
عليرضا اكبری ترجمةادبیما،حالشچطوراست؟

برای پاسخ به پرسشی كه در عنوان اين مقاله طرح كرده ام بهتر است ابتدا از عالئم بالينی 
شروع كنيم. عالئم بالينی به ما می گويند كه ترجمة ادبی در ايران در دو دهة اخير نسبت به 
دهة اول پس از انقالب و دهه های پيش از انقالب رونق بيشتری گرفته است. اگرچه متوسط 
ش��مارگان كتاب در هر عنوان به نسبت سال های دهة 40 و 50 افت شديدی كرده اما تعداد 
عناوين ترجمه ش��ده در هر س��ال چند برابر ش��ده اس��ت ضمن اينكه اين كاهش شمارگان 
همچنان در مورد كتاب های ادبِی تاليفی بيشتر نمود دارد تا كتابهای ترجمه شده. در اين دو 
دهه تعداد ناش��رانی كه راغب به چاپ ترجمة آثار ادبی هس��تند افزايش چشم گيری يافته. با 
رشد آموزش زبان در ايران، تنوع زبان هايی كه از آنها به فارسی ترجمه می شود بسيار بيشتر 
شده و امروز ديگر بسيار عادی ست كه يك رمان يا مجموعه داستاِن ايتاليايی، آلمانی، روسی 
يا اسپانيايی از زبان اصلی و نه از زبان های واسطه به فارسی ترجمه شود. حاال ديگر برچسب 
»ترجم��ه از زب��ان اصلی« بر روی جلد خيلی از كتاب ها خودنماي��ی می كند. در اين دو دهه 
همچنين تنوع ژانرهای ادبی كه به فارس��ی ترجمه می شوند نيز افزايش چشم گيری يافته از 
داس��تانك و ادبيات پست مدرن گرفته تا داستان های ملهم از بازی های كامپيوتری و ادبيات 
علمی � تخيلی و ادبيات پليس��ی و ادبيات كودك و زندگی نامه های ادبی و.... در اين س��ال ها 
مجموعه ها و دائره المعارف های ادبی زيادی ترجمه ش��ده اند و بس��ياری از اساتيد دانشگاه كه 
ب��ه ترجمه به چش��م يك كار ادبی درجة دو نگاه می كردند رو به ترجم��ة آثار ادبی آورده اند. 
ام��روز مترجمان ادبی در صدر نخبگان ادبی در ايران قرار دارند و از داوری جوايز ادبی گرفته 
تا عرصه های عمومی ديگِر ادبياْت مورد مش��ورت و وثوق جامعة ادبی هس��تند. در بسياری از 
موارد درصد حق الترجمة دريافتی يك مترجم از يك ناشر از درصد حق التحرير دريافتِی يك 
نويسندة ايرانِی هم سابقه اش از همان ناشر باالتر است. نام چند تن از مترجمان ادبی در حال 
حاض��ر در ايران تضمين فروش كتابی س��ت كه آن ها ترجمه كرده اند، خواه نويس��ندة كتاب 
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ناشناخته باشد خواه شناخته شده و مشهور. امروز مترجمان جوان نياز چندانی به روابط و زد 
و بنده��ای آنچنانی برای ورود به عرصة ترجمه ادبی ندارند. در عرصة آموزش ترجمه، تقريبا 
در تمام زبان های اروپايی رشتة مترجمی تا سطح فوق ليسانس در دانشگاه های ايران تدريس 
می ش��ود و در يكی دو زبان رشتة مطالعات ترجمه در س��طح دكترا در ايران دائر شده است. 
با تمام اين اوصاف بايد نتيجه گرفت كه حاِل ترجمة ادبی در ايران خوب است. اما در كمال 
تاس��ف بايد گفت اينطور نيس��ت! در ادامة اين مقاله خواهم كوشيد توصيفی كلی از اتفاقات 

ناخوشايندی كه در حال حاضر در عرصة ترجمة ادبيات در ايران می گذرد به دست دهم. 

نثرنويسیفارسی
به گمان من مهم ترين مشكل ترجمة ادبی در حال حاضر در ايران در حوزة نثرنويسی فارسی 
است. به عبارت ديگر مترجمان ادبی ايرانی به ويژه مترجمان دو نسل اخير مشكالت عمده ای در 
نثرنويسی فارسی دارند. ظاهرا فرض اين مترجمان اينست كه چون زبان خارجی را فرا گرفته اند و 
زبان فارسی هم زبان مادری شان است پس می توانند دست به ترجمه بزنند! اين ضعف چشمگير 
در نثرنويسی با مقايسه ای اجمالی از ترجمه هايی كه مثال در دهة 1340 در مجموعة »كتابهای 
جيبی« منتشر شده با ترجمه هايی كه امروز از سوی ناشران ايرانی منتشر می شود كامال به چشم 
می آيد. يكی از داليل مهم اين امر مقتضيات اقتصاد نشر است؛ به اين معنا كه ناشران حرفه ای 
مجبورند اجازه ندهند تعداد عناوين كتاب های شان در سال از حدی پايين تر بيايد و چون تعداد 
مترجمان خوب ما در حدی نيس��ت كه بتواند توليد اين تعداد ناش��ر را پوش��ش بدهد الجرم 
بسياری از مترجمان متوسط و ضعيف شانس اين را پيدا می كنند كه به چرخة توليد نشر ايران 
وارد شوند و از آنجا كه مقولة ويرايش نيز نزد ناشران حرفه ای ما به جز معدودی همچنان جدی 
گرفته نمی شود نتيجة آن چيزی نيست جز انتشار ترجمه های مغلوطی كه با هيچ معياری حتی 
»فارسی« هم به حساب نمی آيند. متن هايی كه ظاهرا به زبان فارسی نوشته شده اند اما به زحمت 
جمالت قابل درك و »دستوری« در آنها يافت می شود و عجيب تر اينكه برخی از اين ترجمه های 

