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 های نکاویده تاریخ ترجمه و نشر: عرصه
 

گوهای ما در مجله، وبه روال گفت ،جناب آذرنگ، در آغاز گفتگوفر: علی خزاعی
که  هایی از آدم. از نخستین ارتباطاتتان با کتاب. ز کودکیتانید. ایکمی از خودتان بگو

  .در زندگی شما موثر بودند
 

کتاب مخصوص  1330 سال ام تامطمئن. هستمدر کرمانشاه  1320 نیمۀ دهۀمن متولد 
شناختند، با اینکه پدر و ها را نمیخانوادۀ من هم این گونه کتاب. کودکان ندیده بودم
که من خیلی به او نزدیک  ،امعمه. هایم فرهنگی بودندخوان، و عمومادرم کتاب و مجله
-خوان و مجلهجنبید، روزنامهها سر و گوشش از لحاظ سیاسی میبودم و در آن سال

زمان با دورۀ جنبش ملی شدن نفت، سال اول که رفتم مدرسه، هم. خوان قَدَری بود
هایی را صحنه. های تاریخ ایران بودترین دورهحکومت دکتر محمد مصدق، و از سیاسی

: آورم، جمع خانوادگی یا دوستان و آشنایان خانواده استوضوح تمام به یاد میکه به
-ها، و سپس بحث در مینوشته یرفت توها میشد، سرباز می هاها و مجلهروزنامه

ام با شور و عمه. خوبی حس کنمثیرگذار کلمات را بهتوانستم جادوی تأمی. گرفت
کرد و همه را بر ضد الی آن تفسیر هم میبهخواند، الهیجان کلمات جادویی را می

که از دهان  ،های جادوییام به عمۀ محبوبم با واژهعالقه. انگیخترژیم شاهنشاهی برمی
جا شاید از آن. آمیختمی کرد، در همآمد و جمع را ساکت و افسون میاو بیرون می

به ضمیر ناخودآگاهم راه گذار، ثیری و بسیار تأبود که خواندن، به عنوان فعالیتی جدّ
 . یافت و شاید به همین سبب دیگر مرا رها نکرد

بود که پدرم روزی مرا به قرائتخانۀ شهرداری در میدان مرکزی  1332یا  1331سال 
-از روزنامهبود  در وسط تاالر میز بلندی گذاشته بودند و روی آن پر .درشهر کرمانشاه ب

زده ای با صدای بلند و هیجانعده. همهمۀ غریبی بودوارد تاالر که شدیم، . های مختلف
-آوردم، اما در همان عالم کودکی حس میمن هیچ سر در نمی. خواندندچیزهایی را می
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ها و ها که انواع کتابخانهبعد. کردم رویدادهای مهمی در اطرافم اتفاق افتاده است
تصویری که از آن تاالر در گاه با تاالرهای مطالعه را در کشورهای مختلف دیدم، هیچ

جای  چای که در آن تاالر دیده بودم، در هیشور و ولوله. کردذهنم داشتم، مطابقت نمی
ثیر شاید به تنهایی کافی بود که کودک کنجکاوی را وادارد راز و همین تأ. دیگر ندیدم

 .رمز کلمات را دریابد
صحافی شدۀ پدرم و به های رفتم سراغ مجلهخواندن و نوشتن که یاد گرفتم، می

که در شده مجالت صحافییکی از . خواندمضرب و زور چیزهایی را از میان آنها می
بود که گویا حسینقلی مستعان  راهنمای زندگیرفتم، مان بود و خیلی سراغش میخانه

آغاز  اهای نخستین دبیرستان، خواندن ادبیات داستانی و شعر ردر سال .کردمنتشر می
به دنیای دیگری برد و روزها در و  نخستین کتابی که مرا از این عالم به کلی کند. کردم

کردم، گو میودر راه خانه و مدرسه با خودم گفترفتم و انگیز راه میآن دنیای وهم
چرا این کتاب مرا مفتون و  دانمهنوز هم نمی. داستایوسکی بود (مردم فقیر) بیچارگان

کتاب دیگری . ، باز هم از داستایوسکی، خواندمرا آزردگانبعد از آن . کرده بودر مسحو
و از آن پس . ، آن را هم ظرف یکی دو شب تمام کردمتوسن بادپابه دستم افتاد به نام 

-هر شب صدا بلند می. خوابیدمکتاب نمیبه کتاب خواندن افتادم و هیچ شبی دیگر بی

شدم، اما دیگر اهی گوشمالی هم میگ! شد که دیگر بس است، چراغ را خاموش کن
 .کتاب نخوابیدم، تا به امروزبی
 

ست؟ آیا به اچه طور شد که پژوهشگر شدید؟ پژوهشگربودن در ایران به چه معن
کنید هر دو هنر باید گری معتقدید یا فکر می جدایی شغل استادی دانشگاه از پژوهش

چه چیزی راجع به این حرفه  در یک نفر جمع شود؟ از انتخاب شغلتان راضی هستید؟
کند؟ ارتباط شما با دانشگاه چطور است؟ پژوهش در ایران چه معنا و ناراحتتان می

 جایگاهی دارد؟
 

. نکاتی که مطرح فرمودید، حساب کردم دیدم هفت پرسش در یک پرسش است
 . ها بپردازیمیک به آنبهها را از هم جدا کنیم و یکاگر موافقید، آن

ام تمام شد و با معرفی استادم ابوالحسن نجفی خدمت نظام وظیفه 1351 سال در. 1
المعارف دایرهقرار بود بروم در . در موسسۀ انتشارات فرانکین به کار مشغول شدم

دانم به چه کردم، اما نمیداشتم دورۀ آموزشی را سپری می. مصاحب کار کنم فارسی
و مقام ( گوییم بخش ویرایشکه امروز می رئیس ادیتوریال،) دلیلی شادروان کریم امامی
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سسه بمانم و تصمیم گرفتند در مؤ( معاون فرهنگی فرانکلین) مافوقش نجف دریابندری
ارشد در دانشکدۀ در دورۀ کارشناسی 1352 سال در. زیر نظر شادروان امامی کار کنم

که  1354وقت تا تحصیل همراه با کار تمام. علوم تربیتی دانشگاه تهران پذیرفته شدم
چند پیشنهاد کار . همان سال فرانکلین منحل شد. التحصیل شدم، ادامه داشتارغف

خواست مرا ببرد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه داشتم، از جمله شادروان استاد ایرج افشار می
استاد  نخستین) ها، پیشنهاد استادم دکتر محمد حسین دانشیتهران، اما از میان گزینه

سسۀ به گروه علوم دکومانتاسیون در مؤ را پذیرفتم،( رسانی در ایرانلم اطالعایرانی ع
کارم را در آن  1355ریزی علمی و آموزشی پیوستم و از اول سال تحقیقات و برنامه

استادان و کنم، چون در کتاب سسه صحبتی نمیدرباره این مؤ. سسه شروع کردممؤ
ام های پژوهشیتر فعالیتهر حال، این آغاز جدیبه . ام، قدری به آن پرداختهنااستادانم

 .بود
کسانی که با عنوان : گران را به دو دستۀ اصلی تقسیم کنیمشاید بتوانیم پژوهش. 2

هایی که سسهها و مؤها، پژوهشکدهو با وظیفۀ پژوهشی در پژوهشگاه« گرپژوهش»
 هاها ، هدفآزادی که انگیزهاند، و افراد وظایف پژوهشی به عهده دارند به کار مشغول

ت مقاله، گزارش، های پژوهشی فردی دارند و حاصل کارشان را به صورو موضوع
 .دهندلیفی انتشار میرساله یا کتاب تأ

ممکن است از من بپرسید که تکلیف دانشگاه در این میان چیست؟ در پاسخ به 
در . اندتبدیل شده های ما به آموزشگاهکنم که دانشگاهپرسش فرضی شما عرض می

