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كتابخانهفالشبك علومانساني

ترجمه هميشه يك فعاليت خالق 
فرهنگي اس��ت، به هم��ان اندازه 
تاليف. هر آن چيزي كه به ترجمه 
مربوط مي ش��ود ربط و مناسبت 
و معنايي ب��راي فرهنگ گيرنده 
)فرهن��گ مقص��د( دارد ك��ه با 
فرهن��گ اهدا كنن��ده )فرهنگ 
مبدأ( متفاوت اس��ت. تصميم به ترجمه چي��زي و زمان 
ترجمه كه در چه مقطع زماني صورت بگيرد، تصميمات 
مبني بر چه ترجمه كردن و چگونگي ترجمه و استقبال 
از قطعه ترجمه شده، همه اينها توسط فرهنگ گيرنده و 
مقصد تعيين شده است. بنابراين براي آن فرهنگ واجد 
معناس��ت. مثالي افراطي در اين مورد، اما به همان دليل 
نش��ان دهنده منظور، ترجمه گاالن از هزار و يك شب، يا 

ترجمه فيتزجرالد از رباعيات عمر خيام است. 
اين ترجمه ها لحظات��ي خالق را در ادبيات فرانس��وي و 
انگليسي ايجاد مي كنند كه نه در ادبيات عربي وجود دارد 
و نه درادبيات فارسي. )ديميتري گوتاس، انديشه يوناني، 
فرهنگ اسالمي، ترجمه عبدالرضا س��االربهزادي، نشر 

فرزان روز، چ اول 1390، ص.335(
ترجمه يك فعاليت فرهنگي مولد و ابداعي است به همان 

اندازه كه تاليف چنين است. 

ترجمه مهم تر از تاليف
 نقش ترجمه در توسعه و نشر فرهنگ بشري شايد از تاليف 
نيز بيشتر و موثرتر بوده است و باشد. ترجمه فرهنگ را از 
مرزهاي قومي و زباني عبور داده و آن را در خزانه فرهنگ 
بش��ري جاي مي دهد. در آنجا توان رشد در محيط هاي 
فرهنگي متفاوت با زادگاه نخست آن را مي يابد و توان شاخ 
و برگ زدن در جهاتي ديگر را. امروزه به بركت گستردگي 
و س��هولت ارتباطات جهاني، وسايل نقليه و عوامل ديگر، 
آشنايي با فرهنگ هاي ديگر و برخورداري از بر و بار آنها به 
امري روزمره و عادي براي همه مردم جهان تبديل ش��ده 
است. ولي اين امري بالنسبه تازه و جديد در تاريخ جوامع 
بشري اس��ت. هنوز زمان چنداني از دوراني نمي گذرد كه 
جوامعي به هر دليل، از جمله به خواس��ت حاكمان شان، 
مي توانستند گرد خود ديوار كشيده و هر فرهنگي را اگر 
با معيارهاي ش��ان مغاير بود و »خودي« نبود، از دسترس 
مردمان خود دور نگ��ه دارند. براي نس��ل امروز اصطالح 
»ممنوعيت فرهنگي« به يك ش��وخي مهجور و بي مزه 
مي ماند، ولي نس��ل ما هنوز دوراني را به ياد دارد كه تهيه 
و مطالعه بس��ياري كتاب ها، مخصوصا اگر به زباني ديگر 
نوش��ته ش��ده بودند، امري بود كه از عهده هر كس��ي بر 
نمي آمد! ديگر آثار فرهنگي، از جمله فيلم و تئاتر كه ديگر 

كار قهرمانان فرهنگي بود فقط!

نهضت ترجمه در امپراتوري نوپاي اسالمي
در تاريخ فرهنگ بشري ش��اهد چند دوره رواج ترجمه 
به عنوان فعاليت غالب و جهت دهنده فرهنگي بوده ايم. 
اما شايد بزرگ ترين و تاثيرگذارترين اين ادوار دوره بين 
قرن دوم تا چهارم هجري )هشتم تا دهم ميالدي( است 
و نهضتي كه در امپراتوري نوپاي اسالمي تحت خالفت 
نوپاي عباسيان آغاز شد و نضج يافت، رشد كرد و سرانجام 
به عللي كه در ادامه به اختصار به آنها اش��اره خواهد شد 
فرو مرد. براي شناخت اين نهضت و اهميت آن بهتر است 
نگاهي گذرا داشته باشيم به شرايط آن دوره حساس در 

تاريخ منطقه و جهان. 

