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دکتر محمدعلی آذرشب:

صدای عزت ایران را باید
» ازفارسی « و »به فارسی «
ترجمه کنیم





یکـی از کارهـای مـا تولید کتـاب اسـت، ترجمۀ کتاب ]اسـت[. شـما نـگاه کنید 
ببینیـد در دنیا چه چیزهایی منتشـر می شـود که دانسـتن آن برای جـوان ایرانی 
الزم اسـت؛ ترجمـه کنیـد، پول بدهیـد ترجمه کننـد، کمااینکـه دیگـران دارند 
می کننـد - مـن با کتـاب زیـاد انـس دارم، کتاب زیـاد می خوانـم، در بازار نشـر و 
ماننـد این هـا از تازه های کتاب زیـاد اطالع دارم - کارها دارد می شـود؛ سـرمایه دار 
مـی رود پول عالـی می دهد به مترجـم که فالن کتـاب را ترجمه کن. من پرسـیدم 
از یکـی از همیـن حضـرات که مترجم به شـما مراجعـه می کند یا شـما به مترجم 
مراجعـه می کنیـد؟ گفت نـه، ما بـه مترجـم مراجعه می کنیـم؛ راسـت می گوید، 
مترجـم پیـدا می کنند بـرای اینکـه ترجمـه کند. خـب این کار را شـما هـم باید 

بکنیـد؛ کتـاب ترجمه کنیـد، کتاب تولیـد کنید، فیلـم تولید کنید.
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سرمقاله

نگاشته شده اند، به سختی می توان بیست صفحه از آن ها 
را خواند و فهمید. و این یعنی فاجعه؛ یعنی ُخسران.

وقتی ریشــه های این اتفاق را می کاویم، می بینیم 
ترجمه هم بــه دردی مبتالســت که اغلــب بخش های 
دیگر نشر کشــور هم به آن مبتالیند: متوّلی ندارد. آری. 
بی صاحبی و نداشــتِن متوّلی دردی است که در رگ وپی 
نشر کشور ریشه دوانده و ترجمه هم از آن، در امان نمانده 
است. امروز، مرجع صالحیت داری در کشور وجود ندارد 
که به امر خطیر ترجمه بپردازد و ابزارهای قانونی الزم را نیز 
برای ِاعمال رأِی کارشناسی خود در اختیار داشته باشد. 
امروز، بسیاری از اهِل فن از ضعف ترجمه می نالند و گالیه 
دارند؛ اّما با این حال، کسی هم برآورد دقیق و مستندی از 
وضع ترجمه در کشور در اختیار ندارد و همگان بر اساس 
مشاهدات خود نکاتی را بیان می کنند. امروز، بر سر اینکه 
ارتقای وضعیت ترجمه و پرورش مترجمان خوب برعهدۀ 
چه کسی است، اختالف نظر وجود دارد؛ حّتی دربارۀ این 
هم که مترجم خوب چه کسی است، نظر واحدی وجود 

ندارد.
سؤاالت باال و سؤاالت مشابه دیگری که مدت هاست 
در فضای نشــر مطرح اســت، ما را بر آن داشت تا در این 
شماره از نشریۀ شــیرازه کتاب به موضوع مهِم »ترجمه« 
بپردازیم و در گفت وگوی با اهل فن و ُمجّربان این حوزه به 

برخی از این سؤاالت پاسخ دهیم. 

حســین شــاهمرادی: کتاب، همواره، یکــی از مهم ترین 
ابزارهــای تبادل فرهنگــی، بین جوامــع و فرهنگ های 
مختلف بوده اســت. از سوی دیگر، همان گونه که ابزاری 
برای تبادل فرهنگی است، ابزاری برای تهاجم فرهنگی 
نیز محسوب می شود. در فرآیند تبادل یا تهاجم فرهنگی 
با رسانۀ کتاب، یکی از ابزارهای مهم، ترجمه است؛ چه که 
انتقال مفاهیم از زبان و فرهنگی به زبان و فرهنگی دیگر، 
اغلب، از طریق ترجمه ُمیّسر و شدنی است. همین گونه 
اســت که ســاالنه، چندین هزار عنوان کتاب از زبان های 
مختلف، به فارسی ترجمه می شــود و در مقابل، عناوین 
محدودی نیز از فارســی به زبان هــای دیگر. از همین رو، 
زمانی که سخن از وجهۀ بین المللی نشر یک کشور به میان 
می آید، ناگزیر، ترجمه یکی از مسائل حیاتی و حّساِس آن 

است.
اهِل فن معتقدند که هم اکنون، »ترجمه« در کشور 
ما وضعیت بسامانی ندارد. کتاب های زیادی در موضوعات 
مختلف، ترجمه می شــود که معیارهای حداقلی یک اثر 
ترجمه  اِی مقبول را هم ندارد. ضعف های فّنی ترجمه ها 
حاکی از آن اســت که بســیاری از کســانی که به ترجمه 
مشــغول اند، عماًل شایســتگی های الزم برای این کار را 
ندارند: بســیاری از آن ها ضعف زبــان دوم دارند و تعداد 
بیشــتری، ضعف در زبــان مادری خود، یعنی فارســی. 
کتاب هایی در بازار وجود دارد که اگرچه به زبان فارســی 

ترجمه در نشر امروز
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ساالری را در کنارشان داشته باشند که برای انتخاب 
نویسنده، با مشکل مواجه شوند.«

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره 
به مسابقۀ کتاب و زندگی گفت: »این مسابقه به لطف 
خدا توانسته است پرفروش ترین کتاب ها را در سال های 

اخیر، به خوانندگان عرضه کند.«

هزینه هـای مسـابقه از محل فـروش کتاب 
است

مظفر ساالری نویسندۀ رمان رؤیای نیمه شب گفت: »بر 
این باور هستم که اگر قرار است کتاب و کتاب خوانی 
گسترش پیدا کند، باید تبدیل به یک بستر شود و به 
خودکفایی برسد. تمام فعالیت های این مسابقه از جمله 
تولید تیزر، از محل درآمد کتاب تولید شده که این اتفاق 
هزینه  های  به  وابستگی  بدون  کارها،  که  است  خوبی 

دولتی با این ابعاد تولید شود.«

امـیدواریــم سیــنما و سـریال هــا بـه 
پرفـروش ترشـدن کـتاب هـا کمک کـند
احمد ذوعلم، دبیر چهارمین مسابقۀ کتاب خوانی کتاب 
و زندگی با اشاره به سابقۀ این مسابقه گفت: »ایدۀ تولید 
تیزر سینمایی برای معرفی کتاب، در کتاب دختر شینا 
که چگونه سینما  بود  ما سؤال  برای  اما  مطرح شد؛ 
می تواند در خدمت کتاب قرار بگیرد و با مشورت هایی 
که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که تیزر کتاب باید 

برشی از یک فیلم سینمایی باشد.«

 این واقعۀ بزرگی برای نشر کشور است
مهر،  سورۀ  انتشارات  مدیرعامل  حمزه زاده،  محمد 
در ابتدای این مراسم با اشاره به این تیزر گفت: »این 
واقعه،  واقعۀ بزرگی برای نشر کشور است که برای ترویج 

کتاب خوانی، از ظرفیت سینما استفاده شده است.«
وی افزود: »از مجالت رشد، با مظفر ساالری، نویسندۀ 
این کتاب، آشنایی دارم و اکنون مشاهده می کنیم که او 
یکی از بهترین آثار ادبیات دینی را خلق کرده است که 
چندین سینماگر می خواستند اثر او را به یک اثر سینمایی 
تبدیل کنند و امروز، شاهد رونمایی از تیزر سینمایی 

کتابش هستیم.«

کتـاب و زندگـی، پرفروش تریـن کتاب ها را 
بـه خوانندگان عرضه کرده اسـت

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، در 
ادامه با اشاره به تیزر سینمایی کتاب دختر شینا گفت: 
»یک ماه و نیم پس از نمایش این تیزر، با واسطهاز یکی 
از مسئولین شنیدم که گفته بود با همان ترکیبی که تیزر 
تولید شده است، فیلم سینمایی دختر شینارا هم بسازید. 
وی افزود: »امروز از تیزری رونمایی می شود که در 
ارتباط با کتابی است که معارف شیعی در آن، با زیرکی 
نویسنده گنجانده شده و خواننده پس از اتمام کتاب، 
متوجه می شود چقدر پیام و درس گرفته است. امیدوارم 
روزی برسد که برای ترویج دین خدا و معارف اسالم و 
انقالب، آن قدر کتاب داشته باشیم که برای انتخاب دچار 
مشکل شویم و ناشران به حدی نویسنده هایی مانند آقای 

خط اخبار 
گزارش 

تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمه شب 
رونمایی شد

آیین رونمایی از تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمه شب اثر مظفر ساالری، به کارگردانی اصغر عباسی، در سینما آزادی با حضور عوامل آن 
برگزار شد.
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تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمه شب رونمایی شد

تبلیغاتی کتاب گفت: »در طی دو سال گذشته، چهل 
تیزر از تلویزیون پخش شده و این اتفاق نشان می دهد 
که تلویزیون همراهی بیشتری با کتاب پیدا کرده است.«

در  »ما  گفت:  پایانی سخنانش  بخش  در  ذوعلم 
این مسابقه، رسماً فروش سازمانی را کم کرده ایم و اگر 
سازمانی کتاب را بخواهد، به او پیشنهاد می کنیم که از 
کتابفروشی ها تهیه کند و حتی توصیه می کنیم به جای 

خرید کتاب، در جوایز مسابقه مشارکت کنند.«
 

ین بزرگی   مجمع ناشران انقالب اسـالمی ِدِ
را در حق کتاب، ادا کرده اسـت

محمدرضا شفاه، مدیر باشگاه فیلم سوره، در این مراسم 
گفت: »این اتفاق حرکتی مبارک است که گام اول آن 
از سوی مجمع ناشران انقالب اسالمی و مرکز رسانه ای 
شیرازه برداشته شده بود و در گام دوم، ما نیز به کمک 
آن ها آمدیم و با این کار، مجمع ناشران انقالب اسالمی 

دین بزرگی را در حق کتاب، ادا کرده است.

وی افزود: »برای تولید تیزر کتاب رؤیای نیمه شب، چند 
جلسه با باشگاه فیلم سوره داشتیم تا بتوانیم نحوۀ کار 
را پیدا کنیم که خب، ریسک هایی داشت؛ زیرا باید با 
توجه به فضای کتاب در این تیزر، وارد فضای تاریخی 

می شدیم.«
دبیر چهارمین مسابقۀ کتاب و زندگی گفت: »این 
اتفاق تجربۀ جدیدی در معرفی کتاب خواهد بود و ما در 
زمینۀ تولید، یک قدم جلوتر رفته ایم. البته باید بزرگ تر 
فکر کنیم و به جایی برسیم که سریال ها و فیلم های 
سینمایی به پرفروش  شدن کتاب ها کمک کنند.70 هزار 
نسخه از کتاب رؤیای نیمه شب تاکنون به فروش رفته 
و امید است که این تیزر به فروش بیشتر این کتاب 

کمک کند.«

پخش چهل تیزر کتاب در دو سـال گذشـته 
از تلویزیون

او با اشاره به همکاری صداوسیما در پخش تیزرهای 



امــیـدوارم ایــن حـرکت 
ادامـه پیـدا کـند و هنرمندان به 

کمک فرهنگ بیایند و این مجموعه 
در صورت ادامه یافتن، حرکت خوبی 
خواهد شد که ثمرات آن در جامعه 

به چشم خواهد آمد

عباس غزالی

بازیگران تیزر
از رؤیای نیمه  شب می گویند
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من این کتاب را خیلی دوست دارم و 
خوشحالم نویسندۀ دیگری وارد فضای 

سینمایی کشور شده است. امیدوارم کل 
کتاب تبدیل به یک اثر سینمایی شود.
»رؤیای نیمه شب« را خواندم و هدیه 

دادم.

ماه چهره
خلیلی

انگیزۀ  کتاب،  به  عالقه ام 
همـکاری در تـیـزر »رؤیای 

نیمه شب« بود.

متین ستوده
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حماسه سرایی است و شعر او در اوج مرثیۀ محض هم 
حال  در  مرثیه  بابایی،  شعر  در  دارد.  مدح  و  حماسه 
پخته شدن است و در اشعار ادبی او این مسئله دیده 
می شود. روایتی شنیده بودم که برای هر بیتی که برای 
اهل بیت سروده می شود، یک بیت )خانه(، به شاعر 
می دهند. البته بعدها شنیدم که برای هر بیت،  مدینه ای 
می دهند و ان شاءاهلل احمد بابایی با این خانه ها که در 
بهشت به او می دهند، دست ما را هم بگیرد و در آنجا، 

حسینه ای بسازیم و عرض ادب کنیم.«

شاعران جوانی که دست به عملیات انتحاری 
می زنند 

گفت:  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در  جانفدا  هادی 
» برخی شاعران آیینی به خصوص جوان ترها برای اینکه 
کسب محبوبیت کنند یا اینکه توانایی شعری خود را 
نشان دهند، سراغ شعر غیرآیینی هم رفته اند؛ اما احمد 
بابایی شعرش را وقف اهل بیت)ع( کرده و فقط در این 

مسیر شعر سروده است.«

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس،  
محوریت  با  فارس  ادبی  عصرانۀ  پنجمین  و  شصت 
پاسداشت شاعر آئینی، احمد بابایی، در خبرگزاری فارس 

برگزار شد.

مرثیه در شعر بابایی، در حال پخته شدن است
با  بابایی  »احمد  گفت:  مراسم  این  در  حیدری  جواد 
را که شعرای اهل بیت  پیشینه ای که دارد، مسیری 
می روند، طی می کند. مهم ترین آسیبی که به شاعری 
اهل بیت)ع( خورده، قطع رابطۀ آن ها با پیشکسوتان شعر 
آیینی است و دومین آسیب، بستن راه نقد بر اشعار خود 

است.«
وی افزود: »اما احمد بابایی هم به پیشکسوتان توجه 
دارد و هم اهل پذیرش نقد است و فقط در کارش امام 
حسین)ع( را مالک قرار داده است. آرزو داریم که روزی 
برسد که اهل بیت)ع( به ما بگویند: شعر احمد بابایی را 

حفظ کنید.«
حـیدری گـفت: »خــصوصـیت شـعـر احـمـد بابـایـی 

شرمندۀ علی اکبرهای خمینی هستیم
شصت و پنجمین عصرانۀ ادبی فارس

احمد بابایی در زمرۀ شاعران آیینی جوانی است که طی چند سال اخیر، اشعار درخشانی را سروده است. شصت وپنجمین عصرانۀ ادبی فارس، 
با حضور تنی چند از بزرگان و پیشکسوتان عرصۀ شعر و ادب، برای پاسداشت از شعر آیینی احمد بابایی برگزار شد. در ادامه، گزارشی از این 

نشست می خوانید.

  حیدری 
گفت: »خصوصیت 
شعر احمد بابایی 
حماسه سرایی است و 
شعر او در اوج مرثیۀ 
محض هم حماسه و 
مدح دارد. در شعر 
بابایی، مرثیه در حال 
پخته شدن است و 
در اشعار ادبی او این 
مسئله دیده می شود
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شرمندۀ علی اکبرهای خمینی هستیم

نفهمیدن شعر آیینی، آن را ممیزی می کند و این موجب 
می شود در آینده، به اشعار آن شاعر دسترسی نداشته 
باشیم؛ زیرا مالک نسخۀ مکتوبی است که منتشر شده 

است.«

نزدیک کردن مخاطب شعر آیینی با معارف 
اهل بیت)ع( مهم ترین کار شاعران است

محمود حبیبی کسبی در بخش دیگری از شصت و 
پنجمین عصرانۀ ادبی فارس گفت: »فضای شعر آیینی 
در روزگار ما با 40 سال قبل متفاوت است و این تفاوت 
به خاطر حضور شاعری مانند محمدرضا آقاسی است و او 

فاصلۀ میان مخاطبان و شاعران را برداشت.«
 وی افزود:  »احمد بابایی و دیگر شاعران، دنباله روی 
مرحوم آقاسی هستند. مهم ترین کار ما نزدیک  کردن 
با معارف اهل بیت)ع( است و  آیینی  مخاطبان شعر 
این مسئله را در اشعار بابایی می توان دید. بسیاری از 
شاعران، شعر آیینی می سرایند؛ ولی شعرشان به کار 
مخاطب نمی آید و مخاطب از آن استفاده نمی کند و 
صرفاً به درد چاپ در کتاب ها می خورد. تفاوت دیگر این 

وی افزود: »شاعران جوان بدانند که شعر اهل بیت)ع( کم 
نیست و الزم نیست برای اثبات خود دست به عملیات  
انتحاری بزنیم. شعرگفتن برای اهل بیت)ع(، فضلیت 
است. آنچه سبب شد احمد بابایی در چشم من بزرگ 
جلوه کند، جلسات نقد کتاب او بوده است. زیرا شجاعت 
می خواهد که بعد از چاپ شعرها، با تواضع به نقد شعرها 
گوش کنیم؛ اما احمد بابایی این کار را می کند و همین 

سبب شد که او در چشم من بزرگ شود.«

سازوکار غلط ارشاد در ممیزی اشعار آیینی
محمد سهرابی گفت: »وقتی به کتاب احمد بابایی نگاه 
می کنیم، متأسفانه خللی در آن وارد است که آن هم 
به خاطر ممیزی است. به نظر می رسد برخی از ممیزها، 
از سر بی سوادی، به جای ابیات نقطه چین گذاشته اند و 

آن ها را ممیزی کرده اند.«
چاپ،  سازوکار  در  ارشاد  بشود  »اگر  افزود:  وی 
تجدیِدنظر کند یا کار به کاردان سپرده شود تا به ساختار 
شعر آیینی لطمه وارد نشود. کار غلطی در ارشاد، بر روی 
ساز و کار اشعار آیینی صورت می گیرد که ممیز به خاطر 

  محمد سهرابی 
گفت: »وقتی به کتاب 

احمد بابایی نگاه 
می کنیم، متأسفانه 

خللی وارد است که 
آن هم به خاطر ممیزی 
است. به نظر می رسد 

برخی از ممیزها، از سر 
بی سوادی به جای ابیات 
نقطه چین گذاشته اند و 
آن ها را ممیزی کرده اند

  احمد بابایی و دیگر 
شاعران، دنباله روی 

مرحوم آقاسی هستند. 
مهم ترین کار ما 

نزدیک  کردن مخاطبان 
شعر آیینی با معارف 
اهل بیت)ع( است و 

این مسئله را در اشعار 
بابایی می توان دید
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»شعر آیینی همواره این طور بوده که یا با مردم ارتباط 
برقرار نمی کرده یا با مردم ارتباط برقرار کرده است. من 
ردپای نحو کالمی بیدل را در اشعار احمد بابایی دیده ام.«

میرزااسماعیل  محبت  بوی  بابایی،  اشعار  از 
دوالبی حس می شود

امیر مرزبان در ادامۀ این مراسم گفت: »در طول تاریخ، 
هرگاه هنر از اخالق فاصله می گیرد و حسی می شود، 
در  هنر حسی  و  آغاز شده  انسانی  فجایع  و  جنگ ها 
تشنج آفرینی در اجتماع بی تأثیر نبوده است؛ اما در اسالم، 
وقتی سخن از زیبایی می آید، مراد همان هنر بوده که با 

اخالق توأم است.« 
وی افزود: »حرف هنر تقرب به پروردگار است و 
این تقرب با شعر آیینی روی می دهد. من هر شعری از 
احمد بابایی شنیدم، اخالق شیعی در آن به چشم می آید. 
من در اشعار او بوی محبت میرزااسماعیل دوالبی را 
حس می کنم. برخی شاعران آیینی نکته ای را رعایت 
نمی کنند؛ آن هم این است که در کنار آموخته های فنی 

خود، کمتر به شناخت می رسند.«

شرمندۀ علی اکبرهای خمینی هستیم
از  تقدیر  ضمن  مراسم،  این  پایان  در  بابایی  احمد 
برگزارکنندگان این مراسم گفت:  »اگر راضی نمی شدم 
به خاطر  برگزار شود،  برای من  این عنوان  با  برنامه ای 
این است که ما شرمندۀ علی اکبرهای خمینی هستیم 
و هیچ گاه از این شرمندگی خارج نمی شویم؛ مادامی که 

این شهدا هستند.«
او در پایان سخنانش، شعری با مضمون مدافعان 
حرم قرائت کرد. در پایان این مراسم، از احمد بابایی تقدیر 

و تجلیل به عمل آمد.

است که شاعر آیینی امروز به وقایع روز جهان واکنش 
نشان می دهد که این مسئلۀ مهمی است.«

شعر فارسی از آغاز تا کنون آیینی است
مرتضی امیری اسفندقه، شاعر و پژوهشگر، در بخش 
دیگری از این مراسم گفت: »بر این باورم که شعر پارسای 
فارسی از آغاز تا کنون، آیینی است و آن بخشی که به 
دست ما نرسیده، مطابق با دین و آیین ما نبوده و آن 

بخشی که رسیده، هماهنگ و منطبق بوده است.«
 وی افزود: »هرگاه شعر فارسی خواسته یا ناخواسته 
از گردنۀ آیینی خارج شده، نیمایی پیدا شده و منبع شعر 
فارسی را با انگشت سبابۀ شعرش نشان دهد تا دوباره به 

مسیر بازگردد.«
شاعر مجموعۀ ولی دوشنبه آه گفت: » شعر آیینی به 
نوع خاصی از شعر گفته می شود که هم تصریح دارد و هم 
تلمیح؛ تصریح در اشعار آیینی، به اسامی است و تلمیح 
اشاره به گوشۀ چشم دارد. شعری که احمد بابایی در 
محضر رهبر انقالب خواند، هم تصریح داشت و هم تلمیح 
که خب، بعد از تمام شدن شعرش هم آفرین شنید، هم 
خیلی خوب و هم عالی؛ زیرا شعرش هم پیکره دارد و 

هم پیام.«
امیری اسفندقه در پایان گفت: » یکی از آرزوهای 
مرحوم محمد قهرمان در آخرین دیداری که با او داشتم، 
این بود که سبک صائب در میان جوانان بروز داشته باشد. 
احمد بابایی در زمرۀ شاعرانی است که تتبع سبک صائب 

را در دستور طبع شاعرانه اش دارد.« 

ردپای بیدل در اشعار احمد بابایی
مصطفی محدثی خراسانی در بخشی از این مراسم، با 
اشاره به چالشی که شعر آیینی با آن روبه رو بوده،  گفت: 

  امیری اسفندقه 
گفت: » یکی از 
آرزوهای مرحوم 
محمد قهرمان در 
آخرین دیداری که با 
او داشتم، این بود که 
سبک صائب در میان 
جوانان بروز داشته 
باشد. احمد بابایی از 
زمرۀ شاعرانی است 
که تتبع سبک صائب 
را در دستور طبع 
شاعرانه اش دارد.«

  امیر مرزبان گفت: 
»حرف هنر تقرب به 
پروردگار است و این 
تقرب با شعر آیینی 
روی می دهد. من 
هر شعری از احمد 
بابایی شنیدم، اخالق 
شیعی در آن به چشم 
می آید. من در 
اشعار او بوی محبت 
میرزااسماعیل دوالبی 
را حس می کنم. 
برخی شاعران آیینی 
نکته ای را رعایت 
نمی کنند؛ آن هم 
این است که در کنار 
آموخته های فنی 
خود، کمتر به شناخت 
می رسند.«
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خبر

سادات، از سوی نشر نارگل به چاپ دوم رسید.
کتاب عبد صالح خدا، خاطرات رهبر معظم انقالب 
اســالمی از زندگی و سیرۀ مبارزاتی امام خمینی )ره(، 
با حمایت مرکز اسناد انقالب اسالمی، به همت مؤسسۀ 

جهادی صهبا منتشر شد.
سازمان بســیج حقوق دانان، کتاب والیت در قرآن را 

هم زمان با ماه نزول قرآن، روانۀ بازار کتاب کرد.
کتاب رفـــاقت به ســبک تانــک اثر داود امـــیریان، 
به تـــازگی، به زبان عــربی ترجمـــه و در لبنان منتـشر 

شد.
شش کتاب شــهیدان همت، حمید باکری، مهدی 
باکری، ناصر کاظمی، کالهدوز و چراغچی، از مجموعۀ 
نیمۀ پنهان ماه در آستانۀ ماه مبارک رمضان و نمایشگاه 

قرآن، تجدید چاپ شد.
کبــری  خدیجــة  ام ّالمؤمنیــن  خصائــص  کتــاب 
علیهاالســالم،  کتاب حامیة الرســول و کتاب محبوبة 
المصطفــی به همــت انتشــارات طوبای محبــت، به 

مناسبـت وفات حضـرت خـدیجه )س( منتـشر شـد.

کتاب های خبرساز
ترجمۀ کتاب جعبه های کادویی با ویراستاری حسین 

فتاحی، از سوی نشر قدیانی منتشر شد.
چاپ هشــتم کتاب توقف ممنوع، مجموعۀ بیانات 
مقام معظــم رهبــری، در قالب مدلــی مفهومی برای 
رسیدن به تولید علم، از سوی انتشارات شهید کاظمی 

منتشر شد.
سه جلد از مجموعۀ ســیرۀ عملی اهل بیت )ع( که 
به امام حسین )ع(، امام ســجاد )ع( و امام زمان )عج( 

اختصاص دارد، از سوی نشر سبط اکبر منتشر شد.
ســراب سکوالریســم در کویر ایران نوشتۀ مصطفی 

اسکندری، به همت دفتر نشر معارف منتشر شد.
کتاب آدم شدن چه مشکل! اثر سیدحسین هوشی 

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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کتــاب نیســتان مجموعه نمایشــنامۀ من ســقراط 
مجروح را دوســت دارم، مجموعه ای از نمایشنامه های 

سعید تشکری را در 180 صفحه منتشر کرد.
مهارت های زندگی خانوادگی در آیینۀ آیات و روایات، 
نوشــتۀ زهرا آیت اللهی از سوی پژوهشــگاه فرهنگ و 
معارف اســالمی و دفتر نشــر مارف قم به چاپ ســوم 

رسید.

هم زمان با ســالروز رحلت جانگداز بنیان گذار کبیر 
انقالب اســالمی، حضــرت امام خمینــی )ره(، رمان 
پدر، پسر، روح الله نوشتۀ ابراهیم حسن بیگی، به همت 
انتشارات کتاب جمکران، در آستانۀ چاپ دوم و ترجمه 

قرار گرفت.
سه کتاب از ســیزدهمین مجموعه انتشارات روایت 

فتح با نام مدافعان حرم به چاپ رسید.
کتاب عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
نخستین دفتر از مجموعه ای پنج جلدی با عنوان نقش 
و رسالت زن است که به همت انتشارات انقالب اسالمی 

منتشر شده است.
نشر آرما کتاب تو را معراجی بر نی، نوشتۀ سیدعلی 

شجاعی را برای بار دوم تجدید چاپ کرد.
نــگارش کتــاب نیمۀپنهــان مــاه: شــهید نورعلی 
شوشتری به روایت همسر شهید به قلم مریم عرفانیان به 
پایان رسیده است و از سوی انتشارات روایت فتح منتشر 

خواهد شد.

دفتر نشــر معارف کتاب ماهیت سرمایه داری مدرن 
نوشتۀ شهریار زرشناس را منتشر کرد.

کتاب صحیفۀ سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی 
نوشــتۀ مهدی احمدی فراز، از سوی دفتر نشر معارف 

به چاپ دوم رسید.
مجموعه شعر کتاب ســرودۀ فاضل نظری در عرض 

یک ماه به فروش 25هزار جلدی رسید.
رمان مالقات در شــب آفتابی به قلم علی مؤذنی در 
پنجمیــن پویش مطالعاتی روشــنا، به چــاپ دوازدهم 

رسید.
تیزر کتاب مالقات در شــب آفتابی نیــز به تلویزیون 
رســید. تیــزر تلویزیونــی مالقــات در شــب آفتابی به 
تهیه کنندگی پویش روشــنا و کارگردانی باشــگاه فیلم 

سوره تولید شد.
کتاب هویزه شــامل روایت و گــزارش لحظه به لحظۀ 
چهار شــاهد عینی از عملیات نصر از سوی انتشارات 

روایت فتح به چاپ می رسد.
کتاب ســالمت جنســی در جامعۀ اسالمی با تأکید 
بر نقش رســانۀ ملی به قلم ابراهیم شفیعی سروستانی 

منتشر شد.
کتاب به همین ســادگی شــامل خاطراتی از ازدواج 
شــهدای دفــاع مقــدس و انقالب اســالمی از ســوی 

انتشارات روایت فتح، منتشر می شود.
مریم زندی با تازه ترین مجموعه اشــعارش با عنوان 
حوصلــه ام پیش تو جامانده اســت که کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشــر کرده است، به 

کتابفروشی ها آمد.
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ادبی پروین اعتصامی، یازدهمین جشنوارۀ بین المللی 
شعر فجر و نهمین جایزۀ ادبی جالل آل احمد منصوب 

کرد.

اســتاد حمید سبزواری، شــاعر پیشکسوت انقالب 
به دلیل کهولت ســن و بیماری، بامداد روز شــنبه 22 
خرداد، در ســن 91سالگی، در بیمارســتان تریتا، دار 

فانی را وداع گفت.
مجمع ناشــران انقالب اســالمی در پــی این اتفاق 

ناگوار، پیام تسلیتی صادر کرد:
خبر درگذشــت استاد حمید سبزواری، شاعر بلندآوازۀ 
معاصر، بسیار تألم برانگیز و جانکاه بود و اهالی فرهنگ 
و هنر و شــعر را حقیقتًا متأثر کرد. این هنرمند مؤمن و 
مجاهد که قریحۀ سرشار و قدرت شعری ممتاز خود را 
با اراده و عقیده ای پوالدین گره زده بود، منشأ تولید آثار 
فاخر و ماندگاری در تاریخ شعر و سرود انقالب اسالمی 
شد که بسیاری از سروده های ایشان، دست مایۀ تولید 

آثار تصویری و صوتِی اثرگذاری شد.
از ویژگی های بارز این شاعر ارجمند، ثبات قدم بود که 
ودیعۀ خداوند به بندگان باایمانش است. استاد حمید 
سبزواری با عزمی راســخ و ایمانی مثال زدنی، همواره 
در گــذر از صحنه ها و فتنه های مختلف تاریخ انقالب، 

پشتیبان ولی فقیه و نظام اسالمی بود.
مجمع ناشران انقالب اسالمی، درگذشت این شاعر 
انقالبــی و مؤمــن را به همــۀ اهالی فرهنــگ و هنر 
تسلیت می گوید و از خداوند مّنان، رحمت و مغفرت 

برای ایشان مسئلت می کند.

کتاب نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تربیت 
دینی فرزندان به قلم مرتضی نظری از ســوی انتشارات 

قطران منتشر شد.
راهکارهای علمی و عملی حضرت  آیت  الله  العظمی  
خامنه ای)مّدّظله العالی( دربارۀ  پویش و گسترش زبان 
و ادبیات فارســی، بــا عنوان امین زبان و ادب پارســی 

منتشر شد.

شخصیت های خبرساز
امام خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در دیدار 
رئیس و نمایندگان مجلس دهــم گفتند: »در موضوع 
فرهنگ، نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاه های 
فرهنگی به چشــم می خــورد؛ زیــرا در تولیــد کاالی 
فرهنگی مفیــد و جلوگیری از تولیــد کاالی فرهنگی 

مضّر، کوتاهی هایی انجام می شود.«
احمد عربلو از تألیف داستان های کوتاه خود با زمینۀ 
طنز، تحت عنوان قصه های شــیرین فرهاد خبرداد که 
قرار اســت از سوی انتشارات مدرســه، روانۀ بازار کتاب 

شود.
مرتضی ســرهنگی در جلســۀ مشــترک بــا فعاالن 
فرهنگــی عرصۀ دفــاع مقدس گفت: »شــاه کلید کار 
تاریخ شفاهی، مصاحبه گر است. وقتی ما خاطرۀ خوب 
نداشته باشیم، نمی توانیم توقع کتاب خوب، نمایشنامۀ 
خوب و فیلم خوب داشــته باشــیم. نمی گویم نیست؛ 
هســت؛ اما نســبت آن یک به صد اســت؛ پس باید در 
این عرصه، مصاحبه گرانی فعال، باذوق و خالق تربیت 

کنیم.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، طــی حکمی، 
ســیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی را به عنواِن 
رئیس سی امین دورۀ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

منصوب کرد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مهدی قزلی را به عنوان دبیــر اجرایی هفتمین جایزۀ 
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چــاپ و تولید کتــاب و... دربرمی گیــرد. نیلی در 
ادامۀ این نامه، به گزارش های کارشناســِی کتاب 
کــه در ســامانۀ کارشناســی مجمع ناشــران تهیه 
شده، اشــاره کرده و گفته است که این گزارش ها 
به قصــد اصالح و کمک به دســت اندرکاران امر در 
مجموعۀ دولت تهیه شــده است و به همین  خاطر، 
محتــوای آن ها تاکنون رســانه ای نشــده اســت و 
بنایــی هم بر رسانه ای شدنشــان نیســت. شــایان 
ذکر اســت گــزارش مذکور کــه در اختیــار وزارت 
ارشــاد قــرار گرفتــه اســت، گزارشــی از وضعیت 
کتاب های روان شناســی، علــوم اجتماعی، دین، 
ادبیات داســتانی و شــعر، فلســفه و عرفان، تاریخ 
و کودک ونوجــوان اســت کــه بخش هایــی از آن، 
پیش تــر هم از ســوی مجمــع ناشــران در اختیار 

وزارت ارشاد قرار گرفته است.«
مدیــر تولیــد تیــزر ســینمایی رؤیای نیمه شــب 
گفت: »کل هزینۀ ســاخت تیزرهای مسابقۀ کتاب 
و زندگی از محل فروش کتاب ها تأمین می شــود.«

علــی رمضانی، مدیرکل منابع نهــاد کتابخانه ها 
از صــرف اعتبــار 150میلیارد ریالی بــرای خرید 
2500 عنوان کتاب و 150 عنوان نشریه به منظور 
تجهیــز کتابخانه های عمومی سراســر کشــور، در 

سال 94 خبر داد.

