دانید که در کشور سیاست مدوّن، مصوّب و اعالم بهتر از من می حتماً شما

صل ش مفتقدیر، بحثبه هر -ای بد است نظر عده ای خوب است، و به نظر عده نداریم، که به
های ترجمه باز کند.  بارة سیاستجایی هم برای بحث در مترجمامیدوارم فصلنامة است و 

شود که از  ای در میان ناشران بخش عمومی و بخش خصوصی دیده نمی شده هیچ توافق اعالم
ها برای انتشار حکایت کند. صحبت به  ساختن ترجمه وجود معیاری برای ترجمه و آماده

، بدون وجود متنی مکتوب که بر سر «جزء ضروری»یا « ضرورت» آورن از هرگونه میان
پذیر نیست. استناد به  آن توافقی صورت گرفته باشد و اقدامات خاصی را اقتضا کند، امکان



 31///// دربارة ترجمه و ویرایش

کدام عرف؟ آیا مگر ممکن است تعبیر و تفسیرها دربارة  کند. کمکی به ما نمی« عرف»
نتشاراتی دولتی و برخوردار از بودجة های ا سسهؤعرف یکسان و همسان باشد؟ در میان م

های  ها و برنامه ها، سیاستیافتن مدیران آن هایی را سراغ داریم که با تغییر سسهؤعمومی، م
که گمان  رو شده است، نه این و کلی زیر ها به شدن و نشدن ترجمه ترجمه و معیارهای پذیرفته

ر روزی یکی از دانشجویان شما المثل جزئیات سیاست ترجمه تغییر کرده است. اگ کنیم فی
های  سسهؤاش را همین تغییر سیاست و روش ترجمه در م نامه موضوع پژوهش پایان

های انتشاراتی دانشگاهی برخوردار از بودجه و حمایت  انتشاراتی دولتی، نیز در سازمان
و سیاستی  ناپذیر بی دست خواهد آمد که گواه انکار هایی به دولتی انتخاب کند، مصداق

جا مجاز نیستم نام ببرم؛ ت. در اینشده اس های ترجمه برنامگی در ترجمه و ویرایش متن بی
که مستندات انکارناپذیر پژوهش نشان  ی هم مجاز نیست نام ببرد، مگر آنکس دیگر هیچ

هایی همراه  شدة ترجمه در بخش عمومی با چه نوسان دهد که نبودن سیاست مدون و اعالم
 بوده است.

خصوصی نشر هم سیاست هماهنگی برای ترجمه تدوین نشده و حتی شکل در بخش 
هایی که ناشران خصوصی در شماری از کشورها دارند  ابتدایی هم نگرفته است. از هماهنگی

در نشر  ها هستند،گر و پشتیبان آن های نشر و ناشران مبتکر، ترویج ها و انجمن و اتحادیه
پردازند، یا برخی کارها  مقابلة ترجمه با اصل می خصوصی ما خبری نیست. اگر ناشرانی به

های شخصی، امکانات  ها، انگیزه دهند، به دانش فنّی، نگرش، عالقه ها انجام می را روی ترجمه
بستگی دارد.  هایشان از رقابت در بازار نشرها، و نیز برآوردهای آن مالی، مناسبات و آشنایی

تواند بگوید  گوید و نمی کند، نمی نشده منتشر می ای را مطابقه کس به ناشری که ترجمه هیچ
 های مقابله و ترجمهندارد که میان  دای وجو که چرا چنین است و چنان نیست. هیچ ضابطه

ای آگاه فرق میان  نشده و انتشاریافته تمایزی بگذارد. فقط منتقدان و خوانندگان حرفه مقابله
 دهند.   ها را تشخیص میاین

، های اصطالحی اگر موافق هستید، باتوجه به دقتعالی. جناب سوم پرسشاما در باب بخش 
، «زبانی»، «دستوری»های  دو به یک معنا( و ویرایش)هر« مطابقه»یا « مقابله»میان 

