
 
 
 
 

 سخن سردبیر
 

گذرد. ده سال برای سکوت هر سردبیر، هرقدر از آخرین سخن سردبیر حدود ده سال می
آمدم سخنی بنویسم به خود هربار که می ،حیا باشد، مدت کمی نیست. آخرخوذبهأهم م

ین، یگفتم چه نیازی دارد خواننده را با شرح مشکالت خسته کنی. سرت را بینداز پامی
 مترجمسالگی ویکالبته هنوز طاقت سکوت داشتم، ولی راستش آغاز سی .کارت را بکن

ابراز کنم  مترجمسالگی ام را از سیزدن وسوسه کرد. گفتم به این طریق شادیمرا به حرف
و این مناسبت فرخنده را، ولو غیابی، با خوانندگان و نویسندگان عزیز مجله جشن بگیرم و 

چه ها هم هرحرفی هم از مشکالت به زبان نیاورم. آخر قیمت کاغذ هر چه که باشد، و هزینه
قیمت خواهیم کرد افزایش یابد، قرار نیست که مجله را تعطیل کنیم و البته کماکان سعی

ها، آسای قیمتهرچند که در این جهش غول ؛ین نگه داریمیمجله را هم تا حدامکان پا
دانیم چه چیزی باالست اند و دیگر نمیدیگر معنی خود را از دست داده» ینیپا«و » باال«

یک سال که باالتر از آنچه هم بسیار  آندانیم همه چیز باالست؛ ین. فقط مییچه چیزی پا
 گنجید. هرکسی می پیش در تصور

اقیانوس غریبی در : منتشر شد مترجماولین شمارۀ مجلۀ  ۱۳۷۰سی سال پیش در بهار 
وخیزان و با سرسختی، همچون موجودی افتانمجله، مطبوعات کشور، و از آن زمان تا کنون، 

گذاشته انسانی راهش را به جلو باز کرده و اینک پس از سی سال به دوران پختگی خود قدم 
است. در  مترجمسالگی سی ۀنامطلبید و این شمارۀ مجله هم جشناست. این، جشنی می

ام که با پاسخ اند دعوت کردهاین جشن از برخی نویسندگان که در این مدت با ما همراه بوده
خواست و جواب بهانه است. بیشتر دلم می سؤالما شرکت کنند. البته  ۀنامالی در جشنؤ به س

 گرم شوم. ن را در این جشن دور هم ببینم و به بودنشان پشتدوستا
من  ۀترین آن، بازنشستگی خودخواستاتفاقات زیادی افتاده. مهم ،در این مدت ده سال

قانونی خدمت بالفاصله  ۀسال دور ساله که سرانجام با اتمام سییایی دهؤ بود، ر ۹۸در عید 
برسم  مترجمیشتری یافتم که بیشتر به مجله خیر و برکت شد. هم وقت ب أتحقق یافت و منش

  .طنزآورسیس کنم: مجلۀ أدیگری ت ۀلقدر وقت اضافه یافتم که مجو هم آن
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ای بود شبیه کشتی ها بود که دانشگاه برای من دیگر دانشگاه نبود. کشتی فرسودهسال
شده بود، و با در شعر سموئل کالریج، که به دلیل کشتن علم دچار نفرین » دریانورد پیر«

وزد گرفتار آمده بود. و من همچون موشی بادبان شکسته در میانۀ دریایی که بادی در آن نمی
شود و در اولین فرصت که کشتی لنگر طور غریزی فهمیده بودم که کشتی دارد غرق میهب

موزشی راستی نظام آانداخته بود از کشتی بیرون زده و خود را به ساحل امن رسانیده بودم. به
های این علمی که با سایر نظامدنبالش بود خلق کند. نظامی شبهه توانسته است آنچه را که ب

  دارد.  بر صداقت و سیاست بر فرهنگ غلبه خواند و در آن جهل بر علم، تزویرفرهنگ می
به دلیل مشکالت مالی و سرخوردگی از اوضاع مدتی  ،ودومپنجاه ۀپس از انتشار شمار 

ایجاد شده بود که آیا اصًال ادامه انتشار مجله در من له متوقف شد. این تردید هم انتشار مج
صورت کاغذی کار درستی است یا نه. مخارج باال رفته بود و مجالت دانشگاهی هم به
ها انتشار هنوز نتوانسته هم پس از سال مترجمو مجله  رفتندمیشدن پیشسمت الکترونیکیبه

یعنی  ؛وخرج کنداعتماد و دلسوز پیدا کند و بتواند درست دخلای قابلکنندهتوزیعبود 
از که  مترجمکردم و از آخر به این نتیجه رسیدم که  مدتی فکرزیانش را به حداقل برساند. 