های آن دسته از استادانی که به فعالیت .دهندها فقط مدرک میبسیاری از این آموزشگاه
ـ قاعدتاً باید ی است هایشان هم جدّکه به راستی فعالیتپردازند ـ ی میپژوهشی جدّ

برای همراه شدن آموزش و پژوهش در . شان کار کنندهای فردیبه نیروی محرک انگیزه
-اندازی برای آن نمیها، تحول ساختاری عمیقی الزم است که بنده فعالً چشمدانشگاه

 .بینم
همان طور که عرض کردم، دانشگاه بدون پژوهش، آموزشگاه است، و آموزشگاه . 3

تا آموزش و پژوهش در همۀ سطوح در . هم محل اعطای گواهینامۀ اشتغال است
درست « آزادی آکادمیک»نشوند و حرمت ناپذیر همراه جداییها جفت و دانشگاه

 .اش نزدیک نخواهد شدمراعات نشود،  دانشگاه به معنای واقعی
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اکثر چهار ساعت ای دو تا حدنگاری مشغولم و هفتهدر حال حاضر به دانشنامه. 4
اگر صد بار شود. میعمدۀ وقتم صرف مطالعه و تحقیق و نوشتن . کنمهم تدریس می

های روم، البته بدون اشتباهاتی که کردم و راهبیایم، همین راه را می دیگر هم به این دنیا
زند و دانم روزگار به من پوزخند میگرچه خوب می. هاها و اتالف وقتبستخطا، بن

 .پرورانمآورم و چنین سودایی را در خیال میمن هم به روی خودم نمی
. دارد مشکالت خودش رااش لذت نیست و مسائل و گری همهحرفۀ پژوهش. 5

تر از مهم. ترین مشکالت را به شما عرض کنم؛ البته به تجربۀ خودمکنم عمدهسعی می
گر در جایگاه پژوهش. است یا پایگاه و منزلت (status) یاجتماعهمه، مسالۀ جایگاه 

که جامعه، اعم از خود جامعه،  شودهایی معین میجامعه کجاست؟ این جایگاه با ارزش
اگر جامعه، خوانندۀ آثار باشد، به آثار . شوندهای مدنی و ساختار دولتی قائل میجامعه

مبتنی بر پژوهش ارج بگذارد، اگر تصمیم های دولت بر پایۀ پژوهش باشد، اگر برطرف 
 گیریطرفانه و بدون جهتهای بیشدن مسائل و مشکالت جامعه بر بنیاد پژوهش

اگر پژوهش، پایۀ . شودگران معلوم میباشد، آنگاه جایگاه اجتماعی پژوهش و پژوهش
ها به رویۀ دانشگاهافتاد، توسعۀ بیگیری بود، دریاچۀ ارومیه به این روز نمیتصمیم

زمینی، پیاز و میوه و فرنگی، سیبشد، قیمت گوجهبحران آموزشی تبدیل نمی
 . شدپذیر نمینابینیهای پیشسبزیجات دستخوش نوسان

-گری را انتخاب کنید، نخستین مشکل عمدهاز اینها گذشته، اگر شما حرفۀ پژوهش

شوید، نبود و کمبود منابع و دشواری دسترسی به اسناد و رو میبهای که با آن رو
بعد از آن، . هاستای و اطالعات الزم، و خدمات وابسته به آنمدارک و منابع کتابخانه

ای ها در همۀ موارد کار سادهمین شدن آنمالی ضروری پژوهش است که تأمنابع 
هش، پخش شدن آن در مین شود، انتشار حاصل پژوبه فرض که همۀ اینها تأ. نیست

 .هرکدام برای خود مسائلی دارد ،یافتن آن و استفاده از نتایج پژوهش جامعه، بازتاب
توان روی با یک بال فقط می. کندمیدانشگاه با دو بال آموزش و پژوهش پرواز . 6

های ما گسیخته ارتباط میان آموزش و پژوهش در دانشگاه. زمین راه رفت و دانه چید
ای با هیچ دانشگاهی ندارم؛ حتی با انتشارات در حال حاضر بنده هیچ رابطه. است

های ها هم هیچ تماسی ندارم، در حالی که شماری از ویراستاران این سازماندانشگاه
اند، یا با من دوستی و همکاری دارند، بهتر از انتشاراتی که یا با من درس گذرانده

« دیگران» هایتجربهاده از ای به استفها عالقهدانند که انتشارات دانشگاههرکسی می
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های ای شده است که برای استفاده از دانشدر واقع ساختارشان به گونه. دهندنشان نمی
 .لی ندارندجاها متجربهفنی جدید و 

شماری از خوانندگان . در حال حاضر، کاربردهای پژوهش بسیار محدود است. 7
شمار اندکی از . دانندپژوهش و ارزش پژوهش را میو غیر ای فرق پژوهشحرفه

-کنند بیو مسئول هم با گوشت و پوستشان حس میکرده، باتجربه دولتمردان تحصیل

 .آوردپایه چه بالیی بر سر کشور میهای بیتصمیمتجربگی، نابخردی، خودسری و 
مبالغه های واقعی خود را بیابد، بیهای جامعه جایگاهبرای اینکه پژوهش در ساختار

 .ناپذیر استجنبش آگاهی و هشیاری عمومی جداییجهادی الزم است، جهادی که از 
 

ای است. پر است از در دوران معاصر تاریخ پرحادثهتاریخ ترجمه دانید همانطور که می
تاریخ ترجمه  ۀبارحال بیشتر کسانی که دره ب ها. تاها و تجربهها و حرفها و کتابآدم

ها نبوده است. برای اصلی آن ۀاند و ترجمه دغدغادبیات بوده ۀاند از حوزحرف زده
اشاراتی کوتاه  ،ه و مترجمان شدهتاریخ ادبیات به ترجم هایاباشاراتی که در کت ،مثال

حال آنکه ترجمه در ایران یک جریان قدرتمند فرهنگی است که  ؛و فاقد تحلیل است
تعامالت گسترده دارد. آیا نیاز به متولی  ،ویژه نظام ادبیه ب ،های جامعهبا سایر نظام

 کنید؟برای پرداختن به تاریخ ترجمه را احساس می
 
گری اختصاصاً در زمینۀ تاریخ ترجمه که پژوهش باشداین « متولی»مقصود از  اگر

های حاصل از بررسی در این اساس یافتهباید عرض کنم که بربه فارسی کار کند، 
های گر الزم است تا دورهچندین و چند پژوهش نه یک تن، که کنمزمینه، گمان می
خاص خود را که هر کدام مسائل  های مختلف تخصصی،و نیز رشته مختلف ترجمه،

ها متفاوت است، کاویده شود. اگر تدوین در آن هاو موضوع های مبدأدارند و زبان
های ملی در شمار طرححتی تاریخ ترجمه به زبان فارسی، یا تاریخ ترجمه در ایران را 

پیش از اسالم، به  بارۀ ترجمه در ایرانم. برای مثال، مطالعه دریا، غلو نکردههیمقرار د
های پارسی باستان، فارسی میانه، زبان انو متخصص اندانتاریخان، شناسهمکاری باستان
، سریانی، سانسکریت، یونانی و چینی کهن نیاز دارد که در عین حال اوستایی، سُغدی

ها به زبان د که جامعۀ آن روز مطالب را از آننباشتوجه داشته هایی به یافتن سرچشمه
کارها و تلقی خاصی که ها، سازوکرده است. بعد هم یافتن روشمنتقل می شان خودزب

