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خبر

كتابخانهنگاه نهضت ترجمه

 ترجمه فقط مواجهه زبان ها نيس��ت، در حوزه علوم 
انساني اين مواجهه بنا به گفته مراد فرهادپور نوعي 
اخذ كردن است. اخذ كردن تجربه، علم و دانشي كه 
در سنت هاي ما نبوده و ما براي شروع آن مجبوريم 
از تجربه ديگري استفاده كنيم و درواقع اينجا است 
كه ترجمه نقش بازي مي كند. بخش وسيعي از تفكر 
در س��نت هاي فكري ما يا حضور نداش��ته يا تجربه 
نشده اند از اين رو ترجمه مي تواند آن تجربه ها را اخذ 
كرده و به فرآيند انديش��ه ورزي ما بياورد. اما ترجمه 
در حوزه علوم انس��اني به خصوص فلسفه هميشه با 
اشتباه هايي همراه بوده است كه گاه اين اخذ كردن و 

مواجهه را با آسيب هايي همراه مي كند. 

ترجمه فن است، كار هر كسي نيست
اول از هم��ه نبايد از ياد ببريم ك��ه ترجمه يك فن و 
حتي در س��طوحي يك هنر اس��ت. اي��ن جمله به 
ما مي فهماند كه هر كس��ي از عه��ده ترجمه كردن 
برنمي آيد. پرويز ضياءش��هابي، اس��تاد فلس��فه كه 
ترجمه هاي متعددي هم از فيلس��وفان مطرح دارد 
»انس و الفت با فيلس��وف« را يك��ي از راه هاي ارايه 
ترجمه اي مناس��ب و ب��ا كيفيت در حوزه فلس��فه 

مي داند. 
 شهابي معتقد است كه ترجمه بيشتر نيازمند ذوق و 
استعداد است كه هر كسي حتي با داشتن دانش در 
حوزه مربوطه و تس��لط به زبان هاي مختلف توانايي 
ترجمه را ندارد. هستند افرادي كه توانايي قلم زدن 
در زبان مبدا و مقص��د را دارند اما اي��ن توانايي از او 
يك مترجم نمي س��ازد. چنانچه سيدحس��ين نصر 
كه نمي توان در توانايي او به تس��لط بر زبان فارسي 
و انگليس��ي ش��ك كرد، هيچگاه دس��ت به ترجمه 
آثارش نزده است و اين كار توسط مترجم ها صورت 
مي گيرد، آن ه��م مترجم هاي بزرگ و خوش��نامي 

چون مرحوم احمد آرام. 
ضياءش��هابي با اش��اره به اينكه انديشمندي چون 
داريوش ش��ايگان با اينكه توانايي و تس��لط خوبي 
در نوشتن به زبان فرانس��وي و فارسي دارد توضيح 
مي دهد »اگر او ترجمه آثارش را دست افراد ديگري 
مي س��پرد نتيجه بهتري مي گرفت چ��ون ترجمه 

كردن استعداد ديگري را مي طلبد. «
 اگر ق��رار اس��ت بناب��ر گفت��ه چامس��كي ترجمه 
انتقال دهنده ژرفاي انديشه باش��د اين انتقال قطعا 
نيازمند اس��تعداد اس��ت. رضا رضايي، مترجم آثار 
فلس��في در توضيح اهميت اين موض��وع مي گويد 
»بس��ياري از افراد متون را به زبان اصلي مي خوانند 
و به  خوبي مي فهمند. بس��ياري از افراد هم هستند 
كه وقت��ي چيزي ب��ه فارس��ي مي نويس��ند خوب 
مي نويس��ند، اما تا اينجا ما هنوز مترجم نيستيم، ما 
زماني مترجم هستيم كه بتوانيم بين اين دو ارتباط 
برقرار كنيم. يعني آنچه را كه خوب مي فهمم بتوانم 
به بهترين صورتي كه مي توان نوش��ت انتقال دهم 
كه اين قضيه كم اتفاق ميفتد. ما متاس��فانه در بازار 
كتاب از هر 100 كت��اب ترجمه ش��ده 98 تاي آن 
 اينگونه كه من مي گويم نيس��ت و اين اتفاق در آن