نهضت ترجمه در دوران اموي
هنوز چند سالي بيشتر از رحلت رسول اكرم اسالم)ص( 
نگذش��ته بود كه در دوران خالفت خليفه دوم سپاهيان 
اسالم مرزهاي عربس��تان را در نورديده و به تدريج، طي 
دوران خالفت خلفاي راشدين و س��پس خلفاي اموي، 
شاهنشاهي ساساني را به سيطره اسالم درآوردند و آنگاه 
با تداوم اين فتوحات، بخش هاي وسيعي از سرزمين هاي 
روم ش��رقي و مصر و ديگر نواحي ش��مال آفريقا را نيز به 
تصرف درآوردند. امپرات��وري روم غربي كه زماني بخش 
عظيمي از جهان ش��ناخته ش��ده آن زمان را زير فرمان 
داشت در اواخر سده پنجم ميالدي به دست اقوام شمال 
اروپا تومارش برچيده شده بود. در روم شرقي يا بيزانس، 
پس از آنكه كنس��تانتين اول، امپراتور روم مسيحيت را 
در س��ده چهارم ميالدي دين رس��مي امپراتوري اعالم 
كرد، به تدريج دوراني از تاريكي و جهالت و خشك مغزي 
مذهبي آغاز شده بود و در نتيجه آن ميراث عظيم علمي 
و فك��ري و فرهنگي يونان باس��تان و امپرات��وري روم به 
دست فراموشي و نهي و انكار سپرده شده بود. جنگ هاي 
طوالني با شاهنشاهي ساس��اني هر دو امپراتوري ايراني 
و رومي )بيزانس��ي( را فرس��وده بود. فتح سرزمين هاي 
شاهنشاهي ساس��اني و س��رزمين هاي آسيايي و بخش 
عمده سرزمين هاي شمال آفريقاي امپراتوري بيزانس در 

دوران خلفاي راشدين و نيز در خالفت اموي اتفاق افتاد. 
اينك اعراب بر امپراتوري وسيعي حكم مي راندند بي آنكه 
كوچك ترين علم و اطالع��ي از امر حكوم��ت بر چنين 
وسعت ارضي و بر مردماني كه تا آن زمان تحت حاكميت 
بزرگ ترين امپراتوري هاي زمان��ه با پيچيده ترين ديوان 
س��االري هاي تكامل يافته طي قرون زندگي مي كردند 
داش��ته باش��ند. از اين رو الزم بود تا نه فقط اسناد اداري 
و مالي، بلك��ه مق��ررات و ش��يوه هاي اداري و مالي نيز از 
زبان هاي فارسي، يوناني )زبان بيزانس(، سرياني و مصري 
)قبطي( به عربي ترجمه شوند. دامنه ترجمه ها در دوران 
اموي به ندرت از اينگونه موارد فراتر مي رفت و اگر گهگاه 
متني به جز از گونه موارد ذكر شده ترجمه مي شد يك امر 
استثنايي و بر حسب نياز موردي فردي صاحب قدرت بود. 
از معروف ترين اين موارد مي توان از جمله به ترجمه يكي 
دو كتاب علمي كه معروف ترين آنها دانشنامه اي پزشكي، 
يا آن طور كه آن زمان خوانده مي ش��د »كّناش«، بود كه 
به فرمان خليفه عمربن عبدالعزيز از زبان يوناني به عربي 
ترجمه شد و معروف است كه وي اجازه استنساخ و نشر 
آن را تنها پس از فشار زياد از سوي درباريان متنفذ و پس از 

استخاره هاي فراوان صادر كرد. 
آنچه از آن با عنوان »انقالب عباسي« در تاريخ ياد مي شود 
نه فقط جهان نگ��ري متفاوتي از جهان نگ��ري اموي و 
خلفاي راشدين داشت، بلكه اقتضائات سياسي و اجتماعي 
و الجرم فرهنگي دگرگوني آن را موجب ش��ده و بقايش 
در گرو برآورده شدن و بالندگي آن شرايط بود. سياست 
كلي امويان در امر حكومت مداري و كش��ورداري مبتني 
بر عرب س��االري و قبيله محوري بود. ح��ال آنكه نيروي 
محركه و پيش برنده انقالب عباسي همان موالي عجم، 
يا غيرعرب و مش��خصا ايرانيان نه فقط به دين اسالم در 
آمده، كه آيين و ش��يوه زندگي اعراب پذيرفته به ويژه در 
خراس��ان بودند. تاثيرگذارترين ش��خصيت در پيروزي 
نهضت عباسي، همانطور كه در تمام كتب تاريخ دبستاني 
هم آمده است، ابومسلم خراساني و حركت سياه جامگان 

خراسان بود. 

نهضت ترجمه در عصر عباسيان
اما معمار واقعي خالفت عباس��ي ابو منص��ور دوانيقي، 
دومين خليفه عباسي بود. او بغداد را به عنوان پايتخت و 
مركز خالفت اسالمي بنا نهاد. بسياري از صاحب نظران 
تاريخ عباس��ي، از جمله گوتاس، بر اين باورند كه منصور 
نقشه شهر بغداد را مطابق با نقشي كه براي اين پايتخت 
جديد در اين امپراتوري جديد در س��ر داش��ت، ريخت: 
جهان شهري- در مقياس هاي زمان خودش- با مركزيتي 

