
 
 
 
 

 ؟عصر انفجار اطالعات یا انفجار کاغذ
 

 اریرفر یامفرخ گو با و گفت
 جهان کتابماهنامۀ  یسردبیرعضو شورای 

 
گو را با معرفی خود شما شروع کنیم. و آقای امیرفریار، اجازه بدهید گفت فر:خزاعی

شناسم. در آنجا می ٧٨١٣در مشهد در  »اولین کنفرانس ترجمه ادبی«بنده شما را از 
شما سخنران کنفرانس بودید و من دبیر کنفرانس. یادش بخیر. بسیاری از بزرگان 

 ۀد. رشتییخودتان بفرما ۀترجمه در آن کنفرانس جمع بودند. کمی دربار  ۀحوز 
  کنید و چطور شد زندگی شما با کتاب پیوند خورد؟تان چه بوده و چه مییتحصیل

شما یادش بخیر، خصوصًا یاِد رفتگان ازجمله اسماعیل سعادت، کریم  قولبهبله  امیرفریار:
در زاهدان به دنیا آمدم. پدرم افسر ارتش بود و  ١٣٣٣من در سال امامی، رضا سیدحسینی. 

کرد. هنوز کودک بودم که به تهران آمدیم وپدرم مرا به هنگام تولد من در آنجا خدمت می
های ابتدایی شاخص آن دوران بود. مدیرش مدرسه جهان تربیت گذاشت که از مدرسه

را داد و پرورش و ترتیب بسیار اهمیت می به نظماحمد هم شخصیت جالبی بود. ابراهیم بنی
سال چهارم بار ام یکام گفتهاش نوشتهای که دربارهشمرد. در مقالهآموزش مهم می ۀبه انداز 

جای او به کالس آمد و گفت که انشایی بنویسیم. مان نیامده بود بهمعلم فارسیکه بودم 
انشاها را خوانده بود ونمره داده بود. خوانی بود. کتاب و کتابکنم موضوع انشاء گمان می

ام که چه باید بنویسم و بهترین نمره را فقط من فهمیدهدفعه بعد که به کالس آمد گفت که 
 شد که استعدادکنم اگر پدرم متوجه میست فکر میهاسالبود به من داده بود.  ١٤هم که 

شدم اینکه نویسنده بزرگی می نه د.شثر واقع میؤ ام مدر آینده دارم شایداین زمینه اندکی در 
کردم. پدرم چندان دوست نداشت میز شد و روی استعدادم تمرکبلکه وقتم کمتر تلف می

 یی را که ما خریده بودیم هاکتاببخوانیم. بعضی اوقات هم غیردرسی من و برادرم کتاب 
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بیشتر عالقه داشت من و برادرم و حتی  »نداره! هیچی توش«گفت کرد و میتورقی می
فنی و پزشکی بخوانیم که البته آن موقع این عقیده در پدران فراگیر بود. ما هر  ۀخواهرم رشت

ای هم گفت رشتهو جدی می ! پدرم گاهی به شوخیهای علوم انسانی خواندیمسه رشته
 نخواندید که به درد ما بخورد! منظورش پزشکی بود! 

ی از بهترین ان البرز ثبت نام کردند که یکدبستان مرا در دبیرست ۀر دو اتمام ز پس ا
مندان به ادبیات نبود. رئیس محیط مناسبی برای پرورش عالقهولی  ؛ودهای ایران بدبیرستان

ریاضیات و من به ریاضیات یعنی دان بود و از نظر او علم و دانش دکتر مجتهدی ریاضیالبرز 
خاطر ریاضی. و سال ششم هم که اغلب هنداشتم. دو سال مردود شدم فقط بای عالقه

ه به سربازی کدید شدم و بعد هم برای اینبودم و تجانگیزه من بی ،شدندها قبول میالبرزی
سال طول  ُنهبرایم دبیرستان  ۀسالشش ۀیعنی دور دیدی ندادم و مردود شدم. تج نروم امتحان

انضباط من را آقای مجتهدی بااینکه دربارۀ آن بسیار  ۀنمر که بدانید ی جالب است ول ؛کشید
ها در نهایت به نفع من شد چون دیرتر شدنودداد. البته این مردر بود همیشه بیست میتگیسخ

سربازی معاف شدم. البته این  زانقالب ااز  و درنتیجه بعدم التحصیل شداه فارغاز دانشگ
 العابدینشاگرد زینافتخار داشتم که داشت و آن اینکه من  همگر دی سنمردودی یک ُح 

 شماری از استادان و صاحبانای بود و تمن معلم برجستهؤ آقای مبشوم. دبیات اتمن دبیر ؤ م
  ازجمله همایون کاتوزیان و عبدالله کوثری.  ،اندقلم شاگرد ایشان بوده

کتاب جسم به تنها به خواندن کتاب که بود، نهکتاب برایم جذاب نوجوانی کودکی و از 
ادبیات  ۀشدزیاد نبود؛ فقط تعدادی متون کوتاه آن موقع کتاب کودک مند بودم؛هم عالقه

کرد. میهم تعداد معدودی کتاب کودک منتشر  »بنگاه ترجمه و نشر کتاب«جهان بود و 
 بزرگساالن روی آوردیم.ی هاکتابمن و نسل ما زودتر به  ،رویازاین

شناسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. ولی بعدًا یک کنکور در رشتۀ انسان ١٣٥٤در 
هیچ بدون و ام به کتاب دلیل عالقه بهو من صرفًا  گذاشتندکتابداری اختصاصی هم برای 

رشتۀ کتابداری دانشگاه . شرکت کردم و پذیرفته شدمرشته در این کنکور هم ی از این شناخت
محمد دکتر علیهم رئیس دانشکده تهران در آن زمان در دانشکدۀ علوم تربیتی بود و 

سفانه چند تن از أمتآمد. حساب میبه وپرورشترین اساتید آموزشکه از شاخص ،کاردان
ولی خوشبختانه  ؛خود آقای کاردانایاغ و عباس ُحری، ثریا قزلاند، ازجمله استادانم درگذشته

 پویا و فعال هستند. انصاری همچنان آفرین نوشیکی از این اساتید شاخص خانم 
 با انقالب. برای گذران زندگی در دبیرستانی در لیسانس من مصادف شد ۀپایان دور 
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 نشر دانشمجلۀ ام با همکاری ١٣٥٩یعنی دادم و در همان زمان شمیران ادبیات درس می
پس از مدتی کتابدار اصلی من شد.  ۀپیش ،معرفی کتاببه طول انجامید و ده سال و  آغاز شد

ی دهۀ شصت که هاسالدر شدم و چند سالی به این کار پرداختم. هم کتابخانۀ مرکز نشر 
تدبیر مدیریت  قای دکتر نصرالله پورجوادی به آرامی و بابود مرکز نشر را آتنشی دوران پر 

