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نگاه

ديرزمان�ي  آزم�وده/  محس�ن    
نگذش�ته از آن هنگام ك�ه احمد فرديد 
تس�خر زنانه صدر تاريخ ما را ذيل تاريخ 
غرب خوان�د و با صورت بندي فلس�في 
مفهومي كه بع�دا و به واس�طه كتابي از 
»پدرخوانده روش�نفكري ايران« جالل 
آل احم�د رواج ياف�ت، به زع�م خودش 
و به زبان�ي هايدگري تقدي�ر تاريخي ما 
را »غربزدگ�ي« خواند و ب�از با قطعيتي 
غيرفلسفي كه اهل فلسفه را ياد بعضي 
اظهارنظره�اي قاط�ع هايدگ�ر در آثار 
پاياني عمرش مي انداخ�ت، گفت حتي 
كس�اني كه مي خواهند ادعا كنند كه ما 
با اين »حوالت تاريخ�ي« درمي آويزيم، 
دچ�ار غربزدگي مضاعف هس�تند! يك 
تفسير- به باور گروهي نادرست- سخن 
فرديد اين ب�ود كه ما گري�ز و گزيري جز 
مواجه�ه خودآگاهانه با غ�رب نداريم و 
علي الحساب دس�ت كم براي آنكه دچار 
تقليد كوركورانه نش�ويم، باي�د كه رو به 
ترجمه آوريم و خيال توليد فك�ري را از 
س�ر بيرون كنيم. عده اي ديگر اما مسير 
بازگشت به خويش را توصيه كردند و راه 
مبارزه با غربزدگي را از جاده بومي گرايي 
و نفي هرگونه ترجمه توصيه مي كردند. 
اين ميان البته بودند و هستند مترجماني 
كه نه ب�ا آن قطعيت از »قف�س آهنين« 
غربزدگي بنالند و نه با اين انكار چشم بر 
همه دستاوردهاي فكر و فرهنگ جديد 
ببندند. عبدالحسين آذرنگ بدون ترديد 
يكي از ايشان اس�ت، چهره هايي كه در 
ميان شان )تنها در فلس�فه( به نام هايي 
چ�ون محمدعل�ي فروغ�ي، منوچه�ر 
بزرگمه�ر، يحي�ي مه�دوي، عليم�راد 
داودي، عب�اس زرياب خوي�ي، محم�ود 
هومن، اميرحس�ين آريان پ�ور، حميد 
عنايت، محمدحسن لطفي، جالل الدين 
مجتب�وي و... ب�ر مي خوري�م و در ميان 
چهره ه�اي متاخر )باز تنها در فلس�فه( 
بايد از اسامي اي چون عزت اهلل فوالدوند، 
كامران فاني، داريوش آش�وري، حسين 
بشيريه، عبدالكريم رشيديان، محمود 
عباديان، س�ياوش جم�ادي، بهاء الدين 
خرمشاهي، پرويز ضياء شهابي، غالمرضا 
اعواني، خشايار ديهيمي، بابك احمدي 
و... ياد ك�رد. البت�ه اين فهرس�ت قطعا 
ناقص است و بر اين شمار محدود اسامي 
بس�ياري ديگر- ب�ه وي�ژه از چهره هاي 
جوان ت�ر مث�ل م�راد فرهادپ�ور، ايرج 
قانوني، يوس�ف اباذري، مرتضي مرديها، 
فاطمه ولياني، حسينعلي نوذري و... - را 
مي توان افزود. بيش�تر اي�ن نام ها ضمن 
آش�نايي عميق با فرهنگ ايراني و زير و 
بم زبان فارس�ي، بدون آنكه به آن تعبير 
فرديدي در چنبره غربزدگي اسير شده 
باشند، خودآگاهانه رو به سوي متن هاي 
كليدي و اساسي فرهنگ غربي آورده اند 
و با ترجمه هايي قابل اعتنا و ارزشمند بر 
غناي مفهوم�ي و واژگاني زبان فارس�ي 
معاصر افزوده ان�د. در تمام اين س�ال ها 
اما بحث ترجمه ب�ه صورت هاي ديگري 
)غير از آن رويكرد فرديدي( ادامه يافته 
اس�ت، ضمن آنكه در كن�ار اين مباحث 
نظري، خ�ود ترجمه ه�ا و مترجمان نيز 
كثرتي بي سابقه يافته اند. اما آيا ترجمه 
تنها محدود به زمان ما اس�ت يا مي توان 
ردي از آن در تاريخ جس�ت؟ پاس�خ اين 
پرس�ش را بهتر از هر جا در كتاب تاريخ 
ترجم�ه در ايران عبدالحس�ين آذرنگ 
مي توان جس�ت. او در اي�ن كتاب به طور 
مستند نش�ان مي دهد كه تمدن ايراني 
از قديمي تري�ن اعص�ار تاريخ�ي اش به 
اقتضاي ش�رايط اجتماع�ي، فرهنگي و 
سياسي ترجمه مي كرده است. به همين 
مناسبت با ايش�ان گفت وگويي صورت 
داديم كه از نظر مي گذرد. عبدالحس�ين 
كرمانش�اه(   1325 )متول�د  آذرن�گ 
نويسنده و پژوهشگر حوزه كتاب است و 
در كنار فعاليت هاي متنوع در اين زمينه 
در موسس�اتي چ�ون دانش�نامه جهان 
اسالم و موسسه تحقيقات و برنامه ريزي 
علم�ي و آموزش�ي آثار متع�ددي چون 
تاريخ شفاهي نش�ر ايران، تاريخ تمدن، 
اس�تادان و نااس�تادانم، تاريخ و فلسفه 
علم )هال(، تاريخ علم )دمپي ير(، تاريخ 
فلس�فه غرب )هالينگ ديل(، فلسفه و 
اميد اجتماعي )ريچارد رورتي،  مشترك( 
و جل�د نهم تاريخ فلس�فه كاپلس�تون 

)مشتركا( ترجمه و تاليف كرده است. 