واحد و مش��رف بر كل ش��هر و محالتي كه از اطراف مقر 
حكومت در كنار هم و در همزيس��تي با هم زيس��ت بوم 
جمعيتي متشكل از نژادها، ملل، اقوام، اصناف، و طبقات 
مختلف را در خود مأوا مي دادند. گوتاس بر آن اس��ت كه 
الگويي كه منصور ب��راي امپراتوري عباس��ي از آن الهام 
گرفت، شاهنش��اهي ساساني يا بهتر اس��ت بگوييم، آن 
طور كه گوتاس آن را مي خواند، »ايدئولوژي زرتش��تي« 
بود. گوتاس داليل مبسوطي براي اين تفكر منصور ذكر 
مي كند كه عمدتا به تفكرات سياسي و راهبردي او براي 
اس��تحكام پايه هاي دولتي جديد باوجود مخالفت هاي 
گوناگون از س��وي پايگاه هاي قدرت اموي و نيز جذب و 
ايجاد پايگاه هاي پشتيباني تازه براي دولتش بازمي گردد. 
اما يكي از مهم ترين نكات محوري در باورهاي زرتش��تي 
به ارث رس��يده به منصور، عمدت��ا از طريق متوني چون 
دينكرد )يا دينك��رت( و كتاب النهمطان ابوس��هل ابن 
نوبخت و ديگر متوني كه عمدتا از زبان اوستايي و پهلوي 
به فارس��ي ميانه يا عربي يا قبل از آن به سرياني ترجمه 
شده بودند، مساله ترجمه و اهميت آن بود. مخلص كالم 
آن كه: ساس��انيان از دو طريق در پي اثبات مش��روعيت 
سلطنت خود بر ايران بودند: ميراث داري هخامنشيان و 
پاسداري آيين زرتشتي. )كمابيش همان دو دستاويزي 
كه قاجاريه براي مشروعيت بخشيدن به سلطنت خود، 
قريب 1500 س��ال پس از آغاز شاهنشاهي ساساني، به 
آن متشبث مي شدند: ميراث داري صفويان و پشتيباني 
مراجع مذهبي. ادعاي بعضي مراجع قاجار مبني بر اينكه 
فتحعلي شاه از نسل شاه سلطان حسين بوده و مادرش كه 

كنيز دربار آخرين شاه صفوي بود هنگامي كه از سوي شاه 
به محمدحس��ن خان قاجار، پدر فتحعلي شاه، بخشيده 
ش��د باردار بود، يادآور اين ادعاي ساس��انيان اس��ت كه 
ساسان پدر بابك، پدر اردشير بابكان و بنيانگذار سلسله 
ساساني، از تخمه شاهان هخامنش��ي بود، ادعايي كه در 
كارنامك اردشير بابكان نيز آمده است( . باري، كوتاه آنكه 
اردشير فرمان داد تا تمام نسخ متون زرتشتي، كه با حمله 
اسكندر به ايران يا توسط اس��كندر جمع آوري شده و به 
يونان و به مصر فرستاده شده بودند و در آنجا به يوناني و 
قبطي ترجمه شده و سپس اصل آنها )به زبان اوستايي( 
سوزانده و منهدم ش��ده بود يا توس��ط ايرانيان به اقصي 
نقاط سرحدات برده يا فرستاده ش��ده بودند و همه علوم 
كه برگرفته از همان متون زرتش��تي بودند، جمع آوري و 
به زبان پهلوي ترجمه ش��وند. اين روايت از منشا و از نشر 
علوم در جهان دليلي شد بر شروع يك حركت فرهنگي 
در دوران ساساني بر مبناي ترجمه، به ويژه از زبان يوناني. 
تداوم اين حركت در زمان خالفت نوپاي عباسي نه فقط 
مي توانست زرتشتيان و ايرانيان را راضي نگاه دارد كه به 
مذاق آرامي ها و سرياني زبانان هم كه خود را وارث تمدن 
بابل و ديگر تمدن ه��اي بين النهرين مي دانس��تند نيز 

خوش مي آمد. 

پيامدهاي مثبت نهضت ترجمه
نهضت ترجم��ه فضاي فكري ب��ازي ايج��اد مي كرد كه 
مي توانس��ت نه فقط رضايت طيف هاي مختلف فكري 
و عقيدتي در امپراتوري اس��المي فراه��م آورده و به آنها 
مجالي براي بيان و پرورش آرا و عقايدش��ان بدهد، بلكه، 
مهم تر، اينكه در برابر اف��كار و آراي پرورش يافته مخالف 
با عباسيان و مباني عقيدتي شان، امكان پرورش افكاري 
در رد نظريات مخالفان به وجود مي آمد و امري مطمئنا 
به همان اندازه حايز اهميت براي دولت خالفت اسالمي، 
نهضت ترجمه راهي بود براي جمع آوري تمام علوم زمانه 
در امپراتوري اينك پهناور اسالمي كه براي اداره آن و نيز 
فايق آمدن بر همه مدعيانش، بي شك به همه آن علوم، از 
منطق و جدل گرفته تا پزش��كي و ستاره شناسي تا علوم 

آبياري و فالحت تا تاكتيك و فنون جنگي و... نياز بود. 