صورت بهو باید  همان آغاز برای خود هدف و رسالتی داشته حیف است که متوقف بشود
با انرژی مضاعف و با صرف این بود که رنه اثرگذار نخواهد بود. منتشر شود وگهم کاغذی 

 را از سر گرفتم.  مترجموقت بیشتر انتشار 
ودوم خط مشی مجله بیشتر آموزشی بود و مخاطبان خود را بیشتر در میان پنجاه ۀتا شمار 

احساس کردیم فاصله بین کالس درس و حرفۀ کم کمولی جستیم. دانشجویان ترجمه می
تواند این شکاف را پر هم نمی مترجممترجمی در خارج از دانشگاه بسیار زیاد است و مجله 

ای هستند و سعی ترجمان حرفهجله بیشتر من مجدید مخاطبا ۀدر دور کند. این است که 
 ای دربارۀ ترجمه بشویم. گوی حرفهو وارد گفتکنیم با آنها می

سبک است که  ۀهای نظری جدی دربار جدید بحث ۀهای مجله در دور ازجمله بخش
ل نظری متعدد دیگری پیوند ئای است چون با مسانظری برای مترجمان حرفه ئلۀترین مسمهم

سراغ  ،های جدیدجای نقد ترجمههایم ولی بر این دوره نقد ترجمه را هم جدی گرفتهدارد. د
ترجمه ارزیابی کرده و  ۀها را در پرتوی نظریایم تا آن ترجمههای برجستۀ قدیم رفتهترجمه

ها گرفت. بخش تاریخ ترجمه را هم به مجله توان از آن ترجمههایی میببینیم چه درس
 جمه در ایران معاصر را به توصیف بکشیم. تر بتوانیم فرازهایی از تاریخ  ایم، بلکهافزوده

 ایم و آن ترویججدید با تغییر مخاطبان مجله، هدفمان را هم بازتعریف کرده ۀدر این دور 
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دفاع منسجم و قابل ینظر انیبن کیداشتن «توان آن را چنین بیان کرد: گفتمانی است که می
و هدف مجله هم حرکت در » است یمترجم یاز لوازم ضرور رانیدر چارچوب فرهنگ ا

ی هم که سؤالآن است.  یاجزا فیو توص ینظر انیبن نیا تیگفتمان و تقو  نیا تیتثبجهت 
 در همین زمینه است.  میابرخی مترجمان و اهل نظر پرسیدهاز 

مناسبت اند که بیای را مطرح کردهآقایان کوثری و آذرنگ نکتهدو نفر از عزیزان یعنی 
ام باره صحبت کردهندیدم در اینجا توضیحی مختصر بدهم، هرچند که پیشتر مفصل دراین

اند. آقایان هایشان به این نکته اشاره کردهجو و آبتین گلکار هم در پاسخو آقایان علی صلح
عمل ترجمه  ۀگویند که تئوری ترجمه الزمی خود میهاکوثری و آذرنگ به استناد تجربه

 کنند که اهل تئوری نبودند اما مترجمان بزرگی بودند. نیست و به افرادی اشاره می
ام. در اینجا آنچه عامل اختالف کّرات از زبان دیگر مترجمان هم شنیدههاین حرف را من ب

ام، م اصًال این کلمه را به کار نبردهسؤالاست. من در یا نظریه تفسیر کلمۀ تئوری  ۀاست نحو 
و مدعی . »دفاع در چارچوب فرهنگ ایرانیک بنیان نظری منسجم و قابل«ام بلکه گفته

ام که تالش ما هم در سی سال گذشته در جهت تثبیت این گفتمان و تقویت این بنیان شده
ص را به ذهن خانظریۀ ممکن است یک نظریه نظری و توصیف اجزای آن بوده است. کلمۀ 

نظریۀ شود. من نظر به یک که از غرب وارد میهایی نظریهمتبادر کند، مخصوصًا از آن 
ام. منظورم این کید کردهأ ام و مخصوصًا بر عبارت چارچوب فرهنگ ایران تخاص نداشته

هر مترجم باید از چنین بنیان نظری برخوردار باشد تا بتواند یکدست عمل کند و بوده که 
کند و از آن دفاع کند و به ما بگوید چرا چنین روشی ترجمه خود صحبت ۀربارۀ شیو د بتواند

