
 
 
 
 

  ۀدربار وگو با عبدالحسین آذرنگگفت
 

 تاریخ ترجمه در ایران
  

 )بخش پایانی(
 

بپردازیم به دورۀ بعد،  ی پیشوگوهادر ادامۀ گفت ،: اگر موافق هستیدفرخزاعی
این  هایکنید، سرفصلبندی میتقسیمطور دورۀ پهلوی دوم. این دوره را چبه 

ارترین رویدادها بر ثیرگذأترین و ترا مهم و چه رویدادهاییدوره کدام است 
 دانید؟ن دوره میایتاریخ ترجمۀ 

 
دانید، نیروهای انگلیسی و روسی از طور که می، همان1320: در شهریور آذرنگ

از ایران  وادار به استعفا کردند، او را شاه راچند سو وارد خاک ایران شدند، رضا
د. نظام استبدادی فروپاشید و آمدراشغال نظامی به بیرون بردند و کشور 

کردند های خصوصی مردم را هم باز میهای پلیسی و تفتیشی، که حتی نامهدستگاه
ه ک رسیدفراهای سیاسی ای از آزادیخواندند، تعطیل شد. در پی آن، دورهو می

مدت، تا کودتای نظامی های کوتاهسال، البته به استثنای برخی دوره 12به مدت 
های فکری، دادن به جریانتداوم یافت. این دوره در شکل ،1332مرداد  28

ثر ؤبسیار م الً بر ترجمهآ، و مهای دیگرنگرشی، فرهنگی، ادبی و بسیاری جنبه
ها و استادان و همچنین استادانِ شما و من در دبیرستان ،بود. در حقیقت

ثیر أای از آن دوره تند، یا به گونهبودشدۀ این دوره های ایران یا تربیتدانشگاه
شاید شما و  ما انتقال دادند. های مختلف بهشکل ثیرها را بهأگرفته بودند و آن ت

 12آن دورۀ . در هر حال، ثیرها باشیمأز هم  ناخودآگاه در دایرۀ همان تمن هنو
گذاشت و نیروهایی را پرورش داد و تربیت ساله بنیادهایی را در فرهنگ ما پی
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ثیرهای عمیق و گستردۀ آن در جامعۀ ما هم باقی است و هم أکرد که هنوز هم ت
 محسوس است. 

 
 بود؟ در عرصۀ ترجمه چهدوره این  ثیرأت: فرخزاعی

 
گرایی گرایی، کسرویگرایی، اسالمگرایی، ملیچپ هایگفتمان: آذرنگ
های مکشها با هم کشساله شد. این گفتمان 12تر بر آن دورۀ های غالبگفتمان

که چه ها، و اینها و آبشخورهای فکری آنن سرچشمهفکری داشتند. یافت
رنگی، روسی، عربی و اسالمی به هایی از راه ترجمه از منابع فاطالعات و نگرش

هایی است که هنوز هم خیلی جای بررسی و کند و کاو از زمینهیافته است، ها راهآن
بارۀ همان دوره اطالعات بسیار زیادی موجود است و یکی از دراز قضا دارد. 

 ها سر و سامان دادن و مرتبط و منتظم کردن انبوه اطالعات است.دشواری
به بعد  1320از شهریور  نم.کاشاره می در عرصۀ ترجمهبرای مثال، به یک قلم 

های گرایانه به فارسی ترجمه و به صورت کتاب یا در نشریهشمار بسیاری اثر چپ
ای هم با گرایش چپ به میدان آمدند. گونۀ ادبی مترجمان تازه .پرشمار چاپ شد

های متعددی، به سابقه بود و بر زمینهچپ با این وسعت در تاریخ ایران جدید بی
 ثیر گذاشت. أت نگاریهای سیاسی، ادبی، هنری، روزنامههویژه بر حوز

 
 گویید در دست هست؟: آیا رقم دقیقی از همین آثاری که میفرخزاعی

 
 1333 شناسی ملی و رسمی ازکتاب انتشار : رقم دقیق، نه؛ به این دلیل کهآذرنگ

توان منبعی یافت که به ما بگوید هرسال چند پیش از آن نمی. آغاز شددر ایران 
برپایۀ برآوردی هایی در ایران به زبان فارسی منتشر شده است. کتاب و چه کتاب

شناختی که بنده بر اساس منابع مختلف به آن تقریبی از مجموع اطالعات کتاب
 3000شاید حدود جمعاً ساله،  10ای دوره، 1330تا آخر  1320ام، از اول رسیده

ها ترجمه باشد، درصد آن 60ان منتشر شده، که اگر عنوان کتاب در ایر 3500تا 
 عنوان آنها ترجمه بوده است. 2100 تا 1800پس حدود 

 
 درصد بر چه اساسی است؟ 60: رقم فرخزاعی
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لیف و ترجمه در کشورهای در حال أ: بر اساس میانگین نسبت میان تآذرنگ
تواند نمی، وبیشالبته کم، طور تقریبیآثار تالیفی در این کشورها به توسعۀ جهان.