گری نبود. گروهی از داد و در سودای آوازهایشان به کیفیت بسیار اهمیت می کرد.می
ین داشتند و فرانکل مؤسسۀکار در  ۀب سابقته هم بودند که اغلسمترجمان و یراستاران برج

دکتر حسن مرندی، : آموختمیو غیرمستقیم از ایشان م ر بودلپذیبسیار د ن ت با ایشاشر اعم
دکتر رضا صادقی، دکتر معصومی همدانی و شماری دیگر. نشر دانش در آن دوران که 

بود. بخش  بکتانقد و بررسی  ۀحوز در ترین نشریه شد شاید وزینمی نشریات اندکی منتشر
 به کوتاهی را هاکتاببخش این . در کردم انش ایجادی تازه را خود من در نشر دهاکتاب

دم و و انده بو خ تابکنمای اهر های کوتاه ایرج افشار را در معرفی هاسالکردم. می یمعرف
 محدود بود. ی کتاب خیلۀ رسانی دربار همان بود. در آن دوران اطالع عالگوی من درواق

ی ا معرفر  هاکتاببه دالیل سیاسی برخی  هانشریهو ها روزنامه
شناسی هم متوقف شده های کتابو انتشار فهرست کردندمی

رفت و گ زه مورد توجه قراری تاهاکتاببود. در این فضا بخش 
مندان و حامیانش بودند. عالقه جوادی هم ازخود دکتر پور 

رد چون ها ارزش آرشیوی داه چند سال اول این فهرستامروز 
در هیچ  ٦٣تا  ٥٩ی هاکتابفرید قاسمی د قای سیآ قولبه

 منبعی نیست. 
کار را ی این تی تا چند سال خیلاهل قلم حبرخی دوستان و 

 یمن کوچک تلق را برایکار ن رخواهی ایز روی محبت و خیا تند و شایددانسبا اهمیت نمی
ار کین کردم انمی رتصو رفته آنها هم اهمیت کار را دریافتند. خودم هم کردند ولی رفتهمی

زار کتاب داند چند هالبته با چند سال وقفه. خدا می سال! چهل بله سال ادامه بدهم.ل را چه
 ام! کرده یمعرف

نگاه علی میرزایی سردبیر فعلی  بود که به دعوت آقای ١٣٦٨یا اواخر  ١٣٦٩گمانم در به
آقای میرزایی در بخش فرهنگ و هنر کارشناس شدم. وبودجه رفتم و به سازمان برنامه نو

مدتی بعد من نبود.  ۀباکفایتی است ولی کار آنجا اداری بود و چندان مورد عالقبسیار مدیر 

الگوی من در 
 معرفی کتاب

های کوتاه معرفی
ایرج افشار در 

راهنمای مجله 
  بود. کتاب
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به مدتی پس از میرزایی از سازمان برنامه رفت و من هم 
که البته آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رفتم 

نام داشت.  »مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۀمؤسس«موقع 
پانزده ابتدا سرپرست روابط عمومی بودم و پس از آن حدود 

هفتاد آقای  ۀمرکزی. در اوایل دهسرپرست کتابخانۀ سال 
که  جهان کتاب ۀپیشنهاد کرد که با مجلمجید رهبانی 

زش را کرده بود ن تقاضای امتیاهمسرش خانم دکتر خادمیا
سال گذشته  ٢٥عمر این همکاری اکنون از همکاری کنم. 

جهان از پژوهشگاه بازنشسته شدم و فقط با  ١٣٩٢است. در 
های شریهدر ن، هاسالکنم. در طول همکاری می کتاب

 لوح، دانشمند، از جمله در ماهکرددیگری هم کتاب معرفی
  ای برای معرفی کتاب داشتم. برنامههم در تلویزیون . در دهۀ هفتاد گووگفتو 

گو بیشتر سراغ مترجمان و قای امیرفریار، در گذشته برای گفتآجناب  فر:یخزاع
ل ترجمه را از زبان آنها بشنویم. تصمیم گرفتیم سراغ افرادی خارج ئرفتیم تا مسامی

کنند. ترجمه در ایران چگونه نگاه می ۀلئترجمه هم برویم تا ببینیم آنها به مس ۀاز حوز 
بلکه بیش از آنکه زبانی  ؛دانید ترجمه فعالیتی صرفًا زبانی نیستطور که میهمان

ادبیات، سیاست و  خصوصهب، هااز برخی حوزههم باشد فرهنگی است، و لذا 
گذارد. دلیل اینکه سراغ شما می تأثیرها وزهو هم بر برخی حپذیرد، می تأثیر، اقتصاد

هستید  جهان کتابقدیمی و شریف  ۀسسان مجلؤ ایم این است که جنابعالی از مآمده
کنید ترجمه هستند. یی که در این مجله معرفی و نقد میهاکتابو بخش مهمی از 

 ۀمسئل خصوصبهاید در امر ترجمه شناسی حال کردههو لذا به اعتبار کاری که تاب
ل ئترجمه بر اهل کتاب و بسیاری از مسا تأثیرجایگاه و اهمیت ترجمه، سیر ترجمه، 

این حوزه  االتم را درؤ د سیینظر هستید. بنابراین اجازه بفرمامرتبط با ترجمه صاحب
رهنگ ایران است. جایگاه ترجمه در ف بارۀال من درؤ یک مطرح کنم. اولین سبهیک

همه چیز ترجمه  کنیم، و تقریباً رسد ما زیاد ترجمه میاز دور که نگاه کنیم، به نظر می
هایی کنیم چون فرهنگکشورها به یک نسبت ترجمه نمیۀ کنیم ولی البته از هممی

  مورد آیا آماری وجود دارد؟ در ایندهیم. هایی دیگر ترجیح میرا بر فرهنگ

معرفی کتاب را 
چهل سال ادامه 

م. بله چهل ادد
چند سال! البته با 

سال وقفه. خدا 
داند چند هزار می

کتاب معرفی 
  ام!کرده
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شده ی ترجمههاکتابحضور . بله درست است .از اظهار لطف شما سپاسگزارم ار:یرفر یام
از که ای در ایران ی تألیفی و ترجمههاکتابآمار . طبق در بازار نشر ایران چشمگیر است

 ٧٧از ش شمسی بی ٩٠ ۀدهنخست ی هاسالپس از انقالب تا  ،منتشر شده یدولتمنابع  یسو 
ترجمه بوده است. اما باید توجه درصد  ٢٢تألیفی و بیش از  ،تشرشدهنی مهاکتابدرصد 

