
تجربه ی کارگری در حوزه ی ترجمه

واژه های بیگانه و کاِر بیگانه شده

آوِر زندگی دست وپا کنم و باری از دوش خ��انواده ب��ردارم، ب��ه در دانشگاه برای آن که بتوانم اندک پولی برای هزینه های سرسام

فکر به کار بستن مهارت هایی افتادم که از سال های قبل یا در کالس های دانشگاه یاد گرفته ب�ودم؛ این مهارت ه�ا ش�امل انج�ام

تحقیق و نوشتن و ترجم�ه ب�ود. نخس�تین م�واجهه ام ب�ا ب�ازار و تقاض�ا ب�رای کاربس�ت این مهارت ه�ا در خ�ود دانش�گاه ب�ود:

درخواست هایی برای انجام تحقیق ها و تکالیف همکالسی ها یا سال پایینی هایی که یا پولدار بودند یا افرادی خوش گ�ذران ک�ه

وقت چندانی برای مطالعه و تحقیق نداشتند ولی در عوض ُوسعش�ان آن ق�در ب�ود ک�ه وقت و ان�رژی کس دیگ�ری را بخرن�د و

ثمره اش را با افتخار به استادان ارائه دهند و از شر نمره های ناپلئونی و تمدید سنوات خالص شوند.

دستیابی به نیروی مسخر در دستان این بورژواها و خرده بورژواها تنها انگیزه ای بود که وادارم میک��رد دانش و مهارته��ا را در

ابزاری ترین صورت ممکن وسیله ای برای امرار معاش خود سازم و از مقاله تا پایان نامه، ایده ها و کلمات را ُچنان م�واد خ�امی

ببینم که با صورت بندی و مفصل بندی شان در متون کوتاه و بلند، قادر به کسب درآمد خواهم بود.

این نخستین تجربه چه بسا ننِگ کاری غیراخالقی و غیرآکادمیک را بر پیش�انِی ض�میِر درونم ح�ک ک�رد و شرمس�ار از ک�رده ام

ساخت. از آن به بعد سعی می کردم با طی مدارج دانشگاهی به دنبال جایگاهی باشم که ب�دون ف�روش زم�ان و ن�یروی فک�رم،

برای خود بنویسم و پژوهش کنم. این رویا همواره باعث می شد به دنبال کارهایی بروم که کمتر شرمسارم کند؛ می خواستم در

دانشگاه موقعیت و مقامی به دست آورم که موجب رهایی از کار اجباری برای کسب حداقل های زیست شود. با این ح��ال این

رویا به زودی نابود شد، چرا که متوجه شدم ملزومات واقعی چنان مقام و جایگاهی نیز خود منوط به سال ها تحقیق و پ��ژوهش

و در عین تحمل رنج نداری ها و انجام خرده کارهایی چون تدریس، ترجمه و تألیف متونی است که تقاض��ایی ب��رای آن وج��ود

دارد.

البته حالت دیگری نیز وجود داش�ت: این ک�ه مث�ل بس�یاری از اس�تادان و پژوهش�گراِن رش�ته ام، از ث�روت و پش�توانه ای م�الی

ب��رایم در کشور از خارج یا ایران علمی در طی مدارج و تحقیق انجام امکان و کنم حاصل کار از که فراغت برخوردار میبودم

ندارن��د.
ً
اب��دا را پش��تیبانی چنین امکان خانوادهام و نبود که مهیا اخیر وضعیت این ذهنی فراهم باشد. تمرکز و فراغ بال نهایت

بنابراین دوباره ناگزیر از انجام کارهایی شدم که در عین برآمدن از عهده ی مخارجم، تحصیل را نیز ادامه دهم.
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این وضعی است که بسیاری از دانشجویان با آن روبه رو هستند و هیچ چیز تازه ای در آن وجود ندارد؛ ام��ا نکته ی قابل تأم��ل در

 ب��ا طی دوره ی کارشناس��ی و ب��ا
ً
مورد وضعیت من این بود که رشته ام از شاخه های علوم انسانی است و در این رشتهها معم��وال

توجه به عدم اقبال به آن در جامعه هیچ آینده ی کاری مشخصی در انتظارت نیست و هیچ مهارت ویژه ای نیز فرانگ��رفته ای ک��ه

کاری نیز بیابی.

ِره ب�ر ب�اد زدن تحقیق و پژوهش در رشته های علوم انسانی، چنان چه قص�د ک�نی گرفت�ار س�طحی نگری و تک�رار مهمالت و گِ�

نشوی، نیازمند صرف وقت کافی برای مطالعه ی متون اصلی در آن رشته و تاریخ و پیشینه ی موضوعات آن و پیگیری مس��ائلش

در مقاالت جدید است. بنابراین با این اوصاف انجام مشاغلی که چنین فرصتی را دریغ ندارند و به نحوی به مطالعه و نوش��تن

 س�اعت7 ت�ا 5نیز که در این رشته ها بهتر از هر مهارتی می آموزیم مربوط باشد، پیشاپیش امک�ان انج�ام مش�اغلی ک�ه بیش از 