نهضت ترجمه و بيت الحكمه
مطلب ديگري كه در ارتباط با خالفت عباس��ي و نهضت 
ترجمه ش��ايد نيازمند اندك��ي توضيح باش��د موضوع 
»بيت الحكمه« اس��ت كه مورخان بع��دي »بنيان نهاده 
شدن« آن را به هارون الرش��يد و مامون، دو خليفه اي كه 
بيشترين اعتبار نهضت ترجمه به آنها تعلق دارد، نسبت 

داده اند. گوت��اس بر آن اس��ت كه اصوال درب��اره اهميت 
نقش بيت الحكمه، به ويژه از س��وي تاريخ نويسان وفادار 
به مامون، به شدت اغراق شده است. گوتاس معتقد است 
بيت الحكمه در واق��ع تنها به كتابخانه س��لطنتي كه بر 
اساس الگوي كتابخانه هاي سلطنتي دربار ساساني ايجاد 
شده بود، گفته مي شد. اين امر كه گروهي از معروف ترين 
دانش��مندان و مترجم��ان دوران در بيت الحكمه به كار 
مش��غول بودند به بيت الحكمه جايگاهي بيش از جايگاه 
واقعي اش نبخش��يده و تنها امكان دسترس��ي بيشتر و 
راحت تر به كت��ب مورد نياز آنها را به آنها بخش��يده و نيز 

مكاني براي كار در اختيارشان مي نهاد. 
اما بزرگ ترين واقعه تاريخي كه در هفتاد س��ال نخست 
خالفت عباسي تاثيري عميق بر اوضاع فرهنگي و ديگر 
امور امپراتوري اسالمي باقي گذاشت جنگ داخلي بين دو 
برادر، امين و مامون، پسران هارون الرشيد بود كه سرانجام 
با كشته شدن امين به دس��تور طاهر ذواليمينين سردار 
خراساني مامون پايان يافت. پايان جنگ داخلي و منتقل 
شدن مامون از مرو كه از ابتدا به عنوان حاكم و فرمانرواي 
خراسان، قدرتمندترين مقام در امپراتوري اسالمي پس 
از خليفه، در آنجا مس��تقر بود و با برخورداري از حمايت 
گسترده ايرانيان با توجه به نسب ايراني اش از سوي مادر 
)مادرش به روايتي نوه استاذسيس بود كه در زمان منصور 
عليه او قيام كرده بود( تحت سرپرستي و تعليم و تربيت 
برترين نخبگان ايراني و مشخصا فضل بن سهل نوبختي، 
قرار داش��ت و همه اصول حكومت داري و تدبير ملك را 
به شيوه پادشاهان بزرگ ساساني آموخته بود و رفتنش 

به بغداد، نه فقط دوره جديدي را در زندگي سياسي و در 
فرمانروايي مامون كه در شيوه اداره خالفت پهناور اسالمي 
و حكومت عباسيان بنا نهاد. جنگ داخلي، كه به نخستين 
برادركشي بر سر قدرت و حكومت در تاريخ خالفت منجر 
شد، موقعيت مامون را به شدت تضعيف و متزلزل ساخته 
بود. چند عامل ديگر به اي��ن تضعيف جايگاه وي در مقام 

خليفه اسالمي نيز كمك مي كردند:
1- اس��تقرار وي در مرو و دور بودنش از بغداد كه از زمان 
بنا نهاده شدنش توس��ط منصور به صورت مركز قدرت و 
سياست و فرهنگ در تمام قلمرو خالفت اسالمي در آمده 

بود. 
2- نفوذ بي س��ابقه ايرانيان در دربار مامون نيز به جايگاه 
وي نزد اعراب و ديگر اقوام و مليت ها ضربه وارد آورده بود. 

3- يك عامل ديگر كه به نفوذ و قدرت مامون آسيب وارد 
آورد، انتخاب حضرت علي بن موس��ي الرضا)ع( به عنوان 
وليعهد بود. اين امر حتي بسياري از خاندان عباسي را هم 
نسبت به مامون بدبين ساخت. مامون، كه حال با به دست 
آوردن حمايت ايرانيان ديگر خود را چندان نيازمند دادن 
امتياز هاي خاص به آنان نمي ديد، پيش از ترك خراسان 
به سوي بغداد ابتدا وزير خود فضل را عزل كرده و سپس 
دس��تور قتل وي را صادر كرد. روايات شيعيان نيز حاكي 
از مسموم كردن حضرت علي بن موسي الرضا)ع( قبل از 

حركت مامون است. 