 نمي افتد.«

ترجمه بدون درك انديشه نارساست
در ترجم��ه برخ��ي مت��ون ب��راي انتق��ال صحيح 

مفاهيم، مترجم ناگزي��ر به فهم تم��ام معاني متن 
اس��ت؛ آثار عقلي به خصوص آثار فيلس��وفان از اين 
دس��ت هس��تند از اين رو ترجمه هايي كه از سوي 
چهره هاي آكادميك يا اهل انديش��ه تبديل به زبان 
مقصد شده باشد بيشتر مورد توجه هستند. افسانه 
نجاتي، مترجم آثار فلس��في اين تس��لط را به بلدي 
راه توسط مترجم نسبت مي دهد كه فهم مترجم از 
متن را طلب مي كند »وقتي توجه به اين امر داشته 
باشيم كه هر ترجمه ابتدا يك ترجمه فرهنگي است 
و س��پس يك ترجمه زبان��ي، آنگاه اهمي��ت فهم را 
بيش��تر در مي يابيم. وقتي ترجمه ماهيتي عقالني 
پيدا مي كند، ناگزير سويه تفس��يري و انتقادي هم 

مي گيرد.«
در بازار كتاب اي��ران آن دس��ت از ترجمه هايي كه 
صرفا منحص��ر به دانش زباني مترجم هس��تند، كم 
نيس��تند، مترجماني ك��ه به صرف دانس��تن زباني 
ديگر و ب��ه دس��ت آوردن كمي ش��هرت و اعتبار به 
سراغ ترجمه آثار فلسفي و عقلي مي روند. نتيجه هم 
مي شود آثاري كه خوانش��ي راحت اما دركي كم از 
متن به ما مي دهند. اهميت فه��م و درك مترجم از 
آنچه ترجمه مي كند به قدري است كه به قول افسانه 

نجاتي »ترجمه يك متن فلسفي اگر كمتر از تاليف 
نباشد كمتر از آن نيس��ت چرا كه كار مترجم نوعي 

بازآفريني مفهوم زبان مبدا در زبان مقصد است.«

توان ادبي و واژه سازي 
ترجمه ي��ك هن��ر اس��ت ك��ه به ش��دت نيازمند 
مهارت هاي زباني چه در زبان مقص��د و چه در زبان 
مبدا اس��ت. در متون فلس��في يكي از ن��كات مهم 
معادل يابي يا واژه يابي است. برخي آثار ترجمه شده 
فلس��في به قدري لغات و اصطالحات مغلق، عجيب 
و ناش��نيده دارد كه متن همچنان نيازمند ترجمه و 

شرح و تفسير مي ماند. 
يافتن واژه هاي عجيب و سنگين و جاي گذاري آنها 
به جاي واژه ها و لغات سخت، نوعي سبك در ترجمه 
آثار فلسفي شده است كه طرفداران خودش را دارد. 
آنها با اين توجيه كه بايد به فيلس��وف و فلسفه اش 
وف��ادار ماند همچن��ان اين مس��ير را گرفته و پيش 
مي روند. اما هس��تند كس��اني همچون رضا رضايي 
كه مخالف اين سبك هستند چون از نظر او وظيفه 
مترجم اين اس��ت كه با زباني كه همه مي فهمند اثر 
را ترجمه كند. مترج��م بايد واژه اي را ب��ه كار ببرد 

كه خواننده با آن بيگانه نباش��د. او معتقد است اگر 
مترجم نياز به واژه س��ازي داشته باش��د نه تنها بايد 
واژه را چنان بسازد كه مخاطب حس نكند با واژه اي 
جديد و عجيب روبه رو است بلكه احساس آشنايي با 
واژه را نيز داشته باشد »من نمي خواهم خواننده را با 
متن بيگانه كنم بلكه بايد با زبان فارسي كه خواننده 
آن را مي شناس��د با او ارتباط برق��رار كنم. حتي اگر 
بخواهم واژه سازي كنم يا معادل هاي تازه اي به كار 
ببرم، سعي مي كنم اين كار را به گونه اي انجام بدهم 
كه بسيار طبيعي باشد و به راحتي در زبان جا بيفتد 
تا احس��اس بيگانگي و غريبگي به خواننده دس��ت 
ندهد. اگ��ر اين احس��اس به خواننده دس��ت بدهد 
من از هدف اصلي ترجمه ك��ه انتقال مفهوم متن به 

خواننده است، دور مي افتم.«
برخي ديگر از مترجمان معتقدند كه واژه شناسي و 
غناي معلومات ادبي مترجم مي تواند تعداد لغات و 
واژه هاي عجيب و غريب را در ترجمه هاي فلس��في 
كمتر كند. افس��انه نجاتي راه��كار را در توان ادبي 
مترجم و واژه شناس��ي و واژه س��ازي طبق نيازهاي 
انديش��ه مي داند. ضياء شهابي هم مس��اله را بر سر 
ناآش��نايي با زبان م��ادري مي داند از نظ��ر او ايراد 