شان بیشتر باشد. بنا به آمارها، حتی در برخی از این کشورها ایاز آثار ترجمه
 درصد است. 60رسد. رقم میانگین، حدود درصد هم می 80و  70رجمه به نسبت ت

 
 .باشداین رقم تقریبی کم رسد که البته به نظر نمی: فرخزاعی

 
 حتماً  : بله، کم نیست و شناسایی و بررسی آنها از دیدگاه مطالعات ترجمهآذرنگ

 برد.وقت و نیروی زیادی می
 

طور شد که زبان انگلیسی جای زبان چ خوب، از ارقام برویم بیرون.: فرخزاعی
 فرانسوی را به عنوان زبان دوم گرفت؟

 
 کننده بود و مسیر ترجمه را در ایران تغییر داد.تعیینی : بله، این رویدادآذرنگ

زبان دوم کشور و زبان ترجمۀ منابع فرنگی به زبان  1320زبان فرانسوی تا دهۀ 
تا اندازۀ محدودی پس از جنگ جهانی اول، اما در  فارسی بود. زبان انگلیسی

انگلیسی جهانی یافت. نیروهای  اشاعۀ ،پس از جنگ جهانی دوم ایمقیاس گسترده
با  روزمره و برقراری ارتباط یمین نیازهاأآمریکایی مستقر در ایران برای ت و

با  از مردم به مترجمانی نیاز داشتند که زبان انگلیسی بدانند. شماری جامعۀ ایران
ها که آمریکاییدرضمن، مقاصد مختلف کوشیدند به سرعت این زبان را بیاموزند. 

ا گسترش نفوذ اتحاد شوروی دست به اقدام بزنند، از دیدند برای مقابله بالزم می
مریکایی به زبان آهای های مختلف وارد عمل شدند، از جمله: نمایش فیلمراه

در  های فرهنگی و اجتماعیاصلی، پخش نشریه و کتاب، ایجاد باشگاه و محفل
ران، ها در ایبرخی منابع به فارسی و انتشار آن، ترجمۀ تهران و در چند شهر بزرگ

ویژه ایرانیان دارای منصب، و نیز گسترش ارتباطات و مراودات با ایرانیان، به
مند ها فاتح جنگ بودند و ثروت. آمریکاییکردهو تحصیل مقام، موقعیت و نفوذ

کردن دفتر و و باز آمریکایی هایشان آمادۀ فروش محصوالتمند. شرکتو قدرت
افراد صاحب شان هم در آن زمان آمادۀ پذیرش شعبۀ نمایندگی در ایران؛ جامعه
، متخصص و دانشجو از ایران. ماهر نیروی کار یا ثروت که با خود سرمایه ببرند،
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 آموختن و ها سبب شد که فرهنگ آمریکایی و زبان انگلیسی برایاین عامل
 پیدا کند.  ۀ مساعدتریترویج زمین

 
 های ایران تدریس شد؟زمانی زبان انگلیسی در دبیرستان : از چهفرخزاعی

 
ها آغاز ش زبان انگلیسی در برخی دبیرستان: در دورۀ اشغال ایران آموزآذرنگ

در  را تدریس این زبان 1320حدوداً از نیمۀ دهۀ وزارت فرهنگ شد، اما 
 امکاناتها که . در بعضی دبیرستانکردها به عنوان زبان دوم آغاز دبیرستان

آموزان حق انتخاب کردند و دانشدو زبان را  تدریس میی داشتند، هربیشتر
تدریس زبان فرانسوی از برنامۀ  ،داشتند. اما در عمل، به تدریج و طیّ چند سال

حدود  1330های آغازین دهۀ در سال ،ها حذف شد و بنا به برآوردهادبیرستان
این  .خواندندانگلیسی میاسر کشور در سر هاآموزان دبیرستاندرصد دانش 80

 درصد افزایش یافت.  90به بیش از  1337رقم در 
 

های زبان موزشگاه، آها و مراکز آموزشی دولتیجدا از دبیرستان: فرخزاعی
 انگلیسی چگونه شکل گرفت؟