جویی اند، نیاز به پیگر و با توجه به مقاصدی که داشتهاز برگرداندن از زبانی به زبان دی
 دارد.
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های ترجمۀ متن در آغاز دورۀ ایران پس از اسالم، ترجمۀ قرآن از عربی و شیوه
کردند، به تنهایی مبحثی بسیار دقت را در آن مراعات میمقدسی که همۀ جوانب 

شناس الزم است که شناس، سبکان، متنددان، فارسیگسترده است. متخصصانی عربی
را بررسی کنند. البته  های آغازین ترجمه از عربی به فارسیکیفیت ترجمه در دوره

گر روزی در اصالً کم نیست و ا است کارهایی که در این خصوص انجام گرفته
 ای گردآوری شوند، ادبیات بسیار قابل توجهی است.مجموعه

ها در تاریخ ترجمه در ایران است، زیرا در ترین دورهتنهایی از مهم عصر سامانیان به
های اصلی آن را گرفتن بود که یکی از پایهن دوره تمدن و فرهنگی در حال شکلای

ان سامانی این بود که رابطۀ ایرانیان، رهبرسیاست  داد.ترجمه به زبان فارسی تشکیل می
زبان و فرهنگ  و با زبانان، را با دستگاه خالفت،ی/ دریت بگوییم فارسیا بهتر اس

کرد زبان فارسی تقویت و قطع کنند. این سیاست ایجاب می ،شدهیا عربی ،عربی
رفتۀ ایرانی احیا شود. همین انگیزه سبب اصلی پیدایش شماری از از یاد فرهنگ کهنِِِِِِِِِ

شدۀ و ترجمۀ تلخیصترجمۀ تفسیر طبری شاهکارهای ادب فارسی در آن دوره شد. 
فردوسی  شاهنامۀبه فارسی از دیدگاه تکوین زبان فارسی، ارزشی کم از تاریخ طبری 

ریخ ترجمه، اگر بگوییم به تابنابراین، برای یافتن سهم واقعی عصر سامانی در  ندارد.
ایم. همین طور گویی نکردهخاص ترجمه در این دوره نیاز داریم، مبالغه متخصصی

های تازه نیاز بیش، از عصر سامانی تا به امروز به کاوشو، کمهای تاریخی دیگردوره
 دارد.

کنم ای در تاریخ ترجمه است. گمان میعصر مغوالن و ایلخانیان هم دورۀ نکاویده
های جدیدی دست بارۀ این دوره مطالعه کنند، به یافتهگرانی دراگر روزی پژوهش

های گستردۀ ایران با بسیار دارد. تماسپژوهش خواهند یافت. دورۀ صفویه هم جای 
دنیای غرب در آن دوره، همواره با ترجمه همراه بوده است. عصر قاجار هم عرصۀ 

این زمینه است و مطالعه در این باره کار چند تن در  پژوهشبرای  بسیار پهناور دیگری
ترین دوره در تاریخ ترجمه رو به رو ش به بعد هم با نکاویده1300هم نیست. از 

ها نشان داده شود که حتی اما وقتی به آنای از این گفته تعجب کنند، هستیم. شاید عده
شناسایی نشده است،  درستیسال بعد از آن به 30ش تا 1300های ترجمه شده از کتاب

حال، تاریخ ترجمه به زبان فارسی شاید از میزان تعجبشان قدری کاسته شود. به هر
باب آن را بگشاید. با این  مترجممبحث گسترده و مفصلی است که امیدوارم مجلۀ 
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های مختلف، به ویژه تاریخ اندیشه در مبحث به روشن شدن بسیاری نکات در جنبه
 کرد. توان کمکایران، می

 
منظورم از متولی فرد نیست، بلکه نهادی است که به این امر بپردازد. به طور کلی 
پرداختن به ترجمه، چه توسط فرد چه توسط نهاد، باید مبتنی بر انگیزه باشد. به نظر 

گر  دارد؟ پژوهش ای خصوص تاریخ ترجمه چه فایدهترجمه به ۀشما پژوهش در حوز
پژوهش هدف  ی است؟ اگر این سوال روشن نباشد، طبعاًدر پی یافتن چه چیز دقیقاً

اند همین است. حال به این موضوع نپرداختهه ب تاکه علتی هم ود. شاید دار نخواهد ب
   جو در تاریخ ترجمه به دنبال چه هستیم؟و  ما از جست

  
 دولتهای فرهنگی گذاری بکند، به سیاستاینکه چه نهادی در این زمینه سیاست

ای از پژوهش است و ممکن بستگی دارد. نفس پژوهش در زمینۀ تاریخ ترجمه، شاخه
حتوای آنکه مهای پژوهشی حمایت کنند، بیهایی باشند که از طرحاست حکومت

دانید که پژوهش، فعالیتی نظر قرار بدهند. بهتر از من میپژوهش را در وهلۀ نخست مدّ
-ما اگر نتیجه را بدانیم، به پژوهش دست نمیاست که نتیجۀ آن از قبل معلوم نیست. 

ها شود، و از این رو برخی حکومتیجۀ مجهول آغاز میزنیم. پژوهش با مجهول و نت
طرف و گذاری کنند. دولت خیلی باید بیای مجهول سرمایهحاضر نیستند در زمینه

دلیل، امید  ها دست بزند. به همینگذاریآزادمنش و حامی باشد تا به این گونه سرمایه
؛ به ویژه آنکه در پیدا کندمتولی دولتی فعالً که پژوهش در زمینۀ تاریخ ترجمه دارم ن

رجمه همان بهایی را توان یافت که به تگذاران فرهنگی، کمتر کسی را میمیان سیاست
 لیف. بدهد که به تأ

، به جای خود پرسش مهمی آیدمیار ما اما این پرسش که تاریخ ترجمه به چه ک
اجازه بدهید از  مان را در این موضوع صرف کنیم؟وقت و نیرو و سرمایه چرااست. 

 جامعۀ دیگری مثال بیاورم.
دست، که حتی مغوالن هم نتوانسته بودند به آنجا نفوذ الجزایر دورژاپن، مجمع 

جدید با دنیای  برد و تا عصرو تاریخی خود به سر می یجغرافیایکنند، در انزوای 
-راهش کج شد و به این مجمعظاهراً ری خارج هیچ ارتباطی نداشت. کشتی کاپیتان پِِِ

های دروازه توپ، یا با ترفندهای دیگری،الجزایر رسید و به هر ترتیبی بود، با شلیک 
ها پی بردند دنیای دیگری هم جز دنیای این سرزمین دور دست گشوده شد و ژاپنی

ها به صرافت افتادند از دنیایی که تا پیش از هست. دیری نپایید که ژاپنیها دربستۀ آن
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زبان بود.  ،خیلی چیزها بیاموزند. مانع اصلی بر سر راه توانندمیشناختند، آن نمی
آموزی را تسهیل و تسریع کردند. سپس کتاب و ارهایی به کار بستند و روند زبانابتک

های و فن و بسیاری چیزهای دیگر آموختند. پایهها علم نشریه وارد کردند و از آن
های ها به ژاپنی گذاشته شد. مایهصنعت ژاپن از راه خواندن منابع خارجی و ترجمۀ آن

اتفاق افتاد، مقارن با عصر قاجار در ایران،  «میجی»معروف به فکری جنبشی که در دورۀ 
تی هنر ترکیبی و تلفیقی ژاپن ، ژاپنی و از راه ترجمه شکل گرفت. آیا به راسغیراز منابع 

آوری، فلسفۀ جدید و سایر شئون فکری و دید ، سینما و تئاتر، صنعت و فنادبیات ج
های مختلف حیات این کشور را بدون بررسی تاریخ ترجمه به ژاپنی و یافتن جنبه
 توان شناخت؟خودی میغیر فکری باهای تعاملات و و الهام اتثیرها، تأریشه

 ی دیگرسراغ تاریخ جدید سوئد، چین، برزیل، هند و بسیاری کشورهااگر به 
ن کشورها بدون تاریخ برویم، خواهیم دید که تبارشناسی هیچ جنبش و جریانی در ای

که داد ها نشان خواهد پذیر نخواهد بود. تبارشناسی هر کدام از اینترجمه امکان
لیف یا مبتنی بر ترجمه. اما کدام تأ، بتنی بر تحقیق استملیف تأیا  هاۀ اندیشهسرچشم

، حتی در ای یا به نسبتی به آن راه نیافته باشدتوان مثال آورد که ترجمه به گونهرا می
    دنیای کهن؛ دنیای ارتباطی امروز که جای خود دارد.

