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چکیده
ترجمه آثار ادبی در ایران ،همواره تـابعی از شـرایس سیاسـی-اجتمـاعی ،رـرای هـا روشـنرکر و
ایدئولوژ مسلس در هر یک از دورهها تاریخی بوده است .یکی از مهمترین دورهها کـه رویـدادها
سیاسی-اجتماعی آن در تحوالت فرهنگی و ادبی و روشنرکر مؤثر بوده است ،دوره بـین سـا هـا
 4931تا  4993است .در این دوره ،حزب توده نسبت به دیگر جریانهـا فکـر و سیاسـی در او
توفّق بوده و در واقع نیرو پیشرو جریانها روشنرکر به حساب مـیآمـده اسـت .تیریبـام تمـام
نویسندران و مترجمان آن دوران یا مدتی عضو این حزب بودهاند و یا دست کم به لحاظ فکر بـه آن
ررای

داشتند .در پژوه

حاضر سعی شده است تا تأثیرات حزب توده و ایدئولوژ چپ در عرصه

انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مورد بررسی قرار ریرد .بدین منظور ،آثار ادبی ترجمـه شـده در لـو
سا ها  4931تا  4993مورد ارزیابی قرار ررفتهاند تا تأثیر و بازتاب این ایدئولوژ در سطح انتخـاب
مشخص شود .ازاینرو ابتدا با بررسی میدمهها مترجمان و نظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه
نویسندران و موضوع و محتوا آثار ادبی آنها پرداختهاند ،آثار ادبی همسو با مؤلرهها معنایی آشـکار
و پنهان ترکر چپ دستهبند شده است و سپس با انتخاب مهمترین اثر از هـر دسـته و بـه کـارریر
نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا در آن ،شاهد دیگر بر همسو بودن آثار با ایـن ترکـر خـواهیم
یافت .نتایج نشان میدهد که این مؤلرـههـا معنـایی در آثـار آمـوزه رئالیسـم سوسیالیسـتی ،ادبیـات
نویسندران چپررا و تا حدود آثار ادبی رئالیستی نمود مییابند و بی
شده جهت ترجمه در آن دوران در این سه دسته قرار میریرند.
کلیدواژهها :حزب توده ،ایدئولوژ چپ ،انتخاب آثار ادبی ،ترجمه.
____________________________
تاريخ دريافت 2314/4/12 :تاريخ پذيرش2314/1/12 :

از نیمی از آثار ادبـی انتخـاب
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 .2مقدمه

ترجمه آثار ادبی در ایران همواره تابعی از شرایس سیاسی-اجتمـاعی ،رـرای هـا روشـنرکر و
ایدئولوژ مسلس در هر یک از دورهها تاریخی بوده است.هر زمان که در جامعـها اختنـا وجـود
دارد و نویسنده نمیتواند بازتاب درستی از جامعه ارائه دهد ،ترجمه نی
میتواند در بازتاب خواستهها رروهها مختلف جامعه نی

برجستهتر پیـدا مـیکنـد و

ویژها ایرا کند (مسعود نیـا و رخشـا،

 ،4933ص  .)34از اینرو در هر دوره ،مترجمان با توجه به باورها ،ررای ها روشـنرکر و دیـدراه
رروه سیاسی یا اجتماعی مشخصی دست به ترجمه آثار ادبی خاصـی زدهاند.بـدین ترتیـآ آثـار ادبـی
ترجمه شده در هر دوره مشخصاتی کلی دارند که از وضعیت فرهنگی ،سیاسی-اجتمـاعی ،ایـدئولوژ
و باورها روشنرکر مسلس سرچشمه میریرند (میرعابدینی،4911 ،

 ،4صـص  .)41-49یکـی از

مهمترین و مشهورترین دورهها تاریخی معاصر در ایـران کـه رویـدادها سیاسـی-اجتمـاعی آن در
تحوالت فرهنگی و روشنرکر مؤثر بوده است ،دوره فعالیت رسمی حزب توده و سـلطه ایـدئولوژ
چپ یعنی فاصله بین سا ها  4931تا  4993میباشد .حزب تـوده از همـان آزـاز فعالیـت خـود در
سا  ،4931توجه زیاد به ترجمه نشان داد و رهوارها برا پـرور

بهتـرین روشـنرکران ایرانـی از

جمله مترجمان شد؛بهلور که از سا ها  4931به بعـد ازلـآ مترجمـان آثـار ادبـی از روشـنرکران
سیاسی بودند و چپررایان سهم مؤثر در کـار ترجمـه داشـتند (امیرفریـار ،4931 ،ص )01؛بنـابراین
بررسی تأثیرات حزب توده در زمینه ترجمه در خور توجه و تحییق است و ایـن نوشـته بـدون پـی -
داور بر آن است تا بداند که جدا از نروذ رسترده و چشمگیر این حزب در میـان روشـنرکران ،آیـا
در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه نیز میتوان تأثیر این حزب و ایدئولوژ چپ را مشاهده کـرد و بـه
ماهیت این ترجمهها در دهها که رذشت پی برد؟ این پرسشی است که در لو میاله سعی مـیشـود
به آن پاسخ داده شود.
اهمیت این میاله نیز از آن جهت است که این دوره زمانی در پـژوه هـا مختلـف کمتـر مـورد
توجه قرار ررفته است و بهندرت تحیییی را مـیتـوان یافـت کـه ترجمـههـا ایـن دوره را از منـا ر
مختلف به نید یا بررسی رذاشته باشد و امید است که پـژوه
بررسی بیشتر این موضوع باشد.

حاضـر نیطـه عطرـی بـرا تحییـق و

سال چهل و هشتم
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از پرداختن به بحث اصلی ،برا پاسخ به پرسشی که در میدمه مطرح شد ،قبل از هر چیـز

به تعاریف ایدئولوژ و تأثیر آن بر متـرجم و فرآینـد ترجمـه از منظـر مطالعـات ترجمـه خـواهیم
پرداخت .سپس به معرفی حـزب تـوده و نیـ

آن در ترجمـه و نیـز جـذب روشـنرکران خاصـه

مترجمان در فاصله بین سا ها  4931تا  4993میپردازیم؛ودرنهایت بـا بررسـی میدمـههـا آثـار
ادبی ترجمه شده و نظریات محییین ادبی به دستهبند آثار همسو با ترکر چپ خواهیم پرداخـت و
با به کارریر نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا در مهمترین اثر ادبی ترجمه شده از هـر دسـته
شاهد دیگر بر همسو بودن آن با این ترکر خواهیم یافت و درصدد پاسخگویی بـه پرسـ

میالـه

برمیآییم.
 .1پیشینه تحقیق
 2.1تعاریف ایدئولوژی

ایدئولوژ اصطالحی است که از دیدراه صاحآنظران مختلف دارا تعـاریف و معـانی متعـدد
میباشد .صاحآنظرانی که از لحاظ فکر تا حدود به مارکسیسم ررای

دارند ،مرهوم ایدئولوژ را

در بافت سیاست و قدرت بررسی کردهاند (آسیایی ،4939 ،ص  .)403-404در این معنا ،ایدئولوژ بـه
مجموعها از افکار و اعتیادات الال میشود که به صورت ابزار برا سلطه از جانآ حاکمیـت در
نظر ررفته میشود و انسانها را از دستیابی به دان

حیییی درباره جامعه باز میدارد و موجآ میشـود

به تصویر اشتباه از واقعیت دست یابند (ایگلتون ،4933 ،ص )39؛و اما صاحآنظران دیگر ایدئولوژ
را در مراهیم رستردهتر و معنایی که از نظر سیاسی خنثی و جنبه انتیاد آن کمتر است ،به کار میبرنـد.
از دید آنها ایدئولوژ مجموعها از افکار و اعتیادات است که اصو افراد و رروهها خـاص و نیـز
رابطه آنها با جهان الرافشان را مشخص میسازد (کالزادا پرز ،3119 ،نیل شده در آسـیایی ،4939 ،ص
 .)403در همین رابطه ،حتیم و میسن ( ،4330نیـل شـده در آسـیایی ،4939 ،ص  )409ایـدئولوژ را
مجموعها از فرضیات تعریف میکنند که اصو و عیاید رروهها اجتماعی و سیاسی را نشان میدهد
و درنهایت در قالآ زبان عرضه میشود .در این پژوه  ،ضمن توجه به تعاریف ارائـه شـده ،تعریـف
حتیم و میسن از ایدئولوژ به عنوان راهنما اصلی کار بررزیده شده است.
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2.2.1تأثیر ایدئولوژی بر مترجم و فرآیند ترجمه

آراهی از پیچیدری فرآیند ترجمه و همچنین اجتناب از دیدراهها زبانشناسانه کـه ترجمـه را بـه
عنوان یک فرآیند انتیا لغات از متنی به متن دیگر میدیدند ،منجر به تشخیص اهمیـت ایـدئولوژ در
ترجمه شد .بر اساس ررتهها آلوارز و ویدا ( ،4331ص  )3در پس تمامی انتخابها متـرجم اعـم
از حذف ،اضافه ،انتخاب لغات و قرار دادن آنها یک کن

آراهانـه وجـود دارد کـه تـاریخ متـرجم و

محیس اجتماعی-سیاسی الراف و و یا بهعبارتیدیگر فرهنگ و ایـدئولوژ ا

را آشـکار مـیسـازد.