فرق بگذاریم. مقصود از مقابله و مطابقه در معنای سادة کلمه این است « اسلوبی»، و «ادبی»
شده را با متن اصلی مطابقت بدهد تا  گر( متن ترجمه ابلهویرا )ویراستار ترجمه/مق  که ترجمه

که لحن متن  اطمینان حاصل شود ترجمه جاافتادگی و خطایی نداشته و عین متن باشد. اما این
های اصطالحی و واژگانی متن اصلی،  اصلی در ترجمه حفظ و منتقل شده باشد، سامانه
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ها، به دانش و د تناظر داشته باشد و نظایر اینصبا زبان مق أمخاطبان و کاربرد متن در زبان مبد
شود. حتماً بهتر از من  تبحری نیاز دارد که در ویراستاران بسیار مسلط و باتجربه جمع می

 داشته باشند.ها را  توان یافت که این قابلیت ویرا می سراسر کشور چند ترجمهدانید که در  می
شود، از  گرفته می کار  مترادف بهدر ویرایش دستوری، که اغلب با ویرایش زبانی 

دستوری، واژگانی، نحوی، امالیی، انشایی، ضبطی و نظایر آن  خواهند خطاهای ویرا می ترجمه
شود که  در ترجمه رخ نداده باشد. در نشر خصوصی ما به میزان بسیار از کسانی استفاده می

د، زبان خارجی یا هیچ اند، یا با زبان و دستور فارسی آشنا هستن ادبیات فارسی خوانده
دانند، و ترجمه را بدون مراجعه به متن اصلی بررسی، و تغییراتی  دانند یا خیلی اندک می نمی

رو  ها که با تردید روبهکنند. در مواردی هم ممکن است آن بینند، اعمال می را که الزم می
لیت ترجمه با شوند، به متن رجوع کنند. مبنای استدالل برای این روش این است که مسئو

کند و  مترجم است، نه با ناشر. پشت این استدالل هم این تصور نهفته است که ناشر لطف می
گذارد که این فعالیت را به فعالیت نشر اضافه  منت بر سر ترجمه و مترجم و خواننده می

گونه کارها روی ترجمه  تان از اینهای دانشجویان ترجمهکند. اگر روزی در پژوهش می
های دستوری و زبانی از این دست آوردید، معلوم خواهد شد چند درصد ویرایش ری بهآما

 دست است.
 

شود که مسئولیت ترجمه با مترجم است و اگر ناشر گفتید چنین استدالل می فر: خزاعی
کند و مسئولیتی در این زمینه ندارد. به گمان کند به مترجم لطف میای را ویرایش می ترجمه

طور که مسئولیت انتخاب  همان سخن نادرستی است. مسئولیت ترجمه با ناشر استمن این 
مترجم هم با ناشر است. مگر هرکس ادعای مترجمی کند مترجم است؟ ناشر با انتخاب مترجم 

بخشد و لذا در این زمینه مسئول است. غیر از این باشد سنگ روی  به ادعای او مشروعیت می
  توانند از زیر بار مسئولیتی که دارند شانه خالی کنند.نمیشود. ناشران سنگ بند نمی

 
شود، این است که  درست است، حق با شماست. مبنای استداللی که آورده می آذرنگ:

دهند. اگر مترجمی  اش را انتشار میکنند که ترجمه گویی دارند در حق مترجم لطف می
اوست، اما اگر ترجمه را ناشر منتشر کند و خود ساً منتشر کند، مسئولیت با أاش را ر ترجمه

رفته این میان از دست  محدود کند، نقش ناشرانه درمسئولیت خود را صرفاً به تکثیر ترجمه 
 کند و ای است که ناشر وارد کار می های افزوده . فرق ناشر با چاپگر عمدتاً در ارزشاست

 اطمینان است. ها انتشار ترجمة قابلبر اثر می افزاید، که یکی از آن
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ویراستاران به زبان خارجی  دیگر هم که فرمودید این است که معموالً ةیک نکتفر:  خزاعی
ویرایش  ةمختصری در زمین ةدهند. من خودم تجربمسلط نیستند و متن را با اصل مطابقت نمی