 
های زبان انگلیسی در تهران و در ها هم آموزشگاهسال اناز حدود هم: آذرنگ

و  باره بسیار اندک استالبته اطالعات در این آغاز به کار کردند.چند شهر بزرگ 
نخستین ظاهراً  .کنم ام به اطالعات محدودی دسترسی پیداسختی توانستهمن به

شکوه بود  موزشگاه رسمی و بزرگ زبان انگلیسی، آموزشگاه زبان انگلیسیآ
به دست آورد، سیس شد و به سبب اعتبار و شهرتی که أدر تهران ت 1329که در 

به ویژه پس  ،ایهای بیشتری دایر کرد. در پی موفقیت این آموزشگاه، عدهشعبه
سیس أه فکر تبو چرخش سیاست ایران به سمت آمریکا،  1332 وقایع از

شهرهای بزرگ ها در به تدریج شمار آموزشگاه وهای زبان افتادند آموزشگاه
دانید که چه دید و بهتر از من میایران افزایش یافت تا امروز که خود شما شاه

حال، هرهای چندزبانه در سراسر کشور دایر است. درشمار فراوانی آموزشگاه
اند، ها زبان خارجی آموختهراه تحصیل در همین آموزشگاه جوانان از شماری از

 اند.یا زبان خود را پیشرفت داده و بعد هم مترجم شده
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گلیسی، فرانسوی، کشور هم بودند که ان چندهای فرهنگی : انجمنفرخزاعی

  آموختند.آلمانی، عربی می
 

خیلی فعال شدند  1340در دهۀ ها درست است، بله اینها هم بودند، اما این :آذرنگ
شمار بسیاری برای  و بهبود یافت، در ایران که وضعیت اقتصادی طبقۀ متوسط

 زبان،کشورهای انگلیسیویژه کشورهای خارج، به تحصیل یا ادامۀ تحصیل راهی
ای از آنها در انجمن ایران و آمریکا، عده .انگلستان، آمریکا و استرالیا شدند

آشنا شده بودند.  نظایر آن با زبان خارجیو  ، انستیتو گوتهبریتیش کانسیل
 ،انگلیسی خارجی، باالخص عالی زبانای هم در دانشگاه و دانشسرایعده

جانبه با آمریکا و کشورهای جهت همکاری همه های دولت در. سیاستآموختند
تغییر و مسیر ترجمه در ایران  شد زبان دوم کشور انگلیسی درنتیجه،غربی بود. 

پذیر یا نیازمند به اخذ و اقتباس عناصر مورد نیازش، از سپهر ثیرأفرهنگ ت .یافت
 فرهنگ فرانسوی بیرون آمد و به سپهر فرهنگ انگلیسی زبان وارد شد. 

 
 ؟ویژه پس از کودتا، بهش چگونه بود1330: تغییرات در دهۀ فرخزاعی

 
که کودتای نظامی رخ داد،  1332تا مرداد  ،  1331و  1330های : سالآذرنگ

های آزادی مطبوعات و نشر بود و ترجمۀ مطالب سیاسی در ادامۀ دورۀ پیش و سال
ندها و و بگیر و بب هاتا مدتی پس از کودتا که دستگیری ویژه رونق داشت.به

های انتشاراتی مخالف دولت یا نه چندان موافق سسهؤها و متعطیل شدن روزنامه
مذاق آن ادامه داشت، حالتی از بهت و حیرت و رکود برقرار شد و این حالت در 

ای آن دوره را هایی حتی تا چند سال ادامه یافت. شاید هیچ وصف شاعرانهزمینه
 مهدی اخوان ثالث ترسیم نکرده باشد. « زمستان»به خوبی شعر 

سابقه و سیس سه نهاد مهم، بیأآن اوضاع و احوال نامساعد، با ت رغمبه
که هنوز هم این  به راه افتادای در ترجمه در ایران تازه وجثیرگذار انتشاراتی، مأت

ثیرهای آن أروند ترجمۀ کتاب در ایران همچنان در دایرۀ تادامه دارد و  موج 
سه نهاد عبارت بودند از موسسۀ انتشارات فرانکلین، بنگاه ترجمه و نشر  آن. است

 کتاب، و انتشارات نیل.
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جا این سه نهاد را خیلی کوتاه معرفی کنید که اگر : اگر موافقید همینفرخزاعی
ها آشنا نیستند، دلیل اهمیتشان را با آن مترجمشماری از خوانندگان مجلۀ 