از آنجايي ناش��ي مي ش��ود كه افراد با زب��ان مادري 
خودشان انس و آشنايي ندارند چون با ادبيات كهن 
انس ندارند از اين رو حاصل اين ناآش��نايي مي شود 
زباني سخت و لغاتي ناآش��نا »گناه را به گردن زبان 
فارسي نمي ش��ود انداخت بلكه اين مس��اله به عدم 
تس��لط ما به زبان فارس��ي بازمي گردد. متاس��فانه 
كساني كه از نوشتن مطالب س��اده و عادي به زبان 
فارس��ي هم عاجز هس��تند، گاه ج��رات مي كنند و 
مي روند ش��اهكارهاي ادب��ي زبان هاي ديگ��ر، آثار 
فيلسوفان بزرگ يا اشعار ش��اعران بزرگ را به زبان 
فارسي ترجمه مي كنند. فرد بايد كاري را انجام دهد 

كه مي داند از عهده آن مي تواند برآيد.«
وقت��ي صحب��ت از فلس��فه و انديش��ه ورزي پيش 
مي آيد به وجه زيبايي شناس��ي و روح اثر نمي توان 
بي اعتنا ماند، هر قدر مترجم از ت��وان ادبي باالتري 
برخوردار باشد بهتر و بيش��تر و عميق تر مي تواند از 
ظرفيت هاي زبان مقصد براي بيان ظرايف استفاده 

كند. 

سنت ترجمه و مصادره به مطلوب 
در اي��ران گاه��ي س��نت هاي ترجم��ه تحت تاثير 

خوانش ه��اي خاص��ي قرار مي گي��رد ك��ه متاثر از 
زمان ه��اي خاص هس��تند. مث��ال س��نت ترجمه 
آثار فيلس��وفان چپ يا در حال حاض��ر ترجمه آثار 
فيلس��وفان و انديش��مندان ليبرال، اي��ن آثار اغلب 
با توجه به فضا و ش��رايط اجتماعي و سياس��ي روز 
تحت تاثي��ر تفك��ري خ��اص و حتي ح��ب و بغض 
انتخاب و ترجمه شده و مي ش��وند. اين نوع مواجهه 
با متفكران و فيلس��وفان ش��ايد طبيعت زمانه باشد 
اما به ش��دت آسيب رس��ان اس��ت و درك واقعي از 
انديش��ه و فلس��فه يك متفك��ر را در آن كش��ور از 
واقعيت دور و به تخيل انديش��ي مي كشاند. اين بال 
در ايران بر سر فيلسوفان بس��ياري آمده است كه از 
آن جمله مي توان به مارك��س، هايدگر، نيچه و آدام 
اسميت اش��اره كرد. اين نوع مواجهه با فيلسوف به 
نوعي مصادره افكار او به نفع فرد، سياس��ت يا تفكر 
خاصي اس��ت كه چون توان اح��راز حقانيت خود را 
ندارد دس��ت به دامن و آويزان انديشه هاي بزرگ تر 

مي شود. 

ترجمه از زبان اصلي 
زبان فلس��فه قطعا نمي تواند زبان انگليس��ي باشد، 
چون كثرت فيلس��وفان غيرانگليس��ي زبان بسيار 
زي��اد اس��ت. زبان هاي��ي چ��ون آلمان��ي، يوناني، 
فرانس��وي و روس��ي از ديگر زبان هايي هستند كه 
فيلسوفان بسياري به واس��طه آنها انديشيده و قلم 
زده ان��د اما متاس��فانه آنچه بالي ج��ان فن ترجمه 
در ايران شده اس��ت، بازگرداني انديش��ه و تفكرات 
فيلسوفان و انديش��مندان از برگردان هاي انگليسي 
اس��ت. اين روال در ترجمه كه به ش��دت باب ش��ده 
اس��ت به خصوص در بين دانش��جويان، خس��ارتي 
جبران ناپذي��ر در صحت و س��قم انتق��ال اطالعات 
ايجاد مي كند. فيلسوفان بسياري در بين مخاطبان 
ايراني به واسطه س��نت هاي ترجمه اي بي كفايت و 
بي كيفيت درس��ت فهم نش��ده اند كه مشهورترين 
آنها هايدگر است. ضياء شهابي در اين مورد توضيح 
مي دهد: »افراد بسياري هستند كه ميل دارند درباره 
هايدگر بنويس��ند و تحقيق كنند اما متاسفانه زبان 
آلماني نمي دانند و اين نكته را هم متوجه نش��ده اند 
كه ترجمه هايدگر از زبان انگليس��ي دشواري هاي 
بيش��تري پيش مي آورد و مترجمان انگليسي هم از 
رساندن بعضي از اصطالحات او عاجز هستند. حتي 
جالب اين است كه از رساندن معناي بعضي مثال ها 
و اصطالحات پيش پاافتاده هم ناتوان هستند از اين 
رو گاه��ي غلط هايي كه مترجم انگليس��ي مرتكب 
مي شود به راحتي در ترجمه هاي فارسي هم منتقل 
مي ش��ود، كه من بارها نمونه هاي بسيار اينچنيني 
در ترجمه هاي اف��راد ديده ام. البته فه��م و خواندن 
فلسفه هايدگر به قدري دش��وار است كه مترجمان 
كتاب هاي اصل��ي هايدگر ب��ه زبان ه��اي مختلف 
انگليس��ي، فرانس��وي، اس��پانيايي، ژاپني، چيني، 
س��وئدي و ايتاليايي فقط يك كت��اب مفصل درباره 
دشواري هاي ترجمه آثار هايدگر منتشر كرده اند و 
هركدام از دش��واري هاي موجود در زبان شان براي 