دوران مامون عباسي و تفتيش عقايد
به هر تقدير با رس��يدن مامون به بغداد عصر جديدي در 
سياست هاي دولت عباس��ي و از جمله در سياست هاي 
فرهنگي و مذهب��ي وي پديد آمد. ش��ايد مهم ترين اين 
تغييرات را بايد در سياس��ت »محنه« ي��ا اگر بخواهيم 
محت��واي آن را بي پ��رده پوش��ي بيان كنيم، سياس��ت 
تفتيش عقايد، دانس��ت. يكي از اهداف اصلي سياس��ت 
فرهنگي عباسيان و نهضت ترجمه تا آن زمان، با توجه به 
اين نكته كه در آغاز دولت عباس��ي بخش عمده مردمان 
سرزمين هاي قلمرو خالفت اسالمي غير مسلمان بودند، 
تشويق آنان به تغيير مذهب و نوديني و گرويدن به اسالم 
بود. اين سياست منجر به پيدايش مراكز و مراجع مختلف 
و مستقل از حكومت در تفسير و تعبير احكام ديني شده 
بود. مامون، مخصوصا با توجه به آموزه هاي شاهنشاهان 
ساساني، به ويژه اردشير بابكان در »پندنامه« خود براي 
اخالفش، بر اين عقيده بود كه فرمانروا و س��لطان، براي 
حفظ قدرت خ��ود، بايد مرجعيت نهاي��ي مذهبي را نيز 
در دستان خود مي داشت. سياس��ت محنه نيز با همين 
رويكرد، تفسير نهايي و حكم نهايي درباره مباحث ديني را 
در اختيار خليفه كه اينك ديگر »خليفه خدا« )خليفه اهلل( 

خوانده مي شد، قرار مي داد. 
كوتاه س��خن آنكه نهضت ترجمه، نه فقط با پش��تيباني 
خليفه و دولتمردان كه به تش��ويق حكومت، با حمايت 
اقش��ار مختلف جامعه طي دو قرن دوران طاليي تمدن 
اس��المي را پديد آورد. در پايان دوران اين نهضت تقريبا 
متن و كتابي از دانش��مندان و فالس��فه و شارحان علم و 
فلسفه يوناني نبود كه به زبان عربي ترجمه نشده باشد و 
همين امر موجب نجات غالب آن آثار از نابودي كامل در 
دخمه هاي بيزانس ش��د. امپراتوران و زعماي قوم و دين 
بيزانس بيشتر آن آثار را از ترس آنكه به دست مسيحيان 
افتاده و موجب گمراهي آنان شوند در دخمه هايي دور از 
دسترس همگان انبار كرده بودند و غالب آن كتب از يادها 
رفته و حتي نام هاي فالسفه و دانشمندان بزرگ يونان از 
خاطره ها محو شده بود. )داستان ابن نديم در الفهرست 
به نقل از يكي از مترجماني كه از طرف يكي از خلفا براي 
جمع آوري كتب يوناني به بيزانس فرستاده شده بود نقل 
مي كند ياد آور داستان راز گل سرخ اُمبرتو اكوي ايتاليايي 
است.( باري، پس از بيش از دو قرن سرانجام دوران نهضت 
ترجمه اسالمي نيز با قدرت يافتن مخالفان آن در محافلي 
كه اين نهض��ت را در مخالفت با اص��ول عقيدتي جامعه 
اس��المي مي ديدند و گروه هاي ديگر كه با دستاويزهاي 
گوناگون ب��ا اين نهضت مخالف��ت مي ورزيدند، فروكش 
كرد و مرد. ام��ا گوتاس، عالوه بر دخيل دانس��تن عوامل 
ذكر شده باال در خاموشي نهضت ترجمه، بر آن است كه 
پس از دو قرن علم و فلس��فه يونان چيزي براي آموختن 
به سرزمين هاي اسالمي نداشت و امپراتوري اسالمي آنكه 
خود به مولد علم و انديشه تبديل شده بود. به هر تقدير، 
يكي از نتايج و ثمرات نهضت ترجمه اسالمي براي جهان 
غرب نيز بازگرداندن علم و فلس��فه يونان ك��ه در اعصار 
تاريك قرون وسطي بيشتر آن را به فراموشي سپرده بودند 
بود. و جان كالم همان گفته ادوارد سعيد است: »بعضا به 
دليل امپراتوري ها، تمامي فرهنگ ها در يكديگر تداخل 
داشته و دخيلند؛ هيچ يك از آنها مجرد و خالص نيستند، 
همه آنها مركب، ناهمگن، به گونه اي فوق العاده متمايز از 

يكديگر و غير يكدستند.«
مترجموكارشناسارشدرشتهروابطبينالملل

به نظر من ترجمه به 5 لحاظ با تفكر ارتباط برقرار مي كند 
و بايد به هر 5 لحاظ نيز توجه كرد. ممكن است كسي به 
يكي از اين 5 نكته توجه بيشتري نشان دهد و به ديگري 
يا بقيه كمتر توجه كند. در بحث فعلي از كم اهميت ترين 
آنها- به زعم خودم- شروع خواهم كرد و به طرف نكاتي 
كه اهميت بيشتري دارد، خواهم رفت. البته ممكن است 

ديگران با اين تقدم و تاخر با من موافق نباشند. 