  اتخاذ کرده است.
ترجمه سخن بگوید. و البته  ۀربار نیاز دارد تا بتواند د »فرازبان«درواقع هر مترجم به یک 

واحد پیروی کنند.  ۀکار ببرند و از یک نظریه مترجمان نیازی نیست که روشی واحد ب ۀهم
ها باید به اوًال آن نظریه های مختلفی درباب ترجمه داشته باشند ولیتوانند نظریهمترجمان می

نحوی منسجم در کارشان انعکاس یافته باشد و ثانیًا مترجمان باید جوابگوی نقدهای وارد بر 
ولی آن فرازبان را مترجمان بزرگ پیشین آن بنیان نظری را داشتند عموم  شان باشند.نظریه

در البته به این نکته هم باید اشاره کرد که کارشان صحبت کنند.  ۀنداشتند تا بتوانند دربار 
بسیار پیش آمده که وقتی بینیم. مترجمان بزرگ همیشه یکدستی و انسجام نمی کار

ای هخالءکنیم ارزیابی میترجمه  ۀنظری زرفته اگبا مفاهیمی بر های مترجم بزرگی را ترجمه
 شود. علوم مینظری در کارش م
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نوس أبیشتر با نظریه مادبیات، در قیاس با گذشته، ۀ ترجمه، همچون حرف ۀامروزه حرف
گاه شدهاست و مترجمان نوعًا نظریه وبیش با مباحث نظری ترجمه آشنا هستند. ما کماند و آ

رش بدهیم و بتوانیم با ای گستهم هدفمان این بوده که این فرازبان را در بین مترجمان حرفه
 گو کنیم. و های کارشان گفتها و نقصبرجستگی ۀآنها دربار 

خصوص ترجمه ادبی هم های خاص درمورد ترجمه و بالبته خود من در پی طرح نظریه
تواند ار مترجمان بزرگ کشور نیست و نمیک ۀیو وجه بیگانه با شهیچولی این نظریه به ؛امبوده

اثری ارزشمند از  ۀمنزلن بهایراامعۀ ادبی مترجمی کارش چنان بوده که اثرش را جباشد. اگر 
ترجمه باید به نحوی باشد که از دل آن چنین  ۀپس نظری است، ی و ادبی پذیرفتهنحیث زبا

شده چاپهای ترجمهاز دل  ؛کشدپرداز نظریه را از ذهنش بیرون نمیآثاری بیرون بیاید. نظریه
 کشد. یبیرون م

در ایران باور به رابطۀ نظریه و عمل «گوید که جان هم در یادداشت خود میدکتر خان
این حرف » نشده است. ‘نهادینه’یک از دو گروه مترجمان و دانشگاهیان ترجمه هنوز در هیچ
ام که ما در سی سال گذشته در جهت تثبیت ام گفتهی هم که پرسیدهسؤالدرستی است و در 

ایم. هنوز هستند ام که این گفتمان را نهادینه کردهایم ولی نگفتهگفتمان تالش کردهاین 
مترجمانی که اعتقادی ظاهری یا قلبی به نظریه ندارند ولی مترجمان بسیاری هم هستند که 

کنند و هم خود با استفاده از فرازبانی که در توصیف های نظری را درک میهم اهمیت بحث
کنند. درهرحال، کار اصلی های خود و دیگران صحبت میه در بارۀ ترجمهترجمه ایجاد شد

ای نظریه، خواه نظریۀ ضمنی، خواه نظریه«تقویت این گفتمان است که  مترجم ۀما در مجل
   »الینفک عمل ترجمه است. ء، جزخاص

 هایهالمق همۀاف دیدر پایان مایلم به این نکته هم اشاره کنم که خوشبختانه توانستیم پی
مندان قرار بدهیم. این کار به همت خانم مجله را رایگان در سایت مجله در اختیار عالقه

دانم کنم. همچنین برخورد الزم میروی انجام شد که از ایشان بسیار تشکر میدکتر دل زنده
های مختلف و در مقاطع مختلف با دفتر افرادی که در سی سال گذشته در ِسمت همۀکه از 

مخصوصًا از علیرضا نوری  ؛اند و دیگر با ما نیستند تشکر کنمه همکاری کردهمجل
صفا، زهرا حسینی، علیرضا اکبری، شادی غفوریان، آمنه مجذوبگرمرودی، اردشیر حاجی
  اسماعیلی و زهرا ساالری.

 