در حیییت مترجمان دارا یک نوع ایدئولوژ هستند که از همان ابتدا ترجمـه خـود را نشـان مـی-
دهد .انتخاب کتابی خاص جهت ترجمه نشاندهنده یـک ایـدئولوژ خـاص اسـت (فـرحزاد،3111 ،
نیل شده در آسیایی ،4939 ،ص  .)409نیومارک ( ،4334نیل شده در محمـد  ،4931 ،ص  )314نیـز
نشان میدهد که حتی انتخاب متن جهت ترجمه نیز تحـت تـأثیر ایـدئولوژ اسـت .همچنـین تـور
( ،4333ص  ) 14مرهوم هنجارهـا را کـه دارا اشـتراکات زیـاد بـا ایـدئولوژ اسـت ،در مطالعـات
ترجمه به کار میبرد و عنوان میکند که هنجارها در تمامی سطوح ترجمه از انتخـاب مـتن تـا مراحـل
نهایی تأثیر میرذارد .یکی از هنجارهایی کـه تـور بـه بررسـی آن مـیپـردازد ،هنجارهـا میـدماتی
(نخستین) است که در واقع این هنجارها ،خس مشی ترجمـه و سـو ترجمـه را کنتـر مـیکننـد .در
همین راستا ،خس مشی ترجمه به آن عواملی باز میرردد که انتخاب انواع متون جهت ترجمـه در یـک
زبان ،فرهنگ و یا زمان خاص را تعیـین مـیکننـد (تـور  ،4333 ،ص  .)33ازایـنرو انتخـاب کتـاب
جهت ترجمه از سو مترجم میتواند نشان دهنده ایدئولوژ باشد.
 1.1حزب توده و نقش آن در ترجمه

حزب توده ،بزرگترین و مؤثرترین نیرو سیاسی مـرتبس بـا مارکسیسـم و مـرو اصـلی جریـان
کمونیستی بین سا ها  4931تا  4993در ایران بود که در پی فروپاشـی حکومـت رضاشـاه در سـا
 4931پدید آمد و تا کودتا  33مرداد  4993به فعالیت خود ادامـه داد (بهـروز ،4931 ،ص .)33میـارن
با رو کار آمدن این حزب ،موجی عظیم از فعالیتها سیاسی ،اجتماعی و فرهنگـی خاصـه ترجمـه
آثار ادبی پدیدار میشود؛ بهلور که فاصله بین سا هـا  4931تـا  4993را «دوره انرجـار ترجمـه در
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ایران» (خجسته رحیمی و شبانی ،4933 ،ص  )13میدانند و شروع نهضت واقعـی ترجمـه را بـه ایـن
دوره نسبت دادهاند(سیار ،4913 ،نیل شده در میرعابدینی ،4933 ،صص.)31-33
در فاصله بین سا ها  4931تا  ،4993حزب توده عالوه بر نی
تحوالت سیاسی-اجتماعی داشت ،از همان آزاز فعالیت

فعا و تأثیر جد کـه در رونـد

به ادبیات ،هنر و خاصه ترجمه توجـه زیـاد

نشان داد ،افراد را به خواندن کتاب وآثار نویسندران مختلف تشویق میکرد ،در زمینه ترجمـه و انتشـار
داستانها کوتاه و رمانها خارجی فعا بود و با به راه انداختن روزنامـههـا ،ماهنامـههـا و نشـریات
پرنروذ مختلف از جمله "مردم"" ،پیام نو" و "سیاست" به معرفی نویسندران مختلف و آثارشـان مـی-
پرداخت و مباحث نظر مربوط به هنر و ادبیات را برا روشنرکران مطـرح مـیکـرد (امـامی،4931 ،
ص 13؛ خسروپناه ،4933 ،ص 311؛ مسعود نیا و رخشا ،4933 ،ص  .)34بهلور کـه در ایـن دوره
مبانی نظر رئالیسم سوسیالیستی یا همان ادبیات متعهد به باورها حزبی از سو حـزب تـوده بـرا
اولـین بــار در ایـران مطــرح و تبلیـ شــد (نـوابی ،4933 ،ص 33؛ خســروپناه ،4933 ،ص  )311و در
نخستین کنگره نویسندران ایران که به رهبر حـزب تـوده و بـا شـرکت برجسـتگان فرهنـگ و ادب
بررزار شد ،رئالیسم سوسیالیستی به عنوان راه اصلی ادبیات معرفی رردید(میر عابـدینی ،4911 ،صـص
439-433؛ میرعابدینی ،4900 ،صص  .)310-311آموزه رئالیسم سوسیالیسـتی از همـان آزـاز فعالیـت
حزب توده مورد توجه اعضا آن بود و از لریق ترجمه داستانها کوتاه و رمانهـایی از ایـن آمـوزه
در نشریات این حزب مطرح میشد (خسروپناه ،4933 ،ص  .)343در واقع با رو کـار آمـدن حـزب
توده و روا چپررایی و شکلریر افکار مارکسیستی ،ترجمه آثار آموزه رئالیسم سوسیالیسـتی ،آثـار
نویسندران چپررا و یا نویسندرانی که چپررایـان بـهرونـها بـه آنهـا نظـر داشـتند ،روا یافـت
(هاشمی ،4933 ،ص  )30و این حزب توانست لی یک دهه فعالیت رسمی با پـرور

دادن شـمار

از اعضا و هواداران خود بدنه اصلی تولیدرران ادبیات چپررا را چـه در زمینـه تـألیف و چـه ترجمـه
تشکیل دهد (آذرنگ ،4939 ،ص  .)431البته ذکر این نکتـه خـالی از لطـف نیسـت کـه در ایـن دوره
عالوه بر ترجمهها آثار مذکور ،آثار نویسندران و شاعرانی که از دیگر مکاتآ ادبی پیرو مـیکردنـد
نیز ترجمه و چاپ میشد (خسروپناه ،4933 ،ص )341؛بـهلـور کـه فعـاالن ادبـی از دهـه  4931تـا
 4993به عنوان سا هایی سازنده و دوره مطرح شدن مکتآهـا فرهنگـی رونـارون و رشـد آرـاهی
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سیاسی و ادبی یاد میکنند و فضا ترجمه در این دوره را متنوع و زنده میدانند (رلستان ،4933 ،نیـل
شده در میرعابدینی ،4933 ،ص .)414
 3.1حزب توده و روشنفکران (مترجمان)

در فاصله بین سا هـا  4931تـا  ،4993حـزب تـوده بـا مشـی مـردمسـاالرانه و شـعار تغییـر و
درررــونی اساســی جامعــه توانســت نرــوذ رســترده و چشــمگیر در قشــرها مختلــف اجتمــاعی
بهخصوص لبیات متوسس یابد و شمار بسیار از نویسندران ،شاعران ،مترجمان و روشـنرکران را بـه
حزب و برنامهها آن عالقهمنـد کنـد (آبراهامیـان ،4930 ،ص 110؛ آبراهامیـان ،4933 ،ص  .)319در
واقع این حزب لی یک دهـه فعالیـت ،رهـوارها شـد کـه بهتـرین روشـنرکران ایرانـی در درون آن
پرور

یافتند و با آن رابطه فکر برقرار کردند .در این دوره ،چپررایان توانسـتند بـا ایجـاد تشـکل-

ها فکر و جررهها هماندیشی و نیز داشتن صنعت نشر و امکانات چاپی ،ماهنامـههـا ،مجـالت و
روزنامهها مختلف ،همکار بسیار از صاحآقلمان از جملـه نویسـندران ،شـاعران و مترجمـان را
جلآ کند و به صورت یک پاتو روشنرکر برا آنان درآید .بسیار از این روشنرکران که هر یـک
بهرونها از ررای ها چپ تأثیر ررفته بودند ،چه آنها که از اعضا حزب بودنـد و چـه وابسـتگان
و عالقهمندان متمایل به چپ در زمینه ترجمه کتاب فعا شـدند (آذرنـگ ،4939 ،صـص )431-433؛
بهلور که پس از شهریور  4931ازلآ مترجمان از روشنرکران سیاسی بودند و چپررایـان و افـراد
که از خاستگاه حزب توده برآمده بودند ،سهم مؤثر در کار ترجمـه داشـتند (امیـر فریـار ،4931 ،ص
 .)01ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از روشنرکران آن دوران الزامـام چـپرـرا نبودنـد و
تنها اندیشهها آزاد خواهانه داشتند (آذرنگ ،4939 ،ص .)431
 .3روش تحقیق

چهارچوب تحیییی برا ارزیابی و تحلیل دادهها ،مؤلرهها معنایی آشکار و پنهان اندیشه چـپ و
مارکسیستی هستند که بر اساس آنها آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا هـا  4931تـا 4993

مورد تجزیهوتحلیل قرار ررفتهاند .این آثار با توجه به فهرست کتابها فارسی شده چاپی از آزـاز تـا
سا  4901که از سو بنیاد پژوه ها اسالمی آستان قدس رضـو انجـام شـده ،مجمـوع  311اثـر
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ادبی از ادبیات کشورهایی که در لو این سا ها بیشتر مورد توجه بودهاند ،میباشد .بدین ترتیآ ابتـدا
با بررسی میدمهها آثار ادبی ترجمه شده و نظریات محییین ادبی که به معرفـی پیشـینه نویسـندران و
موضوع و محتوا آثار ادبی آنها پرداختهاند ،آثار ادبی همسو با ترکـر چـپ دسـتهبنـد و سـپس بـا
انتخاب مهمترین اثر از هـر دسـته و بـه کـارریر نظریـه جامعـهشناسـی ادبیـات لئـو لوونتـا در آن،
تجزیهوتحلیل شدهاند تا شاهد دیگر مبنی بر همسو بودن این آثار با ترکر چپ یافت شود .در بخـ
زیر مؤلرهها معنایی آشکار و پنهان اندیشه چپ و مارکسیسـتی کـه معیارهـا ارزیـابی ایـن تحییـق
هستند و در آثار ادبی نویسندران مختلف میتوان نمود آنها را یافت و همچنین نظریه جامعـهشـناختی
ادبیات لئولوونتا  ،تعریف و مشخص شدهاند:
مؤلفههای معنایی آشکار و شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتاند از:

 .4تضاد میان لبیات اجتماعی و اقتصاد
 .3ترسیم زندری پرولتاریا (کاررران) ،دهیانان ،تودههـا زحمـتک

و مـردم فییـر و رخـوت زده

(لبیات پایین جامعه)
 .9ابراز نوعی دلسوز و تیدس قائل شدن برا لبیات پایین جامعه و تحییر و بیزار نزدیـک بـه
کینه از لبیه بورژوا یا سرمایهدار (لبیات باال جامعه)
.1ترسیم از خودبیگانی ناشی از استثمار لبیات پایین جامعه و رسیدن به آراهی لبیاتی
 .3ترسیم مبارزات انیالبی لبیات پایین جامعه در راه وقوع انیالب (سوسیالیستی)
 .1ترسیم جامعه هماهنگ و بیلبیه کمونیسم
.0آموز

نظریات کمونیسم و تعلیم روح سوسیالیسم

 .3ایدئولوژ ها سرکوبررایانه مراجع و قدرتهـا مـذهبی (کـار مـارکس مـذهآ را افیـون
تودهها میداند که به واسطه آن افراد فییر و با ایمان را از هر آنچه که نصـیآ آنهـا شـده ،راضـی نگـه
میدارند) (تایسون ،4333 ،ص .)33
این مؤلفهها در دو دسته از آثار ادبی نمود مییابد:

 .2آثار ادبی آموزه رئالیسم سوسیالیستی که این مؤلرهها بهرونها ایـدئولوژیک ،تبلیغـی و جهـتدار
در این آثار نمود مییابند بهلور که نویسنده ملزم به وفادار مطلق از آرمانها سوسیالیسـم و اصـل
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مبارزه لبیاتی و همچنین اتخاذ یک موضع پرولتاریایی و دور از آلودریها فرهنگ بورژوایی مـی-
باشــد (لوکــا  ،4934 ،صــص3-1؛ ایگلتــون ،4933 ،ص 13؛ ســاچکوف ،4913 ،صــص 311-319؛
کالرنبون ،4334 ،صص 499-494؛ شمیسا ،4934 ،ص )31
 .1آثار ادبی نویسندگان چپگرا که اررچه آثارشان در دسته رئالیسم سوسیالیستی نمـیرنجـد و بـه
این اندازه ایدئولوژیک ،تبلیغی و جهتدار نیستند اما هر یک بهاندازها دربردارنده این مؤلرههـا هسـتند
و با ترکر چپ همسو میباشند.
مؤلفههای معنایی پنهان اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتاند از:

.4پتانسیلها اعتراضی و المانها انتیاد
.3ترسیمی حیییی و عینی از واقعیت و وضعیت موجود
 .9در تیابل قرار دادن خواننده با وضعیت موجود
 .1نری وضـعیت موجـود و تغییـر آن (کـالرنبون ،4334 ،صـص 499-494؛ مـارکوزه ،4933 ،ص
.)310
این مؤلرهها عالوه بر آثار دو دسته او  ،در آثار ادبی رئالیستی نمود مییابد که این آثـار بـا دیـد
عینی و دقیق واقعیات زندری و مسائل اعما اجتماع ،واقعیات مربوط بـه زنـدری تـودههـا و لبیـات
پایین جامعه و دردها اجتماعی آنان را به تصویر میکشد و به ترسـیم قهرمانـان از تـودههـا مـردم،
لبیات متوسس شهر و یا کاررران ،ترسیم کینه نسـبت بـه بـورژواز و لبیـات بـاالتر مـیپـردازد و
درنهایت به انتیاد از وضعیت موجود و در تیابل قرار دادن خواننده با وضع موجود و در نتیجـه نرـی و
تغییر آن اقدام میکند (حیدریان ،4933 ،صـص 910-911؛ سـید حسـینی ،4 ،4930 ،صـص -301
331؛ شمیسا ،4934 ،ص  .)39ذکر این نکته حائز اهمیـت اسـت کـه برخـی از مؤلرـههـا آشـکار و
شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی را نیز میتوان تا حدود در ادبیات رئالیستی یافت.
و اما نظریه جامعهشناسی ادبیات لئو لوونتا که برا ارزیابی و تحلیـل مـتن مهـمتـرین اثـر از هـر
دسته از آن استراده میشود دارا چهار حوزه اساسی میباشد که عبارتانـد از «محتـوا کـارکرد :
ادبیات عامهپسند چه کارکرد دارد؟ تسکین دهنده یـا آموزشـی؟ ایسـتار نویسـنده :مـیتـوان دیـدراه
نویسنده را از خال نگاه او در آثار

و شخصیتها آفریـده او تـا حـد زیـاد درک کـرد؛ میـرا
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فرهنگی :ویژریها اجتماعی چه لور در اثر توصیف میشوند؟ نی

1

محیس اجتماع :تـأثیر مجموعـه-

ها اجتماعی رونارون ،نظارت اجتماعی و پیشرفتها فنی» (لوونتا  ،4931 ،نیـل شـده در جـواد
یگانه و ترنگساز  ،4934 ،صص  .)9-3در این پژوه  ،دومین حـوزه یـا بـهعبـارتیدیگـر بررسـی
دیدراه نویسنده مد نظر قرار ررفته است .هر چند که با بررسی میدمههـا آثـار ادبـی ترجمـه شـده و
نظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه نویسندران و موضوعات اصلی آثار ادبـیآنهـا پرداختـهانـد
سعی در رنجاندن نویسندران و آثارشان در  9دسته رئالیسم سوسیالیستی ،نویسندران چـپرـرا و نیـز
آثار رئالیستی داریم اما از این لریق نیز میتوان تأیید دیگر برا همسـو بـودن نویسـنده و اثـر

بـا

ترکر چپ پیدا کرد.
 .4ارائه و تحلیل دادهها

با بررسی فهرستها موجود در مورد آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا هـا  4931تـا
 4993مشخص شد که آمار دقییی از ترجمه این آثار در ایران وجود ندارد.بااینهمـه در ایـن پـژوه ،
فهرست کتابها فارسی شده چاپی از اوان نشر تا سا  4901که از سو بنیاد پژوه هـا اسـالمی
آستان قدس رضو انجام شده است ،مورد استراده قرار ررفتـه اسـت کـه تـدوینکننـدران آن اذعـان
دارندکه با رایزنیها بسیار کوشیدهاند تا فهرستی ارائه کنند که تـا حـد امکـان عـار از کاسـتیهـا
کتابشناسیها موجود دیگر باشد (ناجی نصرآباد  ،نیل شـده در باشـتنی و همکـاران،4 ،4931 ،
ص بیست و چهارم).
بر اساس این فهرست ،مجموع  311اثر ادبی از ادبیات کشورهایی که در لو سـا هـا  4931تـا
 4993بیشتر مورد توجه بودهاند ،ترجمه شده است4؛ بهلور که ترجمه آثار ادبـی نویسـندران روسـی
در صدر ترجمهها آن دوران قرار دارد و  31اثر از  49نویسنده روسی بـه فارسـی ترجمـه مـیشـود.
آثار ماکسیم رورکی ( 99اثر) بی

از دیگر نویسندران روسی مورد توجه مترجمـان ایرانـی قـرار مـی-

ریرد .پس از رورکی ،آنتوان چخوف ( 49اثر) ،لئو تولستو ( 41اثـر) ،فئـودور داستایوفسـکی ( 3اثـر)
 1این تحییق مستخر از پایاننامه کارشناسیارشد اینجانآ میباشد ،در صورت نیاز به فهرست کامل این آثار ادبی ترجمه
شده که شامل ادبیات هر کشور ،نام نویسنده ،نام اثر ،نام مترجم ،سا نشر و محل نشر و ناشر به ترکیک میباشد ،میتوانید
با محییین تماس حاصل نمایید.
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ایوان توررنیف ( 0اثر) ،ایلیا ارنبورگ ( 1اثر) ،آلکساندر پوشـکین ( 3اثـر) ،نیکـوال رورـو ( 1اثـر)،
میخائیل لرمانتوف ( 9اثر) ،میخائیل شولوخوف ( 3اثر) نیکوال آستروفسـکی ،نیکـوال چرنیشرسـکی
و ساموئل مارشاک (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
ادبیات فرانسـه بـا ترجمـه  01اثـر از  31نویسـنده در ردیـف دوم قـرار دارد .از میـان نویسـندران
فرانسو ،آثار آناتو فرانس بی

از نویسندران دیگر مورد توجه مترجمان قرار میریرد .و بـا  41اثـر

در صدر ترجمهها قرار دارد .پس از و امیل زوال ( 1اثر) ،ژان پل سارتر ( 3اثر) ،آنوره دو بالزاک ،رـی
دو موپاسان (هر کدام  1اثر) ،هانر باربوس ،ژان برولر (ورکور) ،هانر بـوردو ،میشـل زواکـو ،آنـدره
ژید ،موریس مترلینگ و ویکتور هورو (هر کدام  9اثـر) ،لـویی آرارـون ،آلبـر کـامو ،ژان الفیـت ،پییـر
لوئیس (هر کدام  3اثر) ،استاندا  ،آلکساندر دوما ،رومن روالن ،ژان ژاک روسـو ،رسـتاو فلـوبر ،شـار
لوئی منتسکیو ،فرانسوا موریاک و اوژن یونسکو (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
بعد از ادبیات فرانسه ،ادبیات آلمان با ترجمه  11اثر از  3نویسنده در ردیف بعد قـرار دارد و آثـار
اشتران تسوایک ( 33اثر) در صدر همه ترجمهها میباشد .عالوه بر ترجمه آثار و  ،ترجمه آثار آرتـور
شنیتسلر ،فردری

شیلر ،فرانتس کافکا ،یوهـان ولرگانـگ روتـه و تومـاس مـان (هـر کـدام  3اثـر) و

همچنین راینر ماریا ریلکه و آنا زررس (هر کدام  4اثر) قرار دارند.
ادبیات انگلیس با ترجمه  30اثر از  41نویسنده نیز در رده بعد قـرار داردو آثـار اسـکار وایلـد (3
اثر) در صدر ترجمهها میباشد .پس از و ،جور برنارد شاو ،ویلیام شکسپیر و ویلیام سامرسـت مـوام
(هر کدام  1اثر) ،جور اورو  ،شارلوت برونته ،جان بوینتن پریستلی ،رابرت ترسا یـا (نونـان) ،دافنـه
دوموریه ،چارلز دیکنز ،د ا الرنس،ا جی ولز (هربرت جـور ولز)،آتـل لیلیـان ویـنآ و آلـدوس
لئونارد هاکسلی(هر کدام  4اثر) قرار دارند.
و درنهایت ادبیات آمریکا با ترجمه  33اثر از  1نویسنده قرار دارد که جک لنـدن ( 3اثـر) در صـدر
آنها میباشد .پس از آن میتوان به مارک تواین ( 1اثر) ،ارنست همینگو ( 1اثر) ،جان اشتاینبـک (3
اثر) ،ادرار آلن پو و ماررارت میچل (هر کدام  4اثر) اشاره کرد .همچنین از ادبیـات آمریکـا جنـوبی،
میتوان به خورخه آمادو برزیلی با ترجمه  4اثر نیز اشاره کرد.
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در این دوران ترجمه آثار نویسـندرانی از اروپـا شـرقی ماننـد آرتـور کسـتلر ( 3اثـر) و الیـو
زیالهی ( 4اثر) از مجارستان و کار چاپک ،ژولیوس فوچیک و یاروسالو هاشک (هر کـدام  4اثـر) از
چکاسلواکی نیز انجام شدکه به ررته حسن میرعابدینی ( ،4933ص  )31این نویسـندران تـا آن زمـان
ناشناخته مانده بودند.
بررسی آثار ادبی ترجمه شده در این دوره به منظور همسو بودنشـان بـا مؤلرـههـا معنـایی ترکـر
چپ به دلیل تنوع ترجمه آثار ادبی کمی دشوار بـه نظـر مـیرسد؛اماضـمن بررسـی میدمـههـایی کـه
مترجمان بر آثار ادبی ترجمه شده در این دوره نوشـتهانـد و نظریـات محییـان ادبـی در مـورد پیشـینه
نویسندران مختلف و مضامین آثارشان ،متوجه نیاط اشتراکی ،آشکار یا در لرافه معنا ،میـان نویسـندران
مختلف و آثارشان شدیم که به دلیل شرایس سیاسی خـاص ایـن دوره اسـت .در ادامـه بـا دسـتهبنـد
نویسندران مختلف و آثارشان به معرفی نویسندران و آثار همسو با ترکر چپ پرداخته و سـپس بـا بـه
کارریر مد لوونتا در مهمترین و شاخصترین اثر از هر دسـته شـاهد دیگـر بـر ادعـا همسـو
بودن اثر با ترکر چپ یافته تا تأثیر ایدئولوژ چپ در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مشخص شود.
 2.4آموزه رئالیسم سوسیالیستی

