
 

 
 (1در ایران ) ترجمهتاریخ 

 

 وگو با عبدالحسین آذرنگگفت
 

تا آنجا که ما  تاریخ ترجمه در ایرانشما با عنوان  کتابجناب آقای آذرنگ،  فر:خزاعی
ن است. این کتاب بسیار محققانه تاریخ ترجمه در ایرا ۀاولین کتاب پژوهشی دربار ،دانیممی

های تاریخ ترجمه به ای دارد و ما هم آن را در کالسساختاری درسنامهلیف شده و زبان و أت
کتاب در ذهن شما  ۀهرچند که شاید کارکرد اولی ؛ایمعنوان بخشی از متن درسی تدریس کرده

که مایلم با شما در دارم  هاییپرسشاین کتاب نکات و ۀ کارکرد آموزشی نبوده است. دربار
ای بر کار مقدمهدرواقع رسد این است که این کتاب به ذهنم میاولین نکته که میان بگذارم. 

شود و به ذکر چون این کتاب وارد تفسیر تاریخ ترجمه نمی ،ترجمه در ایران است نگاریتاریخ
کند. آیا قرار ایران اکتفا می ۀسال 2500ها در بستر تاریخ نام مترجمان و معرفی مختصر ترجمه

برسد یا کارتان  ،تفسیر تاریخ ترجمه است ۀکه مرحل ،دوم ۀیابد و به مرحلاست این کتاب ادامه 
 در همین مرحله متوقف شده است؟ 

 
پیش از هرچیز سپاس از شما که به کتاب توجه کردید و آن را در خور دانستید آذرنگ: 

دانستم های دانشگاه تدریس شود. اگر میدرسی در کالسعنوان متنی درسی یا کمککه به
ساختار آموزشی آن تردید به شود، بیدرسی تبدیل میاین کتاب به متنی درسی و کمک

نوشتم. کردم و به احتمال زیاد با ساختار و محتوای متفاوتی آن را میوجه میبیشتر ت
جامعه معلوم  حال، کتاب که نوشته شد، دیگر در اختیار نویسندۀ آن نیست و رودِدرهر

کتابی را تعیین ه در نهایت سرنوشت هراند کخوانندگان برد.ها مینیست آن را به کجا
کار کنند  هم مندان به ترجمه در زمینۀ تاریخ ترجمهامیدوارم عالقه. کنند، نه نویسندگانمی

ی آن کاویده شود که برای و خفایا زوایا ،هاای سزاوار باز و گوشهگونهتا این مبحث به
 دی راهگشاست.های متعدتاریخ و تحول زمینه

ام، اما اگرچه تعدادی کتاب و مقاله هم ترجمه کرده .ن متخصص ترجمه نیستمم
دانید، گونه که خوب میام، همانحوزۀ مطالعاتی دانم.وجه خودم را مترجم نمیهیچبه

کنند ای گمان میبارۀ نشر می نویسم، عدهنشر و ویرایش است. چون در های نظریجنبه
ام. یکی از گر و نویسندهام، پژوهشنبوده هم گاهکه ناشر نیستم و هیچحال آن ،مکتاب ناشر
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من که »سخ پرسشی به او گفته بودم پاضمن ای کرده بود و درنگاران با من مصاحبهروزنامه
ه بود به روزنامه و پس از انتشار که داداو مطلب را «. ...ای دارمشر نیستم چنین عقیدهان

با «. ...ای دارممن که ناشر هستم چنین عقیده» طور شده بود: ام ایندیدم، جملهمطلب را 
ای؟ نگار تماس گرفتم و گفتم به چه حقی، به چه دلیل و علتی جملۀ مرا تغییر دادهروزنامه

کنم و به شما جواب می دهم. روز بعد تماس گرفت و بررسی می ،امگفت: من تغییر نداده
بارۀ نشر داده است. چون شما درویراستار روزنامه یا دبیر سرویس  گفت: این تغییر را

نویسد، ناشر نباشد. میمدام دربارۀ نشر  که یفالنکردیم اند ما فکر نمینویسید، آنها گفتهمی
ای فکر کنند من مثل شما موجب نشود که عده تاریخ ترجمه در ایرانو حاال امیدوارم کتاب 