 سراغ ادامۀ مطلب.بشناسند و بعد برویم 
 

ابتکار اتحادیۀ ناشران و انجمن کتابداران آمریکا  هدر آمریکا ب. موافقم: آذرنگ
با  ای تدوین شد برای کمک به تقویت بنیۀ نشر کشورهای در حال توسعه،برنامه

مند شود و یارای مقابله به هجوم فرهنگی ها بتواند تواناین فرض که نشر آن
ترجمه  و نیز داد( را داشته باشد؛اتحاد شوروی ترویج می)فرهنگی که  «ساویتی»

در همان . بشناساند این کشورها را به فرهنگ آمریکایی کهیی هاو انتشار کتاب
های فراوانی را با المللی داشت و کتابزمان اتحاد جماهیر شوروی برنامۀ نشر بین

رهای مختلف جهان هایی بسیار نازل به کشوکاغذ، صحافی و چاپ اعال و به قیمت
 کرد، بازار و فروش خوب و خوانندگان بسیاری داشت.صادر می

 
ها به چه زبانی این کتاب ها را دیده بودید؟: شما خودتان این کتابفرخزاعی

 بود؟
 

 را هاطور مرتب این کتاببه که دانشجو شدم 1340: بله، از اواخر دهۀ آذرنگ
درصد به  10درصد به انگلیسی بود و  90آمد، شاید آنچه به ایران می .دیدممی

، دارم بیابم در این زمینه آمار دقیقیام نتوانستهروسی و فرانسوی و فارسی. البته 
کید کنم این است که أخواهم بر آن تای که میواقع نکتهدر کنم.تقریبی عرض می

)روسی(  نشر ساویتیپای برنامۀ ترویج برنامۀ ترویج نشر آمریکایی را باید پابه
 ثیرهای فرهنگی بهتر شناخته شود.أدنبال کرد تا ت

 
کتاب آمد،یران میهایی که از اتحاد شوروی به ادر میان کتاب: فرخزاعی

 بود؟ فارسی هم 
 

د به دو دسته تقسیم کرد: یک وشرا می هاآن های فارسیکتاب: بله، بود. آذرنگ
ها ه اتحاد شوروی بود که بعضی از آنپناهنده بهای ایرانیان ها و ترجمهدسته نوشته

های بسیار خوب و نثرهای زیبایی داشتند. برای مثال، یک نمونه را از ترجمه
، به قلم لئونید ساالویف، ترجمۀ شدهداستان خانوادۀ جادوکنم: نقل میحافظه 
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این کتاب را  تومان. اگر 10ای با قیمتی زیر صفحه 300حبیب فروغیان، کتابی 
قدر زیباست. به هرحال، از ، خواهید دید که نثر ترجمۀ آن چهالحظه بفرماییدم

به  روسمترجمان بود که  هاییها تعدادی بود. دستۀ دیگر، کتاباین دست کتاب
هایی که فارسی یاد گرفته بودند، یا در تاجیکستان روسکردند، فارسی ترجمه می
 برای کودکان و نوجوانانالنهری آشنا شده بودند. چند کتاب با فارسی ماوراء

ای از اهل قلم، از جمله نادر های خوبی نداشت و عدهکه ترجمه منتشر کردند
 از مدتی آنهاو پس  اعتراض کردندبا استدالل و استناد ها ترجمههیمی، به این اابر

ها ـ اگر اشتباه نظری کردند. یکی از این کتابشان تجدیدهم در سیاست انتشارتی
 برای کودکان به شعرکتابی  ؟چه شد که دوستم داشتندنکنم ـ عنوانش این بود: 

آبکی از کار درآمده بود. احمد شاملو همین  هابد ترجمه شده بود و شعرخیلی که 
کنم اگر کتاب را به نظم درآورد که در نوع خود شاهکاری است. گمان می

دانشجویان ترجمۀ شما این دو ترجمه را با هم مقایسه کنند، یک مقالۀ جانانه برای 
 از آن در بیاید. مترجممجلۀ 

 
 بودند؟ها کی و در کجا ناشران اصلی این کتاب: فرخزاعی

 
که مرکزشان در های پروگرس و میر روسی به نامالمللی بین: دو ناشر آذرنگ
تقریبًا این دو ناشر  .و حمایت دولتی و حزبی داشتندو بودجۀ دولتی  بودمسکو 

ها، اعم از علمی، فنی، تاریخی، ادبی، هنری و ایدئولوژیک، کتاب در همۀ زمینه
اعالیی که عرض کردم و قیمت بسیار ارزان، حتی کردند، با همان کیفیت منتشر می

