نقدِ نقدِ نقدِ ترجمه
علی خزاعیفر
در پی نقدِ چند کتاب از مترجمان صاحب نام در فضای مجازی ،این بحث مطرح شده
که آیا میتوان ترجمهای را به صِرف وجود تعدادی غلط بیارزش دانست و آیا اساساً
این روش نقد ترجمه درست است که متن ترجمه را با متن اصلی مقایسه کنیم و موارد
غلط را از ترجمه بیرون بکشیم و به استناد آنها درباره کل ترجمه داوری کنیم؟ برخی
مترجمان و صاحبان اندیشه این نقدها را به نقد کشیدهاند تا از حیثیت مترجمان و
ضرورت ترجمه در شرایط کنونی دفاع کنند .در این مقاله ابتدا به سابقه روش غلطیابی
در نقد ترجمه اشاره میکنم .سپس برخی نقدهایی را که بر این شیوه نقد ترجمه وارد
شده تحلیل میکنم .و در پایان با توجه به وضعیت ترجمه در ایران به شیوهای کاراتر
در نقد ترجمه اشاره میکنم.

 .1غلطیابی به عنوان روشی در نقدِ ترجمه
غلطیابی روشی در نقد ترجمه است که در آن منتقد ،همچون ویراستار ،به شکار اغالط
ترجمه میپردازد و فهرستی از اغالط را پیش چشم خواننده میآورد و بر اساس همین
اغالط حکم میکند که ترجمه بد است .این روش نقد ترجمه هم در ایران سابقه دارد
هم در غرب ،چنانکه کاتارینا رایس ( )2000در کتاب خود با عنوان «نقد ترجمه:
ظرفیتها ومحدودیتها؛ مقوالت و معیارها برای ارزیابی کیفیت ترجمه» به بررسی و
داوری دربارة این شیوة نقد ترجمه پرداخته است.
در ایران ،در سالهای آغازین ترجمه ،زمانی که کتابها را برای استفادة دربار انتخاب
میکردند و ترجمهها به دست افرادی مسلط به زبان فارسی ویرایش یا «تحریر» میشد،
بحث نقد ترجمه وجود نداشت .مشکل زمانی آغاز شد که ترجمه به دست مردم افتاد،
و هرکس این فرصت را پیدا کرد که مترجم بشود .تقاضا برای ترجمه در همه حوزهها
بسیار زیاد بود و مترجم صاحبصالحیت بسیار کم .از آن گذشته ترجمه خود فعالیتی
روشنفکرانه و بااعتبار اجتماعی به حساب میآمد و باعث میشد که خیلی از افراد با
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اینکه در این کار آب و نانی نبود جذب این کار بشوند .در آغاز ،هر ترجمه دستاوردی
مغتنم بحساب میآمد و لحن انتقادها چندان تند نبود و اساساً تحمل خوانندگان در
پذیرش زبان غیرعادی ترجمه بسیار باال بود و خیلیها آن را امری طبیعی و اجتناب-
ناپذیر تلقی میکردند ،ضمن اینکه متن اصلی هم در اختیار کمتر کسی بود و امکان
تطبیق ترجمه با متن اصلی وجود نداشت .به تدریج وقتی شدت آسیب زیاد شد،
صدای منتقدین هم بلند شد .این انتقادها گاه متوجه آسیبی بود که ترجمههای بد به
زبان فارسی وارد میکرد و گاه متوجه آسیبی بود که به اصل اثر وارد میشد .برای مثال،
احسان یارشاطر ( )313 :1336در نقدی بر ترجمه علی اصغر محمدزاده از کتاب نهنگ
سفید در مجله سخن میگوید:
«مثله کردن کتابهای نویسندگان خارجی در ایران کار بییسیابقهای نیسیت .هیر کیس
کتاب اسنشل اول انگلیسی یا کتاب اول پراتیک فرانسه را تمیام کیرده خیود را متیرجم
باذوق تصور میکند و به «ترجمیه و اقتبیاس و نگیارش» نوشیتههیای سیترا ادبییات
خارجی دست میزند .نکته اینجاست که اینان که هنوز دستور زبان مادریشیان را نییک
نمیدانند در انتخاب الفاظ «ادبی» مبتکر و پیشقدم میشوند و از خود «لغیت» هیای نیو
وضع میکنند و زیر این بار هم نمیروند که مطابق سنت و عرف زبیان چییب بنویسیند.
به میل خود فعل جملهها را حذف میکنند و جملههایی دراز و بیربط ،که نه سیر دارد
و نه ته ،از خودشان در میآورند».