  ش�ما در مقدم�ه كتاب تاري�خ ترجمه 
در اي�ران )تهران، ققن�وس، 1394(، كه به 
تازگي منتشر ش�ده اس�ت، نكته بسيار 
مهم�ي را متذك�ر ش�ده ايد ك�ه مي توان 
بحث را با آن پيش برد. شما در اين مقدمه 
نوش�ته ايد: »در اي�ن كتاب ب�ه ديدگاهي 
توجه ش�ده اس�ت كه ترجمه را تابع نياز 
مي داند و بر انتقال فرهنگ�ي از راه ترجمه 
تاكيد م�ي ورزد. از اين رو ترجمه ه�ا را از 
اين دي�دگاه نمي ت�وان از زمينه فرهنگي 
آنها منت�زع كرد. ب�ر اين پاي�ه ترجمه به 
خودي خود و بدون انگي�زه و محرك هاي 
الزم و كافي صورت نمي گي�رد يا به ندرت 
صورت مي گيرد« )نقل با اندكي تغيير( بر 
اين اس�اس پرسش نخس�ت اين است كه 
اين نياز چيست؟ به عبارت ديگر چرا يك 
جامعه فرهنگي رو به ترجمه مي آورد و چه 

چيزهايي را ترجمه مي كند؟ 
مترجمان در زبان ه��اي مبدا از مي��ان آثار 
مختلف، از ميان ان��واع نويس��ندگان، مولفان، 
پژوهش��گران و هنرمندان انتخ��اب مي كنند. 
بعيد اس��ت كه مترجمي همين طوري دست 
ببرد و كتابي را بردارد و بع��د ترجمه كند. از هر 
مترجمي كه دليل ترجمه هر اثرش را بپرسيد، 
به شما خواهد گفت چرا آن را برگزيده و به فارسي 
برگردانده اس��ت. اگر هم ناش��ري به او سفارش 
ترجمه داده باش��د، دليل انتخاب ناش��ر را براي 
ترجمه مي داند. انتخاب اث��ر از ميان آثار متعدد 
داليل گزينش��ي دارد كه عمده تري��ن آن نياز 
جامعه در زبان مقصد، يا كمبود و خلئي است كه 
مترجم در زبان مقصد احساس مي كند. مترجم 
با ترجمه، معموال بر زب��ان و فرهنگ خود چيز 
تازه اي مي افزايد، مگر آنكه مترجماني باشند كه 

هدف هاي ديگري را از ترجمه دنبال مي كنند. 
  شما در طول كتاب نشان داده ايد كه در 
ادوار گوناگون تاريخي م�ا ترجمه صورت 
گرفته اس�ت. آيا مي توان بر پايه رويكرد 
مذكور گفت اين ترجمه معم�وال در ادوار 
مختلف به سمت فرهنگ هايي سوگيري 
كرده اس�ت كه از نظر سياسي- اجتماعي 
اگر نه غالب بوده اند، دس�ت كم  هماورد  و   

رقيب  محسوب   مي شده اند؟
گمان نكنم بش��ود فرضيه اي اراي��ه داد كه 
مبناي آن »جامعه هماورد و رقيب« باشد. البته 
بد نيست كه با توجه به اين پيشنهاد شما روي 
اين فرضيه كار ش��ود. در ترجمه معموال از ميان 
جامعه هاي مختلف، جامعه يا جامعه هاي خاصي 
انتخاب و آث��ار از زبان آنها ترجمه مي ش��ود. ما 
سراغ هر جامعه اي نمي رويم. كشورهاي زيادي 
هستند كه زبان شان انگليسي است و توليد اثر 
هم دارند، اما سراغ آنها هم نمي رويم. حتما بايد 
جنبه هايي باشد كه به فرهنگ مقصد افزوده شود 
و به ضرورتي، نيازي، خلئي، نيتي، گرايشي، ميل 
و رغبتي، سياست و برنامه اي پاسخ بگويد. همين 
داليل را با ش��دت بيش��تر در دوره هاي پيشين 
مي توان ديد، در دوره هايي كه هزينه ترجمه ها 
را جامعه از راه خريد ترجمه تامين نمي كرد و اين 

هزينه ها بايد از راه هاي ديگري تامين مي شد. 
  با توجه ب�ه اينكه بح�ث دوران معاصر 
با توج�ه به زم�ان م�ا اهميت بيش�تري 
دارد، اگر موافق باش�يد بحث را بيشتر به 
دوران معاصر اختصاص دهيم. ش�ما يك 
بخش مفصل از كتاب، يعني بخش س�وم 
تاريخ ترجمه، را ب�ه ترجمه در عصر قاجار 
اختصاص داده ايد و نوشته ايد اين دوره »از 
مهم ترين دوره ها در تاريخ ترجمه در ايران 
است« دليل اين اهميت چيست و مگر در 
دوره قاجار چه اتفاقي افت�اد كه به يكباره 