ی کمک درسی دبیرستانی هاکتابی منتشر شده ازجمله هاکتابداشت که این آمار تمامی 
گذشته دیده بودم  درن یهمچنحجم قابل توجهی دارند.  هاکتابشود که این را شامل می

در کنار  کنند!لیف حساب میأجزو تی چاپ ُافست انگلیسی را هم هاکتابکه در آمارها 
بدون اند ار شبه تألیفی داریم که در اصل ترجمهثاینها باید متوجه بود که شمار زیادی هم آ

   . ی ترجمه در بازار محسوس استهاکتابحضور  ،وجوداینبا .مأخذ ذکر
جایگاه طور که خودتان هم اشاره کردید، : آماری که ارائه دادید، همانفرخزاعی

سنجد و درنتیجه لیف نمیأدرستی با تچون ترجمه را به ؛دهدواقعی ترجمه را نشان نمی
. اگر مثًال این امکان وجود داشت جای کار قرار داریمکدر تواند به ما بگوید که نمی

تری یف را برحسب ژانر باهم قیاس کنیم، به تصویر دقیقألکه آمار ترجمه و ت
ی فلسفی هاکتابلیفی، یا أهای تشده را با رمانهای ترجمهرماناگر  رسیدیم. مثالً می

شدیم که وقت متوجه میسنجیدیم، آنلیفی میأی فلسفی تهاکتابشده را با ترجمه
اساس ژانر صورت  حال پژوهشی برهرو هستیم. آیا تابهدر کدام حوزه با مشکل روب

 خصوصبهآیا آماری از میزان ترجمه در ایران در مقایسه با دیگر کشورها گرفته است؟ 
   ها چطور؟دیگر کشورهای آسیایی داریم؟ آمار ترجمه از فارسی به دیگر زبان

هست که تابع وزارت ارشاد است و آمارهایی هم » خانه کتاب«ای به نام مؤسسه امیرفریار:
اند یا نه، اما باید بگویم که آماری به این صورت تهیه کردهدانم که آیا کند. من نمیتهیه می

ع و دقیق دشوار است. آمارها و آمارهای متن ۀافزاری تهیافزاری و سختبدون امکانات نرم
تا  ١٣٥٨ی هاسالنشر کتاب در ایران که  همان آمار رکلی و خام دارند. مثًال داغلب حالت 

 ۀاز هم هاسال نی دارای بیشترین نوبت چاپ در ایاهکتاب ربارۀد ،گیردمی را دربر ١٣٩٣
  :اینها ذکر شده است

 ؛بار چاپ شده است) ٣٣٢(چی ریزی به روش قلمفتر برنامهد
  ؛بار چاپ شده است) ٨٨( انگلیسی در سفر

  .بار چاپ شده است) ١٠٠کاج ( مؤسسه /کتاب عمومی ١١
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دهد؟ یا مثًال در نوبت چاپ چه چیزی را در بازار نشر نشان میرین باالتاین آمار خب، 
آموزش و آزمایش راهنمایی و یی که بیشترین شمارگان چاپ را دارند، مثل هاکتابمورد 

سه با شمارگان  ،زایران گا مجموعه نکات ایمنی، با شمارگان بیش از سه میلیون، یا رانندگی
ست اندازد. آنچه مورد نظر شماار نشر و کتاب نمیهیچ پرتوی بر ک چنین آمارهاییمیلیون. 

  شناس در پردازش آمارهاست.ر و کتابهای آمارگمکاری گروهنیازمند ه
گرایانه با اعتبار و فعالیتی نخبهاز آمار که بگذریم، ترجمه در ایران همیشه  فر:خزاعی

بوده نقص آن مده و همین خصلت که موجب امتیاز آن آحساب میهسرمایه اجتماعی ب
ب اعتبار و سرمایه اجتماعی به آمده چون حتمًا کسانی هم به طمع کسحساب میههم ب

  شما با چنین دیدگاهی نسبت به جایگاه ترجمه در ایران موافقید؟ اند. وردهآترجمه روی
اما شاید این  ،درست استد یکنیقلمداد مگرایانه اینکه شما ترجمه را کاری نخبه امیرفریار:

های و آزادی ١٣٣٠ترجمه آثار ادبی پس از  ۀار گستردتر بود. انتشانقالب برجسته یش ازپجنبه 
گرا بودند و هدف آنان از ترجمه سیاسی بیشتر شد و مترجمان در این دوره اغلب چپ

گاهی آنانرتقاکردن خوانندگان با تاریخ و ادبیات و فرهنگ جهان و اروشنگری و آشنا  ی آ
خوانان مطّلع ی کتاباهمّیت نام مترجمان برا ،روبود. این شیوه تا انقالب ادامه یافت. ازهمین

مشهوری کتابی توسط مترجم معتبری ترجمه غیر ۀبود و اگر از نویسندنکمتر از نویسندگان 
 .بود هابرهنهپاشاملو از  ها ترجمهیکی از مشهورترین آنگرفت. شد مورد استقبال قرار میمی

 رو شود. هبود بعید بود با چنان اقبالی روبنعنوان مترجم بر کتاب بهشاملو اگر نام 
تولید . به کلی فرق کرده استوضع پیشین  ۀاّما در دو ده 

بسیار افزایش یافته شده، چاپهای عنوانتعداد  یعنی، کتاب
 ،رویافته و ازاینیش یافزاها نیز ترجمهتعداد  ،میاناست. دراین

گرایانه خارج شده و ترجمه در ایران امروز از آن حالت نخبه
البته امروز هم  .ای است برای گذراندن زندگیبیشتر وسیله

کنند، یترجمه ماعی های فرهنگی و اجتمانگیزهبا  مترجمانی
ولی شمارشان اندک است. و بازار کتاب دیگر آن بازار 

از انقالب ش یپیش از انقالب نیست. پ یاسیسگرایانه نخبه
شمار ای در نشر بهپسند محدود و حاشیهی عامههاکتاببازار 

عامه  یبرا هاکتابتوجهی از آمد، اما امروزه حجم قابلمی

شاملو اگر نام      
به عنوان مترجم بر 

 هاپابرهنهکتاب 
این بود بعید بود ن

با چنان کتاب 
رو هاقبالی روب

  شود.
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یی هاکتابعموم و  یبراموفقیت، روان شناسی رموز ی هاکتابشود، ازجمله یمردم منتشر م
شده بسیار حجم آثار ترجمهطور خالصه: بهپسند. های عامهداستانو  یملکارهای عنۀ یزمدر 

مه جها حجم آثار تر و در بسیاری زمینه است باال رفته
 ۀدر زمینمثًال  .شده با گذشته قابل مقایسه نیست