کتابفروشی ساکو در تهران، نزدیک سفارت اتحاد  های فارسی.تر از کتابارزان
چی مشهدی، مرکز اصلی ، و کتابفروشی گوتنبرگ، متعلق به آقای کاشیشوروی

های دیگری بودند و کتابفروشیهای چاپ اتحاد شوروی کتابپخش و فروش 
چی در قید زمانی که آقای کاشی فروختند.گرفتند و میکتاب می اینها ازهم 

تاریخ باره انجام دادیم که در کتاب گویی در اینون گفتاحیات بودند، با ایش
گو وچاپ شده باشد. شاید خوانندگان بتوانند از آن گفت شفاهی نشر ایران

زبان ها به باره به دست بیاورند. در هر حال، بیشتر کتاباطالعات بیشتری در این
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ها هم حتی برای ما که دانشجو بودیم و خیلی هم بود و زبان کتابانگلیسی 
معموالً تعدادی از میان آنها به سرعت به فارسی  .ساده بود دانستیم،انگلیسی نمی

گاه چند تن از دوستان دانشجوی خودم در خواب شد.ترجمه و منتشر می
کردند. یکی از آبشخورهای اصلی کسانی که ها ترجمه میدانشجویی از این کتاب

کنم. کتابی ها بود. برای مثال عرض میگرایش مارکسیستی  داشتند، همین کتاب
آنها در  های معروف، که از چهرهاز ماکارنکو ،داستان پداگوژیکیبود به نام 

شدند و این دانشجو دور هم جمع مین ستاها دوتعلیم و تربیت بود. بعضی شب
 دانستند.خواندند و آن را آرمان آموزش و پرورش خود میکتاب را می

 
 کرد؟: دولت جلوگیری نمیفرخزاعی

 
الفتی خهای علمی و فنی مانتشار کتاب با ترجمه وبنده سراغ ندارم که : آذرنگ

حواسشان جمع بود و ها هم های ایدئولوژیک. البته آن، مگر با کتابشده باشد
ا برانگیزد. همین که جوانان فرستادند که حساسیت دولت ایران رهایی را نمیکتاب
های بردند و کتابدانستند و هجوم مییانی که اندکی انگلیسی مینشجوو دا

کردند، برایشان می چهبه و چهبه گرایان همخریدند و چپشان را میصادراتی
این پل ارتباطی با بازار کتاب ایران را خراب کنند. خواستند کافی بود. نمی

مناسباتی عادی با ایران به سهم خود زحمت کشیده بودند. ها هم برای داشتن روس
 آمدند برای چند جلد کتاب بزنند و آن پل را خراب کنند.نمی

 
تر های روسی گرمآیا بازار این کتاب ،طور که شما مشاهده کردید: آنفرخزاعی

 های آمریکایی بود؟بازار کتاباز 
 

به چشم خود دیدم که  طور بود. بارهاقطعاً اینام بنا به مشاهدۀ شخصی: آذرنگ
رفت. اگر دولت رقابت را آزاد رسیده ظرف چند روز فروش میمحمولۀ تازه

رقابت فرهنگی با  ها اصالً توانشد که آمریکاییگذاشته بود، آن وقت آشکار می
کید کنم، آن زمان را عرض کنم، تا پیش از آغاز روند أ. البته تشتندها را نداروس

طور مثل حباب د ابرقدرت جهان دوم اینکرکه به مخیلۀ کسی خطور نمی فروپاشی
 بِپُکد.
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آمدند و برای ترویج فرهنگ گفتید ها. : برویم سراغ آمریکاییفرخزاعی
 آمریکایی در چند کشور شعبه راه انداختند.

 
اندونزی و  در خاور دوردر چند کشور در آمریکای جنوبی، : بله، در آذرنگ

 و اسپانیادو کشور اروپایی در مصر و ایران، و  درخاورمیانه  و پاکستان، در افریقا
چند کشور دیگر. در و ، آمدندشمار نمییافته بهکه در آن زمان توسعه ،پرتغال

نام گرفت که مدیریتش با همایون  دفتر ایران در تهران موسسۀ انتشارات فرانکلین
های زاده بود. او مردی بود بسیار باهوش، تیزبین، باجنم و الیق که با شیوهصنعتی

تنها از ترش داد که پس از مدتی نهسای این شعبۀ ایران را چنان گبسیار زیرکانه
. تا سرپا بماند کردگرفت، که به آن کمک هم میفرانکلین کمکی نمیاصلی مرکز 