ترجمه  چنين  رونق  يافت؟
بيش از هر چي��زي روند كنون��ي ترجمه و 
زبان كنوني ترجمه در جامع��ه ما در تداوم عصر 
قاجار است. بنابراين عجيب نيست كه در بحث 
در باب تاريخ ترجمه به دوره اي بيشتر بپردازيم 
كه زيرساخت هاي اصلي ترجمه را براي ما ايجاد 
كرده است. ما به راحتي زبان، سليقه، ذايقه، ذوق 
و بسياري چيزهاي ديگر مترجمان عصر قاجار، 
مترجماني نظير ميرزا آقاخ��ان كرماني، فرهاد 
ميرزا، ميرزا حبيب اصفهاني، محمدطاهر ميرزا، 
عبدالحسين ميرزا، يوسف خان اعتصام الملك، 
ميرزا ابوالقاس��م خان ناصرالملك، محمدعلي 
فروغي )ذكاءالملك( را اكن��ون ادامه مي دهيم، 
اما با مترجمان عصر صف��وي، تيموري، مغول، 
س��اماني، ساس��اني و دوره هاي ديگ��ر، اين كار 
امكان پذير نيس��ت. مي ت��وان از مترجمان آن 
دوره ها در زمينه ه��اي الهام گرف��ت، گو اينكه 
ترجمه هاي عصر س��امانيان از الهام بخش ترين 
منابع در زبان فارسي اس��ت، اما نمي توان روند 

ترجمه آنها را ادامه داد. 
 ترجمه هاي قاجاري عمدتا كدام دسته 

از آث�ار را نش�انه گرفت�ه بود؟ سياس�ي؟ 
فلسفي؟ ادبي؟ علمي؟

ترجمه هاي قاجاري بس��يار متنوع است، 
اما نسبت آنها فرق مي كند. در دوره اميركبير 
كه ايجاد زيرساخت در كش��ور مدنظر بود، از 
ترجمه آثار بنيادي حمايت ش��د. دوره اي كه 
روند اصل��ي ترجمه با كم��ك و هدايت دولت 
بود، مثل ترجمه هايي كه اعتمادالس��لطنه در 
دارالترجمه ناصري سفارش مي داد، ترجمه ها 
باب طبع شاه و درباريان و راس هرم قدرت بود. 
در دوره مشروطه كه قشر تازه اي خواهان آثار 
به خصوصي شد و نش��ر خصوصي براي پاسخ 
گفتن به اين ني��از پا به ميدان نه��اد، آثار ادبي 
و سياس��ي، طنز و هزل اجتماعي- سياس��ي 
رونق بيش��تري گرفت. كتاب ه��اي مذهبي و 
س��نتي هم بازار ثابت و مخاطبان تقريبا ثابت 
خودش را داشت. بنابراين، با توجه به هر دوره و 
مقتضيات هر دوره مي توان ويژگي هاي ترجمه 

را شناسايي كرد. 
 به طور كلي دق�ت ترجمه هاي قاجاري 
چطور بود و به نظر ش�ما تا چه حد در نثر 

فارسي تاثير گذاشت؟
ترجمه ه��اي قاج��اري بس��يار اندكي با 
متن اصلي مقابله ش��ده اند. ب��ه همين دليل 
نمي توان در اين باب حكم كلي ك��رد. بر پايه 
مقابله ه��اي انجام گرفت��ه و پژوهش هايي كه 
در اين زمينه شده اس��ت، انواع ترجمه ها را در 
دوره قاجار مي ت��وان يافت: ترجمه هاي دقيق، 
اقتباس هاي آزاد، كارهاي سردستيو غيرقابل 
اعتم��اد و انواع ديگر. اما ش��اهكارهاي ترجمه 
در عصر قاجار، مانند ترجمه هزار و يك ش��ب، 
ترجمه هاي ميرزا حبيب اصفهاني، ناصرالملك، 

فروغي و عده اي ديگر هنوز هم الهام بخشند و 
درس آموز. 

  برخي مي گويند يكي- فقط يكي- از 
علل فقدان انديش�ه و ن�وآوري در ايران 
معاص�ر گس�ترش و غلبه ترجم�ه بوده 
اس�ت. به عبارت ديگر ايشان مي گويند 
ترجمه ه�ا باعث كاهش اعتم�اد به نفس 
و غلبه تقليد ش�د. ديدگاه ش�ما درباره 
اين ارزيابي چيست؟ آيا با آن موافقيد يا 

خير؟
بنده از بي��خ و بن ب��ا اين دي��دگاه مخالفم. 
مدافع��ان اين نظ��ر مدافع��ان تنبل��ي فكري، 
تن آس��انان بيزار از حركت، مخالف��ات تحول و 
تجدد و تغيير و خالصه كس��اني هس��تند كه 
هر چرخش��ي در جامعه آرامش آنه��ا را به هم 
مي زند، يا خواب سنگين شان را آشفته مي كند. 
جامعه در تكاپو و پويا به كمبودها، كاس��تي ها 
و خأل هاي خود حساس��يت نش��ان مي دهد و 
مي خواهد آنه��ا را از بين ببرد. ب��ه همين دليل 
كنج��كاو و جس��ت وجو گر اس��ت. مي جويد، 
مي كاود تا بهترين، ساده ترين و سريع ترين راه ها 