خبرساز ناشران 
انتشــارات روایــت فتــح هم زمــان بــا برگــزاری 
نمایشــگاه قــرآن در مصــالی امــام خمینــی، از 
24خردادمــاه تا 8تیرماه در راهروی چهار، حضور 

یافت.
مجموعــه ای  به تازگــی،  شــهرقلم  انتشــارات 
از داســتان های ابراهیمــی بــرای کــودکان را در 
مجموعــه ای بــا عنــوان یادگارهای نــادر ابراهیمی 
منتشــر و در بــازار کتاب، توزیع کرده اســت. این 
ابراهیمی،  مجموعه عالوه بر قصه هــای خواندنی 
با تصویرگری هــای زیبای بهترین تصویرگران ایران 

همراه شده است. 
مؤسســۀ فرهنگــی ایمــان جهــادی صهبــا در 
قــرآن  بین المللــی  نمایشــگاه  بیســت وچهارمین 
کریم با آثار خود شــرکت کرد. این ناشــر که اغلِب 
آثــارش در ارتباط با رهبر معظم انقالب اســت، در 
ایــن دوره از نمایشــگاه قرآن کریم، بــا تمامی آثار 
خود شــرکت کــرد و آثار خود را بــه مخاطبان ارائه 

مدیــر عامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان گفــت: »هیچ اجبــاری نیســت بچه ها 
به کانون بیاینــد؛ زیرا امکانات مختلف در کشــور 
ایجاد شــده تــا از فعالیت های فرهنگی اســتفاده 
کننــد و کانــون مدعــی پرکــردن اوقــات فراغــت 

نیست.« دانش آموز  13میلیون 
نماینــدۀ ولــی  فقیه در نیــروی قدس ســپاه از 
ترجمــۀ ۱۰ اثر شــاخص ادبیات دفــاع مقدس به 

داد.  زبان های مختلف خبر 
احمد شــاکری، نویســنده، با انتقــاد از جریان 
سیاســت گذاری فرهنگی در کشــور، آن را ملّون و 
متزلزل در طــی ادوار مختلف خواند و گفت: »در 
چنین شــرایطی، مؤثرترین گام بــرای رونق کتاب 
و کتاب خوانی، شــکل گیری جریانی خودجوش از 

است.« نویسندگان  سوی 

احمــد شــهریار، شــاعر و مترجــم، از ترجمه و 
انتشــار دو کتاب حاوی سروده های علی رضا قزوه 
و محمدجواد آســمان در هندوســتان و پاکســتان 

خبر داد.
میثــم نیلــی، مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب 
اســالمی، نامه ای بــا محوریت ولنــگاری فرهنگی 
در حــوزۀ کتــاب، خطــاب بــه دکتر جنتــی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی نوشــت. نیلــی در این 
نامه، با اشــاره به اینکه چنــدی پیش، رهبر معظم 
انقالب نســبت بــه ولنگاری در حــوزۀ فرهنگ، از 
دســتگاه های مســئول گالیه کردند، گفته است: 
»حوزۀ کتاب نیز ماننــد حوزه های دیگر فرهنگی، 
از ایــن پدیــدۀ مذمــوم، َبری نیســت و متأســفانه 
در بــازار، شــاهد تولیداتی هســتیم کــه مؤّید این 

تلخ اند.« واقعیت 
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اسالمی در این 
نامــه، تصریــح می کند کــه ولنــگاری فرهنگی در 
حوزۀ کتاب، فقط به ممیزی و دادن یا ندادن مجوز 
به کتاب ها خالصه نمی شــود و حوزۀ وسیع تری را 
اعــم از وضعیت عرضۀ کتاب در کتابفروشــی های 
رســمی و غیررســمِی مجازی و حقیقــی، وضعیت 
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فرهنگی رخدادهای  اطالعیه 
ششــمین جشــنوارۀ بین المللی شعر انقالب در 
بخش های مســابقۀ ملی و مســابقۀ بین المللی، در 

دی ماه۹۵، در شهر شیراز برگزار می شود. 
مؤسســۀ نمایشــگاه های فرهنگــی ایــران، بــر 
از تحلیــل اجتماعی  به دســت آمده  نتایج  اســاس 
جمعیت بیســت ونهمین نمایشگاه کتاب تهران، از 
رضایت 70درصدی بازدیدکننــدگان از جابه جایی 

آن از مصلی به شــهر آفتاب خبر داد.
کتــاب  ملــی  نمایشــگاه  هفتمیــن  فراخــوان 
دفــاع مقدس از ســوی ســازمان حفظ آثار و نشــر 

ارزش های دفاع مقدس ســپاه و بسیج اعالم شد.
تمامــی ناشــرانی کــه حداقــل ۱۰ عنــوان اثر با 
موضوعــات ادبیــات پایــداری و مقاومــت، دفــاع 
مقــدس به چــاپ رســانده اند، می تواننــد در این 
نمایشــگاه شــرکت کنند. در ضمن، ناشــرانی که 
تعداد عناوین آن ها کمتر از ۱۰ عنوان اســت، می
 توانند آثار خود را توسط سایر ناشران عرضه کنند.
عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن نمایشــگاه باید 
تــا  مــرداد   ۲۷ چهارشــنبه  از  را  خــود  مــدارک 

کنند. ارسال  ۱۰ شهریور  چهارشنبه 
مســابقۀ کتــاب و زندگــی تــا پایان شــهریورماه 
تمدید شــد. ضمــن اینکه تعداد شــرکت کننده در 
هفته هــای یازدهم و دوازدهــم دور چهارم، 1209 
نفــر بود کــه اصفهان و خراســان رضــوی اکثریت  

جوایــز این دو هفته را به خود اختصاص دادند.
فراخــوان اولین دورۀ مســابقه اینترنتــی برنامۀ 
تلویزیونی شــابک، بــا هدف ترویــج فرهنگ انس 
با کتاب و کتاب خوانی منتشــر شــد. این مســابقۀ 
کتاب خوانــی بــا محوریــت خوانــدن بخش هــای 

دلخواه از کتاب رؤیای نیمه شــب برگزار می شود.
۲۵ شــهریور، نمایشــگاه آثــار منتخــب دومین 
همایــش پژوهشــی و کاربــردی هنــر و تبلیــغ بــا 
محوریــت کتاب آرایی در فرهنگ و تمدن اســالمی 
از ســوی مرکــز فرهنگــی هنــری دفتــر تبلیغــات 

برگزار می شود. اسالمی حوزه علمیه قم 
هم زمان با رونمایی از پوســتر »دومین جشنوارۀ 
ادبی خاتم« ویژۀ داســتان کوتاه، با موضوع پیامبر 
رحمــت، ایــن دوره رســمًا کار خود را آغــاز کرد. 
رئیــس شــورای راهبردی جشــنواره خاتــم گفت: 
»پارســال اعالم شــد که دومیــن دورۀ جشــنوارۀ 

داد.
بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان تهران مجموعــه ای از کتاب های این بنیاد 
را ویژۀ مخاطبــان کودک و نوجوان در برنامۀ »مهر 

نیایش« عرضه کرد.  و 
فروشــگاه  در  مهــر  ســورۀ  کتاب هــای  تعــداد 
اینترنتی دیجی کاال بــه حدود 160 کتاب چاپی و 

رسید. الکترونیک  کتاب   6
فروشگاه کتاب افق که سال گذشته طرح خرید 
کتاب از مشــتریانش را اجرا کرد، امســال نیز این 
طرح را از 1تیرماه تا 31شــهریورماه اجرا می کند. 
طبق این طرح، مشــتریان می توانند در طول این 
مــدت، کتاب های نشــر افق را کــه پیش تر خریده 
و خوانده انــد، بــا یک ســوم قیمت پشــت جلد، به 
کتابفروشــی شمارۀ یک این ناشــر، واگذار کنند و 
در ازای آن کتاب، محصوالت موجود در کتاب افق 
یا پول نقــد دریافت کنند؛ به شــرط آنکه کتاب ها، 

چاپ نشــر افق و سالم و تمیز باشند.

گروه کــودک و نوجــوان انتشــارات بین المللی 
فانوس دریایــی، پس از توســعۀ فعالیت های خود 
در کشــورهای اســپانیایی زباِن آمریکای التین، با 
اخذ مجوز رســمی از دولت برزیل، فعالیت خود را 
با انتشــار نخســتین کتاب ایرانی به زبان پرتغالی، 
در برزیل آغاز کرد. این گروه در روزهای گذشــته، 
کتــاب تو را خدا آفرید بــه نویســندگی و تصویرگری 
خانــم مهرانه جندقی به زبان پرتغالی ترجمه کرده 
و در شــهر ســائوپائولو، مرکــز فعالیت انتشــارات 

بین المللی فانوس دریایی، منتشــر کرد.
مؤسســۀ فرهنگی هنــری شهرســتان ادب قصد 
دارد دورۀ آموزشی عناصر داســتان را برگزار کند. 
در این دورۀ 10جلسه ای، هنرجویان با 10 عنوان 

از عناصر اصلی نگارش داســتان آشنا می شوند.
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شــخصی خود را با هم به اشتراک بگذارند.
همایــش ادبی »قــدس مــا را آزاد خواهد کرد« 
در تــاالر مهر حــوزه هنری، با حضور شــاعرانی از 
ایــران و کشــورهای منطقــه، به همــراه تجلیل از 
تالش های مجید صفاتاج، نویســنده و محقق و نیز 
با رونمایــی از چند کتاب با موضــوع قدس برگزار 
شــد. در مراســم رونمایی از چند کتاب با موضوع 
قــدس، پیام فرمانده ســپاه برای نویســنده ای که 
دانشــنامه فلســطین را تألیف کرده اســت، قرائت 
شــد؛ سرلشکر پاسدار جعفری از تالش های مجید 

کرد. تقدیر  صفاتاج 

چهاردهمیــن دورۀ جایــزۀ ادبــی قلــم زرین در 
تــاالر مهر حوزه هنری، بــدون برگزیده به کار خود 
پایان داد. در بخش داســتان بزرگ ســال، مشترکًا 
کتاب پایان یک نقــش از جالل توکلی و ادواردو از 
بهزاد دانشگر تقدیر شــدند. در بخش شعر کودک 
و نوجوان، ســه کتاب مشــترکًا تقدیر شدند. تلنگر 
باران ســرودۀ حمیدرضا شکارسری، در فصل های 
خانه، سرودۀ داوود لطف الله و از نوک خودکار من 
گل می چکد از سیدســعید هاشمی تقدیر شد. در 
بخش شعر بزرگ سال، کتاب بهانه ها سرودۀ پروانه 
نجانتی از انتشــارات شهرســتان ادب تقدیر شــد. 
در بخــش نقد و پژوهــش ادبی، کتاب جســتاری 
در اصالح شناســی و مبانی داستانی دفاع مقدس 
از احمد شــاکری، تقدیر شــد. در بخش داســتان 
کــودک و نوجوان، ســه کتــاب بازگردانده شــده، 
نوشتۀ انوشــه منادی، شــاهزاده خانمی در مترو، 
نوشــتۀ محدثه گودرزنیا و آخرین مرخصی، نوشتۀ 

شدند.    تقدیر  برزگر  عقیل 

»خاتم« در ســطح بین المللی، برگزار می شــود که 
شــرایط آن محقق نشد؛ ولی تالشــمان این است 
که آن را در ســطح فارسی زبانان دنیا توسعه دهیم.

دبیر یازدهمین دورۀ انتخاب کتاب ســال سپاه، 
از برگــزاری آئین اختتامیۀ ایــن دوره در 7مهرماه 
خبــرداد و گفــت: »تاکنــون حــدود 400 اثــر از 
ســوی پاســداران اهل قلم، به دبیرخانــه راه یافته 
و پاســداران تا 31تیرماه فرصــت دارند آثار خود را 

کنند.« ارسال 

اســتان  فرهنــگ  اهالــی  از  جمعــی  باحضــور 
چهارمحــال و بختیــاری، روز دوشــنبه 14تیرماه، 
آئیــن رونمایــی و آغاز به فعالیت دیــوار دانایی  در 
محــل پاتوق کتاب و زندگی شــهرکرد برگزار شــد. 
دیــوار دانایــی که به همــت پاتوق کتــاب و زندگی 
شــهرکرد راه اندازی شده اســت، قرار است محلی 
باشــد برای اهالی کتاب تــا کتاب هــای کتابخانۀ 

خط اخبار / خبر
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پروندۀ ویژه
گفت وگو

20

   ما اینجا در گروه 
زبان و ادبیات عرب، 
یک لیسانس ترجمه 
داریم، یک فوق 
لیسانس ترجمه و یک 
دکتری ترجمه؛ اما 
اینکه خروجی این کار 
چیست، تعریف شده 
نیست؛ یعنی برای 
ما، در سطح گروه، 
تعریف شده نیست 
که ما به چه جهتی 
می خواهیم برویم و 
چه پیشنهادی را قبول 
کنیم و چه پیشنهادی 
را قبول نکنیم و چه 
کتاب هایی را به آنان 
معرفی نماییم

  اما فکر الئیک را 
به صورت غیرمستقیم 
دارند مطرح می کنند؛ 
فکر فمینیستی مطرح 
می کنند و خیلی روی 
این مسئله توجه 
نمی شود؛ چون آن ها 
می دانند که چگونه 
کار کنند و چگونه 
این افکار و اندیشه ها 
را در لفاف های خاص 
و در گفتمان خاصی 
مطرح کنند که ایجاد 
حساسیت نکند

صدای عزت ایران را باید »ازفارسی« و 
»به فارسی« ترجمه کنیم

گفت وگو با دکتر محمدعلی آذرشب

حسین شاهمرادی

»همین حاال تشریف بیاورید.« این پاسخی بود که دکتر آذرشب به درخواسِت مالقات ما داد. ما هم، مثل دفعات قبل، بدون نیاز به هیچ تشریفات 
خاصی، در گروه ادبیات عرب دانشگاه تهران، میهمانش شدیم و او با چهره ای بّشاش، در دفتری که همیشه درش باز است، میزبان ما شد. دکتر 
آذرشب سال ها مترجِم عربِی مقام معظم رهبری بوده است. در حین گفت وگو، گهگاه، گریزهایی هم می زد به شیرینی ها و سختی های ترجمه 
برای کسی که خودش کاماًل به ریزه کاری های زبان عربی مسّلط است. این استاد زبردست ادبیات عرب که آثار درخشان فراوانی از متفکران 
ایرانی را به عربی ترجمه کرده و در اختیار عرب زبان ها قرار داده است، از هزارتوِی ترجمه و همچنین بایدها و نبایدهای این حوزه برایمان گفت. این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.  

تمام کارهایش جهت دار است و می خواهد به یک جهت 
معین و به نتیجۀ خاصی برســد و هدف خاصی را دنبال 

می کند.
االن احساس می کنم مترجمین ما عموماً جهت و 
هدف و مقصد خاصی را ندارند که دنبال آن بروند و کتابی 
که متناسب با آن جهت و هدف خاص باشد، دنبال کنند؛ 
بلکه به طور اتفاقی کتابی را می پسندند و ترجمه می کنند؛ 
البتــه به دالیلی که عــرض می کنم، ما مدت هاســت 

مترجمان برجسته و خاص نداریم.
به نظرم می رسد بازار ترجمه، بازار آشفته ای است و 
گاهی، بعضی از کتاب هایی که ترجمه می شود، محتوای 
مذهبی ندارد و گاهی ضدمذهب است. ممیزی در وزارت 
ارشــاد وجود دارد؛ منتها این ممیزی ها برای یک سری 
مسائل خاص منظور شده است؛ اما فکر الئیک را به صورت 
غیرمستقیم دارند مطرح می کنند؛ فکر فمینیستی مطرح 
می کنند و خیلی روی این مسئله توجه نمی شود؛ چون 
آن ها می دانند که چگونــه کار کنند و چگونه این افکار 
و اندیشــه ها را در لفاف های خاص و در گفتمان خاصی 

مطرح کنند که ایجاد حساسیت نکند.
به همیــن جهــت، گاهی کتاب هایــی که ترجمه 
می شود، به نظرم انحرافی است و گاهی مضر نیست؛ ولی 

خب مفید هم نیست.
من خیلی عالقه مند هستم مرکزی ایجاد شود و ما 
دنبال این موضوع هســتیم و سعی می کنیم با همکاری 
چنــد دانشــگاه، کار ترجمــه را تعریف کنیــم و برای 
مترجمین، هدف مشخص کنیم؛ البته این هدف تحمیلی 
نیست. می خواهیم بگوییم چنانچه شما می خواهید کار 
سازنده و خروجی دار داشته باشید، هدف و مقصدی برای 

مسئله ای که ناشران در حوزۀ نشر، شدیداً با آن درگیر هستند، 
مسئلۀ ترجمه اســت؛ چه ترجمه از فارسی و چه ترجمه به 
فارســی. ارزیابی شما از کتاب های ترجمه، به لحاظ محتوایی 

چیست؟
اوالً برای کار ترجمه، هدف مشخصی تعریف نشده 
است که ما چه کارهایی باید انجام بدهیم؛ چه کارهایی 
در درجۀ اول اولویت اســت و چه کارهایی اولویت ندارد 
و الزم نیست انجام شود. در این زمینه، فکر جمعی برای 
این موضوع نشــده است و به همین جهت، هر کس اگر 
کتابی را برای ترجمه مناسب ببیند، ترجمه می کند؛ اما 
با چه هدفی! به نظرم جهت مشــخصی برای کل جریان 
ترجمه تعریف نشده است، بلکه به طور ذوقی و فکری و 

خلق الساعة،  اتفاق می افتد.
 ما اینجا در گروه زبان و ادبیات عرب، یک لیسانس 
ترجمه داریم، یک فوق لیســانس ترجمه و یک دکتری 
ترجمه؛ اما اینکه خروجی این کار چیســت، تعریف شده 
نیست؛ یعنی برای ما، در سطح گروه، تعریف شده نیست 
کــه به چه جهتی می خواهیم برویم و چه پیشــنهادی 
را قبــول کنیم و چه پیشــنهادی را قبول نکنیم و چه 
کتاب هایی را به آنان معرفی نماییم. آن ها به نمایشــگاه 
کتاب می روند و کتابی را پیدا می کنند که به نظرشــان 
می رسد برای ترجمه، خوب و آسان است. ترجمه می شود 
و گاهی هم ناشری را پیدا می کنند و آن را چاپ می کنند. 
می توانم بگویم بازار ترجمه، بازار آشفته ای است و جهت 

ندارد.
به نظر می رسد مترجمین هم زیاد دغدغه ندارند که 
دنبال یک جهت خاص و پاســخ به نیاز خاص بروند. ما 
مترجمینی مانند احمد آرام)ره( داریم. مشخص است که 
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صدای عزت ایران را باید »ازفارسی« و »به فارسی« ترجمه کنیم

  در آمریکا، عده ای 
از مسلمانان جمع 

شده  اند و جریانی را 
برای اسالمی کردن 

معرفت ایجاد کرده اند؛ 
یعنی روان شناسی، 

تاریخ، حتی جغرافیا و 
نیز انسان شناسی. بر 

اساس مفاهیم اسالمی، 
سعی می کنند مطالب را 
ارائه بدهند و افرادی که 
آنجا کار می کنند، افراد 
متخصص، صاحب نظر، 
خبره و عالِم هستند؛ 

این موضوع کمتر 
ترجمه شده یا اصاًل 

ترجمه نشده است

  در ایران، آثار 
خوبی داریم؛ ولی 

احتیاج به ترجمه به 
زبان های مختلف دنیا 

داریم؛ البته به نظر 
می رسد بعد از شهید 
مطهری، برای تولید 

چنین کتاب هایی که 
پیام فراملیتی و گفتمان 

انسانی داشته باشد، 
وقفه ای حاصل شد

فراملیتی و گفتمان انسانی داشته باشد، وقفه ای حاصل 
شد.

اخیراً احساس می کنم جوان هایی در مراکز پژوهشی 
قم، مشغول کارهای خوبی هستند و با سطح زمانه مطلب 
می گویند و مفید است. گفتمانشــان می تواند گفتمان 
فراملیتی و انسانی باشد؛ ولی در ترجمه، به آن توجه نشده 
و رعایت نمی شــود و کسی ایران را نمی شناسد. خالصه 
من تصویر بی نظمی در مسئلۀ ترجمه دارم و کوتاهی های 
متعددی در این مسئله وجود دارد. یکی از مسائل دیگری 
که در مســئلۀ ترجمه وجود دارد، تقویت مترجم درجه 

یک است.

قبل از این، مسئله ای را پیرو بحث قبلی شما بگویم: چند سال 
پیش در شمال آفریقا و جنوب غربی خاورمیانه تحت عنوان 
»بیداری اسالمی« اتفاقی افتاد؛ به محض اینکه این اتفاق روی 
داد، بحث هایی پیش آمد که آیا این بیداری، بیداری اسالمی 
اســت یا بهار عربی و این اتفاق از چه جنسی است؟ و آیا در 
معارف اهل تســنن، چیزی به نام انقالب داریم؟ و... . و از این 
بحث ها و آن زمان آقا خیلی محکم ایستادند و گفتند: قطعًا 

بیداری اسالمی است؛ به فالن دالیل.
اگر با این تحلیل موافق هستید، ما در جایگاِه ایران و مجموعۀ 
دانشمندان و عالمان و اهل علم ایران، برای بیداری اسالمی چه 
کاری می توانستیم بکنیم که نکردیم؟ و چه داشتیم و در اصل، 
سؤال من این است که ما چه داریم که مسلمانان دیگر نقاط 
جهان به آن نیاز داشتند؛ ولی به دست آن ها نرسیده و آیا این 

مستلزم ترجمه است؟
مــا آن زمان دو کار می توانســتیم انجــام بدهیم: 
یکی میراث های اسالمی انقالبی خودشان را احیا کنیم؛ 
مثالً در تونس، شــخصی داشتیم به نام ابوالقاسم شابی، 
شاعر، متفکر و نویسنده که شخصیت عجیبی است. این 
شخصیت جزء شخصیت هایی است که باید کارهای او به 
زبان فارسی ترجمه شــود. این جوان 26ساله فوت کرد 
و میراث بیدارکنندۀ عظیم و جهت دار و اسالمی به جای 
گذاشت که یکی از اشعارش »اذا الشعُب یَوَماً أَراَد الَحَیـات، 
َفال بَُدّ أْن یَْسَتِجیَب الَقـَدر« بود و به صورت شعار در تونس 
درآمــد. در زمان این نهضت ولی، اوالً خود تونســی ها با 
ریشه های فرهنگی خودشان آشنا نیستند؛ به همین جهت، 
وقتــی در مقابل عوامل بازدارنده قرار گرفتند، وا رفتند و 

عقب نشینی کردند.
مسئلۀ دیگر اینکه ما اوالً، می توانستیم کاری بکنیم 
که ریشه های فرهنگی آن ها را زنده کنیم. مثالً در مصر، 
بعد از قیامش، متأســفانه جهتش به ســمت عربستان 
سعودی و آمریکا رفت؛ درحالی که ما می توانستیم افکار 
و اندیشه های ســیدقطب را که مقاالت متعددی به نام 
اســالم آمریکایی دارد، اشاعه دهیم و معرفی کنیم و به 
آن ها بگوییم: »مواظب باشید دنبال اسالم آمریکایی نروید 

خودتان معین کنید؛ اگر خودتان مقصدی ندارید، مقصد 
ما این اســت. مثالً فرض کنید بعضی از مسائل مهم در 
جهان، صورت می گیرد. اینجا در ترجمه، خیلی به آن ها 
توجه نمی شود؛ مثالً تمدن سازی علوم اسالمی که آقا آن 
را مرتب مطرح می کند، در جهان عرب و اروپا، خیلی رواج 
دارد و دربارۀ آن صحبت شــده؛ ولی کتاب های چندانی 
از این موضوع ترجمه نشــده اســت. زمانی مقاله ای از 
شخصیتی مانند مالک بن نبی نوشتم و خدمت مقام معظم 
رهبری دادم. ایشان گفتند: این شخصیتی است که ما از 
دیرباز با او آشنا هستیم و دربارۀ مسئلۀ تمدن سازی، خیلی 
فکر منظمی دارد. مالک بن نبی، شخصیتی الجزایری است 
و االن کتاب هایش را در فرانسه می نویسد و به زبان عربی 
ترجمه می شود؛ ولی به فارسی ترجمه نشده است و کمتر، 

او را می شناسند.
مثالً در آمریکا، عده ای از مسلمانان جمع شده  اند و 
جریانی را برای اسالمی کردن معرفت ایجاد کرده اند؛ یعنی 
روان شناســی، تاریخ، حتی جغرافیا و نیز انسان شناسی. 
بر اساس مفاهیم اسالمی، سعی می کنند مطالب را ارائه 
بدهند و افــرادی که آنجا کار می کنند، افراد متخصص، 
صاحب نظــر، خبره و عالِم هســتند؛ این موضوع کمتر 
ترجمه شده یا اصالً ترجمه نشده است. در انگلیس، یک 
بچه حزب اللهی خوب، استاد دانشــگاه است و جریانی 
را اداره می کنــد که نوآوری های مســلمین در تاریخ را 
معرفی می کند که مسلمانان در تاریخ، چه نوآوری هایی 
داشته اند. کارهای زیادی در این زمینه انجام داده است؛ 
ولی فقط یک کتاب تحت عنوان هزار اختراع از مسلمانان 
در دانشــگاه تهران چاپ و ترجمه شده است؛ شخصی 
به نام آقای سلیم  الحســنی که اصلیت او عراقی است و 
از بچه مســلمان های متعهد و درجه یک است و... از این 
جریانات و افکار و اندیشــه ها در جهان وجود دارد؛ ولی 
کمتر به آن ها توجه شده است که به زبان فارسی ترجمه 

شود.
در ترجمۀ فارســی به عربی، یکی از ارگان هایی که 
در این زمینه خوب کار می کند، بچه های حزب اهلل لبنان 
هستند. آن ها در قالب یک مؤسسۀ چاپ و انتشار و کارهایی 
که در ایران انجام شده است، سعی می کنند به زبان عربی 
ترجمه کنند و کار درستی انجام می دهند؛ منتها به نظرم 
برای ارضای خودشان این کار را انجام می دهند و به عبارتی 
دیگر، برای ارضای بچه های حزب اهلل این کار را می کنند 
نه برای مخاطب عمومی؛ یعنی ذوق آن ها ایجاب می کند 
این کتاب را ترجمه کنند و ذوق خودشان و مجموعه شان 
است و در مجموعۀ خودشان پذیرفتنی و مناسب است؛ اما 

در سطح عمومی، این کتاب صدا ندارد.
در ایران، آثــار خوبی داریم؛ ولی احتیاج به ترجمه 
به زبان های مختلف دنیا داریم؛ البته به نظر می رسد بعد 
از شهید مطهری، برای تولید چنین کتاب هایی که پیام 
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پروندۀویژه/گفتوگو

 ما در معرفی 
افکار و اندیشه های 
اصلی مان کوتاهی 
می کنیم. االن 
آقای خامنه ای در 
ایران، به عنواِن یک 
شخصیت سیاسی، 
معرفی شده است. 
منظومۀ فکری 
ایشان، توجه ایشان 
از سال های مسجد 
کرامت تا اکنون، 
خیلی حرف است. 
به نظرم ایشان از 
معدود افرادی است 
که از همان ابتدا که 
شروع کرد تا االن، 
یک منظومۀ فکری 
عالی دارد و آن 
چیست؟ به نظرم روی 
آن کار نشده است 
و متأسفانه، اگر االن 
می خواهیم دربارۀ 
ایشان صحبت کنیم، 
گویی می خواهیم 
دربارۀ یک شخصیت 
سیاسِی صرف صحبت 
کنیم و می خواهیم 
تبلیغ حکومتی کنیم، 
نه تنها در خارج، 
بلکه در ایران هم 
همین گونه است

با توجه به اینکه بیداری اسالمی مثالی است برای اینکه بدانیم 
ما در اینجا داشــته هایی از معارف اسالم و از معارف انقالب 
داشته ایم که اگر این ها به دست مسلمانان جهان بیفتد و آن ها 
بتوانند از محصول آن اســتفاده کنند، می تواند منشأ اثرات 
خوبی شود. ظرفیت های ما چیست؟ یعنی نیاز آن ها چیست؟ 

در حوزه های دیگر، ما چه جذابیتی داریم؟
مهم ترین جذابیتی که داریم، صدای عزت اســت. یکی 
از مشکالت عمومی امروز مردم، احساس ذلت است که 
آمریکا آن ها را ذلیل می کند. اسرائیل و نظام ها دارند آن ها 
را ذلیل می کنند. صدای عزت از هر جا شنیده شود، مردم 
شــدیداً مجذوب آن می شوند و ما صدای عزت را به نحو 
احســن داریم. چرا مردم مجذوب انقالب اسالمی ایران 
شدند؟ تمام اختالفات مذهبی سنی و شیعه از بین رفت؛ 
حتی اختالفات مســیحی و مسلمان از بین رفت. تقریباً 
تمام کسانی که احســاس عقب نشینی و احساس ذلت 
می کردند، به سمت انقالب اسالمی ایران آمدند؛ به خاطر 
صدای عزت. البته خیلی ســعی شد این صدای عزت را 
با جنگ و تبلیغــات، محاصره کنند؛ ولی صدای عزت از 
شروع انقالب اسالمی تاکنون وجود دارد و سعی می شود 

این صدای عزت را به نحوی، محدود کنند.
مثــالً موضع جمهوری اســالمی در برابــر پروندۀ 
هســته ای، صدای عزتش خیلی قــوی بود. وقتی قضیۀ 
برجام آمد، نباید خالف عزت باشــد؛ یعنی ما باید کاری 
بکنیم؛ به دنیا توضیح بدهیم که رفتن ما به خط برجام، 
به معنــای کنارزدن عزتمان نیســت و در دنیا، این گونه 
تبلیغ کردند که این خالف صدای عزت بوده و به معنای 
عقب نشینی است. ما باید در این زمینه کار کنیم. وقتی 
حزب اهلل بر اسرائیل پیروز شد، سیدحسن نصراهلل در دنیا 
حرف اول را می زد؛ به خاطر اینکه صدای عزتی برخاست 
و خوش بختانه این صدای عزت با ایران پیوند خورده است 
و اگر از حزب اهلل تمجید می شود، گویی از ایران تمجید 

می شود و این خود، فرصت عظیمی برای ایران است.
االن ببینید برای حزب اهلل چه کردند؟ مسئلۀ سوریه 
را به وجود آوردند که سعی کردند در سوریه، جایگاهی را 
که حزب اهلل در جهان داشت، از بین ببرند و وجود حزب اهلل 

را در سوریه، به عنواِن جنگ شیعه و سنی اعالم کردند.
مســئلۀ عزت و کرامت، مســئلۀ مبارزه با استکبار 
جهانی، سوژۀ بسیار عظیمی است که می تواند دل مردم 
سرخورده را به سمت ما جذب کند. می دانید، جهان اسالم 
سرخوردگی دارد و همه این احساس را دارند. ما مکتبی 
داریم ؛ بگذارید دنیا با آن اصول مخالفت کند؛ ولی ما به 
آن اصول پایبند هستیم. البته این اصول را باید خوب و 
متناسب با شــرایط و نیاز روز معرفی کنیم و ضمناً باید 
پایبندی خودمان را به این اصول احیا کنیم و این مسئلۀ 
مهمی اســت که در دنیا وجود ندارد؛ اینکه یک جامعۀ 
مکتبی و پایبند به اصول اعتقادی اش، در دنیا وجود ندارد 

و اسالم صحیح این است.«
بنابراین، یک مقدار میراث گران بها و بیدارکننده و 
رهنمودکننده در شمال آفریقا بود. ما باید سریع دربارۀ آن، 
کار کرده و آن را منتشر می کردیم که نشد. ثانیاً، کارهایی 
که اینجا می توانســتیم انجام بدهیــم، مثالً کتاب های 
شــهیدمطهری، کتاب های علی شریعتی که برای االِن 
دولت ما، بعد از برپایی دولت اسالمی تناسبی ندارد؛ ولی 
برای آن ها تناسب دارد. اتفاقاً من سفری به الجزایر رفته 
بودم، دیدم یکی از رساله هایی که آنجا پیشنهاد می شود، 
دربارۀ افکار و اندیشه های شریعتی است. به آن ها گفتم: 
»علی شریعتی این مقام و شخصیت را دارد، این کارها را 
در ایران کرده است و جایگاهش در ایران این است؛ ولی 
اصالتی که در مطهری داریم، اینجا نیست« و گفتم: »شما 
شهید مطهری را نمی شناسید.« یک سخنرانی یک ساعته 
دربارۀ شهید مطهری برایشان کردم و در نتیجه، رساله 

تغییر کرد به افکار شهید مطهری.«
بنابراین، ما در معرفی افکار و اندیشه های اصلی مان 
کوتاهی می کنیم. االن آقای خامنه ای در ایران، به عنواِن 
یک شخصیت سیاسی، معرفی شده است. منظومۀ فکری 
ایشان، توجه ایشان از سال های مسجد کرامت تا اکنون، 
خیلی حرف است. به نظرم ایشان از معدود افرادی است 
که از همان ابتدا که شروع کرد تا االن، یک منظومۀ فکری 
عالی دارد و آن چیست؟ به نظرم روی آن کار نشده است 
و متأســفانه، اگر االن می خواهیم دربارۀ ایشان صحبت 
کنیم، گویی می خواهیم دربارۀ یک شخصیت سیاسِی 
صرف صحبت کنیم و می خواهیم تبلیغ حکومتی کنیم، 

نه تنها در خارج، بلکه در ایران هم همین گونه است.
خواســتم بگویم ما خودمان را در برابر بهار عربی 
یا بیداری اســالمی آماده نکرده بودیم. به نظر می رسد 
این بیداری اسالمی عبارت است از حرکتی که دیگران 
خواســتند مردم را در یک جهت بســیج کنند. وقتی 
مردم حرکت کردند، دیگران ســعی کردند که میوه اش 
را بچینند. حرکت به نام دین و اسالم و به نام ضدآمریکا 
و ضداسرائیل بود؛ ولی متأسفانه میوه هایش را آمریکا و 

اسرائیل چید و به نظرم، حساب شده بود و اتفاقی نبود.
در نتیجه، عربستان سعودی که سمبل عقب افتادگی 
و اســالم آمریکایی بود، یک دفعــه در جهان عربی وارد 
صحنه شــد و بن علی را نزد خودش نگه داشت و اولین 
دیدار ُمرســی، با عربستان سعودی بود. در یمن، چگونه 
ســناریو را چیدند که عربستان سعودی وارد گود شد و 
کل کشورهای عربی طرفدار عربستان سعودی شدند و 
عربستان سعودی حق به جانب شد. آن ها به عربستان حق 
می دهند و این ها حساب شده بود و ما از پیش بینی آینده 
عقب هستیم. به همین جهت، نمی گویم بیداری اسالمی 
از بیــن رفت؛ ولی تاکنون فعــالً میوه هایش را دیگران 

چیده اند.
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  ترجمه هنر است 
و هنر احتیاج به ذوق 
هنری دارد. این ذوق 
هنری یا باید در افراد 

به صورت طبیعی ایجاد 
شود؛ مانند آقای احمد 

آرام که نه لیسانس و نه 
مدرک ترجمه داشت. 

