
 

 

 
 

 ای از یک خواننده نامه

 پگاه توحيدی

اند:  گرفته مترجماناتی که بر پر است از ایراد فرهنگیهای امروزه مجالت و روزنامه
هیچ «. محدود»درست است یا « تناهیم» اینو « فرا افکندن»درست است یا « ندنفرا فک»

 1300سال . اجازه بدهید یک لحظه برگردیم به رسالت  مترجم  چیستپرسد کس نمی
و فالسفه دند.  حکما سواد  بو مردم ایران بیقریب به اتفاق  ن زمان اکثریتآدر . شمسی

 ابن سینا و یا فارابی از روی ارسطو گفته کردند  کهمی مطالبی را تکرار همان آن زمان
بزرگ  تحولیدانست  که در اروپا خارج خبر نداشت و نمی هنوز کسی از جهان. بودند

میزان عقل را دکارت( و بعضی رجوع کرده )عقل بعضی به  دیار لمای آنرخ داده و ع
شناسی شناسی  و معرفتاند )کانت(.  علومی هم چون  روشدر شناخت معلوم کرده

دانسته )هگل( و ما جمع اضداد را ممکن فیلسوفی دیگر بر خالف گذشتگان ، شده برپا
 بشر زندگی شده و برای هاآدم اسیوابط اجتماعی و سیاجتماع و رارد حیطه و جا از آن

اند نقب زده د و سیاست همحتی از فلسفه به اقتصادرانداخته است. طرح نوینی 
های و حکمای ما در حوزه شمسی  فالسفه 1300 سالدرکه  . خالصه اینمارکس()

. بودندمشغول  سکونی، حرکت و محتوا به ماده  هیولعلمی هنوز به مکاشفه صورت و 
 ها  و تفکرات علمی وجود داشت.  چه فاصله عظیمی  بین آند دان خدا می
صدد شناسی درآسیب پس از« حمدعلی فروغیم» شخصی به نامحوال، ین ادر ا

سبب کتاب  بدین .سازد مطلعغرب علم و فلسفه در  شرفتپی که ما ایرانیان را از برآمد
طور به یک کتاب ود کهبار ب نمود . این اولین تالیفترجمه/ را  «سیر حکمت در اروپا»

ون ضرورت  تاب چین کاکرد. غرب آشنا میقیق ایرانیان را با علم و معرفت منسجم و د
را باز کرد و تا به  خود جایسرعت بهشد، میعه انجام به نیاز جامو با توجه  داشت

تواند و حکمت می ند به فلسفهمهعالق است که خوانندههایی اولین کتاب امروز یکی از
 دالیل زیر است: آغاز کند. راز این ماندگاری  جا مطالعات خود را از آن

 از وضعیت فرهنگی جامعه ایرانی درست درک و شناخت  (1

 و فرهنگی جهان  از وضعیت علمیدرست درک و شناخت  (2
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  نوین با تحوالت جامعه برای رسیدن به جامعه  شدن هماهنگ (3

 علوم جدید قدیم و  علومپرکردن فاصله فرهنگ و معرفت بین  (4

 مثالً اد که آیادبه مترجمان جواب میعلی فروغی زنده بود، بایستی حمدم اگر امروز
خاطر دقیق نبودن یک جمله به برخی نیز ... ذات است یا ذهن و ه معنای درونب« ژهسوب»

در طی صد سال  فرهنگی  هر صاحبکه در صورتی آویختندمیاو را به دار مکافات 
 اوست. چیزی از بابت فلسفه و حکمت آموخته، مدیون گذشته اگر 

ین چه رسالتی برای خود تعیکنونی مین جشود که مترحال این پرسش مطرح می
ها و  و چه نارساییامروز ما به عمل آورده فرهنگ از  شناسیاند؟ چه آسیبکرده

که  یم اهدد؟ امروزه ما شنزنخاص می آن دیده که دست به ترجمه کتابیهایی در نقصان
که مترجمین است  در جایزه نوبل و یا جوایز ادبی دیگر کافیاثری صرف برنده شدن 

به فراموشی اثر پس از اندک زمانی این اما دست به ترجمه آن اثر بزنند ب ما با شتا
نیاز که نه این هها تحمیل شد بر آناز خارج ترجمه این آثار که چرا شود میسپرده 

جامعه، فرهنگی  های شناخت نیازها و ضرورتعدم . کرده باشد ضای آن راجامعه اقت
 آن واژه است.  سر این یامعنی بر بیهای مسبب اصلی کشمکش

  
  