ترجمه آثار هايدگر نوشته اند.«
اگر قرار باشد ما دانش��ي را با گرفتن آن از فرهنگي 
ديگر آغاز كنيم آن هم به واس��طه ترجم��ه، در آن 
صورت آسيب هاي ترجمه بسان خشت هايي ابتدايي 
خواهد بود كه ديوار نهاده ش��ده را ت��ا ثريا كج پيش 

خواهد برد. 

ترجمه ص��ورت عام و غال��ب كار فك��ري در ايران 
معاصر است. عمده آثاري كه در زمينه علوم انساني 
اعم از فلس��فه و علوم اجتماعي يا انديشه سياسي 
نوشته مي شود، يا ترجمه است، يا اقتباس و تاليفي 
از چند اثر غيرفارسي اس��ت. حتي اگر اين نكته به 
صراحت در مقدمه ي��ا موخره كت��اب و مقاله ذكر 
نشود. در اين ميان كم نيس��تند كساني كه مدعي 
مي شوند كار ايده يا انديشه اصيل توليد مي كنند، 
اما واقعيت آن است كه وقتي آثارش��ان را زير و رو 
مي كنيم، ي��ا مي بينيم حرف جدي��دي كه پيش تر 
گفته شده در آنها نيس��ت، يا از ارايه منبع و ماخذ 
انديشه هاي ش��ان طفره رفته اند و ب��ه هر ترفندي 

كوشيده اند كه منابع خود را پنهان كنند. 
تقريبا چندين قرن اس��ت كه در ايران فكر اساس��ي 
در حوزه هاي مذكور يعني فلس��فه يا علوم اجتماعي 
يا انديشه سياس��ي توليد نمي ش��ود و آنچه هست، 
يا تك��رار مكررات گذش��تگان اس��ت، يا س��خناني 
بي مايه و بي پايه و اساس اس��ت يا ترجمه. به همين 
دليل اس��ت كه برخي از اهل انديش��ه سال هاس��ت 
كه معتقدند در اين ش��رايط فروبس��تگي و عسرت، 
بايد به »بادهاي غربي« آغوش گش��ود و رو به سوي 
ترجم��ه آورد، چرا كه اگر در جه��ان جديد كه تحت 
س��يطره فرهنگ و انديشه متجدد اس��ت، توليدي 
اگر هس��ت، در غ��رب فك��ري و فرهنگ��ي عالم به 
وق��وع مي پيون��دد و مردم��ان س��رزمين هاي ديگر 
 خواس��ته يا ناخواس��ته و آگاهانه يا ناآگاهان��ه از آن 
متاثر هس��تند. پس بهتر اس��ت ب��راي اينك��ه اين 
تاثيرپذي��ري از روي عل��م و آگاه��ي باش��د، ارادي 
و خواس��تگارانه ص��ورت پذي��رد، وگرن��ه ب��ه دليل 
س��يطره انديش��ه و فرهن��گ جدي��د غرب��ي، اين 
اثرگ��ذاري به ص��ورت ناخ��ودآگاه و غي��رارادي رخ 
مي ده��د. مدعي��ان اي��ن انديش��ه رويكرد خ��ود را 
»ترجمه- تفكر« مي نامند و معتقدند علي الحس��اب 
 تنه��ا كاري ك��ه بايد ك��رد، ترجمه اس��ت و ترجمه