این عالقه و ذوق است. 
ولی ما نمی توانیم فقط 

بر خودجوشی افراد 
تکیه کنیم. باید تربیت 

کنیم؛ یعنی اگر ذوق 
ندارد، باید در وجود او 

ذوق ایجاد کنیم

  بنده معتقدم 
آوردن دانشجو برای 

لیسانس و فوق لیسانس 
ترجمه، جواب نمی دهد؛ 

چون وقتی برای 
گرفتن مدرک می آید، 

هدف مشخص است 
و ذوق ُکشی می شود 

و ما می خواهیم خارج 
از این محدوده، کار 

دانشگاهی کنیم و بین 
دانشگاه هایی که رشتۀ 
ترجمه دارند، از افرادی 

که در دانشگاه ها 
هستند یا خارج از 

دانشگاه، کالس هایی 
برای تربیت مترجم 

واقعی، نه مترجم 
مدرکی، تشکیل دهیم

چون کتابی که نوشته شــده باشد، برای مردم جذاب تر 
است تا کتابی که ترجمه شده باشد. بنابراین، نام مترجم را 
حذف می کنند؛ کتاب جامعه و تاریِخ شهید  مطهری را در 

دو جلد چاپ کردم و در بیروت، چاپ شد.
بنابراین، جایگاه مترجم و ترجمــه باید ارج نهاده 
شود. در زمان احمد آرام، این مسئله خیلی ارزش داشت. 
مدت هاست که خیلی مبتذل شده است؛ یعنی اگر به من 
بگویند: »مترجــم«، به من برمی خورد؛ ولی خوش بختانه 
اخیراً تاحدی، هدایت شــده است؛ مثالً در جایزۀ فارابی 
بخشی را برای مترجم برتر گذاشتند که به اشتباه، بنده 
را به عنوان مترجم برتر معرفی کردند. مثالً در دانشکدۀ 
عالمه طباطبایی،    برای قدردانی و تقدیر و ارج دادن، به 
مترجمین پیشکسوت توجه می شود که باز به اشتباه، بنده 
را معرفی کردند. لذا بــرای ارج نهادن به جایگاه مترجم، 

حرکت هایی دارد انجام می شود.
ایــن موضوع درحال صورت گرفتن اســت و ما هم 
داریم روی آن کار می کنیم. بنده معتقدم آوردن دانشجو 
برای لیســانس و فوق لیسانس ترجمه، جواب نمی دهد؛ 
چون وقتی برای گرفتن مدرک می آید، هدف مشــخص 
اســت و ذوق ُکشی می شود و ما می خواهیم خارج از این 
محدوده، کار دانشــگاهی کنیم و بین دانشگاه هایی که 
رشتۀ ترجمه دارند، از افرادی که در دانشگاه ها هستند یا 
خارج از دانشگاه، کالس هایی برای تربیت مترجم واقعی، 
نه مترجم مدرکی، تشکیل دهیم و در این زمینه، سعی 
می کنیم و البته نیاز داریم که در دانشــگاه ها و خارج از 
دانشگاه ها حمایت شویم. االن مترجم وزارت امور خارجه 
یکی از کمترین رده های شغلی آنجاست. این مسئله باید 

تغییر کند.

و در دنیــا، صدایی وجود ندارد کــه همواره دنبال عزت 
مسلمانان و کرامت مسلمانان، دنبال اعالم موضع در برابر 
آمریکا، دنبال حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین 
باشد. مسئلۀ فلسطین مسئله مهمی است که باید روی 

آن کار کنیم.
االن مثالً فرض کنید حمایت از فلسطین از سوی 
ایران را می خواهند روزنه ای معرفی کنند که می خواهد 
به جهان عرب نفوذ کند؛ یعنی قصد دارند تعهد مکتبی 
را به عنواِن منافع معرفی کنند. ما باید روی این مســئله 

کار کنیم.

شــما نکته ای فرمودید که ما مدت هاست مترجم برجسته 
نداریم؛ چرا؟

ترجمه هنر است و هنر احتیاج به ذوق هنری دارد. این 
ذوق هنری یا باید در افراد به صورت طبیعی ایجاد شود؛ 
مانند آقای احمد آرام که نه لیسانس و نه مدرک ترجمه 
داشت. این عالقه و ذوق است. ولی ما نمی توانیم فقط بر 
خودجوشی افراد تکیه کنیم. باید تربیت کنیم؛ یعنی اگر 
ذوق ندارد، باید در وجود او ذوق ایجاد کنیم. چگونه ذوق 
ایجاد کنیم؟ باید جایگاه ترجمه و مترجم را ارج بنهیم. 
االن مثالً کتابی که من در دانشگاه می نویسم، 20 امتیاز 
دارد؛ ولی وقتی ترجمه می کنم، 2 امتیاز دارد؛ یعنی کار 
ترجمه کار آسانی نیست و کار آسان تری از تألیف نیست؛ 
یعنی عالوه بر فکر و مطلب، ذوق و هنر می خواهد؛ یعنی 
ترجمه فکر و هنر و ذوق است؛ در حالی که تألیف، فکر و 

اندیشه و قلم است.
برای من اتفاق افتاده اســت کتابــی را که ترجمه 
می کنــم، می رود بیروت و نام مترجم را حذف می کنند؛ 
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پروندۀویژه/گفتوگو

   باید مؤسسه ای 
وجود داشته باشد 
که هیچ کتاب 
ترجمه شده ای 
چاپ نکند؛ مگر 
اینکه دارای معیار و 
استاندارد و موازین 
خاصی باشد که بشود 
آن را چاپ کرد. 
گمان می کنم ارشاد 
باید این کار را بکند 
و زمانی که مجوز 
کتاب ترجمه شده 
را می دهد، نه فقط 
از نظر محتوایی و 
تعهدی، بلکه از نظر 
فن ترجمه، باید 
کیفیت داشته باشد

  گفتمان هایی 
شبیه گفتمان ما در 
جهان اسالم که مؤید 
گفتمان ماست، باید 
ترجمه کنیم؛ مثاًل 
گفتمان ضدآمریکایی، 
ضداسرائیلی، گفتمان 
بیداری اسالمی، 
گفتمان وحدت 
اسالمی که خیلی 
مسئلۀ مهمی است

از مهم ترین شخصیت ها در تجلیل از مواضع ایران و امام 
و روند کار جمهوری اســالمی ایران نوشته می شود. این 
خیلی مهم است که برای ایرانیان ترجمه شود که احساس 
نکنند فقط خودشان صحبتی را می گویند و دنیا و جهان، 
صحبت دیگری می کند؛ نه، بفهمند که دنیا هم حرف های 

ایران را فهمیده است.
گفتمان دیگران را که مشابه گفتمان ماست، ترجمه 
کنیم؛ مثالً گفتمان ضدآمریکایی. ما فکر می کنیم فقط 
ما گفتمان ضدآمریکایی داریم؛ درحالی که دنیا هم این 
حرف را می زند. از آمریکای التین گرفته، خود آمریکا و 
اروپا تا جهان اسالم. االن یکی از عزیزان در حال نوشتن 
رســاله در رابطه با آمریکا در ادبیات معاصر عرب است؛ 
آن هم فقط فلسطین و لبنان. آن قدر فلسطین زیاد است 
که لبنان را حذف کرد و االن فقط روی فلســطین کار 
می کند. کتاب ضخیمی شده است؛ فلسطینیان دربارۀ 
آمریکا چه نظری دارند؟ گاهی می شنویم که می  گویند 
دنیا به سمت آمریکا رفته است. چرا ما نرویم؟ درحالی که 

دنیا ضدآمریکا و علیه آمریکاست.
گفتمان هایی شبیه گفتمان ما در جهان اسالم که 
مؤید گفتمان ماســت، باید ترجمه کنیم؛ مثالً گفتمان 
ضدآمریکایی، ضداســرائیلی، گفتمان بیداری اسالمی، 
گفتمان وحدت اسالمی که خیلی مسئلۀ مهمی است. 
االن ادبیاتی که در زمینۀ وحدت اسالمی در جهان عرب، 
به ایران منتقل شود، چند جلد می شود که آن ها در زمینۀ 
وحدت اسالمی حرف دارند. مثالً گفتمان روز اسالم، یعنی 
معرفی اسالم بر اساس مفاهیم روز که ما به این نیاز داریم. 
ببینید عرب ها ارتباط تنگاتنگ بیشتری با اروپا و فرانسه 
و انگلیس دارند؛ یعنی تقریباً کتابی نیست که در فرانسه 
و اروپا نوشــته شــود؛ مگر اینکه بعد از مدتی می بینید 
ترجمۀ آن در لبنان یا در قاهره صورت گرفته و منتشــر 
شده اســت. این ها از افکار عمومی جهان اطالع دارند و 
در مقابل این افکار عمومی، موضع درست و به روز دارند، 

در بعضی از کشــورها، اطالع دارم خیلی به ترجمه 
اهمیت می دهند و این اهمیت دادن، به انســان روحیه 
می دهد و می فهمد جایگاهی دارد. یعنی االن دوســت 
ندارم فرزندانم بگویند پدرم مترجم اســت! ]می خندد[ 
یعنی ذهنیت عمومی خیلی در این باره خوب نیســت. 
به همیــن جهت، یک مقدار فضــای ترجمه باید فضای 
ارزشــمند و واالیی باشد و ضمناً بازار ترجمه باید از این 
آشــفتگی دربیاید که از این ابتذال خارج شود. یعنی اگر 
مردم به ترجمه، به دید کم نگاه می کنند، به خاطر وجود 

این بازار آشفتۀ ترجمه است.
 باید مؤسســه ای وجود داشته باشد که هیچ کتاب 
ترجمه شــده ای چاپ نکند؛ مگر اینکــه دارای معیار و 
استاندارد و موازین خاصی باشد که بشود آن را چاپ کرد. 
گمان می کنم ارشاد باید این کار را بکند و زمانی که مجوز 
کتاب ترجمه شده را می دهد، نه فقط از نظر محتوایی و 
تعهدی، بلکه از نظر فن ترجمه، باید کیفیت داشته باشد. 
به نظرم، ما می توانیم درجۀ ترجمه را افزایش دهیم و مانند 

سابق، مترجمان خوبی به وجود بیاوریم.

در کشورهای مختلف، موضوعات و محتواهای خوبی وجود دارد 
که ممکن است به درد ما بخورد. به هرحال، کشورهای مختلف، 
فرهنگ ها و نقاط قوت محتوایی ویژه ای دارند که کشورهای 

دیگر می توانند از آن استفاده کنند. 
به نظر شما در حوزۀ کشــورهای عربی و در میان متفکران و 
فرهیختگان این کشورها، چه محتوایی وجود دارد که می توان 

آن ها را به فارسی ترجمه کرد؟
چند محور بیان می کنم که نیاز داریم از بیرون به سمت 
کشورمان منتقل شود؛ یکی مسئلۀ شناخت حقیقی ایران 
است. ما گاهی فکر می کنیم دنیا ضدایران در حال حرکت 
اســت؛ به خاطر تبلیغات زیاد ضدایرانی در شــبکه های 
ماهواره ای و رســانه ها، افکار عمومی جهــان ضدایران 
است؛ درحالی که  بهترین کتاب ها و مهم ترین کتاب ها 
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  مسلمانان متعهد 
جهان عرب نسبت به 

ما، به روزتر هستند؛ 
نسبت به مسائلی که 

نیاز است و کتاب های 
زیادی هم برای معرفی 

اسالم بر اساس نیازهای 
روز نوشته  اند. خدا 

شهید مطهری را رحمت 
کند؛ زیاد دنبال این 

مسئله بود و می گفت: 
»اسالم را براساس 

نیازهای روز معرفی 
کنید.« 

  عبدالوهاب عزام، 
شخصیت بسیار واالیی 

است که باید به ایرانیان 
معرفی شود؛ چون 

بزرگ ترین خدمت را 
به ادبیات فارسی و 
فرهنگ ایران کرده 
است؛ آن هم با دید 

متعهدانۀ اسالمی و با 
دید مکتبی. بنیان گذار 

گرو ه های فارسی در 
مصر هم ایشان بود. 

االن کل دانشگاه های 
مصر، زبان و ادبیات 

فارسی دارد. بعضی ها 
تا سطح فوق لیسانس 

و بعضی ها تا سطح 
دکتری هم وجود دارد 

و پایه گذار تمام این 
گرو ه ها ایشان بود

هم احســاس می کنند باید به ادبیات عرب توجه کنند؛ 
همان طور که آن ها به ادبیات فارسی توجه دارند.

بنابراین، شنیده می شــود که می گویند چرا ما به 
ادبیات و زبــان عرب توجه داریم؟! اما آن ها به ادبیات ما 
توجهی ندارند. نــه، آن ها توجه دارند، ما خبر نداریم. در 
عربستان سعودی، کل دانشکده هایشان علوم فارسی دارند 
و این هم تصمیمی است که در جامعۀ عرب گرفته شده 
که زبان فارســی باید تدریس شود. بنابراین، محورهای 

زیادی است که باید توجه شود.

برای ُحسن ختام این مصاحبه هم سؤالی دارم. شما در بحث 
ترجمه، سال ها کنار آقا بودید و کمک می کردید. از خاطرات 

این سال ها چیزی هست که برایمان بگویید؟
خاطرات زیادی دارم؛ ولی االن حضور ذهن ندارم. کسی 
که با آقا عربی کار می کند، دردسرش خیلی زیاد است؛ 
چون ایشان خیلی به زبان عربی مسلط هستند. من ترجمه 
می کنم؛ ولی وقتی ایشان ترجمه را می خوانند، خیلی از 
کلمات را تغییر می دهند و خوب هم تغییر می دهند و این 

نشان دهندۀ تسلط ایشان به زبان عربی است.
گاهی یک کلمه ترجمه می کنم و ایشان می گویند: 
»به نظرم این کلمه درست نیست«. می گویم: »آقا، درست 
اســت.« می گویند: »خودت صاحب نظر هستی؛ درست 
اســت.« بعداً می فهمم نه، درست نیست و حرف ایشان 

درست است ]می خندد[
خاطرۀ دیگر اینکه ایشان گاهی مطلبی را می نویسد 
و یکی، دو بیت شــعر به مطلب اضافه می کنم که خود 
ایشان می دانند و می گویند: »اضافه کردی؟ خیلی خب.« 
آن وقت خودشان بدون این شعر می خوانند؛ ولی من در 
ترجمه، با شعر می خوانم و وقتی آقایان می آیند با ایشان 
صحبت کنند، می گویند: »آقا احسنت، دو بیت شعر هم 
گفته اید!« ]می خندد[ خودشان هم به من می گویند: »من 

اصالً نگفته بودم.
من چون خیلی با روال و آهنگ آقا آشــنا هستم، 
ترجمۀ هم زمان می کردم. بعضی ها می گفتند: »خب، آقای 
آذرشــب از رو ترجمه می کند.« یکی از اساتید اینجا بود. 
یک نفر به او گفت که آقای آذرشب از رو ترجمه می کند. 
او هم گفت: »بنده خدا!  خود آقا از روی نوشــته صحبت 
نمی کند. چطور آقای آذرشب از رو ترجمه می کند؟« چون 
در زبان عربی، فعل اول می آید نه آخر. وقتی آقا صحبت 
می کند، من می دانم چه فعلی می خواهد به کار ببرد، روال 
کار را می دانم و به کار می برم و احساس می شود من جلوتر 
از آقا ترجمه می کنم و آن ها فکر می کنند که من از روی 

متن، ترجمه می کنم.
آقــا هم لطف خاصی دارند و گاهی در محافل، من 
متوجه کلمه ای نیستم و ایشان تصحیح و اضافه می کنند 

که این هم از الطاف ایشان است.

نه موضع عقب مانده؛ چون خودشان به روز هستند. یعنی 
مسلمانان متعهد جهان عرب نسبت به ما، به روزتر هستند؛ 
نسبت به مســائلی که نیاز است و کتاب های زیادی هم 
برای معرفی اسالم بر اساس نیازهای روز نوشته  اند. خدا 
شهید مطهری را رحمت کند؛ زیاد دنبال این مسئله بود 
و می گفت: »اسالم را براساس نیازهای روز معرفی کنید.« 
جزوه ای در این باره نوشته است که من قبل از انقالب، با 

عنوان اسالم و نیازهای روز ترجمه و چاپ کردم.
این مسئله مهم است؛ آن ها کارهای خیلی خوبی 
برای معرفی اسالم، متناسب با نیازهای روز انجام دادند؛ 
ولی ما باید از آن ها استفاده کنیم و ترجمه کنیم و البته به 
زبان انگلیسی هم نوشته شده و به زبان فرانسه هم نوشته 
شده است. ما یک مقدار باید با جهان عرب بیشتر آشنا 
شویم و اگر پل خوبی به جهان عرب بزنیم، در واقع، پل 
خوبی به اروپا و آمریکا زده ایم؛ چون افکار و اندیشــه ها و 

کتاب های آن ها به سرعت منتقل می شود.
مشــکلی که ما در ایران داریم، مســئلۀ »قومیت و 
اسالمیت« است. گویا می خواهند بین اسالمیت و قومیت، 
تضاد ایجاد کنند. شما یا مسلمان هستید یا ایرانی هستید! 
ما مسلماِن ایرانی هستیم. این مسئلۀ تضاد بین قومیت و 
اســالمیت در جهان عرب، از 80 سال پیش مطرح شده 
بود و مسلمانان متعهد در مقابل آن، کارهای زیادی کردند 
که اسالم موضعش نسبت به قومیت چیست؟ در ایران، در 
این زمینه به نظرم فقط یک کار انجام شده است: خدمات 
متقابل ایران و اســالم و کار دیگری انجام نداده اند و االن 
بر سر زبان بچه ها، مسئلۀ تضاد بین قومیت و اسالمیت 

وجود دارد.
به نظرم این یکی از محورهای مهمی اســت که ما 
می توانیم از جهان اسالم به ایران منتقل کنیم. مثالً یکی از 
کارهای زیبایی است که باید اینجا معرفی شود، کارهایی 
که جهان عرب دربارۀ شــعرا و ادبای ایران انجام داده اند. 
مثالً عبدالوهاب عزام، شــخصیت بسیار واالیی است که 
باید به ایرانیان معرفی شود؛ چون بزرگ ترین خدمت را به 
ادبیات فارسی و فرهنگ ایران کرده است؛ آن هم با دید 
متعهدانۀ اسالمی و با دید مکتبی. بنیان گذار گرو ه های 
فارسی در مصر هم ایشان بود. االن کل دانشگاه های مصر، 
زبان و ادبیات فارسی دارد. بعضی ها تا سطح فوق لیسانس 
و بعضی ها تا سطح دکتری هم وجود دارد و پایه گذار تمام 
این گرو ه ها ایشان بود و نسلی را تربیت کرد که این نسل 
ایــن روند را تا به امروز ادامــه داد؛ یعنی عالوه بر اینکه 
خودش به این موضوع توجه داشت، افرادی را هم تربیت 
کرد و امروز، کسانی که ادبیات فارسی را تدریس می کنند، 
نسل پنجم هستند؛ ادامۀ نسلی که او تربیت کرد؛ ولی او را 
نمی شناسیم! و این خیلی مهم است که ایرانی ها بفهمند 
در قاهره، این همه به ادبیات فارســی اهمیت می دهند. 
این طور خودشــان قطعاً هم توجه بیشتری می کنند و 
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پروندۀ ویژه
گفت و گو

 شناخت مخاطب 
در رابطه با طرح 
مسائل اسالمی مهم 
است که متأسفانه در 
میان کسانی که برای 
تبلیغ اعزام می شوند، 
این نکات رعایت 
نمی شوند؛ ولی اگر 
فهم درستی از باور و 
فرهنگ مخاطب وجود 
داشته باشد، می توان 
امید به اثرگذاری 
موضوع داشت

 یکی از هنرهای 
شهید مطهری این 
بود که تالش می کرد 
مسائل قرآنی و اسالمی 
را در قالب داستان 
برای مخاطب خود بیان 
کند و مخاطب نوجوان 
را با این موضوعات 
درگیر می کند  

مترجم باید آثار مخرِب فرهنگی کتاب را 
برطرف کند

گفت وگو با دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

حسام آبنوس

محمدحسن قدیری ابیانه، مدیر انجمن نخبگان جهان اسالم و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا است. او تجربه های ارزشمندی از 
مواجهه با مردمی دارد که مخاطبان بالقوۀ پیام انقالب اسالمی به شمار می آیند. او که خود، اهل کتاب است، از اقتضائات تولید اثر برای 

مخاطبان برون مرزی و نیاز آنان به محتوا سخن می گوید. در ادامه، گفت وگوی ما را با او می خوانید. 

بیان برخی نکات برای روز اول اسالم آوردن نیست و باید 
به مرور مطرح شــود و اگر در زمان مناسب مطرح نشود، 

ممکن است اثر عکس به جای بگذارد.

در ایــن موضوع ما چقدر مترجم داریم که به کشــور هدف، 
شناخت داشته باشند و اینکه اگر بخواهیم از افراد بومی برای 
ترجمۀ آثار استفاده کنیم، چه راه هایی برای شناسایی آن ها 

وجود دارد؟
اگر بخواهیم دست به ترجمه بزنیم باید از افراد بومی که 
زبان مقصد، زبان مادری شــان باشد، استفاده کنیم؛ زیرا 
آن هایی که در ایران زبان می دانند، شاید ترجمه را بدانند؛ 
ولی فرهنگ کشور مقصد را نمی دانند و طبیعتاً افراد بومی 

بهتر می توانند ترجمه کنند.
یکی از هنرهای شهید مطهری این بود که تالش می کرد 
مسائل قرآنی و اسالمی را در قالب داستان برای مخاطب 
خود بیان کند و مخاطب نوجوان را با این موضوعات درگیر 
می کند و این هنر شهید مطهری است که از مقام علمی 
خود پایین آمده و مطلب را برای مخاطب کودک و نوجوان 
نازل کرده است و ما باید در آثار ترجمه ای نیز به این نکته 

توجه کنیم.
یکــی از نیازهای ما در خارج از کشــور که هنوز بر طرف 
نشده، این است که فرد تازه مسلمان شده هیچ ابزاری برای 
یادگیری نمازخواندن به زبان ساده دردسترس ندارد. فردی 
که عربی نمی داند و در تلفظ ها هم دچار مشــکل است، 
چطور باید نمازخواندن را شروع کند. کتاب هایی که ترجمه 
شده و نماز را آموزش می دهد، با ذکر تمام مستحبات، نماز 
را گفته اند؛ درصورتی که بــرای این فرد باید حداقل ها و 
ضروریات بیان شده باشد. مانند بازی های کامپیوتری که 

در زمینۀ کتاب، چه ظرفیت هایی در آن سوی مرزها وجود دارد 
که ما در امر ترجمه به آن ها بی توجه هستیم و توجه به آن ها 

منجر به موفقیتمان خواهد شد؟
زمینه هــای متعددی وجود دارد که می شــود کار کرد. 
موضوعات مذهبی یکی از آن هاســت. وقتی مترجمی 
می خواهد متنی را مثالً به زبان اســپانیایی ترجمه کند، 
می خواهد از وقتش به نحو احسن استفاده کند و از همین 
رو، سراغ آثار بزرگان می رود و این درحالی است که وقتی 
کسی در ایران می خواهد در موضوعی، مثالً در فقه مطالعه 
کند، نیاز به یک سلسله ذهنیت های علمی و فرهنگی دارد 
که خب، این موضــوع الزاماً برای فرد غیرایرانی موضوع 
مناسبی نیست و صرف اینکه این کتاب از فردی بزرگ 
است، به درد آن ها نمی خورد و ترجمۀ آن برای مخاطب 
غیرایرانی، کمکی به فهم آن ها از اســالم نمی کند؛ مگر 
برای کسانی که در این حوزه به صورت تخصصی مشغول 

تحصیل  هستند.
وقتــی در ایران کســی می گوید: »عاشــورا«، همه به آن 
موضوع آگاهی دارنــد و حتی در خارج از ایران نیز دربارۀ 
آن اطالعاتــی دارند؛ ولی اگر این عبارت را »دهم« ترجمه 
کنیم، حتی در ایران نیز فهم عاشورا از آن به دست نمی آید 
یا گاهی در نقد و محکوم کردن یزید گفته می شــود که 
او ســگ باز و اهل شــراب خواری بود. خب این مسئله در 
خارج از ایران و جهان اسالم امر ناپسندی تلقی نمی شود. 
لذا شناخت مخاطب در رابطه با طرح مسائل اسالمی مهم 
اســت که متأسفانه در میان کسانی که برای تبلیغ اعزام 
می شوند، این نکات رعایت نمی شود؛ ولی اگر فهم درستی 
از باور و فرهنگ مخاطب وجود داشته باشد، می توان امید 

به اثرگذاری موضوع داشت.
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مترجم باید آثار مخرِب فرهنگی کتاب را برطرف کند

 من ندیدم کسی یا 
جایی به توریست هایی 

که به ایران سفر 
می کنند توجه کند و 
روی آن ها کار کند و 

اغلب، برای افرادی 
محصول تولید می شود 

که در خارج از ایران 
زندگی می کنند. ما 

باید کاری کنیم تا یک 
توریست در ایران، 
کتاب هایی انتخاب 

کند که دو ماه بعد از 
بازگشت هم وقتش 
را با انگیزه و عالقه 

بگیرد. من معتقدم اگر 
غیرمسلمانی به ایران 
آمد و غیرمسلمان از 

ایران خارج شد، ما دچار 
خسارت شده ایم

 من برخی ترجمه ها 
را که نگاه کردم، از 

نظر ترجمه سلیس و 
مطلوب نبوده است. مثاًل 

وقتی صحبت از اصول 
دین می شود، با عنوان 
»دگماتسیم« از آن یاد 
شده است؛ درصورتی 
که این عبارت در آنجا 
دارای بار منفی است و 
در ترجمه به آن توجه 
نشده استنیست. اگر 

بشود گفت در علم نیز 
کتاب مقّدس وجود 

دارد، راهنمای آماده 
ساختن کتاب را کتاب 

مقّدس ویراستاران 
می توان خواند

پیدا می کند. در کتاب نیز وضع به همین شــکل است. 
ضمن اینکه باید در میان مردم به واســطۀ کار فرهنگی 
یک نوع مصونیت ایجاد شود و مصون سازی مسئلۀ مهمی 
است. یکی از راه های مصون سازی ایجاد خودباوری است. 
مثالً برای برخی از افراد غرب زده، غربی ها الگو هســتند 
و اگر واقعیت افراد غربی بیان شود، این مصون سازی رقم 

می خورد.

از آنجا که قریب به 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و 
با توجه به اینکه آثاری در زمینۀ انقالب و ارزش های آن تاکنون 
منتشر شده است، شما چقدر آثار ایرانی ترجمه شده را دیده اید 

که این ارزش ها را منتقل کند؟
آثار دینی و مذهبی ترجمه شــده است؛ اما نوع کتاب ها 
مناسب نبوده اند. ممکن است برای ایرانی ها یا کشورهای 
عرب زبان مناســب باشد؛ ولی برای کشوری که مسلمان 
ندارد، این کتاب مفید نیســت و حتی می تواند منجر به 
دورشــدن مخاطب از خواندن کتاب های اسالمی شود. 
همچنین، به نظرم دربارۀ کتاب های خاطرات نوشته شده، 
باید هنگام ترجمۀ آن ها، بازنگری در آن ها صورت بگیرد 

و بررسی شود.
من برخی ترجمه ها را که نگاه کردم، از نظر ترجمه سلیس 
و مطلوب نبوده اســت. مثالً وقتی صحبت از اصول دین 
می شــود، با عنوان »دگماتســیم« از آن یاد شــده است؛ 
درصورتی که این عبارت در آنجا دارای بار منفی است و در 

ترجمه به آن توجه نشده است.
اگر افرادی که در این زمینه توانایی دارند، حمایت شوند تا 
دست به ترجمه و تألیف بزنند، حتماً موفقیت های بهتری 
دست پیدا خواهیم کرد. همچنین، به نظرم باید از ابزار های 
مدرن در نشر استفاده کرد. مثالً تولید کتاب های صوتی یا 
روش های نوین چاپ از جمله روش هایی است که باید از 

آن سود برد.

مرحله به مرحله دشوار می شود و از همان ابتدا، با دشواری 
مرحلۀ آخر روبه رو نمی شود. در مسائل دینی، افرادی که 
محصول تولید می کنند، طوری کار می کنند که انگار برای 
یک بچه مسلمان اثر تولید می کنند و نیازهای مخاطب را 

نمی بینند.
ما باید برای توریست غیرمسلمانی که می خواهد به ایران 
بیایــد، دربارۀ حجاب توضیح دهیــم و علت رعایت آن و 
فلسفه اش را برایش تشریح کنیم. من ندیدم کسی یا جایی 
به توریست هایی که به ایران سفر می کنند، توجه کند و 
روی آن هــا کار کند و اغلب، برای افرادی محصول تولید 
می شود که در خارج از ایران زندگی می کنند. ما باید کاری 
کنیم تا یک توریست در ایران، کتاب هایی انتخاب کند که 
دو ماه بعد از بازگشت هم وقتش را با انگیزه و عالقه بگیرد. 
من معتقدم اگر غیرمسلمانی به ایران آمد و غیرمسلمان از 
ایران خارج شد، ما دچار خسارت شده ایم. ما باید به زبان 
غیرفارسی کار تألیف کنیم و فقط به ترجمه محدود نشویم.

تصور کنید که در فرودگاه فرانکفــورت فضایی به ایران 
اختصاص داده شود تا کتاب به مخاطبان ارائه شود، میان 
دستگاه ها رقابت ایجاد می شــود که این مأموریت و کار 
من اســت؛ ولی اگر گفته شود که در همین فرودگاه امام 
خمینی)ره( فضایی برای عرضۀ کتاب در نظر گرفته شده 

است، هیچ کس حاضر نیست پای کار بیاید.

همان طور که در ترجمۀ زین سو باید به اقتضائات فرهنگی کشور 
هدف توجه شود، در ترجمۀ زان سو نیز باید این مسائل رعایت 
شود؛ ولی اگر قرار باشد یک اثر غیرایرانی در ایران مجوز انتشار 
پیدا کند، باید ایرانی اسالمی شود و خب، شاید دیگر اثری از 

اصل کار نماند. پیشنهاد شما برای این مسئله چیست؟
رعایت فرهنگ کشــور در ترجمه باید صــورت بگیرد؛ 
همان طور که فیلم ها را برای پخش باید سانسور کرد که 
گاهی با سانسور بخشی از بدن بازیگر، فیلم قابلیت پخش 
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پروندۀ ویژه
یادداشت

  نگاهی به وضعیت 
کنونی صنعت ترجمه 
نشان می دهد اغلِب 
فعالیت های پژوهشی 
دانش بنیان در عرصۀ 
ترجمه، به دست گرد 
و غبار کتابخانه های 
دانشگاه ها سپرده 
می شود و به جز اندکی 
از آن ها، نمی تواند 
برای رفع مشکالت 
این صنعت سودمند 
باشد. این عدم 
موفقیت و بهره مندی، 
ریشه در فاصلۀ میان 
دانشگاه تا عالَم واقع 
دارد که همان بازار 
کار است

عرضه می شود، چگونه می تواند گره از مشکالت صنعت 
ترجمه باز کند؟

نگاهی به وضعیت کنونی صنعت ترجمه نشــان 
می دهد اغلِب فعالیت های پژوهشــی دانش بنیان در 
عرصۀ ترجمه، به دســت گرد و غبــار کتابخانه های 
دانشگاه ها ســپرده می شــود و به جز اندکی از آن ها، 
نمی تواند برای رفع مشکالت این صنعت سودمند باشد. 
علت این امر را نمی شود ضعف پژوهش ها دانست؛ بلکه 
این عدم موفقیت و بهره مندی، ریشــه در فاصلۀ میان 

دانشگاه تا عالَم واقع دارد که همان بازار کار است. 
پس باید پلی میان دانشــگاه و نهادهای ترجمه 
ایجاد کرد تــا از این هدررفت انرژی و توان جلوگیری 
شود. اما نهاد ترجمه چیســت و چگونه می تواند این 
خال را پوشــش دهد؟ نهادهای ترجمه در دنیا، شامل 
مؤسســات خدمات ترجمه و انجمن هــای صنفی و 
غیرصنفی مردم نهاد هستند که در قالب های مختلف 
فعالیت می کنند. اما در ایران، نهادهای ترجمه بسیار 
محدود هستند و می توان ادعا کرد هنوز به خوبی تثبیت 
نشده اند. دارالترجمه ها یا دفاتر ترجمۀ رسمی، از جمله 
نهادهای ترجمۀ قدیمی و باســابقه در ایران به حساب 
می آیند که عالوه بر ترجمۀ اسناد و مدارک رسمی، به 
ترجمۀ غیررسمی نیز می پردازند. در چند سال گذشته، 
با توجه به رونق کسب و کار ترجمه، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی نیز با صدور مجوز مؤسسات فرهنگی 
تک منظوره و چندمنظوره، به عرصه معرفی مؤسسات 
خدمات ترجمه ورود پیدا کرده اســت که هنوز تعداد 
مؤسسات موجود با این مجوز بسیار محدود است. اما 
مهم ترین خأل موجود در عرصۀ نهادهای ترجمه، نبودن 

از ســال 1389 و در جریان نخســتین هم اندیشــی 
سراسری فعاالن عرصۀ ترجمه در ایران، مفهومی نو به 
ادبیات علمی ترجمه در ایران گام نهاد: صنعت ترجمه. 
 translation مفهومی که گرچــه در دنیا با عنــوان
industry تازگی نداشت، در ایران نوپا بود و در نتیجه، 

واکنش های مختلفی را در پی داشت. 
صنعت ترجمــه در یــک نگاه، حاصــل پیوند 
میان دانشــگاه به عنواِن تولیدکننــدۀ دانش ترجمه و 
تربیت کنندۀ اصلی مترجم، نهادهای ترجمه در جایگاه 
سامان دهنده و سازمان دهی کنندۀ کسب و کار ترجمه 

و در نهایت، بازار ترجمه است. 
همان طور که پیش از این در یادداشت ها، مقاالت 
و سخنرانی های متعدِد نگارنده در این باب مطرح شده 
است، امروزه دانشگاه ها که در مقاطع مختلف کاردانی 
و کارشناســی با هدف تربیت مترجم و نیز در مقاطع 
کارشناســی ارشــد و دکترا با هدف تربیت پژوهشگر 
مطالعات ترجمه و استاد دانشــگاه به ارائۀ واحدهای 
درسی و جذب دانشجو می پردازند، مسئولیت سنگینی 
را در تهیــۀ منابــع معتبر و غنی بــرای فعالیت های 
دانش بنیــان در عرصه های مختلــف ترجمه بر عهده 

دارند. 
اما مسئلۀ مهم این است که محصوالت آکادمی 
در کجا و چگونه باید به کمک صنعت ترجمه بیایند؟ 
خیل عظیم فارغ التحصیالن دانشــگاهی در رشــتۀ 
ترجمه چگونه می توانند هم خــود از عواید و مزایای 
تحصیالتشان برخوردار شــوند، هم جامعه را از دانش 
و توانایی خود بهره مند ســازند؟ پژوهش پژوهشگران 
مطالعات ترجمه که در قالب مقاله، کتاب و پایان نامه 

جایگاه نظام صنفی
در ارتقای صنعت ترجمۀ ایران

محمدرضا اربابی
مدیر انجمن صنفی مترجمان تهران
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  نبود حمایت های 
حقوقی از مترجمان 

در دعواهای حرفه ای 
با مشتریان، نبودن 

حمایت های مادی در 
روزهای دشوار از یک 

طرف و عدم انجام 
اقدامات زیربنایی 

برای سازمان دهی و 
سامان دهی وضعیت 

شغلی مترجمان از قبیل 
نظام کنترل کیفیت، 

نظام قیمت گذاری 
خدمات ترجمه و ارائۀ 

آموزش های تکمیلی 
از طرف دیگر، سبب 

شده است تا مترجمان 
همچون جزیره هایی 

پراکنده عمل کنند و 
در نتیجه، فعالیت های 

گاه وبیگاه عده ای 
دلسوز، بی نتیجه بماند

صنفی، باید اساس نامۀ تیپ تهیه شده از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررســی کنیم. به موجب 
مادۀ 1 اساس نامۀ تیپ، هدف از تشکیل انجمن صنفی 
این گونه قید شــده است: »در اجرای مادۀ 131 قانون 
کار جمهوري اســالمي ایران و آیین نامۀ انجمن هاي 
صنفي و کانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و 
منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي اعضای 
صنف که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ 

این انجمن صنفي تشکیل مي گردد.«
برخی از وظایف اساسی و عام انجمن های صنفی 

به موجب اساس نامه بدین شرح است:
1. کوشــش در جهــت اســتیفاي حقــوق و 
خواســت هاي مشــروع و قانوني اعضا از طریق ایجاد 

زمینه هاي مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن؛
2. جمع آوري اطالعات، بررســي و تحقیق دربارۀ 

مشکالت، شناخت نیازها و اولویت ها؛
3. همکاري در جهت تأسیس، تقویت و گسترش 
شرکت هاي تعاوني، مربوط به وظایف انجمن به منظور 

برخورداری اعضا از تسهیالت بیشتر؛
4. حمایــت و دفاع از حقــوق و منافع صنفي و 
حرفه اي اعضا از طریق ارائۀ پیشنهاد و جلب پشتیباني 

مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي؛
5. شــرکت در مذاکــرات حرفــه اي با ســایر 
سازمان هاي ذي ربط مشمول قانون و انعقاد پیمان هاي 

دسته جمعي  با سازمان هاي کارفرمایي؛
6. پیوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور 
تشــکیل یا عضویت در کانون مربوط پســاز تصویب 

مجمع عمومی با رعایت مقررات قانوني؛
7. همکاري با ســایر تشکل هاي صنفي مربوط و 

نهادهــای صنفی به منظور حمایــت از حقوق صنفی 
مترجمان بوده است. 