 

نقش ترجمه در بیداری ایرانیان دو نظریه وجود دارد. یک  ۀدانید دربارچنانکه می
 ۀلند و مشروطیت را ثمرئکننده قاعده که اکثریت هستند برای ترجمه نقش تعیین

نقش ترجمه مبالغه شده و مشروطیت  ۀدانند. گروهی دیگر معتقدند دربارترجمه می
 بوده تا به ترجمه.ضرورتی تاریخی بوده که وقوع آن بیشتر به عوامل درونی وابسته 

 نظر شما چیست؟
 

ها جدا بنده به دیدگاهی گرایش دارم که رویدادها را از زمینۀ فرهنگی و اجتماعی آن
. در پردازدها میگذار بر رویدادها به بررسی آنثیرو با توجه به همۀ جوانب تأ ،کندنمی

جامعه. شمار  دگراندیشانسهیم بودند و هم  کوچه و بازار جنبش مشروطیت، هم مردم
ن آنها به ندرت کسی به بیبسیار اندک بود و از در میان مردم عادی آن دوره سوادان با

، بیداد، تبعیض، فساد، های غربی آشنا بود. مردم عادی را ستمغرب رفته بود یا با اندیشه
ده بود، کشانسیاسی به میدان  ـ کفایتی حکومت و فشارهای دیگر اقتصادی، اجتماعیبی
افتاد که بتواند حکومت قاجار را به پذیرش اگر آنها نبودند، جنبشی به راه نمی و

 مشروطیت وادارد.
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نی که با زبان فرنگی، کسابود، با  اندیشانشان و روشنیدگرانداما رهبری جنبش با 
های جدید زبان خارجی، فرهنگ دنیای آن روز، تحوالت فکری، علمی، فنی، و با شیوه

ها در خارج خان مستشارالدوله دیپلمات بود، مدتیوسفمیرزا نا بودند. ادارۀ جامعه آش
نوشت که بخشی از آن  را یک کلمهبه سر برده بود، با زبان فرانسوی آشنا بود و رسالۀ 

را بعضی  یک کلمهاساسی فرانسۀ پس از انقالب کبیر بود. رسالۀ ترجمۀ قانون 
اگر این رساله را حاال به  اند.مشروطیت ایران دانسته گرانبتاریخدانان مانیفست انقال

گذارد که بر دورۀ خود و بر ثیری را نمیم و بخوانیم، مطمئناً بر ما آن تأدست بگیری
گذاشت. چرا مستشارالدوله را برای نگارش این رساله ثیرگیرندگان آن زمان مین تأذه

آن قدر بر سرش کوفتند که کور  در بازجویی این رساله را دستگیر و بازجویی کردند و
شد و تا پایان عمر با تنگدستی و رنج به سر برد؟ این رساله با سران و ایادی حکومت 

های که نقش مجمع آدمیت سان عمل کردند؟ ناش ایقاجار چه کرده بود که با نویسنده
های میرزا ملکم خان بود. ، کامالً متأثر از اندیشهداشتثری در مشروطیت متفاوت و مؤ

بارۀ فلسفۀ سیاسی به فارسی ترجمه کرده بود. ای را درنخستین کسی بود که رساله او
رفتن با مفاهیم و ترجمه وراز راه خواندن آثار فرنگی، و  ملکم خان اصوالً ذهن میرزا

با ترجمۀ میرزا حبیب،  بابای اصفهانی حاجیها به فارسی شکل گرفته بود. کردن آن
ش، به سهم خود در جنبش ثراست که با ضربۀ انتقادی بسیار مؤ کی دیگر از آثاریی

  .انتقال اندیشه از راه ترجمه استاز ی یهافقط نمونه هااین موثر بود.
هایشان، به با ترجمه چندین مترجم در عصر قاجارهای دیگر فراوان است: نمونه

، مانند میرزا آقا کردنددگراندیشان را تأمین میمنابع فکری مستقیم، طور مستقیم و غیر
ان کرمانی. حتی شاهزاده محمد طاهر میرزا قاجار که فعال سیاسی نبود و شماری از خ

هایش فضاهایی را از جامعۀ انقالبی هایش به سفارش شاه و دربار بود، ترجمهترجمه
بخواهد، در شکل گرفتن اش آنکه خود او یا حکومت حامیکه بی کردفرانسه القا می
ها مستقیم داشت. از اینو متمایل شدن به جنبش مشروطیت تأثیر غیر ذهنیت جدید

مربوط به مشروطیت بر پایۀ ترجمه از منابع خارجی های پردازیهمۀ نظریه گذشته،
السلطنه تا دورۀ ۀ ترجمه از زمان عباس میرزا نایباست. اگر روند چندین سال

های مولیر د؟ اگر نمایشنامهشمین میاز کجا تأجنبش ، منابع فکری مظفرالدین شاه نبود
از  یگرفت، آیا ممکن بود بخششد و تئاتر شکل نمیبه فارسی ترجمه نمی از فرانسوی

 جریان نواندیشی شکل بگیرد؟
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ی و نظر در میان گرفته شده است که ای از اندیشه و رأهر رویدادی با هاله
از قلمرو ترجمه است. شمار این قلمروها در  مختلف یهانسبتها به های آنسرچشمه

 دورۀ جدید تاریخ ایران، از صفویه به بعد، تا به امروز، در افزایش بوده است. 
 

غرب از طریق ترجمه با افکار مشروطه ید، رهبران نهضت یفرماطور که شما میاین
های چاپ شده باشد، با ، یعنی محصول ترجمه که همان کتابترجمه لیآشنا شدند و

ثیری در مردم کم بودن تعداد باسوادان، چندان تأهای چاپ و عنایت به محدودیت
 ،هایی که قبل از مشروطه چاپ شدهنگذاشت. حاال سوال این است که آیا ترجمه

کسانی که در کار ترجمه  پتانسیل ایجاد یک نهضت اجتماعی را داشته است؟ آیا اصالً
، به کردندترجمه می که بیرون دربار هاییچه آنو ه برای دربار ها کبودند، چه آن

کنند، با طور که برخی تصور می کردند؟ یعنی، آنترجمه به همین چشم نگاه می
ه حولی در جامعه بتتشنگی به دنبال افکار اجتماعی و سیاسی جدید بودند تا بتوانند 

با مبانی فکری جریان چپ وجود بیاورند؟ اگر شما مبانی فکری نهضت مشروطه را 
ثری بر عهده دارد. در جریان چپ ترجمه نقش آشکار و مؤکه د بینیمقایسه کنید، می

هداف اخاص هستند و سراغ  یخاص برای هدف ییعنی مترجمان آگاهانه به دنبال فکر
کاری رسد پراکندهروند. در دوران ترجمه در قبل از مشروطیت به نظر میدیگر هم نمی

دخلی شود به انقالب میجمه رآنچه ت شود و بیشتردیده می مترجمان زیاددر میان 
ضمن اینکه بخش اعظم ، یا به جهت سرگرمی ،و بیشتر ارضای کنجکاوی استندارد 
 گیرد. ها در دربار صورت میترجمه