 و ترجمه. 
برخي از مخالفان اين ديدگاه، آن را منفعل، خودباخته 
و مقلد مي خوانند و مي گويند، ترجمه صرف و صرف 
ترجمه، ما را صرفا مصرف كننده ايده ها و انديشه هايي 
مي كند كه توسط ديگري، براي جايي ديگر و در بستر 
تاريخي ديگر پديد آمده اند و نه تنها به كار مشكالت 
ما نمي آيند، بلكه با به وجود آوردن مسائلي جديد، بر 
مصائب ما مي افزايند. اين گروه برعكس از خودباوري و 
اعتماد به نفس سخن مي گويند و معتقدند كه ما نبايد 
آنچه خود داريم را از بيگانه تمنا كنيم. با خودآييني و 
اطمينان به خويشتن خويش، نبايد مرعوب فرهنگ 
جديد و هيمنه و دبدبه و كبكبه آن ش��ويم، بلكه بايد 
 بكوش��يم با رجوع به ميراث كهن انديش��ه هاي نو را 

استخراج كنيم. 
منتقدان اي��ن نظر اما معتقدند اگ��ر چنين توانايي 
و اس��تعدادي در اين ميراث س��نتي بود، پس چرا 
ما به وضعيت كنوني رس��يده ايم؟ مگر نه اين است 
كه س��نت ما در تداوم ه��ا و گسس��ت هايي كه در 
طول ق��رون تجربه كرده به اينجا و اكنون رس��يده 
است؟ اين گروه بر اين نظرند كه سنت ما به داليل 
دروني و بيروني، دچار زوال و انحطاطي ش��ده كه 
نتيجه اش انسداد تفكر و فروبستگي فكري است. از 
ديد اين دسته راه برون رفت از اين بن بست، رجوع 
به انديش��ه ها و روش هاي جديد و به��ره گرفتن از 

آنها به مدد ترجمه دقيق و درست است.
 البته اي��ن گروه بر اي��ن نكته پافش��اري مي كنند 
كه ترجم��ه آثار غربي و آش��نايي و بلكه ش��ناخت 
انديشه هاي جديد غربي به معناي تقليد كوركورانه 
آنها نيس��ت، بلكه بيش و پيش از ه��ر چيز، ما را به 
ما نگرش مي دهد و افق هاي ت��ازه اي براي مراجعه 
به س��نت خودمان، در برابرمان مي گشايد. به ديگر 
س��خن مدافعان اين دي��دگاه تاكي��د مي كنند كه 
مخالف رجوع به س��نت يا مطالع��ه و مداقه در آن 
نيستند، بلكه از قضا باور دارند كه اگر برون رفتي از 
انسداد مذكور متصور باشد، از دل سنت و بر مبنا و 
پايه آن ممكن است، اما اين راه برون شو را به ياري 
خود سنتي كه تا به كنون امتداد داشته، نمي توان 
تصوير كرد و ب��ه همين خاطر گري��ز و گزيري جز 
ترجمه آثار جديدي كه به ما ابزار و آالت مواجهه با 

اين سنت را بدهند، نيست. 
با نگاهي به تاريخ فرهنگ و تمدن ايران اس��المي 
در دوره اوج و ش��كوفايي اش يعن��ي قرون س��وم و 
چهارم هجري نيز مويد اين ديدگاه اس��ت. در اين 
دوره ش��اهد بوديم كه در پي ثبات و پايداري پديد 
آمده در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، 
نخست اصحاب انديش��ه رو به س��وي ترجمه آثار 
اصلي و اساسي فرهنگ يوناني پرداختند و در ادامه 
آن متفكراني اصيل و مولد چون فارابي و ابن س��ينا 
پا به عرصه گذاشتند. مشكل در زمانه اما آنجاست 
كه هنوز ترجمه هايي كه از آثار اساس��ي و بنيادين 
فرهنگ و انديشه جديد ارايه مي شود، به ندرت به 
آن مايه از قوام و انس��جام و دقت و صحت و اصالت 
دس��ت يافته اند كه ترجمه هاي مترجمان مسلمان 

در قرون آغازين بود.
 البت��ه در اين نگ��رش انتق��ادي نيز نباي��د اغراق 
ك��رد و بايد اذع��ان كرد ك��ه برخ��ي ترجمه هايي 
كه از آث��ار اساس��ي و كالس��يك فلس��فه و علوم 
اجتماع��ي جدي��د غرب��ي ص��ورت گرفت��ه، قابل 
توجه و م��ورد اطمينان و وثوق اس��ت. ضمن آنكه 
ب��ه تدريج كيفي��ت ترجمه ه��ا رو به بهبود اس��ت 
و برخالف نظر كس��اني كه مدام ب��ر طبل نااميدي 
و انحطاط و زوال مي كوبند، مي ت��وان اميدوار بود 
كه آثاري كه در س��ال هاي آتي ترجمه هاي بهتر و 
دقيق تري با زبان فارس��ي محكم و ش��يوا بخوانيم. 
امري كه خود بس��تر الزم براي توليد انديشه هاي 
 اصيل و برآمده از اين بس��تر فك��ري و فرهنگي را

ميسر مي كند. 