مترجمان از دیرباز در فرهنگ و اندیشــۀ ایران، 
نقشــی بارز و چشــمگیر داشــته اند و همواره معرف 
فرهنگ ایران عزیز به سایر کشورها و آشنایی مردمان 
این سرزمین با فرهنگ سایر ملل بوده اند. این بزرگان 
گرچه همــواره از احترام و وجهــۀ درخور توجهی در 
جامعه برخوردار بوده اند، هرگز متناســب با شــأن و 
جایگاهشان به آنان توجه نشده  است. این امر به ویژه، در 
زمینه های معیشتی یا اجتماعی بیشتر نمود یافته است. 
نبود حمایت های حقوقی از مترجمان در دعواهای 
حرفه ای با مشــتریان، نبــودن حمایت های مادی در 
روزهــای دشــوار از یک طرف و عدم انجــام اقدامات 
زیربنایی برای ســازمان دهی و ســامان دهی وضعیت 
شــغلی مترجمان از قبیل نظام کنترل کیفیت، نظام 
قیمت گذاری خدمــات ترجمه و ارائــۀ آموزش های 
تکمیلی از طرف دیگر، ســبب شده است تا مترجمان 
همچون جزیره هایی پراکنده عمل کنند و در نتیجه، 
فعالیت های گاه وبیگاه عده ای دلسوز، بی نتیجه بماند. 
فعالیت هایی که اغلب، دلی و خارج از چارچوب قانونی 

خود صورت می پذیرفت. 
اما حال، نگاهــی می اندازیم به ماهیت یک نهاد 
صنفی و ظرفیت های آن. به موجب قانون نظام صنفی، 
سامان دهی کســب و کار و انجام حمایت های قانونی 
از اعضــای هر صنف، بر عهدۀ اتحادیه ها و انجمن های 
صنفی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران 
متولــی اصلی صدور مجوز فعالیت انجمن های صنفی 

است. 
برای آشنایی بیشتر با ماهیت و وظایف انجمن های 



30

شمارۀ 12، 13 و 14
خرداد، تیر و مرداد 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه / یادداشت

 یک نهاد صنفی 
مسئولیت سنگینی 
را برای حل بسیاری 
از مشکالت اعضای 
صنف خود دارد. 
این بدان معناست 
که هر انجمن باید 
به آسیب شناسی 
مشکالت جامعۀ 
هدف خود بپردازد و 
با برنامه ریزی، اقدام 
و هماهنگی با سایر 
نهادهای ذی ربط 
در جهت رفع این 
مشکالت بکوشد

  نظام صنفی 
وظیفۀ تعریف 
ویژگی های شغلی یک 
مترجم و مسئولیت 
ارزیابی و پایش 
صالحیت افراد برای 
فعالیت در صنف 
مربوط را داراست

انجام ســایر وظایف و اختیاراتي که به موجب مقررات 
قانوني بر عهدۀ انجمن هاي صنفي قرار داده شــده یا 

خواهد شد.
بــا نگاهی به وظایف اساســی و عام یک انجمن 
صنفی درمی یابیــم که یک نهاد صنفی مســئولیت 
سنگینی را برای حل بسیاری از مشکالت اعضای صنف 
خود دارد. این بدان معناســت کــه هر انجمن باید به 
آسیب شناسی مشکالت جامعۀ هدف خود بپردازد و با 
برنامه ریزی، اقدام و هماهنگی با سایر نهادهای ذی ربط 

در جهت رفع این مشکالت بکوشد. 
همان طور که می دانیم، جامعۀ ترجمه جامعه ای 
وسیع و گسترده اســت که در حال حاضر افراد برای 
ورود به آن، از هیچ فیلتر مشــخصی عبور نمی کنند. 
در نتیجه، در آمارهای ارائه شــده از سوی خانه کتاب 
برای شــش ماهۀ نخست ســال 94 قریب به 3000 
مترجم فعالیت حرفه ای در حوزۀ کتاب داشــته اند که 
مترجمان شفاهی، چند رسانه ای و همکاران در دفاتر 
ترجمۀ رسمی نیز در این شمار نگنجیده اند. با نگاهی به 
خروجی دانشگاه ها که انتظار می رود مترجم باشند، این 
عدد خیلی بی راه نیست. اما آیا واقعاً تمامی این جمع، 
مترجمان تحصیل کرده یا به تجربه آموخته ای هستند 
که صالحیت احراز عنوان مترجمی را داشــته باشند؟ 
ســؤال مهم این است که مترجم کیست؟ چه نهاد یا 

سازمانی مسئولیت تعریف این عنوان شغلی را دارد؟
بی تردید پاسخ این است که نظام صنفی وظیفۀ 
تعریف ویژگی های شــغلی یک مترجم و مســئولیت 
ارزیابی و پایش صالحیت افراد برای فعالیت در صنف 
مربوط را داراســت. این نظام صنفی است که موظف 
است با بهره گیری از مبانی دانش بنیانی و قواعد عرفی 
موجود، ویژگی های مترجم را در کشور تعریف نموده و 
به احراز شرایط اقدام نماید. در این صورت، نظام صنفی 

در قبال اعضای جامعۀ خود پاسخ گو خواهد بود. 
از طرف دیگر، با توجه به وظایف عام و اساســی 
مذکور، هر نهاد صنفی موظف است از تمامی ظرفیت ها 
و امکانات موجود در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی 

برای ارتقای جایگاه اعضای صنف خود بهره بگیرد.
در ادامۀ اساســنامۀ هر انجمــن صنفی با مجوز 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف اختصاصی 
آن انجمن قید می شود. در این بخش اساسنامه، هیئت 
مؤسس انجمن صنفی می تواند وظایفی را که ویژۀ آن 
صنف است، به مجمع عمومی انجمن پیشنهاد نماید. 
یکی از مهم ترین و مؤثرترین تفاوت های انجمن صنفی 
با مؤسسه این است که تمامی تصمیمات و اقدامات با 
تصمیم اعضای هیئــت مدیره ای صورت می پذیرد که 
منتخب مجمع عمومی است. به موجب بند مادۀ 11 
اساســنامۀ انجمن های صنفی، مجمع عمومی برترین 
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  یکی از مهم ترین 
و مؤثرترین تفاوت های 

انجمن صنفی با مؤسسه 
این است که تمامی 

تصمیمات و اقدامات 
با تصمیم اعضای 

هیئت مدیره ای صورت 
می پذیرد که منتخب 

مجمع عمومی است

   اعضای هر انجمن 
صنفی با تصویب 

اساسنامه، انتخاب 
اعضای هیئت مدیره، 

تصویب صورت های 
مالی و گزارش بازرس 
در هر سال، بیشترین 

حد نظارت را بر 
عملکرد اعضای آن 

انجمن دارند و به نحوی، 
مستقیماً بر سرنوشت 

خود نظارت دارند

 تمامی فعالیت های 
نهادهای صنفی از نظر 

مالی وابسته به حق 
عضویت اعضا و شاید 

کمک های داوطلبانۀ 
ایشان باشد

نقش مســتقیم و مؤثری در آیندۀ خود ایفا می کنند. 
تمامی فعالیت های نهادهای صنفی از نظر مالی وابسته 
به حق عضویت اعضا و شاید کمک های داوطلبانۀ ایشان 
باشد. برای مثال، یک انجمن صنفی برای راه اندازی، نیاز 
به یک دفتر برای استقرار و یک یا دو نفر پرسنل دفتری 
دارد که با شــرایط کنونی، اجاره بهای ملک در کشور، 
حداقل به مبلغی حدود 50میلیون تومان سرمایۀ اولیه 
نیاز است. سؤال اینجاست: آیا اعضای یک صنف بدون 
اقدامات اولیۀ اعتمادزا از سوی انجمن صنفی، حاضرند 
چنین سرمایه ای را در اختیار انجمن صنفی خود قرار 
دهند؟ این امر اهمیت و ضرورت عضوگیری گسترده 
را برای انجمن صنفی مشخص می سازد که البته باید 
به طور هم زمان، از ایجاد زمینۀ ورود غیرمتخصصان و 

مشمولین عنوان صنفی مدنظر جلوگیری گردد. 
آنچه گفته شــد، برخی از ظرفیت ها و مشکالت 
پیش ِروی نهاد صنفی برای رفع مشــکالت اعضای آن 

صنف است. 
حال برای آنکــه تصویر واضح تری از نهاد صنفی 
در حوزۀ ترجمه داشته باشیم، به تبیین ابعاد گوناگون 
فعالیت انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می پردازیم 
که نخســتین انجمن صنفی مترجمان کشــور تحت 
مجــوز وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی که در 
اســفندماه 1393، با حضور جمعــی از فعاالن عرصۀ 

رکن هر انجمن حساب می شود که متشکل از اعضای 
اصلی آن انجمن صنفی اســت. این بدان معناست که 
اعضای هر انجمن صنفی با تصویب اساسنامه، انتخاب 
اعضای هیئت مدیــره، تصویب صورت هــای مالی و 
گزارش بازرس در هر سال، بیشترین حد نظارت را بر 
عملکرد اعضای آن انجمن دارند و به نحوی، مستقیماً بر 

سرنوشت خود نظارت دارند. 
نکتۀ بعدی که در این بخش باید به آن پرداخت، 
اینکه آن انجمن صنفی که قرار اســت زیرساخت ها را 
برای فعالیت های حرفه ای مترجمان فراهم آورد، از چه 
منابعی و چگونه می تواند سرنوشت و فردای بهتری را 

برای اعضای جامعۀ خود رقم بزند؟
برای پاســخ به این سؤال نیز بهتر است به فرمت 
اساسنامۀ تهیه شده از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی رجوع کنیم. به موجب مادۀ 7 اساســنامه 
انجمن های صنفی صرفاً از منابع ذیل می توانند جذب 

منابع مالی کنند:
الــف. ورودیــه براي هــر عضو که فقــط براي 

یک باردریافت مي گردد؛
ب. حق عضویت؛

ج. کمک هاي مالي داوطلبانۀ اعضا در حد توانایي، 
به اختیار کمک دهنده.

این نشان می دهد که اعضای صنف در اینجا نیز 
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   تدوین 
استانداردهای ملی 
در حوزۀ صنعت 
ترجمه از قبیل نظام 
رتبه بندی مترجمان، 
استاندارد ملی نقد 
ترجمه، استاندارد 
قیمت گذاری ترجمه 
متون غیررسمی در 
شهر تهران، استاندارد 
ارزش یابی کیفی 
ترجمه و سایر موارد 
با بهره گیری از مبانی 
علمی و دانش بنیان

   برقراری فضای 
تعاملی مؤثر میان 
مترجمان و فعاالن 
عرصۀ ترجمه با 
مسئولین و ارگان های 
دولتی به منظور 
ارتقای جایگاه 
مترجمان و همچنین، 
انعکاس دیدگاه 
مترجمان به ایشان

   صدور مجوز 
فعالیت مترجمان 
غیررسمی در شهر 
تهران از طریق 
برگزاری آزمون های 
سراسری و پایش 
عملکرد آن ها از 
طریق نظام رتبه بندی 
مترجمان در صورت 
عدم مغایرت با 
قوانین جاری و پس از 
استعالم های مربوط

ترجمه تأسیس گردید. 
این انجمن به دنبال برنامه ای چهارســاله و پس 
از آسیب شناســی های دانش بنیــان و اقدامات عملی 
آزمایشی در زمینه های مختلف، تأسیس شد و وظایف 
اختصاصی خود را در قالب این گزینه ها در دستور کار 

قرار داد:
1. تالش بــرای حفظ و حمایت از حقوق صنفي 

اعضا؛
2. تدوین اســتانداردهای ملی در حوزۀ صنعت 
ترجمه از قبیل نظام رتبه بندی مترجمان، اســتاندارد 
ملی نقد ترجمه، استاندارد قیمت گذاری ترجمه متون 
غیررسمی در شهر تهران، استاندارد ارزش یابی کیفی 
ترجمه و ســایر موارد با بهره گیــری از مبانی علمی و 

دانش بنیان؛
3. ایجاد امکانات رفاهی مناسب به منظور اعضا از 
جمله ایجاد صندوق رفاهی، تعاونی مســکن، امکانات 
اقامتی در شــهرهای توریســتی، امکانات ورزشی و 
تفریحی مناســب، تعاونی مصرف و سایر موارد پس از 

اخذ مجوز سازمان های ذی ربط؛
4. ارائــۀ خدمــات مشــاوره ای و حقوقی کافی 
و مناســب جهت اعضا به منظور حفــظ حقوق حقۀ 

مترجمان عضو؛
5. ایجــاد حمایت های جدی و مؤثر از کســب و 
کار مترجمان در شــهر تهران با برقراری ارتباط میان 

مترجمان، نهادهای ترجمه و بازار ترجمه؛
6. ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی مترجمان 
شهر تهران با برگزاری دوره های علمی کاربردی ترجمه 

در شهر تهران؛
7. برقراری فضای تعاملی مؤثر میان مترجمان و 
فعاالن عرصۀ ترجمه با مســئولین و ارگان های دولتی 
به منظور ارتقای جایگاه مترجمان و همچنین، انعکاس 

دیدگاه مترجمان به ایشان؛
8. حمایت از منافع مترجمان شهر تهران، کمک 
بــه ارتقا و تثبیت جایگاه حرفــۀ ترجمه در جامعه و 

اعتالبخشیدن به شأن و منزلت اجتماعي مترجمان؛
9. برگــزاری همایش ها، ســمینارهای علمی و 
کاربردی ملی و بین المللی برای ارتقای ســطح آگاهی 
و دانــش مترجمان و ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر 

میان ایشان؛
10. ارتباط با ســازمان ها، تشــکل ها و نهادهای 
علمی، کســب و کاری و صنفی داخلی و خارجی در 

حوزۀ ترجمه؛
11. سازمان دهی کسب و کار و گردش کار میان 

مترجمان و اعضای جامعۀ ترجمه؛
12. تدوین و اجرای منشــور اخــالق حرفه ای 
مترجمان در شهر تهران به منظور ایجاد فضای رقابتی 

سالم و ایفای حقوق و تکالیف مترجمان؛
13. حمایت از طرح های دانش بنیان و علمی در 

حوزۀ صنعت ترجمه؛
14. ایجاد امکانات رســانه ای مناســب صنعت 
ترجمه به منظور انعکاس مناسب رویدادهای ترجمه در 

شهر تهران؛
15. تالش بــرای برقراری انــواع بیمه های ویژۀ 

مترجمان؛
16. صدور مجوز فعالیت مترجمان غیررسمی در 
شــهر تهران از طریق برگزاری آزمون های سراسری و 
پایش عملکرد آن ها از طریق نظام رتبه بندی مترجمان 
در صــورت عدم مغایــرت با قوانین جــاری و پس از 

استعالم های مربوط.
نگاهــی اجمالی به وظایــف 16گانۀ این انجمن 
صنفی، نشان می دهد که معضالت و مشکالت اصلی 
صنعت ترجمۀ کشور به خوبی شناسایی و احصا شده و 
به طور کلی می شود این وظایف را در پنج گروه اصلی 

زیر دسته بندی کرد:
 استانداردســازی فعالیت ها بر اســاس مبانی 

دانش بنیان؛
 بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی مترجمان؛

 کارآفرینی؛
 آموزش؛

 سامان دهی فعالیت های صنفی مترجمان.
همان طور که از این وظایف برمی آید، اجرای دقیق 
این برنامه ها نیازمند صرف زمان و منابع مالی مناسب 
است، می تواند بهبود چشمگیری را در صنعت ترجمۀ 

کشور ایجاد نماید. 
صنعــت ترجمه بی تردیــد ابــزار موازنۀ قدرت 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران است و توجه ویژه 
به جایگاه ترجمه و مترجمان، ثمرات بسیاری را برای 

کشور به دنبال خواهد داشت. 
قطعاً انجمن صنفی مترجمان شهر تهران که در 
طول یک ســال فعالیت خود، توانســته تا حد درخور 
توجهی امید و انگیزه را برای بهبود در جامعۀ ترجمه 
احیا کند، می تواند الگوی مناســبی برای توسعۀ نگاه 

صنفی به صنعت ترجمه باشد. 
مشــاهدۀ اقدامات این انجمن که در وبگاه آن به 
نشانی www.tiat.ir قابل پیگیری است، حاکی از آغاز 
راهی دشــوار، اما پرامید است که با تدبیر ویژۀ اعضای 
جامعه ترجمه، فردایی زیبــا و پررونق را برای جامعه 

ترجمه رقم می زند. 
امید اســت با برقراری پیوند عمیق تر میان ســه 
رکن صنعت ترجمه، یعنی دانشگاه ها، نهادهای ترجمه 
و بازار، صنعت ترجمه ای پویا و راهبردی شکل گرفته 
و زمینه های تعالی فرهنگی ایران اسالمی فراهم گردد. 
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 از جمله چالش های 
خرد قابل بررسی در 

موضوع آشفتگی بازار 
کار مترجمی کشور، 

توانش ناکافی مترجمان 
معرفی شد. ازآنجاکه 

در حال حاضر، تربیت 
مترجم به عهدۀ دانشگاه 

است، بنابراین، دور 
از ذهن نیست ضعف 

دانش آموختگان ترجمه 
را محصول فضای 

آموزشی این رشته و 
نتیجۀ عملکرد نادرست 
نظام آموزش دانشگاهی 

بدانیم

بعد، آشنایی با فنون ترجمه، تمرین کافی در زمینۀ ترجمه 
و شکوفایی ذوق و عالقه به ترجمه در دانش پذیران، عنوان 
شــده است. مطابق با آن، فارغ التحصیالن این دوره باید 
قادر باشند منابع و متون علمی و ادبی زبان انگلیسی را 
به نحو مطلوب به فارسی برگردانده و نیز بتوانند معارف 
اسالمی و فرهنگ ایرانی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. 
بازار کار این رشــته نیز در این سند، حوزه های اقتصاد، 
صنایع، بانک ها، وزارتخانه ها و تمامی مؤسسات خصوصی 
و دولتی و تجاری دارای روابط بین المللی و نیز رسانه ها 
معرفی شده اند. همچنین، از مفاد این سند برمی آید که 
تربیت مترجم کتبی و شــفاهی، هــر دو در این برنامه، 
مدنظر بوده است )سند برنامۀ درسی کارشناسی مترجمی 

انگلیسی،  ص1تا5(.
محورهای اصلــی برنامۀ درســی دورۀ مترجمی 
انگلیســی، محورهــای ســه گانۀ 1. یادگیــری زبان و 
ادبیات فارسی و انگلیسی؛ 2. زبان شناسی و 3. ترجمه/
ترجمه شناســی در نظر گرفته شده است که با توجه به 
ضرورت تقدم یادگیــری زبان دوم و ســپس، انتخاب 
واحدهای ترجمه، محورهای یادگیری زبان و زبان شناسی 
در ابتدای برنامۀ دو سال اول آموزش قرار می گیرند و پس 
از آن، دروس ترجمه در قالب محور سوم ارائه می شود که 

خود شامل گرایش های متعددی است.
با نگاهی به برنامه، جامعیت آن به لحاظ محتوایی 
آشکار می شود. برای تک تک واحدهای تخصصی ارائه شده 
در برنامه، مابه ازایی در بازار کار ترجمۀ کشور وجود دارد. 
برای مثال، درس ترجمۀ مکاتبات و اسناد، کامالً مرتبط با 
آموزش مترجم برای مراکز رسمی ترجمه )دارالترجمه ها( 
در کشور است یا دروس خواندن و ترجمۀ متون مطبوعاتی 
و ترجمه های سیاســی و اقتصادی، به مباحث مرتبط با 

اعظم غالمی: در بحث آسیب شناسی، مؤلفه های فراوانی 
دخیل اند که بررسی و تحلیل تک تک آن ها در جستاری 
واحد،  امکان پذیر نخواهد بود. اما آنچه مسلم است، هرگونه 
آسیب شناســی می تواند راهگشای معضالت موجود در 
حوزۀ مرتبط باشد. نوشتار حاضر تالشی در راستای تحقق 
این هدف اســت. مؤلف در نوشتاری جداگانه، به بررسی 
وضعیت بازار کار کنونی مترجمی در کشور و فرصت های 
شــغلی موجود برای این حرفه پرداخــت. آنچه از این 
مبحث دریافت شد، نشان از نابسامانی حوزۀ کسب وکار 
ترجمه داشت که منتج از سیاست گذاری های نابسندۀ 
خرد و کالن حرفۀ مترجمی تشخیص داده شد. از جمله 
چالش های خرد قابل بررســی در موضوع آشفتگی بازار 
کار مترجمی کشور، توانش ناکافی مترجمان معرفی شد. 
ازآنجاکه در حال حاضر، تربیت مترجم به عهدۀ دانشگاه 
است، بنابراین، دور از ذهن نیست ضعف دانش آموختگان 
ترجمه را محصول فضای آموزشــی این رشته و نتیجۀ 
عملکرد نادرست نظام آموزش دانشگاهی بدانیم. از این 
منظر، مباحث متعدد دیگری از قبیل بسندگی واحدهای 
آموزشــی، نحوۀ اجرای برنامۀ درسی، ویژگی مدرسان، 
چگونگــی ارزیابی محصول ترجمــه و الزامات آن و نیز 
کفایت منابع آموزشی رخ خواهد نمود. گفتمان کنونی، 
ســعی دارد موارد ذکرشده را به اجمال و تا جایی که در 

حوصلۀ نوشتار حاضر بگنجد، بررسی کند.
سند برنامۀ درسی کارشناسی مترجمی انگلیسی 
آخرین بار در دویستمین جلسۀ شورای عالی برنامه ریزی، 
مورخ 1369/4/17، بازنگری و تصویب شد2 و شامل سه 
فصل مشخصات اصلی، برنامه و در نهایت، سرفصل هریک 
از دروس ارائه شده است. هدف از این برنامه در وهلۀ اول، 
کسب مهارت های چهارگانۀ زبان انگلیسی و در مرحلۀ 

آسیب شناسی آموزش ترجمه در ایران1
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 نیاز اساسی برای 
همۀ شاخه های شغلی 
رشتۀ مترجمی در 
ابتدا، توانش زبانی 
قوی، هم در زبان 
مادری و هم در زبان 
دوم خواهد بود و 
اولویت توانش برای 
این دو زبان، در 
سویگی ترجمه تعیین 
می گردد. برای مثال، 
مترجم فارسی زبانی 
که از فارسی به زبان 
دیگر ترجمه می کند، 
بیش از مترجمی که به 
فارسی ترجمه می کند 
نیازمند آشنایی با زبان 
دوم خود خواهد بود

 تسلط بر زبان 
مادری در حوزۀ 
ترجمه آموزی، از 
الزامات بنیادی این 
کنش است و بدون آن 
عمل ترجمه به واقع، 
امکان پذیر نخواهد 
بود. در واقع، مترجم 
باید در ساخت و 
کاربردهای زبانی و نیز 
اصول و سبک های 
ادبی گذشته و حاِل 
زبان مادری اش، تبحر 
کافی داشته باشد تا 
بتواند برگردان های 
درستی به دست دهد

است، نشانگر وجود نقصان در برنامۀ درسی است؛ به ویژه 
اینکه متأسفانه امروز، دانش ادبی و زبانی دانشجویان از 
زبان مادری خود، در سطح نازلی قرار دارد. حقیقت امر 
این است که بیشتِر دانشجویان، با ادبیات کالسیک کشور 
بیگانه اند و از ادبیــات معاصر نیز چیز زیادی نمی دانند. 
هرچند تحقیقات زیــادی در این باره و در حوزۀ ادبیات 
فارســی صورت گرفته است، صحت این امر را به راحتی 
می شــود با طرح چند پرسش ســاده درک کرد. کافی 
است از دانشجویان خواسته شود داستانی را از شاهنامه 
بازگو کنند؛ یا دربارۀ تعدادی از شخصیت های شاهنامه 
اطالعاتی بدهند؛ یا حتی خوانش درستی از متون نظم 
و نثر کالسیک فارسی ارائه نمایند. به راحتی متوجه عمق 
فاجعه خواهیم شد. در رابطه با ادبیات معاصر نیز وضعیت، 
تفاوت بــارزی نمی کند، فقط معدودی از دانشــجویان 
هســتند که با زبان و ادب فارسی معاصر آشنایی نسبی 
دارند. مشکل وقتی بیشتر نمایان می شود که بدانیم تسلط 
بر زبان مادری در حوزۀ ترجمه آموزی، از الزامات بنیادی 
این کنش است و بدون آن عمل ترجمه به واقع، امکان پذیر 
نخواهد بود. در واقع، مترجم باید در ساخت و کاربردهای 
زبانی و نیز اصول و سبک های ادبی گذشته و حاِل زبان 
مادری اش، تبحر کافی داشته باشد تا بتواند برگردان های 
درستی به دست دهد. پرسش اینجاست دانشجویی که 
دایرۀ واژگان باالیی در زبان مادری خود ندارد و از گنجینۀ 
عظیم و البته فخیم واژگان فارسی بهرۀ چندانی نبرده و 
با سبک های گفتاری و نوشتاری متنوع آن آشنا نیست، 
چگونه می تواند متنی سره و بایسته ارائه دهد که درخور 
خوانندۀ فارسی زبان و با قابلیت درک آسان باشد؟ دربارۀ 
برگردان به زبان خارجی هم وضع به همین منوال است، 
با این تفاوت که اینجا کار مترجم فارسی زبان دوچندان 

تربیت مترجم برای مراکز رسانه ای می پردازد. همچنین، 
درس ترجمۀ متون اقتصادی به همراه درس نامه نگاری، با 
توجه به سرفصل هایی که برای آن ها تعریف شده است، 
می شود به عنواِن دروس پایه برای تربیت مترجم متون 
بازرگانی و تجاری باشــد. واحدهای ترجمه شــفاهی  و 
ترجمۀ نوار و فیلم نیز در این برنامه دیده می شود. نکتۀ 
حائز اهمیت دیگر این اســت که موضوع جامعیت این 
برنامه در عین اینکه از نقاط قوت آن محسوب می شود، 
می تواند از جمله موضوعات نقد آن هم باشد که مسلماً در 

ادامه، بیشتر بدان پرداخته خواهد شد.
نیاز اساســی برای همۀ شــاخه های شغلی رشتۀ 
مترجمــی در ابتدا، توانــش زبانی قوی، هــم در زبان 
مــادری و هم در زبــان دوم خواهد بود و اولویت توانش 
برای این دو زبان، در ســویگی3 ترجمه تعیین می گردد. 
برای مثال، مترجم فارســی زبانی که از فارســی به زبان 
دیگر ترجمه می کند، بیش از مترجمی که به فارســی 
ترجمه می کند نیازمند آشنایی با زبان دوم خود خواهد 
بود. چنین مترجمی باید تاآنجاکه ممکن است، به تمام 
همایندهای واژگانــی، اصطالحات و تعبیرات ضمنی و 
نیز مباحث فرهنگی زبان دوم خود تسلط داشته باشد تا 
بتواند برگردانی مقبول و اصطالحاً طبیعی به دست دهد. از 
طرفی، به نظر می رسد در طراحی واحدهای یادگیری زبان، 
تمامی جوانب امر مدنظر طراحان برنامه بوده است؛ ولی 
تجربه نشان داده است که در عمل، نتیجه ای پذیرفتنی 
از هدف این واحدها به دست نمی آید که همانا زبان آموزی 
پیشرفتۀ دانشجویان بوده است. به عالوه، تعداد واحدهای 
اندکی که به زبان فارسی اختصاص یافته، در برنامۀ درسی 
مترجمی که فارسی یک پای ثابت جفت های زبانی برای 
تمام رشــته هاِی مترجمِی زبان هاِی خارجی در کشور 
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  بیشتِر سرفصل های 
ارائه شده برای واحدها، 

به ویژه واحدهای 
تخصصی ترجمه 

صراحت کافی ندارند. 
این مطلب از آن جهت 

حائز اهمیت است که 
رشتۀ تربیت مترجم 
از جمله علوم نوین 

بوده است و بنابراین، 
نیازمند ارائۀ دقیق ابعاد 

آموزشی خواهد بود

  همان طور که 
قبالً اشاره شد، برنامۀ 

درسی کنونی از 
جامعیت محتوایی 

خوبی برخوردار 
است. اما این جامعیت 
به زعم منتقدین، کمی 

بیش ازحد معمول به نظر 
می رسد و لذا، می تواند 

از کارایی و بهره وری 
برنامه کم کند؛ چرا 
که جامعیت بیشتر، 

پیچیدگی بیشتر ایجاد 
می کند

  به روزنبودن 
روش های تدریس در 

دانشگاه ها، از جمله 
معضالت عمدۀ آموزش 

عالی در اغلِب رشته های 
مهارتی کشور است 

که باید برای آن، 
چاره اندیشی فوری شود 

تا خروجی دانشگاه ها 
پاسخ گوی نیاز مشاغل 

مرتبط باشد

دیدگاه عملی و حرفه ای مباحث درسی، باعث نارضایتی 
آنان شده و آنچه عمالً مغفول مانده، عالیق دانشجوست 
که مشــخص نبودن ارتباط میان مباحث مطرح شده در 
برنامۀ درسی دانشگاه و بازار کار ترجمه نیز به آن دامن 
می زند. مؤید آن هم انتقاد همیشگی دانشجویان ترجمه از 
پراکندگی موضوعات آموزشی و در نتیجه، ناکارآمدبودن 
واحدها در برنامه است. با چنین نقدی، نیاز جدیدی در 
آموزش این رشته مطرح می شود و آن هم تخصص گرایی 
است. البته میان صاحب نظران این رشته، چه در دانشگاه 
و چــه در بازار کار، در این زمینه، اجماع وجود ندارد. اما 
تجربۀ سی سالۀ این برنامه و بازخورد دانشجویانی که آن 
را گذرانده اند، نشان می دهد تعریف گرایش برای رشتۀ 
مترجمی، برای آنان خوشــایند است. هرچند نمی شود 
دربارۀ نتیجۀ برنامه هایی با گرایش های خاص آموزشی نظر 
قطعی داد، بازخورد برنامه های جدید مترجمی که بعضاً 
دارای گرایش هستند و در دانشگاه های علمی کاربردی 
کشــور در حال اجراست، سطح رضایت مندی بهتری را 
نســبت به برنامۀ مصوب قدیمی دانشگاه های دولتی و 

خصوصی آشکار می کند.
البته شــایان ذکر است این برنامه به واسطۀ قدمت 
سی ســالۀ خود، در برخی مباحث علمــی جدید، فاقد 
محتواســت. از آن جمله می شــود به نبودن واحدهای 
مربوط بــه تکنولوژی های جدید در حــوزۀ عمومی و 
تخصصی ترجمه اشاره کرد؛ مانند مباحث ترجمۀ ماشینی 
و فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی. همچنین، اغلِب 
فارغ التحصیالن، حین تحصیل با منشــور اخالقی و نیز 
مباحث حقوقی حرفۀ خود، آشنایی الزم را پیدا نمی کنند 
و به محــض ورود به بازار حرفه ای ترجمه، این کمبود در 
رفتار حرفه ای آنان بســیار خودنمایی می کند. از موارد 
دیگر کمبودهای برنامۀ درســی مترجمی انگلیسی در 
دورۀ کارشناسی، بحث نبود توانش عمومی4 بازار کار در 
فارغ التحصیالن این رشــته است. بدان معنی که برخی 
مهارت هــای ارتباطی و رفتارهای حرفــه ای وجود دارد 
که خاص یک رشته دانشگاهی نیستد؛ اما جزو الزامات 
مشترک اکثریت مشاغل در بازار کار است؛ مانند توانایی 
انجام کار گروهی؛ فن بیــان و نگارش؛ مهارت های کار 
با کامپیوتر؛ مدیریت پــروژه؛ مدیریت زمان؛ خالقیت؛ 
انعطاف پذیری؛ انتقادپذیری؛ تعهد اخالقی و... . هرچند 
ایــن موضوعات الزامــاً در واحدهــای خاصی تدریس 
نمی شــود، روش های تدریس و یادگیری باید به نحوی 
باشد که این مهارت ها را تمرین و القا کند. این درحالی 
است که به روزنبودن روش های تدریس در دانشگاه ها، از 
جمله معضالت عمدۀ آموزش عالی در اغلِب رشته های 
مهارتی کشور است که باید برای آن، چاره اندیشی فوری 
شود تا خروجی دانشگاه ها پاسخ گوی نیاز مشاغل مرتبط 

باشد )غالمی، 1392، ص 216(.