1-  آشنايي با آخرين دستاوردها 
ترجمه جامعه ما و اساس��ا ه��ر جامعه اي را ب��ا آخرين 
دستاوردهاي علوم و معارف بشري در سطح جهان آشنا 
مي كند و درمي يابيم كه اين دس��تاوردها چه ماهيت و 
صورت و س��يرتي دارد. اگر فرآيند ترجمه به هر جهتي 
متوقف ش��ود، اولين خس��ارتي كه جامعه مي بيند اين 
است كه باخبر نمي شود كه بشر در سرتاسر جهان درباب 
فالن موضوع يا فالن مساله يا فالن مشكل به كجا رسيده 
است. از طريق ترجمه متوجه مي ش��ويم كه حاصل كار 
هفت ميليارد انس��ان روي زمين درباب پرداخت به يك 
موضوع يا حل يك مساله يا رفع يك مشكل به كجا رسيده 
اس��ت. چرا كه هر جامعه اي باالخره با يكي يا دو تا يا سه 
تا از اين موارد )موضوع، مساله و مش��كل( سر و كار دارد. 
روان شدن ترجمه در يك كشور يعني روان شدن آخرين 
دستاوردهاي علوم و معارف بشري درباب هر موضوعي يا 

هر مساله اي يا هر مشكلي در آن كشور. 
2-  با ترجمه چرخ را از نو اختراع نمي كنيم

زماني كه ما از آخرين دستاوردهاي علوم و معارف بشري 
با خبر ش��ويم، جامع��ه صرفه جويي عظيم��ي مي كند 
در اين زمينه ك��ه كارهاي انجام ش��ده را تك��رار نكند. 
خيلي بي منطق اس��ت كه ما به تعبير اروپايي ها چرخ را 
از نو اختراع كنيم و كاري را كه ديگ��ران در جوامع ديگر 
كرده اند، در جامعه خودمان از نو شروع كنيم. انسان عاقل 
چرخ را از نو اختراع نمي كند، بلكه تا اندازه اي كه توانايي 
دارد، آن را پيشرفته تر و پيچيده تر و براي مقصود خودش 
متناس��ب تر مي كند. اينك��ه من با چرخي ك��ه ديگران 
اخت��راع كرده اند، قهر كنم، كار عاقالن��ه، صرفه جويانه و 
اقتصادي )economic( نيس��ت. مرادم از صرفه جويي 
صرفا مال��ي نيس��ت، صرفه جويي انس��اني ب��ه مراتب 
خس��ارت بارتر از صرفه جويي مالي و مادي است. هنر در 
اين نيست كه بگوييم آنچه ديگران كرده اند را به جهتي از 

جهات قبول نداريم. 
3- بي مايه فطير است

ترجمه به ما ماده خام براي تفك��ر مي دهد. تفكر بايد بر 
روي ماده خامي صورت بگي��رد. اين تعبير قدما كه »بي 
مايه فطير است« در باب تفكر كامال صدق مي كند. انسان 
بايد معلوماتي داش��ته باش��د تا بر مبناي آنها فكر كند، 
درست مثل اينكه نخس��ت بايد غذايي وارد معده شود 
تا شيره معده روي آن ترشح ش��ود و غذا هضم شود. اگر 
شكم انسان كامال از غذا خالي باش��د، هر چه اين شيره 
ترشح شود، جز اينكه به س��اختار و كاركرد معده لطمه 
بزند، كاري از پيش نمي برد. ما بايد چيزي در معده فكري 
و انديشگي خودمان داشته باش��يم و بعد شيره اي روي 
آن اعمال كنيم تا به موضع و انديش��ه جديدي برسيم. 
هميش��ه براي فكر كردن بايد مواد خام داشته باشيم و 
نمي توانيم در خأل فكر كنيم. كساني كه بدون ماده خام 
فكر مي كنند، ديوانه اند. تفاوت عاقل با ديوانه در اين است 
كه عاقل روي مواد خ��ام فكر مي كند، ام��ا ديوانه روي 

فضاي خالي فكر مي كند . 

4- نجات از تك آوايي
ترجمه جامعه را از تك آوايي نجات مي دهد. بزرگ ترين 
مصيبت يك جامعه اين اس��ت كه تك آوايي شود. مهم 
نيس��ت كه اين آوا چه آوايي باش��د، مهم اين اس��ت كه 
تك آوا است. اگر بهترين نظام انديشگي يا ايدئولوژي يا 
آرا و انظار را منحصر ب��ه فرد كنيم و اجازه ندهيم جامعه 
در معرض وزش اف��كار، آرا و نظ��رات و ايدئولوژي هاي 
ديگر قرار بگيرد، تك آوايي به جامعه زيان و ضرر مي زند. 
همان طور كه بوم شناسي محيط هاي زيستي )جانوري 
و گياهي( نه فقط به تكثر جانوران و گياهان موجود بلكه 
به تنوع آنها نيز بس��تگي دارد، بوم شناخت فكري ما نيز 
صرفا به تكثر آرا و نظرات بستگي ندارد، بلكه حياتش در 
اين است كه اين آرا و نظرات تنوع داشته باشند. آنچه در 
بوم شناسي جانوري و گياهي مهم است اين است كه نه 
فقط تكثر وجود داشته باشد، تنوع هم باشد و اهميت و 
ضرورت اين تنوع درباب عالم انساني به مراتب صادق تر 
از عالم گياهان و جانوران است و در عالم انساني نيز اين 
تنوع در س��احت فرهنگ از س��اير عوالم زندگي انساني 