در آغاز البته منتقدان بیشتر نگران آسیبی بودند که از رهگذرِ ترجمه به زبان فارسی
وارد میشد .دلیل آن هم روشن بود .بیشتر کسانی که نقد مینوشتند ،از فروغی گرفته تا
ناتل خانلری و عبدالحسین زرینکوب و محمدعلی اسالمی ندوشن همگی از ادبا بودند
و به سالمت نثر ترجمه بسیار اهمیت میدادند .برای مثال در نقدی که ا .ع .دریا
( )11 :1334در مجله انتقاد کتاب بر ترجمه شفیعیها از کتاب پدران و فرزندان نوشته،
میگوید« :اگر این ترجمه حتی با متن هم مطابقت نداشت به تنهایی قابلخواندن بود
زیرا الاقل دارای فارس ی صحیح و زیبایی است که انسان باعالقه و میل میخواند» .این
جمله بیانگر این واقعیت است که در در دهه  40زبان ترجمههای ادبی تا چه حد از
زبان تأ لیف ادبی دور بوده است .بعدها توجه منتقدین ترجمه از نثر ترجمه به انطباق
ترجمه با اصل معطوف شد .دیگر آنچه اهمیت داشت این نبود که نویسندهای خارجی
به کتاب خوانان ایران معرفی شود .آنچه اهمیت داشت این بود که این نویسنده درست
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معرفی شود ،یعنی سبکش مخدوش نشود و کالمش حذف نشود .در بحثهایی هم که
اخیراً در فضای مجازی بین خوانندگان و مترجمان درگرفته ،توجه به اصالت متن اصلی
کامالً محسوس است .این خوانندگان مترجمان را بیشتر بهدلیل آسیبزدن به متن اصلی
سرزنش میکنند تا آسیبزدن به زبان فارسی.
یکی دیگر از نمونههای این شیوه نقد کتاب اصول و مبانی ترجمه ( )1389نوشته
مرحوم طاهره صفارزاده است .در این کتاب نویسنده جمالتی پراکنده از میان
ترجمههای ادبی مترجمان سرشناس دهه سی و چهل انتخاب کرده و آنها را با اصل
مطابقت داده و از جهت انطباق با معنی اصل و از آن مهمتر از جهت بالغت فارسی نقد
کرده است .این شیوه نقد ترجمه که در سطح جمله و گاه کوچکتر از جمله و خارج
از بافت صورت گرفته بود بعدها توسط دیگران علیه مترجمان سرشناسی نظیر
دریابندری ،صالح حسینی و اخیراً پیمان خاکسار بهکار گرفته شده است.
 .2نقد روش غلطیابی
در پی نقدهایی که بر ترجمههای پیمان خاکسار و قبل از آن بر ترجمه برخی از
مترجمان دیگر مثل کریم امامی و نجف دربابندری نوشته شده بود ،برخی صاحبانِ قلم
که بیشتر آن ها خود مترجم بودند ،به تقبیح این شیوه نقد و به دفاع از مترجمان
پرداختند .در این بخش به تحلیل سه نقدی که اخیراً بر این شیوه نقد نوشته شده است
میپردازم.
اولین نقد یادداشتی است از امیر احمدی آریان با عنوان «نقد در خأل و فیتیشیسم
دقت» که پاسخی است به نقدِ مهرداد رحیمی و احسان مصلحی به کار تعدادی از
مترجمان در فیسبوک .آریان در آغاز یادداشتِ خود تصریح میکند که نوشته او «نه
توجیه میکند و نه تجویب ،تأملی است در مسألهای که گریبانگیر هر مترجمی است».
آریان یادداشت خود را با این گفتة ایباک باشویتس سینگر آغاز میکند که میگوید
«بهترین مترجمها بدترین خطاها را مرتکب میشوند ».آریان در آغاز این شیوه نقد را
«نمونهای موفق از نظارت جامعه مدنی بر عملکرد خویش ،که فضای مجازی ممکن
کرده است» میداند و میگوید با این شیوه نقد «اگر کار هر مترجم دیگری را هم که
زیر ذره بین ببری ،از جمله مترجمانی که از این نوع نقد تمامقد دفاع کردهاند و میکنند،
حاصل کار لبوماً کمغلطتر از آب درنمیآید».
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آریان در ادامه توضیح میدهد که منظورش از مترجمان دیگر فقط مترجمیان ایرانیی
نیست بلکه در کار مترجمان غربی هم اغالط بیا همیین وفیور پییدا مییشیوند .ایشیان
کنستانس گارنت مترجم ادبیات روس را بهعنوان مثال ذکر میکند .ترجمههیای گارنیت
از ادبیات روس «دههها حکم انجیل را داشت و بیوقفه چاپ میشد و محل ارجاع هیر
کسی بود که میخواست دربارة روسها نظر دهد» اما «دیوارهای شرق و غرب که ترک
برداشت و امثال ناباکوف و برادسکی ظهور کردند ،انگلیسیی زبیانهیا بعید از میدتهیا
فهمیدن ید کییه ،بییه قییول برادسییکی« ،خواننییدگانِ انگلیسیییزبییان از تشییخیا تفییاوت
داستایفسکی و تولستوی عاجبند ،چون آنچه میخوانند نثر هیچییک از ایین دو نیسیت،
نثر کنستانس گارنت است».1
آریان همچنین به مقالة افشاگرانة دانلد والش با عنوان «فاکت و نظر :شاعران به
شاعران خیانت میکنند» اشاره میکند .در این مقاله والش ترجمة انگلیسی شاعران
اسپانیایی (نرودا ،پاز ،وایهخو) به قلم شاعران نامآور انگلیسیزبان (رابرت بالی ،دنیس
لورتوف ،ویلیام کارلوس ویلیامب) را نقد میکند به طوری که خواننده از «دیدن چنین
اشتباهات بچگانهای در کار شاعرانی چنین نامآور تعجب میکند» و میافباید:
«برای ما که ترجمههای شاملو را سالهاست به عنوان نماد بیوفایی مترجم فارسی عَلَم
کردهایم ،خواندن این مقاله از واجبات است... .اشتباه در ترجمه همه جا رخ میدهد و
از دستِ ویراستاران پنگوئن و رندمهاوس هم درمیرود ،مشابهش را اگر در ایران
ببینیم نباید بهانهای شود برای لعنت فرستادن به جبر جغرافیایی و فحشدادن به چرخ
گردون که موجب شد نطفهمان در ایرانزمین بسته شود .راهِ خودکمبینی رایجِ وطنی را
بالفاصله باید سد کرد اگر قرار است بحثی درگیرد».

1

نویسنده در اینجا ترجمههای گارنت را به عنوان مواردی از غلط ذکر میکند ،ولی بعید اشیاره مییکنید نقیا

ترجمههای گارنت در این بود که این ترجمهها نثر خود او بودند و نه نثر تولستوی یا داستایفسکی .بیدین ترتییب
شاید گارنت مثال خوبی از ترجمه «غلط» نباشد ،چون در بحیث نویسینده صیحبت از اغیالط زبیانی اسیت و نیه
تفاوتهای سبکی .تفاوت سبکی در ترجمه را نمیشود موردی آشکار از «غلط» دانست چون گارنت آگاهانه و بیا
توجه به درکش از نیاز و پسند خواننده غربی تولستوی یا داستایفسیکی را بیه روش غرابیتزداییی ترجمیه کیرده
است.

نقدِ نقدِ نقدِ ترجمه 7 /////

سپس آریان این سؤال را مطرح میکند که «اگر بپذیریم که اشتباه در ترجمه منحصر
به مترجمان ما نیست ،میشود نشست و فکر کرد چنین خطاهایی چه معنایی دارد و
چطور باید دربارهشان حرف زد؟» پاسخ آریان به این سؤال این است:
ترجمه در خأل ظهور نمیکند .این جمله بهخصوص در کشوری مثل ایران صادق است
که زبانش در مقیاس جهانی کامالً حاشیهای است و عمالً هیچ بخش قابلتوجهی از
دانش یا ادبیات امروز جهان در آن تولید نمیشود .مترجم در ایران جایگاهی استثنایی
دارد که اسباب غبطه همکارانش در هر گوشه جهان است ،و ایران بیشک از معدود
کشورهای جهان است که در آن خوانندگان بسیاری به اعتبار نام مترجم کتاب
میخرند.
در چنین شرایطی ،جایگاه مترجم بسیار مهمتر از انتقالدهنده دانش است :او نوعی
کنشگرِ فرهنگی است و نفس عمل ترجمه بسیاری از اوقات ،شکلی از مداخله سیاسی
اجتماعی به خود میگیرد و در عرصه عمومی مسألهساز میشود .به همین دلیل ،الاقل
در بستر جامعه ایران ،در بررسی هر ترجمه صرفِ تطابقِ نعلبهنعل با متن اصلی کافی
نیست ،باید شرایطی را لحاظ کرد که منجر به ظهور و بالیدن آن ترجمه شده است .به
بیان دیگر ،هیچ ترجمهای عملی تکافتاده و منفرد نیست ،هر ترجمه در نسبتی که با
کلیتِ جامعه در شرایط تاریخی اجتماعی خاص برقرار میکند معنادار میشود.