دانی مانند انگیزه و زبانکردن جوانان بااستعداد، بازاده با جلبهمایون صنعتی
ی، نجف دریابندری، ترجمه و مقابلۀ ی مجتبااهللمنوچهر انور، سیروس پرهام، فتح

ترجمه با متن اصلی چند کتاب آمریکایی را آغاز کرد که شالودۀ انتشار 
اصلی، گذاشته شد و سنت ویرایش  المقدور مطابق با متنهای دقیق، و حتیترجمه
سال پایان یافت و  20در ایران شکل گرفت. برنامۀ فرانکلین پس از  ترجمه جدید

تعطیل شد. این موسسه طی  1354)شاخۀ تهران( در  موسسۀ انتشارات فرانکلین
د که شماری از آنها نعنوان کتاب منتشر ک 1400سال فعالیت توانست حدود 20

گذار بر روندهای ترجمه و ثیرأشده است و کامالً تویراسته های مقابله وترجمه
 ویرایش در ایران.

بنگاه ترجمه و نشر کتاب حدوداً همزمان، یا شاید چند ماهی زودتر از موسسۀ 
سیس شد و مدیریت آن با احسان یارشاطر بود که أانتشارات فرانکلین در تهران ت

شمار مدیران فرهنگی کشور بهریزان و گذاران، برنامهترین سیاستاز شاخص
آید. هدف اصلی این بنگاه ترجمۀ منقح و انتشار آثار کالسیک غربی بود. در می

های دان و دقیقی همچون اسماعیل سعادت، کتاباین بنگاه هم ویراستاران زبان
دادند و سپس با بهترین چاپ و صحافی شده را با اصل آنها مطابقت میترجمه

هم یافت. این بنگاه هم به سهایی بسیار مناسب انتشار میقیمت ممکن در کشور و با
ثیر گذاشت، اما مانند فرانکلین در پرورش أخود بر روند ترجمه در ایران ت
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ترویج اصول جدید ویرایش و نشر  ها و، آموزش(ویراستار ترجمه) ویراترجمه
 ثر نبود.ؤم

و الحسین آل رسول و ابوالحسن نجفی سومین نهاد انتشارات نیل بود که عبد
و دوست و آشنا بودند، در تهران سه اصفهانی ، که هرایزواره عظیمیاحمد 

انجام میسیس کردند. ویراستاری را در این موسسۀ انتشاراتی ابوالحسن نجفی أت
اش هم بسیار خوب و روان دانست و نثر فارسیرا خوب می داد که زبان فرانسوی

ترجمۀ ناشر  اهمیت دیگری هم دارد. نیل این، افزون بر انتشارات نیلواقع در بود.
، مانند چندین اثر ادبی مهم است که از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه شده است

دهندۀ آثار و این ناشر آخرین موسسۀ انتشار آذینهای محمد قاضی و بهترجمه
ای که این زبان جایگاه دوره آید، آن هم درشمار میزبان به فارسی بهفرانسوی

 انتقاد کتاب به نام هم نشریۀ کم حجمی نیلخود را در ایران از دست داده بود. 
شمار توان آن را نخستین نشریۀ ویژۀ نقد ترجمه در ایران بهکه می دادانتشار می

آورد. این نشریه بر کار مترجمان، منتقدان ادبی، ویراستاران، ناشران، و نیز در 
ما هم در دورۀ دانشجویی  ثیری بسزا داشت.أای کتاب تارزیابی خوانندگان حرفه

با این نشریه آشنا شدیم و به کمک آن چشممان قدری باز شد و فهمیدیم ترجمه 
طور نیست که کسی به صرف دانستن زبان خارجی نهم حساب و کتابی دارد و ای

 بتواند مترجم باشد. 
های نخستین دهۀ این سه نهاد انتشاراتی در سالیت سیس و فعالأتبه هر حال، 

 ویراییترجمهکننده در تاریخ ترجمه در ایران و آغاز تعیین یسرفصل 1330
و ویرایش جدید است. سنتی که با این سه نهاد گذاشته  ( جدیدویرایش ترجمه)

 شد، ادامه یافت و هنوز هم تکوین و تکامل آن بر پایۀ همان مبادی ادامه دارد.
ها ریل اولین کنم، آن سه موسسه استفاده تشبیه برای بیان مقصودم از ر بخواهماگ

 و قطار ترجمه را روی ریل انداختند. حرکت ترجمۀ خوب در را کار گذاشتند
 ریل ادامه دارد. همانایران روی 

 
 ش نکتۀ دیگری نیست که اشاره به آن الزم باشد؟1330: در دهۀ فرخزاعی
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ترجمه به منابع اسالمی هم باید اشاره کرد که ترجمه و انتشار دیدگاه : از آذرنگ
تر پاکیزهآنها به صورت منقحی در همان دهه آغاز شد و در دو دهۀ بعد به صورت 

در قم و شرکت  مکتب اسالمو با ضوابط انتشاراتی بهتری انتشار یافت. نشریۀ 
سهامی انتشار و دفتر نشر فرهنگ اسالمی در این زمینه شاخص بودند. بعد از 
انقالب هم شمار ناشران منابع اسالمی به حدی افزایش یافت که اشاره به آنها 

 تاریخ مفصلی خواهد شد.
 