را براي برط��رف كردن آنها بياب��د. باز به همين 
دليل است كه جامعه هاي خالق و مولد بيش از 
جامعه هاي ديگر ترجم��ه مي كنند. معناي اين 
سخن اين است كه حتما كتاب هاي خارجي را 
بگيرند از اول تا آخر ترجمه و بعد منتشر كنند؛ 
معنايش اين اس��ت كه به ترجمه نيازمندتر ند، 
به زبان هاي مختلف و متعدد تس��لط مي يابند، 
آثار را در آن زبان ها مي خوانند و مطابق نيازشان 
و امكانات ش��ان ترجمه مي كنند، يا نكته ها را از 
آنها برمي گيرند. شما مالحظه بفرماييد چقدر 
اثر فرانس��وي و آلماني و اسپانيايي به انگليسي 
ترجمه شده است. آيا در زبان هاي بين المللي و 
رايج تر دنيا مي شود اثر كالسيك مهمي را يافت 
كه ترجمه نشده باشد؟ تمدن غرب در دوره اي 
كه داش��ت مراحل نخس��تين تكوين خ��ود را 
مي گذراند، چرا منابع اسالمي و يوناني را ترجمه 
مي كرد و از سر اثري كه در آن اهميتي مي ديد، 
نمي گذشت؟ سير تحول و پيشرفت به انديشه 
نياز دارد و چون از انديشه مايه مي گيرد، بايد همه 
انديشه ها را بشناس��د، درست و خوب بشناسد، 
تا بتوان��د از آن مي��ان انتخاب كن��د. اميدوارم 
عالقه مندان به اين موضوع، ب��راي نمونه درباره 
س��وئد، ژاپن، چين و برزيل امروز مطالعه كنند 
و ببينند اي��ن كش��ورها، در زمينه هاي علمي و 
فني، چه سياست ها، برنامه ها و روش هايي براي 

ترجمه پيش گرفته اند. 
  از س�وي ديگ�ر برخي مس�يري كامال 
متف�اوت را پيموده ان�د و مي گويند اتفاقا 
ما بايد ترجمه كنيم و هن�وز به مرحله اي 
نرس�يده ايم ك�ه بتوانيم تالي�ف كنيم. به 
همين دليل ه�م آنچه به ظاه�ر در دوران 
جديد عنوان تاليف يافته وصله پينه هايي 

ترجمه اي است كه در آنها در بدترين حالت 
نويسنده مي كوش�د منبع حرف هايش را 
پنهان كند و آنها را به اسم خود جا بزند. در 

اين زمينه چطور فكر مي كنيد؟
بهتر اس��ت از افراط و تفري��ط دوري كنيم 
و بروي��م در مس��ير اعت��دال. خودباخت��گان، 
ازدست دادگان اعتماد به نفس، ناباوران به خود، 
منفي بافان، كس��اني ك��ه مرغ همس��ايه را غاز 
مي بينند، تحقير كنندگان دستاوردهاي ملي و 
بومي و خودي خطرها و زيان ها ي شان از دسته 
قبل كمتر نيست. كس��ي منكر سوءاستفاده ها، 
كتاب س��ازي ها، جعل مطلب، تجارت پرس��ود 
نوشتن پايان نامه هاي دانش��گاهي و مقاله هاي 
علمي براي چاپ در نشريه هاي خارجي و امثال 
اينها نيس��ت. اينها وجود دارد، انكارپذير نيست 
و اس��باب ننگ و س��رافكندگي جامعه ما است 
و حتما بايد راهي براي رها ش��دن از چنگ اين 
پديده شرم آور يافت. تجربه هاي جامعه هاي ديگر 
در اين زمينه مي تواند به ما كمك كند. س��ال ها 
پيش، پيش از انقالب، عده اي مي رفتند فرانسه 
و ظرف چند م��اه مدرك دكتري اونيورس��يته 
مي گرفتند و مي آمدند. آنجا ه��م عده اي بودند 
كه پول مي گرفتند و پايان نامه دكترا مي نوشتند. 
اما وقتي دكتراي  اونيورسيته  بي اعتبار شد و  با  
آن مدرك ديگر نمي شد كاري كرد، روش تغيير 
كرد وآن كار و كسب هم تعطيل شد. به هر حال 
يافتن راه حل دوري از اين گونه تخلفات دش��وار 
نيست؛ البته زماني دشوار نيست كه دانشگاه هاي 
ما شأن آموزشي و پژوهشي خودشان را بازبيابند. 
دانش��گاه اگر جدي باش��د، هيچ دانش��جويي 
نمي تواند با پايان نامه غيرواقعي از سد آن بگذرد. 
فراتر از اين، چنانچه جامعه در مسير توسعه گام 
بردارد، منفي بافان و تن آسان و مبلغان رخوت و 
بي تحركي را خود به خود الك مي كند. حركت 
كه به سمت توسعه آغاز شود، تازه ضرورت هاي 
ترجمه جدي و دقيق خودش را نشان مي دهد. 
از آنجا كه بنا به اي��ن اصل: هرجامعه اي امكانات 
توسعه داشته باشد، نمي توان راه را بر توسعه آن 
بست و از آنجا كه جامعه ما همه امكانات بالقوه 
توسعه را در اختيار دارد، روند توسعه جدي دير 
يا زود آغاز خواهد شد و نياز به ترجمه به صورت 
مبرم در همه زمينه ها به ميان خواهد آمد و موج 
تازه اي در ترجمه آغاز خواهد شد. اين، پيشگويي 
نيست، بلكه روندي است كه وقوع آن را در همه 