  چنین نیست. اصالً نه، چنین ادعایی دارم.ص ترجمه هستم یا متخصّ
 

تاریخ ترجمه  ۀولی اولین کتاب معتبر دربار ،ترجمه نیستید صفرمایید متخصشما می فر:خزاعی
اید. این هم از عجایب روزگار است! یاد مرحوم سیدحسینی افتادم. ایشان در ایران را نوشته

را نوشته بود که چندین دهه در مقطع فوق  های ادبیمکتبای دانشگاهی نبود اما کتاب چهره
ترجمه و  عظیم طرحبعد هم که شد. ادبیات فارسی تدریس می ۀلیسانس و دکتری در رشت

دانشگاه در یک جاهایی، راستش را بخواهید در خیلی دار شدند. را عهده فرهنگ آثارویرایش 
ساز بیرون دانشگاه عقب مانده است و این باعث خجالت امثال بنده اندیشه هایجاها، از جریان
 سابقونال کنید. شما در کار ویرایش و ترجمه به قول معروف ازفسی مینشکستهاست. البته شما 

 السابقون هستید.  و
 

ظنّ و لطف شما ها را به حساب حسنحقیقتاً صحبت تعارف نیست. درهرحال، این: آذرنگ
کار در طور شد به بررسی تاریخ ترجمه روی آوردم. اما اصل ماجرا که چهگذارم. می

 هایمقالههاست به آن اشتغال دارم، و نگارش و بررسی نگاری، فعالیتی که سالدانشنامه
آنها  و سرایت ها و سیر تحوّلهای اندیشهتاریخ معاصر ایران، توجهم به سرچشمه مربوط به

های تمدنی و کردم و با حوزههای بسیاری هم تاریخ تمدن تدریس میجلب شد. چون سال
از عصری به عصری و  هاانتقالموضوع انتقال فرهنگی و چگونگی با آشنا نبودم، فرهنگی نا

های ها با انتقالوگرفت اندیشهداد. وبیش سروکار داشتمکمهم  ایای به جامعهامعهاز ج
هایی که به ذهنم خلید این ای دارد. پرسشتنیدهفرهنگی پیوستگی نزدیک و مناسبات درهم

های دیگر ها و تمدنبود که ما در دورۀ تاریخی معاصر چه چیزهایی را از فرهنگ
ایم؟ از کجاها، چگونه و با چه ایم و چیزهای دیگری را نگرفتهاینها را گرفتهایم؟ چرا گرفته

  ها.این دست و مرتبط با اینهای دیگری از ایم؟ و پرسشکیفیتی گرفته
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قلم میرزا ای است بهرساله یک کلمهکه موضوع ملموس بشود مثالی بزنم. برای این
گرفتن از قانون ب مشروطۀ ایران و با الهامخان مستشارالدولۀ تبریزی که پیش از انقالیوسف

توانست مطالبی را از آن دانست و میزبان فرانسوی می اساسی فرانسه نوشته شده است. او
هایی را با مبانی شریعت اسالمی جنبه ،قانون الهام گرفت آناز  زبان به فارسی برگرداند. او

خواهان و مخالفان استبداد طرفداران قانون، مشروطهاش را نوشت. سازگاری داد و رساله
و  دستبهدست یک کلمهۀ سرعت واکنش نشان دادند. رسالبه رساله قاجاری با خواندن آن

خان را دستگیر واکنش نشان داد و میرزا یوسفبرد،  پیچرخید. حکومت  مخفیانه در محافل
ند که این وفتقدر بر سرش کرا در محبس آن اشای از رسالهگویند نسخه. میکردو محبوس 

دوست، مردی که روزگاری از ارکان دیپلماسی کشور و از اعیان مرد محترم، شریف و وطن
ها از دست داد و بعد هم در عسرت اش را بر اثر آن ضرب و شتمسیاست خارجی بود، بینایی

 گذشت.در و به وضعیت ناگواری و تنگدستی
 
چه چیز خطرناکی در آن رساله پس ما اولین شهید ترجمه در ایران را هم شناختیم. : فرخزاعی