از پاسخ آریان چه میفهمیم؟ آریان میگوید این شیوة نقد حداقل در جامعه ایران
کافی نیست بلکه چون در ایران ترجمه یک امر سیاسی -فرهنگی است ،برای اینکه حق
مطلب درمورد ترجمهای ادا شود باید آن ترجمه را در چارچوبی سیاسی -فرهنگی
مورد بررسی قرار داد .پاسخ آریان به این سؤال از منظری فرهنگی است و من در بخش
پایانی این مقاله به تفصیل درباره این شیوة نگرش به ترجمه صحبت خواهم کرد .آریان
در اثبات ادعای خود چند مثال نقل میکند .یکی از این مثالها این است که «برای
تودهایهای عصر رضا شاه و دوران اشغال متفقین ،ترجمه عملی بود تماماً سیاسی ».و
اهمیت ترجمههای آنان «در دقیق بودنشان نیست» بلکه «در تأثیر فرهنگی آنهاست ،در
گشایشی که به واسطة آن ترجمهها در زبان فارسی رخ داد ،و پیشنهادهاشان که زبان را
غنیتر و منعطفتر کرد »،حال اگر «امروز که دستمان بازتر است و امکان سنجش دقت
ترجمهها راحتتر ،میشود نشست و متنها را با اصل قیاس کرد و جاافتادگیها و
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غلطها را نشان داد و تک تک مترجمان آن نسل را در فضای مجازی به صلیب کشید،
اما چنین نقدی به نظر بیحاصل میآید».
مثال دیگری که آریان نقل میکند ماجرایِ مترجم شدن نسلی از جوانان در دهه
هفتاد است .این ماجرا را از زبان خود آریان بشنویم:
مثال دوم خرداد هفتاد و شش است ،واقعهای که شوک اولیه بود برای مترجم شدن
بسیاری از همنسالنِ من ،که در آن دوران به زحمت بیست ساله بودیم .بخش عظیمی
از انرژی سیاسی آزاد شده در خرداد  76به مطبوعات و حوزه کتاب هدایت شد و آن
سالها در دفتر هر روزنامه اصالحطلب خیل جوانان کم سن و سال از در و دیوار باال
میرفتند و برای ارائه داشتههاشان ،یا آن چه فکر میکردند دارند ،سر و دست
میشکستند .در این جهان که همه چیبش به نظر نو میرسید ،ترجمه بدل شد به یکی
از اببارهای اصلی ابرازِ وجود ،کنشی معطوف به کندن از گذشتگان و درانداختن
طرحی نو ،شکلی از عصیان برای نسلی که میخواست صاحب صدا باشد و حرفش را
به کرسی بنشاند.
به تبع آن ،تعداد قابل توجهی جوان بیست و چند ساله به عرصة ترجمه هجوم
آوردند که هیچ صالحیتی برای این کار نداشتند .ناشران و مطبوعات هم به این گروه
فضا دادند ،به این تصور که اگر مته به خشخاش بگذارند از قافلة نوآمدگان عقب
میمانند .نتیجه چه بود؟ شخصاً ،به عنوان یکی از کسانی که ترجمه را در چنین فضایی
شروع کرد ،مسئول تولید و انتشار تعداد شرمآوری ترجمه بسیار بد هستم که با کمالِ
میل حاضرم از صفحه روزگار محوشان کنم ،متونی پرغلط و گاه بی سر و ته که
انتشارشان جب هدر دادن کاغذ نبود .اما هنوز که هنوز است معتقدم از نفس آن اتفاق
دفاع باید کرد ،چراکه ترجمه برای آن نسل شکلی از کنشگری بود نه آزمونی در
دقت ،و صبر کردن برای تسلط کامل به چند زبان در آن دوران به معنای از کف دادن
فرصت مداخله بود.

آریان سپس این شیوه نقد را «فتیشیسم دقت» مینامد .البته اصطالح فیتیشیسم ،به
معنی تمایلی بیمارگونه یا وسواسآمیب برای دقت ،در اطالق به طرفداران این روش نقد
شاید قدری تند باشد بخصوص که آریان در آغاز مقاله خود اذعان میکند که «اغلبِ
قریب به اتفاق ایرادهایی که منتقدان گرفتهاند ،به لحاظ بررسی دقت ترجمه و تطابقِ
متن فارسی و انگلیسی ،درست است ».حال اگر آقای آریان چنین «اغالطی» را به
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راستی غلط میداند ،پاسخ او به چنین شیوه نقد چیست؟ آریان میگوید شکل
مسئوالنهتر چنین نقدی ،که دغدغهاش بهبود اوضاع ترجمه است نه نقرهداغ کردن
مترجمان ،این است که منتقد «بیدقتیها و خطاها را در بسترِ کلیتِ متن ببیند و به
خوانندهاش نشان دهد چه میبان از متن ضربه خورده ،تا چه حد کلیتِ متن اصلی در
این انتقال معوج شده ،نحوه عملکرد زبان ترجمه چیست و چه نسبتی با حوزه عمومی
زبان فارسی برقرار می کند ،و انتخاب و ترجمه چنین متنی در چنین شرایطی چه معنا یا
ضرورتی دارد ».به اعتقاد آریان ،این شیوه نقد جبیی از حقیقت را بیان میکند و نه تمام
حقیقت را« :ای ن نوع بیرون کشیدن عبارات و کلمات از متن ترجمهشده ،بدون هیچ
ارجاعی به کلیتِ کتاب ،روند کار مترجم ،و بستری که ترجمه در آن رخ داده ،شکلی از
افشاگری است که جبیی از حقیقت را به عنوان کل به مخاطب تحویل میدهد ،و بیش-
تر به کار تحقیر و ترساندن مترجمان میآید تا کمک به وضعیت کلی ترجمه در ایران».
به طوری که در بخش پایانی مقاله به تفصیل بیان میکنم من با حرفهای آریان
موافقت اصولی دارم .اما از طرفی نمیتوانم حقِ انتقاد را از خواننده ترجمه سلب کنم.
خواننده پولی داده و ترجمهای را خریده و وقتی هم صرفِ خواندن کتاب کرده .تنها
گناه او این است که مثل ما ترجمه را در بستری کلی یعنی بستر فرهنگی و سیاسی
نمیبیند ،بلکه ترجمه را در مطابقتِ با اصل تعریف میکند و معیار او برای مطابقتِ با
اصل صرفاً دقت مترجم است در انتقال اقالم زبانی متن .و آنجا که این دقت را نمی-
بیند صدایش را علیه مترجم بلند میکند.
به اعتقاد من اگر برای نقد ترجمه سطوحی قائل شویم ،این شیوة نقد ،که مبتنی بر
مقابله متن اصلی و ترجمه در سطح کلمه یا در نهایت جمله است ،سادهترین شیوه نقد
است و در پایینترین سطح قرار میگیرد و هرچه سطح تطبیق باالتر میرود سطحِ نقد
هم باالتر میرود .در مطالعات ترجمه روشهای متعددی برای نقد یا ارزیابی ترجمه
پیشنهاد شده است ،از جمله روش پیتر نیومارک ،روش کاتارینا رایس ،روش حتیم و
میسون ،روش جولیان هاوس و غیره .2در تمامی این روشها اساس نقد یا ارزیابی
ترجمه بر مطابقت متن اصلی و متن ترجمه شده قرار دارد ولی نقد محدود به این سطح
نیست و این شیوة نقد برای ارزیابی همه انواع متون به کار نمیرود ،ضمن اینکه منتقد
 2برای اطالع از این شیوههای نقد یا ارزیابی ترجمه مراجعه کنید به مقاله اینجانب با عنوان «نقد
ترجمه در ایران :روشها و آسیبها"؛ مجله نامه فرهنگستان؛ شماره .55