رفتار امروز اپوزيسيون برانداز با اصالح طلبان از همين تصور 
نش��ات مي گيرد. جريان اصالحات به اصولي اعتقاد دارد. با 
وجود تبليغات ناجوانمردانه اي كه حتي خودي ها انجام دادند 
تا اصالح طلبان را خارج از نظام نشان بدهند، اصالح طلبان 
به هيچ وجه شالوده شكن نبوده اند. چه در دوره اصالحات و 
چه در اتفاقات 18 تير سعي كردند تا اصالح طلبان را مقصر 
بدانند؛ در حالي كه معلوم بود چه كساني اين هزينه ها را به 
كشور تحميل كرده بودند. همواره رهبران و نيروهاي موثر 
و ش��ناخته ش��ده اصالح طلب در دفاع از نظام كوشيده اند 
و م��ردم را به بنيادهاي اساس��ي نظام يعن��ي جمهوريت و 
اسالميت ترغيب كرده اند؛ هر چند اصالح طلبان قرائت خود 
را از اسالميت ارايه مي دادند. اسالمي كه اصالح طلبان به آن 
تاكيد دارند، با خمير مايه جامعه ما عجين بوده و جزو الينفك 
جامعه ايراني است. اس��الم توانسته پاس��خگوي نيازهاي 
اخالقي، تاريخي و انساني ايرانيان باشد. اصالح طلبان همواره 
تاكيد كرده اند كه مردم حق آزادانه تعيين سرنوشت ش��ان 
را دارند. دين اس��الم مدافع آزادي انس��ان ها، توزيع عادالنه 
ثروت و حقوق برابر انسان ها است و با مردم ساالري ارتباط 
تنگاتنگي دارد. بعد از دوم خرداد دولت اصالحات در مقايسه 
با دولت هاي قبلي و بعدي در توسعه كشور و ايجاد فضاي آزاد 
در جامعه نقش بيشتري داشت. در دولت اصالحات با اينكه 
ش��عارهاي پرطمطراق ضد فس��اد هم داده نمي شد، مردم 
شاهد كمترين ميزان اختالس، رانت و رونق اقتصادي بودند. 
اصالح طلبان دل در گرو دفاع از كشور دارند و مخالف هر نوع 
تبعيض قوميتي و جنسيتي هستند و در عين حال در عمل 
هم به طور نس��بي كارنامه موفق تري از ديگر مدعيان ارايه 
كرده اند. اصالح طلبان اميد را در جامعه ترويج داده اند. بعد از 
اتفاقات تلخ سال 88 ديديم كه باز هم مردم به اصالح طلبان 
اقبال نش��ان دادند. البته اقب��ال مردم ب��ه اصالح طلبان بار 
سنگيني بر دوش آنها مي گذارد. بايد توجه داشت كه مردم به 
تبيين دقيق تري از وضعيت و تحوالت امروز جامعه نياز دارند. 
چنين سرمايه اي مورد كينه دشمنان نظام است كه سعي 

مي كنند اين اميد را در جامعه تخريب كنند. 