مهم تر است. 
5- صلح جهاني در پي ناآشكارگي حقيقت

به دنب��ال اينكه با ترجم��ه تك آوايي فرهنگ��ي در يك 
جامعه از بين رفت، يك نظريه در اذه��ان و نفوس همه 
اعضاي آن جامعه اس��تقرار پيدا مي كند. اس��تقرار اين 
نظريه موجب صلح پايدار جهاني به تعبير كانت مي شود. 
زيرا وقتي ما ببينيم كه در باب هر مساله اي راه حل هاي 
مختلف و كثيري ارايه شده است و براي رفع هر مشكلي 
هزاران راه رفع پيدا ش��ده و دريافتيم كه براي پرداختن 
به هر موضوعي هزاران نحوه پرداخت، پيش��نهاد ش��ده 
اس��ت، نظريه ناآش��كارگي حقيقت در ذهن ما ش��كل 
مي گيرد. يعني درمي يابيم كه حقيقت،  ناآشكاره است. 
وقتي مي بينيم كه در باب يك مساله ده ها و بلكه صدها 
راه پيشنهاد ش��ده كه به هر كدام كه مي نگريم، در وجه 
نخست معقوليتي مي بينيم، آنگاه به اين نتيجه مي رسيم 
كه حقيقت آشكاره نيست، بلكه چيزي است كه ذره ذره و 

گام به گام بايد به آن نزديك شد. 
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دوست داشته باش��يم يا نه، اينجا در ميانه دنيا، جايي 
كه خاورميانه خوانده مي ش��ود، تاريخ بعضا متمركزتر 
يا ش��ايد درهم تنيده تر از فرهنگ ه��ا و جغرافياهاي 
ديگر پيش رفته اس��ت. اينجا هيچ داستاني تك خطي 
نيس��ت. نقطه هاي اوج، گره ها، گره گش��ايي ها، همه و 
همه اين ويژگي را با خود دارند كه براي روش��ن شدن 
كم و كيف ماجرا نياز به جدا شدن از بستر مكاني را در 
خود پرورده اند. جريان نهضت ترجمه در تاريخ اس��الم 
و در تاريخ تمدن نيز بي كم و كاست از چنين شرايطي 
برخوردار است. جايي كه يونان، روم، ايران، شبه جزيره 
عربس��تان و كم و بيش برخي انگاره ها و فرهنگ هاي 
تاريخي ديگر را با خود درگير مي كند. به همين خاطر 
مطالعه كتاب »انديش��ه يوناني، فرهنگ اسالمي« در 
جريان نهضت ترجمه پيچيدگي هاي خاص خودش را 
به دنبال مي آورد و البته پاسخ ها و گره گشايي هاي قابل 

قبولي نيز ارايه مي دهد. 
ديميتري گوتاس، نويسنده اين كتاب از مستشرقان، 
اسالم شناس��ان و عرب شناس��ان )و ش��ايد بهتر باشد 
نوشته ش��ود عرب دوس��تان( معروف و شناخته شده 
جهان است كه در دانش��گاه ييل اياالت متحده امريكا، 
كرسي اس��تادي زبان و ادبيات عرب را در اختيار دارد. 
گوتاس مطالعات و پژوهش هاي گسترده اي به ويژه در 
زمينه تاثير ادبيات يونان باستان بر زبان و ادبيات عرب 
و فرهنگ اسالمي دارد و آثاري معتبر در اين زمينه از او 
انتشار يافته است. با اين همه شايد علقه و تاثيرپذيري او 
از يك عمر فعاليت علمي متناظر با تاريخ اسالم و اعراب، 
اين نكته را نيز با خود به دنبال داش��ته اس��ت كه او هر 
از گاهي در پرداخت به جريان هاي مرتبط با اس��الم و 
جهان ع��رب، از تش��ريح عميق تر تاثيرگ��ذاري ديگر 
المان ها و فرهنگ ها چشم پوش��ي كند. همانطور كه 
در اين كتاب نيز خالفت عباسيان و جريان سازي هاي 
نهضت ترجمه اگر چه با توجه به نق��ش ايرانيان در به 
قدرت رساندن اين خاندان و همچنين به دنبال آوردن 
عقبه علمي، فرهنگ و تمدن كهن ايران مورد پرداخت 
قرار گرفته اما، كمتر در اين مس��اله عميق مي شود كه 
چط��ور در بازه زماني مح��دودي، جهان ع��رب از يك 
حكومت بسته، متحجر و جزم انديش مانند امويان، به 
يكباره با پيشواياني كم و بيش آوانگارد مانند عباسيان 