جامعه هاي توسعه يافته مي توان ديد. 
 ش�ما خودتان از مترجماني هستيد كه 
در حوزه هاي فلس�فه، تاري�خ علم، تاريخ 
فلس�فه و تاريخ ترجمه كرده اي�د و قطعا 
با اين بحث هم آش�نا هس�تيد كه برخي 
مي گويند ترجمه بايد زبان معيار داش�ته 
باش�د )حاال به حمايت يك نهاد فرهنگي 

خصوصي ي�ا دولتي( و برخي ني�ز از تكثر 
س�ليقه ها دفاع مي كنند و مخالف چنين 
تصميم گيري هستند. ديدگاه شما در اين 
زمينه چيس�ت؟ آيا فكر مي كنيد اجماع 
زباني براي مفاهي�م را بايد يك نهاد ايجاد 
كند يا بر اس�اس توافق بين االذهاني ميان 
كارورزان زب�ان و توليد كنندگان متن اين 

اجماع پديد مي آيد؟
هي��چ كار خالقانه اي دس��توري نيس��ت. 
ب��ا دس��تور و بخش��نامه نمي ت��وان روندهاي 
آفرينشگرانه داش��ت. تعيين كننده ترين عامل، 
روند قدرتمند نقد و ارزش شناسي و ارزش يابي 
اس��ت. هر نهادي كه مطاب��ق قانون ي��ا بر پايه 
ضرورتي تشكيل شده است، كار خودش را بايد 
بكند، نه اينكه براي نهاده��ا، روندها، جريان ها 
تعيين تكليف كن��د. ترجم��ه، كار مكانيكي و 
ماشيني نيست، فعاليتي آفرينشگرانه و بهره مند 
از عناصر هنري و مبتني بر ش��م، ذوق و دانش 
زباني اس��ت. اين فعاليت به مرور، طي زمان، در 
گالويز ش��دن با مفاهيم، عرصه ها و زمينه هاي 
مختلف، در تعامل با خوانندگان، در پاسخ گفتن 
به نيازها و ضرورت ها ش��كل مي گي��رد و روند 
نقادي و ارزشيابي در پرداختن و صيقل دادن به 
آن، نيز سرند كردن آن، موثرترين نقش را دارد. 
زبان معيار، زباني ب��ا ويژگي هاي ثابت و اليتغير 
نيست، زباني است كه بر س��ر كاربردهاي آن در 
عرصه سهل و س��اده ترين و پذيرفته شده ترين 
شكل انتقال، تفاهمي گس��ترده صورت بگيرد. 
اين زب��ان به م��رور و با نقد و نكته س��نجي اين 
ويژگي شاخص را كسب مي كند كه هموارترين و 
بي ابهام و كم ابهام ترين مسير انتقال باشد، انتقال 
مفاهيم و مقاصد ميان ذهن ها در جامعه زباني 
مدنظر. بنابراين، براي دست يافتن به زباني كه 
به تعبير جنابعالي »زبان معيار«، يا زبان پذيرفته 
شده و مراعات شده از سوي اكثريت كساني است 
كه هدف شان از نوش��تن و منتشر كردن انتقال 
مقصود است، جز بيشتر نوشتن، بيشتر ترجمه 
كردن، بيشتر نقد كردن، بيشتر دقت ورزيدن و 
بيش��تر تامل كردن در انطباق ها و سازگاري ها، 

ظاهرا راه ديگري نيست. 
 در سال هاي اخير شاهد تكثر مترجمان 
و ترجمه ها هس�تيم. س�طح و تن�وع اين 
آثار تا حدي اس�ت كه بس�ياري از دوران 
جدي�دي در ترجم�ه س�خن مي گويند. 
دوران�ي البته منح�ط! يعن�ي مي گويند 
ترجمه هاي جدي�د جوان�ان اوال از آثاري 
ج�دي و كالس�يك نيس�ت و ثاني�ا اين 
ترجمه ه�ا غيرقاب�ل اس�تفاده اس�ت. به 
عبارت ديگر ايشان مي گويند ما در دوران 
حاضر مترجماني چون عنايت و بزرگمهر 
و لطفي و مجتبوي و آش�وري و... نداريم و 
نس�ل مترجماني چون نجف دريابندري، 
محمد قاضي، به آذين، ابوالحس�ن نجفي، 
عبداهلل توكل، رضا سيدحسيني، عبداهلل 
كوثري و ع�زت اهلل فوالدون�د و امثال آنها 
تكرار نمي شود. ديدگاه شما در اين زمينه 