 ////// 10فصلنامه مترجم /سال بیست و چهارم /شماره پنجاه و ششم

کلیه عواملی را که در کمّ و کیف ترجمه دخیل بودهاند در نقد خود لحاظ میکند.
بدیهی است در ترجمه عوامل متعددی دخالت دارند ،از جمله عوامل غیرزبانی مثل
فرهنگ ،خواننده ترجمه ،کارکرد ترجمه ،هدف مترجم ،نوع متن ،شرایط حاکم بر
پذیرش و چ اپ ترجمه و نیب وضعیت ادبی جامعه ،اصول ،قوانین و استراتژیها و
محدودیتهای ترجمه .لذا از منتقد انتظار میرود که همه این عوامل را در نقد خود
لحاظ کند و نقد خود را به تعادل زبانی محدود نکند .بنابراین در پاسخ به این سؤال که
آیا میتوان ترجمهای را در سطح زبانی و در مطابقت با متن اصل نقد کرد یا نه ،باید
گفت که بله .می توان ترجمه را در مقابله با اصل نقد کرد ولی این شیوه نقد ،چنانکه
گفته شد ،ابتداییترین شکل نقد ترجمه است چون فقط با اغالط ،آن هم در سطح
زبانی سروکار دارد.
برای اینکه نقد در همین سطح قابل قبول باشد منتقد باید نقاط قوت ترجمه را هم
ببیند و نیب دلیل اغالط را توضیح بدهد و اغالط را از جهت ماهیت دستهبندی کند
چون برخی «اغالط» صرفاً ذوقی است .ولی آنچه در این قبیل نقدها بیشتر موجب آزار
مترجمان میشود «چه» گفتن منتقدان نیست بلکه «چگونه» گفتن آنهاست .لحن
منتقدان در اینگونه نقدها معموالً تمسخرآمیب است و در فضای فرهنگی کنونی تنها
کارکردش ترور شخصیت حرفهای مترجم است.
به اعتقاد من اگر در این سطح ترجمهای را نقد میکنیم ،وجود چند خطای جبیی
در ترجمهای (گفتم چند خطای جبیی و نه تعداد بسیاری خطای عمده و فاحش) باعث
نمیشود آن ترجمه اعتبار خود را از دست بدهد ،چون هیچ ترجمهای بدون خطا
نیست .هانس اریک نوساک ( )1965میگوید« :ترجیح میدهم در ترجمه چند خطای
بیاهمیت ببینم ،خطاهایی که شاید اصالً به چشمم هم نیاید ،تا اینکه ببینم مترجم روح
اثر را از بین برده و اثر را به متنی بیروح و کسالتآور تبدیل کرده است ».در این قولی
هم که از نوساک نقل کردیم ،نوساک به صراحت به «چند خطای بیاهمیت» اشاره
کرده« ،خطاهایی که شاید اصالً به چشم هم نیاید» .در آغاز یادداشتی که آقای آریان
نوشته ،جملهای از ایباک باشویتس سینگر نقل میکند که میگوید« :بهترین مترجمها
بدترین خطاها را مرتکب میشوند ».معنی این عبارت این است که حتی مترجمان
ببرا هم ممکن است خطاهای فاحشی مرتکب بشوند ،و این سخن درستی است .اما
این سخن نباید مجوزی برای خطاکردن به حساب بیاید .این سخن به اصل وجود خطا
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اشاره میکند ولی نمیگوید که مترجم به هر تعداد که دلش خواست میتواند خطا کند.
برخی منتقدان منصف از وجود اغالط در ترجمه ناراحت نیستند چون در ترجمه
همیشه امکان بد فهمیدن و بد نوشتن وجود دارد و این را همه میفهمند؛ اینان از کثرت
اغالط است که ناراحتند.
بنابراین ،پاسخ به این سؤال که آیا مترجم میتواند خطا کند یا نه این است که
مترجم مدام در معرض خطاست و عمالً خطا هم میکند ولی در ایران به دلیل شرایط
خاص حاکم بر ترجمه (نیاز شدید و روزافبون به ترجمه در همة سطوح ،عدم اقبال یا
کمبود زباندانان در عرصه ترجمه ،سهولت ورود به عرصه ترجمه؛ اعتبار اجتماعی
حرفة ترجمه و غیره) گاه کمّ و کیف این خطاها حیرتآور است.
در مقام نظر میتوان ترجمه را در همین سطح نازل غلطیابی نقد کرد و این اتفاقی
است که عمالً رخ میدهد؛ وسوسهای است که غلبه بر آن بسیار دشوار است .این شیوه
نقد یک تالی فاسد دارد و آن همان است که توری ( )26 :1978به آن اشاره میکند:
«مقایسه ترجمه با متن اصلی به عیبیابی و ستایش متن اصلی منجر میشود ».اما اگر
لحن منتقد همدالنه باشد ،و منتقد در کنار اغالط ،زیباییها و ارزش کار مترجم را هم
ببیند ،در این صورت نقد ترجمه در همین سطح نازل هم میتواند حُسنی داشته باشد،
و آن این است که هرکسی به خود اجازة ترجمهکردن نمیدهد ،هر ناشری هر ترجمهای
را چاپ نمیکند و بازار ترجمه اینچنین آشفته و بیحساب و کتاب نمیشود.3
«مترجمی» که اشتباهی به وادیِ ترجمه وارد شده سرِ خویش میگیرد و آن ره که
بایدش پیش میگیرد .مترجمی هم که رسالتی فرهنگی یا سیاسی برای خود قائل است
چارهای نمیبیند جب اینکه خود را برای تحقق رسالت خود آماده کند .با انتقال نادرست
یا نامفهوم کالم دیگران چگونه میتوان رسالت فرهنگی خود را به انجام رساند؟ کارنامه
ترجمه در  150سال گذشته مجموعهای است از بهترین و بدترین ترجمهها ،ترجمه-
هایی که همتراز اصلند و ترجمههایی که اصل را ضایع کردهاند.
یکی دیگر از نقدهایی که در نقدِ نقدِ ترجمههای پیمان خاکسار نوشته شده متن
کوتاهی است به قلم مجتبی پورمحسن با عنوان «در مذمت اصالت و در ستایشِ یک
مترجم جوان» که در شماره  3260روزنامه اعتماد مورخ  94/3/16به چاپ رسیده است.
در این نوشته ،نویسنده اذعان دارد که دفاع او «به معنای آن نیست که هرکس می تواند
 3بحث من دراینجا کلی است و منظورم خدای ناکرده هیچ مترجم خاصی نیست.
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متنی خیالی بنویسد و به نام نویسندهای خارجی منتشر کند (چرا نمیتواند؟! )4اما
قضاوت درباره ترجمه یک اثر  650صفحهای با  10یا  20و حتی  50مورد اشتباه (اگر
اشتباه بودنشان را قطعی تلقی کنیم) عقالنی به نظر نمیرسد ».سخن نویسنده درست
است .این نسبت خطا به درست در ترجمهای  650صفحهای قابل اغماض است .ولی
بعد نویسنده در نفی مفهوم اصالت (یعنی اعتقاد به اصل بودن متن مبدأ و فرع بودن
ترجمه) میگوید:
اساساً ترجمه ،نوعی خیانت به اثری نوشته شده به زبانی دیگر است .یک مترجم حتی
اگر تحتاللفظیترین ترجمه ممکن را هم ارائه کند باز هم به متن مبدأ خیانت کرده
است ،چون آن اثر در آن زبان خلق شده و مترجم میکوشد اثر را به زبان خودش
بازآفرینی کند .این شیفتگی نسبت به مفهوم اصالت ،ریشه در عدم درک صورتبندی
تاریخی فلسفه مدرن دارد .جهان مدرن تاوان زیادی برای کلمه اصالت داده است.
سرهای زیادی به دست بنیادگرایی که مولودِ اصالت است بریده شده .جنون هیتلر
برپایه مفهوم اصالت نژادی شکل گرفت و میلیونها انسان را قربانی خود ساخت .در
ساخت تخصصی فلسفه نیب ،هرمنوتیک از زمان نسبتاً دور خیالی بودن مفهوم اصالت را
فاش کرد .وقتی به قول پل ریکور ،متن در فراشد خواندن تحقق مییابد و به ازای هر
خواننده متنی جدید وجود دارد« ،متن اصیل» افسانه است.