سه در این دو حوزه بسیاری از آثار این  ،ه غربففلس
بسیار هم شمار مترجمان ر ترجمه شده است. یدهۀ اخ

افزایش مترجمان اّما ظاهرًا کیفیت کار ، افزایش یافته
خوانندگان از بسیاری که یطور، بهاست کردهنپیدا 

 نالند.یمها ترجمهن ییپاکیفیت از 
چند یی که در این هاکتاباما از جهت کّمی، 

اند بسیار زیاد است. در اغلب دهه ترجمه شده
بسیاری از آثار  .اندها آثار زیادی ترجمه شدهزمینه

کالسیک در زمینۀ فلسفه و علوم انسانی و علوم 
کنم با دوران من مقایسه میاند. اجتماعی منتشر شده

 هاکتابکردیم که برخی از این وپنچ شش سال پیش، ما آرزو میام در چهلدانشجویی
ایم ترجمۀ بد زیاد داشته هاسالتوانستیم آنها را بخوانیم. البته در این ترجمه شده بود و ما می

ایم. اما اشکال این است که به دلیل رشد ناموزون صنعت ولی ترجمۀ خوب هم کم نداشته
در اثر  پای هم رشد نکرده است.زیع و عرضۀ کتاب همهای مختلف تولید و تو نشر، بخش

ی هاسالاالن شاید حدود سی برابر  وهای حکومتی تولید کتاب بسیار افزایش یافته سیاست
افزایش ها فروشیکتابتعداد پای این افزایش تولید، شده است. ولی همر پیش از انقالب آخ

بهترین مکان عرضه و معرفی ها که فروشیبه ویترین کتاب هاکتابنیافته است. اغلب 
طور که گفتم ها محدود است. البته همانیابند، چون ویترینی جدید است راه نمیهاکتاب

درسی است، شمار زیادی هم آثاری است که درسی و کمک هاکتابحجم زیادی از این 
اگر اینها را هم کسر کنند ولی های تبلیغی و ترویجی منتشر میها و نهادها در زمینهمؤسسه

 شوند. آیند و دیده نمیماند که به چشم نمیکنیم باز آثار زیادی باقی می
دلیل مشکالت توزیع به به هاکتابهاست. بسیاری از رستاناز این بدتر وضع شه

فروشان شهرستانی است که ترین مشکل، دریافت پول از کتابرسد. مهمها نمیشهرستان
پس از  ،روکننده امکان پیگیری را ندارند. ازاینا ندهند، ناشر و توزیعر  هاکتاباگر پول 

ترجمه امروز در ایران         
گرایانه نخبهوضعیت از آن 

خارج شده و بیشتر 
ای است برای وسیله

هنوز البته  .گذراندن زندگی
های انگیزهبا  مترجمانیهم 

ترجمه فرهنگی و اجتماعی 
ولی شمارشان کنند، می

 اندک است. 
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من یادم هست که مرحوم  کنند.نمیفروش شهرستانی، دیگر با او معامله بدحسابی کتاب
کرد که خیلی طور اختصاصی ویترین مییش را بههاکتابحیدری مدیر خوارزمی برخی 

نوشت و تعداد زیادی از نوان کتاب را بزرگ میویترین عکرد. روی شیشۀ ب توجه میجل
را منتشر کرد، مقامات شمس چید. مثًال وقتی به شکل چشمگیری مین آن کتاب را در ویتری

 غناییدو ساز هم در ویترین گذاشت و موسیقی عرفانی یکی
کمبود جا و نبود ویترین کرد. االن به دلیل هم پخش می

ی جدید را از عطف نمایش هاکتابناشران از بسیاری 
اطالعی و بی هاکتابشدن دهند! چیزی که باعث نادیدهمی

این است که اغلب ناشران  .شودخوانندگان از انتشارشان می
گهی عبدالرحیم  یشان ندارند.هاکتابکردن تمایلی به آ

گهی واقف بود و  جعفری بنیادگذار امیرکبیر به اهمیت آ
یش هاکتابتنها در مطبوعات که در تلویزیون و سینما هم نه

گهی می گوید که چون کتابش را جعفری در کرد. شاهرخ مسکوب در خاطراتش میرا آ
گهی کرده بوده ناراحت میتلوی کرده این کار دون شأن اثر اوست شود! چون فکر میزیون آ

االن به دلیل کمبود جا و نبود ویترین  بعد به اهمیت کار جعفری پی بردم. هاسالگوید و می
  دهند!ی جدید را از عطف نمایش میهاکتابناشران از بسیاری 

دانم با من موافقید یا نه، به گمان من ترجمه تیغی دو دم است؛ هم نمی فر:خزاعی
تواند مانع رشد فرهنگی بشود. مشکلی که ترجمه ساز بشود و هم میتواند فرهنگمی

 ،هادر برخی حوزهشاید ممکن است ایجاد کند این نیست که بازار نشر را قبضه کند؛ 
چندان آسیب فرهنگی نزند میزان ترجمه  هایی که شما مثال زدید، افزایشحوزهمثل 

های مهم فرهنگی، مثل افراط در ترجمه در برخی حوزهاما و حتی خوب هم باشد. 
در اثر افراط های نقد و نظریه و فلسفه، های دانشگاهی یا حوزهحوزهادبیات،  لحوز

مرعوب شوند یا دچار نوعی رخوت و متفکران ما ممکن است در ترجمه، نویسندگان 
آیا در اصیل بردارند. و پژوهش بشوند و دست از نوشتن یا تفکر و علمی فرهنگی 

توان به مترجمان کارت سفید فرهنگی کنید؟ آیا میاینجا خطری بالقوه احساس نمی
   حساب آورد؟های را فرصتی بداد و هر ترجمه

االن به دلیل      
کمبود جا و نبود 

بسیاری از ویترین 
های ناشران کتاب

جدید را از عطف 
  دهند! نمایش می
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کنید، این موضوعی که شما مطرح می امیرفریار:
های ساده حلموضوعی چندوجهی و پیچیده است و راه

کنیم یکی از میهم ندارد. اینکه چرا ما بیشتر ترجمه 
تواند باشد و سادگی نسبی کار لیف میأدالیلش ضعف ت

 ۀرحال به ترجمه نیازمندیم. بر اساس تجربهترجمه و ما به
درست  ،لت، مخصوصًا دخالت دولتیمن، هیچ نوع دخا

ها و ی به دانشگاهاصلی پیشرفت فرهنگ ۀمسئلنیست. 
ها باید دانشگاهگردد و های فرهنگی بازمیریزیبرنامه