چيست؟
بله، بنده هم از اين حرف ها زياد مي شنوم. 
بايد عرض كنم كه آينده مال ما نيست، مال 
جوان هاس��ت. آنها حق دارند آينده ش��ان را 
آن طور كه مي خواهند بس��ازند. هيچ نسلي 
حق ندارد ارزش هاي خ��ودش را به آيندگان 
تحميل كند اگر نسلي بخواهد وظيفه اش را 
درس��ت انجام بدهد، مي توان��د ارزش هايش 
را به نس��ل بعد از خود درس��ت بشناس��اند، 
به آن نس��ل درس��ت منتقل كند، و اگر هم 
خواس��ت از ارزش هاي خ��ودش جانانه، اما 
مستدل، دفاع كند. اين گونه فغان و فريادها 
كه بلند مي ش��ود و واويال به راه مي اندازد كه 
ارزش هاي گذشته فالن و بهمان شده و نسل 
كنوني دارد آنها را نابود مي كند، ارزشي بيش 
از زنجموره ن��دارد. بله، پس از ه��ر انقالبي، 
موج نيرومند نيس��ت انگارانه )نيهيليستي( و 
ارزش س��تيزانه راه مي افتد. اين را بايد خوب 
درك كرد، اما به محض آنك��ه توفان انقالب 
آرام بگيرد و حركت به س��مت توس��عه آغاز 
شود، از ميان جوانان نسلي سر برمي آورد كه 
ارزش هاي پيش از خود را خوب مي شناسد، 
خوب نق��ادي مي كن��د و نمي گ��ذارد هيچ 
ارزي بي اس��تفاده بماند يا ب��ه آينده منتقل 
نش��ود. در ميان انبوه جوانان نيست انگار ما 
و نيز جواناني كه رخت برمي كشند و مصايب 
كمرش��كن مهاج��رت را با ان��واع تحقيرها و 
تخفيف ها به ج��ان مي خرند ك��ه در زادبوم 
خود نمانن��د، نخبگاني ديده مي ش��وند كه 
نه تنه��ا ت��داوم بخ��ش راه بزرگان پيش��ين 
هستند، بلكه آن راه را بهتر از پيشينيان خود 
س��پري خواهند كرد. ما نگران آنها نباشيم، 
خودمان را درس��ت ارزيابي كني��م و ببينيم 
آنچه بايد به نسل پس از خود انتقال بدهيم، 

درست و كامل منتقل مي كنيم يا نه. 
 و آخرين پرسش اينكه آيا فكر مي كنيد 
كه ترجمه در زمان ما رو به س�وي انحطاط 

گذاشته است؟ راه حل چيست؟
بنده اصال اين طور فك��ر نمي كنم. عصر ما 
از عصرهاي درخش��ان ترجمه اس��ت. از ميان 
جوانان ما مترجم��ان بزرگي برخاس��ته اند كه 
افتخار عرصه ترجمه هستند. انگيزه در شماري 
از مترجمان همروزگار ما بسيار قوي است. شمار 
اين مترجمان زماني افزون خواهد ش��د و دامنه 
تاثيرهاي آنها موقعي گسترده تر خواهد شد كه 
روند توسعه همه جانبه آغاز شود و بتوان پيشروي 
آن را در هم��ه زمينه ها، به وي��ژه در عرصه هاي 
آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي، فني، هنري 
ديد. من كه عمرم كفاف نمي دهد، اما اميدوارم 
شما شاهد توسعه همه سويه اين كشور ديرينه 

سال با فرهنگ و تمدن   باشيد. 

گفت وگو با عبدالحسين آذرنگ درباره تاريخ ترجمه در ايران

توسعه، نيازمند  به  ترجمه  است
هيچ نسلي حق ندارد ارزش هاي خودش را به آيندگان تحميل كند

  جامعه در تكاپو و پويا به كمبودها، كاستي ها  و 
خأل هاي خود حساسيت  نشان مي دهد

  جامعه هاي خالق و مولد بي�ش از جامعه هاي 
ديگر ترجمه    مي كنند

    روند توسعه جدي دير يا زود آغاز خواهد شد
    هيچ كار خالقانه اي دستوري نيست

  با دس�تور و بخش�نامه نمي ت�وان روندهاي 
آفرينشگرانه   داشت

   عصر ما  از عصرهاي درخشان ترجمه است

برش

بهتر اس�ت از افراط و تفريط 
دوري كنيم  و برويم در  مس�ير 
خودباخت�گان،  اعت�دال. 
اعتم�اد  ازدس�ت دادگان 
به نف�س، ناباوران ب�ه خود، 
منفي بافان، كس�اني كه مرغ 
همس�ايه  را  غ�از مي بينند، 
دستاوردهاي   تحقير كنندگان 
مل�ي و  بوم�ي و خ�ودي 
خطره�ا و زيان ه�ا ي  ش�ان 
از دس�ته قب�ل كمتر  نيس�ت

در ميان انبوه جوانان نيس�ت 
انگار ما و نيز جواناني كه رخت 
برمي كشند و مصايب كمرشكن 
مهاجرت را ب�ا انواع تحقيرها 
و تخفيف ها ب�ه جان مي خرند 
ك�ه در زادبوم خ�ود نمانند، 
نخبگان�ي دي�ده مي ش�وند 
كه نه تنه�ا تداوم بخ�ش راه 
بزرگان پيشين هس�تند، بلكه 
آن راه را بهت�ر از پيش�ينيان 
خ�ود س�پري خواهن�د كرد