همانلور که در رو

تحییق عنوان شد ،مؤلرهها معنایی آشکار و شاخص ترکر چپ بـهرونـه-

ا ایدئولوژیک ،تبلیغی و جهتدار در آثارآموزه رئالیسم سوسیالیستی یا همان ادبیـات رسـمی-حزبـی
نمود مییابد .رئالیسم سوسیالیستی از همان آزاز فعالیت حزب تـوده ،مـورد توجـه اعضـا آن بـود و
لبعام مترجمانی تحت تأثیر این حزب دست به ترجمه آثار از این آموزه ادبی زدند بهلور که آثـار
از رورکی ،شولوخوف،آستروفسکی وچرنیشرسکی در این زمینه ترجمه شد که با  90اثر  41درصـد از
حجم آثار ادبی ترجمه شده در فاصله میان این سا ها را تشکیل میدهد.
ماکسیم گورکی را آفریننده آموزه ادبی رئالیسم سوسیالیستی و نویسنده پرولتر نامیدهانـد (هاللیـان،
نیل شده در رورکی ،4939 ،ص 43؛ نوشین ،نیل شده در رورکی ،4991 ،ص 0؛ محجوب ،نیل شـده
در لندن 4991 ،الف ،ص  .)9در آثار که در فاصله میان این سا هـا از رـورکی ترجمـه شـده اسـت،
زندری لبیات استثمار شده و بینوا جامعه مانند کـاررران ،دهیانـان و تـودههـا زحمـتک  ،مظـالم
استثمارکنندران و لبیه بورژوا و همچنین مبارزات لبیه پرولتاریا علیـه لبیـات سـرمایهدار بـه تصـویر
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کشیده شده است (هاللیان ،نیل شـده در رـورکی ،4939 ،ص 40؛ کسـمایی ،نیـل شـده در رـورکی،
 ،4933ص 1؛ نوشین ،نیـل شـده در رـورکی ،4991 ،ص 3؛ صـاد  ،نیـل شـده در رـورکی،4994 ،
صص )1-9؛ آثار که برندهترین سالح بر ضد لبیه حاکم و بهترین وسیله بـرا بیـدار تـودههـا و
تدارک انیالب محسوب میشوند (هاللیان ،نیل شده در رورکی ،4939 ،صص.)41-3
داسـتانهـای

میخائیل شولوخوف نیز در نگـار

بـه شـیوه رئالیسـم سوسیالیسـتی رو مـیآورد

(شمیسا ،4934 ،ص  .)31در آثار که از این نویسنده در ایـن دوران ترجمـه شـده اسـت ،مصـائآ و
تیرهروز ها تودهها زحمتک

و نیـز دورههـا مختلـف انیـالب از جملـه انیـالب  4340اکتبـر

روسیه با شیوها واقعبینانه ترسیم شده و در آنها قهرمانان در راهها پیشرفت و جستجو عـدالت و
در لر و مسلک اشتراکی سوسیالیستی نمایانده میشوند (خانلر کیا ،4903 ،ص .)003
نیکوالی آستروفسکی نیز در نگار

اثر ترجمه شده خود تحت عنوان چگونه فـوالد آبدیـده شـد؟

به شیوه رئالیسم سوسیالیستی رو میآورد و در آن بـه ترسـیم زنـدری کـاررران و چگـونگی ایجـاد
پذیر

ایدئولوژ مارکسیسم و مبارزه آنها در راه پیروز سوسیالیسم میپردازد (بهرام ،نیـل شـده در

آستروفسکی ،4933 ،ص )3؛ودرنهایت تک اثر از نیکوال چرنیشرسکی تحت عنوان چـه بایـد کـرد؟
نیز در این دوران ترجمه شد که لونچارسکی در اولین کنگره نویسـندران شـورو کـه در آن رئالیسـم
سوسیالیستی به رسمیت شناخته شد ،آن را لالیهدار این آموزه بـه حسـاب آورد (ژکـولین ،4319 ،ص
 .)110و در این رمان به آموز

عیاید درخشان سوسیالیسم و بیان اندیشههـا و آرزوهـا درخشـان

و سعادتمند بشر در جامعه کمونیستی میپردازد و با وضوح کامل تضاد منافع لبیاتی اجتمـاع عصـر
خود را نشان میدهد و از لبیه خرده بورژواز کهنه پرست و نمایندران آن به شدت انتیاد مـیکنـد و
صحنه اجتماع سوسیالیستی آینده را مجسم میسازد (آذر ،نیل شده در چرنیشرسکی ،4991،ص .)43
 2.2.4تحلیل مادر نوشته ماکسیم گورکی ترجمه علی اصغر سروش ()2313

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار ترجمه شده در این دوران را که میتوان در ایـن قسـمت بـر
اساس مد لوونتا تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی آشـکار ترکـر چـپ را از آن بیـرون کشـید،
رمان ماکسیم رورکی تحت عنوان مادر است که یکی از بهترین الگوها جریان رئالیسـم سوسیالیسـتی
محسوب میشود .در این رمان ما به شخصیتی به نام پالری برمیخوریم که خوانـدن و نوشـتن نمـی-
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داند ،و هم همسر یک کاررر است و هم مادر یک کاررر که نام

پاو است .پاو و دوسـتان
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بـه

عدالت و آزاد اعتیاد دارند و تنها راه مبارزه با جهل و لم را در انیالب میدانند .در ابتـدا مـادر
بحث میان پاو و دوستان

سر در نمیآورد امـا چیـز نمـیرـذرد کـه میـل بـه آزاد را در خـود

احساس میکند و با افکار پسر
محکوم میشود ،مادر

از

و رفیا او مشارکت بیشتر پیـدا مـیکنـد .وقتـی پـاو بـه تبعیـد

در فعالیتها مخری جا او را میریـرد و درنهایـت هـم جـان خـود را از

دست میدهد(ارزندهنیا،4931 ،

 ،9ص  .)441نکته اصلی داستان که در واقع همـان ترسـیم زنـدری

کاررر و مبارزات انیالبی آنان در راه عدالت و آزاد است را میتوان نماد آشـکار از تسـلس ترکـر
چپ بر اندیشه این نویسنده و اثر

دانست .نکتهها دیگر نیز در این بـاب اسـت کـه در ادامـه بـه

برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .2ترسیم تضاد طبقاتی« :سابیام همه جا و در همـه چیـز تمایـل بـیشـرمانها بـرا فـریرتن بشـر،
چاپیدن او و حداکثر استراده از وجود او را میدید و نیز وقتی که میدید همه چیـز رو زمـین فـراوان
است ولی باوجوداین ،توده در فالکت زندری میکند و نیمی دیگر در ثروت زـر انـد و هنگـامی کـه
میدید در شهرها معبدهایی پر از لال و نیره کـه بـرا خـدا بـیفایـده اسـت وجـود دارد و در کنـار
کلیساها باشکوه و کشیشانی که لبادهها زربرت به تن دارند ،مردمان فلکزده ،لرزان از سـرما بیهـوده
منتظر صدقه هستند .آلونکها کثیف فیرا و لباسها ژنده و متعرن آنها را میدید فکر میکـرد ایـن
مسئله کامالم لبیعی است ولی حاال آن وضعیت را زشت و ناپسند میشمرد به خصـوص بـرا کلیسـا.
چون فیرا احترام خاصی برا کلیسا قائل هستند( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)919
 .1ترسیم از خودبیگانی ناشی از استثمار طبقه پرولتاریا و رسیدن بهه آگهاهی طبقهاتی«:رفیـا ایـن مـا
هستیم که کلیساها و کارخانهها را بنا میکنیم؛ زنجیرها را میسازیم و نیرهها را آب مـیکنـیم؛ مـاییم آن
نیرو زنده که به همه ،از رهواره تا رور ،نان میدهیم و لذتهـا زنـدری را بـه آنهـا مـیبخشـیم».
« همیشه و قبل از همه سر کار حاضریم ولی برا زندری کـردن در صـف آخـر .چـه کسـی بـه فکـر
ماست؟ چه کسی خیر ما را میخواهد؟ چه کسی به چشم آدم به ما نگاه میکنـد؟ هـیآکـس » «مـا تـا
وقتی که خود را مددکار و یار دهنده به هم حس نکنیم و تا بـه صـورت یـک خـانواده دوسـت و
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متحد درنیاییم که با عشق به مبارزه برا کسآ حیو بههم پیوسته شدهاند ،نصـیآ بهتـر از زنـدری
نخواهیم داشت( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)33
 .3ایدئولوژیهای سرکوبگرایانه مراجع و قدرتهای مذهبی«:مـن از خـدا مهربـون و بخشـندها
که شما به اون اعتیاد دارید حرف نمیزنم .بلکه میصودم اون خدایی بود کـه کشـی هـا مثـل چمـا
باال سرمان نگه داشتن و ما رو با اون تهدید میکنن و به نام اون قصد دارن همـه مـردم رو مجبـور
کنن تا از اراده

المانه چند نرر الاعت کنن( ».سرو  ،نیل شده در رورکی ،4939 ،ص .)33

 1.4ادبیات نویسندگان چپگرا

در فاصله بین سا ها  4931تا  ،4993ترجمه آثار ادبی دیگر نویسندران چپرـرا نیـز بـه واسـطه
وابستگان حزب توده و مترجمان رونق یافـت (میرعابـدینی ،4933 ،ص )39؛ بـهلـور کـه آثـار از
فرانس ،لندن ،ارنبورگ ،شاو ،باربوس ،آرارون ،الفیت ،فوچیک ،ترسا  ،آمادو ،زرـرس ،اشـتاینبـک و
وینآ در این زمینه ترجمه شد که با  11اثر  40درصد از آثار ترجمه شده در آن دوران را تشـکیل مـی-
دهد .همانلور که در رو

تحییق بحث شد ،مؤلرهها معنـایی آشـکار و شـاخص اندیشـه چـپ و

مارکسیستی در آثار ادبی نویسندران چپررا نیز نمود مییابد.
آناتول فرانس همواره قلم خود را در مبارزه با لبیه اقویا به کار میبرد و در آثار ترجمه شـده خـود
نشان میدهد که همواره دستها

الم و دستها دیگر مظلوم بـودهانـد و منـافع اکثریـت مـردم ملعبـه

مشتی استراده جـو و اسـتثماررر بـوده اسـت(زنی سـبزوار  ،نیـل شـده در فـرانس ،4939 ،ص 31؛
داناسرشت ،نیل شده در فرانس ،4931 ،ص 3؛ قاضی ،نیـل شـده در فـرانس ،4993 ،ص .)40و بـه
انتیاد از عالم مسیحیت و جامعه نوین و نیز بحثپیرامون قدیسان میپردازد و بـدینرونـه بـه شـک در
مورد مذهآ دامن میزند(میرعابدینی ،4933 ،ص )33و نشان میدهد که کلیسـا ،ارتـ

و دولـت ،نـه

برا دفاع از منافع ملت و تودهها بلکه برا دفاع از منافع خصوصی لبیـات حـاکم ،بـه وجـود آمـده
است (داناسرشت ،نیل شده در فرانس ،4931 ،ص .)3
ترجمه آثار دیگر نویسندران چپررا مثل جک لندن کـه تـا آخـر عمـر خـوی

فرزنـد خلـف و

وفادار پرولتاریا باقی ماند (صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص  )3نیـز انجـام شـد کـه در ایـن آثـار
زندری فییرانه و دشوار لبیات پایین جامعه ،مظالم استعماررران و ستمگران به تصویر کشـیده شـده و

سال چهل و هشتم

تأثیرات ایدئولوژ چپ در عرصه...