ر جایگاه این دهه ش. در نوشته های بسیاری ب1340: برویم سراغ دهۀ فرخزاعی
کید أکنند. آیا این تکید میأویژه انتشار آثار ادبی خیلی تو  بهدر ترجمه 

 کند؟کید را توجیه میأها این تبجاست؟ کدام ویژگی
 

های ادبی دهۀ بسیار عجیبی کید کامالً بجاست. از دیدگاه نشر و فعالیتأ: تآذرنگ
بود. نویسندگان، مترجمان، ناشران و کتابندگان بسیاری به صحنه آمدند و 
شماری از بهترین آثار ادبی ایران معاصر در آن دهه آفریده شد. بر شمار ناشران 

کتاب هم با رشدی  تولید و انتشارافزوده شد. منحنی کمّی هم و تنوع آثار نشر 
ش، پایان آن دهه به باالترین میزان خود در 1349و در صعودی افزایش یافت 

ش سال 1349ش رسید. در واقع 1357تاریخ نشر ایران از  دورۀ قاجار تا انقالب 
 نقطۀ اوج نشر بود.

 
 ؟قدر بود: مثالً چفرخزاعی

 
کتاب در  عنوان 587جمعاً  1340کنم: در : ارقام را خدمتتان عرض میآذرنگ

برابر شد و  4تقریبًا  1345لیف و ترجمه. این رقم در أاز تایران منتشر شد، اعم 
 4359برابر شد و رسید به  2تقریبًا  1349کتاب. همین رقم در  2137رسید به رقم 

شاه قاجار که نشر چاپی کتاب در ایران آغاز . به این ترتیب از زمان فتحعلیعنوان
 ک  قلۀ نشر بود. ونُ 1349شد، سال 

 
ش، که کشور 1350های بعد، در نیمۀ نخست دهۀ سال : یعنی درفرخزاعی

 ش نرسید؟1349پولدارتر هم شده بود، به میزان 
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عنوان کمتر از سال پیش منتشر شد. در  1000تعداد  1350نه نرسید. در : آذرنگ
منحنی نشر با شیب نسبتاً تندی  1349از عنوان. در نتیجه،  1689 رسید به 1355

به سمت  منحنیخیز  هکه دوبارسال پس از انقالب  4، حدود 1361سقوط کرد تا 
  هزار فراتر رفت. 10از مرز  1373هزار و در  5از مرز  1365. در باال آغاز شد

 
  : چرا چنین شد؟فرخزاعی

 
 ثیرأها تشروع شد و بر همۀ جنبه 1350از اول دهۀ  : چون بحرانآذرنگ

سانسور شدت گرفت،  ترجمه و انتشار آثارلیف، أهای تگذاشت، از جمله بر انگیزه
ثیر أاش این تش به اوج خود رسید و سازوکارهای بازدارنده1355تا  1350از 

 منفی را بر جای گذاشت؟  
 

 ش؟1355: چرا تا فرخزاعی
 

: در این سال فشار بر دولت ایران آغاز شد، افکار عمومی هم برانگیخته و آذرنگ
های سانسور ها و شیوهناگزیر کردند در سیاستمتوجه تحوّل شد. دولت را 

تجدیدنظر کنند. ادارۀ نگارش در وزارت فرهنگ و هنر وقت را، که مسئول 
گیریسانسور بود، وادار کردند از سخت ها پیش از انتشار و اعمالبررسی کتاب

مورد دست بردارد. در نتیجه، پایۀ سانسور لق شد و حدوداً از نیمۀ دوم های بی
هایی را بدون مجوز انتشار دادند که اعتنا به مقررات دولتی کتاببسیار بی 1356

معروف است. البته مقصود جلد ساده است، وگرنه رنگ « جلد سفید»های به کتاب
هایی که شمار جلدها متفاوت بود. در هر حال، شبیه سامیزدات روسی، کتاب

