
امير احمدی آريان  چندنکتةپراكندهدربابترجمه
1- ما برای ناميدن به زبان به طور كلی و ناميدن يك زبان خاص، يك كلمه به كار می بريم، 
می گوييم »زبان«. هم »زبان« را برای ارجاع به مفهومی كلی به كار می بريم، به قابليتی كه همة 
انس��ان ها دارند و متمايزشان می كند از ديگر زندگان س��يارة خاكی، و هم برای ارجاع به يك 
زبان خاص، كه نقطة افتراق گروه های مختلف انسان ها با يكديگر است. پس هم برای ارجاع به 
اين قابليت كلی می گوييم »زبان«،  و هر گاه پای زبان خاصی در ميان باش��د می گوييم »زبان 
انگليسی«، »زبان فارسی«، الی آخر. از اين اشتراك برمی آيد كه هر زبان خاصی با زبان به مفهوم 
كلی نقطة اشتراكی دارد، هر كدام از زبان های بشری زبان ناب را در نقاطی قطع می كند و چه 
بسا اين نقاط منطبق شود بر نقاطی كه زبان خاص ديگری در آن ها زبان ناب را قطع می كند. 
همه  زبان ها با زبان ناب نقاط مشترك دارند. نتيجة بالفصلش اين می شود كه همه  زبان ها به 
دليل اين اشتراك شان می توانند به همديگر بدل شوند، يا به بيان ديگر، همه  زبان های بشری 
می توانند به هم ترجمه شوند. كنش ترجمه غايی ترين و واالترين شكل اعالم اين اشتراك است. 
اين اشتراك اس��ت كه موجب می شود گروه های مختلف انسانی بتوانند با هم ارتباط بگيرند، 
حرف بزنند و حرف يكديگر را بفهمند. تنها به مدد اين اشتراك است كه می توان انسان ها را از 
سطح درگيری واقعی به سطح گفت وگوی نمادين كشاند. همين امكان حل و فصل مشكالت و 
سر و كله زدن با يكديگر در ساحت نمادين بی شك بزرگ ترين نقطه  تمايز انسان از حيوان است، 
و برای بالفعل كردن اين امكان و به راه انداختن اين ماشين، ترجمه نه تنها ممكن، كه ضروری 

است. 
2-ترجمه به تاريخ تمدن گره خورده اس��ت. نگاهی گذرا به تاريخ روشنگر جايگاه ترجمه 
خواهد بود. هر ش��وك بزرگی در تاريخ به نوعی به نهضت ترجمه گره خورده اس��ت، هر اتفاق 
بزرگی در تاريخ سيلی از ترجمه ها را پيامد خود داشته است، يا خود محصول دوره ای از تأكيد بر 
ترجمه بوده است. نقطه عزيمت رنسانس غرب را می توان ترجمه  كتاب مقدس به زبان های التين 
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دانس��ت، چه بسا اغراق نباشد بگوييم آن چه پروتستانيسم را 
ممكن س��اخت همين پذيرش امكان خواندن نسخه  ترجمة 
كت��اب مقدس، يا به بيان ديگر، فراه��م آمدن امكان خواندن 

كتاب مقدس به زبان مادری برای همه  مسيحيان بود. 
عصر روش��نگری همراه بود با عطش��ی شديد و غريب به 
خواندن متون كالسيك، به خصوص بازخوانی متون يونانی و 
رومی. در عصر روش��نگری نهضت ترجمه ای ديگر را در غرب 
می توان پی گرفت كه می خواس��ت ريشه های تفكر غربی را به 
مردمان عصر بنماياند، و دعوت س��فت و س��خت به خواندن 
نخستين متفكران و فيلسوفان تاريخ، به چيزی شبيه به جهادی عمومی از جانب فيلوزوف ها 
می مانس��ت. تاريخ اس��تعمار در غرب به نوعی تاريخ مواجهه با زبان های ش��رقی و ترجمه از 
زبان های شرقی به زبان های غربی نيز هست. ناپلئون مؤسس مهم ترين مدرسه  رسمی آموزش 
عربی در فرانسه بود، چرا كه برای تسلط بر فتوحاتش در مصر نياز به كسانی داشت كه عربی 
بفهمند و بتوانند زبان اعراب را به فرانسه ترجمه كنند. در آغاز دوران استعمار، چيزی نزديك 
به س��يصد س��ال پيش، انفجار تحوالت صنعتی  كه موجب افزايش تصاعدی فاصله  غربيان با 
ديگر مردمان جهان در مدتی كوتاه ش��د، به خاطر نياز پايان ناپذير كارخانه های غربی به مواد 
خام ضرورت تصرف سرزمين های ديگر را به دنبال داشت و اين ضرورت به ضرورتی ديگر گره 
خورد، كه همان آموختن زبان مردمان اين سرزمين ها باشد. ادوارد سعيد نشان مان داده است 
كه مستش��رقان محصول بالفصل ايدة اس��تعمار بوده اند، و می توانيم بيفزاييم كه كار آنان جز 