میشود. سلب بخواهد وقت

پ��ژوهش میکند بلکه فرصت را مختل آن حداقلهای مربوط به انجام و کالسها شرکت در یا فروشندگی، نه تنها کافه کار در

 از بین می برد. در چنین شرایطی سعی کردم پس از دفاع از پایاننامه، مشغول ترجمه ی متن و تولی�د محت�وا
ً
بیش تر را نیز کامال

 انجام کار ثابت در این حوزه نیز وقت گیر اس��ت و چن��دان عای��دی ن��یز در ب��ر
ً
برای سایتها و پلتفرم های اینترنتی شوم. طبیعتا

ندارد. بنابراین تصمیم گرفتم یا توجه به عالقه ام به ادامه ی تحصیل، تعدادی متن و موضوع برای ترجمه و تولید محتوا بپ��ذیرم

که هزینه های هفتگی ام را پوشش دهد.

 هزارتوم��ان7 هزارتوم��ان ت��ا 3معموِل دستمزدی که برای ترجمه ی متون معمولی یا تخصصی پرداخت می شود از ص��فحه ای 

 ص�فحه ای انگلیس�ی در20  توم�ان اس�ت. ی�ک متن150 توم�ان ت�ا 70است و دستمزد تولید محتوا به فارسی ن�یز از کلمه ای 

 هزارتوم�ان عای�دی خواه�د داش�ت.200 ت�ا 150 هزار کلمه ای نیز بین 2هزارتومان و یک تولید محتوای 140بهترین حالت 

برای یک دانشجو که دانشجوی دانشگاه سراسری باشد، ساکن خوابگاه یا منزل اقوام و خانواده باشد و هزینه هایش محدود ب��ه

  هزارتومان چندان دشوار نخواهد بود؛ با توجه به این که وقتی هم برای500رفت آمد و خورد  و خوراک باشد، اکتفا به هفته ای 

تفریحات معمول دانشجویی و خرج برای این تفریحات نخواهد داشت.

در ابتدا با هفته ای یک یا دو متِن ترجمه یا تولید محتوا از پس مخارج خودم بر می آمدم. ام�ا همین ش�رایط پای�دار نب�ود: ت�ورم

روزبه روز بیشتر می شد. یافتن کار در پلتفرم ها تضمین شده نبود و افزایش دستمزدها ناچیز. با توجه به اینکه بای�د ب�رای کنک�ور

دکتری نیز درس می خواندم و از مزایای دانشجویی مثل غذای سلف، اتوبوس و کتابخانه ن�یز مح�روم ش�ده ب�ودم، فرص�تم کم

شده بود و هزینه هایم نیز افزایش یافته بود، ناگزیر شدم به همان روش قبلی از اش�خاص ن�یز ک�ار قب�ول کنم: انج�ام تک�الیف و

امتحان دادن و تحقیق کردن. واضح است که این کار هم نه درآمد قابل توجهی دارد و نه آینده ای!
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در این چنین کارها نیز سفارش گیرنده ها )عرضه کننده ی نیروی کار( بیش از سفارش دهنده ها )تقاضا( است؛ به ویژه که در قبول

 ناپایدار و
ً
از اشخاص هر کس قیمت پایین تری پیشنهاد کند کار را دریافت خواهد کرد. بنابراین کار در این حوزه نیز کامال کار

 هیچ ربطی ب��ه ح��وزه ی پژوهش��ی و مطالع��اتی
ً
غیرقابل اتکاست. مضاف بر این، مدام خود را مشغول کاری می یابی که لزوم��ا

خودت ندارد، پول چندانی برایت ندارد و زمان و سختی کارش نیز در دستمزد انته�ایی از ابت�دا لح�اظ نش�ده اس�ت. این ک�ار

باعث شده است خود را مشغول فعالیتی بیگانه شده بیابم: کاری فقط برای امرار معاش و برآوردن ابتدایی ترین نیازهایم. گرچه

این کار به معنای دقیق کلمه یدی نیست، ولی محصول آن نیز پیشاپیش ب�رای دیگ�ری اس�ت، ذهن را و جس�م را ن�یز خس�ته و

فرسوده می سازد و ج�ز دس�تمزدی ناپای�دار و ن�اچیز چ�یزی نص�یبت نمیکن�د. م�ارکس در دست نوش�ته ی »ک�ار بیگانه ش�ده«

مینویسد:

... است؛ اجبار بلکه نیست اختیار سر از کارش ... و میکند احساس را خویش خویشتن نمیکند، کار که زمانی فقط »کارگر

ک�ار ب�یرونی خص�لت ... آن. از برآوردن نیازهایی ب�یرون برای ِصرف است وسیلهای نمیسازد، بلکه را برآورده نیازی بنابراین

«1کارگر از این واقعیت پیداست که این کار به او تعلق ندارد و از آن غیر است، و کارگر در آن نه خود، بلکه به غیر تعلق دارد.

فلسفی1 و اقتصادی پنجم پیوسته1844دستنوشتههای چاپ آشیان، انتشارات مرتضوی، حسن ترجمهی مارکس، کارل ص1400، ،129
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