دشمنی آشتیناپذیر نویسنده با لبیات مغتنم و لریلی اجتماع زرپرست و ددمن
و انزجار
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و نیز فریـاد اعتـرا

بر ضد نظام سرمایهدار هویدا است(بهروز ،نیـل شـده در لنـدن ،4991 ،صـص 30-31؛
بـه ترسـیم

محجوب ،نیل شده در لندن 4991 ،ب ،ص .)0ترجمه آثار ایلیا ارنبورگ که در کتابهای

تابلوهایی از تمایزات نژاد  ،فیر و مسـکنت وحشـتآور کـاررران و میلیاردهـا پـولی کـه بـه جیـآ
سرمایهداران جنگافروز میرود ،میپردازد نیز انجام شده است (بابک ،نیـل شـده در ارنبـورگ،4931 ،
صص )1-9؛ و در همه آثار

سوسیالیسم را میستاید (خانلر کیا ،4903 ،صـص .)33-33در ایـن

دوره ترجمه آثار از دیگر نویسندران چپررا از جمله جـور برنـارد شـاو کـه در آثـار

بـه تبلیـ

سوسیالیسم میپردازد و تأکید میکند که سوسیالیسم میتواند دشوار هـا بـه وجـود آمـده از سـو
سرمایهداران را از میان ببرد ،نیز انجام شد (دانشور ،نیل شده در شاو ،4930 ،صص 31-40؛ ارزنـدهنیـا،
،4931

 ،3ص .)131

در این دوره میتوان به ترجمه آثار ادبی هانر باربوس نیز اشاره کرد؛ و در آثـار

تازیانـه انتیـاد

را بر پشت سرمایه داران فرود آورده است و مبـارزه افـراد بـا امپریالیسـم و فاشیسـم را بـرا پیـروز
سوسیالیسم به تصویر میکشد و از جامعها سخن میرویـد کـه در آن صـلح و تسـاو و عـدالت و
آزاد انسانها از یوغ بردری سرمایهدار حاکم خواهـد شـد (افسـر ،نیـل شـده در بـاربوس،4933 ،
صص  )9-3همچنین آثار از لویی آرارون نیز ترجمه شد؛و در آثـار خـود همـه چیـز را از دیـدراه
عیاید مارکسیستی مورد توجـه قـرار داده و از فسـاد لبیـه سـرمایهدار و مبـارزه افـراد بـرا پیـروز
سوسیالیسم سخن ررته است (خانلر کیا ،4903 ،صص 33-31؛ میرعابـدینی ،4933 ،ص  .)31آثـار
از ژان الفیت ،نویسنده بسیار از آثار جاویدان کمونیستی ،نیز به فارسی بررردانده شد که همگی جـز
کتابها کمونیستها بودند و تأثیر بسزایی بر تیویت روحیه کمونیستی جوانان به خصـوص جوانـان
ایران رذاشت و آنان را با مبارزه بزرگ جبهه ضدفاشیستی در جهان آشنا ساخت.
اثر ژولیوس فوچیک با عنوان زیر چوبه دار نیز در این دوره ترجمه شـد کـه نخسـتین شـکوفههـا
رئالیسم سوسیالیستی در آن به چشم میخورد و مضامین آن مستییمام از کـار سوسیالیسـتی و سـاختمان
سوسیالیستی ناشی میشود (صاد  ،نیل شده در فوچیک ،4991 ،ص  .)43رابرت ترسال نیـز در تـک

اثر ترجمه شده خود تحت عنوان بشر دوستان ژنده پو

نی

بـارز در افشـا ماهیـت زیرانسـانی
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چپ و آکادمسینهـا بـود (نـامور ،نیـل

شده در ترسا  ،4931 ،ص  .)411همچنین ترجمه تک اثـر خورخـه آمـادو یکـی دیگـر از نویسـندران
کمونیست تحت عنوان سرزمین میوهها لالیی نیز صورت ررفت که این کتاب شرح زندری واقعـی
کاررران ،ملت زحمتک  ،تودهها دربند کشیده ،محرومان و آوارران بیکار و ررسنه برزیـل و دردهـا،
رنجها ،شکنجهها و امیدها آنان است (صاد و بهروز ،نیل شده در آمـادو ،4991 ،صـص  .)0-1آنها

زگرس نویسنده کمونیست آلمانی نیز در نگار

تک اثر ترجمه شده خود با عنوان خرابکـار داسـتان

زندری سه کاررر سوسیالیست را به تصویر میکشـد کـه بـه مبـارزه علیـه نیروهـا نـاز آلمـان یـا
بهعبارتیدیگر فاشیستها میپردازد.
در این دوره آثار از جان اشتاینبک و تک اثر اتل لیلیان وینآ با عنوان خرمگس نیز ترجمـه شـد؛
اررچه این دو نویسنده هیآراه به عضویت احزاب چپ درنیامدند اما هر دو تا حدود دارا مواضـع
و ترکرات چپی و انیالبی بودند،بهلور که اشتاینبک بهدرسـتی اسـتعداد خـود را در ادبیـات عامـه و
کاررر نشان داده است و در آثار

از زندرانی کـاررران ،رنجبـران و مسـتمندان سـخن ررتـه و بـه

شرح بدبختیها ،تیرهروز ها ،درماندریها و مصائآ مردم پرداختـه اسـت (محجـوب ،نیـل شـده در
اشتاینبک ،4933 ،ص 1؛ مسکوب و احمد  ،نیل شـده در اشـتاینبـک ،4933 ،ص .)3ویـنآ نیـز در
رمان خرمگس با دید رئالیستی تصویر از مسائل اجتماعی و انسـانهـایی کـه بـرا کسـآ آزاد ،
استیال  ،رسستن بندها اسارت و استعمار و وابستگی و حیو اجتماعی خـود دسـت بـه مبـارزه و
انیالب میزنند ،ارائه میدهد و همچنین به بر مأل ساختن ریاکار و قساوت خادمان کلیسا مـیپـردازد
با این ادعا که در لبیه روحانیون میتوان کسانی را یافت که در کما نیرو و قـدرت ایمـان ،میتـدا و
راهنما هزاران روانکاو باشد و در میابل هیآ بعید نیست باشند زاهدان خودآرایی که نـهتنهـا ترکـر و
روانشان در تباهی و آلودریها رونارون قرار داشته بلکه دم ابلیسی آنان باعـث انحطـاط یـک رـروه
کثیر از لبیات جوان و آزاده اجتماع میشود (همایون ،نیل شده در وینآ ،4993 ،ص .)41
 2.1.4تحلیل پاشنه آهنین نوشته جک لندن ترجمه م.صبحدم (محمدجعفر محجوب)()2332

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار را که مـیتـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد لونتـا
تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی آشکار ترکر چپ را از آن بیـرون کشـید ،رمـان جـک لنـدن بـا
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عنوان پاشنه آهنیناست که لندن توسس آن حکومت توانگران را مشخص میکند و از بهترین آثـار ایـن
دسته از نویسندران به حساب میآید .در این رمان ما با قهرمانی سوسیالیست بـه نـام ارنسـت اورهـارد
برمیخوریم که نمونه یک مجاهد کامل و مرد مبارز تیپ پرولتاریایی انیالبی هنگام در افتادن بـا دشـمن
لبیاتی خوی

است (بهروز ،نیل شده در لندن ،4991 ،ص 30؛ صبحدم ،نیـل شـده در لنـدن،4994 ،

ص 3؛ نوذر ،نیل شده در لندن ،4993 ،ص  .)1نکته اصلی داستان که در واقع همان مبارزات کـاررر
سوسیالیستی تا نابود شدن حکومت سرمایهداران است را میتوان نماد آشکار از تسلس دیـدراه چـپ
و مارکسیستی بر اندیشه این نویسنده و اثر

دانست .نکتهها دیگر نیز در ایـن بـاب اسـت کـه در

ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .2ترسیم تضاد طبقاتی و استثمار طبقه پرولتاریا«:در شیکارو هستند زنانی که تمام هرتـه را بـرا بـه
دست آوردن نود سنت کار میکنند( ».صبحدم ،نیـل شـده در لنـدن ،4994 ،ص « .)33کودکـان شـ
هرت ساله هر شآ دوازده ساعت کار میکنند .آنان هررز روشنایی جانپرور روز را نمیبیننـد و ماننـد
مگسها میمیرند .سود کارخانهها به بها خون آنان به صاحبانشان پرداخت مـیشـود و بـا ایـن پـو
سرمایهداران کلیساها عالی در انگلستان بنا میکنند و امثا شما در آنجـا در برابـر شـکمهـایی کـه از
درآمد سود کارخانهها فربه شدهاند پرحرفیها مطبوع میکنند( ».صبحدم ،نیل شـده در لنـدن،4994 ،
ص .)39
 .1تحقیر و بیزاری نزدیک به کینه از طبقات بورژوا«:من در زندری سـرمایهدار بـه هـیآ آدم پـاک،
شریف و زنده برنخوردم .این زندری به سرعت بسو فنا و پوسیدری میرود .تنها چیـز کـه مـن در
آنجا یافتم خودپسند عظیم و بیمغز و بیعالره و پایبند به مادیات تا آنجا که ممکـن اسـت ،بـود».
(صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص «.)34و تا وقتی که انسان در اجتماعی زندری میکند که پایـه-
ها نظم آن رو اخال خوکها قرار ررفته است ،همچنان خودخـواه بـاقی مـیمانـد .آر  ،اخـال
خوکها این آخرین نامی است که به سیستم سرمایهدار شما میتـوان داد( ».صـبحدم ،نیـل شـده در
لندن ،4994 ،ص .)13
.3ترسیم مبارزات انقالبی پرولتاریا در راه وقوع انقالب سوسیالیستی« :ما پرولتاریا با المینـان کامـل از
رو سینه بشریت زمین خورده ،این پاشنه آهنین لعنت زده را خواهیم کند .تا عالمت معین داده شـود،
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در همه جا فو ها کاررران برخواهند خاست و هررز چنـین چیـز در تـاریخ دیـده نشـده اسـت.
همکار و تشریک مساعی تودهها زحمتک