است؛ زیرا عالوه بر اینکه باید در زبان مادری خود از همه 
جهات، مهارت کارآمدی داشته باشد، الزم است در تمامی 
ابعاد زبان دوم هم، حتی االمکان ُخبره گردد. لذا همواره 
و از همان ابتدا، بحث کم اهمیت شمرده شــدن نقش و 
تأثیر زبان فارسی، از جمله نکات ضعف مهم در این برنامه 

عنوان شده است.
نقــد دیگری که به این برنامه وارد اســت، با توجه 
به این موضوع که تربیت مترجم کتبی و شــفاهی، هر 
دو در ایــن برنامه مد نظر بــوده، هماهنگ نبودن تعداد 
واحدهای مرتبط با این دو حوزۀ عمدۀ ترجمه در برنامه، 
دیده می شــود. از میان واحد تعریف شــده برای حوزۀ 
ترجمه شناسی در برنامۀ درسی، واحدهای معدودی به 
ترجمۀ شفاهی اختصاص یافته است. این درحالی است 
که تعداد واحدهای ترجمۀ کتبی تقریباً چهار برابر ترجمۀ 
شفاهی است. این باور وجود دارد که خبرگی در ترجمۀ 
کتبی می تواند پیش نیاز ترجمه شفاهی باشد؛ اما نمی توان 
پرداخت گسترده ای را که در برنامۀ درسی به گرایش های 
مختلف ترجمۀ کتبی شده و دربارۀ ترجمۀ شفاهی مغفول 

مانده است، نادیده گرفت. 
موضوع دیگری که در رابطه با واحدهای طراحی شده 
در این برنامه می شود به آن اشاره کرد، این است که بیشتِر 
سرفصل های ارائه شــده برای واحدها، به ویژه واحدهای 
تخصصی ترجمه صراحت کافــی ندارند. این مطلب از 
آن جهت حائز اهمیت اســت که رشتۀ تربیت مترجم 
از جمله علوم نوین بوده اســت و بنابراین، نیازمند ارائۀ 
دقیق ابعاد آموزشــی خواهد بود. جدیدبودن این رشته 
می تواند مصداق عدم وجود تجربۀ آموزشی کافی و نیز 
نا کامل بودن منابع و نیز درک دست اندرکاران تدریس این 
رشته از مسائل و مشکالت احتمالی آن باشد. بنابراین، 
طرح درسی که حتی االمکان همۀ ابعاد و زوایای واحدهای 
درسی این رشته را مد نظر داشته باشد و جزئیات بیشتری 
را از اهداف خرد و کالن درس ها، ســبک های آموزشی 
صحیح، لیست جامع موضوعاتی که حین تدریس باید به 
آن ها پرداخته شود، منابع و امکانات آموزشی الزم و نیز 
شکل آزمون ها و نوع تکالیف ارائه کند، می تواند پاسخ گوی 

بهتری برای نیاز آموزشی این رشته باشد.
همان طور که قبالً اشاره شد، برنامۀ درسی کنونی از 
جامعیت محتوایی خوبی برخوردار است. اما این جامعیت 
به زعم منتقدین، کمی بیش ازحد معمول به نظر می رسد و 
لذا، می تواند از کارایی و بهره وری برنامه کم کند؛ چرا که 
جامعیت بیشتر، پیچیدگی بیشتر ایجاد می کند. متأسفانه، 
واحدهای متنوع ترجمه بدون ایجاد چشــم انداز شغلی 
مناسب از موضوعات مطرح شده در برنامه، به دانشجویان 
ارائه می شود و دانشجو بدون اینکه دیدگاه درستی دربارۀ 
مباحث تدریس و پیامدهای حرفه ای آموزش داشــته 
باشد، فقط واحدها را می گذراند. همین اشراف نداشتن به 
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   در هدف گذاری 
کالن در برنامۀ 
کارشناسی مترجمی 
انگلیسی، دوگانگی 
دیده می شود؛ بدین 
معنا که در این 
برنامه، آموزش زبان 
دوم همراه آموزش 
مهارت های ترجمه مد 
نظراست

   معیاری که بتواند 
غربالگری درستی 
برای تعیین سطح 
زبانی دانشجویان 
ورودی باشد، مانند 
دارابودن برخی 
مدارک خاص مانند 
تافل که مؤید نسبتًا 
قاطعی در تعیین 
سطح مهارت زبانی 
افراد است، هنوز 
وجود ندارد. لذا، 
دانشجویان با سطوح 
متفاوت مهارتی در 
زبان دوم، از سبک 
آموزشی واحدی 
برخوردار خواهند شد 
و عماًل خروجی هم 
متفاوت خواهد بود

مقطع کارشناسی، جز امتحان ورودی دانشگاه ها، در خود 
برنامه معیار خاص یا پیش نیازهای واضحی برای تعیین 
سطح زبانی دانشجو عنوان نشده است. البته در سال های 
اخیر، با تخصصی و مجزاشدن امتحان ورودی رشته های 
زبان، این مشــکل تا حدی حل شده است؛ اما معیاری 
که بتواند غربالگری درســتی برای تعیین سطح زبانی 
دانشــجویان ورودی باشد، مانند دارابودن برخی مدارک 
خاص مانند تافل که مؤید نسبتاً قاطعی در تعیین سطح 
مهارت زبانی افراد است، هنوز وجود ندارد. لذا، دانشجویان 
با سطوح متفاوت مهارتی در زبان دوم، از سبک آموزشی 
واحدی برخوردار خواهند شد و عمالً خروجی هم متفاوت 
خواهد بود. از این رو، موضوع جذب نکردن صحیح منابع 
انسانی، از جمله نکات ضعف اساسی است که به برنامۀ 
کارشناســی مترجمی دانشــگاه ها وارد است )غالمی، 

1392، ص4تا193(.
تا اینجا بررسی محتوای برنامۀ درسی با وجود برخی 
کاستی ها، معقول و البته جامع تشخیص داده شد. اما در 
کمال شگفتی، خروجی برنامه طبق آنچه تعریف شده و از 
آن انتظار می رفته، نبوده است. بنابر منابع مطالعات برنامۀ 
درسی، نمودهای مختلفی از یک برنامۀ آموزشی محتمل 
است. آخرین دسته بندی ارائه شده، این بازنمود را به سه 

دسته تقسیم می کند که عبارت است از:
1. برنامۀ درســی آرمانی5 : آنچه در حیطۀ واژگان 

سند برنامۀ درسی، درک کردنی و تفسیرشدنی است؛
2. برنامۀ درسی اجرایی6 : آنچه از برنامۀ درسی که 
به عمل درآمده یا به عبارتی، آنچه از سوی مدرسان برنامه 

درک شده و در طرح درس آنان آمده است؛ 
3. برنامۀ درســی نهایی7 : نتیجۀ به دســت آمده یا 
خروجی نهایی برنامۀ درسی اجراشده را شامل می شود 
که بیشتر بر مبنای تجربۀ آموزشی دانشجویان و نتیجۀ 

حاصل از اجرای برنامه دربارۀ آن ها، تعریف می گردد.
با وجود تمام کاستی های موجود، آنچه مسلم است 
میان برنامۀ آرمانی که در ســند برنامۀ درسی مترجمی 
پیش بینی شده با آنچه به اجرا درآمده است، احتماالً باید 
تفاوت هایی وجود داشته باشد که خروجی آن بازدهی مد 
نظر را نداشته است. این تفاوت طبق تحقیقات انجام شده، 
ناشی از شش مشــکل در خود برنامه و نحوۀ اجرای آن 

است:
1. نبود تعریف پیش نیاز الزم برای ورود به رشــتۀ 

مترجمی؛
2. نبود تعریف واضح برخی از سرفصل های برنامۀ 

درسی به ویژه در واحدهای تخصصی ترجمه؛
3. جدایــی نظریــه و عمل در فراینــد آموزش و 

یادگیری زبان و ترجمه؛
4. رویکرد نامناسب یا ناقص به آموزش ترجمه؛

5. کاربرد منابع آموزشی نابسنده یا بعضاً غیرمرتبط 

به طور کلــی، ویژگی های مختلف برنامۀ کارشناســی 
مترجمی و واحدهای آن را می شــود به صورت خالصه، 

شامل این موضوعات دانست:
1. در هدف گــذاری کالن در برنامۀ کارشناســی 
مترجمی انگلیسی، دوگانگی دیده می شود؛ بدین معنا که 
در این برنامه، آموزش زبان دوم همراه آموزش مهارت های 
ترجمه مد نظراست. البته با توجه به سطح زبانی ضعیف 
دانشجویان ورودی مترجمی، این هدف گذاری طبیعی 
خواهد بود. اما مطابق استانداردهای آموزشی، برنامه های 
درســی دورۀ کارشناســی اغلب، هدف کالنی را دنبال 
می کنند که این هدف می تواند به هدف های خرد دیگر 
تقسیم شــود. ضمن اینکه نباید این نکته را از نظر دور 
داشت که در بیشــتِر دانشــگاه های دنیا، هدف اصلی 
برنامه های آموزشی در دورۀ کارشناسی، تربیت نیروی کار 
متخصص برای بازار کار است و بنابراین، باید پیش نیازها 
و نیز مباحث تخصصی این رشته حتماً در برنامه لحاظ 

گردد؛
2. مطابق با هدف گــذاری کالن برنامه، واحدهای 
آموزشــی نیز به دو زیربخش زبان )مادری و خارجی( و 
ترجمه تقســیم می شود که بخش زبانی، خود دو محور 

عمدۀ یادگیری زبان و زبان شناسی را شامل خواهد شد؛
3. ســویگی ترجمه در این برنامه از و به فارسی در 
نظر گرفته شده اســت. این درحالی است که برنامه در 
عمل بدان دست نمی یابد؛ به ویژه، دربارۀ ترجمه از فارسی، 
توانش دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی بسیار ضعیف 
است. لذا اگرچه برخی واحدهای ترجمه در سرفصل هایی 
که برایش تعریف  شده ، سویه گی مشخص شده؛ اما عماًل 
در تدریس، چنین عملکردی دیده نمی شــود و اگر هم 
باشد، به دلیل آنکه نحوۀ صحیح تدریس برای این واحدها 
مشخص نشده اســت، بازده چندان قابل قبولی نداشته 
باشد؛ مگر آنکه دانشجو دارای سطح زبانی مناسبی باشد 

که غالباً چنین شرایطی احراز نمی شود؛
4. در تعــدادی از ســرفصل ها، هدف گذاری دیده 
نمی شود و برخی هم هدف گذاری صریح و بعضاً صحیحی 
ندارند. ضمــن اینکه روش های آمــوزش، آزمون و نوع 
تکالیف و حتی منابع تخصصی قابل ارجاعی در سرفصل ها 

دیده نمی شود؛
5. با توجه به محتوای برنامۀ درســی، مشــخص 
می شود اغلِب سرفصل های تعریف شده برای واحدهای 
تخصصی ترجمه، بیشتر حول جنبه های عملی و حرفه ای 
این رشــته تمرکز دارد. این درحالی است که علی رغم 
ماهیت عملی و هدف گذاری کاربردی این دروس در سند 
برنامۀ درسی، همگی ذیل واحدهای نظری دسته بندی 
شــده  و در کالس ها هم اغلــب، روش تدریس خاص و 

نوینی برایش ارائه نشده است؛
6. برای ورود دانشــجویان این رشتۀ دانشگاهی در 
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آسیب شناسی آموزش ترجمه در ایران

  اگرچه مسائلی 
وجود دارد که می تواند 

در عملکرد دانشگاه 
خلل ایجاد کند، مسلما 

راهکارهایی هم می شود 
یافت که مسائل 

درون سازمانی این حوزه 
را کاهش دهد و تا حد 

مطلوبی سروسامان 
بخشد. به ویژه اینکه در 

سال های اخیر، دست 
دانشگاه برای تعریف 

سرفصل ها و طرِح 
درس های متنوع تر، 

نسبت به گذشته بازتر 
است

4. برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه، نهاد ترجمه 
و بــازار کار مترجمی )پیوند نظریــه و عمل در محیط 

دانشگاه(.
بنابراین، صرف ِنظر از مســائل کالن و در ســطح 
مشکالت خرد، چنانچه متصدیان دانشگاه، اعم از طراحان 
و مجریان برنامۀ درسی، بتوانند مسائل و مشکالت این 
چهار حوزه را تاآنجاکه ممکن است، حل و فصل نمایند، 
مسلماً بسیاری از کاســتی ها و نارضایتی های مرتبط با 
آموزش مترجمی در کشور، برطرف خواهد شد. نویسنده 
بر این باور است که اگرچه مسائلی وجود دارد که می تواند 
در عملکرد دانشگاه خلل ایجاد کند، مسلماً راهکارهایی هم 
می شود یافت که مسائل درون سازمانی این حوزه را کاهش 
دهد و تا حد مطلوبی سروسامان بخشد. به ویژه اینکه در 
سال های اخیر، دست دانشگاه برای تعریف سرفصل ها و 
طرِح درس های متنوع تر، نســبت به گذشته بازتر است. 
بنابراین، اگر در کوتاه مدت، در ســطح آسیب های کالن 
کسب وکار ترجمۀ کشور، به تحول مشهود و تأثیرگذاری 
امید چندانی نیست، ارزشمند است همت را صرف تغییر 
و بهبود وضعیت آموزش دانشــگاهی ترجمه کنیم که 

علی رغم موانع بسیار، عملی تر و زودبازده تر خواهد بود.

با حوزۀ ترجمه؛
6. آزمون هــای ناکارآمــد و روش های نامناســب 

ارزش یابی ترجمه )غالمی، 1392، ص215(.
همان طور که مالحظه می شود، گزینه های یک و دو 
و تا حدی هم سه، از جمله مسائل موجود در خود برنامه 
و سه گزینۀ دیگر نیز به چگونگی اجرای برنامه برمی گردد. 
مطابق تحقیقات انجام شده، برای حل معضالت آموزشی 
موجود، چهــار راهکار بر مبنای مشــورت با حوزه های 
حرفه ای و دانشــگاهی رشــتۀ مترجمی به دست آمد. 
بنابراین، زمانی که هدف یک دورۀ دانشگاهی در مقطع 
کارشناسی، تربیت مترجمان کتبی و شفاهی برای ورود 
به بازار کار تخصصی ترجمه باشد، همواره باید به این چهار 

موضوع عنایت کافی و وافی وجود داشته باشد:
1. رعایت پیش نیازهای الزم برای ورود افراد دارای 

صالحیت به رشتۀ مترجمی؛
2. تعریف دقیق سرفصل های برنامۀ درسی؛ اعم از 
هدف گذاری، تعریف روش های تدریس و نحوۀ آزمون و 

ارزیابی، تعیین منابع و...؛
3. اســتفاده از معلمان زبده و دارای تجربۀ عملی 

ترجمه در فرایند آموزش؛

پی نوشت ها:

1. اطالعـات ایـن مقالـه برگرفتـه از نتایج پایان نامه کارشناسـی ارشـد نویسـنده )1392( با عنوان نیازسـنجی برنامه درسـی تربیت 
مترجـم در ایـران اسـت / 2. البتـه در حـال حاضـر زمزمه هایـی بـرای اصـالح و بهبـود برنامه درسـی مترجمـی به گوش می رسـد و 
تـا جایـی کـه نویسـنده اطـالع دارد گـروه مترجمی دانشـگاه عالمـه طباطبایی، برنامـۀ بازبینـی و اصالح شـده ای را بـه وزارت علوم 
ارائه کرده اسـت؛ هرچنـد در ایـن برنامـه هـم برخی مشـکالت بویژه در حـوزه اجرا و منابع بومـی، همچنان به قوت خود باقی اسـت. / 
3. سـویگی )Direction( در ترجمـه، به معنـی جهـت زبانـی ترجمه اسـت؛ به این معنا کـه از چه زبانی به چـه زبانی ترجمه می کنیم. 
مطابـق بـا اصـول و مبانـی ترجمـه، همواره مترجم بایسـتی در زبان مقصـد، زبانی که به آن ترجمه می کند، تبحر بیشـتری داشـته 
 Transferable Skills or General .4 / .و از تمـام ابعـاد و زوایـای آن، مانند مسـائل فرهنگی و اجتماعی اگاهی جامع و مانعـی داشـته باشـد

.  Attained Curriculum .7 / Implemented Curriculum .6 / Intended Curriculum .5 / Competences
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38
پروندۀ ویژه
یادداشت

   متفکران 
اسالم گرا در آستانۀ 
انقالب اسالمی، موج 
گسترده ای از ترجمه 
از زباِن عربی را به راه 
انداختند؛ جریان های 
روشنفکری در ابتدای 
انقالب اسالمی نیز 
از ترجمه، چنین 
استفاده ای کردند. 
ترجمۀ کتاب هایی 
مانند جامعه باز و 
دشمنانش و نیز  قلعه 
حیوانات مشتی نمونۀ 
خروار است. این 
جریان تا امروز نیز در 
ظاهرهای آراسته تر 
ادامه دارد

 مواجهۀ سیاسی 
با ترجمه در مرتبه ای 
عمیق تر، ما را به 
این نکته می رساند 
که می شود از آرای 
اندیشمنداِن غربی در 
نقِد خودشان استفاده 
کرد و از این طریق، 
کمکی به فضاِی 
معرفتِی خودی رساند

غایتش تغییر ساختار سیاسی است. طبعاً نقطۀ مقابِل 
امری سیاست زده، خود امری سیاست زده است: به تََبع 
این نگرِش سیاســت زده، موافقاِن حکومت نیز ترجمه 
را ابزاری سیاســی می دانند که موجِب ازخودبیگانگِی 
فرهنگــی، تغییر نگرش سیاســی و در نهایت، تغییِر 

ساختارهای سیاسی می شود.
قطعاً نگاهِ سیاســی به مســئلۀ ترجمه بی بهره 
از حقیقت نیســت؛ اما واضح است که نمی تواند تماِم 
حقیقت را به ما نشــان دهد. به همیــن دلیل، خطِر 
دیگرش آن است که با کوچک نمایی حقیقت و فشردن 
آن در قاِب سیاست، ما را از فهم صحیح و دقیِق ترجمه 
محروم  کنــد و به تََبع این بدفهمی، امکانات ترجمه را 
به درســتی نشــان ندهد و افِق کارمان را در ساحتی 

سیاسی رقم بزند.
مواجهۀ سیاسی با ترجمه در مرتبه ای عمیق تر، ما 
را به این نکته می رساند که می شود از آرای اندیشمنداِن 
غربی در نقِد خودشان اســتفاده کرد و از این طریق، 
کمکی به فضاِی معرفتِی خودی رساند. به همین دلیل 
نقد پست مدرن ها و اگزیستانسیالیست ها به متفکراِن 
دورۀ مدرن، خوشاینِد طرفداراِن انقالب اسالمی است؛ 
اینکه به صورت خاص در دعوای هایدگری ها با پوپری ها 
نمایان شده است. بر همین منوال است که برخی برای 
اثبات عقالنیت و علم دینی به رویکردهایی نسبی گرایانه 
و آنارشیستی  چون فایرابند روی می آورند و برخی دیگر 
برای نقد تاریخی به مدرنیته، به کسانی مثل فوکو پناه 
می برند؛ بدون اینکه التفات داشته باشند که چگونه این 
اندیشه ها قبل از اینکه عالم مدرن را نقد کند، سنت و 

به صورت خاص، دین را بی اعتبار کرده است.

پیش از هر کاری، باید به این پرسش پاسخ دهیم: »چرا 
ترجمه؟« چرا در جامعه ای اسالمی که انقالبی سیاسی 
را پشت سر گذاشته و به دنبال انقالب های معرفتی است 
و به همین دلیل، نهادها و سازمان های مختلفی را مانند 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، شورای اسالمی سازی 
متون دانشــگاهی و... تأسیس کرده است، باید دغدغۀ 
ترجمه داشــته باشیم؟ این ســؤال برای مجموعه ای 
حوزوی که از اساس، به قصد ترویج دین و مقابله با افکار 

بیگانه پایه گذاری شده است، جدی تر است.
در واقع، این پرسش به صورت صریح تر و دقیق تر 
این گونه مطرح می شــود: چه نسبتی میان تولید علم 

بومی یا همان »تألیف« و »ترجمه« وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرســش، دو رویکرد در پیِش 

روی ما وجود دارد:

رویکرد اول؛ توجه تاریخی
مواجهۀ معاصر ما با مســئلۀ ترجمه مانند بســیاری 
از مواجهه هــاِی دیگرمان، سیاســت زده بوده اســت. 
جریان های چــپ در دوراِن پهلوی از ترجمه به عنواِن 
ابزار مبارزۀ سیاسی بهره برده اند؛ متفکران اسالم گرا در 
آستانۀ انقالب اســالمی، موج گسترده ای از ترجمه از 
زباِن عربی را به راه انداختند؛ جریان های روشنفکری در 
ابتدای انقالب اسالمی نیز از ترجمه، چنین استفاده ای 
کردند. ترجمۀ کتاب هایی مانند جامعه باز و دشمنانش 
و نیز  قلعه حیوانات مشــتی نمونۀ خروار اســت. این 

جریان تا امروز نیز در ظاهرهای آراسته تر ادامه دارد.
در مواجهۀ سیاسی، ترجمه ظاهراً کاری فرهنگی 
و علمی به نظر می رسد؛ اما در واقع، حربه ای است که 

ترجمه؛
شرِط الزم برای تولیِد علوِم انسانِی بومی 

مرتضی روحانی
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ترجمه؛ شرِط الزم برای تولیِد علوِم انسانِی بومی

   واضح است که چه 
از جهِت منطقی و چه 
از جهِت تاریخی، فهم 

مقدم بر نقد است؛ و 
ازآنجاکه ما فهِم اصیلی 

از غرب نداریم، اصاًل 
امکاِن نقد اصیل به 

غرب نیز برای ما وجود 
ندارد

  ترجمه برای ما 
همان امکان فهم عالَم 

غربی است، نه برگرداِن 
سادۀ الفاظ و ترکیب ها 

و جمله های متنی از 
زبانی به زبان دیگر؛ 

بلکه ترجمه، امکان فهم 
جهاِن معنایِی یک متن 
را در زبانی دیگر فراهم 

می کند. در این نگاه، 
ترجمه دیگر چیزی در 
مقابِل ما و ابزاری برای 

واردکردن فشارهای 
سیاسی به ما نیست؛ 
بلکه امکان فهم ما از 

عالمی دیگر است

چراکه در این نگاه، مترجم کسی است که برای ما راهی 
بــه عالمی دیگر باز می کند. در این معنا، ترجمه امکان 
فهم را ما از عالمی دیگر پدید می آورد ؛ با این حساب اگر 
نمی توانیم متنی را به درستی ترجمه کنیم، دلیلش صرفاً 
ضعِف دانِش زبانی و دالیلی ازاین دست نیست؛ بلکه دلیل 
اصلی آن است که معنا براِی مترجم حاضر نشده است تا 

بتواند در بازآفرینی، آن را به زبان ما وارد کند.
توجه به رویکرد دوم راهبردهایی عملی پیِش روِی ما 
می گذارد و به ما نشان می دهد که به جای شهوِت ترجمۀ 
متوِن انتقادی که هر آن ممکن است تبدیل به تهدیدی 
جدید شود1، باید »مؤلّف منتقد« را مدنظر قرار دهیم. در 
واقع، باید ببینیم که متفکران ما، آن هایی که می خواهند 
مولّد باشند، به چه محتوایی نیاز دارند و آنگاه در راستای 
آن قدم برداریم. در این میان، به نظر می رســد که توجه 

به تجربۀ  نقد آقای مطهری به مارکسیسم آموزنده باشد.
ما باید در ترجمۀ متون به امکان های فهِم خودمان 
از عالَم اضافه کنیم. امکان هایی که در نهایت، به ما کمک 
می کند تا به فهمی اصیل و در نتیجه، موِضع مستقل که 
همان موضع تألیف است، دست پیدا کنیم؛ بی توجهی به 
این معنا از ترجمه، ما را با دو بحران ترجمه های تألیفی 
و تألیف های ترجمه ای مواجه می کند. از این  جهت، اگر 
بگوییم که ساحت علوم انسانی به معنای مدرن کلمه، 
ساحتی جدید در عرصۀ تفکرورزی ما ایرانیان مسلمان 
اســت، باید به این نکته توجه کنیم که ضرورت ترجمه 
برای ورود صحیح و دقیق به این عرصه و فهم آن، امری 
اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر نیز اگر تألیف را مدنظر 
داشته باشــیم، باید این حقیقت را بپذیریم که ترجمه 
شرط الزم تألیف در وضعیت تاریخی ماست؛ یعنی بدون 
ترجمه های دقیق و اصیل، امکان تألیف حقیقی نیز برای 

ما فراهم نمی شود.

رویکرد دوم؛ توجه به ماهیت ترجمه
مسئلۀ فوق را به گونه ای دیگر طرح می کنم: آیا می توانیم 
برای نقد و بررسی آثار غربی از غیرغربی ها کمک بگیریم؟ 
به عبارتی دیگر، آیا برای ما مقدور است که در نقد غرب به 
شعار »نه شرقی، نه غربی« ملتزم بمانیم و نگاهی استقاللی 

در نقِد غرب داشته باشیم؟
واضح است که چه از جهِت منطقی و چه از جهِت 
تاریخی، فهم مقدم بر نقد است؛ و ازآنجاکه ما فهِم اصیلی 
از غــرب نداریم، اصالً امکاِن نقد اصیل به غرب نیز برای 
ما وجود ندارد. به عبارت  دیگــر، امکاِن نقد به محاذاِت 
توسعۀ فهِم ما از غرب توسعه می یابد. ما به همان میزانی 
می توانیم غرب را نقد کنیم که غرب را فهم کرده باشیم؛ 
و چون فهم اصیلــی از غرب نداریم، هنگام نقد مجبور 
می شویم فهم از غرب را از جایی به عاریت بگیریم و به 
روایتی از غرب اعتماد کنیم که به ما امکان نقد بیشتر 
می دهد و به همین دلیل است که غرب شناسی ما غالباً 
متأثر از جریان های چپ، قاره ای یا پست مدرن می شود. 
 اینجاست که اهمیت ترجمه، دوباره هویدا شده و 
معنای جدیدی از ترجمه برای ما نمایان می شود. چراکه 
در این نگاه، ترجمه برای ما همان امکان فهم عالَم غربی 
اســت، نه برگرداِن سادۀ الفاظ و ترکیب ها و جمله های 
متنی از زبانی به زبــان دیگر؛ بلکه ترجمه، امکان فهم 
جهاِن معنایِی یک متن را در زبانی دیگر فراهم می کند. 
در این نگاه، ترجمه دیگر چیزی در مقابِل ما و ابزاری برای 
واردکردن فشارهای سیاسی به ما نیست؛ بلکه امکان فهم 
ما از عالمی دیگر است. فهمی که اگر صحیح و درست 
نباشد، مرز بین خود و دیگری را به هم می ریزد و ما را با 

بحران مواجه می کند. 
در این معنا، ترجمه فهِم عالمی »دیگر« اســت و 
دقیقاً در همین معناست که مترجم بر مؤلّف تقدم دارد؛ 

پی نوشت ها:

1.  مانند ترجمۀ کتاب ضد روش فایرابند که روزگاری برای نقد دیدگاه های سروش خوشحال کننده بود اما پس از چندی برای 
خود ترجمه کننده اش پشیمانی به بار آورد و هیچ گاه حاضر به چاپ مجدد آن نشد.
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پروندۀ ویژه
یادداشت

    کاتالوگ های 
رنگی مان معموالً در 
پایان نمایشگاه ها 
میان کارتن ها 
می ماند و دست 
آخر، راهی بازیافت 
می شود. کتاب های 
ترجمه شده مان در 
رایزنی های فرهنگی 
نیمه تعطیلمان 
خاک می خورد و 
خارجی هایی که به 
نمایشگاه ما می آیند، 
در ساک هایشان 
به جای کتاب، گز 
اصفهان و پستۀ 
دامغان بار می زنند 
و برمی گردند. پس 
آنچه تا به حال انجام 
داده ایم، راه به جایی 
نبرده است

ادبی می زنیم؛ خارجی ها را به نمایشگاه خودمان دعوت 
کرده و سعی می کنیم برایشان جذاب باشیم. اما مرور 
آنچه تــا به حال انجام داده ایم و چیــزی که در ازای 
آن به دســت آورده ایم، به ما می گوید که چیز زیادی 
دستمان را نگرفته است. کاتالوگ های رنگی مان معموالً 
در پایان نمایشــگاه ها میان کارتن ها می ماند و دست 
آخر، راهی بازیافت می شود. کتاب های ترجمه شده مان 
در رایزنی های فرهنگی نیمه تعطیلمان خاک می خورد 
و خارجی هایــی کــه به نمایشــگاه مــا می آیند، در 
ساک هایشان به جای کتاب، گز اصفهان و پستۀ دامغان 
بار می زننــد و برمی گردند. پس آنچه تا به حال انجام 
داده ایم، راه به جایی نبرده اســت  و برآورده شدن این 

آرزوی چندین و چند ساله کار راحتی نیست. 
دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود و سال هاست 
که این آرزو را تکرار می کنیم. بنابراین، ســعی داریم 
یک ویترین جهانی از آن بســازیم. مثــاًل اگر کتاب 
کودک چاپ می کنیم، ســعی داریم تصاویرش هرچه 

دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود. سال هاست 
که این آرزو را تکرار می کنیم. این فقط آرزوی ما نیست؛ 
هفتاد و دو ملت دیگر هم می خواهند ادبیاتشان جهانی 
بشــود. بنابراین، با این آرزو وارد یک رقابت می شویم؛ 
رقابت با همۀ کســان دیگری که می خواهند در حوزۀ 
نشر جهانی، برای خودشان جایگاهی دست  و پا کنند. 
یک حســاب سرانگشــتی از تعداد ملت های رقیب و 
تعداد کتاب هایی که چاپ می کنند، به ما می گوید که 
راه ســختی پیِش رو داریم و برآورده شدن این آرزوی 

چندین و چند ساله، کار راحتی نیست. 
دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود. سال هاست 
که ایــن آرزو را با خودمان تکــرار می کنیم و به قدر 
وســعمان، قدم هایی را نیــز برای دســتیابی به آن 
برداشته ایم: در نمایشگاه های خارجی شرکت می کنیم؛ 
کاتالوگ های رنگی چاپ می کنیم؛ سایت های نیم بند 
راه می اندازیم؛ کتاب هایمــان را به زبان های مختلف 
ترجمه می کنیم؛ گاهی حرف از تأســیس بنگاه های 

در حکایت دست یافتن به آرزویی بزرگ

حمیدرضا شاه آبادی
نویسنده و شاعر
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در حکایت دست یافتن به آرزویی بزرگ

   دوست داریم 
ادبیاتمان جهانی 

بشود؛ اما از داشته های 
خودمان برای حضور 

در بازارهای جهانی 
چشم پوشی می کنیم. 

فرهنگ کهن سال و 
ریشه های سنتی مان 
را به هیچ می گیریم، 

سنت های کتاب آرایی 
و تصویرسازی مان 

را فراموش می کنیم. 
اسطوره ها، افسانه ها، 

قصه های عامیانه و 
داستان های ملی و 

دینی خودمان را کنار 
می گذاریم  و فقط تالش 

می کنیم کپی دسِت 
چندمی از آنچه در بازار 

همۀ کشورها به وفور 
یافت می شود، باشیم

  هره گیری از 
داشته های فرهنگ 
بومی، راه میان ُبری 

است که ما را در زمانی 
نه چندان طوالنی، در 
بازار جهانی کتاب به 

موفقیت می رساند. 
به عبارت دیگر، اگر 
می خواهیم جهانی 

باشیم، باید قبل از هر 
چیز بومی باشیم. این 

بهترین و راحت ترین راه 
برای دستیابی به آرزویی 

است که سال هاست در 
پی آن هستیم

خودمــان را کنار می گذاریــم و فقط تالش می کنیم 
کپی دســِت چندمی از آنچه در بازار همۀ کشــورها 
به وفور یافت می شــود، باشیم. فراموش می کنیم که 
در همــه جای دنیا، مردم به امید کســب تجربه های 
نو و شــنیدن حرف های تازه به کتاب و ادبیات رجوع 
می کنند. یادمان مــی رود که امروز همه از حرف های 
تکراری خسته شده اند و به دنبال اندیشه های جدیدی 
هستند که آن ها را از بن بست تکرار نجات بدهد. و ما، 
ملتی که مدعی هستیم حرف های درخور توجهی برای 
جهانیان داریم، وقتی به دنبــال ورود به بازار جهانی 
کتاب هســتیم، باید بیش از هرچیز، به داشــته های 
خودمــان رجوع کنیم. تالش ما بــرای الگوبرداری از 
نمونه های خارجی، با هدف موفق شــدن در بازارهای 
جهانی، تالشی ساده لوحانه است. این رفتار تنها چیزی 
که از ما می ســازد، کپی دسِت چندمی از نمونه های 
خارجی است. نمونه هایی که سال هاست همه جا وجود 
دارند و از فرط تکرار، مالل آور شــده اند. بهره گیری از 
داشــته های فرهنگ بومی، راه میان ُبری است که ما 
را در زمانی نه چنــدان طوالنی، در بازار جهانی کتاب 
به موفقیت می رساند. به عبارت دیگر، اگر می خواهیم 
جهانی باشــیم، باید قبل از هر چیز بومی باشیم. این 
بهترین و راحت ترین راه برای دستیابی به آرزویی است 
که سال هاست در پی آن هستیم. در غیر این صورت، 

دستیابی به این آرزو اصاًل کار راحتی نیست.