اينكه ش��عار پاي��ان خ��ط اصالح طلب��ي و اصولگرايي با 
تمركزوگستردگي شديد رس��انه اي غرب مواجه مي شود 
و گ��روه خائن و قصاب رج��وي تمام فعاليت ه��اي خود را 
روي القاي اين نجواي نحس مي گذارند نشان مي دهد كه 
آنها دقيقا از همين ناحيه آس��يب پذيرند و اه��داف خود را 
برباد رفته مي دانند. حضور و تاثير گ��ذاري واقعي مردم در 
نوع اداره كش��ور و اميد داش��تن آنها به جناح هاي سياسي 
داخلي درست آن چيزي است كه كشور را بيمه مي كند و 
دشمنان را ناكام مي سازد. سپر دفاعي كشور در مقابل اين 
همه فشار و مانع تراشي به دست آوردن رضايت و پشتيباني 
اكثريت ملت اس��ت. هرگاه ما مردم را داشته باشيم و مردم 
صداقت ما را بپذيرند از بدترين ش��رايط و تنگنا ها به خوبي 
عبور مي كنيم و هر محاص��ره اي را با قدرت مي ش��كنيم. 
امريكا دوباره قص��د محاصره اقتصادي كش��ور را دارد ولي 
اميد اصلي و ثانويه او اين اس��ت كه مردم تاب مش��كالت 
اقتصادي را نداش��ته باش��ند و با تنش هاي داخل��ي، ايران 
به زانو در آيد. در همين جا كامال مشخص مي شود كساني 
كه عامدانه به نارضايتي ها دام��ن مي زنند و در بزرگنمايي 
مشكالت از هيچ كوشش��ي فرونمي گذارند آب به آسياب 
چه كساني مي ريزند و خواسته يا ناخواس��ته اهداف كدام 
جبهه را به عملي ش��دن نزديك مي كنند؟ بايد تاكيد كرد 
كه نقطه قوت ما خدمت همه جانبه به مردم است. مگر در 
دوران دفاع مقدس نبود كه با درايت و صداقت و پش��تكار و 
خلوص دولت وقت مردم آن همه س��ختي ها و كمبود ها را 
تحمل مي كردند و به توصيه هاي امام حكيم در پشتيباني 
از دولت سنگ تمام مي گذاشتند؟ ما با جلب حمايت مردم 
از طريق صداقت و مبارزه با تبعيض ها قطعا خواهيم توانست 
خيال باطل دش��منان اين مرزوبوم را برهم زنيم و سربلند 
و پي��روز از صحنه نبرد اقتص��ادي كه امريكا و اس��راييل و 
عربستان ميدان دار آن شده اند بيرون بياييم. نقطه قوت ايران 
اسالمي ادامه روندهاي دموكراتيك در كشور است. همه جا 
بايد اراده و خواس��ت اكثريت مردم جاري و س��اري ش��ود 
و همه مسووالن در برابر آن پذيرنده باشند. امروز مقاومت 
يا دور زدن خواس��ت مردم افزون بر اينکه کاری ناصواب و 
غيراخالقی و غيرقانونی است. کيان کشور را هم در معرض 
خطر قرار می دهد. ما نمايندگان ملت موظفيم که در همه 
سطوح و زمينه ها پاسدار اراده و خواست ملت باشيم و با تمام 
توان مطالبات آنها در همه عرصه های سياسی و اقتصادی و 
اجتماعی را پيگيری کنيم. تاخير در اجرای مطالبات مردم 
خطرناک است همان طور که پاسخگويی به اين مطالبات 
آرامش س��از و وحدت آفرين اس��ت. اگر برآوردن برخی از 
خواسته ها خصوصا در زمينه های اقتصادی زمان بر است، 
پاسخ به درخواست های نخبگان و اقشار مختلف جامعه در 
زمينه های سياسی چنين نيست و می توان به سهولت آنها را 
برآورده ساخت. رفع حصر يکی از آن مطالبات است که واقعا 

ادامه آن هيچ توجيه قانونی و حتی سياسی ندارد.

تاملي در مساله ترجمه
توليد يا تقليد فكري

كينه دشمنان از اصالحات

لزوم تقويت همدلي در مجلس

آسيب هاي ترجمه در فلسفه و علوم عقلي

چون گذارد خشت اول بر زمين معمار كج
ترجمه؛ فن يا هنر؟

زهرا سليماني اقدم

   اگر قرار اس�ت بنابر گفته چامس�كي ترجمه انتقال دهنده ژرفاي انديشه باشد اين انتقال 
قطعا نيازمند استعداد است. 

 ترجمه يك هنر است كه به شدت نيازمند مهارت هاي زباني چه در زبان مقصد و چه در زبان 
مبدا است. 

 در ايران گاهي س�نت هاي ترجمه تحت تاثير خوانش هاي خاصي قرار مي گيرد كه متاثر از 
زمان هاي خاص هستند. مثال سنت ترجمه آثار فيلسوفان چپ يا در حال حاضر ترجمه آثار 
فيلسوفان و انديشمندان ليبرال. اين آثار اغلب با توجه به فضا و شرايط اجتماعي و سياسي 
روز تحت تاثير تفكري خاص و حتي حب و بغض انتخاب و ترجمه ش�ده و مي شوند. اين نوع 
مواجهه با متفكران و فيلسوفان شايد طبيعت زمانه باش�د اما به شدت آسيب رسان است و 
درك واقعي از انديشه و فلسفه يك متفكر را در آن كشور از واقعيت دور و به تخيل انديشي 

مي كشاند. 
 اگر قرار باشد ما دانشي را با گرفتن آن از فرهنگي ديگر آغاز كنيم آن هم به واسطه ترجمه، 
در آن صورت آسيب هاي ترجمه بسان خشت هايي ابتدايي خواهد بود كه ديوار نهاده شده را 

تا ثريا كج پيش خواهد برد.