تأمین شده است و بـرا نخسـتین بـار یـک انیـالب

بینالمللی ،بهوسعت دامنه جهان ،آزاز خواهد شد( ».صبحدم ،نیل شده در لندن ،4994 ،ص .)33
 3.4آثار ادبی رئالیستی

درنهایت با نگاهی دیگر به آثار ترجمه شده در این سا ها درمییابیم که ترجمه آثار ادبی رئالیسـتی
نیز رونق چشمگیر یافته است .همانلور که در رو

تحییق عنوان شـد ،مؤلرـههـا معنـایی پنهـان

ترکر چپ در این دسته از آثار نمود مییابد .این آثار که بر اساس هدف انتیاد اجتماعیشـان نسـبت بـه
وضع موجود و در نتیجه نری و تغییر آن با ترکـر چـپ فصـل مشـترک پیـدا مـیکننـد ،مـورد توجـه
مترجمان آن دوران قرار میریرند .در نتیجه آثار از نویسندران رئالیست از جمله چخوف ،تولسـتو ،
داستایوفسکی ،توررنیف ،تواین ،بالزاک،استاندا  ،فلوبر ،دیکنز و همینگو که دکتـر سـیروس شمیسـا
( ،4931ص  )39از و به عنوان نئورئالیست یاد میکند که با لحنی زالبام زننده و خشن سـعی مـیکنـد
انسان و جامعه را آنرونه که هست با همه بد ها و معایآ و نواقص آن شـرح دهـد و پوشـکین کـه
بوریس ساچکوف ( ،4913صص  )33-33او را پدر و بنیانرذار رئالیسم روسیه مـیدانـد ورورـو و
لرمانتوف که محمد ارزندهنیا ( ،9 ،4931ص  )903آنها را اولین میوههـا رئالیسـم روسـیه در نظـر
میریرد ،ترجمه شد که با  10اثر 33 ،درصد از حجم آثار ترجمه شده در آن دوران را تشکیل میدهد.
در آثار که در این دوران از چخوف ترجمـه شـده اسـت ،اوضـاع جامعـه بیماررونـه و نابسـامان
تزار روسیه و زندری تودهها به تصویر کشیده شده و به دفـاع از لبیـات پـایین جامعـه پرداختـه ،در
این آثار تنرر از پستی و فساد جامعه بورژواز و لبیه اشراف و عشق و عالقه بـه دموکراسـی و آزاد
به چشم میخورد و در آنها از پی بینی وقوع یک انیالب درررونکننده و اسـتیرار روابـس اجتمـاعی
نوین صحبت به میان آمده است (صرو  ،نیل شده در چخـوف ،4994 ،صـص .)49-43همچنـین در
این دوران آثار از تولستو ترجمه شد که در این آثار آرزوهـا ،خواسـتهـا و احتیاجـات تـودههـا
زحمتک

ملت یعنی لبیه کشاورزان ،دهیانان و رعایا روسـی کـه اسـیر پنجـه نابکـار سـرمایهداران

بودهاند به تصویر کشیده شده و سیما نررتانگیز کاررزاران دربار تـزار  ،زشـتی و کراهـت لبیـات
حاکم و ممتاز ،بیدادرر ها دیکتاتور نظامی ،دلسـوز در حـق سـتمدیدران و نابهررـان اجتمـاع،
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فیر ،بدبختی ،فالکت و فحشا سراسر شهر و جوانان انیالبی ،ترسیم میشـود(خلتا  ،نیـل شـده در
تولستو  ،4931 ،ص 33؛ مجاب ،نیل شده در تولسـتو  ،4991 ،ص  .)94و در زمینـه سوسیالیسـم
و مرام اشتراکی نظر مثبتی بیان نکرده اما میتوان او را نزدیک به این مرام دانسـت و حتـی در برخـی از
آثار

افکار سوسیالیستی را به میان کشیده است (مجاب ،نیل شده در تولستو  ،4991 ،ص .)99آثـار

ترجمه شده از داستایوفسکی نیز تصویر از ستمگر ها ،لکهها و مراسد بیپایان اجتماع ،فسـاد دسـتگاه
حاکمه زاصآ ،حاالت روحی مردم جامعه ،مصائآ دهشتانگیز و دردها و رنجهـا و بـینـواییهـا و
جنگ و رریزها بشر ارائه میدهـد و در آنهـا همـدرد بـا تحییرشـدران ،بیچاررـان و شکسـت-
خوردران قابل ترحم و دردمند به چشم میخـورد(الهی ،نیـل شـده در داستایوفسـکی ،4930 ،ص 3؛
همدانی ،نیل شده در داستایوفسکی ،4930 ،ص 1؛ الهی ،نیـل شـده در داستایوفسـکی ،4993 ،صـص
3-1؛ ارزندهنیا،4931 ،

 ،9ص .)30

آثار ترجمه شده ازتوررنیف نیز همگی به شرح زندری روسـتاییان و مـردم بـیچیـز و محـروم از
نعمتها دنیا و نیز بدبختیها و احتیاجات دائمی و شاد ها نادر آنها و مبارزه با بردری و اسـتبداد
پرداختهاند و حاو انتیا د شدید از رژیـم زالمـی دهیانـان کـه در روسـیه تـزار معمـو بـود ،مـی-
باشند(شرا ،نیل شده در توررینف ،4994 ،ص 4؛ میرفندرسکی ،نیل شده در توررینـف ،4994 ،صـص
 .)49-3در آثار که از تواین در این دوران ترجمه شده اسـت ،زنـدری تـوده مـردم و فیـر و نـدار
آنها ،اوضاع و احوا جامعه لبیاتی و المانه و فیدان عدالت اجتماعی به تصـویر کشـیده شـده و در
آنها تنرر از نظام سرمایهدار و بردهدار و رویه امپریالیستی و اسـتعمارررانه ،دفـاع از حیـو زنـان،
سیاهپوستان و کاررران به چشم میخورد (بافند  ،نیل شـده در تـواین ،4933 ،ص  .)3در ایـن آثـار،
لبیات باال دست جامعه به تمسخر ررفته میشود و نشـان مـیدهـد کـه تـا چـه حـد مراسـم دربـار،
تشریرات دست و پا ریر و بی معنـی و عظمـت و شـکوه اشـرافیان و شـاهان احمیانـه و دروغ اسـت
(ارزندهنیا ،3 ،4931 ،ص  .)414همچنین در آثار که از پوشکین ترجمـه شـده ،از دو لبیـه نجبـا و
بردران و تناقض میان لبیه اشراف حاکم و دهیانان محکوم که مهمترین تضاد اجتماعی روسـیه تـزار
بوده است ،صحبت به میان آمده و زنجیر فرمـانبر و انییـاد زمـینداران بـزرگ بـر رـردن دهیانـان و
بردران و پو و سود زیاد که از این راه عایدشـان مـیشـود ،فیـر و رنـج و عـدم رضـایت آنهـا و
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و بلوا دهیانان به تصویر کشـیده شـده اسـت (نـوروز  ،نیـل شـده در پوشـکین،

 ،4933صص )41-3
در آثار ترجمه شده از بالزاک نیز پردها از مبارزات لبیـاتی ترسـیم مـیشـود کـه مرثیـها بـرا
سیوط اجتنابناپذیر لبیه اشراف است؛ در هر فرصتی اشرافیت را به باد تلخترین و بدترین سـرزن -
ها میریرد و منشأ ثروت بورژواها را که به یار شرع و قانون ربـوده شـده اسـت ،نشـان مـیدهـد و
عاقبت خوبی برا این لبیه پی بینی نمیکند؛ همچنـین و بـه شـرح حیـایق و واقعیـتهـا تلـخ
زندری میپردازد و از حیایق و عوالم بورژواز و ابتذا و وسوسههـا مـادهپرسـتی ،قـدرت پـو و
جاهپرستی مردم سخن به میان آورده است (توکل ،نیل شده در بالزاک ،4930 ،صص33 -31؛ توکـل و
سیدحسینی ،نیل شده در بالزاک ،4930 ،ص  .)91در آثار که از رورو در فاصله میـان ایـن سـا هـا
ترجمه شده ،زندری مـردم روسـتایی و رعایـا روسـی رژیـم تـزار  ،بینـوایی بیچاررـان ،اخـال و
روحیات مالکان ،پستیها ،دزد ها ،رشوهخوار ها ،قمارباز ها و فساد مأمورین دولـت تشـریح مـی-
شود و لبیات باال و پایین جامعه به نید کشیده میشوند (شمیده ،نیل شده در رورـو  ،4939 ،ص 3؛
آذرخشی ،نیل شده در رورو  ،4991 ،صص .)1-9آثار ترجمه شده از همینگو کـه خـود نیـز مـدتی
به مـرام کمونیسـم رو آورد (یحیـو  ،نیـل شـده در همینگـو  ،4993 ،ص  )3تمامـام تصـویر از
مشکالت زندرانی عامه مردم ،حق آزاد رعایا ،امیدها و ناامید هـا آنـان ،بـرانگیختن حـس قیـام و
مبارزهللبی در میابل لم و مبارزه برا حیات و آزاد ارائه میدهد (یحیو  ،نیل شده در همینگـو ،
 ،4993صص .)3-3
در تک اثر ترجمه شده از دیکنز با عنـوان دیویـد کاپرفیلـد نیـز صـحبت از وضـع زنـدری مـردم،
قربانیان اجتماع نکبتبار ،بیچیز و ندار  ،زنان و کودکانی که در کارخانهها و معادن به سـختتـرین
کارها رمارده میشدند و در میابل مزد کمی میررفتند ،به میان میآید و اوضاع اجتمـاعی نـامطلوب و
همه نواقص و معایآ جامعه را نشان میدهد و خواستار بهبود وضع مردم و اجتمـاع اسـت(رجآنیـا،

نیل شده در دیکنز ،4933 ،4 ،صص .)1-9در تک اثر ترجمـه شـده از لرمـانتوف بـا عنـوان قهرمـان
دوران نیز آیینها از حیایق و واقعیات محیس زندری و منظره روشنی از زندری روسیه تـزار مجسـم
می شودو در آن فریاد خشم و بر ضـد جامعـه و دسـتگاه حکومـت تـزار و روح بردرـی و الاعـت
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محض که در عصر او فرمانروایی داشـت و نیـز نرـرت او از اسـتبداد ،خشـونت ،سـتمگر هـا ،لحـن
تحییرآمیز

نسبت به اربابان و مالکان و حمایت شدید از حیو و آزاد فرد و توصیف زـمانگیـز

حاالت روحی بشر ،آشکار است(خانلر کیا ،4903 ،صص  .)4413-4411در تک اثر ترجمـه شـده از
فلوبر با عنوان مادام بووار نیز به لرز برجسته و مشخصی از زندری اشراف انتیاد مـیشـود و عاقبـت
پیرو از تمایالت نرس را نشان میدهد(پورشالچی ،نیـل شـده در فلـوبر ،4930 ،ص .)491اسـتاندا
نیز در نگار