توسل به فلسفه برای دفاع از مترجمان و اغالط آنها ،به نحوی مبسوطتر در نقد
دیگری آمده است .این نقد با عنوان «ترجمه و تفاوط» به قلم مجتبی گلستانی در شماره
 2772روزنامه آرمان امروز به چاپ رسیده است .در این مقاله نویسنده اعتقاد به اصالت
متن را زیربنای روش غلطیابی در نقد ترجمه میداند و معتقد است که این روش بر
پایه چهار پیشفرض نادرست بنا شده است .این چهار پیشفرض از این قرار است:
 .1مؤلف آفریننده متن و صاحب نهایی و دانندة اسرار متن است و مترجم واسطة
انتقال مفاهیم و معانی مورد نظر مؤلف در متن از زبانی به زبانی دیگر.
 .2مؤلف اصل ،یگانه وحدتبخش اثر است ،کسی که متن بر حسب الهامات و شهود
او نوشته شده است .بنابراین متن یک هویت ثابت و غایی دارد و فراتر از تاریخ و

 4تأکید از نویسنده است.
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زمان و مکان و نیب متعالی از شرایط پدید آمدنش حیاتی مستقل و خودمختار دارد.
وظیفه مترجم این است که امانتدار اینگونه الهامات و شهودات باشد.
 .3متن سرآغاز است و این به متن خصلتی متعالی میبخشد .بر حسب این
پیشفرض ،بدون توجه به خصلت بینامتنی معنا ،ترجمه حرکت از یک سرآغاز به
یک مقصد نهایی تعبیر میشود.
 .4زنجیرة داللت پایانپذیر است ،و این مستلبم اعتقاد به وجود معنایی نهفته و اصیل
در متن است که منتقد باید آن را کشف کند و مترجم آن را وفادارانه و امانتدارانه
منتقل سازد .بر این پایه ،هم نقد و هم ترجمه ،فرع بر متن اصلی قلمداد میشوند.
نویسنده سپس با ردّ مفهوم تعالی و اصالت متن اصلی ،به تأسی از ژاک دریدا ،در
توصیف ترجمه میگوید:
«چنین نیست که هر دال ،مدلولی ثابت و معنایی مشخا داشته باشد ،بلکه معنا در
زنجیرة پایانناپذیر دالها همواره به تعویق میافتد و تعویق مستمر معنا در شبکهای
مبتنی بر تفاوتهای داللتی رخ میدهد که «تفاوط »5نام دارد .و بدین ترتیب پرسشی
تازه مطرح میشود« :آیا اساساً امکان ترجمة «دقیق» و «پایانپذیر» یک متن و انتقال «تام
و تمام» داللتهای آن به نظامهای داللتی دیگر وجود دارد؟» اگر معنای هر دال با
کمک دالهای بعدی داللت پیدا میکند و این زنجیره هیچگاه متوقف نمیشود ،پس
ترجمه را نیب هرگب پایانی نیست و هر ترجمه به ترجمهای از یک ترجمه و تا بینهایت
ترجمه ادامه مییابد .ازاینرو چگونه میتوان از تطابق نعل به نعل متن ترجمه با متن
اصلی و اصیل سخن گفت؟ چگونه میتوان ترجمهای را بر ترجمهای دیگر مرجّح
دانست و دقیقتر؟ مگر اینکه به رابطه مطلق و محکم میان دال و مدلول قائل باشیم و
به امکان یافتن و انتقالپذیری مطلق و دقیق معنای نهایی متن در فرایند ترجمه باور
داشته باشیم .بر مبنای آنچه گفته شد هیچ ترجمهای را نمیتوان ترجمه موثق و رسمی
) (authorizedتلقی کرد که اساساً هیچ متنی نسبت به متنهای دیگر اصیلتر و مرجع
به شمار نمیرود .چه متن منبع در مقابل متن مقصد و چه یکی از ترجمههای یک متن
واحد .بدین ترتیب ترجمه بازسازی یا بازآفرینی یا بازنمایی انتقال معنی نیست بلکه به
تعویقافتادن و متفاوتشدن است .ترجمه بازی بی نهایت دالالت را تداوم میبخشد.
« 5تفاوط» با «ط» یک اصطالح دریدایی است که هم معنی تفاوت میدهد و هم به تعویق و تعلیق
انداختن( .توضیح نویسنده مقاله).
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اگر با نویسنده همصدا بشویم که رابطه مطلق و محکمی میان دال و مدلول وجود
ندارد و معنای نهایی متن بهطور مطلق و دقیق در فرایند ترجمه منتقل نمیشود ،آیا باید
بپذیریم که ترجمه غیرممکن است؟ یا دقت در ترجمه بیمعنی است؟ یا خطا بیمعنی
است؟ یا هیچ نوع معنایی از طریق ترجمه منتقل نمیشود؟ یا همه ترجمهها از یک
اعتبار برخوردارند؟ همه ما میدانیم که در عالم واقعیت ترجمه صورت میگیرد ،و
عموماً بر سرِ دقیقتربودن ترجمهای نسبت به ترجمهای دیگر اتفاقنظر وجود دارد و
هدف ترجمه شرکت در یک بازی نیست بلکه دستیابی به معنی است و همه ترجمه-
های اثری واحد در چشم عموم مردم از اعتباری واحد برخوردار نیستند.
بحث دربارة آراء دریدا را باید در جایی دیگر دنبال کرد اما چون در اینجا از آراء
دریدا در باب ترجمه به جهت دفاع از اغالط ترجمه استفاده شده است ،مناسبت دارد
که بپرسیم آیا اصالً نویسنده به مقولة «غلط» ،چه در درک متن و چه در انتقال متن،
اعتقاد دارد یا نه .پیمان خاکسار که اغالط بر ترجمه او گرفته شده خود ظاهراً به مقولة
«غلط» باور دارد چون بسیاری از اغالط را پذیرفته است ،اما نویسنده به این سؤال پاسخ
نمیدهد و با توسل به فلسفه منتقدان را مرعوب و صورت مسأله را پاک میکند .آنتونی
پیم ( )110 :2010دربارة دریدا چنین مینویسد:
دریدا وقتی ترجمههای فرانسوی هملت را بررسی میکند ،لحنی کامالً سنتی و
تجویبگرایانه به خود میگیرد و چون هیچ یک از ترجمهها را همتراز متن اصلی
نمیبیند لفظگرایانهترین ترجمه را ترجیح میدهد .درواقع در مقام نظریهپرداز دریدا
مسیر دیگری را پیش میگیرد اما در مواجهه با ترجمههای چاپ شده اقتدار زبانی خود
را حفظ میکند( .ص.)110 .