ترجمه ای مغرضانه از باورها و خواسته های مستعمره نشينان برای غربی ها نبوده است. 
تجرب��ة ما ايرانيان نيز اين مدعا را ثابت می كند. نهضت مش��روطه محصول نوعی نهضت 
ترجم��ه بود، متونی كه خارج رفته های عصر اميركبير و فارغ التحصيالن دارالفنون به فارس��ی 
ترجم��ه كردند و در دس��ترس خلق قرار گرفت و ما را متوجه فاصل��ه ی نجومی مان در علم و 
فرهنگ و سياس��ت با غربيان كرد، ترجمه های حيرت انگيز ميرزا حبيب اصفهانی از دو رمان 
مهم غربی كه به نوعی بايد سرآغاز رمان در ايران محسوبش كنيم، و صدها نشانه ی ديگر تأثير 
عظيم ترجمه را بر مشروطة ايرانی به خوبی نشان می دهد. دور بعد دوم خرداد 1376 بود، كه 
به سبب گشايش ناگهانی فضا به ناگاه سيل حيرت انگيز ترجمه  از متون نظريه پردازان معاصر 
غربی به ايران سرازير شد و همان ترجمه های مغشوش و ناكارآمد چنان نفوذ و محبوبيتی يافت 

كه بی شك بخشی از تاريخ فرهنگی نيمة دوم دهة هفتاد در ايران محسوب خواهد شد. 
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پديدة عجيبی است كه هر واقعة تاريخی بزرگ و قابل اعتنايی گويی به نوعی با سيلی از 
ترجمه گره خورده است. اما يافتن داليلی برای اين پديده چندان هم دشوار نيست: هر شوك 
تاريخی درواقع به منزلة نوعی گشايش در امكان مواجهه با يك ديگری جديد هم هست. وقايعی 
از آن دس��ت كه ذكر كرديم همگی به معنای گشايشی در زمان و مكان برای جامعه ای بودند 
كه چنين وقايعی را از سر گذراندند. چنين گشايشی الجرم ديگری های جديدی را با مردمان 
هر جامعه ای رو در رو می كند، امكانات مواجهة آنان با ديگران را ناگهان می افزايد و مهم ترين 

برطرف كنندة اين نياز نوين، در هر شرايطی و هر جامعه ای، ترجمه است. 
3- ام��ا كار مترجم در قبال ديگری از اين هم پيچيده تر اس��ت. او حكم واس��طه ای ميان 
حاكمان دو قلمرو متفاوت را دارد: نويسنده و خواننده. اين دو بدون مترجم، مترجم از هر نوع 
و به كلی ترين معنای كلمه، دو بيگانة ناب از يكديگراند. به واسطة زبان هاشان در دو زمين جدا 
با ديوارهای بلند به سر می برند از آن سوی ديوار خبر ندارند. اين ديوار، جز ديوار غيريت ناب 
نيس��ت، و تنها كنش��ی كه ختم به ويرانی اين ديوار می شود بی شك كنش ترجمه است، چه 
شخص ثالثی انجامش دهد چه يكی از اين دو حاكم به آن اقدام كند. ترجمه در حكم دعوتی 
است برای ساكنان دو سوی ديوار غيريت، كه لباس مردمان آن سوی ديوار را به تن كنند. وقتی 
متنی را ترجمه می كنی، نويس��نده را وادار به پوشيدن لباس خواننده كرده ای و خواننده را در 

لباس نويسنده جا داده ای.
4- از بسياری از متفكران قرن بيستم آموخته ايم كه نفس جوهر ندارد، هيچ كس ذات از 
پيش معين و جوهری س��فت و س��خت ندارد و من آن چيزی است كه به واسطة ديگری و در 
مواجهه با او ساخته می شود. به اين اعتبار، ترجمه بيش از هر چيز نوعی تأمل در نفس است. 
ترجمه نوعی كنش خالق برای شناخت خود از طريق ديگری است، شكلی از كار سخت و پر 
فراز و نشيب و توأم با عذاب و دشواری است، مثل هر كار ديگری كه برای شناخت نفس صورت 
می گيرد. ترجمه بی شك تالشی برای درك ديگری است، و اگر بپذيريم كه برای درك خود و 
شناخت نفس راهی جز شناخت ديگری وجود ندارد، پس ترجمه تالشی برای شناخت نفس هم 
هست. از اين رو هر نوع اعتراضی به ترجمه كه محتوايش انتقاد از ترويج فرهنگ ديگری يا خطر 
گم شدن و از دست رفتن فرهنگ خودی باشد، هر اعتراضی به ترجمه كه بگويد بايد ترجمه 
را كنار بگذاريم تا خود را بهتر بشناسيم، بيش از هر چيز از همين شناخت نفس می هراسد و 
می خواهد بر سر راه تأمل در نفس سنگ بيندازد. شناخت نفس جز با شناخت ديگری ممكن 

نيست، و ملتی كه ترجمه نكند خود را در زندانی خودساخته حبس كرده است.        