سفانه أاما مت ؛ریزی بپردازندبه نیازسنجی و برنامه
 های ما در این زمینه توانایی و پویایی الزم رادانشگاه
اند. بسیاری از ویژه از ژورنالیسم (به معنی وسیع آن) عقب افتادهو از جامعه و بهندارند 
ها دانشگاه ۀانی خارج از حوز های متون فلسفی و علوم انسانی و اجتماعی را مترجمترجمه

کنم. این های خوب خطری احساس نمیدهند. راستش من از جانب ترجمهانجام می
   توانند به رشد فرهنگی هم کمک کنند. ها میترجمه

ناشران صحبت کنید. به گمان من خطری را که  ۀکمی هم دربار  ممایل فر:خزاعی
توانند درایجاد آن یا جلوگیری ال قبل به آن اشاره کردم تا حد زیادی ناشران میؤ در س

 ی اخیر هروقت صحبت از وضعیت بد ترجمههاسالاز آن نقش داشته باشند. در 
گر گیرند. مثل این است که اسمت مترجمان میهمه انگشت اتهام را بهشود می

ای بد است، دانیم اگر ترجمهفیلمی بد است بازیگران فیلم را مقصر بدانیم. ما همه می
آن با ناشر است. ناشران در دو حوزۀ عمده اخالقی و قانونی  یتدر نهایت مسئول

مسئولیت دارند: یکی انتخاب کتاب و دیگری کیفیت ترجمه. در این مورد نظر شما 
      برند؟ه معموًال چه تمهیداتی به کارمیچیست؟ ناشران ما در این دو حوز 

نظر شما درمورد مسئولیت ناشران در کار ترجمه کامًال درست است. یکی از  امیرفریار:
های مشکالت فعلی ما در صنعت نشر رشد ناموزون این صنعت بوده است. به دلیل کمک

اند. البته بسیاری از اینان ناشر های گذشته شمار زیادی ناشر وارد بازار شدهدولت در دهه
شان دارد و سودی مؤسسههایی که اریم که به دلیل هزینهکوچک ماندند اما ناشران بزرگی د

بیشتری چاپ کنند. توان فکری توانند کتاب شان ببرند ناچارند که هرچه میکه باید از سرمایه

های ما در دانشگاه     
نیازسنجی و زمینۀ 
ریزی فرهنگی برنامه

توانایی و پویایی الزم را 
ندارند و از جامعه و 

ویژه از ژورنالیسم (به به
معنی وسیع آن) عقب 

  اند.افتاده
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ما همگام با گسترش و رشد صنعت نشر پیشرفت نکرده است و این  ۀو تولید فرهنگی جامع
دی، که کم هم نیست، ناشران به کیفیت چندان سفانه در موار أصنعت نیاز به خوراک دارد. مت

ریزی و سیاست انتشاراتی دانم، اغلب برنامهکنند. ناشران تا آنجا که من میتوجهی نمی
فروش باشد، به نظرشان خوش ام نویسنده یا مترجم یا موضوع آن. اگر کتابی به دلیل نندارند

های گوناگون کم هم که در دولتهایی ها و محدودیتگیریکنند. البته سختچاپش می
     ریزی کند.  شود که ناشر با جمعیت خاطر بتواند برنامهشود مانع از آن میو زیاد می

چند مورد معرفی و نقد ترجمه را خواندم  جهان کتاباخیر  ۀمن در شمار  فر:خزاعی
ها بیشتر معرفی خود کتاب است و سخن چندانی دربارۀ کیفیت ترجمه و دیدم معرفی

یک کتاب خارجی را معرفی  ۀجای اینکه ترجمگفته نشده است. یعنی انگار منتقد به
ی معرفی کند. آیا براآن کتاب (یا اصل کتاب) را معرفی و نقد می ۀاندیش ،یا نقد کند

اساسًا نقد زبان و کیفیت  جهان کتابدر و نقد ترجمه سیاست مشخصی دارید؟ آیا 
  آید؟ حساب میهترجمه (و نیز اهمیت انتخاب کتاب برای ترجمه) جزو نقد ترجمه ب

جله باید بگویم که در این م جهان کتابشده در ی نقد و معرفیهاکتابدر مورد  ار:یرفر یام
خواهند از محتوا و مضمون شوند تا نقد. بیشتر خوانندگان میمی یمعرفبیشتر  هاکتاب
گاهی  ت و نیاز بهسالبته نوشتن نقد دقیق و خوب هم دشوار ا. گاه شوندآ  هاکتاب دانستن و آ

تخصصی است  ۀاساسًا یک رشتترجمه نقد دانید که نقد ترجمه شما بهتر می ۀدارد، اما دربار 
گونه ها بیشتر در ایران اینو نیاز به تخصص دارد و مخاطبان محدودی هم دارد. نقد ترجمه

کند مقایسه میآنها و با اصل ند یز گهایی از ترجمه را برمییا عبارتها جملهکه منتقد  است
تخصصی است و  هاینشریهبیشتر در ش یجاها گونه نقداین .گویدرا می و اشکاالت آن

  ذابیتی ندارد. ج معمولیبرای بیشتر خوانندگان 
ی خارجی معرفی هاکتاب: من از پاسختان چندان قانع نشدم. شما فرخزاعی

ۀ . شما ترجمتان را به مضمون و محتوای کتاب محدود کنیدکنید که نقد یا معرفینمی
این غیر از معرفی و نقد اصل اثر است و کنید ی خارجی را معرفی و نقد میهاکتاب

که شما به یک اثر ی آن نیست و اعتبار ۀارز ترجمهم چون یک اثر خارجی لزوماً 
نقد البته  آن سرایت پیداکند. ۀفرض به ترجمصورت پیشنباید به دهیدخارجی می

است. مسبوق به سابقه د در ایران دار معرفی کتاب هستنترجمه در مجالتی که عهده
تفصیل و گاه گاه بهدر مجالت نقد کتاب قبل از انقالب در نقدها معموًال، 



 وسومهفتاد ةفصلنامه مترجم/ شمار //////66
 

شده است. نقد ترجمه هم مراتب دارد. ای به کیفیت ترجمه هم میاختصار، اشارهبه
  تر انتظار داشت. توان از مجالت تخصصیتر را میبدیهی است نقدهای فنی

کنیم که مثًال در برخی نقدها اشاره به کیفیت ترجمه می جهان کتابما هم در  امیرفریار:
گونه که گفتم متن خوب است یا نامفهوم است ولی من عقیده دارم که نقد ترجمه همان

حرف شما درست است که اگر یک کتاب خارجی ارزنده ترجمه کاری تخصصی است. 
تواند حق مطلب را ادا کرده باشد یا ترجمه مینیست. خوبی اصل آن لزومًا بهشود ترجمۀ آن 

زنیم اغلب حرفی نمی هاکتابها اگر دربارۀ ترجمه نکرده باشد. ما و نویسندگان نقد و معرفی
     قابل درک است و مشکل خاصی ندارد.  به این معنی است که ترجمه 