آنها موافق نبود، اما قدرت  زیادی خواستار و خواننده داشت، دولت با انتشار
کردن، انتشار و دست به دست بازدارنده هم نداشت که بتواند جلوی نوشتن، ترجمه

رد بازار ایران شد و برای ها وارا بگیرد. سیلی از این گونه کتابشدن آنها 
د سفید از یک های جلبار در تاریخ نشر ایران، شمارگان بعضی از کتابنخستین

 و  در مواردی بیش از یک و نیم میلیون نسخه.و  تر شدبیش میلیون نسخه هم
در دهد نشان میکه  هستهایی عکسرفت. این کتابها هم  به سرعت به فروش می

شد. اگر روزی ها بسته میگونه کتابشهرها صف طوالنی برای خریدن این بعضی



 65///// تاریخ ترجمه در ایران

های نتیجهها تحقیق مستندی انجام بدهد، بارۀ چاپ و پخش این کتابی درکس
کردند و هایی سه نوبته کار میدست خواهد آمد. چاپخانهجالب توجهی به

و به  کردندسرعت عجیبی پخش میها را در سراسر کشور بهنیروهایی این کتاب
های سیاسی . ولع و تقاضای عجیبی برای کتابرساندندترین نقاط هم میدوردست

 و عقیدتی بود.
 

های فرهنگی مثل یا جالبی میان ترجمه و دیگر نظامچه رابطه عجیب : فرخزاعی
بینید که هنوز مورد پژوهش واقع نشده؟ اگر تصور ادبیات، سیاست یا هنر می

کردند آن پارادایم کنید که مترجمان در یک پارادایم فکری خاص ترجمه می
کند و نیز روش که دیدگاه مترجمان را نسبت به خود و دیگری مشخص می

 تواند باشد؟را، چه می ترجمه آنان
 

 ام کسی تحقیقی منتشر کرده باشد که برای مثال نشان دهدکنون ندیدهتا: آذرنگ
گذارد. اگر هم ثیری بر ترجمۀ منابع ادبی میأتغییرات پارادایمی در سیاست چه ت

های ترجمۀ داستاناگر کسی در این زمینه پژوهشی کرده باشد، بنده مطلع نیستم. 
های پیش از انقالب( با ترجمۀ داستان سال 5) 1355تا  1350خارجی را از 

 (سال پس از انقالب 5، یعنی 1370تا  1365، یا از 1365تا  1360خارجی )از 
شود که تغییر در پارادایم سیاسی چگونه بر ، خیلی بهتر معلوم مییممقایسه کن

 گذارد.ثیر میأان، موضوع و محتوای ترجمۀ ادبی تانتخاب عنو
 

ویژه با این گرانی بینید، بههای ترجمه را چگونه می: آیندۀ کتابفرخزاعی
 ؟کاغذ و سختی معیشت و قس علیذلک

 
. حقیقتًا گرانی کتاب بینی کار علم نیستدانید که پیش: بهتر از من میآذرنگ

آمد، معلوم نیست که ها قبل پیش میبسیار سنگین است. اگر چنین وضعیتی سال
ی از یهابسا مانند دورهو چه شدرو میبهو اقتصاد کتاب با چه وضعی روبازار کتاب 

. رسیدمی و نزدیک به توقفشد مینشر ایران گرفتار رکود محض  ،تاریخ
ـ 1324مثال، راکدترین دورۀ تاریخ نشر ایران، دورۀ استبداد صغیر )ایبر

عصر قاجار، های پایانی شاه قاجار و سالق( در دورۀ حکومت محمدعلی1327
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حاال ش بود. 1299ه سال پس از کودتای ول و تا دوسمقارن با جنگ جهانی ا
های ایم، پدیدهکرده است و ما وارد عصر نشر الکترونیکی شدهوضعیت فرق 

توان گفت، انواعی از نشر می« نشرهای همراه»جدیدی ظهور کرده که به آنها 
 پیش بیاید.گذارند انقراض کتاب غیرکاغذی. این نشرها نمی

 
 ؟بینیدشما خوشپس : فرخزاعی

 
هایی است که در عرصۀ جهانی هداد بینی من روانی نیست، بر پایۀ: خوشآذرنگ
 توانیم خودمان را از دنیا مستثنا بدانیم. شود. ما که نمیدیده می

 
 بین باشم؟خوش هم: یعنی من فرخزاعی

 
که  دیبین نباشهای کشور، خوش: اگر شما، سردبیر یکی از بهترین نشریهآذرنگ

 ֍ های فرهنگی را باید تعطیل کرد.فعالیت