 
السلطنه تا رویدادهای مشروطه و ترجمه در عصر قاجار، از زمان عباس میرزا نایب

های مختلفی در آن وجود داشت جریان، یا جریانی یکدست نیست؛ رگه ، یکپس از آن
افتیم. همۀ ها دور میها را از هم تفکیک و درست بازشناسی نکنیم، از واقعیتکه اگر آن

شدند، و شماری از هایی که به دستور شاهان، شاهزادگان، و درباریان ترجمه میکتاب
های سرگرم کننده نبودند. برای مثال، یکی د، کتابیافتنها انتشار میها با حمایت آنآن

کوبی بود. این کتاب را بارۀ آبلههایی که به فارسی ترجمه شد، دراز نخستین کتاب
پزشکی انگلیسی که در خدمت عباس میرزا بود، به دستور او نوشت و حکیمی ایرانی 

هایی. این راه با افزودهرجمه کرد، البته همدانست، آن را به فارسی تکه زبان انگلیسی می
 اثر مهمی است.  در ایران بهداشت عمومیتاریخ کتاب از دیدگاه 

پس از شکست ایران از ارتش مهاجم روس، به فکر نوسازی قشون و تقویت بنیۀ 
های مختلف نظامی به فارسی ترجمه نظامی افتادند. از این رو، آثار بسیاری را در زمینه
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روسی هم که در اسارت قشون ایران بودند، ناگزیر شدند به کردند. شماری از نظامیان 
ها شان را به آنکمک مترجم به سربازان ایرانی آموزش بدهند و ترفندهای نظامی

در دورۀ محمد  هایی از جامعه دنبال کرد.ها را باید در الیهثیر اینبیاموزند. خوب، تأ
های فرنگی بخرند و بیاورند و شاه قاجار، وزیرش دستور داد از خارج کتاب و نشریه

بیش  وکه عباس میرزا آغاز کرده بود، کم ترجمه کنند. در دورۀ این شاه، روند نوسازی 
الدین شاه با صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر همراه بود. آغاز حکومت ناصر ادامه یافت.

ای احیای ههای مختلف را برای برنامهامیر ترجمۀ منابع فرنگی به فارسی در رشته
داد، از ترجمه و دانست. او تا جایی که امکانات خزانۀ مالی اجازه میکشور ضروری می

سیس شد، و پس از قتل و تأکرد. مدرسۀ دارالفنون هم به همت امترجمان حمایت می
های فعالیت بود. شماری از دانشجویان آن ، یکی از شاخههاو، ترجمه در همان مدرس

)فرانسوی، روسی، انگلیسی( به  استادانشان را از چند زبان خارجیهای مدرسه درسنامه
 فارسی ترجمه کردند. 

سیس شد و اعتمادالسلطنه ترجمۀ آثار بسیاری را از در دورۀ ناصری دارالترجمه تأ
هایی که ها و مقالههای مختلف به فارسی سرپرستی کرد. تا صورت تفصیلی کتابزبان

او، یا به توصیۀ شاه و درباریان، به فارسی و از چند زبان به دستور او، یا به انتخاب 
ها در ثیر ترجمهتوان تصویر جامعی از دامنۀ تأترجمه شده است بررسی نشود، نمی

 دست آورد. سطوح مختلف جامعه به 
های شبانه گذاشته بودند و چندین زبان خارجی به در همان دورۀ ناصری کالس
های هدف، ترویج زبان شد.طلب آموزش داده میطور رایگان به عموم مردم داو

های و ایجاد امکان برای پرورش یافتن مترجم از میان مردم بود. نکته خارجی در جامعه
ها وجود دارد که از یادها رفته و ناشناخته باقی مانده است. بارۀ این فعالیتبسیاری در

-روند ترجمه تا چه حد در الیهتواند به ما کمک کند تا ببینیم ها میبررسی دقیق این

 هایی از جامعه نفوذ کرده است.
-صورت میها که با حمایت دولت یا تحت نظارت دولت به موازات این فعالیت

مانند دگراندیشان هر دورۀ دیگری، یا در هر جامعۀ که ، بودند ، دگراندیشان همگرفت
کردند، دند، ترجمه میبخش بوکردند. در پی منابع الهامدیگرِِِ، کار خودشان را می

های سرّی های پنهانی و انجمننوشتند، محفلنامه میدادند، شبروزنامه انتشار می
ها ترجمه بود، و خالصه آنکه خواندند که بخشی از آنداشتند، مطالبی را در جمع می
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دیده از ای ناخشنود و آزارها با هم، در کنار هم، آن هم در جامعههمۀ این فعالیت
در دنیایی که داشت وارد قرن  و نیز ریت قاجاری و اشرافیت و تبعیض منحط،مدی

مدرنیته و امواج شد و مرز هیچ کشوری در جهان یارای مقاومت در برابر بیستم می
ی انجامید که اشاره به آن تکرار ی، در ایران هم به رویدادهاهای مدرن را نداشتاندیشه

    مکرر است.
 

های جریان ترجمه در تاریخ معاصر چیست؟ یعنی از ویژگی ترینبه نظر شما مهم
 بینید؟این جریان را چه می کنید نقاط قوت و ضعف دور که به این تاریخ نگاه می

 
-را نمیدورۀ معاصر در تاریخ ترجمه  .نخست بر سر دورۀ زمانی معاصر توافق کنیم

-بسیاری از مباحث دیگر همینتاریخ نیز  .منطبق دانستبا دورۀ معاصر در تاریخ  توان

 ،هابعضی ترجمه ها با تقسیمات تاریخی تفاوت دارد.بندی ادوار آنطور است و تقسیم
 همین روزگارهای ترجمه از عمرشان گذشته است، اما انگار یک قرن ،برای مثال

زمانی در مقصود اینکه هم. با همین مضمون و محتوا و زبان و لحن عصر ما است،م
میرزا  ،میرزا آقاخان کرمانی ،میرزا حبیب اصفهانی زمانی تاریخی نیست.الزاماً همترجمه 

 تر باشندممکن است با ما همزمان محمد طاهر میرزا قاجار ،ابوالقاسم خان ناصرالملک
معاصر در اش ارتباط برقرار کنیم. توانیم با ترجمهتا مترجمی در این روزگار که نمی

از سوی اکثریت مخاطبانش پذیرفته شود. اگر  ترجمهست که ترجمه تا زمانی معاصر ا
قطع و به گذشته د، آن روند یابمی تاز جایی پذیرفته نشود، تغییر ضرورترجمه روند 

 و دیگر پیوستگی احساس نکنیم که شودآغاز می از زمانی معاصردورۀ  د.گیرتعلق می
دورۀ معاصر . بر این اساس، بگذاریمو حایل  مرزمیان روزگار خود و گذشته نوعی 

ای در نشر . در این دهه، تحوالت عمدهدوشمیش آغاز  1330از دهۀ ترجمه در ایران 
سه سازمان انتشاراتی )بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ موسسۀ انتشارات فرانکلین روی داد: 

ی ایجاد شدند که برا های جیبی؛ و انتشارات نیل(و شرکت وابسته به آن: سازمان کتاب
ها را با متن اصلی نخستین بار ـ از موارد اندک شمار پیش از این دوره بگذریم ـ ترجمه

پیراستند. ها میدادند و در عین حال زبان مقصد را هم از کژی و کاستیها مقابله میآن
اهلل مجتبائی، نجف انور، فتح دان، مانند منوچهرگر و زباننخستین ویراستاران مقابله

و  ابوالحسن نجفی، اسماعیل سعادت و شماری دیگر به مقابلۀ ترجمه ها دریابندری،
انتقاد کتاب، بررسی  ی نظیرهاینشریه در آن سه موسسۀ انتشاراتی دست زدند. ویرایش