درواقع مشکلی که در برخی دیدگاههای فلسفی نسبت به ترجمه وجود دارد این
است که این دیدگاهها در مقام نظر به «غیرممکن بودن» ترجمه میرسند اما در مقام
عمل میبینیم که ترجمه صورت میگیرد با کنشهای مرتبط و مشابه .برای مثال همة
مترجمان سعی میکنند تا حد امکان دقیق باشند ،همه سعی میکنند که متنی هرچه
نبدیکتر به متن اصلی بنویسند ،همه سعی میکنند مرتکب خطا نشوند ،همه برای متن
اصلی اعتبار قائلند و باالخره همه به انتخاب برتر (اگر نه مطلق) اعتقاد دارند .هر نظریه
فلسفی دربارة ترجمه باید بتواند بین مفاهیمی مثل «عدم وجود معنی عینی»« ،عدم
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امکان انتقال مطلق و دقیق معنی»« ،عدم امکان قرائت واحد از متن» و کنشهای ترجمه-
ای در عالم واقع نوعی مصالحه ایجاد کند چون فالسفه نمیتوانند مثل سوفسطائیان
سخنی بگویند که با واقعیت در تضاد آشکار باشد.
در کار ترجمه من به مقولة «غلط» در کاربرد زبان اعتقاد دارم و غلط را آن چیبی
می دانم که در مورد آن اجماع وجود دارد و یا با بحث و گفتگو میتوان درباره آن به
اجماع دست یافت .البته برخی از مواردی که غلط به نظر میرسد در واقع مبتنی بر
درک یا ذوق فردی است و لذا در این موارد رسیدن به اجماع دشوار یا غیرممکن است.
ولی این به معنی نفی مفهوم غلط در کاربرد زبان نیست و روش غلطیابی در نقد
ترجمه را باید به شیوهای دیگر نقد کرد و به شیوهای دیگر از مترجمان دفاع کرد.
 .3روش غیرتطبیقی در ارزیابی ترجمه
روش دیگر برای ارزیابی ترجمه این است که متن ترجمه را با متن اصلی تطبیق ندهیم
بلکه متن ترجمه شده را در چارچوب فرهنگ مقصد و به عنوان متنی مستقل و با
عنایت به عناصری که در نوشتن آن دخیل بودهاند بررسی کنیم.
6
ریشه این شیوه نقد به رویکرد فرهنگی به مطالعات ترجمه برمیگردد  .رویکرد
فرهنگی گرایشی است به پژوهش درباره ترجمه که در اوایل دهه  90میالدی بوجود
آمد .افراد مهمی که مرتبط با این رویکرد هستند عبارتند از سوزان بسنت ،آندره لوفور
و بعداً الرنس ونوتی .در سال  1990سوزان بسنت و آندره لوفور کتابی منتشر کردند به
نام ترجمه ،تاریخ و فرهنگ  ،که مجموعه دوازده مقاله از نویسندگان مختلف بود .وجه
 6به غیر از روش غیر تطبیقی فوق که در رویکرد فرهنگی ترجمه مطرح شده است ،نظریه پردازان
کارکردگرا نیب به نوعی ارزیابی ترجمه معتقدند که غیرتطبیقی است( .نگاه کنید به ورمیر 1996 ،و نورد،
 )1997در این روش ،منتقد از حد تطبیق کلمات و ساختارهای متن اصلی و متن ترجمه شده فراتر
میرود و متن ترجمه شده و واکنش خواننده را مالک داوری خود قرار میدهد و در پی آن است که
ببیند آیا ترجمه توانسته کارکرد خاصی را در فرهنگ مقصد ایفا کند یا نه .در روش کارکردگرا ،ترجمه
«بازتولید» نیست بلکه «تولید» است .مترجم در پی آن است که متنی تولید کند با کارکردی که از قبل
برای آن تعریف کردهاند .این کارکرد لبوماً کارکرد متن اصلی در فرهنگ مبدأ نیست .بنابراین اگرچه
متن اصلی و ترجمه شباهتهایی محتوایی دارند اما مترجم بردهوار از متن اصلی تبعیت نمیکند و متن
ترجمه متنی مستقل به حساب میآید .در نهایت ترجمهای خوب است که کارکردی را که برایش
تعریف کردهاند بخوبی ایفا کرده باشد (لوژه.)2000 ،
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مشترک این مقاالت این است که همگی به ترجمه از منظر فرهنگ نگاه کردهاند و با
پرداختن به موضوعاتی مثل ایدئولوژی ،قدرت و تحول در ادبیات و اجتماع نقش
ترجمه را به عنوان نیرویی مؤثر در شکلگیری جوامع توصیف کردهاند .در این مقاالت
می بینیم که مترجمان فرهنگهای مختلف چگونه برای انتقال ایدئولوژی خود در متن
اصلی دخل و تصرف کردهاند و یا متن اصلی را براساس معیارهای ادبی رایج در جامعه
بازنویسی کردهاند تا موردپسند خواننده مقصد واقع شود .سوزان بسنت در کتاب
«مطالعات ترجمه ،روشی یکپارچه» ( )82 :1995درباره تمایل غالب در میان محققان
ترجمه در آن دوران میگوید:
در مقاالت اخیر محققان ترجمه بیشتر به موضوعات مرتبط با فرهنگ روی آوردهاند
تا به موضوعات مرتبط با زبان .ثانیاً ،محققان ترجمه را فعالیتی میبینند به قصد
برقراری ارتباط و نه فعالیتی به قصد انتقال موادی از یک زبان به زبان دیگر .ثالثاً آنچه
مورد توجه محققان است نقش ترجمه در فرهنگ مقصد است و نه نقش آن در فرهنگ
مبدأ .و باألخره متن از نظر آنها جبیی الیتجبی از جهان است و نه جبئی جداافتاده از
زبان .این موارد اشتراک در تحقیقات اخیر تصادفی نیست و لذا بیجهت نیست اگر
بگوییم رویکردی جدید در مطالعات ترجمه ایجاد شده است.