یک کتاب، بودن ال فوق این بود که بگویم که ترجمهؤ س غرضم از دو فر:خزاعی
ندارد، بخشی از  کنترل کیفی بر روی ترجمه وجودایران که  ۀدر جامع مخصوصاً 

ترجمۀ آن  ۀآن کتاب بدون صحبت دربار  ۀهویت آن کتاب است و صحبت دربار 
ادبیات ادبیات غربی، ترجمه، شناسی، های کتابگاه ابتر است. در تمام حوزه

 ۀان اصل اثر و ترجمسبت کیفی میتطبیقی، محافل علمی دانشگاهی، نیاز هست که ن
آن معلوم باشد؛ یعنی باید بدانیم که هر ترجمه تا چه حد انعکاس درستی از اصل اثر 

از این مطلب که بگذریم، به نظر شما برای بهبود کیفیت ترجمه در ایران چه است. 
   ؟توان انجام دادکارهایی می

توان انجام داد و شاید ضرورت هم دارد نقد میبه نظر من یکی از کارهایی که : امیرفریار
است. کسانی مانند قاضی، یونسی،  ١٣٢٠کارهای مترجمان ایرانی پس از شهریور 

ایران  گذاری در فرهنگتأثیر بسیار  ا افرادر. اینهگآذین، نجفی و چند تن دیدریابندری، به
شده، اغلب مصاحبه با آنان بوده تاآنجاکه من اطالع دارم کاری که درمورد ایشان اند. بوده

هایشان. ضرورت دارد که درمورد هرکدام از این مترجمان یک گزارش یا نقد برخی ترجمه
  شود. ای بررسی سلیقه صورت علمی و نههایشان بهتوصیفی و انتقادی تهیه شود و ترجمه

در مجله طور که فرمودید مدتیست همان این کار را خود من دقیقاً  : اتفاقاً فرخزاعی
ل نتقادی از شیوه کار مترجمانی مثی اهایگزارشام و تا حاال مترجم شروع کرده

ام. در تمام این ابوالقاسم حالت، و پرویز داریوش چاپ کرده آذین،بهعبدالله توکل، 
مه جروش تر  ها، هدفم این است که ببینیم این بزرگان چه تصوری از ترجمه وگزارش

 اند.داشته
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یک فرهنگ از مترجمان  ۀیکه ضرورت دارد، تهیکی دیگر از کارهایی چه خوب!  امیرفریار:
نویسان انجام داده است. به این معنی است نظیر کاری که حسن میرعابدینی درمورد داستان

توان به ذکر شود. برای شروع هم میهایش ترجمهکه زندگینامۀ کوتاه هر مترجم همراه با 
بیست  دهۀقبل از را اول درآورد. یعنی مترجمانی که تا  Who was whoها اصطالح فرنگی

اند. به نظر من ضرورتی هم ندارد که مترجمان قاجاری در این اند و درگذشتهمتولد شده
توان در این کتاب بخشی را مجموعه بیایند چون قبًال دربارۀ آنها کار شده است. هرچند می

  به آنان اختصاص داد.
این است که شما در مجله هست ال دیگری که در این زمینه برایم مطرح ؤ س فر:یخزاع

کنید و طبعًا بخشی از درآمد مجله از راه همین تبلیغات کسب تبلیغ کتاب هم چاپ می
  کند؟ شود. آیا این وابستگی به ناشران در عمل اختاللی در کار ایجاد نمیمی

گهی ۀدربار  ار:یرفر یام به جاد نکرده و یاترین محدودیتی برای ما ها باید بگویم که کوچکآ
گهی می جهان کتابگویم ناشرانی که به میح یصر وجود نیاورده است و من اینجا  دهند آ

را  جهان کتابها آن یشان تمجید کنیم.هاکتابکه ما از اند توقعی نداشتهون هیچ نتاک
نجا از ایشان یخود در ابه سهم من اند و دانستهخود ی هاکتاب ۀای تخصصی و خاننشریه

انتخاب کتاب برای نقد، درمورد  کنم.سپاسگزاری می
ام که به سالی است به این نتیجه رسیده راستش چند

ارزش ی کمهاکتابب و ارزنده بپردازم. و ی خهاکتاب
شود و گرفتن ایرادات منتشر می هم مثل سایر جاها زیاد

روم. به نظرم نمی هاکتابمن سراغ این  آنها آسان است.
پرداخت که احساس  هاکتابه این فقط باید زمانی ب

اطب فراوانی اند و مخاشتهگذ تأثیردر جامعه  شود
  . اندیافته

را برای معرفی لیف یا ترجمه) أ(اعم از تکتابی برچه اساس ایلم بدانم شما م فر:خزاعی
نویس یا منتقدی برای کتاب انتخاب کنید و چگونه معرفیانتخاب مییا نقد 

دهید؟ آیا فهرستی ثابت از منتقدین دارید؟ را خود شما سفارش می هاکتابکنید؟ می
   کنید؟پرداخت میآیا برای نوشتن معرفی و نقد دستمزد 

جهان ناشرانی که به       
گهی می کتاب دهند آ

ون هیچ توقعی نتاک
که ما از اند نداشته
هایشان تمجید کتاب
  کنیم.
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داریم که خود من فراهم » های بازار کتابتازه«یک بخش  جهان کتابما در  امیرفریار:
بودن،  شود، البته درصورت جدیدکتابی که به مجله فرستاده می کنم. در این بخش هرمی

شود. یک بخش یعنی حداکثر یکی دو سال قبل منتشر شده باشد، به کوتاهی معرفی می
شوند و با تفصیل بیشتری در یکی دو ستون معرفی می هاکتابمعرفی کوتاه هم داریم که 

 هاکتابای دارد که شماری از این های تفصیلی است. مجله تحریریهسرانجام نقد و معرفی
کنند و شماری هم همکار بنابر عالقه شخصی یا اهمیت کتاب معرفی می را اعضای تحریریه

کنند. برخی از مطالب هم برای یی را نقد و معرفی میهاکتابثابت داریم که در هر شماره 
چون مجله امکان شوند. یید در تحریریه در مجله درج میأشود که در صورت تما فرستاده می

توانیم مقاله و نقد به اعضای تحریریه و همکاران ثابت نمیلیف ندارد، حتی أپرداخت حق الت
کنند از راه لطف و بدون چشمداشت سفارش بدهیم و تمام نویسندگانی که با ما همکاری می

   کنم. کنند که من به سهم خودم از تمام ایشان تشکر میمادی این کار را می
که ناشرها و  است. آیا از زمانی معرفی کتاببیشتر کار مجله گفتید که  قبالً  فر:خزاعی