تک اثر ترجمه شده خود با عنوان سرخ و سیاه که بزرگترین موضوع آن جنـگ لبیـه-

ها است ،به توصیف لبیه ممتاز و نیز لبیه رنجبر میپردازد (توکل ،نیل شـده در اسـتاندا  ،4991 ،ص
.)3
 2.3.4تحلیل سرخ و سیاه نوشته استاندال ترجمه عبداهلل توکل ()2331

یکی از مهمترین و شاخصترین آثار را که میتـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد لوونتـا
تجزیهوتحلیل کرد و مؤلرهها معنایی پنهان ترکر چپ را از آن بیرون کشید ،رمان اسـتاندا بـا عنـوان
سرخ و سیاهاست که بزرگترین موضوع آن جنگ لبیههـا رنجبـر و بـورژواز اسـت و از بهتـرین
آثار این دسته از نویسندران به حساب میآید .در این رمان با مسیو دورنا که مظهر لبیه ممتـاز اسـت،
روبرو میشویم که در اهر مؤدب و مهربان و در بالن در مبارزه ستمگرانه خود بـا لبیـه بـیبهـره از
امتیاز سخت سنگد است و با لبیه رنجبر که سور -پدر ژولین شخصیت اصلی داسـتان -نماینـدران
آن هستند بیواسطه در برابر یکدیگر قرار میریرند .در این داستان صحبت از دیـوار بـه میـان مـیآیـد
دیوار که مثل حصار دو دنیا توانگر و بیچیز و دارا و نـدار را از یکـدیگر جـدا مـیکنـد و از ایـن
رذشته بر و بارویی است که دنیا بورژواز را از تاخت و تاز دهیانـان و کـاررران نگـه مـیدارد و
لبیه ممتاز به رزم مهربانی و ادب و آبرومند در پشت بر و بـارو خـود بیکـار ننشسـته اسـت و
پیوسته با عناصر که در بیرون این بر و بارو هستند در ستیز است و بر بر خود میافزاید و زمـین-
ها تازه به چنگ میآورد (توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،صص .)3-1نکتـه اصـلی داسـتان کـه
در واقع همان ترسیم مبارزات لبیاتی بین لبیه ممتاز و رنجبر است نشان از ایـن دارد کـه ایـن اثـر بـا
مؤلرهها معنایی ترکر چپ فصل مشترک پیدا میکند .نکتهها دیگر نیز در این بـاب اسـت کـه در
ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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این تصور شـد کـه در آنسـو دیـوار سـالن

زذاخور ردایان بیچارها زندانی هستند که شاید بـه جیـره روشتشـان دسـتبرد زدهانـد و همـه ایـن
تجمل زشت و بیمزه را که برا خیره کردن چشم او در اینجا رستردهاند از محل آن دسـتبرد خریـده-
اند( ».توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص.)431
.1نفی وضعیت موجود و تغییر آن«:این زن موجود خوب و مهربانی است عشق و عالقه آتشـینی بـه
من دارد اما در اردو دشمن پرور

یافته است .ارر مجا و فرصتی به ما داده میشـد کـه بـا سـالح

یکسان به میابله این اشراف و اعیان برویم سرنوشتمان چه میشد؟ مثالم من خودم شـهردار وریـر مـی-
شدم .شهردار خو

نیت و مثل مسیو دورنا که در حیییت شـریف اسـت معـاون راهـآ ،مسـیو

والنو ،همه نادرستیها و نیرنگهایشان را چه نیکو از میان برمیداشتم عدالت چه نیکو در وریـر پیـروز
میشد »(توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص .)433
.3تحقیر و کینه نسبت به بورژوازی« :ژولین به سهم خود در قبا ایـن اجتمـاع اشـراف و اعیـان کـه
و را در جمع خود پذیرفته بود جز کینه و نررت چیز در د نداشت .روز که روز سن لوئی بـود
ژولین نزدیک بود پرده از راز خوی

بردارد .به بهانه آنکه سر به بچهها بزند به بـاغ رریخـت .فریـاد

زد :چه قدر مدح پاکدامنی میرویند .رویی پاکدامنی فضیلتی است که در دنیا وجـود دارد و بـااینهمـه
در قبا مرد که ثروت خود را از تاریخ تصد اموا فیرا تـاکنون دوسـه برابـر کـرده اسـت بـه چـه
تکریم پستی دست میزنند .شرط میتوانم بست که این مرد حتی از پو مختص الرا سـرراهی هـم
میدزدد .آه ا عرریتها ا عرریتها( ».توکل ،نیل شده در استاندا  ،4991 ،ص .)11
 .5نتیجهگیری

ازآنجاییکه مترجمان در هر یک از دورههـا تـاریخی بـا توجـه بـه شـرایس سیاسـی-اجتمـاعی،
ایدئولوژ و ررای ها روشنرکر مسلس دست به ترجمه آثار ادبی خاصی زدهاند و نیـز بـر اسـاس
ررتهها صاحآنظران مطالعات ترجمه از جمله نیومارک ( ،)4334تـور ( )4333و فـرحزاد ()3111
که انتخاب کتاب از سو مترجم جهت ترجمه را نشـاندهنـدهایـدئولوژ مـیداننـد ،بنـابراین فرآینـد
ترجمه تحت تأثیر ایدئولوژ مترجمان و همچنین ایدئولوژ زالآ جامعه صـورت مـیریرد؛بنـابراین
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مترجمان آن دوران که هر یک به رونهها مختلف از حزب توده و به دنبا آن ایدئولوژ چـپ تـأثیر
ررفته بودند در زمینه ترجمه کتاب فعا شدند و دست به ترجمـه آثـار ادبـی همسـو بـا ترکـر چـپ
زدند؛بهلور که بررسی آثار ادبی ترجمه شده در فاصله بین سا ها  4931تـا  4993نشـان داد کـه از
مجموع  311اثر ادبی ترجمه شده 431 ،اثر یا بهعبارتی دیگر بـی

از نیمـی از آثـار ترجمـه شـده (30

درصد) ،هر یک بهرونها در حیطه اندیشه چپ قرار داشتند و یا با آن فصل مشترک پیدا میکردند.
در واقع 90 ،اثر ( 41درصد) از آموزه رئالیسم سوسیالیستی ترجمه شد که در آثـار ترجمـه شـده از
این آموزه رسمی-حزبی ،ارز ها و آرمانها کمونیستی بهرونـها ایـدئولوژیک بـه تصـویر کشـیده
شده است؛ نویسنده مدافع نمایان سوسیالیسم است و آثار

بر مبنا محکوم کردن نظـام سـرمایهدار

و در خدمت پرولتاریا و مبارزه لبیاتی آنان برا برانـداز بـورژواز و پیـدای

جامعـه هماهنـگ و

بیلبیه کمونیسم است.همچنین  11اثر (40درصد)از ادبیـات نویسـندران چـپرـرا ترجمـه شـد کـه
بهلورکلی در این آثار ترجمه شده ،نویسندران به صورت آشکار و یا پنهان به مطـرح کـردن اندیشـه-
ها سوسیالیستی و اجتماعی خود ،ترسیم بیعدالتیها اجتماع ،انتیاد از نظام سـرمایهدار و دفـاع از
مبارزه برا تغییر این نظام و اسـتیرار عـدالت اجتمـاعی مـیپردازند.همسـو بـودن ایـن نویسـندران و
آثارشان با ترکر چپ موجآ راه یافتن این آثار به ایران و اتحـاد جمـاهیر شـورو مـیشـود و مـورد
توجه جنب ها چپ در سراسر جهان قرار مـیریرد؛ودرنهایـت  10اثـر ( 33درصـد) رئالیسـتی نیـز
ترجمه شد که الزامام به آن معنا جز آثار چپررا محسوب نمیشوند امـااین آثـار بـا تکیـه بـر مسـائل
اجتماعی سعی بر نید واقعیات جامعه و اعترا

نسبت بـه وضـع موجـود دارنـد و بـر آن هسـتند تـا

خواننده را در تیابل با وضعیت موجود و به دنبا آن ایجاد تغییر در این وضعیت قرار دهند کـه از ایـن
منظر با ترکر چپ فصل مشترک پیدا میکنند و مورد توجه مترجمان آن دوران قرار میریرند.
پتانسیلها اعتراضی و المانها انتیاد موجود در ترکر چپ ،این ترکر و کتابهـا مـرتبس بـا
آن را از همان ابتدا ورود به ایران ،مهم و جز تأثیررذارترین نحلهها فکر موجـود کـرد و باعـث
شد افراد به اندیشه چپ به چشم یک ابزار مناسآ برا به نیـد کشـیدن سیاسـت ،فرهنـگ ،دولـت و
اقتصاد نگاه کنند (خبررزار کار ایران ،4931 ،پارارراف  )39و به ترجمـه ایـنرونـه کتـابهـا رو -
آورند و با هدف آراه کردن مردم از وضعیت موجود ،بیدار تودهها ،اصالح جامعه و مبارزه بـا لـم و
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استبداد و جهل و تعصآ و خرافات ،سعی کنند خواننده را در تیابل با وضـعیت موجـود و درنهایـت،
تغییر آن قرار دهند یا تشویق نمایند.
این مسئله که مترجمان و به دنبا آن انتخاب آثار ادبی جهـت ترجمـه در یکـی از دورههـا مهـم
تاریخی تحت تأثیر حزب توده و ایدئولوژ چپ بودهاند ،نکته بسیار مهمـی اسـت و ایـن بـدان معنـا
است که انتخاب بخ

مهمی از آثار ادبی جهت ترجمه تحـت تـأثیر ترکـر چـپ زالـآ انجـام شـده

است؛ بنابراین میتوان جدا از نروذ رسترده و چشـمگیر حـزب تـوده و تـأثیر آن بـر روشـنرکران و
مترجمان ایرانی،تأثیر مستییم ایدئولوژ چپ را در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمـه در آن دوران تأییـد
نمود و با وجود مشکالت و تنگناها مختلری که مترجمان آن دوران با آن روبـرو بـودهانـد مـیتـوان
ررت که «این ترجمهها بیرمان در تحو ادبیات فارسی تأثیر قالع و انکار ناشدنی داشـته اسـت و مـا
در این عصر همچنان در ادامه نهضـت ترجمـها رـام برمـیداریـم کـه از  4931آزـاز شـده اسـت».
(کوثر  ،4933 ،نیلشده در مهرنامه ،ص .)93
کتابنامه

ارزندهنیا ،م .)4931( .راز زندری در ادبیات داستانی جهان (بررسی و معرفی داستانها و داسـتانسـرایان مشـهور
مهم ایران و جهان)( .جلد دوم) .تهران :الالعات.