می شــود به فضای آن طرف آب نزدیک تر باشد. متن 
داســتان هایمان هم چیزی باشد که آن طرف آبی ها 
خوششان بیاید. گرافیک و طراحی کتاب هم که باید 
حتماً خارجی پسند باشد. و خالصه، همه چیز را طوری 
سامان می دهیم که مطابق طبع مشتری خارجی باشد 
و حاال، اگر این وسط سلیقه و نیاز مشتری داخلی هم 
فراموش شد، اتفاق بدی نیفتاده است. مهم دستیابی 
به آرزویی اســت که ســال ها به آن فکر کرده ایم... اما 
نگاهی گذرا به همۀ کتاب هایی که تا به حال با عشق 
ارائه به بازارهای خارجی چاپ کرده ایم، به ما می گوید 
که بیشتِر این کتاب ها روی پیشخوان غرفه هایمان در 
نمایشــگاه های خارجی خاک خورده اند و کسی حتی 
آن ها را ورق هم نزده است. چون کتاب های متظاهر، 
جایی در دل مخاطب باز نمی کنند. چون مشتری های 
خارجی کپی دســِت چندم کتاب های خودشــان را 
دوست ندارند. چون این مسیر ما را به بازارهای جهانی 
نمی رساند و اگر این طور فکر کنیم، برآورده شدن این 

آرزوی چندین و چند ساله اصاًل کار راحتی نیست. 
دوســت داریــم ادبیاتمان جهانی بشــود؛ اما از 
داشــته های خودمان برای حضور در بازارهای جهانی 
چشم پوشی می کنیم. فرهنگ کهن سال و ریشه های 
سنتی مان را به هیچ می گیریم، سنت های کتاب آرایی 
و تصویرســازی مان را فراموش می کنیم. اسطوره ها، 
افسانه ها، قصه های عامیانه و داستان های ملی و دینی 

سالم
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    اصل کار ما 
در این دو دهه، 
تقریباً بیشتر حرکت 
تأسیسی بوده است؛ 
یعنی سعی کردیم 
در جاهایی که آثار 
اسالمی نیست، برویم. 
ابتدا، در دانشگاه ها 
کار می کردیم یا 
اشخاصی که مایل 
بودند با دین اسالم 
آشنایی پیدا کنند

مسلمان شدند، در منطقه تأسیس شد و به مرور زمان، 
بعضی از این افراد به ایران آمدند و طلبه شدند یا بعضی 
از آن ها برای دوره های کوتاه مدت به ایران می آمدند، چند 
ماه درس می خواندند و بعد برمی گشتند تا بین خانواده ، 
فامیل، دوستان و آشنایانشان تبلیغات خود را انجام دهند.
االن بعد از بیســت سال، الحمدهلل این کار توسعه  
پیدا کرده اســت و در اصل، ما شــش ماه به شش ماه 
در منطقه هســتیم و در تابستان و ماه محرم، به صورت 
متفرقه می رویم. گاهی اوقات با اساتید، با بعضی از مراجع 
یا علما که به منطقه می آیند، برای دیدار با مســلمانان 
می رویم. از این فرصت ها استفاده می کنیم. اصل کار ما 
در دانشگاه هاســت که حدود هشتاد دانشگاه است. هم 
تدریس کردیم، هم در سخنرانی ها و سمینارها شرکت 
کردیم و هم در کنگره ها. سعی می کنیم به خاطر کمبود 
نیرو و امکانات، بیشتر روی نخبگان تمرکز کنیم و ااِّل در 
سطح جامعه، امکانات بسیار محدودی داریم و از نیروی 

انسانی بسیار محدودی بهره مند هستیم.
االن الحمداهلل بحث رسانه  ها و شبکه های اجتماعی 
خیلی قوی تر شــده اســت. از آن به عنواِن ابزار اصلی 
تبلیغاتی اســتفاده می کنیــم؛ در منطقه، حدود چهل 
سایت اینترنتی به زبان اسپانیایی داریم که آنجا، کتاب ها، 
مقاالت، ویدئوها و بحث های متعددی به وسیلۀ اینترنت 

انجام می شود.

شما  در حوزۀ اســالم مبّلغ هستید. در حال حاضر، فعالیت 
تبلیغی و ترویجی که دارید، به چه صورت است؟ تا جایی که 
من می دانم، شش ماه مشغول به تحصیل هستید و شش ماه 
هم کار ترویجی می کنید. االن چه کار تبلیغی در دست دارید؟

پدر و مادر بنده از مهاجرین لبنان هستند که از شصت 
ســال پیش به آرژانتین رفتنــد؛ من هــم از ابتدا در 
آرژانتین بــودم. بنابراین، ابتدا کار را از منطقۀ آمریکای 
التین شروع کردیم. منظورم از منطقۀ آمریکای التین، 
کشورهای اسپانیایی زبان است که حدود بیست کشور 
را شــامل می شود؛ مانند شــیلی، لیبی، آرژانتین، پِرو، 
ونزوئال، اکوادور، کلمبیا، کاســتاریکا، پاناما، نیکاراگوئه، 
کوبا، السالوادور و کشورهایی که به زبان اسپانیایی تکلم 
می کنند. اصل کار ما در این دو دهه، تقریباً بیشتر حرکت 
تأسیسی بوده است؛ یعنی سعی کردیم در جاهایی که آثار 
اسالمی نیست، برویم. ابتدا، در دانشگاه ها کار می کردیم 
یا اشــخاصی که مایل بودند با دین اسالم آشنایی پیدا 
کنند، گاهی اوقات در مراکز فرهنگی یا مدارس از ما برای 

سخنرانی ها دعوت می کردند.
ســبک خاصی بود و خیلی بــا روش ما در جهان 
اســالم متفاوت بــود. حتی یادم اســت در ابتدا که به 
هتل می رفتیم، در همان البی هتل تبلیغ می کردیم؛ با 
دوستانی که می آمدند، دیدار می کردیم و در این مرحله، 
تقریباً 36 مرکز اســالمی با همــان افراد کمی که ابتدا 

باید کتاب ها را متناسب با مخاطب خارجی 
فرآوری کنیم

گفت وگو با سهیل اسعد

زینب محبی

شیخ سهیل اسعد، اندیشمنِد مسلمان شدۀ آرژانتینی، نویسنده، محقق و ُمبلّغ مذهب تشیع در کشورهای آمریکای التین، خاورمیانه و اروپا است. 
او سابقۀ تدریس در موضوعاتی چون نظام سیاسی اسالم، اندیشۀ امام خمینی)ره(، انقالب اسالمی و ... را دارد و تاکنون، بیش از بیست مرکز 
اسالمی را در کشورهای حوزۀ آمریکای التین تأسیس کرده است. او شش ماه از سال را در قم تحصیل می کند و شش ماه دیگر را در 25 
کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد. آنچه در ادامه می خوانید، مصاحبۀ ما با او درخصوص نقش و تأثیر ترجمه در پیشبرد فعالیت های تبلیغی است.

پروندۀ ویژه
گفت  وگو
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باید کتاب ها را متناسب با مخاطب خارجی فرآوری کنیم

  سخنرانی هایی 
که وجود دارد، از 

درس هایی است که 
در حوزه خوانده ایم و 

اطالعات و معلوماتی که 
در کتاب ها وجود دارد.

چیزهایی که 
به عنواِن کتاب و 
مقاله می گذاریم، 

این ها ازکتاب های 
علمای دین، مانند 
عالمه طباطبایی و 

شهید مطهری و امام 
خمینی)ره( بوده که 

ترجمه شده است

  ما در بحث توزیع 
و پخش، مشکل جدی 

داریم. متأسفانه، این 
سازمان ها و مؤسسات 

فقط کار ترجمه و چاپ 
و نشر می کنند

  به  خاطر تبلیغات 
سوئی که علیه اسالم 
انجام می شود، اذهان 
ملت ها خیلی مشّوش 
است و تصویری که از 

اسالم دارند، تصویر 
کاماًل اشتباهی است. 

سعی می کنیم در وهلۀ 
اول، این تصویر را 

درست کنیم

می کنند؛ یعنی فقط باید این کارها را از زبان فارسی به 
اسپانیایی ترجمه و چاپ کنند و غیر از این، مسئولیتی 
ندارند. آن ها می فرستند؛ ولی به یک جا می فرستند؛ مثاًل 
به یک مدرسه یا مسجد یا مرکز اسالمی. بعد مسجد یا 
مدرســه یا آن مرکز اسالمی می شود مسئول توزیع. ما 
در بحث توزیع به صورت عمومی، هنوز کار خاصی انجام 

نداده ایم.

در مراکز اسالمی که دارید، هنوز نتوانسته اید بخش توزیع را 
سامان دهی کنید؟ 

متأسفانه نه. مشکل جدی داریم.

شــما برای مدارس و دانشگاه ها سخنرانی می کنید و آن ها 
لزوماً مسلمان نیستند و حتی برای اولین بار است که دربارۀ 
اســالم، سخنی می شنوند. در آن جلســات، چه مباحث و 
مطالبی را برای شروع مطرح می کنید؟ چه چیزی از اسالم، 

برای آن ها جذاب است؟
به  خاطر تبلیغات ســوئی که علیه اسالم انجام می شود، 
اذهان ملت ها خیلی مشّوش است و تصویری که از اسالم 
دارند، تصویر کامالً اشــتباهی است. سعی می کنیم در 
وهلۀ اول، این تصویر را درست کنیم؛ یعنی در مرحلۀ اوِل 
تصحیح افکار، به خاطر شبهاتی که آن ها دارند یا تصویر 
اشتباهی که دارند، معرفی مختصر و نسبتاً کاملی از اسالم 
صورت بگیرد تا این ذهنیت اصالح شود؛ این در مرحلۀ 

اول. 
در مرحلۀ دوم، قاعده ای کلی برای همۀ کشــورها 
نداریم. در واقع، برای ما بحث مخاطب شناسی خیلی مهم 
است؛ هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ طبقۀ اجتماعی. 
اگر تحصیل کرده باشد، به نوعی و اگر تحصیل کرده نباشد، 
به شکل دیگری بیان می کنیم. همچنین، کشور با کشور 
متفاوت اســت. مثالً اگر ما بخشی از آمریکای التین را 

این مطالب را خودتان جمع آوری می کنید یا بخشی از آن از 
زبان فارسی و عربی ترجمه می شود؟

سخنرانی هایی که وجود دارد، از درس هایی است که در 
حــوزه خوانده ایم و اطالعات و معلوماتی که در کتاب ها 

وجود دارد.
چیزهایی که به عنواِن کتــاب و مقاله می گذاریم، 
این ها ازکتاب های علمای دین، مانند عالمه طباطبایی 
و شهید مطهری و امام خمینی)ره( بوده که ترجمه شده 

است.

خودتان ترجمه می کنید؟
نه. از ابتدای انقالب اسالمی، سازمان هایی وجود داشتند 
ماننــد مجمع جهانی اهل بیت)ع(، انتشــارات الهدی، 
جامعة المصطفی کــه االن بعضی از متــون را ترجمه 
می کند و مؤسسۀ شرق که مؤسسه ای نسبتاً خصوصی 
است و مسئوالن مؤسسه سی و چند سال است که در 
منطقه، مشغول فعالیت هستند؛ از  روحانیون اولیه ای 
کــه اوایل انقالب رفته بودند، حدود 150 کتاب ترجمه 
کردند؛ یعنی بیشتِر کتاب هایی که در آن منطقه وجود 
دارد. مؤسســات دیگری هم وجود دارد که گاهی اوقات 
ترجمه انجام می دهند. معموالً بعضی افراد را در منطقه 
داریم که از زبان انگلیسی ترجمه می کنند و کتابی را که 
به نظرشان مهم برسد، از اینترنت دانلود کرده و ترجمه 

می کنند. خود بنده هم چیزهایی را ترجمه کرده ام.

مراکزی که از اول انقــالب، کار ترجمه انجام می دهند و نام 
بردید، به صورت عمومی کار نشرشــان به منطقه آمریکای 
التین منتقل می شود یا فقط به شما که مبلغ هستید، داده 

می شود و شما پخش می کنید؟
ما در بحث توزیع و پخش، مشکل جدی داریم. متأسفانه، 
این سازمان ها و مؤسسات فقط کار ترجمه و چاپ و نشر 
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ندارند، نمی توانند کتاب بخرند، چون غالباً کتاب ها گران 
است؛ ثانیاً چون پول ندارند و فقیر هستند، مجبورند صبح 
تا شب مشغول کار باشند و وقت برای مطالعه ندارند؛ ثالثاً 
کتاب خوانی تبدیل به فرهنگ نشــده است و مثل اروپا 
نیســت که مطالعه را الزم بدانند. بیشتِر کشورهای آن 
منطقه، مردم روستایی زیاد دارد که یا کارهای صنعتی 
انجام می دهند یا بیکارند. این ها قشــرهایی هستند که 

خیلی با کتاب سروکاری ندارند. 
چون ما به عنواِن انقالب اســالمی در تاریخ 1400 
سال، تقریباً جدیدالعهد هســتیم و سنی ها بیشتر در 
سطح بین الملل مشغول بوده اند. حرکت انقالب اسالمی 
در سطح بین الملل، از 30 سال پیش با امکانات خیلی 
محدود  شــروع شد. عالَم تسنن، خیلی گسترده تر کار 
کردند و خیلــی زود تر در منطقه حضــور پیدا کردند 
و به همین دلیل، اســالمی که به این ها رسیده بود، در 
ابتدا، اسالم سنی بود که از سوی علمای االزهر یا علمای 
کشورهایی مانند لبنان و سوریه در آنجا رشد یافته بود. 
تقریباً اســالم تسنن سنتی بود و چیزی که در مساجد 

سوریه و لبنان و فلسطین دیده می شود.
اســالمی که اخیراً به این ها رســیده است؛ یعنی 
از 11ســپتامبر به بعد، اسالمی رســانه ای است؛ اسالم 
ســی ان ان و بی بی سی. در رسانه های غربی و مخصوصاً 
رسانه هایی که دســت دشمن است، آن زمان القاعده و 
طالبان و بن الدن و...، االن هم داعش را به عنوان اســالم 
معرفی می کنند. بحث زن هم خیلی میان بحث هایشان 
محوریت دارد. این اســالمی اســت که به دست آن ها 
رسیده است. اسالم جمهوری اسالمی ایران یا اهل بیتی 
که در ایران بیشتر مطرح است، به صورت خیلی مختصر 

وجود دارد و عمومیت پیدا نکرده است.

نقش کتاب در منتقل کردن محتوا به آن ها، چیســت؟ برای 
شما که امکان پذیر نیست با همۀ افراد برخورد چهره به چهره 

می گوییم که آمریکایی است، یک سری مسائل را مطرح 
می کنیم که در کشورهای کمونیستی مطرح نمی کنیم 
و برعکس هم همین طور است. جاهایی که مسیحیت 
کاتولیک خیلی قوی است و مردم هم از لحاظ اعتقادی، 
مسیحیان متدینی هستند، یک مدل صحبت می کنیم و 
جاهایی که کمونیستی هستند و معموالً بحث هایشان 
را علیه مســیحیت مطرح می کنند، جور دیگری حرف 

می زنیم.
این است که نسخۀ کلی و عام برای همه نداریم. اما 
چیزی که مشترک است و اولین مسئله که مطرح است، 
بحران های اجتماعی جامعه، مشکالت جوانان و بشر و 
خألهایی است که در جامعه می بینیم. بنابراین اسالم را 
به گونه ای معرفی می کنیم که قدرت و توانایی حل این 
مشکالت را داشته باشد؛ چون االن مردم معیارهایی که 
دارند، معموالً لذت های شخصی و خوشی هاست و زندگی 
خوشی که می خواهند داشته باشند و اگر اسالم را فقط 
به عنواِن بحثی اخروی و معنوی بخواهید عنوان کنید، 
خیلی جذابیت ندارد. سعی می کنیم اسالم را به عنواِن 
ســبک زندگی مطرح کنیم که به زندگی آنان فایده ای 

برساند.

در فضایی که شــما می رویــد و کار می کنید، تصویری که 
از اسالم منتقل شــده چگونه است؟ زیرا همان طور که شما 
برای تبلیغ اسالم تالش می کنید، افراد دیگر هم برای تبلیغ 
غیرواقعی تالش می کنند. تصویر غالبی که در آنجا وجود دارد 
و در کتاب هایی که دردسترس مردم است، کدام اسالم است؟ 
اسالمی که در ایران اســت و شما در قم، درس می خوانید؟ 

این اسالم است یا اسالمی که در عربستان منتشر می شود؟
به طور کلی بگویم در آمریکای التین، بحث کتاب خوانی 
خیلی فرهنگ ســازی نشده اســت؛ یعنی یک بخش 
برمی گردد به مشــکالت اقتصادی مردم که مشکالت 
اقتصادی چند مشکل ایجاد می کند؛ اوالً اینکه چون پول 

   االن مردم 
معیارهایی که 
دارند، معموالً 
لذت های شخصی 
و خوشی هاست و 
زندگی خوشی که 
می خواهند داشته 
باشند و اگر اسالم را 
فقط به عنواِن بحثی 
اخروی و معنوی 
بخواهید عنوان کنید، 
خیلی جذابیت ندارد. 
سعی می کنیم اسالم 
را به عنواِن سبک 
زندگی مطرح کنیم 
که به زندگی آنان 
فایده ای برساند

 در آمریکای 
التین، بحث 
کتاب خوانی خیلی 
فرهنگ سازی نشده 
است؛ یعنی یک 
بخش برمی گردد به 
مشکالت اقتصادی 
و دیگر این که 
کتاب خوانی تبدیل به 
فرهنگ نشده است 
و مثل اروپا نیست که 
مطالعه را الزم بدانند
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باید کتاب ها را متناسب با مخاطب خارجی فرآوری کنیم

محتوا مطرح کردید که بررسی شود و کتاب به صورت کامل 
ترجمه نشود، در این سال ها در نظر گرفته شد یا نه؟ در این 
مدت، روند کامل ترجمه شدن همچنان ادامه دارد؟ ما در بحث 

انتقال مفاهیم کتاب رو به پیشرفت هستیم؟ 
بحث ترجمه از لحاظ کّمی، از همه نظر خیلی پیشرفت 
کرده اســت؛ هم در تولیــد ترجمه، هــم در توزیع و 
محتواهای مختلف؛ منتها از لحاظ کیفی، نه! درســت 
است تجربۀ ما در این سال ها بیشتر شده است؛ اما تجربۀ 
تنها به درد نمی خورد و در واقع، کافی نیســت. علم و 
تخصص هم مهم اســت. متأسفانه، در بحث ترجمه از 
افرادی استفاده می کنیم که زبان بلد هستند درحالی که 
در بحث ترجمه، فقط زبان کافی نیست. اگر به قالب های 
فرهنگی آن زبان آشنایی نداشته باشیم یا با اصطالحات 
علمی آشنایی نداشته باشیم، شاید کارمان نتیجۀ عکس 
بدهد. مثالً متکلمین به جای اینکه علمای کالم ترجمه 
شود، »کسانی که تکلم می کنند«، ترجمه شده بود. از این 
مشــکالت، زیاد داشتیم که روشن است، اهل تخصص 

نیستند.

 مترجم بودن عمق دارد؛ ولی ظاهراً این دسته، مترجمان صرفًا 
تحت اللفظی هستند.

بله. به نظرم در کنار معرفت زبان، باید آشنایی با خود مادۀ 
علمی و محتوا صورت بگیرد و آن قالب های فرهنگی که 
عرض کردم هم مهم است؛ برای مثال، هیسپان تی وی 
)HispanTV( ماهــوارۀ ایران در آمریکای التین به زبان 
اسپانیول است. لهجه ای که آن ها در فیلم های دوبله شده 
استفاده کرده اند، لهجۀ اسپانیایی اسپانیاست؛ درحالی که 
در آمریکای التین اسپانیا مستعمر است؛ یعنی دشمن 
اول ماست؛ کسی که صدمیلیون نفر از ما ]مردم آمریکای 
التین[ را کشته است. حاال شما با آن لهجه بیایید کار 
فرهنگی در منطقۀ من انجام بدهید! مثالً من در ایران، 
با لهجۀ افغانی بیایم و نفوذ پیدا کنم. متأســفانه از این 

اشکاالت داریم.

خودتان در کتاب ها بازنگری می کنید؟
خیر. من شخصاً به خاطرمشــغله های زیادی که دارم، 

نمی رسم و ااِّل دوست داشتم.

آیا طرحی در حوزۀ جامعة المصطفی وجود دارد که کارگروهی 
برای تألیف کتاب تشکیل دهند؟ 

 نه فعالً تشکیل نشده است.

مؤسســۀ شــرق فعالیتش را در خوِد آمریکای التین انجام 
می دهد؟

نخیر؛ در قم است و فعالیت اینترنتی دارند. حتی خرید 
اینترنتی هم امکان پذیر است.

داشته باشــید و صحبت هایتان را منتقل کنید. این کتاب ها 
که فرمودید بعضاً در ایران ترجمه می شــود و به دست شما 
می رسد، چقدر در روند پیشــبرد کار شما اهمیت دارد؟ اگر 
می شود نام کتاب هایی را بگویید که در آنجا استفاده می کنید و 

به کارتان کمک می کند.
مــن نظر خودم را دربارۀ کتــاب و آن موضع گیری که 
در بحث ترجمــه داریم، بگویم: مؤلف وقتی می خواهد 
کتابی را بنویسد، مخاطب را درنظر می گیرد. کسی که 
ایرانی است و در این روزگار زندگی می کند، برای جامعۀ 
ایرانی یا قشری از اقشار جامعۀ ایرانی می خواهد بنویسد، 
یک ســری افکاری دارد که می خواهــد آن ها را مطرح 
کند. وقتی این افکار کتاب شــود و مــا آن کتاب را به 
زبان اسپانیایی ترجمه کنیم و به آمریکای التین بدهیم، 
به نظرم خیلی کار حکیمانه ای نیست. در واقع، شرایط 
محیطی و جّو فرهنگــی و ظرف و اطالعاتی که این ها 

دارند، هنوز لحاظ نشده است.
به نظرم ترجمه کار خوبی است به دو شرط:

1. کتاب هایی را انتخاب کنیم که عمومیت داشته 
باشد؛ یعنی مخصوص قشر خاصی در ایران نباشد؛ مانند 
مسائلی که در کتاب های شــهید مطهری می دیدیم؛ 
یک سخنرانی در دانشــگاه تهران انجام داده بود و بعد 
همان سخنرانی شده بود کتاب و همین کتاب را ترجمه 
می کردند و در دانشگاه آرژانتین پخش می کردند که در 
آن، تفاوت ها لحاظ نشده بود. پس، اولین چیز این است 
که در انتخاب عنوان دقت داشــته باشیم که محتوا و 

موضوع کتاب عمومیت داشته باشد؛
2. ما کتاب را به طــور کامل ترجمه نکنیم؛ بلکه 
چیزهایی که قرار است حذف شود، حذف شود و مطالبی 
که قرار است اضافه شــود، از جاهای دیگر اضافه شود. 
طوری باشــد که آدم احساس کند واقعاً دارد کار انجام 
می شــود؛ وگرنه اینکه مثالً من کلمه »اهلل« را بنویسم 
»خدا« که ترجمه نشد! به نظرم باید تعمیقی در جملۀ 
ترجمه باشد. مترجمین بیایند با فکر و تعمق کار بکنند.

پس ترجمۀ کتاب هم بستگی به موقعیت آن منطقه دارد. 
بله، ایده آلش را بخواهم بگویم، این است که تألیف شود. 
از افرادی اســتفاده کنیم که قلم خوبی داشته باشند و 

بتوانند برای آن فرهنگ ها بنویسند.

شــما که با وضعیت ترجمه و کتاب در ارتباط هستید، اگر 
بخواهید آسیب شناســی کنید، وضعیت ترجمۀ کتاب ها را 
چگونه می بینید؟ با توجه به اینکه فرمودید مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی خاصی این کارها را انجام می دهند و آن ها بر کار 
مسلط هستند، محتوای کتاب ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
در دوره هایی که شروع به مطالعه کرده اید، کتاب ها از لحاظ 
کیفیت، بهبود داشته  است یا نه؟ و بحثی که خودتان دربارۀ 

  به نظرم ترجمه کار 
خوبی است به دو شرط: 
1. کتاب هایی را انتخاب 

کنیم که عمومیت 
داشته باشد؛ 2. ما کتاب 

را به طور کامل ترجمه 
نکنیم؛ بلکه چیزهایی 

که قرار است حذف 
شود، حذف شود و 

مطالبی که قرار است 
اضافه شود، از جاهای 

دیگر اضافه شود. طوری 
باشد که آدم احساس 

کند واقعاً دارد کار انجام 
می شود

 بحث ترجمه از 
لحاظ کّمی، از همه نظر 

خیلی پیشرفت کرده 
است؛ هم در تولید 

ترجمه، هم در توزیع 
و محتواهای مختلف؛ 

منتها از لحاظ کیفی، نه!

  در بحث ترجمه 
از افرادی استفاده 

می کنیم که زبان بلد 
هستند درحالی که در 

بحث ترجمه، فقط زبان 
کافی نیست. اگر به 

قالب های فرهنگی آن 
زبان آشنایی نداشته 

باشیم یا با اصطالحات 
علمی آشنایی نداشته 

باشیم، شاید کارمان 
نتیجۀ عکس بده
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پروندۀویژه/گفتوگو

مبادالت، خیلی گســترده تر می شــود کار کرد. مردم 
احساس می کردند اگر ما هم تجربۀ مثبت داشته باشیم، 
می توانیم منتقل کنیم و برای جذب مردم چیز خوبی بود.

تجربیاتی که منتقل می کردند، چگونه بود؟
مثالً در دوره هایی که می گذاشتیم، به جای اینکه جایی 
مانند مسجد را انتخاب کنیم که مخصوص مسلمانان 
باشد، فضا را به گونه ای باز فراهم می کردیم که هرکس 
می خواســت، می آمد؛ یا مثالً ما به آموزشگاه های آن ها 
می رفتیم. مثالً وزارت امور خارجه از ما خواسته بود یک 
دوره برای سفرای ونزوئال در کشورهای اسالمی، داشته 

باشیم. 
از این نوع فعالیت ها داشته ایم که خیلی مفید بود.

مزیت های انقالب اســالمی در حوزۀ کتاب، به نظر شــما 
چیست؟ یعنی از این انقالب اســالمی که وجود دارد، چه 
استفاده هایی برای تبلیغ اســالم در حوزۀ آمریکای التین 

می توانیم انجام دهیم؟ 
نقطه ای مشــترک وجود دارد و آنجا هم خیلی اهمیت 
دارد و آن، بحث ضدامپریالیســم بودن منطقۀ آمریکای 
التین اســت و مشترکاتی که با ایران در این بحث دارد: 
ضداســتکبار و ضداســتعمار. به نظرم تجربۀ جمهوری 
اســالمی در ایســتادگی علیه امپریالیســم آمریکا یا 
حرکت هایــی که می کردند تا انقــالب را از بین ببرند، 
تقدیرکردنی اســت و ملت های دیگــر هم متوجه این 
هستند که ایران در این زمینه، نمونه و الگو شده است. در 
آن ایستادگی و صبری که در مقابل آمریکا داشته است. 
به نظرم این تجربیات و کالً آن بُعد عدالتی و اجتماعی 
برای آن ها مهم است. این موضوع اگر منتقل شود، خوب 

است.
بحث دوم خود تجربۀ جمهوری اســالمی با دین 
اســالم اســت؛ یعنی دین، محّرک این مجال بود. این 
موضوع برای آمریکای التین مهم و جذاب است؛ چرا که 

دین آن ها نتوانسته است چنین کاری بکند.

پس در خود آمریکای التین ناشر ندارید؟
نه، نداریم.

به نظر می رسد محتواهایی وجود دارد که از ایران می تواند به 
آمریکای التین منتقل شود و برعکس. این محتواها چگونه 
است؟ با توجه به اینکه شما بیست سال است که در ارتباط 
تنگاتنگ با این دو جامعه بوده اید، چه دستاوردی از آمریکای 

التین برای ایران داشته اید و برعکس؟
مســائلی را که در قالب فرهنگ و آداب و رسوم است، 
خیلی سخت تر می شود انتقال داد؛ چون فاصلۀ فرهنگی 
بین دو منطقه بسیار زیاد است. منتها َورای مظاهر فرهنگ 
و پدیده هایی که در آداب و رسوم مطرح است، یک سری 
ارزش های انســانی وجود دارد که در دو منطقه درحال 
جوشش اســت. تبادل این ارزش ها به عنواِن پدیده های 
اجتماعی مهم است. یادم است دکتر احمدی نژاد آمده بود 
ونزوئال و خیلی روابط خوبی با آمریکای التین پیدا کرد. 
چاوز دو، سه پروژۀ جدی را دنبال کرد که از افکار دکتر 
احمدی نــژاد برآمده و از پدید ه های اجتماعی ایران بود؛ 
مانند بانک فقرا بدون سود، بسیجی های ایران و مسائل 
این گونه که نمونه های زیبایی بوده است. این مفاهیم در 
ایران، با قالب اسالمی مطرح شده بود؛ اما چون کالً اسالم 
با ارزش های فطری مطابقت دارد، آنجا هم پذیرفته شده 

بود. 
مسئلۀ دوم تبادل تجربیات دو منطقه است. باالخره 
از لحاظ تاریخی تجربیات خوبی دارند و تاریخ مشترکی 
هم وجود دارد مانند ایام استعمار، ایامی که آفریقا و آسیا 
و آمریکای التین، هر ســه قربانی استعمار بودند. این ها 
خوب است که انجام شود. کاری که بنده در زمان چاوز، 
در ونزوئال انجام دادم، تأسیس مرک ز تبادالت یا مبادالت 

فرهنگی ایران و آمریکای التین بود.

در این مرکز چه کاری انجام می شد؟
محتوای این مرکز بیشتر، محتوای فرهنگی بود تا دین 
اســالم در آنجا ترویج شود؛ منتها با آن عنوان مبادله و 

  مسائلی را که 
در قالب فرهنگ و 
آداب و رسوم است، 
خیلی سخت تر 
می شود انتقال داد؛ 
چون فاصلۀ فرهنگی 
بین دو منطقه بسیار 
زیاد است. منتها 
َورای مظاهر فرهنگ 
و پدیده هایی که در 
آداب و رسوم مطرح 
است، یک سری 
ارزش های انسانی 
وجود دارد که در 
دو منطقه درحال 
جوشش است. تبادل 
این ارزش ها به عنواِن 
پدیده های اجتماعی 
مهم است

  تجربۀ جمهوری 
اسالمی در ایستادگی 
علیه امپریالیسم 
آمریکا یا حرکت هایی 
که می کردند تا انقالب 
را از بین ببرند، 
تقدیرکردنی است و 
ملت های دیگر هم 
متوجه این هستند 
که ایران در این 
زمینه، نمونه و الگو 
شده است. در آن 
ایستادگی و صبری 
که در مقابل آمریکا 
داشته است
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پروندۀ ویژه
گفت  وگو

  سرمایه گذاری 
روی کودک و نوجوان 
و برنامه ریزی در این 

حوزه، کاری راهبردی 
و استراتژیک است 

و اثرات آن در آینده 
مشخص می شود؛ 

خصوصاً اینکه توجه به 
کتاب هاي ویژۀ کودکان 

و نوجوانان در حوزۀ 
بین الملل معموالً مغفول 

است

  یک روز در خانۀ 
یک خانم و آقای شیعه 

و سرخ پوست مهمان 
بودم. در این خانوادۀ 

شیعه و سرخ پوست هم 
یک دختربچۀ کوچک 
حدوداً سه ساله زندگی 

می کرد که اسمش 
فاطمه بود. پدر خانواده 

به من گفت: »شما 
برای یک بچۀ شیعه و 
مسلمان که در کشور 

غیرمسلمان زندگی 
می کند، چه چیزی 

دارید؟ آیا کتاب دارید؟« 
من با شرمندگی گفتم: 

»چیزی نداریم.«

کشور غیرمسلمان زندگی می کند، چه چیزی دارید؟ 
آیا کتــاب دارید؟« من با شــرمندگی گفتم: »چیزی 
نداریم.« از همان جا بود که ایدۀ سرمایه گذاری بر روی 
حوزۀ کودک و نوجوان و توجه به این گروه ســنی، در 
ذهن من شکل گرفت و بحمدهلل همان مطالبه، امروز 

ثمرات خوبی داشته است.

چرا حوزۀ امریکاي التین را انتخاب کردید؟
متأســفانه هیچ نهادی روی این بخش سرمایه گذاری 
نکرده اســت و حوزه ای ناشــناخته و با ساختارهای 
خاص اســت. تنوع فرهنگی ویــژه ای دارد. مردم آنجا 
زمینه های گرایش چپ دارند و عالقه مند به آشــنایی 
با تاریخ ایران و انقالب اســالمی هستند. آن ها دوست 
دارند مدل زیست اسالمي را تجربه کنند. نگاه مثبتی 
به شرق دارند و عالقه مند به الگوی زندگی شرقی اند. 

این ویژگي ها توجه به این حوزه را باعث مي شد.