فاجعه بار در اين سال ها توسط ناشران معتبر ما منتشر شده اند.

معضِل»فارسیگردانان«
در بخش قبلی به ناش��رانی اش��اره كردم كه مقولة ويرايش را چندان جدی نمی گيرند. در 
اين بخش قصد دارم به ناش��رانی بپردازم كه مقولة ويرايش را »بيش از حد« جدی می گيرند! 
برخی از ناش��راِن آث��ار ادبی در حال حاضر با مترجمانی كار می كنند كه صحيح تر اس��ت آنها 
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را »فارس��ی گردان« بناميم تا مترجم. اين افراد معموال فارغ التحصيالن رشتة ترجمه يا ادبيات 
خارجی و در مواردی متاسفانه حتی فارغ التحصيالن رشتة آموزش زبان و يا كسانی هستند كه 
در موسس��ات آموزش زبان خارج از دانش��گاه زبان خارجی را فرا گرفته اند. حد متوسط توانايی 
فارسی نويسی اين فارسی گردانان از متوسط يك مدرسة راهنمايی تراز اول نيز پايين تر است. كار 
اين فارسی گردانان اينست كه متن ادبی خارجی را تبديل به متنی فارسی می كنند كه در اكثر 
موارد در حد نازل ترين زيرنويس هايی ست كه بر روی دی وی دی های زبان اصلی ديده می شود. 
سپس ناشر مربوطه اين متِن به ظاهر فارسی را تحويل ويراستار بخت برگشته ای می دهد تا آن را 
تبديل به يك متن فارسی قابل فهم كند و تراژدی )يا كمدی؟!( زمانی تكميل می شود كه بدانيد 
ويراستار مربوطه حتی اگر نثر فارسِی خيلی خوبی هم داشته باشد معموال زبان خارجی نمی داند 
و نتيجة كار اين دو نفر بر روی متن هم كامال قابل  پيش بينی و البته اين روزها در پشت ويترين 
كتاب فروشی های سراسر كشور قابل مشاهده است. در كل اين فرآيند يك اصل اساسِی ويرايشی 
ناديده گرفته می شود وآن اينست كه ويراستاران حرفه ای متنی را كه بيش از 30 درصد نياز به 

ويرايش داشته باشد اصوال »غيرقابل ويرايش« می دانند.  

ناشرانحرفهایوقراردادهای»شاهآبادی«!
به جز عواملی كه تا كنون برش��مردم سوءاستفادة برخی ناشران از بی تجربه گی و نام جويِی 
مترجمان جوان نيز به تشديد اين وضع كمك می كند. يكی از اين مترجمان اخيرا برای مشورت 
به يكی از همكاران تحريرية مترجم مراجعه كرده بود و خواسته بود قضاوت همكار ما را در مورد 
قراردادی كه ناش��ری به او پيش��نهاد كرده بود، بداند. اين ناشر به او پيشنهاد كرده بود كه برای 
چاپ ترجمه اش بايد كل هزينه های نش��ر كتاب را بپردازد و بعد در صورت فروش رفتن كتاب 
در سود فروش شريك شود. تا اينجای كار مسئلة جديدی در ميان نبود چون اين نوع قراردادها 
قدمتی به اندازة تاريخ نشر در ايران دارند اما موضوع زمانی برای من جذاب شد كه اسم اين ناشر 
را از زبان همكارمان شنيدم. اين ناشر يكی از ناشران حرفه ای در حوزة ادبيات و علوم انسانی ست 
و زمانی كه می شنويم اين ناشر چنين پيشنهادی به يك مترجم تازه كار می دهد بايد اين مسئله 
برايمان زنگ خطر و اسباب نگرانی باشد چون چنين قرارادادهايی كه سود آن برای ناشر تضمين 
شده است از يك سو توجيه كنندة چاپ ترجمه های ضعيف به هر قيمتی است و از سوی ديگر 
می تواند يك مترجم جوان و با استعداد را در ابتدای كار دلسرد كند يا او را در دام عقد زنجيره ای 
از قراردادها بيندازد كه  تا پيش  از اين تنها در ميان ناشران خيابان »شاه آباد« تهران رواج داشت 