 37/////  های نکاویدهتاریخ ترجمه و نشر: عرصه

های ترجمه را ها و مالکارزش هاانتشار یافتند که با نقد ترجمه کتاب و راهنمای کتاب
تر ارزان، شمارگان باال و با زبان و بیان پیراسته های جیبی با قیمتکتاب د.ندتغییر دا

های و بر ذائقه تری از خوانندگان راه یافتنسبت به عصر خود، به میان طیف گسترده
موسسۀ های انتشاراتی دیگر، به ویژه سسهها تأثیر گذاشت. در پی این موج، مؤزبانی آن

های ترجمه فراوان و پیراسته، کتابهای های خوب، ترجمهانتشارات امیرکبیر با انتخاب
ها، شماری از نشریات هم به کیفیت شدۀ بسیاری را روانۀ بازار کردند. به موازات آن

و  سخنجمله ماهنامۀ  از شده ارتقا بخشیدند،های ترجمههای کوتاه و مقالهداستان
 گری و تبلیغات کتاب هم درگرافیک کتاب و نشریات، پخش در زمینۀ چاپ، .صدف

آن دهه تحوالتی صورت گرفت که در ترکیب و در تعامل با هم، روندی را در ترجمه 
ایجاد کرد که روند کنونی ترجمه، حتی در این زمان، در تداوم آن است، و از این رو 

-زبانی، و اشتراکات زیباییزمانی، هماین روند مادام که به سدی برنخورد که مانع هم

وان آن را روند معاصر در ترجمه تباشد، می و مفهومی ایو ذوقی و سلیقه شناختی
 دانست.

در ضمن، شاید اشاره به این نکته بد نباشد که زبان کنونی ترجمه در ایران، در  
اندیشان، از میرزا ملکم خان و گراندیشان عصر قاجار است. آن دگرتداوم زبان ترجمۀ د

ا ابوالقاسم خان ناصرالملک و محمد میرزا حبیب اصفهانی و چند تن دیگر گرفته تا میرز
-ترجمه، و حتی در زبان نوشتار، تحول ایجاد کردند. اهل قلم دهه نعلی فروغی، در زبا

ش، آن زبان را پروراندند و به عصر پس از خود انتقال دادند. از این 1330و  1320 های
رسد، و ر میش به زبان دگراندیشان عصر قاجاتبارهای خوب ما رو، زبان کنونی ترجمه

انی و اشتراک بززمانی، همشان احساس همیبه همین دلیل است که با آثار آن دگراند
 کنیم. ذوقی نسبی می

  
قاجار به این طرف  ۀ. منظورم از دورکار بردمه با مسامحه برا من  «معاصر»اصطالح 

گیرد، یعنی برمیداول آن، حداکثر هشتاد سال را در ی متاعاصر، در معناصطالح مبود. 
ید، یفرماطور که می آورند. ولی همانخاطر میه بکسانی آن را ای از تاریخ که دوره

رسد. این سنت فقط زبانی ما تبارش به دگراندیشان عصر قاجار می ۀسنت ترجم
کم و بیش تصوری است که در عصر و ترجمه بلکه تصور امروز ما از مترجم  ،نیست
بلکه رابط فرهنگی ما با جهان  ،نه فقط رابط زبانیشکل گرفته است. مترجم قاجار 

غرب است. به این دلیل مترجم از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار است و انتظارات 
رابط »د اضافه کنم که روز به روز نقش یخاصی از او وجود دارد. البته این را هم با
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های دیگری برای های جدید جایگزینچون نسل ،شودتر می رنگکممترجم « فرهنگی
 کنند. ارتباط با فرهنگ غرب پیدا می

 
فرمایید دقیق است و روند ترجمه در آن دوره هم نظر سرکار ی که مییهاکامالً، نکته

شناختۀ دانید که در گسترۀ ناشناخته و کممیکند. به هر حال، بهتر از من یید میتأرا 
داریم. هر بر می با آزمون و خطا،های نخست را، آن هم گامما داریم  ،تاریخ ترجمه

فرض کنیم، با هر محدودۀ زمانی که برای آن فرض کنیم، یک « معاصر»ای را که دوره
شود که گفتمان واحد بر آن غالب نیست. دست کم چند گفتمان به موازات هم دیده می

پس از  کند. برای مثال،ها هم تغییر میها، جایگاه گفتمانبنا به تغییر یافتن موقعیت
، اشغال ایران از سوی 1320گیری از سلطنت در شهریور کردن رضاشاه به کنارهوادار

پلیسی فرو ریخت. در پی های سانسور و اختناق و حکومت نیروهای متفقین، سامانه
-این تحول، قفل از زبان و قلم و بیان برداشته شد و تکاپوهای فکری بسیاری در زمینه

ملی »تر نمایان است: ها سه گفتمان شاخصر میان اینهای مختلف آغاز شد که د
تا  1320ثیرهای آنها را از این سه گفتمان و تأ«. اسالم گرایی»، «چپ گرایی»، «گرایی
نگاری، لیف، ترجمه، روزنامهتوان در تأمرداد، می 28ش، یعنی تا کودتای نظامی 1332
تری که ما امروز به خفیفهای ای، صنفی و حتی در جریانهای سیاسی، حرفهتشکل

تری الزم های دقیقوییم، به چشم دید. بررسیگمی« های جامعۀ مدنیجریان» ها آن
تر، چگونه منابع ترجمه ثیر این سه گفتمان شاخصتأتحت است تا نشان داده شود 

های واژگانی و اصطالح شناختی، در ترجمۀ شد، و چه زبانی، با چه ویژگیانتخاب می
 رفت.ن سه شاخه به کار میمنابع ای

ها ، مسیرهای جدید سرکوب و اختناقو استقرار سامانه ش1332ی پس از کودتا
ای در تاریخ ترجمه به زبان فارسی آغاز شد که در آن شماری از تغییر کرد و دوره

شاهکارهای ترجمۀ ادبی به زبان فارسی، و در وهلۀ دوم ترجمه در زمینۀ علوم 
دانید که مطالعات ریزتری و علوم و فنون پدید آمد. بهتر از من می اجتماعی و انسانی،

ها های مختلف و چگونگی تحوالت آنترجمه در شاخههای ویژگیالزم است تا 
جا کنیم، دهۀ بهرا جا« معاصر» م که دامنۀ زمانی ه آشکار شود. به هر حال، هر قدر

اصر در تاریخ ترجمه در ایران ش، هستۀ اصلی دورۀ مع1340و ادامۀ آن در دهۀ  1330
 است. 
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دهند. این لیف ادبی ترجیح میترجمه ادبی را به تأ ن ادبی اساساًاویند ناشرگمی
ای لیف ادبی به قلم نویسندهالبته طبیعی است اگر تأ مطلب به نظر شما درست است؟

ادبی  لیفترجیح با تأ ،ادبی از امتیاز خاصی برخوردار نباشد ۀسرشناس باشد و ترجم
 ،سرشناس دارند ۀلیفی هر دو نویسندر شرایطی که رمان خارجی و رمان تأولی د ؛است

 آیا باز هم رمان خارجی ترجیح دارد یا برعکس است؟
 

ناشر شماری تا جایی که بنده اطالع دارم، نظر این عده با واقعیت منطبق نیست. 
انتشار ترجمۀ آثار به  که شماری . البتهدهندترجیح می لیفی را بر ترجمههستند که آثار تأ

آمار دقیقی . اگر ، خیلی بیشتر استدهندداستانی و غیرداستانی خارجی رغبت نشان می
داد. بدون آمار، هرچه بگوییم مستند شد به این پرسش پاسخ در اختیار داشتیم، می
  حدسی و تقریبی است.