البته در تحقیقات ترجمه از منظر زبانی هم محققان به مسأله فرهنگ اشاره کیردهانید
ولی در شیوه فرهنگی مورد نظر بسنت و لوفور ترجمیههیا بیا معیارهیای کلییِ دقیت و
صییحّت و روانییی و وفییاداری توصیییف نمیییشییوند بلکییه چییون ترجمییه در بافییت
فرهنگیتاریخی صورت میگیرد با معیارهایی از قبییل قیدرت ،سیاسیت ،اییدئولوژی و
عرف و هنجار توصیف میشوند .در این روش ،واحد ترجمه کلمه یا متن نیسیت بلکیه
فرهنگ است و هنجارها ثابت نیستند بلکه همبمان با تحوالت در جامعه تغییر میکننید.
بنابراین وظیفه محقق و منتقد ترجمه ایین اسیت کیه ترجمیه را در بافیت فرهنگییاش
توصیف کرده و ببیند ترجمیه چیه نقشیی در فرهنیگ مقصید و بیین دو نظیام پیچییده
فرهنگی مبدأ و مقصد ایفا میکند.
آندره لوفور معتقد است ترجمه بازنویسی است؛ مترجم در خأل ترجمه نمیکند
بلکه در هنگام ترجمه خواه ناخواه تحت تأثیر پیشینه فرهنگی خود و هنجارها و
سیاست و ایدئولوژی حاکم بر جامعه است .از سوی دیگر هیچ مترجمی بدون هدف
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ترجمه نمیکند .بنابراین از آنجا که ترجمه برای هدفی خاص و تحت تأثیر عوامل
معینی انجام میشود ماهیتاً بازنویسی متن اصلی است .در مقدمه کتاب ترجمه ،تاریخ و
فرهنگ از قول ویراستاران کتاب آمده است:
تردیدی نیست که ترجمه نوعی بازنویسی متن اصلی است .مترجمان یا «بازنویسها»
قصدشان از بازنویسی هرچه که باشد از ایدئولوژی و شیوة نگارش معینی پیروی می-
کنند و در نتیجه در ادبیات دخل و تصرف میکنند تا ادبیات (بیگانه) در جامعه (خودی
آن ها) نقش معینی را ایفا کند .بازنویسی دخل و تصرف است و در خدمت قدرت.
بازنویسی در واقع حکم شمشیر دو دم را دارد .از یک سو به تحول ادبیات و جامعه
(مقصد) کمک میکند زیرا از طریق بازنویسی مفاهیم و ژانرهای جدید معرفی میشوند
و از این روست که تاریخ ترجمه تاریخ ابداعات ادبی و تحوالت فرهنگی نیب هست .از
سوی دیگر بازنویسی مانع نوآوری میشود و به تحریف و محدودیت میانجامد و در
عصری که همه چیب در معرض دخل و تصرف قرار دارد بررسی دخل و تصرفهایی
که در ادبیات ترجمه شده صورت میگیرد آگاهی ما را از جهانی که در آن زندگی می-
کنیم افبایش میدهد.

لوفور ( )1982اصطالح انکسار ) (refractionرا برای توصیف ماهیت متن ترجمه
شده بکار میبرد .متنی که انکساری است متنی است که برای مخاطبی دیگر یا در جهت
ایدئولوژی دیگر و یا به بیان و لحن دیگر نوشته شده است .به تعبیر لوفور« ،انکسار
عبارت است از اقتباس یک اثر ادبی برای مخاطبی دیگر و با هدف تأثیرگذاری بر او».
در جای دیگر میگوید« :متن انکساری اگرچه با متن اصلی مرتبط است ولی مستقل از
آن است و از قلمرو اختیار نویسنده متن اصلی خارج است .از آن مهمتر اینکه برای
اکثر خوانندگان متن انکساری ،این متن حکم متن اصلی را دارد (» )217 :1984
از نظر لوفور ،بازنویسی محدود به ترجمه نمیشود بلکه نوشتههایی از قبیل نقد،
معرفی ،خالصه ،اقتباس ،گلچین ادبی ،تاریخ و غیره رانیب در برمیگیرد .اما ترجمه
«آشکارترین» و «مؤثرترین» شکل بازنویسی است چون قادر است تصویر نویسنده یا اثر
متعلق به فرهنگی دیگر را فراتر از مرزهای فرهنگی خود منعکس کند(9 :2004( » .
یکی از مواردی که لوفور برای اثبات نظر خود ذکر میکند ترجمههای آلمانی،
انگلیسی و فرانسوی خاطرات آن فرانک است .در هرسه ترجمه که از اصل هلندی
صورت گرفته نمونههای دخل و تصرف ایدئولوژیک بسیار دیده میشود اما در ترجمه
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آلمانی تحریف به اوج خود میرسد .مترجم بخشهای مربوط به رفتار خشن آلمانیها
با یهودیان را حذف میکند یا از شدّت لحن میکاهد و درواقع کتاب را برای مخاطبین
آلمانی دهة  50که سعی می کنند گذشته آلمان در دوره نازیسم را فراموش کنند
بازنویسی میکند.
ترجمة ادبی بر فرهنگ مقصد اثر میگذارد اما فرهنگ مقصد هم محدودیتهایی بر
ترجمة ادبی اعمال میکند .لوفور در توصیف این محددیتها از مفهوم نظام استفاده
میکند اما نظام لوفور از جهت اجباء و اصطالحات از مفهوم نظام ایون زوهر متفاوت
است .لوفور در کتاب ترجمه ،بازنویسی و تحریف شهرت ادبی ( ،)1992اجبای نظام
ادبی را که همان محدودیتهای حاکم بر فرآیند ترجمه هستند به تفصیل شرح میدهد.
این اجبا عبارتند از :ایدئولوژی ،حامیان ،بوطیقای غالب و جهان کالم .هدف این اجبا
این است که نگذارند نظام ادبی از تحرک و پویایی بازبماند.
بدین ترتیب از منظر غیرتطبیقی ،اصول مطرح شده توسط نظریهپردازان رویکرد
فرهنگی بویژه آندره لوفور برای نقد و ارزیابی ترجمه به شرح زیر است:
.1
.2
.3
.4