نقش كتاب هاي ترجمه شده در 
تحوالت سياسي و اجتماعي ايران 

در گفت وگو با مديا كاشيگر

 تاريخ آنقدرها   هم
   منطق  ندارد
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بررسي نقاط ضعف و قوت 
ترجمه در ايران در گفت وگو با 

محمد بقايي ماكان

 نهضت هاي  سياسي 
ريشه  در ترجمه  دارند

12

سياست نامه|  روزنامه اعتماد پيش از اين به موضوع ترجمه از زواياي ديگر پرداخته بود كه مشروح  آن را در شماره هاي ذيل مي توانيد مالحظه كنيد
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تورق پرونده

سياست هاي  پوپوليستي دوامي ندارد
در بررسي عوامل محبوبيت يك سياس��تمدار از بعد 
جامعه ش��ناختي مي توان گف��ت طبعا محبوبي��ت بايد 
در چارچ��وب نقش هايي باش��د كه يك سياس��تمدار در 
حل مس��ائل اجتماعي، بهب��ود رفاه، كاهش آس��يب ها 
و به ط��ور كل��ي در رف��ع مش��كالت م��ردم دارد. امروز 
نظام هاي سياس��ي، محبوبيت يا مش��روعيت خ��ود را از 
مردم مي گيرند بنابراين تا آنجا ك��ه بتوانند در چارچوب 
انتظاراتي كه براي مردم ايجاد كرده اند پاسخگوي آنها نيز 

باشند از محبوبيت و مشروعيت برخوردار خواهند ش��د. اغلب نظام هاي سياسي 
در دنياي معاصر، بر اس��اس انتخابات و راي م��ردم روي كار مي آيند و اين عامل 
خود، انتظارات��ي را در مردم ايجاد مي كند كه بر اس��اس آن، سياس��تمداران بايد 
به وعده هايي كه داده اند عمل كنند چرا كه در غير اين صورت، مش��روعيت خود 
را از دس��ت خواهند داد. به طور مثال فرض كنيد يكي از اساس��ي ترين انتظاراتي 
كه دولت كنوني كه در س��ال 92 با راي م��ردم روي كار آمده اس��ت ايجاد كرده 
حل مسائل بين المللي و مناقشات با كش��ورهاي ديگر بوده و از سوي ديگر اينكه 
بتواند به حوزه اجتماعي كمك كرده و باعث توس��عه آن ش��ود، همچنين برخي 
موانع آزادي هاي سياسي و اجتماعي را رفع كرده و مشكالت اقتصادي و نيازهاي 
مالي مردم را نيز تا حدودي برطرف كند. اين وعده هايي اس��ت كه سياستمداران 
ما داده و بر اساس آن انتخاب ش��ده اند. بنابراين به طور طبيعي حد انتظاري را در 
پروپاگانداهاي انتخاباتي خود براي مردم ايجاد كرده اند كه قاعدتا مشروعيت آنها 
در گرو تحقق اين وعده ها و انتظارات اس��ت. ش��ايد يكي از داليلي كه امروز دكتر 
ظريف از لحاظ محبوبيت در بين سياس��تمداران با اقبال بيشتري از سوي جامعه 
مواجه است اين باشد كه ايش��ان بنا بر قولي كه از س��وي دولت يازدهم مبني بر 
حل مناقشات با كشورهاي ديگر داده ش��ده، بزرگ ترين گام خود را در اين مسير 
برداش��ته و همواره كوشيده است بر اساس خواس��ت مردم و منافع كشور حركت 
كند يا به طور مثال هاش��مي، وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي نيز به اين 
دليل كه توانسته براي بيمه ها و تامين مشكالت دارو و درمان مردم قدمي بردارد 
و شرايط مساعدتري را براي كمك به بيماران و خانواده هاي آنها در جهت كاهش 

هزينه هاي درمان فراهم كند از محبوبيت قابل توجهي در جامعه برخوردار است. 
در واقع مي ت��وان گفت اي��ن دو وزير در كابين��ه دولت يازده��م از نظر عنصر 
محبوبيت، به دليل رفتن به س��مت تحقق وعده ها و ب��ه كار گرفتن توان خود در 
راستاي كسب رضايت جامعه، از موقعيت مناسب تري نسبت به سايرين برخوردار 
هس��تند. بنابراين هر چقدر وعده هاي يك سياس��تمدار بيش��تر تحقق پيدا كند 
يا بيش��تر بتواند به آن نزديك ش��ود به همان ميزان به محبوبيت بيشتري دست 
مي يابد. تا زماني نيز كه سياس��تمداران و دولت ها به وعده هاي خود عمل نكنند 
اين انتظارات پابرجا مي ماند و در نتيجه، بي اعتنايي به ش��عارهاي داده ش��ده در 
مردم ايج��اد نااميدي مي كند و در نهايت و با گذش��ت زم��ان، وقتي فعاليت هاي 
سياستمدار از س��وي جامه مورد ارزيابي قرار مي گيرد كارنامه او كارنامه مناسبي 
نخواهد بود. اين امر س��بب مي شود جامعه چنين سياس��تمداري را به كلي كنار 
بگذارد يا در برهه هاي ديگر براي س��پردن آينده و سرنوش��ت خود به دست او به 
س��ختي دوباره به او اعتماد كند. بنابراين همان طور كه گفته ش��د اگر انتظارات 
مردم توسط سياس��تمدار برآورده ش��ود براي او محبوبيت و مشروعيت به دنبال 
خواهد داشت و اگر نسبت به مطالبات جامعه بي اعتنايي صورت گيرد بدون شك 