مجله کم کنند اقبال به یشان را معرفی میهاکتاباز طریق اینترنت ها ها و نویسندهمترجم
    نشده است؟ 

تخصصی  ایچندانی در اقبال به مجله نگذاشته است. نشریۀ ما نشریه تأثیراینترنت  امیرفریار:
ایم که این تخصصی بودن باعث عبوس بودن است ومخاطبان مشخصی دارد و کوشش کرده

  توانند دربارۀ مجله قضاوت کنند. میبهتر مجله نشود. البته خوانندگان دائمی مجله 
ها بینید؟ آیا این ضعفی که در ترجمهمیوضعیت فعلی ویرایش را چطور فر: خزاعی

خوب است یا مترجم و نویسنده خوب؟ به نظر اش ویراستار بینیم چارهها میلیفأو ت
   تواند بکند؟تواند بکند و چه کارهایی نمیشما ویراستار چه کارهایی می

ب تنها چند ویرایش پس از انقالب رواج بسیاری پیدا کرده است. تا پیش از انقالامیرفریار: 
یشان را هاکتاببزرگ مثل فرانکلین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب و امیرکبیر انتشاراتی مؤسسۀ 

کم به ویرایش صوری کردند. امروزه حتی ناشران کوچک هم دستویرایش می
آرایی و نگاری، صفحهاز لحاظ ظاهر (حروف هاکتاببسیاری از . یشان توجه دارندهاکتاب

اما  های گذشته قابل قیاس نیست.اند که با دههچاپچاپ و صحافی) پاکیزه و خوش
های آن مشکلی را هم در ایران پدید آورده که شاید بتوان از در کنار ُحسن یا ُحسنویرایش 

سازی صوری نثر و یکسانهای آن به فرمالیسم تعبیر کرد. یعنی در ویرایش بیشتر به جنبه
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در مواردی شماری جوان افزایش شمار ویراستاران، و شود. این مشکل از پرداخته می
ناشی  اندپا به میدان گذاشتهو اند آموخته ی آموزشیهاکه ویرایش را تنها در دوره ،تجربهکم
زبان را غنای است کم خواندن ترین ضعفشان شود. این ویراستاران جوان که شاید مهممی

سازی یکسانچسبند و دنبال گیرند و به مقداری دستور عمل و چارچوب مینادیده می
 ماند.کند و اسیر چند قاعده باقی نمیهستند. ویراستار با بسیارخوانی جسارت پیدا می

ویرایش در ایران توسط مترجمان شاخصی چون دریابندری، انور، سمیعی و مجتبایی آغاز 
شد. اینها پیش از آنکه ویراستار باشند مترجمان 

شان (مثًال دریابندری باوجود جوانیو  شاخصی بودند
را ترجمه کرده بود) به  وداع با اسلحهلگی سادر بیست

ظرائف انگلیسی و فارسی آشنا بودند و به کار ویرایش 
کردند. مرحوم سعادت صورت مکانیکی نگاه نمیبه

ویراستار خوبی برایش قابل تصور نیست که گفته بود 
افزایش کمیت معموًال مقداری با . مترجم خوبی نباشد

ویراستاران جوان باید نزول کیفیت همراه است ولی 
 هایشان را باال ببرند.بکوشند سطح دانش و توانایی

هایم ترین خوانندۀ ترجمهگفت من جدیدریابندری می
خوانم تا اشکاالت و هایم را بیشتر میهستم و ترجمه

برخی مترجمان چون ؛ هایش را بیابم. ویرایش اشکال دیگری هم به وجود آورده استضعف
کنند و آن را به عهدۀ شود گاهی دقت چندانی نمیکارشان ویرایش میاند که مطمئن

مقالۀ در نظر است، جو که از ویراستاران صاحبآقای علی صلح گذارند.ویراستار می
با اید هر شخص بکه کنند اند به این نکته اشاره میمنتشر کرده جهان کتابکه در مفصلی 

دی بگیرد. اگر مِن مترجم یا نویسنده از مثًال اش را جکار کند و وظیفهاحساس مسئولیت 
گاهم شیوۀ رسم حواله ندهم. ویراستار به اعمال کنم و آن را خودم بهتر است الخط آ

طور که رود. همانصورت کیفیت کار باالتر می به این ؛مشخصات منابع را دقیق بدهم و ...
ترین مسئولیت در انتشار کتاب با ناشران است و آنها باید بکوشند که ، مهمشما اشاره کردید

های خود را دارند ولی باالخره با همین کیفیت کار را باال ببرند. قطعًا آنها هم محدودیت
به نظر من مطلوب این است که در  د.ی بهتری تولید کر هاکتابشود ها هم میمحدودیت

انتشاراتی سرویراستارانی باشند که با بررسی دقیق متن پیش از چاپ ببینند کتاب ۀ مؤسسهر 

ویراستاران جوان که       
ترین ضعفشان شاید مهم

کم خواندن است غنای 
گیرند میزبان را نادیده 

و به مقداری دستور 
عمل و چارچوب 

چسبند و دنبال می
  سازی هستند.یکسان
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چه اشکاالتی دارد و چه کارهایی باید روی آنها انجام بگیرد. حتی در مورد شماری از 
های دقیقی صورت یعکس، جدول، نمودار و ... ارزیاب ۀضرورت دارد در مورد تهی هاکتاب

  بگیرد. 
ید؟ این داستان کشمکش یکمی هم از وضع کتابداری در ایران امروز بگو  فر:خزاعی

   و باالخره حق با که بود؟چه بود بر سر سنت و تجدد در کتابداری در ایران 
های چهل و پنجاه شمسی گرم بود و د در دههییفرمااین بحثی که شما می امیرفریار:

شناسان و کتابداران کتابداری نوین در ایران پا به عرصه گذاشته بود و گروهی از کتاب
آموختگان جدید داشتند و آنها شاخص که گرایش به سنت داشتند اختالف نظرهایی با دانش

حرف اصلی  کردند.متهم می هاکتابها تا محتوای را به توجه بیش از حد به فنون و تکنیک
کتابداری کاری مختص خواص و دانشمندان است و کتابداری نوین کار  آنها این بود که

های ای جز پذیرش شیوهکتابداری را به افرادی فنی تقلیل داده است. اما در واقعیت چاره
   نوین نبود.