 گونه رفتار کردند؟اش اینبود که با نویسنده
 

شمار شهیدان راه ترجمه بسیار است و سابقۀ شهادت در این راه از این هم به : آذرنگ
را بخواند، ممکن است  کلمهیک ای حاال رسالۀ اگر خوانندهمراتب بیشتر. با این حال، 

اگر از احوال نویسندۀ آن اطالعی نداشته  .بدیهی و ابتدایی تلقی کند بسیارمطالب آن را 
کنار  ندارد،هم ای که حرف تازه ،عنوان اثری بسیار معمولیبه آن رااحتمال دارد باشد، 

قوا،  کردن از مباحثی چون حق و حقوق ملت، تفکیکبگذارد. اما در آن زمان صحبت
 های کرسی سلطنت ناصرالدین شاهمنزلۀ بمبی بود که زیر پایهحکومت قانون و نظایر آن، به

، در آن زمان این رساله در چه بود. هرشدو اریکۀ حاکمان مستبد کار گذاشته می قاجار
منزلۀ بیانیۀ سیاسی و طلبان بههای سرّی مشروطهخواهان و انجمنهای آزادیمحفل
ثیرگذار أقالب و استقرار نظام مشروطه هم تشد. این رساله پس از انخواهی تلقی میآزادی
 در تدوین و تنظیم قوانین جدید. و همچنین بود، 

هایی لف آن که آشنا شدم، این پرسش و پرسشؤ. با این رساله و مبود این یک نمونه
انقالب فرانسه گرفته شد؟  همانند آن به ذهنم آمد که چرا اندیشۀ اصلی این اثر از فرانسه و

بسیار  تر وتر، برانگیزانندهشفاف هایهای فلسفۀ سیاسی انگلیسی یا رسالهچرا از رساله
های سیاسی تامس پین، که رساله تاثیرگذارتر رهبران فکری انقالب آمریکا گرفته نشد؟
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تر باشد. گذارثیرأتوانست تای دارد، چه بسا میهای بسیار برانگیزانندهبیان شفاف و اندیشه
دانستند، ممکن بود بودند و زبان انگلیسی میهای او آشنا میاگر با تامس پین و نوشته

جای زبان اگر زبان ژاپنی، بهگرفت. های او در مسیر دیگری قرار میثیرها با ترجمۀ نوشتهأت
چیزهایی را از زبان و ها آن ایبود، البد ما هم مثل کره ما فرانسوی، زبان رایج در کشور

 کردیم که آنها اخذ کردند.فرهنگ ژاپنی اخذ می
 
همیشه نگاری است. ک روش تاریخیادآور یاین مساله فرضی که شما مطرح کردید : فرخزاعی

در ادبیات تاریخنگاری اصطالحی های دیگری اندیشید که تحقق نیافته است. شود به تاریخمی
است و آن شرح « جایگزین»یا تاریخ « تاریخ فرضی»برند که برای اشاره به این مفهوم بکار می

ار شود. در این روش تاریخنگنوشته می« چه میشد اگر...»روایتهایی است که در پاسخ به سوال 
داد چه تاثیری بر داد یا نمیکند که اگر وقایعی رخ میمسایل تاریخی را با این فرض بررسی می

مسایلی که در این روش مورد بحث قرار مهمترین گذاشت. در حوزه ترجمه از تاریخ می
یکی از  مترجمهای قبلی در یکی از شماره. اندمه نشدهی است که ترجکتابهایگیرد مساله می

هایی که در دارالترجمه ناصری ترجمه نشد. اگر ای نوشته بود با عنوان کتابان مقالههمکار
قانون  ۀما امروز دیدگاه دیگری دربار، شدناصری ترجمه می ۀدر دور القوانینروح المثلفی

 داشتیم. 
 

 یک کلمهجز این بود، معلوم نبود رسالۀ  هم درست است. اگر زبان ترجمهکامالً : آذرنگ
های مختلف زبان .ثیر بگذاردأطلبی ایران تخواهی و مشروطهنوشته شود و بر جنبش آزادی

ثیر أت اند؛ پس مسیر رویدادها باهای فکری مختلفها و شیوهتمدنمحتوای ها، حامل فرهنگ
د. اگر باشمتفاوت  ممکن استهای مختلف، ها و تمدنپذیرفتن از مجرای زبان فرهنگ

ها را از کلی تبارشناسی اندیشهطورها، و بهها و اندیشه، پس پیوند میان سیر ترجمهاستچنین 
انجام دادم، هایی که در باب تاریخ و تحول نشر در ایران بررسی توان دنبال کرد.این راه می

که تاریخ نشر بدون توجه به تاریخ ترجمه قطعاً ناقص و نارسا خواهد  اندبه این نتیجه رس مرا
 بود. اگر موافقید، دالیلش را عرض کنم.