مشروعيت سياستمدار با مشكل مواجه خواهد شد. 
در دنياي معاصر، با در نظر گرفتن تغييراتي كه در سيستم حكومت ها به وجود 
آمده است و با توجه به تش��كيل دولت- ملت ها در چارچوب مرزهاي سرزميني، 
وظيفه سياستمداران حل مس��ائل و مشكالت مردم اس��ت بنابراين تمام تالش 
آنها نيز بايد در اين راستا باش��د. در گذشته، زماني سياس��تمداران تنها به دنبال 
كشورگشايي، جاه طلبي، گسترش قدرت خود و اعمال حاكميت بر سرزمين هاي 
ديگر و مسائلي مانند آن بودند و ش��ايد ملت ها نيز مي توانستند تا حدي خود را با 
چنين شرايطي تطبيق دهند اما امروز وقتي انتخابات در كشوري برگزار مي شود 
سياستمداران وعده هايي غير از اين به مردم خود مي دهند. شعارهايي كه اغلب در 
حيطه حل مسائل و مشكالت جامعه، مشكالت اقتصادي، اجتماعي، محروميت ها 
و مسائل بين المللي جاي مي گيرد. اين وعده ها خود به خود انتظاراتي را در جامعه 
ايجاد مي كند و پس از آن، توجه افكار عمومي به عملكرد سياس��تمدار و تالش او 

براي تحقق اين انتظارات جلب مي شود. 
بنابراين مهم ترين عنصري كه براي سياستمداران محبوبيت به دنبال خواهد 
داشت و باعث اعتماد جامعه به او مي شود ميزان كارايي او است و اهميتي كه براي 
خواسته هاي مردم قايل اس��ت. شايد در گذش��ته عناصر مهم تر و وجوه برجسته 
ديگري مطرح بوده و گاه كارآمدي سياستمدار از چشم مردم دور مي ماند و بعدها 
در طول تاريخ شايس��تگي او به آنها اثبات مي ش��د اما در دنياي ام��روز با توجه به 
وجود رس��انه ها و تعدد آنها و س��طح انتظارات جامعه چنين اتفاقي به ندرت رخ 
مي دهد. در گذشته از آنجا كه سطح آگاهي مردم پايين بود بعدها و شايد سال ها 
پس از فوت سياس��تمداري متوجه كارايي و خدمات ارزنده او مي شدند اما امروز 
با گسترش رسانه ها و باال رفتن س��طح آگاهي مردم، هر سياستمداري به محض 
ش��روع فعاليت به س��رعت در معرض داوري مردم قرار مي گيرد و در تمام مدت 
خدمتش در مقاطع متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و درباره كارآمدي 

او قضاوت مي شود.
 در اين ميان، نكته ديگ��ري نيز وجود دارد؛ در ايران و طي دوره هايي، س��طح 
انتظارات جامعه به صورت نامعقول و نابجا رش��د كرده و مردم بسيار متوقع شدند 
اما بعدها وقتي عقالني��ت در جامعه ايجاد ش��ده متوجه اين نكته ش��دند كه در 
حق برخي سياس��تمداران خود جفا كرده اند اما به نظر مي رس��د كه امروز امكان 
اش��تباه براي جامعه، خيلي جدي نيس��ت. در اين رهگذر و در پ��ي باال رفتن تب 
كسب مش��روعيت و محبوبيت، گاه ممكن است برخي سياس��تمداران در دامان 
پوپوليس��م گرفتار ش��وند به اين معنا كه مانند دولت پيش��ين، با وعده هايي و با 
بيان ش��عارهاي آرماني و به دليل ايجاد اميدهاي كاذب، شرايط خاصي در جامعه 
ايجاد ش��ود اما بايد به اين نكته توجه داش��ت كه دير يا زود انتظاراتي كه توسط 
آنها ايجاد شده دردس��ر خواهد ش��د، همان طور كه ديديم چگونه اين وعده ها و 
رويكردهاي پوپوليس��تي به عكس خود تبديل ش��د و نه تنها محبوبيتي را براي 
آ نها در پي نداشت بلكه با گذش��ت زمان مردم بيش از پيش نس��بت به اقدامات 
دولت قبل بي اعتماد مي شوند. به نظر مي آيد امروز سياستمداران بايد واقع بين تر 
باشند همان گونه كه مردم نيز هر روز بيش��تر در حال نزديك شدن به واقع بيني 
هستند و سطح انتظارات شان در حال كنترل شدن است. سياستمداران نيز بايد 
عقالني و مدبرانه عمل كنند و به ياد داشته باشند كه در دنياي امروز سياست هاي 
پوپوليس��تي خيلي دوامي نخواهد داشت چرا كه دوره آن گذش��ته و عقالنيت و 
قانون گرايي اس��ت كه نتايج منطقي خواهد داش��ت و سرنوش��ت بهتري را براي 

جامعه رقم خواهد زد. 
٭عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران
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