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ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71626 :

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد

ﻫﺮدﻣﺒﯿﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را  ۱۷ ،۱۶ﻧﻔﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮهﺑﺎزی و ﻧﺎﺧﻨﮏ زدن اﺳﺖ ،از ﻫﺮدﻣﺒﯿﻠﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر ادﺑﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻮروی آﺛﺎر ادﺑﯽ
روﺳﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﯽای ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻋﺪهای ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ را دوﺑﺎره
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ،ﺳﺎلﻫﺎ از اﯾﺮان دور ﺑﻮد.
او اﻓﺰود :اﻣﺎ در ﺗﻬﺮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺞ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
در ﺟﺮﯾﺎن ادﺑﯿﺎت ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﺮ ﯾﺪﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺛﺮی را از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ ،زﺑﺎن ﻣﺎدریاش ﺑﺎﺷﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ وردﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ،
ادﺑﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش وارد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺎه دلﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ در ﺗﻬﺮان ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺠﺪد و ﻣﺘﻌﺪد از روی ﯾﮏ اﺛﺮ را ﮐﺎری ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
ﮐﭙﯽراﯾﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻮع روﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮐﺘﺎب را
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ اول آن را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﯾﺮادﻫﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را  ۱۷ ،۱۶ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮهﺑﺎزی و ﻧﺎﺧﻨﮏ زدن
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﭘﺲ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﯾﺮادﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۱۳ﺑﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮدن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ از اوﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟! اﯾﻦ ﻫﺮدﻣﺒﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ »ﺗﻮپﻫﺎی ﻣﺎه اوت« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰۰ﺳﺎل ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ،
زﺑﺎن ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺻﺮفوﻧﺤﻮ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﻫﻢ ﺳﻠﯿﻘﻪاش ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻘﺪر ،ﭼﻄﻮر و ﮐﺠﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﻋﺮض  ۱۰ﺳﺎل زﺑﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺮای اﻣﺮوزیﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻢ اﯾﺮادﻫﺎ و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ادﺑﯽ و ﺻﺮفوﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آن ﺧﻮشﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﺎی ﻗﺮن ۱۹
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ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺘﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮی ﻧﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و آﺛﺎر را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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