 
 ؟افتیممیناز موضوع اصلی دور : فرخزاعی

 
 کنم.: گمان نمیآذرنگ

 
 مشتاقم که این دالیل را بشنوم. پس :فرخزاعی
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های ما را تشکیل ها و نگرشها، و نیز آنچه دیدگاههای ما در همۀ زمینهاندیشه :آذرنگ
از  ترجمهو ؛ به زبان بومی تحقیقلیفِ حاصل از أتتر دارد: دهد، دو سرچشمۀ اصلیمی

در تدوین درخور اعتمادی را سراغ داریم که  لیفیِأ. افزون بر این، کدام اثر تهای دیگرزبان
دورۀ  شجویانننیاز باشد؟ خود شما از داراجعه به منابع خارجی بیآن، نویسنده از م

از منابع خارجی  هایشاننامهپذیرید که در پایانتان، یا حتی کارشناسی ارشدتان، میدکتری
نامۀ دکتری نوشت، توان پایانآیا به صرف اتکا به منابع فارسی مید؟ ناستفاده نکرده باش

تنها لیف در سراسر جهان، نهأروند تحقیق و ت پژوهشی داشته باشد؟ای که ارزش نامهپایان
 ۀ چرخانیامروز، بلکه از دورۀ پیدایش تمدن جدید، و از زمانی که کشف شد زمین ما کر

ها و ها، فرهنگها تمدنکه از چند قاره تشکیل شده است و در این قاره در فضا است
نیاز باشد. نشر، چه نشر است از ترجمه بی های نگرش متفاوتی حاکم است، نتوانستهشیوه

های مختلف نوشتاری، عامل اصلی انتقال کتاب و چه نشر سایر مواد خواندنی از راه رسانه
های های زیسته، راه و روشاندیشه، احساس و عاطفه، تجربه، یافته و دانسته، زندگی

در این انتقال، ترجمه  هاست.ها و تمدنشده، و به منزلۀ پل و پیوند میان فرهنگسپری
های دهنده و ستانندۀ فرهنگ و ثیر آن به رابطۀ میان جامعهأهای متفاوتی دارد و میزان تنقش

 فرهنگی.تر و الزم عناصر ضروریتمدن بستگی دارد؛ و نیز به میزان نیاز به اخذ و اقتباس 
 

 صل بحث. تا بعد برویم سراغ ابفرمایید بارۀ این نسبت و میزان آن توضیحی : درخزاعی فر
 

کند. برای مثال، ما هم اکنون به های مختلف تغییر میای در دورهجامعهنیاز هر: آذرنگ
خشکسالی نیاز معضالت بارۀ منابع آب و ای درشدهاطالعات دقیق، عمیق، گسترده و تجربه

نبود. در دورۀ  تبه این شد اگر داشتیم این نیاز را نداشتیم، یاسال پیش ینداریم. چند
در آن  مانی اساسیهاشدن صنعت نفت به منابعی نیاز داشتیم که به بتواند به پرسشملی

ها به جامعۀ ستاننده ی و انتقال آنیابجویی، منبعنیاز، ما را به اطالع خصوص پاسخ بگوید.
رجمه از میان در کار ت یابد.های موردنیاز افزایش میر زمینهدارد و طبعاً میزان ترجمه دمیوا

کنیم. فرق است میان انگیزۀ کسی که بنا به و االهم و فاالهم می منابع متعدد انتخاب
رود منابع مختلف را بررسی نویسد، و کسی که میاش میهای فکری و احساسیضرورت

گزیند. گزینش از برمیبه زبان مادری خود ها منبعی را برای ترجمه کند و از میان آنمی
نهادن و نظایر اینها با دادن، اولویتگذاری، بهادهندۀ ارزشهای مختلف، نشانمیان گزینه

نایی و نیز بستگی دارد به میزان و سطح آش ؛توجه به اقتضاهای زبان مقصد ترجمه است
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 پسِ نهفته در تواند منطق . اینهاست که میه و نگرش او و نگا أمترجم با منابع در زبان مبد
 روند ترجمه را آشکار کند.