 ،یا حداقل بدون حضور خود مترجم ،دانم که ویرایش ترجمه بدون مطابقت با اصل دارم. می
ای ناتوان است و به متن اصلی و مترجم هم غیرممکن است. وقتی ویراستار از درک جمله

کند خودش به متن منطق بدهد و ظاهر منطقی متن را کند؟ سعی می دسترسی ندارد چه می
 انجامد.  کردن متن می درست کند. این کار به تحریف و مخدوش

 
برداشتی پیش نیاید،  که سوء برای این طور است. اگر موافقید، : درست است، همینآذرنگ

شان اصالح ترجمه بدون مطابقت ترجمه با متن اصلی است،  ناشرانی که سیاست کید کنیمأت
دانند. این جمله به همة ویراستاران  کنند که معموالً زبان خارجی نمی از کسانی استفاده می

 تعمیم داده نشود.
 

جا دو نوع  ویرایش ارائه کردید. اگر ممکن است در همینبندی جامعی از انواع  تقسیم :فر خزاعی
 ذکر مثال توضیح بدهید.  ویرایش ادبی و اسلوبی را با تفصیل بیشتر و احیاناً

 
 رایش اسلوبی گامی فراتر از هردوویرایش ادبی گامی فراتر از ویرایش زبانی، و وی: آذرنگ

ویرایش زبانی و دستوری الزم است، هایی که در  ست. برکشیدن نثر ترجمه، افزون بر دقتا
هایی نیاز  ها و تجربه ها، تسلط کردن زبان ترجمه با زبان و لحن متن اصلی به دانش و همپایه

تنها  آید. به برآوردی که بنده از نشر و ویرایش دارم، ما اکنون نه دست نمی دارد که ساده به
رو هستیم. البته ادعا و مدعی زیاد است،  با کمبود، که با بحران کمیابی ویراستار ادبی روبه

که ادعا تا شود میاما اگر شرایط ضروری ویرایش ادبی مالک داوری قرار بگیرد، معلوم 
 قدر فاصله دارد.واقعیت چ

ویرایش اسلوبی اوج این نردبام و این شاخه از ویرایش است. ویراستارانی که گذشته از 
ریطوریقا(ی )رتوریک/ یرایش، به علوم بالغیهای و تسلط بر همة اصول، فنون و مهارت

گونة ویرایش  شناسی و توان نویسندگی هم مسلط باشند، از عهدة این سبکفارسی و فرنگی، 
آیند. در مقام تشبیه، کار ویراستار اسلوبی مانند هنر و مهارت رفوگر قالی است که  می بر

داد. خود جنابعالی که دست شده را در قالی تشخیص  های رفو پس از رفوگری نتوان قسمت
در کار تدریس هم هستید، متنی به زبان فارسی سراغ دارید که به کمک آن بتوان بر 

 رتوریک الزم برای ویرایش مسلط شد؟ 
و  های آموزشی متناسب حال، برای پرورش و تکثیر ویراستار ادبی و اسلوبی برنامه هر به

ای  کشد، اما چاره چند سال هم طول میر است و ب بر و هزینه حتماً زمانی الزم است. بلندمدت
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توان از  مینگری  آیندهبا شمار کافی نیاز دارد. ویراستارانی از این دست به نیست، کشور به 
ویژه با تحوالت   سامان کنونی بخواهد ادامه بیابد، به و سر ها دور شد. اگر وضعیت بی بحران

ثیرهای آن دور نگاه أتواند خود را از دامنة ت ای نمی جهانی در عرصة نشر، که هیچ جامعه
ن امیدوارم ای رو خواهیم شد. ای روبه های تازه دارد، با کمبودها و تنگناها و الجرم با دشواری

ها را  ترین نقاط،که نه استاد این رشته هایی در دوردست جا نیانجامد که دانشگاهپیشنهاد به آن
و سایر امکانات، از جمله امکان کار عملی، به این  دارند، نه تجربة الزم و کتابخانة مجهز

  ها را دایر کنند. های دکتری و ارشد این رشته دوره بیافتند کهصرافت 
***** 

 

 
 