ارزندهنیا ،م .)4931( .راز زندری در ادبیات داستانی جهان (بررسی و معرفی داستانها و داسـتانسـرایان مشـهور
مهم ایران و جهان)( .جلد سوم) .تهران :الالعات.
ارنبورگ ،ا .)4931( .بازرشت از اتازونی( .م ،بابک ،مترجم) .تهران :مردم.
استاندا  .)4991( .سرخ و سیاه( .ع ،توکل ،مترجم) .تهران :نیل.
اشتاینبک .)4933( . ،خوشهها خشم ، ( .مسکوب .ع ،احمد  ،مترجمان) تهران :امیرکبیر.
اشتاینبک .)4933( . ،مروارید( .م ، .محجوب ،مترجم) .بیجا :بینا.
امامی ،ک .)4931( .نی

میاالت نخستین همای

ناشران در افت و خیز ترجمه ادبی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر (ویراسـتار) ،مجموعـه
ترجمه ادبی در ایران( ،صص .)31-13 .مشهد :بنرشه.

امیرفریار ،ف .)4931( .کارنامه  431ساله ما در ترجمه و نشر داستانهـا خـارجی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر

(ویراستار) ،مجموعه میاالت نخستین همای

ترجمه ادبی در ایران( ،صص .)03-30 .مشهد :بنرشه.
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ایگلتون ،ت .)4933( .مارکسیسم و نید ادبی( .س ،آوند ،مترجم) .تهران :کار.
آبراهامیان .)4930( . ،ایران بین دو انیالب :از مشروله تا انیالب اسالمی( .ک ،فیروزمنـد .ح ،شـمسآور  .م،
مدیرشانهچی ،مترجمان) .تهران :مرکز.
آبراهامیان .)4933( . ،تاریخ ایران مدرن( .م.ا ،فتاحی ،مترجم) .تهران :نی.
آذرنگ ،ع .)4939( .تاریخ نشر کتاب در ایران ( .)31بخارا.431-433 ،33 ،
آستروفسکی ،ن .)4933( .چگونه فوالد آبدیده شد( .بهرام ،مترجم) .تهران :توفان.

آسیایی ،ح .)4939( .ایدئولوژ و ترجمه.در دکتر فرزانه فرحزاد (ویراستار) ،مجموعـه میـاالت دو هـماندیشـی
ترجمهشناسی( ،صص .)433-413 .تهران :یلدا قلم.
آمادو ،خ .)4991( .سرزمین میوهها لالیی( .ا ،صاد  ، .بهروز ،مترجمان) .تهران :سپهر.
باربوس ،ه .)4933( .عدالت( .افسر ،مترجم) .تهران :بینا.
باشتنی ،م.ر؛ فضائلی جوان ،م؛ کیهانرر ،ع .)4931( .فهرست کتابها فارسی شده چاپی از آزاز تـا سـا .4901
(جلد او ) .زیر نظر محسن ناجی نصرآباد  .مشهد :بنیاد پژوه ها اسالمی آستان قدس رضو .
بالزاک ،آ .)4930( .دختر چشم لالیی(.ع ،توکل .ر ،سیدحسینی ،مترجمان) .تهران :کانون معرفت.
بالزاک ،آ .)4930( .سرهنگ شابر( .ع ،توکل ،مترجم) .تهران :سپهر.
بهروز ،م .)4931( .شورشیان آرمانخواه ،ناکامی چپ در ایران( .م ،پرتو  ،مترجم) .تهران :قینوس.
پوشکین ،آ .)4933( .دختر سروان( .ح ،نوروز  ،مترجم) .تهران :ناقوس.
ترسا  ،ر .)4931( .بشر دوستان ژنده پو ( .ر ،نامور ،مترجم) .تهران :فرخی.
تواین ،م .)4933( .بشر چیست( .س ،بافند  ،مترجم) .تهران :نماد.
توررنیف ،ا .)4994( .داستانها سه تصویر ،مومو ،رؤیـا ،سـاعت( .ا ،میرفندرسـکی ،متـرجم) .تهـران :انجمـن
روابس فرهنگی ایران و شورو .
توررینف ،ا .)4994( .شراب شیراز و ده داستان دیگر ، ( .شرا ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
تولستو  .)4931( . ،آهنگ کروئیتسر( .ع ،خلتا  ،مترجم) .تبریز :انجمن روابس فرهنگی ایران و شورو .
تولستو  .)4991( . ،قزاقان( .م ،مجاب ،مترجم) .تهران :کتابرروشی ایران.

جواد یگانه ،م.ر؛ ترنگساز  ،ب .)4934( .تأثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایـران ( .)4930-4993جامعـه-
شناسی هنر و ادبیات.31-4 ،3 ،
چخوف ،آ .)4994( .بیست و پنج روبل( .ب ،صرو  ،مترجم) .تهران :سازمان علمی و هنر .
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چرنیشرسکی ،ن .)4991( .چه باید کرد( .پ ،آذر ،مترجم) .تهران :ناقوس.
حیدریان ،م.)4933( .سرآمدان اندیشه و ادبیات از دوران باستان تا آزاز قرن بیستم .تهران :قطره.
خانلر کیا ،ز .)4903( .فرهنگ ادبیات جهان .تهران :خوارزمی.
خبررــزار کــار ایــران .)4931( .کتــابهــا چــپ کــی و چگونــه وارد ایــران شــدند .برررفتــه از:
http://www.farhangemrooz.com
خجسته رحیمی ،ر؛ شبانی ،م .)4933( .نیطه عطف فرانکلین بود نه مشروله :بـازخوانی مسـیر تـاریخی ترجمـه
ایرانی با حضور کامران فانی ،خشایار دیهیمی و فرخ امیرفریار .مهرنامه.34-13 ،0 ،
خسروپناه ،م.ح .)4933( .سرآزاز رئالیسم سوسیالیستی در ایران ،فصلنامه فرهنـگ ،ادب و تـاریخ زنـده رود،33،
.333-433
داستایوفسکی ،ف .)4930( .آزردران( .م ،همدانی ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
داستایوفسکی ،ف .)4930( .نازنین و بوبوک( .ر ،الهی ،مترجم) .تهران :بینا.
داستایوفسکی ،ف .)4993( .یادداشتها زیرزمین( .ر ،الهی ،مترجم) .تهران :کتابها جیبی.
دیکنز .)4933( . ،داوید کاپرفیلد( .م ،رجآنیا ،مترجم)( .جلد او ) .تهران :بینا.
ساچکوف ،ب .)4913(.رئالیسم ،پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امـروز( .م.ت ،فرامـرز  ،متـرجم).
تهران :تندر.
سید حسینی ،ر .)4930( .مکتآها ادبی( .جلد او ) .تهران :نگاه.
شاو. ،ب.)4930( .سرباز شکالتی( .س ،دانشور ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.
شمیسا ،س .)4934( .مکتآها ادبی .تهران :قطره.
فرانس ،آ .)4939( .بریان پز ملکه صبا ، ( .زنی سبزوار  ،مترجم) .تهران :چاپخانه بانک ملی ایران.
فرانس ،آ .)4931( .بر سنگ سرید( .ا ،دانا سرشت ،مترجم) .تهران :کتابرروشی ابنسینا.
فرانس ،آ .)4993( .جزیره پنگوئنها( .م ،قاضی ،مترجم) .تهران :بینا.
فلوبر ،گ .)4930( .مادام بووار ( .م ،پورشالچی ،مترجم) .تهران :صری علیشاه.
فوچیک ،ژ .)4991( .زیر چوبه دار( .ا ،صاد  ،مترجم) .تهران :بینا
کوثر  ،ع .)4933( .روشنرکران مترجم ،سررذشت ترجمه در ایران ،متن ویراسته سـخنرانی در دانشـکده علـوم
اجتماعی دانشگاه تهران .مهرنامه.93 ،0،
رورکی ،م .)4939( .دانشکدهها من( .ع.ا ،هاللیان ،مترجم) .مشهد :بینا.
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رورکی ،م .)4939( .مادر( .ع.ا ،سرو  ،مترجم) .تهران :چاپ فرهنگ.
رورکی ،م .)4933( .ولگردان( .ع.ا ،کسمایی) .تهران :علمی.
رورکی ،م .)4991( .در اعما اجتماع( .ع ،نوشین ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.
رورکی ،م .)4994( .استادان زندری( .ا ،صاد  ،مترجم) .تهران :هنر پیشرو.
رورو  ،ن .)4939( .بازرس (رویزر)( .م.ع ،شمیده ،مترجم) .تهران :حزب توده.
رورو  ،ن .)4991( .تصویر( .ر ،آذرخشی ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن 4991( . ،الف) .داستانها دریا جنوب( .م ، .محجوب ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن 4991( . ،ب) .پسر ررگ( .م ، .محجوب ،مترجم) .تهران :رام.
لندن .)4991( . ،جزیره وحشت ، ( .بهروز ،مترجم) .تهران :بینا.
لندن .)4994( . ،پاشنه آهنین( .م ،صبحدم ،مترجم) .تهران :فرخی.
لندن .)4993( . ،حماسه شما ( .م ،نوذر ،مترجم) .تهران :بینا.
لوکا  ،گ .)4934( .معنا رئالیسم معاصر( .م ،پرتو  ،مترجم) .تهران :سیمرغ.
مارکوزه ،ه .)4933( .خرد و انیالب( .م ،ثالثی ،مترجم) .تهران :ثالث.
محمد  ،ع.م .)4931( .جهتریر ها ایدئولوژیکی متـرجم و ترجمـه آثـار ادبـی .در دکتـر علـی خزاعـیفـر

(ویراستار) ،مجموعه میاالت نخستین همای

ترجمه ادبی در ایران( ،صص  .)313-393مشهد :بنرشه.

مسعود نیا ،ع؛ رخشا ،ر .)4933( .در ایران از در و دیوار مترجم میریزد :ررتورـو بـا بهمـن شـعلهور دربـاره
وضعیت ترجمه در ایران .مهرنامه.33-34 ،0 ،
میرعابدینی ،ح .)4911( .صد سا داستان نویسی در ایران( .جلد او ).تهران :تندر.
میرعابدینی ،ح .)4900( .صد سا داستاننویسی ایران .تهران :چشمه.
میرعابدینی ،ح .)4933( .تاریخ ادبیات داستانی ایران .تهران :سخن.
نوابی ،د .)4933( .تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران از آزاز تاکنون .کرمان ،انتشارات دانشـگاه شـهید
باهنر کرمان.
وینآ،ا .)4993( . .خرمگس( .د ،همایون ،مترجم) .بیجا :بینا.
هاشمی ،ا .)4933( .نهضت ترجمه .تهران :کتاب مرجع.
همینگو  ،ا .)4993( .مردپیر و دریا( .م ،یحیو  ،مترجم) .تهران :کانون معرفت.
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