 كت��اب »راهنماي فلس��في راتلج: ويتگنش��تاين و 
تراكتاتوس )رساله منطقي- فلسفي( « نوشته ميچل 

موريس با ترجمه حسن جعفري منتشر مي شود. 
»ماهيت عالم«، »ميراث فرگه و راس��ل«، »تئوري 
كل��ي بازنماي��ي«، »گزاره ه��ا همانن��د الگوها«، 
»منط��ق و گزاره ه��اي مرك��ب«، »خودب��اوري، 
ايده آليسم  ]انگارگرايي[ و رئاليسم ]واقع گرايي[« 
محدوديت ه��اي  و  اخ��الق  »متافيزي��ك،  و 
اي��ن  هفت گان��ه  فص��ول  عناوي��ن   فلس��فه« 

كتاب هستند. 
همچنين مولف بر اين كتاب پيش درآمدي نوش��ته 

و پايان بخش اثر نيز پيوس��ت ها خواهد بود. تاكنون 
ترجمه و ويرايش س��ه فصل كتاب كامل نش��ده و به 
زودي جعفري ترجمه اثر را به پاي��ان مي برد. پس از 
اتم��ام ترجمه، با هماهنگي ناش��ري ب��راي چاپ اثر 

انتخاب خواهد شد. 
 Tractatus :رس��اله منطقي فلس��في ب��ه التي��ن
ب��ه  بيش��تر  ك��ه   ،Logico-Philosophicus
اختصار تراكتاتوس خوانده مي ش��ود، قرار اس��ت در 
اين كتاب مورد بررسي قرار گيرد. اين نام تنها كتابي 
از ويتگنشتاين، فيلسوف اتريش��ي است كه در زمان 

حيات وي به چاپ رسيده است. ايبنا

كارت  ديجيتال كتابخانه پديده جديد صنعت كتاب»راهنماي فلسفي راتلج« ترجمه مي شود
كتابخانه ها در امريكا در چهار ماه ابتدايي سال جديد 
بيش از 30هزار كارت ديجيت��ال ثبت نام كردند. اين 
كارت ها ب��راي قرض گرفت��ن كتاب ه��اي صوتي و 

الكترونيك كاربرد دارند. 
كتابخانه هاي امريكا در چهار ماه ابتدايي سال 2018 
ميالدي بيش از 30ه��زار كارت ديجيت��ال ثبت نام 
كردند. اين كارت ها به خاطر محبوبيت اپليكيش��ن 

ليبي )Libby( بوده است. 
اپليكيش��ن ليبي نرم اف��زاري در تلفن ه��اي همراه 
اندرويد و اپل است كه كاربران مي توانند از طريق آن 
به منابع و كتاب ه��اي الكترونيك و صوتي موجود در 

كتابخانه ها اطالع پيدا كنند و كت��اب دلخواه خود را 
قرض بگيرند. 

نحوه كار با اين اپليكيش��ن به اين صورت اس��ت كه 
كاربران پس از ثبت نام در كتابخانه ها و دريافت كارت 
ديجيتال مي توانند با مراجعه به اين اپليكيشن و ساير 
برنامه هاي مش��ابه كتاب صوتي و الكترونيك دلخواه 

خود را امانت بگيرند. 
مركز آمارهاي مربوط به كتابخانه ها در امريكا مي گويد 
ظهور نرم افزارهاي مورد استفاده كاربران كتاب هاي 
صوتي و الكترونيك موجب رونق كار كتابخانه ها نيز 

شده است.ايبنا

»گروه فشار اسراييل و سياست خارجي امريكا« كتابي است 
كه به اين مي پردازد چگونه امريكا بر خالف منافع ملي خود به 
 حفظ منافع سياسي، نظامي و اقتصادي رژيم صهيونيستي 
كوشا و مصر است. پرفسور جان جي. مي ير شايمر و پروفسور 
استيون ام. والت نويسندگان اين كتاب، روشن مي كنند كه 
اين امر امكان ندارد مگر به خاطر قدرت و نفوذ گروه فش��ار 
)البي( رژيم صهيونيستي در داخل سيستم حكومتي امريكا. 
اين كتاب با ترجمه رضا كامشاد توسط نشر فرزان روز منتشر 
شده كه داراي يازده فصل است. از جمله مهم ترين فصل هاي 
اين كتاب مي توان به يك م��ورد زوال اخالقي، هدايت روند 
سياس��ي، هدف گرفتن س��وريه، ايران در كانون سنجش، 
جنگ دوم لبنان، سبطه بر گفت وگوي مردم، عراق و روياي 

دگرگون كردن خاورميانه و... اشاره كرد.
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