 
و  مترجمانهای اجتماعی ها و خاستگاهانگیزهثر است، مانند ؤی هم مرهای دیگ: عاملفرخزاعی

زمان های ادبی با حلقه هاآنارتباط  ، یاعواملی مثل قدرت و ایدئولوژی ، یاارتباطشان با یکدیگر
 .خود

 
 طور است. : همینآذرنگ

 
ین کتاب فهرست جامعی از اکتاب.  ۀاجازه بدهید برگردیم به بحث خودمان دربار: فرخزاعی

شرایط فرهنگی و سیاسی  ۀاطالعاتی دربار ۀبه اضاف ،دهددست میهشده بمترجمان و آثار ترجمه
حداقل از یکصد سال شود. پردازی نمیولی کتاب وارد مباحث تفسیری و نظریهدوره. در هر

ورود به مباحث تفسیری تاریخ ترجمه شاید  ،در اختیار داریمبسیار پیش که منابع مکتوب 
الشعاع مباحث ادبی و ترجمه همیشه تحت ۀبارله این است که بحث درئچندان دشوار نباشد. مس

جالب توجه این است که  ۀبه خود ترجمه پرداخته شده است. نکتکمتر  و سیاسی قرار داشته
آید. آیا گیرد و از آن پیشتر نمیبر میقاجار را در ۀتاریخ ترجمه تا پایان دور کتاب شما اتفاقاً

تاریخ ترجمه بعد از انقالب  پهلوی اول و پهلوی دوم و احتماالً ۀقرار است تاریخ ترجمه در دور
 هم ادامه پیدا کند؟ 

 
ها نه کار من است و نه در حوزۀ صالحیت و فر تفسیر ترجمه: آقای خزاعیآذرنگ

ها با تن هم نیست. تا ترجمه ینخواهم بیش از این بگویم: کار چنداطالعاتم. حتی می
علوم نشود، ها از دیدگاه فنّی ترجمه مهای ترجمههای اصلی آنها به دقت مقابله و ویژگیمتن

ترجمه به  هدانید که مقابلۀ این هممیتوان گفت. بهتر از من باره نمینهیچ سخن دقیقی در ای
های مختلف نیاز دارد. به همین دلیل است که دان و آشنا به زبانگر زبانچندین و چند مقابله

ام که تدوین تاریخ ترجمه به زبان فارسی، یا در کید داشتهأجا، تبارها و بارها، اینجا و آن
طور که همانی است که به همکاری گروهی گسترده نیاز دارد. های ملّشمار طرحایران، در 

جا متوقف آخر دورۀ قاجاریه آمده و در همانمختصر و مجمل بنده تا  شما فرمودید، کتابِ
 شده است. 

 
این فرضیه شاید اید نقل کنم. ای را که در دیباچه کتاب آوردهاجازه بدهید فرضیه فر:خزاعی
اقتدار سیاسی و  ۀاید جوامع در دورگفتهاید. ای است که در باب ترجمه بیان کردهریهتنها نظ

بلکه تا جایی که امکانات  ،دهندتنها بیمی به خود راه نمیشکوفایی فرهنگی از بابت ترجمه نه
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های دیگر ترجمه و مضمون آنها را در ها و تمدنشان اجازه بدهد آثاری را از فرهنگزبان
های دیگر هایی که خود را در برابر فرهنگکنند، اما در دورهفرهنگ و تمدن خود هضم می

یید این فرضیه عصر ساسانیان را مثال أهراسند. در تاز ترجمه می ،کنندپذیر احساس میآسیب
طور کنید که جوامع در دوران فقر فرهنگی و تمدنی هم ممکن است بهاید. آیا فکر نمیزده

رسد نظر میایران در عصر قاجار است. به ۀست به ترجمه بزنند؟ یک نمونه آن جامعگسترده د
یک امر سیاسی  چون ترجمه اساساً ،ثرتر از شکوفایی یا فقر فرهنگی استؤسیاسی عاملی م ۀاراد