نه در ميان ناشران معتبر و نام آشنا.
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كالسیکهاهمچناندرانتظارند
مس��ئلة عدم توجه به ترجمة ادبيات كالس��يك جهان ديگر محدود به نس��ل های جديد 
مترجمان ادبی در ايران نيس��ت بلكه مسئله ای س��ت كه در 150 سال گذشته همواره مطرح 
بوده است و در هر نسل از مترجمان ادبی تنها دو سه نفری بوده اند كه از روی عالقه و تمايل 
ش��خصی به اين مهم روی آورده اند و پس از مرگ شان هم اين مقوله در آن نسل و نسل های 
بعدی همچنان الينحل باقی مانده اس��ت. در نتيجة چنين رويكرِد ش��خصی و غيرمدونی به 
ترجمة آثار كالسيك همچنان بسياری از آثار مهم ادبيات كالسيك جهان به فارسی ترجمه 
نش��ده اند و اگر نگاهی به سياهة آثار ترجمه ش��ده بيندازيم متوجه می شويم كه تقريبا هيچ 
برنامه و استراتژی بلندمدتی برای انتخاب اين آثار برای ترجمه مشاهده نمی شود. استراتژی ای 
كه مترجمان نس��ل های بعد بتوانند با پيگيری آن در راه ترجمة متون كالسيك چند گام به 
پيش بردارند و كار گذشتگان را تكميل كنند و در ضمن مسيری نيز برای آيندگان مشخص 

كنند.                    

متوننقدونظريةادبی
 روند جدی ترجمة متون حوزة نقد و نظرية ادبی در ايران تقريبا از اواخر دهة 1360 آغاز 

عکس تزئینی است.
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شد. تا پيش از آن تقريبا هيچ عزم جدی ای برای ترجمة اين دست متون در ايران وجود نداشت. 
مهم ترين مشكلی كه در ترجمه های متون اين حوزه در ايران وجود دارد به برگردان واژه های 
تخصصی اين حوزه در ترجمه ها از يك سو و مشكالت كلی برگرداِن »گفتمان« نقد ادبی از سوی 
ديگر بازمی گردد. گفتمان نقد و نظرية ادبی همانند گفتمان بسياری از رشته های ديگر علوم 
انسانی و علوم محض در ايران شكل نگرفته است. اين گفتمان در غرب طی قرون متمادی و در 
نتيجة الزامات ادبی، فرهنگی و اجتماعی شكل گرفته است و از آنجا كه ما در يك قرن گذشته 
تاليفات ناچيزی هم در اين حوزه داشته ايم تقريبا تمام بارِ بازسازی اين گفتمان در زبان فارسی 
به دوش ترجمه و مترجمان ادبی افتاده است. به همين دليل به نظر می رسد بهترين راه برای 
ايفای نقش موثر در اين فرآينِد گفتمان سازی رفتن به سراغ ترجمة دائره المعارف ها و فرهنگ 
های نقد و نظرية ادبی از يك س��و و ترجمة آثار كالسيك اين رشته از سوی ديگر است. اما به 
نظر می رسد ما در هيچ يك از اين دو حوزه عملكرد قابل قبولی نداشته ايم همچنان بسياری از 
آثار كالسيك نقد و نظرية ادبی به فارسی ترجمه نشده اند. درحوزة ترجمة دائره المعارف های نقد 
ونظرية ادبی هم الاقل من به جز تالش های پيگير و ستودنی محمد نبوی، مهران مهاجر، فرزان 
س��جودی و حسين پاينده نمونه های قابل توجه ديگری سراغ ندارم. شايد بتوان گفت در اين 
حيطه بيش از هر حيطة ديگری بی توجهِی دوائر دانشگاهی به ترجمه و انتشار متون تئوريك 

نقد ادبی در شكل گيرِی اين  وضع نابسامان نقش داشته اند.

حرفآخر
همچنان كه از بخش های پنج گانة اين نوشته برمی آيد مشكالت متعدد ما در حوزة ترجمة 
ادبی مثل بس��ياری از حوزه های ديگر فرهنگی ناش��ی از اينس��ت كه ترجمة ادبيات در ايران 
هنوز به ش��كل يك حرفه در نيامده است. به همين دليل مناسبات ميان ناشران و مترجمان 
قانون مند و ش��فاف نيست. در اين س��ال ها هيچ نهاد و انجمن صنفی ای برای دفاع از حقوق 
صنفی و حرفه ای و شهروندی مترجمان و كمك به ارتقاء سطح رفاه آنان تاسيس نشده است 
و مشكالت ساده ای مثل برخورداری از بيمه های شهروندی همچنان برای مترجمان الينحل 
مان��ده اس��ت. بايد گفت تا زمانی ك��ه ترجمة ادبی در ايران به عنوان يك حرفه به رس��ميت 
ش��ناخته نش��ود و مترجمان از امنيت حرفه ای و اقتصادی الزم برخوردار نش��وند مشكالتی 
همچون پراكنده كاری، فقدان اس��تراتژی های كلی و درازمدت و نقض حقوق صنفی توس��ط 
ناش��راِن سودجو و... همچنان الينحل باقی خواهد ماند. پرداختن به وضعيت ترجمة شعر در 

ايران، مقاله ای مستقل و مجالی ديگر می طلبد. 