 
که از منظر خواننده، ترجمه اند تصورشان این بوده کرده ها که این ادعا راشاید آن

 کمتری دارد.   ۀمخاطرتری دارد، و از منظر ناشر، چاپ آن جذابیت بیش
 

های داخلی به مضامینی داستان فرمایید.الی میعشاید با همین تعبیری باشد که جناب
ساختار نشر  گذاری کند.پردازند که احتمال دارد ناشر نتواند برای انتشارشان سرمایهمی

ما، مانند ساختار نشر کشورهای در حال توسعه، عمدتاً اثرگزین است، نه اثرآفرین. نشر 
هایی که به ناشر عرضه شود و او از میان های آماده است، کتابگزین هم دنبال کتاباثر
کنندۀ گونۀ نشر اثرگزین است و به سبب ای نشر انتخاب کند. ترجمه، تقویتها برآن

اگر روزی نشر ی دارد. تربیشتمایل  شده های ترجمه، به چاپ داستانشارتساخهمین 
نمای های قطبکند، آنگاه جای عقربه حرکتما رونق بگیرد و به سمت نشر اثر آفرین 

پذیری هرتوان از ناشران توقع مخاطفعالً باید پذیرفت که نمی نشر تغییر خواهد کرد.
 .بینانه نیستداشت، این توقع واقع

 
ان ادبی در . به نظر شما ناشرطرح کنماجازه بدهید سوال باال را به شکل دیگری 

 قدر نقش دارند؟ه لیف رمان چتشویق نویسندگان به تأ
 

های فکری ـ فرهنگی دربارۀ تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم ناشران بر انواع جریان
های داده است، جنبهاجازه میایی که مطالعاتم و زورم ام و تا جمطالب فراوانی نوشته

کنم. صنعت ام. در اینجا به چند نکته به اختصار اشاره میثیر را نشان دادهمختلف این تأ
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است. کارخانۀ برق که های بنیادی است، مثل صنعت تولید برق نشر، در شمار صنعت
گذاری ـ مین کند. هرچه سرمایههای دیگر را تأتواند نیروی مولد کارخانهکار کند، می

ساختی زمینۀ صنعت نشر وسعت بگیرد، زیر گذاری در معنای گستردۀ کلمه ـ درسرمایه
 تر و در عینگیرد. نشر هرچه زندههای دیگر قرار میآید مبنای فعالیتکه به وجود می

های نگارشی، چه آفرینشی و چه ها فعالیتآورتر باشد، متناسب با آنحال سود
های کنند سیاستیابد. به همین دلیل است که توصیۀ اکید میپژوهشی، هم گسترش می

های سر راه نشر و تقویت ناشران باشد. کالن فرهنگی کشورها در جهت برداشتن مانع
های خود قرار دهد، طبیعتاً های فرهنگی، تقویت نشر را در شمار اولویتاگر سیاست

زاد حمایت کند. چنین های آهای هنری و ادبی و پژوهشباید از تقویت آفرینش
 ،ثیرهای متقابلگذارند، تأثیر میرا گذاشته شود، اجزا بر یکدیگر تأسیاستی که به اج

ها بر نشر، و این نشر بر نویسندگی و ترجمه، .کنندهای همدیگر را تقویت میبنیه
ثیر خواهد گذاشت و چرخۀ ها تأمجموعاً بر خوانندگان، و بازخورد خوانندگان بر آن

 آید. گیرد و رونق به بار میرعت مینشر س
 

نشان داده و نشان فارسی زبان به ادبیات ترجمه شده  ۀذوق و شوقی را که خوانند
یا  ،بعد از انقالب در مقایسه با قبل از انقالب کنید؟ آیا مثالًدهد چگونه توصیف میمی

یا کمتر شده؟  تر شدهاین شوق و ذوق بیش ،قبل از آن ۀدر مقایسه با ده اخیر ۀدر ده
 توان برای چنین گرایشی در پنجاه سال اخیر ترسیم کرد؟چه نمودار کلی می

 
های پیمایشی از عدۀ توانیم خوانندگان را شمارش کنیم، مگر به کمک روشما نمی

خریداران کتاب با خوانندگان  شماررقمی تقریبی به دست بیاوریم. فاصلۀ میان  اآنه
های ترجمه و منتشر کتاب دکتاب، از معماهای پاسخ نگرفتۀ نشر ماست. اما اگر تعدا

توانیم با رسیم که می، به رقمی میشده در یک سال را در شمارگان آنها ضرب کنیم
-های مختلف و رقم جمعیت کل کشور و شمار باسوادان، مبنای محاسبهتوجه به سال

از  ، یعنی نیم قرن پیش1343را با سال  1393مّی قرار دهیم. برای مثال، اگر سال های ک
رسیم؛ زیرا نسبت به دست آمده نشان مقایسه کنیم، به نسبت تعجب برانگیزی می خود
دهد که سیر فروش کتاب نزولی است، و در نتیجه ممکن است این طور استنباط می

زایش جمعیت، کاسته شده است. اما معنای شود که از شمار خوانندگان، به رغم اف
اند و های دیگری رقیب کتاب شدهها تغییر کرده است، زیرا رسانهلاخواندن طی این س
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-کوشش ام در خانۀ کتاب اخیراًدر اختیار نداریم. شنیدههم ما آمارهای مربوط به آنها را 

ها و گونه مقایسه ای برای بررسی مسائل کتاب آغاز شده است که گویا اینهای تازه
هاست، اما از کمّ و کیف کار اطالعی بیش از این های آنها هم جزو برنامهمحاسبه

 ندارم، چون با خانۀ کتاب ارتباطی ندارم.
های خارجی مبنای بررسی اگر شاخص دیگری را برای ترجمه و خواندن داستان

های های کمّی را طی سالقرار بدهیم، مثالً شمار بررسی و نقدها در نشریات، و نتیجه
-ندیده رقماز این  آماریرسیم. تری میهای ملموس، به نتیجهگذشته با هم مقایسه کنیم

مندان به گوید شمار منتقدان، خوانندگان و عالقهکمّی خودم میام، اما مشاهدات غیر
ش از های فارسی آنها، در مقایسه با دورۀ پیداستان خارجی، و طبعاً به خواندن ترجمه

-انقالب، بسیار ـ تاکید می کنم، بسیار ـ بیشتر شده است. گاه نیز به خوانندگانی بر می

های خوانشود، و اینها داستانجا منعکس نمیاند و نظرشان هیچخورم که فقط خواننده
کنند، آنها را ای هستند که ترجمۀ آثار داستانی و کار مترجمان را به دقت دنبال میحرفه

کنند. نظیر این را بنده پیش از انقالب ندیده خوانند و در بارۀ آنها بحث میمی با عالقه
 پژوهش گر شدهسال از عمرم گذشته بود،  30بودم، در حالی که موقع انقالب بیش از 

ای تحقیقاتی کار می کردم، و با نگاهی محققانه به مسائل پیرامونم نگاه بودم، در موسسه
 می کردم.