زمانی مانعی ندارد که با ایدئولوژی حاکم در تضاد نباشد؛ فقر یا  است. درواقع ورود ترجمه تا
 رهنگی عاملی ثانوی است.شکوفایی ف

  
دهد که های مختلف، نه فقط از سرزمین ما، نشان میهای تاریخی از سرزمینتجربه: آذرنگ
فرهنگ بومی  ها، به عناصری بیرون ازها و فرهنگگرفتن تمدنهای ایجاد و شکلدر دوره

استقبال  هااز آن گاهاند یا دادهکرده است، اجازۀ ورود میها کمک میکه به تکوین تمدن آن
کنم یکی از مباحثی که نیاز داریم بشناسیم، همین نقش و اند. گمان میکردهبسیار هم می

هاست. برای های مختلف و بررسی تطبیقی آنمدنهای تمدنی، در تجایگاه ترجمه در دوره
ها مونهاز بهترین ن ،های پهلوی و یونانی و سریانیاز زبان عصر عباسیان ترجمه در مثال،

و  گرفتن بوددر حال شکل در آن عصر تمدن اسالمی از همین دیدگاه ماست.برای بررسی 
یکی از در تمدن اسکندرانی، نیاز داشت.  خودتکوین  مراحل به همۀ عناصر الزم برای

)مصر( قرار داشت،  که کانون اصلی علمی ـ فرهنگی آن در اسکندریههای درخشان، تمدن
النهرین، بینببینیم. چین، هند،  و هضم جذب ،های بسیاری را برای اخذکوششتوانیم می

جهان شاهدهای فراوان و متفاوت  تاریخی و شماری دیگر از نقاط یونان، روممصر، 
های های تکوین تمدنی، فرهنگی، هویتی، یا دورهروندهای اخذ و جذب هستند. اگر دوره

کند، چون شود، خللی در بحث ما ایجاد نمیمی های قدرت سیاسی مقارنتحول با گفتمان
توانسته است مرحلۀ تکوین و تحوّل را ها بدون وجود قدرت مسلط نمییک از این دورههیچ

از سر بگذراند. عصر قاجار در ایران دورۀ ایجاد و تکوین تمدن نیست، اما دورۀ تغییر، تحوّل 
، ظل صاحبقران مطلق العنانِشاه، سلطان هایی از مدرنیته هست. ناصرالدین و اخذکردن جنبه

همین  از خواست ممالک محروسهاالرض، شیفتۀ شماری از مظاهر مدرن فرنگ، میاهلل فی
زعم او به هایی بود که بهباشد. دارالترجمۀ ناصری هم یکی از نهادها و راه برخوردارمظاهر 
بر ترجمه و انتشار  ما،ارادۀ سیاسی او، به قول ش کرد.هایش کمک مین هدفتیافتحقق

س أثیرگذار بود. بیمی هم نداشت، چون فرد معتمدش اعتمادالسلطنه رأشماری آثار ت
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ترین گزندی بر داد که کوچکدارالترجمه بود و او هم دستور ترجمه و انتشار اثری را نمی
سراسر ها را در توان علت اصلی همۀ ترجمهطور قطع نمیبه وارد کند. نتهای تخت سلطپایه

توان، های کالن هم نمیتاریخ و در سراسر جهان بر پایۀ یک فرضیه تبیین کرد. در مقیاس
های بسیار کمتری چرا. فرضیۀ نیاز این ویژگی را دارد که با تعارض ،های خرداما در مقیاس

دار احساس کند و دستور ترجمه بدهد، تشود، زیرا ممکن است نیاز را صاحب اقرو میروبه
طلب یا طلب، بنیادگرا، توسعهخواه، دگراندیش، اصالحدهای تجداست جامعه، گروهممکن 

های حال، بر پایۀ تجربهبه ترجمه روی آورد. درهر و گروه دیگری احساس نیاز کندهر
 ثیرگذاری است. أت کننده یا بسیارتاریخی نیاز در عرصۀ ترجمه عامل تعیین

 
 گو در شمارۀ آینده( و)ادامۀ گفت

***** 