خوبی ندارید و همچنان مثل  ۀدانم شما با کامپیوتر میانی که مییتا جا فر:خزاعی
عالقگی شما به کامپیوتر کنید. این بیبا مداد و کاغذ کار می ،دوران قبل از کامپیوتر

شود بدون استفاده از کامپیوتر شما به کتاب دارد؟ و اصًال چطور میۀ ارتباطی با عالق
      کتاب بود؟ ۀای دربار سردبیر مجله

دانم. البد علت آوری ندارم. علتش را هم نمیابزارهای فن ای بهمن اصوًال عالقه امیرفریار:
ساله هجدههایم منتظر بودندهمکالسی ۀشخصیتی دارد. در دوران دبیرستان هم روحی و

وقت هم سالگی گواهینامه گرفتم و هیچ٢٨نامه رانندگی بگیرند. من در بشوند بروند گواهی
کارت موبایل هم خریدم و لی تا چند سال گوشی نخریدم. برای نوشتن رانندگی نکردم. سیم

هم چون تمشیت امور با آقای رهبانی است  جهان کتابکنم. در هم از کامپیوتر استفاده نمی
دانم که خوشبختانه یا بدبختانه این ضرورت پیش نیامده که در این کار مسلط بشوم. البته می

کند. ایشان جالبی اشاره می ۀر با کامپیوتر چه مزایایی دارد ولی آقای رهبانی هم به نکتکا
اند هنگام کار اند کسانی که مدتها با قلم و کاغذ کار کردهاند و دیدهگویند دقت کردهمی

اند. رسد آن تسلط در بیان مطالب را ندارند که در کار با کاغذ داشتهبا کامپیوتر به نظر می
 کرد.شود بیشتر آن را بررسیمهمی است و می ۀکتن
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از هم واهم من خدهم، میهایتان پاسخ میحاال که در خدمت شما هستم و به پرسش
و آن ترجمۀ فارسی است  مشغولیدلبیان یک بیشتر ال ؤ این سشما یک سؤال بپرسم، درواقع 

ام برآورده آن انتظاری که داشتهام اما ها را خواندهآثار شکسپیر است. من برخی از این ترجمه
خواند انتظار زیبایی و صالبتی بیش نشده است، منظورم این است که وقتی آدم شکسپیر می

خاطر ا این بهیپذیرید؟ و آشود دارد. آیا شما این ادعا را میها دیده میاز آنچه در ترجمه
فرم هم آسان تن به ترجمه  تر از محتواست وهای آثار شکسپیر است که در آن فرم مهمویژگی

لحاظ فرم آن دهد. شما بهتر از من به اهمیت فرم واقفید و شعر حافظ درخشش بیشتر بهنمی
ی که تأثیر اند. حقیقتاً کار گرفتهشعرهای او را شاعران دیگری هم به هایونماست واّال مض

تواند ناشی از سلیقه هم میگذارد بیشتر از شکسپیر است. این البته داستایوفسکی بر من می
  باشد.

ام ولی اجازه بدهید عقیدههای فارسی شکسپیر با شما همدرمورد ترجمه فر:خزاعی
چند سال پیش یکی از دانشجویان درس ترجمه  :اول ۀاول دو خاطره نقل کنم. خاطر 

ۀ من اثری از شکسپیر را که خودش ترجمه کرده بود به من هدیه کرد. گفتم ترجم
او شکسپیر با تمام آثار  ۀشکسپیر برای شما زود نیست؟ گفت ناشری برای ترجم

ط به دوم مربو  ۀاثر دوم را هم تا نیمه ترجمه کرده بود. خاطر این فرد قرارداد بسته و 
ست دارم برای ترجمه هاسالآقای کوثری است. یک روز ایشان به من گفت فالنی، 

کنم ولی هنوز نتوانستم خودم را راضی کنم. البته ایشان های شکسپیر دورخیز میغزل
 خوشبختانه اخیرًا ریچارد سوم را ترجمه کردند.

شکسپیر زبانی ادبی همانطور که فرمودید، فرم در آثار شکسپیر اهمیت دارد. زبان 
کند. برخی مترجمان آثارش را مشکل می ۀدارای وزن است و همین دو ویژگی ترجم

اند. برخی اللفظی افتادهتحت ۀشان در دام ترجمدر تالش برای دقیق بودن زبان ترجمه
اند، به این معنی که مترجمان در دام آرکائیک بودن یا ادبی بودن زبان شکسپیر افتاده

اند که چندان طبیعی و برای ساختن زبانی ادبی و آرکائیک به زبانی رسیدهدر تالش 
کلی وجه ادبی و آرکائیک زبان شکسپیر زیبا (مثل زبان اصل اثر) نیست. برخی هم به

اند. من معتقدم های سبکی شکسپیر رسیدهاند و به نثری فاقد ویژگیرا کنار گذاشته
دوباره ترجمه شود، بدون افراط و تفریط د شکسپیر برای خوانندۀ امروز فارسی بای

   های سبکی شکسپیر.زبانی و با حفظ ویژگی
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 ،ضمن تشکر از شما که چنین فرصتی را به من دادیدمایلم وگو در پایان این گفت امیرفریار:
عنوان کسی که عمرش را در مصاحبت با کتاب گذرانده، به ،در نهایت فروتنی و صمیمیت

بخواهم در مقام مترجم، خواه در مقام نویسنده، خواه  ،برنداز جوانانی که دست به قلم می
ای مطرح شان آیا واقعًا حرفی برای گفتن دارد و نکتۀ تازهاول فکر کنند که نوشته و ترجمه

ها مواجهیم ما با انبوهی از نوشته» سیطرۀ کمیت« ،قول ُرنه گنونبه ،کند. در این دوراِن می
شوند. استاد فقیدم دکتر عباس ُحّری نزدیک به پنجاه ندرت خوانده و حتی دیده میکه به

انفجار «عنوان آنچه ما از آن بهگفت می ،کتابداریسال پیش از قول ِجس شرا، استاد برجستۀ 
ارزش یا های بییعنی انبوهی نوشته ست!ا »کاغذانفجار «بریم درواقع نام می» اطالعات

این حرف تازه مال چند سال پیش است  کند.ارزش که چاپ و عدم چاپشان تفاوتی نمیکم
ها و های اجتماعی و امکانات فضای مجازی، حجم گفتارها و مقالهو امروز با وجود شبکه

دکتر شفیعی کدکنی  است.دانم چند میلیون صفحه شود نمییی که روزانه تولید میهاکتاب
زمانی طی یک بررسی گفته بود که در طول تاریخ ادبیات فارسی در چند قرن تا امروز متجاوز 

افظۀ مردم مانده ر چند نفر در حعااز این دوازده هزار نفر ش. ایماز دوازده هزار شاعر داشته
حجم عظیمی  شود؟های چند نویسنده هنوز تجدید چاپ میرمان ،در کل آثار غرباست؟ 

چون جمع شد معانی، « حافظ قولبهاز آثار حتی اسمشان وارد تاریخ ادبیات نشده است. 
  »گوی سخن توان زد.

 