.5

ترجمه متنی مستقل از متن اصلی است.
ترجمه براساس هنجارهایی صورت میگیرد که در فرهنگ مقصد از نظر فرهنگی
قابل قبول است.
ادبیات ترجمه شده به درجات مختلف جرح و تعدیل میشود.
بررسی متن ترجمه نباید در چارچوب پارادایم زبانی و استاتیک و وابسته به متن
اصلی و به شیوهای تجویبی ارزیابی شود بلکه باید آن را در بافت وسیعتری که
فرهنگ و جامعه باشد بررسی کرد.
هدف منتقد ترجمه هم توصیف هنجارها و انتخابها و استراتژیهای مترجمان
است و هم یافتن عوامل اجتماعی (افراد و بنیادها) مؤثر در انتخاب کتاب برای
ترجمه ،تولید و توزیع و روابط قدرت میان این عوامل و نیب بررسی تأثیرات
اجتماعی ترجمه هاست.

دیدگاه لوفور اگر در مورد تک تک ترجمههای ادبیِ صورتگرفته در ایران صادق
نباشد ،اما آنقدر هست که مترجمان و ناشرین ما همیشه از این وجهة اجتماعی و
سیاسی ترجمه آگاه بودهاند .وجود سانسور ،چه در دورة قبل از انقالب و چه بعد از آن
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حاکی از نقش ایدئولوژیک و سیاسی ترجمهها بوده است زیرا سانسور عمدتاً بر ممیبی
جنبههای سیاسی و ایدئولوژیک تمرکب داشته و دارد تا بر جنبههای زبانی متون ترجمه
شده .مترجمان ادبی هم خودشان صاحب ایدئولوژی هستند و هم اثری را ترجمه
میکنند که ایدئولوژیک است و هم در فضایی ترجمه میکنند که به همه چیب از منظر
ایدئولوژی نگاه می کند .درواقع ،نقش ایدئولوژی و قدرت و سیاست از همان آغاز ،مثالً
از ترجمة حاجی بابای اصفهانی گرفته تا به امروز ،آنقدر در ترجمه ادبی ایران مؤثر
بوده که اصالً میتوان تاریخ یکصد و پنجاه سال ترجمة ادبی در ایران را از منظر
ایدئولوژیک نوشت.
 .4نتیجهگیری
در مورد روش نقد ترجمة مبتنی بر غلطیابی گفتم که وجود اغالط در هر ترجمه حتی
در کشورهایی که ترجمه سازوکار حرفهای دارد اجتنابناپذیر است ولی آنچه باعث
میشود در ایران کمیّت و کیفیت اغالط ترجمه ،چه اغالط مرتبط با درک معنی و چه
اغالط مرتبط با انشای فارسی ،غیرعادی جلوه کند شرایط حاکم بر بازار عرضه و
تقاضای ترجمه است .به گواه تاریخ ترجمه ،مترجمان ما همیشه زباندانهای ببرگی
نبودهاند .نیاز به ترجمه آنقدر زیاد بوده و هست که کمبود مترجمان زباندان را افرادی
پُر کردهاند که اگرچه از حیث توانایی زبانی در حدّ اساتید نبودهاند اما آنقدر انگیبه
فرهنگی ،سیاسی یا اجتماعی داشتهاند که به خود اجازه ورود به عرصه ترجمه بدهند.
ترجمه ادبی در ایران همیشه یک نقش اجتماعی و سیاسی هم ایفا میکرده و به همین
دلیل از یک وجهة اجتماعی خاصی برخوردار بوده و فقدان قانون کپیرایت هم مبید بر
علت شده و این باعث شده پای خیلیها به درست یا نادرست به این حوزه باز شود.
نقدهای ترجمه هم که کارشان صرفاً غلطیابی است در ایران سابقة زیادی دارند .این
نقدها که نوعاً به متن اصلی اصالت میدهند و محدودیتها و دیدگاههای مترجم را در
نظر نمیگیرند و همه دغدغهشان این است که ،براساس تصوری از مفهوم تعادل ،ببینند
آیا مترجم متن اصلی را «دقیق» و «درست» ترجمه کرده یا نه ،حقایقی از وضعیت
ترجمه را آشکار میکنند اما حقایق مهمتری را پنهان میکنند و در مجموع ،به گواه
تاریخ ترجمه ،تأ ثیر چندانی بر بهبود روند ترجمه در کشور ندارند زیرا ترجمه در ایران
هم ضرورت است و هم متأثر از عوامل متعدد و مترجمان فقط یکی از این عوامل
هستند .بیتردید نقدهای جامعتر با لحنهای همدالنه سازندهتر هستند.
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روشهای ارزیابی ترجمه که محققان ترجمه پیشنهاد کردهاند از جهت نظری دید
خوبی به منتقد ترجمه میدهند زیرا در این روشها کموبیش تمامی عوامل دخیل در
ترجمه لحاظ شدهاند و نقدی که به تمامی عوامل نظر داشته باشد از دایرة تنگ زبانی و
مفاهیم دست و پاگیر «اصالت متن اصلی» و «دقّت» خارج میشود و این امکان را
بوجود میآورد که خواننده از منظری وسیعتر به متن ترجمه شده بنگرد.
اما شرایط ترجمه در ایران بهگونهای است که توصیف ترجمه یعنی بررسی ترجمه
و مترجم از منظر فرهنگی -سیاسی آگاهی بیشتری از وضعیت ترجمه به ما میدهد
چون ترجمه فعالیتی صرفاً زبانی نیست ،بلکه فعالیتی است اساساً فرهنگی -سیاسی که
از طریق زبان صورت میگیرد .کار مترجم صرفاً برقراری تعادل زبانی میان دو متن
نیست ،و کار ترجمه نیب در خأل صورت نمیگیرد .عوامل ادبی ،فرهنگی و سیاسی
بهناچار در کمّ و کیف ترجمه تأثیر میگذارند .بدینترتیب نقدهایی که بر زبانِ ترجمة
مترجمانی چون پیمان خاکسار نوشته شده اگر بر اهمیت فرهنگیِ انتخابهای او و نیب
تأثیرات فرهنگی -سیاسیِ احتمالی ترجمههای او نوشته شده بود تصور درستتری از
نقش و اهمیت مترجم بهدست میداد.
*****
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