براي انتخاب موضوع کتاب یا داستان ها، آیا اولویت و منابع 
خاصي را مد نظر دارید؟ این منابع صرفاً شــامل کتاب هاي 
داخلي مي شوند یا کتاب هاي غیرفارسي را هم دربرمي گیرند؟

مجموعۀ فانوس دریایی اکنون به صورت تخصصی، بر 
روی کــودک و نوجوان کار می کند. نوع انتخاب منابع 
ما نیز وابسته به نیاز ســنجی محیطی است که ما در 
کشورهای مختلف و بر اساس شرایط زبانی، فرهنگی 
و بومی انجام می شود. یکی از مصرف کنندگان جدی 
تولیدات ما، مراکز اسالمی شیعه و سنی است که این 
مراکــز بخش زیادی از تولیدات مــا را به خود جذب 
می کنند. چون حتی مراکز اهل تســنن نیز متأسفانه، 

بفرمایید اصالً چرا این حوزه را انتخاب کردید و از چه زماني 
وارد فضاي ترجمه براي غیرفارسي زبانان شدید؟

چندین سال بود که به فعالیت های فرهنگی در حوزۀ 
کشــورهای آمریکای التین مشغول بودیم. این حوزه 
بیش از بیســت کشور اســپانیایی و پرتغالی را شامل 
می شــود کــه از ظرفیت های خاصــی برخوردارند و 
جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر، به این دو زبان صحبت 
می کنند. سرمایه گذاری نکردن نهادهای داخلی در این 
بخش و نبود برنامه ای جامع در زمینۀ ترجمۀ معکوس 
که از تأکیدهای مقام معظم رهبری نیز بوده اســت، 
ما را واداشت که روی طرح جامع ترجمۀ معکوس در 
حوزۀ این دو زبان کار کنیم. به همین خاطر، از زمستان 
1392، طرح راه اندازی انتشــارات فانوس دریایی را در 
آمریکای التین در قالب فعالیت های مؤسســۀ اندیشۀ 
شرق دنبال کردیم که بخش اول آن شامل کتاب های 
کودک و نوجوان اســت. سرمایه گذاری روی کودک و 
نوجــوان و برنامه ریزی در این حوزه، کاری راهبردی و 
استراتژیک است و اثرات آن در آینده مشخص می شود؛ 
خصوصاً اینکــه توجه به کتاب هاي ویــژۀ کودکان و 

نوجوانان در حوزۀ بین الملل معموالً مغفول است. 
طراحی پروژۀ هدفمند و ســرمایه گذاری در این 
بخش، قطعاً میوه های شیرینی در آینده خواهد داشت. 
چندین سال قبل، در جریان فعالیت هایی که در کشور 
بولیوی داشــتم، یک روز در خانۀ یــک خانم و آقای 
شیعه و سرخ پوست مهمان بودم. در این خانوادۀ شیعه 
و سرخ پوست هم یک دختربچۀ کوچک حدوداً سه ساله 
زندگی می کرد که اسمش فاطمه بود. پدر خانواده به 
من گفت: »شما برای یک بچۀ شیعه و مسلمان که در 

عاطفه صادقي

یک ایراني چهل ساله است که همانند زبان مادري با زبان اسپانیایي آشناست و در شبکه های اسپانیایی زبان، در جایگاه کارشناس حاضر مي 
شود. کارشناسي ارشد کالم، تحصیالت حوزوي و از همه مهم تر، مؤسس و مدیر انتشارات فانوس دریایي است؛ انتشاراتي که در زمان کوتاه 
دو سال و نیم فعالیت خویش، حدود هفتاد اثر ایرانی را براي دویست میلیون کودک و نوجواني که به زبان اسپانیایی صحبت مي کنند، منتشر 

کرده و با اخذ مجوز از کشور برزیل، ترجمۀ آثار ایراني به زبان پرتغالی را نیز آغاز نموده است.
مصاحبۀ ما با فرهاد فالح، مدیر انتشارات فانوس دریایي، دربارۀ فراز و فرودهاي حضور وي در حوزۀ نشر بین الملل آغاز شد و به بیان تجربیات 

و نکات درخور توجهي رسید که در ادامه تقدیم مي شود:

در ترجمۀ معکوس
 به ُکرسی های نظریه پردازی نیاز داریم

گفت وگو با فرهاد فالح
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

  عواملی که ما را 
به انتخاب اثری خوب 
می رساند، عبارت 
است از: متن خوب؛ 
تناسب آن با نیازهای 
منطقۀ آمریکای التین 
که هدف و برنامه ریزی 
ماست؛ تصویرگری 
مناسب؛ امکان تعامل 
با ناشر کتاب و شرایط 
مناسب خرید کپی 
رایت اثر

  ناشران آمریکای 
التین فقط به دنبال 
آثاری هستند که 
بتواند بازار خوبی برای 
فروش داشته باشد 
و محتوا و جنبه های 
دیگر برایشان 
اهمیت چندانی 
ندارد. به همین دلیل، 
ما مدلی را طراحی 
کردیم مبنی بر تحقق 
ترجمۀ معکوس که 
بر اساس مدیریت 
تأثیرگذاری آن است

در ابتدای کار،  برنامه ها به ســرعت پیش نمی رفتند. 
مــا مدلی را طراحی کرده بودیم که خودمان انتشــار 
و توزیــع آثار را در آمریکای التین دنبال کنیم. یعنی 
این طور نیســت که ما اثر را به یک ناشر واگذار کنیم 
و بعد بگوییم خداحافظ شما. این کار ظرفیت چندانی 
در آمریکای التین ندارد؛ چرا که اگر ناشران آمریکای 
التین فقط به دنبال آثاری هستند که بتواند بازار خوبی 
برای فروش داشته باشــد و محتوا و جنبه های دیگر 
برایشان اهمیت چندانی ندارد. به همین دلیل، ما مدلی 
را طراحی کردیم مبنی بر تحقق ترجمۀ معکوس که 
بر اســاس مدیریت تأثیرگذاری آن اســت. بر اساس 
این طرح، ترجمه، آماده ســازی، انتشار و عرضه، فقط 
30% کار را تشــکیل مي دهــد و 70% کار هم به این 
برمي گردد که چطور می توانیم با این اثر، روی بچه ها 
تأثیر بگذاریم؛ رسوب فکری ایجاد کنیم؛ آن ها را دور 
هم جمع کنیم و بازخورد بگیریم. بخش ســخت کار 

اینجاست.
این مدل شــاید تاکنون در قالب نشر کتاب در 
ایران، برای کشورهای دیگر طراحی و اجرا نشده است. 
ما این پروژه را دنبال می کنیم. الزمۀ این کار، داشتن 
زیرساخت های فنی و حقوقی کار در خود کشورهای 
آمریکای التین اســت. به خاطر همین باید مجوزهای 
الزم را از کشــورهای مختلف اخذ می کردیم. االن در 
کشــورهای مکزیک، برزیل، اروگوئه انتشارات رسمی 
تأســیس کرده ایم و مجوزهای قانونــی را گرفته ایم. 
حتی االن کتاب های ایرانی را در این کشورها منتشر 
می کنیــم. به زودی آرژانتین هم بــه این جمع اضافه 
می شــود و حلقۀ ما تکمیل می شــود. این کار خیلی 

در حوزۀ کودک و نوجوان ســرمایه گذاری نکرده اند. از 
آن سو، ما فعالً فقط منابع مناسب فارسی، یعنی آثار 
نویســندگان و تصویرگران ایرانی را بررسی و انتخاب 
کرده و برای انتشــار، به زبان های اسپانیایی و پرتغالی 
آماده می کنیم. شاید روزی از حوزۀ زبان فارسی و ایران 
به حوزۀ زبان عربی و کشورهای اسالمی وارد شویم و 
آثار آن ها را به اســپانیایی و پرتغالی ترجمه کنیم؛ اما 

فعاًل در این بخش، برنامه ای نداریم. 
اما در این کار ممکن است کتاب هایی را انتخاب 
کنیم که اگرچه در ایران خیلی به چشــم نمی آید، در 
آمریکای التین ممکن اســت کامالً موفق باشد. البته 
شاید کتابی از نویسنده و تصویرگری برجسته و ایرانی 
باشــد؛ ولی آن اثر برای آمریکای التین اصاًل مناسب 

ارزیابي نشود. 
بنابرایــن، عواملی که ما را به انتخاب اثری خوب 
می رساند، عبارت اســت از: متن خوب؛ تناسب آن با 
نیازهای منطقۀ آمریکای التین که هدف و برنامه ریزی 
ماست؛ تصویرگری مناسب؛ امکان تعامل با ناشر کتاب 

و شرایط مناسب خرید کپی رایت اثر. 
مخاطب ما از کــودکان صفر تا نوجوانان هیجده 
سال را شامل مي شود و حدود 29 برنامه براي گروه هاي 
هدف خردسال، کودک و نوجوان در نظر گرفته ایم که 
هوشمندانه و در حد توان، با کمترین هزینۀ ممکن، در 

حال برنامه ریزی در ارتباط با آن هستیم.

لطفاً از فراز و فرودهاي کارتان بگویید. آیا زماني بوده است 
که ناامید شوید یا اشتباه مهمی را انجام دهید که جبران آن 

سخت باشد؟
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در ترجمۀ معکوس به ُکرسی های نظریه پردازی نیاز داریم

   در امریکای التین، 
سه کشور هستند که 
قطب کتاب محسوب 

می شوند؛ مکزیک، 
برزیل و آرژانتین. اگر 

در این سه کشور، 
به خوبی بتوانیم کار 
کنیم، سرریِز کار به 

کشورهای دیگر سرایت 
می کند. چون کشورهای 

دیگر کتاب های مد 
نظرشان را از این 

کشورها وارد می کنند. 
بیرون از آمریکای التین 
هم اسپانیا کشور بسیار 

تأثیرگذاری است

   در دو سال و نیم 
گذشته، حدود هفتاد 

کتاب کودک و نوجوان 
ایرانی را به دو زبان 
اسپانیایی و پرتغالی 
منتشر کرده ایم؛ اما 

معتقدیم هنوز کارهای 
انجام نشدۀ زیادي 

داریم و هنوز در مرحلۀ 
سرمایه گذاری هستیم

   ما کتاب های 
زیادی در ایران نداریم 

که بتواند همۀ این 
پارامترها را در خودش 

جمع کند. بیشتِر 
کتاب ها برای بچه های 

ایرانی نوشته می شوند و 
حاوی کدهای فرهنگی 

داخلی است. ترجمۀ 
این ها برای آن منطقه یا 
شدنی نیست یا دشوار 

است

آن ها خصوصی بودن و اتکانداشــتن شما به منابع دولتي و 
سازماني است. چه عاملي باعث شده تا در این زمینه، موفق 

و اثرگذار باشید؟
ما با این که تا االن و در دو سال و نیم گذشته، حدود 
هفتاد کتــاب کودک و نوجوان ایرانــی را به دو زبان 
اسپانیایی و پرتغالی منتشر کرده ایم؛ اما معتقدیم هنوز 
کارهای انجام نشــدۀ زیادي داریــم و هنوز در مرحلۀ 
سرمایه گذاری هستیم. پس نمی توانیم بگوییم موفقیم 
یا شکست خورده . همه چیز بستگی به آینده دارد. باید 
بیشتر تالش کنیم؛ بیشتر از قبل. با چشمان باز، همراه 

با مشورت و تعامل باید این مسیر را پیش ببریم. 
اگر به لطف الهي روزی در این زمینه موفق شویم، 
افتخارش برای نظام خواهد بود و دیدن آن روز، آرزوی 

من است.

چطور رصد و جمع بندي مي کنید که فالن موضوع در معرض 
توجه گروه هدف شماست؟

حــدود 200میلیون کــودک و نوجوان، بــه دو زبان 
اسپانیایي و پرتغالي صحبت می کنند. ما دایرۀ مخاطب 
و بازار وســیعی داریم. از ایــن 200میلیون، بیش از 
60میلیون کودک و نوجوان، پرتغالی زبان هستند. این 
مخاطب از ادیان مختلــف، بی دین یا با فرهنگ های 
سرخ پوستی و بومی آمریکای التین هستند. معضالت 
و مشــکالت مختلفی هم این جوامع را آزار می دهد. 
مثاًل ازهم گســیختگی شــدید خانواده، نبودن پدر و 
مادر در کنار هم، کودکان کار، خشونت های خانگی و 
بسیاری از مسائل دیگر، از دغدغه های مردم این منطقه 
است. خب، ما برای عرضۀ یک اثر، همۀ این مسائل را 
باید کنار هم بگذاریم. نیازهای آن ها را درنظر بگیریم. 
کدهای فرهنگی شان را مطالعه کنیم. از سوی دیگر، 
شرایطی که برای آیندۀ آن ها ممکن است ایجاد شود 
نیز باید مطالعه و بررسی شود. اما خب، ما کتاب های 
زیادی در ایران نداریم که بتواند همۀ این پارامترها را 
در خودش جمع کند. بیشــتِر کتاب ها برای بچه های 
ایرانی نوشته می شوند و حاوی کدهای فرهنگی داخلی 
اســت. ترجمۀ این ها برای آن منطقه یا شدنی نیست 
یا دشوار است. این مســئله هم در حوزۀ متن مالک 
اســت و هم در حوزۀ تصویرگری. یعنی ممکن است 
کتابی دارای متن خوبی باشد؛ اما تصاویرش به درد آن 
منطقه نخورد. همۀ این شرایط باید با هم جمع شود. 

اینجاست که کار سخت می شود.
مثاًل خشــونت خانگی یکی از موضوعات الزم و 
جدی در آمریکای التین است. این موضوع حتی برای 
کودکان و نوجوانان دنبال می شــود. ولی مگر ما چند 
کتاب ایرانی در این حوزه کار کرده ایم؟ اصاًل شاید این 

موضوع در ایران کاماًل ناشناخته باشد. 

پیچیده و سخت بود و بدون حمایت نهادهای دولتی 
و دیپلماتیک انجام شــد. شاید حتی بسیاری از مراکز 
دولتی که در آمریکای التین فعال هستند، اطالعی از 
این کار نداشته باشند. باالخره این گامی است که باید 
اتفاق می افتاد. ببینید در امریکای التین، ســه کشور 
هســتند که قطب کتاب محسوب می شوند: مکزیک، 
برزیــل و آرژانتین. اگر در این ســه کشــور، به خوبی 
بتوانیم کار کنیم، سرریِز کار به کشورهای دیگر سرایت 
می کند. چون کشورهای دیگر کتاب های مد نظرشان 
را از این کشــورها وارد می کنند. بیــرون از آمریکای 
التین هم اسپانیا کشور بسیار تأثیرگذاری است. یعنی 
اگر ناشــر ایرانی بتواند با ناشر اسپانیایی تعامل کند، 
خروجی کارش در امریکای التین دیده می شود. این ها 
مطالبي  است که کلی مطالعه و تحقیق پشت آن است. 
مطالبی است که پیشینه نداشته و ما همه را از صفر، 
دنبــال کرده ایم. راه اندازی و برنامه ریزی کار نشــر در 
ایران سخت است؛ چه برسد در منطقۀ وسیعی، آن هم 
در زمان تحریم و محدودیت ها بخواهد اجرایی شــود. 
حتی تردد و گرفتن ویزا و مســافرت، با مشکل انجام 
می شد و هزاران حرف دیگر که جاي طرح آن نیست.

در این مسیر، چطور اعتمادسازي کردید؟ چطور خود را به 
کساني که در قاره اي دیگر و با زباني دیگر زندگي مي کنند، 

معرفي کردید؟
ما وارد مسیر شده بودیم و ورود به این مسئله بر اساس 
یک ضرورت بود. لــذا، خیلی به نهادهای داخلی نگاه 
نمی کردیــم که آن ها چه واکنشــی دارند. یک روز از 
معاونت مطالعات و برنامه ریزی وزارت ارشــاد به بنده 
زنگ زدند که برویم تا صحبت کنیم. رفتم آنجا گفتند 
ما کارهای شما را دنبال می کنیم و ممکن است نتوانیم 
به شــما کمک کنیم؛ اما می توانیم از شــما قدردانی 
کنیم. این برخورد برای من خیلی ارزشمند بود. یک 
روز هم خدمت معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد 
جناب آقای نوش آبادی رسیدم. برخی از کتاب هایی را 
که منتشر شده بود، برای ایشان بردم. به ایشان عرض 
کردم: »نیامده ام تا درخواست کنم که به ما کمک مالی 
کنیــد. آمده ام فقط گزارش کار بدهم تا شــما مطلع 
باشــید چه کارهایی انجام شده است. ایشان هم بعد 
از شنیدن مطالب و دیدن کتاب ها، تصریح کردند که 
اقدامات شما در حد یک ســازمان، بزرگ بوده است. 
اما بخش عمدۀ برنامۀ ما برای اعتماد ســازی معطوف 
به ناشــران، نویســندگان و تصویرگران است. تالش 
می کنیم آن ها از ما راضی باشند تا بتوانیم با هم خوب 

کار کنیم. به نظرم تا حد زیادی موفق بوده ایم. 
دو ویژگي، انتشارات شما را  از مراکز حقوقي پر سرو صدایي 
که اتفاقاً کارنامۀ ضعیفي دارند، متمایز مي کند که مهم ترین 
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   یک تیم ترجمۀ 
کودک و نوجوان 
داریم که متشکل 
از دو بخش است. 
مترجمان اسپانیایی زبان 
از کشورهای کوبا، 
آرژانتین و کلمبیا که 
به زبان فارسی مسلط 
هستند و مترجمان 
ایرانی فارسی زبان 
که آن ها نیز به زبان 
اسپانیایی تسلط 
دارند. بعد از انتخاب 
هر اثر فارسی، بررسی 
می کنیم که چه کسی 
می تواند این کتاب را 
به خوبی ترجمه کند 
و بعد، یک مترجم 
اسپانیایی زبان و یک 
فارسی زباِن مسلط 
به زبان اسپانیایی را 
مسئول ترجمۀ آن 
کتاب می کنیم. در 
نهایت هم یک ویراستار 
اسپانیایی زبان کار را 
می بیند

   ناشری که خودش 
بدون هرگونه انعقاد 
قراردادی، یک کتاب 
را از خارج می آورد 
و در ایران ترجمه و 
منتشر می کند، وقتی 
نوبت به کتاب خودش 
می رسد که قرار است 
به زبان دیگري منتشر 
شود، دم از حقوق و 
رعایت حق نویسنده و 
تصویرگر و ناشر می زند. 
این تعارض برای من، 
درک کردنی نیست

است به زبان دیگري منتشر شود، دم از حقوق و رعایت 
حق نویسنده و تصویرگر و ناشر می زند. این تعارض برای 
من، درک کردنی نیست. یا کتابی که قیمت کپی رایتش 
در سطح بین المللی، مثالً 200 دالر است و ناشر ایرانی 
مثالً 1000 دالر می خواهد؛ خب، آدم نمی داند چطور 
برای این ناشــر توضیح دهد. اثری که تا حاال به هیچ 
زبانی منتشر نشده است و وقتی به ناشر می گویی: »من 
می خواهم این اثر را به زبان اســپانیایی منتشر کنم«، 
فکر می کند کتابش، کتاب هری پاتر اســت. دلیل این 
توهمات، نداشتن آگاهی است.  در کل، همان طور که 
عرض کردم، در این مدت، با اکثر ناشران ایرانی تعامل 

کرده ایم و بیشترشان هم عالقه مند و آگاه هستند. 

در زمینۀ توزیع و تبلیغ کتاب هایتــان، چه اقداماتي انجام 
مي دهید؟ آیا در این زمینه، مکانیسم خاصي طراحي کرده اید؟

بلــه. در این بخش برنامه داریم. هم برای داخل ایران و 
هم در کشورهای آمریکای التین. در ایران، اطالع رسانی 
هوشمندانه را در خبرگزاری ها انجام می دهیم؛ به گونه 
ای که تقریباً بیشــتر ناشران، نویســندگان و فعاالن 
این حوزه با کارهای ما آشــنا هستند و اخبار را دنبال 
می کنند. خیلی اوقات برای ما پیام تبریک می فرستند یا 
تماس می گیرند یا کتاب هایشان را ارسال می کنند. این 
نشان می دهد که تعامل بدی نداشته ایم. برای کشورهای 
منطقۀ آمریکای التین نیز به گونه های مختلف برنامه 
داریم. از جملــه اینکه اخبارمــان در خبرگزاری ها و 
شبکه های تلویزیونی اسپانیایی زبان، بازخورد دارد. در 
بیشتِر نمایشــگاه های بین المللی کتاب در کشورهای 
مختلف، حضور پیدا می کنیم و چهره به چهره با مردم 
مرتبط می شویم. همچنین، بر روی شبکه های اجتماعی 
فعال هســتیم. کاتالــوگ داریم. برخی نویســندگان 
اسپانیایی زبان بر کتاب های ایرانی یادداشت می نویسند 
و در رسانه ها منتشر می شــود. فروشگاه آنالین داریم. 
ان شاءاهلل به زودی آثارمان در سایت آمازون هم عرضه 

می شود. همۀ این ها زنجیره های به هم تنیده است. 

آیا برای آثارتان بازخوردگیری هم می کنید؟ اصوالً سازوکاری 
هم برای گرفتن این بازخوردهای طراحی کرده اید؟

چون در آمریکای التین حضور فیزیکی داریم، بالطبع 
ارتباط زنده ای با مخاطب داریم. وقتی در نمایشگاه ها 
هســتیم، بچه ها و خانواده ها مراجعه می کنند. میزان 
اســتقبال از کتاب هــا، بهترین ارزیاب اســت. برخی 
کتاب های ما در کمتر از دو سال، چهار بار منتشر شده 
اســت. مخاطبان عالقۀ زیادي به آثار کالسیک دارند. 
هزار و یک شــب را برای بچه ها منتشر کردیم، خیلی 
اســتقبال شــد. برای جام جهانی فوتبال قبلی، کتاب 
منتشــر کردیم. معموالً این ارتباط، نیازها را مشخص 

فرایند ترجمه در کجا و از سوی چه افرادی انجام می گیرد؟ 
کارگروهی در ایران، کار ترجمه را انجام مي دهد یا با مترجم و 
ناشر خارجي مرتبط مي شوید؟ فرایند همکاري و ارزیابي شما 

در این زمینه، چطور صورت مي گیرد؟
یک تیم ترجمۀ کودک و نوجوان داریم که متشکل از 
دو بخش است. مترجمان اسپانیایی زبان از کشورهای 
کوبا، آرژانتین و کلمبیا که به زبان فارســی مســلط 
هستند و مترجمان ایرانی فارسی زبان که آن ها نیز به 
زبان اسپانیایی تسلط دارند. بعد از انتخاب هر اثر فارسی، 
بررسی می کنیم که چه کســی می تواند این کتاب را 
به خوبی ترجمه کند و بعد، یک مترجم اسپانیایی زبان 
و یک فارسی زباِن مسلط به زبان اسپانیایی را مسئول 
ترجمۀ آن کتاب می کنیم. در نهایت هم یک ویراستار 
اسپانیایی زبان کار را می بیند. در برخی موارد، اثر را پیش 
از انتشار به نویسندۀ برجسته ای در کشورهای مختلف 

می دهیم تا کار را بخواند و نظرش را بگوید.

در فرایند ترجمه، به چه نکاتــي توجه مي کنید؟ آیا کتاب 
عیناً ترجمه مي شود یا در این خصوص، قوانین و شاخص هاي 

نوشته و نانوشته اي وجود دارد؟ 
ما در قراردادهایی که با ناشــران ایرانی می بندیم، یک 
بند در قرارداد داریم که مجاز هستیم متن را بر اساس 
نیازهای فرهنگی و وضعیت اجتماعی آمریکای التین 
به روزرسانی کنیم. خیلی اوقات اسم کتاب تغییر می کند 
یــا در متن ها، تغییراتی در آن ایجاد می شــود و حتی 
ممکن است تصاویر کتاب به خصوص، تصویر جلد کتاب 
عوض شود. جالب این اســت که در بیشتِر موارد، کار 
از زبان اصلی، قشــنگ تر می شود. حتی برخی اوقات، 
پیش آمده که ناشر اصلی نسخۀ منتشرشدۀ ما را دوباره 
خواســته تا به آن  شکل منتشر کند. این هنر است که 

بتوان متنی را برای جامعۀ هدف آماده سازي کرد.

آیا تابه حال اتفاق افتاده که در این خصوص، با مترجم یا ناشر 
دچار مشکل شــوید؟ در چنین مواقعي چه کار مي کنید و 

مشکل چطور حل مي شود؟
باید از ناشــران ایرانی تشکر ویژه کنم. اگر حمایت ها و 
کمک های آن ها نبود، ما نمی توانستیم به سرعت پیش 
برویم. در این مسیر، ناشرانی چون کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، انتشارات قدیانی، انتشارات جمال 
و... خیلــی به ما کمک کردند. اگر همکاری آن ها نبود، 
قطعاً نمی توانستیم سرعت بگیریم. اما خب، ناشرانی هم 
هستند که متأسفانه با نشر بین الملل آشنا نیستند و این 

مسئله برای خودشان مشکل ایجاد می کند. 
ناشری که خودش بدون هرگونه انعقاد قراردادی، 
یک کتاب را از خارج می آورد و در ایران ترجمه و منتشر 
می کند، وقتی نوبت به کتاب خودش می رسد که قرار 
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در ترجمۀ معکوس به ُکرسی های نظریه پردازی نیاز داریم

 قرار نیست هر 
ناشری در هر حوزه ای 

وارد شود. ورود در 
ترجمۀ معکوس و عرصۀ 

بین الملل، الزامات 
زیادی دارد. مدل کاری 
ما هم با همۀ مدل های 

قبلی این حوزه متفاوت 
است. ولی واقعاً ناشران 

داخلی برای حضور 
در عرصۀ بین الملل و 
عرضۀ آثارشان الزم 

است با آژانس های 
ادبی مشورت کنند. کار 
آژانس های ادبی همین 

است. قرار نیست هر 
ناشری خودش به طور 

مستقل وارد شود

 مثل رگ های خون 
در بدن می ماند. اگر این 

رگ ها نباشد، خونی 
جریان پیدا نمی کند. 

اگر این رگ بگیرد، 
مرگ ایجاد می شود. 

برخی در مواجهه 
با بحث فعالیت های 

بین المللی حوزۀ نشر، 
فقط قانون کپی رایت را 

مطرح می کنند، درحالی 
که مشکل فقط این 

نیست

مستقل وارد شود.

وضعیت موجــود ترجمۀ کتاب و فعالیت در عرصۀ نشــر 
بین الملل را چطور ارزیابي مي کنید؟ به نظر شما، در این حوزه 
چه اتفاق هاي خوبي افتاده و چه موارد نگران کننده اي وجود 

دارد؟ 
به نظرم با طی شدن حدود چهار دهه از انقالب اسالمی، 
هنــوز ما در بخش ترجمۀ معکــوس، کاری نکرده ایم. 
منظورم کار هدفمند اســت. ما هنوز حداقل نیازهای 
جوامع اســالمی و مراکز اسالمی را نتوانسته ایم تأمین 
کنیم. از شــرق تا غرب عالم، برای دسترسی به منابع 
اسالمی، نگاهشان به ایران اســت. خب، ما چه کاری 

کرده ایم؟
هنوز یک سیستم توزیع بین المللی کتاب نداریم. 
آن هایــی که در حــوزۀ بین الملــل فعالیت می کنند، 
می داننــد توزیع یعنــی چه. مثل رگ هــای خون در 
بدن می ماند. اگر این رگ ها نباشد، خونی جریان پیدا 
نمی کند. اگــر این رگ بگیرد، مرگ ایجاد می شــود. 
برخی در مواجهه با بحث فعالیت های بین المللی حوزۀ 
نشر، فقط قانون کپی رایت را مطرح می کنند، درحالی 
که مشــکل فقط این نیست. ما االن چند کتاب دربارۀ 
داعش در سطح بین المللی، منتشر کرده ایم؟ چند کتاب 
دربارۀ تبیین تروریسم و مقاومت منتشر کرده ایم؟ این ها 
نیازهای روز مردم در کشورهای مختلف است. اینکه چرا 

چنین نمی کنیم، حرف زیاد است. 
ما برای تبیین ماهیت داعش، نیاز به رمان و داستان 
داریم. این رمان ها و داستان ها باید به زبان های مختلف 
ترجمه و عرضه شود. اما حداقل من حرکتی را مشاهده 

می کند و ســعی می کنیم این بازخوردها را جمع آوری 
و آنالیز کنیم. البته واکنش بچه های کشورهای مختلف 
به کتاب ها متفاوت اســت. بین عالقۀ بچه های کوبا با 
بچه های اروگوئه، واقعاً تفاوت وجود دارد. این تفاوت ها را 

ما در نمایشگاه ها می بینیم.

آیا پیش آمده که تشابهات یا تفاوت هاي فرهنگي در فرایند 
ترجمۀ کتاب ها دیده نشود یا مشکل ساز شود؟

نــه. دربارۀ این موضوع، آگاهی کافــی داریم و در این 
بخش، کم خطا بوده ایم. 

به نظر شما، اگر ناشري عالقه مند به ورود در این حوزه باشد، 
الزم است به چه نکاتي توجه کند و پروسۀ ورود به این فضا 

چگونه است؟
زمانی با آقای قدیانی جلسه ای داشتم. ایشان تعبیری به 
کار برد که برای من خیلی ارزشمند بود. ایشان می گفت: 
»من یک ناشر داخلی هستم. هدفم کار در داخل ایران 
اســت و قصد ندارم برای بین الملــل کاری کنم.« این 
حرف خیلی حرف حساب شده و ارزشمندی است. این 
حرف خیلی ارزش دارد. اینکه یک ناشــر حدود کاری 
خــودش را بداند و تخصصی نگاه کند، بخش زیادی از 
موفقیت است. قرار نیســت هر ناشری در هر حوزه ای 
وارد شود. ورود در ترجمۀ معکوس و عرصۀ بین الملل، 
الزامات زیادی دارد. مدل کاری ما هم با همۀ مدل های 
قبلی این حوزه متفاوت است. ولی واقعاً ناشران داخلی 
برای حضور در عرصۀ بین الملل و عرضۀ آثارشان الزم 
است با آژانس های ادبی مشورت کنند. کار آژانس های 
ادبی همین است. قرار نیست هر ناشری خودش به طور 
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   بحث ترجمۀ 
معکوس و حضور در 
عرصۀ بین الملل، باید 
با تعامل نهادهای 
دولتی و خصوصی 
شکل بگیرد. نه 
نهادهای خصوصی 
به تنهایی می توانند 
کار کنند و نه 
نهادهای دولتی بدون 
درنظرگرفتن ظرفیت 
ناشران خصوصی 
می توانند این مسیر را 
طی کنند

  ما نیاز داریم 
برای رسیدن به 
تمدن نوین اسالمی، 
حوزۀ نشرمان را 
تعریف کنیم؛ نه اینکه 
دنباله ُروی محض 
ساختار ناشران غربی 
باشیم و روش های 
آن ها را دنبال 
کنیم. در خصوص 
ترجمۀ معکوس، 
نظریه پردازی 
صورت نگرفته و 
نیازمندکرسی های 
آزاداندیشی و 
نظریه پردازي از سوی 
اهل علم و فرهنگ 
هستیم

خصوصی می توانند این مسیر را طی کنند. 
به نظرم در مســئوالن نهادهای دولتــی، از نظر 
بینشــی باید تحول جدی صورت بگیرد. من احساس 
می کنم هنوز انگیزه و بینش در بین مسئوالن دولتی 
پررنگ نشده و اگر هم گزارشي هست، بر اساس الگوی 
خارجی است؛ نه بر اساس یک مدل مورد نیاز جمهوري 
اسالمي که به دنبال تمدن ســازی است. ما نیاز داریم 
برای رســیدن به تمدن نوین اسالمی، حوزۀ نشرمان 
را تعریــف کنیم؛ نه اینکه دنباله ُروی محض ســاختار 
ناشران غربی باشیم و روش های آن ها را دنبال کنیم. در 
خصوص ترجمۀ معکوس، نظریه پردازی صورت نگرفته 
و نیازمندکرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازي از سوی 
اهل علم و فرهنگ هســتیم. الزم است یک هم افزایی 
جدی صورت گیرد و ظرفیت ها و توانایی های کوچک 
جمع آوری و هم افزایی شود. باید برای این کار، اولویت 
قائل شد. من این اولویت را در کارهای مسئوالن دولتی 
نمی بینم. این کار پنج ســتاره دارد. حتی اگر از جنبۀ 
اقتصادی هم دیده شــود، سودآوری دارد. البته خیلی 
اوقات، فقــط حرف هایي زده می شــود؛ ولي در حوزۀ 
عمل، خروجی درخور توجهي نداریم. بنابراین، باید به 

نگاه متعادلی در این حوزه برسیم.

اگر بخواهید از ســال ها فعالیت خود در این حوزه، تجربه و 
نکته اي بیان کنید، آن نکته یا تجربه چیست؟

من از طرف خودم می توانم بگویم اگر گروهی بخواهد 
در حوزۀ کودک و نوجوان در عرصۀ بین الملل کار کند، 
حاضریم همۀ تجربه و اندوخته مان را در اختیارشان قرار 
دهیم. این به نظرم بهترین هدیه ای است که می توانیم 

عرضه کنیم. 

نمی کنم. ما حتی دربارۀ نشر قرآن در کشورهای مختلف 
هم کاری نمی کنیم. االن بازار فروش قرآن در کشورهای 
آمریکای التین، در اختیار اسپانیاست. یعنی اسپانیا از 
فروش قرآن در امریکای التین، سود کسب می کند. اگر 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه را هم منتشر کردند، شما 
تعجب نکنید. اگر ما حتی جنبه های مالی و اقتصادی 
کار را هم ببینیم، باید وارد این حوزه ها شویم. توجه به 
حوزۀ بین الملل، برنامه ریزی هوشمندانه و اقدام به موقع 
از ضروریات این بخش است. ما هنوز در جشنواره های 
مختلف، همایش یا جشنواره ای برای ترجمۀ معکوس 
نداریم. یک جایزۀ سالیانه در این حوزه نداریم. ما برای 
این حوزه، باید همایش بین المللی داشــته باشیم. بعد 
شما ببینید چند درصد گرنت ها و حمایت ها به ترجمۀ 
معکوس اختصاص می یابد. ما نیاز به سندی باالدستی 

در این حوزه داریم. اما چه کسی متولی است؟!
متأســفانه، هیچ پاسخ روشــني در این خصوص 
نداریم. شــاید نیاز به شورای عالی باشــد. االن کارها 
پراکنده و جســته و گریخته است. بر اساس یک نظام 
طراحی شده نیســت. هر کسی به اندازۀ توان، ظرفیت 
و عالقه مندی خودش کار می کند. با این روند پراکنده، 

نمی توانیم کارهای جهانی کنیم. 

چه راهکاري براي بهبود وضعیت موجود پیشنهاد مي دهید و 
اصوالً چقدر با ورود دولتي و سازماني به حوزۀ نشر کتاب در 

خارج از کشور، موافقید؟
بحث ترجمۀ معکوس و حضــور در عرصۀ بین الملل، 
باید با تعامل نهادهای دولتی و خصوصی شکل بگیرد. 
نــه نهادهای خصوصی به تنهایی می توانند کار کنند و 
نه نهادهای دولتی بدون درنظرگرفتن ظرفیت ناشران 
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   اعراب جاهلی که 
میانۀ چندانی با فرهنگ 

و کتابت نداشتند، در 
کنار اقوام دیگری که 

به اسالم پیوستند، 
در پرتو این دین، 

سردمداران فرهنگ و 
پیشتاز در علوم مختلف 

دنیای آن روز شدند. 
پیشتازی مسلمانان در 
علوم مختلف به نحوی 

بود که بعدها، اروپایی ها 
در جریان مقدمات 

نهضت رنسانس، در 
قرون دوازده و سیزده 
میالدی، حتی میراث 

یونان و آثار ارسطو 
را از طریق توجه 

به ترجمه های آثار 
مشائیان مسلمان، مانند 

ابن سینا و ابن رشد 
به دست آوردند

در دوران معاصــر و پــس از نهضــت مشــروطه نیز 
می توان این موضوع را بررســی کرد. پس از ســال ها 
رکــود و بی تحرکی در جهان اســالم در مقابل غرب 
جدید، با شــکل گیری ایده هایی مانند توجه به خود 
در اندیشه های افرادی مانند اقبال الهوری، مسلمانان 
کم کم اعتماد به نفس پیدا کردند تا در مقابل فرهنگ 
و تمدن غربی که با توپ و تانک و مظاهر صنعتی اش 
چهرۀ غالب تمدنی بود، عرض اندام داشته  باشند و از 

آنچه در فرهنگ اسالمی خود داشتند، دفاع کنند.
اوج این حرکت را در انقالب اسالمی ایران و امام 
خمینی )ره( می شود مشاهده کرد که در آن، امام )ره( 
با تکیه بر اصول تشــیع، پایه گذار نظمی الهی و دینی 
در دنیای معاصر شــد که اومانیسم در آن حکم فرما 

شده بود.
در اقتباس از آثار غربی و نشر آن در داخل کشور، 
تجربۀ نهضت ترجمه در قرون اولیۀ تمدن اســالمی، 
تجربۀ آموزنده ای اســت. فیلســوفان و دانشــمندان 
مســلمان در آن زمان، آثار دیگــران را خمیرمایه ای 
بــرای نظام تمدنی جدید خود قرار دادند و به ترجمۀ 
صرف و چســباندن نظراتشــان به نظرات یونانی ها و 
ایرانی ها اکتفــا نکردند، بلکه با بهره گیری از این آثار، 
پارادایم علمی خود را خلق کردند. فی المثل، فارابی با 
بهره گیری از فلسفۀ یونانی، بنیان های فلسفۀ اسالمی 
را بنا نهاد. فلســفه ای که در آن، خدای دین اســالم  
به جــای طبیعت یونانــی، محور تأمالت فیلســوفان 
اســالمی بود. امروز نیز ما باید با این رویکرد به سراغ 
آثار غربی برویم. انقالب اسالمی مانند اسالم در قرون 
اولیــه،  هویت ماســت و هر کدام از آثــار دیگر ملل 
مفیدند؛ به شرطی که بتوانند مادۀ علم و نگرش مبتنی 

بر جهان بینی توحیدی انقالب اسالمی قرار گیرند.