سال  40رفته بودیم کوه ـ شاید بدانید که من کوهنوردم و حدود  چند وقت پیش که
ترجمۀ داشتند در بارۀ از دامنه تا قله چند تن از همراهان کنم ـ است کوهنوردی می

دند. این می کرهای پیشین، صحبت ترجمه او گاه نیز مقایسۀ آن ب ،هایکی از داستان
ایمیلی  مترجم آن داستانبرای  ،شتیمها این قدر برایم جالب بود که وقتی برگصحبت

صحبت ترجمۀ کتابت بود. تاثیر ترجمه ممکن  هتا سر قل نفرستادم و نوشتم از پایی
-وها شاهد بحث و گفتنوردیها هم برسد. البته پیش از انقالب در کوهاست تا سر قله

 سیاسی بود.  هایابکتبارۀ دربیشتر ها گووام، اما آن بحث و گفتبوده هاییگو
 

ن منتشر اآنچه ناشر ۀبه نظر شما بهترین راه برای دستیابی به اطالعات درست دربار
 کنند چیست؟می

 
-های اخیر که اطالعات کتابدر سال با هم است. «درست و کافی»قطعاً مقصودتان 

های قانونی و شود، خوشبختانه کتابشناختی آثار منتشر شده در کتابخانۀ ملی ثبت می
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رسانی و انتشار های متنوعش، اطالعمانند. خانۀ کتاب با فعالیترسمی از نظر دور نمی
کند. چند مدتی ای دنبال میچندین نشریه، خبرهای مربوط به کتاب را به طرز گسترده

از  کتابشناسی ماهو مفصلی به نام  اثر جدیداست، پس از روی کار آمدن دولت جدید، 
کتاب آن به  8 که با شما صحبت می کنم، شود و تا این زمانسوی خانۀ کتاب منتشر می

های دستم رسیده است. با این کتابشناسی می توان به اطالعات کتابشناختی کتاب
سودمند و  یبارۀ آنها، دست یافت. اثره در ماه، و نیز توصیفی کوتاه درفارسی منتشر شد

ها به قلم رطرف شود و توصیفانتشار آن اقدام مهمی است. اگر چند کاستی این اثر ب
 شود.تر میها نزدیکتری باشد، کوشش مدیران جدید خانۀ کتاب به هدفایافراد حرفه

رسانی کتاب و در حال رشد بود. در نشریۀ بسیار خوبی در زمینۀ اطالع کتاب هفته 
ساله دچار افول، تنزل سطح و دوری از رویدادهای جامعه شد. هم اکنون  8دورۀ 

کشد تا نشریه به سطح کنند سطح آن را ارتقا دهند، اما مدت زیادی طول میمیکوشش 
مطلوب برسد، آن هم مشروط به آنکه گردانندگان و همکاران نشریه شرایط الزم را 

 داشته باشند و مخاطبان اصلی نشریه آنها را بپذیرند.
داشته باشند. رسانی مستقیم و موثر خود ناشران باید اطالع از اینها که بگذریم،

کنند، اما همۀ آنها نه. شان را معرفی میبعضی از آنان وبگاه دارند و انتشارات تازه
کنند که در میان های تازه انتشار را معرفی و بررسی میشماری از نشریات هم کتاب

است. اما بر اساس مشاهدات مستقیم بنده در چند  جهان کتابتر از بقیه آنها شاخص
رسانی کتاب، های اطالعدر میان شیوهام، ایی که مقایسه و بررسی کردهو تا ج جامعه

های کتاب نیست؛ البته های باشگاهشیوه تر ازدکارآمموثرتر و تر، مطمئنای هیچ شیوه
-شوند و زمینهها، خوانندگان عضو میهایی که خوب اداره شوند. در این باشگاهباشگاه

های کنند. باشگاه با توجه به درخواست اعضا و زمینهشان را تعیین میهای موضوعی
ها را های تازه، یا خود کتابهای مقرر برای اعضا خبر کتابشان، در زمانمورد عالقه

. چند کوشش برای ایجاد باشگاه کتاب ، چه کتاب کاغذی و چه الکترونیکیفرستدمی
ل فرهنگی و اقتصادی مربوط به عمل آمد، اما متاسفانه به دالیلی که به مسائدر ایران 

 شود، با موفقیت رو به رو نشد. می
های تازه در معرفی و ترویج کتاب های عمومیدر شماری از کشورها کتابخانه

های عمومی ام را در بارۀ کتابخانهای از مشاهدات مستقیمانتشار خیلی موثر هستند. شمه
 ها بخواهداگر عضوی از آن کتابخانهام. و تخصصی کانادا و آمریکا نوشته و منتشر کرده
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اش روزآمد باشد، امکانات در اختیار او هست. ای اطالعات کتاب شناختیدر هر زمینه
چه روزی بخواهند مصداق واقعی نامشان باشند، به راحتی نهای عمومی ما چناکتابخانه

 های فراوان و متنوعی را در اختیارشان قرار داد.توان تجربهمی
های ما و ها را دانشگاههایی که مدّ نظر شماست کم نیست، اما این راه، راهبه هرحال

که شما  آمده استی به بار یتآموزند و در نتیجه وضعهای ما به شاگردان نمیدبیرستان
همین چند روز پیش به کسی برخوردم که مدرک دکترا گرفته  دانید.حتماً بهتر از من می

ای هایی در کتابخانه پیدا کند. خوب، این فاجعهچه راه داند منابع را ازاست و نمی
د راهنما و استاد مشاور . معلوم است که استای است، زنگ خطری جدّآموزشی است

یافتن و به روش دست التحصیل دورۀ دکتری به منابع پایان نامۀ دانشجوی خوداین فارغ
برنامه ریزان و مدیران  د.انهیچ توجه نکرده نامهاو به اطالعات برای نوشتن پایان

و آموزش را از این افت نجات بدهند. امیدوارم روزی برسد  آموزشی باید فکری بکنند
دبستان استفاده از کتابخانه، یا به عبارت امروزی تر دورۀ های این کشور از که بچه

های پژوهش مبتال بیگانه با روش را یاد بگیرند و به وضعیت نسل ها «خانهرسانه»
 وند.نش

 
 

 
 ای از احوال و آثار عبدالحسین آذرنگ: شمه
  تا  آذرنگاز با صورتی از آثار.  است آمده اواز  ی فارسی زندگینامۀ کوتاهییکیپدیاودر

منحصراً  از میان آنهاتالیفی  عنوان 12که  انتشار یافته تالیفی و ترجمه ای کتاب 65 کنون
های برای دانشنامه زیادی مقالهشمار  در زمینۀ نشر و ویرایش و دانشنامه نگاری است.

 در نشریات و مجموعه ها چاپ شده است. ویای بسیاری از ه، و مقاله مختلف نوشته
 ( است.1393)تهران، سمت،  ویراستاری و نشر آشنایی باه اش تازه ترین کتاب منتشر شد

، در تاریخ ترجمه در ایران: از روزگار باستان تا پایان عصر قاجاربا نام  لیفی از اوأکتابی ت
هم اثر مفصل دیگری است که فعالً به  تاریخ نشر کتاب در ایرانآستانۀ انتشار است. 

 یابد.به طور مرتب انتشار می بخاراصورت سلسله مقاله در مجلۀ 

  مفاهیم جدید مدیر بخش و دانشنامۀ ایران در حال حاضر عضو شورای علمیآذرنگ 
ای و های دانشنامهلیف، ترجمه و ویرایش مقالهأت :در دانشنامه شاکار روزانه. است

-و نگارش مقاله یگر برای کارهای پژوهشتربیت پژوهش صرف وقت در راه هم ساعاتی

 .است ایهای دانشنامه
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 مسائل تئوریک نشر و ویرایش؛ تاریخ  ،سال اخیر 20در  واحوزۀ مطالعات شخصی
 .بوده است تاریخ ترجمه و نشر

  سال عضو  12. ستابه تفاریق در جاهای مختلف درس داده او سال پیش 40از
سال تاریخ تمدن و گاهی هم چاپ و نشر  12و در این  ههیات علمی دانشگاه آزاد بود

کرده است و هم ر تدریس سال اخیر به طور مستم 15هایی که در . درسه استدرس داد
های نشر و ویرایش؛ ویرایش ساختاری اینهاست: تئوری ،اکنون هم تدریس آنها ادامه دارد

ای و های دانشنامهنگاری؛ پژوهش برای نگارش مقالهو محتوایی؛ ویرایش جامع؛ دانشنامه
 مقاله نویسی.

 
 

 
 
 
 

 
 