روبه رو مي شود. 
اين كتاب كه مطابق با توضيحات مترجم 10 سال براي 
انتش��ار معطل مي ماند، تحقيقي اس��ت درباره عوامل 
عمده اجتماعي، سياسي، فكري، فرهنگي كه موقعيت و 
فرصت به وجود آمدن نهضت بي سابقه ترجمه از يوناني 
به عربي در بغ��داد، پايتخت جديد التاس��يس خالفت 
عباس��ي، در دو قرن آغاز حكومت اين سلس��له فراهم 
آورد. اين كتاب ك��ه عنوان اصلي اش ب��ا همان ويژگي 
و آفت ذكر ش��ده در كار گوتاس عجين شده و »انديشه 
يوناني، فرهنگ عربي« نام گرفت��ه و با اصرار مترجم به 
صورت حاضر در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است، 
براساس زنجيره اي از آثار تاريخي و زبان شناسي تاريخي 
در مطالعات يوناني عربي ي��ا مطالعه ترجمه هاي قرون 
وس��طايي آثار كهن و غيرمذهبي يوناني به زبان عربي 
صورت گرفته اس��ت. با اين همه، كت��اب حاضر نه تنها 
به دليل ريشه يابي ها و روايت هاي پخته و موشكافانه از 
جريان نهضت ترجمه، بلكه به دليل پرداخت به مباحثي 
كه ش��ايد در مطالعات علم��ي كمتر م��ورد توجه قرار 
مي گيرد اهميتي دو چندان يافته است. در واقع نويسنده 
به درس��تي و بس��يار به جا به بيان نكاتي مي پردازد كه 
متعاقب آنها جريان انديش��ه از غرب به شرق و دقيق تر 
از آن ب��ه خاورميانه آم��ده و براي مدت ه��اي طوالني 
ماندگار مي شود. با روي كار آمدن عباسياني كه نه تنها 
مورد حمايت ايرانيان بودندبلكه در س��طوح مختلفي 
تحت تاثير تمدن تا آن روزگار ايراني قرار گرفتند، يك 
فرصت شناس��ي بزرگ تاريخي اتفاق مي افت��د. در اين 
رويكرد اجتماعي نس��بت به جريان نهضت ترجمه به 
خوبي بررسي مي ش��ود كه اين نهضت بيش از دو قرن 
ادامه پيدا كرد تا تنها جرقه اي گ��ذرا و تحت تاثير روح 
زمانه يا ميل شخصي يك يا چند فرد خاص به حساب 
نيايد. از طرف��ي حمايت تمام و كمال تم��ام نخبگان و 
تاثيرگذاران جامعه، از اميران و ديوان ساالران گرفته تا 
دانش��مندان و حتي بازرگانان و مردم عام تر از يك سو و 
همچنين سرمايه گذاري هاي مادي و معنوي حكومتي 
و حتي بخش خصوصي در اين راه از سوي ديگر موجب 
اعتال و پيش��برد اهداف اي��ن جريان ش��د. همچنين 
روش شناسي منضبط علمي و دقت جدي زبان شناختي 
تاريخي بر اس��اس يك برنامه حمايت شده كه شايد در 
اين مورد خاص نقش حاكميت عباسيان و مستشاران 
ايراني شان اهميت بيشتري داشته باشد از جمله عوامل 
ديگري است كه حدود و ثغورش در اين كتاب به خوبي 

نمايان شده است. 
انديش��ه يوناني، فرهنگ اس��المي در دو بخش كلي به 
بررسي عوامل اجتماعي و سياس��ي اوايل جامعه دوران 
عباس��ي در جريان نهض��ت ترجمه مي پ��ردازد. بخش 
نخس��ت كتاب با عنوان كل��ي »ترجم��ه و امپراتوري« 
و بخش دوم نيز با عنوان »ترجم��ه و جامعه« نام گذاري 
شده اند. يك نگاه كلي به فصول كتاب و فهرست مطالب 
اين اثر به خوبي نشان مي دهد كه مخاطب با چه محتوايي 
به صورت جزئي رو به رو خواه��د بود. عناويني از جمله: 
»زمينه نهضت ترجمه: منابع مادي، انساني و فرهنگي«، 
»منصور: ايدئولوژي امپراتوري )شاهنش��اهي، خلفاي 
اوليه عباس��ي و نهضت ترجمه(«، »مهدي و پسرانش: 
گفتمان اجتماعي و مذهبي و نهضت ترجمه«، »مأمون: 
سياس��ت هاي داخل��ي و خارجي و نهض��ت ترجمه«، 
»ترجمه در خدمت دانش كاربردي و نظري«، »حاميان، 
مترجمان، ترجمه ها« و »ترجمه و تاريخ: تحوالت ناشي 
از نهضت ترجمه. « مي تواند شمايي كلي از اين اثر را در 
نگاه اول براي مخاطب متبل��ور كند. گوتاس در مجموع 

ضمن پژوهش��ي علمي، 
با رويك��ردي كمتر مورد 
تش��ريح ق��رار گرفته به 
اين برهه مه��م تاريخي 
پرداخته كه البته مهارت 
عبدالرضا ساالر بهزادي، 
مترجم اثر نيز در انتقال 
كيفيت آن ب��ه خواننده 
ايراني قابل چشم پوشي 

نيست .
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