یکی از موضوعات قابل بررسی در تاریخ تمدن و ملل 
اســالمی، بررســی نقاط عطف توجه به ترجمه های 
کتب دیگر زبان ها و فرهنگ ها، در دوران های مختلف 
تاریخی اســت. یعنی بررســی  کنیم به لحاظ شرایط 
تاریخی، چــه زمان هایی، زمان شــکوفایی ترجمه  و 
توجه به آن بوده اســت. در این رابطه، بی شک یکی 
از نقاط درخشان تاریخ تمدن اسالمی برای محققان، 
فضای رشــد و پویایی علمی در قرون اولیۀ اســالمی 
است. نهضت ترجمه بین ســال های 125 تا 37ق و 
پویایی علوم مختلف، در مرکز خالفت، یعنی  بغداد در 
این دوره نماد این واقعیت تاریخی است. ترجمۀ  آثار 
یونانی و متون ایران باستان و بهره گیری مسلمانان از 
آن ها، در تدوین علوم اســالمی در نظم جدیدی که 
دانشمندان مسلمان در پرتو اسالم به دنبال آن بودند، 
انبوهی از کتاب های مختلف را در رشته های گوناگون 

علمی پدید آورد.
وســعت و گســترۀ تحول و تغییــرات فرهنگی 
ناشــی از ظهــور پیامبر )ص( در قــرون اولیۀ تمدن 
اســالمی به نحوی اســت که خود می تواند دلیلی بر 
منشأ فرابشری تعالیم ایشــان باشد؛ چنان که برخی 
مستشرقان نیز به این موضوع اشاره داشته اند. اعراب 
جاهلی که میانۀ چندانی با فرهنگ و کتابت نداشتند، 
در کنار اقوام دیگری که به اســالم پیوستند، در پرتو 
ایــن دین، ســردمداران فرهنگ و پیشــتاز در علوم 
مختلف دنیای آن روز شــدند. پیشتازی مسلمانان در 
علــوم مختلف به نحوی بود که بعدهــا، اروپایی ها در 
جریان مقدمات نهضت رنســانس، در قرون دوازده و 
ســیزده میالدی، حتی میراث یونان و آثار ارسطو را 
از طریق توجه به ترجمه های آثار مشــائیان مسلمان، 

مانند ابن سینا و ابن رشد به دست آوردند.

نهضت ترجمه  

مهدی ابراهیم زاده
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  ملتي پیروز 
است که بتواند عالوه 
بر حفظ و نگهداري 
دستاوردهاي فرهنگي 
و ارزش هاي ملي 
خود، آن ها را به سایر 
ملل نیز عرضه نماید

  ترجمه یکی 
از معبرهای انتقال 
فرهنگ است؛ معبری 
برای انتقال اندیشه ها 
و اعتقادات و در یک 
کلمه، داشته های یک 
ملت

ارزش هــاي مذهبي و ملي غنی قادر اســت فرهنگ 
پربار خود را به جهانیــان هدیه نماید. ترجمه یکی از 
معبرهای انتقال فرهنگ اســت؛ معبــری برای انتقال 
اندیشــه ها و اعتقادات و در یک کلمه، داشته های یک 
ملت. در این بین، واقعۀ غرورآفرین دفاع مقدس یکی از 
باشکوه ترین حوادثی است که در آیینۀ ادبیات منظوم و 
منثور معاصر ما تجلی یافته است. تفاوت معنای جنگ 
نزد ملت ایران و دیگر ملت های جهان که به درستی و 
به خوبی در نام گذاری دفاع مقدس نیز منعکس شــده 
است، اهتزاز معنای این واقعۀ عظیم بوده و اهمیت آن 
را روشن می کند. چنین معنای بدیع و تازه ای از جنِگ 
دفاعی که متضمن ایثار و حق طلبی اســت، لزوم ارائۀ 
نتایــج فکری و هنری آن را به خــارج از مرزها تبیین 
می کند. غالِب جنگ های دنیا به دلیل تصاحب قدرت 
و کشورگشایی بوده است؛ درحالی که جنگ تحمیلی 
ایران از معدود جنگ هایی است که انگیزه ای جز دفاع از 

وطن و ارزش های اسالمی نداشته است.
با ایــن مقدمه پیداســت که چنیــن گنجینۀ 
ارجمندی که دربردارندۀ روحیات ملت ماست، با عبور 

برخــی از مترجمان معتقدنــد: »انتقال مفهومی 
مانند ایثار یا جانبازی در بســیاری از جوامع سکوالر و 
الییک غربی امکان پذیر نیســت«. اما به راستی، آیا این 
نکته سندی بر ترجمه ناپذیربودن ادبیات دفاع مقدس 
ماست؟ و آیا باید گزینه هایی این چنینی را مانعی جدی 
در پیِش راه انتقال مفاهیم عالی انقالب اسالمی به دیگر 
کشورها تلقی کرد؟ پرسش اصلی اینجاست که ترجمۀ 
آثاری بومی و معاصر همچون آثار ادبی دفاع مقدس که 
برنمایانندۀ روح و روحیۀ امروز ملت ایران است، تا چه 
حد ضروری و تا چه مقدار به دقت  امکان پذیر اســت؟ 
و آیا اصالً از ترجمۀ چنین آثاری باید انتظار اســتقبال 
و همدلی داشــت یا خیر؟ این قول مشهوری است که 
عصر حاضر، عصر ارتباطات است. رشد و پیشرفت سریع 
تبــادل اطالعات در جهان پیرامون ما فقط در صورتي 
مي تواند ســودمند و مفید واقع شــود که فرصت ها را 
بشناسیم و از آن ها استفادۀ بهینه ببریم. در این عرصه، 
ملتي پیروز اســت که بتواند عالوه بر حفظ و نگهداري 
دستاوردهاي فرهنگي و ارزش هاي ملي خود، آن ها را 
به سایر ملل نیز عرضه نماید. کشور ما، ایران، با داشتن 

ترجمۀ ادبیات دفاع مقدس؛
نکته ها و ضرورت ها

سعیده حسینجانی
مدیر مرکز ترجمۀ حوزۀ هنری
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ترجمۀادبیاتدفاعمقدس؛نکتههاوضرورتها

  ترجمه های موجود 
از کتاب های سفر به 

گرای 270 درجه و 
داستان های شهر جنگی 

نه تنها به عنواِن مواد 
درسی در محیط های 
دانشگاهی در آمریکا 
استفاده شده و برخی 
از دانشجویان، آن ها 

را به عنواِن نمونه ای از 
ادبیات معاصر خاورمیانه 

خوانده اند، بلکه توزیع 
عمومی این آثار و 

خرید انبوه آن ها در 
سایت هایی همچون 
آمازون، شاهدی بر 

همه پسندی این  گونه 
آثار در خارج از مرزهای 

سرزمین ماست

  جایگاه رمان در 
ادبیات دفاع مقدس، 

نه تنها تاریخ مقطع 
حساسی از کشور 

انقالبی ایران را زنده 
نگه خواهد داشت، بلکه 

به لحاظ بومی بودن و 
به خصوص نقش گستردۀ 
مردمی در دفاع مقدس، 

خود قادر خواهد بود 
تا حقانیت به عمد 

سانسورشده و مظلومیت 
مردم و مدافعان ایران 

اسالمی را در برابر 
تحمیل جنگ برایران 

انقالبی، از سوی استکبار 
جهانی، به مخاطبان 

آزاده و دست ِکم بی طرف 
جهانی ثابت نماید

نگاهی اجمالی به جایــگاه رمان های مطرح و برگزیده 
جهانی و تأثیر آن ها داشته باشیم، می بینیم که بدون 
تردید، رمان های جنگی بیشــترین نمــود را در میان 
ژانرهــای دیگر دارند. از جنــگ و صلح تا زنگ ها برای 
چه کســی به صــدا درمی آید و تا ســایر رمان های با 
مضمون جنگی، اغلب ضمن بیان رویدادها و آثار جنگ 
مد نظر، به روانکاوی مردم کشــورهای در حال جنگ 
نیز پرداخته انــد. از این روی، رمان دفاع مقدس ما نیز 
می تواند در این زمینه در جهان موفق بوده و مخاطب 
داشته باشد. جایگاه رمان در ادبیات دفاع مقدس، نه تنها 
تاریخ مقطع حساسی از کشور انقالبی ایران را زنده نگه 
خواهد داشــت، بلکه به لحاظ بومی بودن و به خصوص 
نقش گستردۀ مردمی در دفاع مقدس، خود قادر خواهد 
بود تا حقانیت به عمد سانسورشده و مظلومیت مردم و 
مدافعان ایران اسالمی را در برابر تحمیل جنگ برایران 
انقالبی، از ســوی استکبار جهانی، به مخاطبان آزاده و 

دست ِکم بی طرف جهانی ثابت نماید.
دکتر آنا برزینا، مترجم روسی آثار ادبیات معاصر 
ایران، معتقد است که هشت سال جنگ ایران و عراق، 
دربردارندۀ هشت سال زندگی مردم این سرزمین است 
و موضوعات فراوانی به اندازۀ موضوعات زندگی، می تواند 
در ادبیــات دفاع مقدس جا بگیرد. وی معتقد اســت: 
»اصالً برای من عجیب نیست که هر سال تعداد زیادی 
کتاب تازه در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس ایران نوشته و 
چاپ می شود. ممکن است کسی از خودش بپرسد که 
چرا این ادبیات به پایان نمی رسد؟ پاسخ من این است 
که تا زمانی که آن مردم، زنده هستند؛ آن مردمی که 

از معبر ترجمه می تواند بیرون از مرزهای جغرافیایی نیز 
اثرگذار باشد و از سوی وجدان های بیدار و حقیقت طلب 
با استقبال روبه رو شود. ادبیات دفاع مقدس در سال های 
اخیر در گامی بلند از مرزهای ایران عبور کرده و سعی 
در جذب مخاطبانی از میان غیرایرانیان داشــته است. 
ترجمــۀ آثاری مانند ســفربه گــرای 270 درجه، دا، 
من قاتل پسرتان هســتم، شطرنج با ماشین قیامت و 
داستان های شهر جنگی و به خصوص حضور آن ها در 
کشــورهای مختلف از آمریکا، اروپا و آسیا و استقبالی 
که از آن ها به عمل آمده اســت، گواه این مدعاســت. 
ترجمه های موجود از کتاب های ســفر به گرای 270 
درجه و داســتان های شهر جنگی نه تنها به عنواِن مواد 
درسی در محیط های دانشــگاهی در آمریکا استفاده 
شده و برخی از دانشجویان، آن ها را به عنواِن نمونه ای از 
ادبیات معاصر خاورمیانه خوانده اند، بلکه توزیع عمومی 
ایــن آثار و خرید انبوه آن ها در ســایت هایی همچون 
آمازون، شــاهدی بر همه پســندی این  گونــه آثار در 
خارج از مرزهای سرزمین ماست. به هیچ وجه نباید به 
همین اندازه قناعت و بسنده نمود؛ بلکه ترجمۀ این آثار 
اندک را باید طلیعه ای بر ظهور فرصتی نو برای معرفی 
ادبیات ارزشمند معاصر ایران در کشورهای دیگر تلّقی 
کرد و از ثروت اعتباری اندوخته شده به وسیلۀ این آثار 
آبرومند، برای عرضۀ آثار دیگری از ســبد ادبیات دفاع 
مقدس در کشــورهای دیگر بهره برد. خوش بختانه هر 
روز بر تعداد آثار شایسته و ارجمند ادبیات دفاع مقدس 
در داخل کشور افزوده می شود و این چشمۀ جوشان، 
جرعه هایی زالل و نو بر جام های پیشین می افزاید. اگر 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

  اگر از من بپرسید 
که این آثار آیا در 
خارج از ایران هم 
خواننده خواهد 
داشت؟ من پاسخ 
خواهم داد که بله؛ 
به شرطی که روح 
انسانی آن اتفاقات، 
طوری که همۀ مردم 
جهان آن را بفهمند 
و با آن ارتباط 
برقرار کنند، در این 
داستان ها جاری 
باشد. اگر مسائل 
انسانی در  اثر ادبی 
نهفته باشد، تا وقتی 
که انسان روی این 
کره زندگی می کند، 
آن اثر هم اهمیت 
خواهد داشت و 
خواهان و خواننده 
خواهد داشت

  در شرایطی 
که غرب در حال 
اسالم هراسی و 
ایران هراسی است، 
مفهوم ایثار و دفاع از 
ارزش ها که در دفاع 
مقدس ایران شاهد 
آن بوده ایم، به خوبی 
مفهوم جهاد را تبیین 
می کند و جلوی 
برداشت های اشتباه از 
آن را می گیرد

متعددي دربارۀ دفاع مقدس وجــود دارد که در عین 
داشــتن ارزش ادبی، محتوی واالترین پیام های بشری 
است و می تواند وضعیت فرهنگی ما را از حالت دفاعی 
صرف، در گرماگرم شبیخون فرهنگی، به وضعیت نفوذ 

و تأثیرگذاری تغییر دهد.
نقش ترجمه در همگرایی کشــورهای اســالمی 
و تبیین اصول فکــری و نظری انقالب و دفاع مقدس 
ما برای برادران و خواهران مســلمانمان نیز نقشــی 
خدشه ناپذیر دارد. از این رو، برای حمایت از ترجمۀ آثار، 
با اولویت دادن بــه این مقصد، باید به طور جدی توجه 
کرد. امروزه عمده ترین مســئلۀ جهان اســالم، فقدان 
هماهنگي ملل اســالمي اســت. نبوِد تعامل فرهنگي 
بین مسلمانان در دنیاي امروز، کامالً مشهود است. این 
آسیب چشمگیر فرهنگي، فقط هنگامي ترمیم شدنی 
اســت که با جدیت، تدبیري در این زمینه اندیشیده 
شود. یکي از راه هاي ایجاد تعامل و تبادل فرهنگي ایران 
با سایر کشورهای اسالمی، ترجمۀ کتب در زمینه هاي 
گوناگون به ویژه، کتب ارزشمند در حوزۀ دفاع مقدس 
است. انتشار ترجمۀ این گونه آثار در کشورهای اسالمی، 
باعث تقویت روحیۀ حق طلبی و حس دشمن ستیزی 
و پشتوانه و الگویی برای دست یابی به پیروزی حق بر 

باطل خواهد بود.
دکتر عزیز مهدی، مترجم آثار ادبی معاصر ایران 
به زبان های اردو، انگلیســی و هندی بر این باور است 
که: »بیداری اسالمی، شوخی و شعار نیست و کامالً در 
متن نخبگان و توده های حســاس کشورهای اسالمی، 
واقعیت و نمود دارد. در این میان، تفکرات جاری شده در 
ادبیات انقالب اسالمی و مخصوصاً ادبیات دفاع مقدس 
ایران نقش پررنگی در انتقال آگاهی داشته اند. به عنواِن 
مثال، در شــرایطی که غرب در حال اسالم هراســی و 
ایران هراسی اســت، مفهوم ایثار و دفاع از ارزش ها که 
در دفاع مقدس ایران شاهد آن بوده ایم، به خوبی مفهوم 
جهاد را تبیین می کند و جلوی برداشت های اشتباه از 
آن را می گیرد«. وی با اشــاره به نظرات فقهی مراجع 
شیعه می گوید: »ممنوعیت جهاد ابتدایی )آغاز به حمله( 
در زمان غیبت معصوم که از سوی مراجع شیعه بیان 
شده و در سیاست های بنیادی جمهوری اسالمی هم 
شــامل شده است، نشان می دهد که معنای جهاد، آن 
چیزی نیست که امروزه در رفتارهای داعش و طالبان و 
غیره شاهدیم؛ بلکه جهاد دقیقاً چیزی است که ایرانیان 
آن را دفــاع مقدس نامیده انــد. و ادبیات دفاع مقدس 
توانسته است این موضوع را به روشنی تبیین کند. این 
مضامین اگر ترجمه شوند، طبعاً نظر دنیا را نسبت به 

اسالم هم عوض خواهند کرد.« 
بــرای درک گســتردگی و تنوع وجــوه جذاب 
ادبیات دفــاع مقدس، باید به عنــواِن نمونه گفت که 

به جبهه رفتند؛ زنانی که شــوهر و فرزند خودشان را 
تا جبهه بدرقه کردند؛ پسران و دخترانی که در سوگ 
پدر شهیدشان گریستند؛ حتی یک مغازه دار ساده که 
مغازه اش در بمباران ویران شــد و زندگی اش به خاطر 
جنگ عوض شد؛ همۀ این ها تا وقتی که زنده هستند، 
حرف تازۀ ناگفته ای هم دربارۀ ادبیات دفاع مقدس ایران 
وجود دارد. شــما ببینید چه تعداد انسان در آن هشت 
ســال درگیر جنگ بودند؟ تعداد این افراد را اگر ضرب 
در تعداد روزهای جنگ بکنید، به همان تعداد داستان و 
روایت برای گفته شدن خواهیم داشت. برای همین است 
که ما هر روز باید منتظر روایت تازه ای از دفاع مقدس 
ایران باشیم. حتی اگر سال ها بگذرد و همۀ انسان های 
زمان جنگ پیر شــوند و بمیرند، باز هم تا هنگامی که 
این جنگ و این مرزها و این ارزش ها برای مردم ایران 
زنده و بااهمیت است، داســتان های دفاع مقدس هم 
جذاب خواهد بود و خواننده خواهد داشــت. حاال اگر 
از من بپرســید که این آثار آیا در خــارج از ایران هم 
خواننده خواهد داشــت؟ من پاسخ خواهم داد که بله؛ 
به شــرطی که روح انسانی آن اتفاقات، طوری که همۀ 
مــردم جهان آن را بفهمند و با آن ارتباط برقرار کنند، 
در این داستان ها جاری باشد. اگر مسائل انسانی در  اثر 
ادبی نهفته باشد، تا وقتی که انسان روی این کره زندگی 
می کند، آن اثر هم اهمیت خواهد داشــت و خواهان و 

خواننده خواهد داشت.« 
در عصــری که جنگ ســرد فرهنگی جایگزین 
جنگ های رودررو شده است، باید انکار را کنار گذاشت 
و باور کرد کــه در تاریخ ادبیات معاصر ما، منابع غني 
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ترجمۀادبیاتدفاعمقدس؛نکتههاوضرورتها

 دسته ای از ادبیات 
داستانی دفاع مقدس 

که قابلیت ترجمه شدن 
دارند، داستان هایی 

هستند که به عملیات ها 
و تاکتیک های جنگی 

پرداخته اند. در بعضی از 
کشورهای غربی، رزم و 
تکنیک های رزمی برای 

مخاطبان بسیار مهم 
و جالب توجه است و 

خواننده برای آشنایی 
با سبک های عملیاتی 

متفاوت، عالقه مند 
به مطالعۀ این گونه 

کتاب هاست

  متأسفانه دفاع 
مقدس در اذهان مردم 

بعضی از کشورهای 
غربی به گونه ای خشن 

و بی رحمانه، همانند 
خاطرات آنان از دو 
جنگ جهانی شکل 

گرفته است. آثار ادبی 
دفاع مقدس ما می تواند 
این تصویر نادرست را از 

اذهان پاک نمای

  در صورت رعایت 
مؤلفه های استاندارد در 
کار انتخاب اثر شایسته، 

ترجمه و ترجمۀ قوی 
و قابل عرضه در بازار 

نشر بین الملل، ترجمۀ 
آثار دفاع مقدس، 

یکی از منابع اصلی 
سرمایه گذاری در انتقال 

فرهنگ خواهد بود

دکتر ویصل باشچی، مترجم آثار ادبی معاصر فارسی 
به زبان ترکی استانبولی، قّوت فنی و تصویری بودن بیان 
احساسات در داستان های دفاع مقدس را عامل توفیق 
آن ها در جامعۀ ترکیه می داند. او معتقد است: »انتخاب اثر 
متناسب با روحیات مردم ملت های هدف، باید از جمله 
بررسی های پیش از اقدام، برای ترجمه باشد. باألخره در 
هر داستانی، شخصیت هایی با روحیات مختلف وجود 
دارند، صحنه هایی به تصویر کشیده می شود و وقایعی 
اتفاق می افتد که در هر داســتان متفاوت است. درصد 
عقالنیت شخصیت ها یا عشق ورزی آن ها، اینکه از چه 
مناظری گذر می کنند و در برابر اتفاقات، چه واکنشی از 
خود بروز می دهند، این ها همه در گزینش اثر مناسب 
برای ترجمه، مؤثر است. ممکن است برخی از رفتارهای 
شخصیت های داســتانی، برای یک ملت، مازوخیسم 
و سادیســم و مشــکالت روانی معنا شود و برای ملت 
دیگــری که روحیــات و باورهــا و ارزش های دیگری 
دارند، همان رفتارها و واکنش های شخصیت داستانی، 
محبوب و مقدس و ستودنی باشــد. بنابراین، باید در 
انتخاب داستان ها دقت شــود و در هنگام ترجمه هم 
این هوشیاری به صورت مضاعف وجود داشته باشد که 
هر اثری متناسب با روحیات کشور مقصد ترجمه شود 
و ظرایف داستان با همان ظرافت بایسته تفسیر گردد« 
و تمام این ظرایف و نکات به این مسئلۀ مهم اشاره دارد 
که در صورت رعایت مؤلفه های استاندارد در کار انتخاب 
اثر شایسته، ترجمه و ترجمۀ قوی و قابل عرضه در بازار 
نشر بین الملل، ترجمۀ آثار دفاع مقدس، یکی از منابع 

اصلی سرمایه گذاری در انتقال فرهنگ خواهد بود.

مثالً دســته ای از ادبیات داســتانی دفــاع مقدس که 
قابلیت ترجمه شدن دارند، داستان هایی هستند که به 
عملیات ها و تاکتیک های جنگی پرداخته اند. در بعضی 
از کشــورهای غربی، رزم و تکنیک هــای رزمی برای 
مخاطبان بســیار مهم و جالب توجه است و خواننده 
برای آشنایی با سبک های عملیاتی متفاوت، عالقه مند 
به مطالعۀ این گونه کتاب هاست. آن گروه از نوشته ها که 
ابعاد انسانی را در جنگ، مدنظر قرار می دهد نیز قابلیت 
خوبی برای ترجمه شدن دارد. متأسفانه دفاع مقدس در 
اذهان مردم بعضی از کشورهای غربی به گونه ای خشن 
و بی رحمانه، همانند خاطرات آنان از دو جنگ جهانی 
شکل گرفته اســت. آثار ادبی دفاع مقدس ما می تواند 
این تصویر نادرست را از اذهان پاک نماید. از همین رو، 
آن دسته از آثار داســتانی که در آن ها رزمندگان را از 
ابعاد گوناگون انسانی به تصویر می کشد و نشان می دهد 
که اینان به زندگی عالقه مند بوده اند، به خانواده شــان 
عشق می ورزیده اند و عاشقانه زیسته اند و عاشقانه هم 
به شهادت رسیده اند، می تواند برای مخاطب غیرایرانی 
بسیار جذاب و خواندنی باشد. در یک جمله باید گفت 
که ترجمۀ سالم و درست، مستلزم این است که زمینۀ 
فرهنگی اجتماعی جامعۀ هدف و نیز تبیین شــرایط 
خاص فرهنگ مبدأ در هنگام ترجمه، لحاظ شــود. در 
مجموع، نباید از نظر دور داشــت که آثــار ادبی دفاع 
مقدس که برای ترجمه انتخاب می شــوند، هرچقدر 
از لحاظ محتوا و ســاختار قوی تر باشد، قابلیت ترجمۀ 
بیشتری خواهد داشت. توجه به فرهنگ کشور مقصد 
هم بسیار مهم اســت؛ باید دید کشوری که قرار است 
ادبیات دفاع مقدس به زبان آن کشــور ترجمه شود، تا 

چه حد نیاز و پذیرش این گونه آثار را دارد. 
ادبیات متن در آثار ادبی دفاع مقدس، تضمین کنندۀ 
موفقیت آن ها در جلب نظر مخاطب بی طرف غیرایرانی 
است. متخصصان امر ادبیات عقیده دارند: »ترجمۀ آثار 
ادبــي چه با موضوع جنگ و چــه غیرجنگ، به نوعي 
شناساندن فرهنگ مردم ایران است و به همین دلیل، 
هر کتابي که با زبان ادبِي درســت نوشته  شده  باشد، 
ترجمه شدنی اســت و در حقیقت، موضوع اصلي این 
است که داستان ما بومي و براي خودمان باشد. اتفاقاً از 
اثري که فرهنگمان را در آن، با زبان درست بیان کرده 
باشــیم، بسیار استقبال مي شود. اگر توجه کنیم، روال 
ترجمۀ آثار ادبي جنگي کشــورهاي دیگر که در ایران 
ترجمه شــده اند، این طور بوده است که مترجم ایراني 
کتــاب را خوانده و چون به لحاظ ادبي، کار خوبي بوده 
و با زبان درست نگاشته شده اســت، ناخودآگاه آن را 
ترجمه مي کند و به این شکل است که ادبیات مي تواند 
یکي از منابع اصلي سرمایه گذاري براي انتقال فرهنگ 

دفاع مقدس باشد.«
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پروندۀ ویژه
یادداشت

   مترجمی از 
جمله مشاغل کهن، 
شناخته شده و 
پول ساز دنیاست. در 
جست وجویی ساده، 
دو شاخۀ عمده برای 
این حرفه تعریف 
می شود: مترجمی 
کتبی و شفاهی

  چهار بخش از 
بازاِر مشاغِل کشور، 
متقاضِی اصلی جذب 
مترجم اند: 1. دفاتر 
ترجمه رسمی؛ 2. 
نشریات؛ 3. رسانه ها 
و 4. مشاغل نیازمند 
روابط بین الملل

یادداشتی بر مشاغل
و وضعیت ترجمه در کشور

اعظم غالمی

می شود: مترجمی کتبی و شفاهی. با بررسی بازار کار، در 
نگاه اول، چهار بخش از بازارِ مشاغِل کشور، متقاضِی اصلی 
جذب مترجم اند: 1. دفاتر ترجمه رسمی؛ 2. نشریات؛ 3. 
رسانه ها و 4. مشاغل نیازمند روابط بین الملل. نیازهای 
زیربنایِی مشترک برای تمامی این مراکز، یکی توانمندی 
در جفت زبانی و دیگری، احاطه به زمینۀ تخصصی مورد 
ترجمه را شامل می شود؛ هرچند تفاوت های پیدا و پنهان 
ظریفی هم در این میان، خودنمایی می کند که می تواند در 
امر آموزش و نیز در عملکرد حرفه ای مترجم، تأثیرگذار 
و حتی تعیین کننده باشــد. به عالوه، تغییراتی در نحوۀ 
عملکرد و ابعاد کاری این حرفه در بازار کار مدرن مالحظه 
می شود که در بازار سنتِی مشاغل وجود نداشت. ادامۀ این 

یادداشت به تبیین این گزینه  ها می پردازد.
مطابق آنچه در بازار ترجمۀ کشــور، اعم از سنتی 
و مدرن می شود مشاهده کرد، مراکزی مانند انتشارات، 
مطبوعات، رسانه های صوتی و تصویری و دفاتر رسمی 
ترجمه، غالباً عنوان شــغلی مترجم در سلســله مراتب 
شغلی آن ها تعریف شده است؛ درحالی که این ِسَمت در 
شرکت هایی با ارتباطات بین الملل، توانشی هرچند الزم، 
اما حاشیه ای و فرعی محســوب می شود و فاقد عنوان 
شغلی مشخص است و مترجمان در این مراکز، اغلب، ذیل 
عناوین شغلی دیگر خدمت می کنند. مراکز نشر عمدتاً بر 
مهارت های نگارشی و ویرایشی در زبان مقصد، آشنایی 

با نگاهی به تغییرات حوزۀ کســب وکار در دنیای 
مدرن، به نظر می رسد اصول، تعاریف، سیاست  گذاری های 
مشاغل و نیازهای حرفه ای آنان دستخوش تحول شده 
است. یکی از راهکارهای کســب موفقیت در مشاغل، 
آشنایی با همین تعاریف و اصوِل محیط های حرفه ای بعضاً 
نوین است. ترجمه در جایگاه شغل، امروزه دارای توصیف 
و اصول علمی و عملکردِی خاص است که پرداختن بدان 
و آشنایی با ابعاد و زوایای مختلف این حرفه، با توجه به 
فراگیرشــدن تربیت مترجم در محیط های دانشگاهی، 
ضروری به نظر می رســد. از این رو، در جســتار محدود 
حاضر، تالش می شــود شمه ای از مختصات کسب وکار 
ترجمه در کشور، مبتنی بر رصد بازار کار کنونی ترجمه 
به خوانندگان ارائه گــردد تا آنان که نظری به این وادی 
دارند، با درک و دید بازتری وارد آن شــوند و چشم انداز 
روشنی از حرفۀ مترجمی و نیازهای آن بیابند؛ به عبارت 
ســاده تر، تعریف درستی از آن را در ذهن بپرورانند. این 
عمل می تواند مقدمه ای بر آسیب شناسی بازار و آموزش 
حرفه ای این کسب وکار و در نهایت، مبدع ارائۀ راهکارهای 

بسندۀ آموزشی برای تربیت مترجم باشد.
گام اول در این راســتا، شــناخت کافی از بازار کار 
مترجمی و نیازهای پایۀ این حرفه اســت. مترجمی از 
جمله مشاغل کهن، شناخته شده و پول ساز دنیاست. در 
جست وجویی ساده، دو شاخۀ عمده برای این حرفه تعریف 
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  مراکز نشر عمدتًا 
بر مهارت های نگارشی 

و ویرایشی در زبان 
مقصد، آشنایی با 
مفاهیم و مسائل 
فرهنگی، قدرت 

تشخیص و بازتولیِد 
سبک متن اصلی از 
جانب مترجم تأکید 

دارند و این توانش های 
حرفه ای از ملزومات 

مسلم کاری آن هاست. 
دفاتر ترجمه رسمی 

علی رغم فعالیت های 
گسترده ای که دارند، 

بیشتر بر ترجمۀ 
حقوقی و مسائل مرتبط 

با آن تمرکز دارند: 
مسئولیتی که برای آن 

از قوۀ قضائیه مجوز 
گرفته اند

  نیاز حرفه ای مراکز 
بین المللی به ترجمه، 

تنها به تعامالت خارجی 
این مراکز محدود و 
به میزان گستردگی 

فعالیت خارجی آن ها 
وابسته است. این 
تعامالت معموالً به 

برگزاری نشست های 
دو یا چندجانبه در کنار 
ترجمۀ مکاتبات و اسناِد 
مربوط، منحصر می شود

می رسد. این توانش ها در بازار کار سنتی، با تعدد کمتری 
وجود داشت؛ اما در بازار کار مدرن، ابعاد گسترده تری یافته 
 است. توانش های عمومی عمالً به آن  دسته از توانش ها 
اطالق می شــود که در دنیای امروز، میان اکثِر رشته ها 
و مشاغل مرتبط با آن ها مشترک بوده و مهارت هایی را 
دربرمی گیرد که امکان پویایی در کسب وکار و جابه جایی 
در حوزه های متعدد و مرتبط شــغلی را به فرد می دهد 
و طیف وســیعی از توانمندی های شــغلی را شــامل 
می شود. از جملۀ آن ها می شــود به این گزینه ها اشاره 
کرد: انعطاف پذیری؛ اعتمادبه نفس؛ توانایی کار گروهی؛ 
تفکر انتقادی؛ خالقیت؛ دقــت؛ توانایی تصمیم گیری؛ 
نگاه تحلیلگر؛ مهارت های محاسباتی؛ آشنایی با کامپیوتر 
و تکنولوژی های مرتبط شــغلی؛ توانمندی در تعامالت 

بینِ ِفردی و مانند آن.
از نگاهی دیگــر، کسب و کار3 انواع مختلفی دارد: 
کســب وکارهای خانگی؛ کوچک و متوســط؛ بزرگ و 
کسب وکارهای اینترنتی. حرفۀ ترجمه با توجه به ماهیت 
اجرایی گســترده و نیازنداشتن به زیرساخت های کالن 
شغلی، در بیشتِر اَشکال ذکرشده، قابلیت اجرا دارد و لذا، 
یکی از اجراشــدنی ترین و سودآورترین مشاغل در دنیا 
محسوب می شود. مراکز خدمات ترجمه در داخل کشور، 
اغلب، از نوع خانگی یا کسب وکارهای کوچک و متوسط اند 
و هیچ کسب وکار بزرگ و سامان یافتۀ ترجمه با چارچوبی 
مشخص و زیرساخت دانش بنیان در کشور وجود ندارد. 
البته تالش های پراکنده و بعضاً فرهنگ بنیاد و بیشتر از 
نوع مردم نهاد، در برخی برهه های زمانی، از سوی برخی 
افراد دل ســوز و دغدغه مند برای سروسامان دادن به این 
حوزه، صورت گرفته که البته، به دلیل نبود پشتیبانی الزم، 
نیمه تمام رها شــده و راه به جایی نبرده است. لذا، نیاز 

با مفاهیم و مسائل فرهنگی، قدرت تشخیص و بازتولیِد 
ســبک متن اصلی از جانب مترجم تأکیــد دارند و این 
توانش های حرفه ای از ملزومات مسلم کاری آن هاست. 
دفاتر ترجمه رسمی علی رغم فعالیت های گسترده ای که 
دارند، بیشتر بر ترجمۀ حقوقی و مسائل مرتبط با آن تمرکز 
دارند: مسئولیتی که برای آن از قوۀ قضائیه مجوز گرفته اند. 
رســانه ها به ترجمۀ متون مطبوعاتی کتبی )جراید( و 
شــفاهی )چندرســانه ای( در حوزه های مختلفی چون 
اقتصاد، سیاست، ادبیات، ورزش و... در شکل تخصصی 
آن می پردازند. زمان و سرعت از جمله متغیرهای مؤثر در 
ترجمه برای رسانه به حساب  می آیند و مسلماً ترجمه در 
زمان کم و با سرعت زیاد، ازجمله توانش های مهم برای 
جذب نیروی کار در این حوزه به شمار  می رود. نیاز حرفه ای 
مراکز بین المللی به ترجمه، تنها به تعامالت خارجی این 
مراکز محدود و به میزان گستردگی فعالیت خارجی آن ها 
وابسته است. این تعامالت معموالً به برگزاری نشست های 
دو یا چندجانبه در کنار ترجمۀ مکاتبات و اسناِد مربوط، 
منحصر می شود. در مراکزی با ابعاد و فعالیت کمتر، این 
نیاز به توانش عمومی زبان خارجی در حوزۀ کاری شرکت، 
تقلیل یافتنی  است. البته، فعالیت در این حوزه، عالوه بر 
توانش عمومی پیشرفته در زبان خارجی، آشنایی کافی 
با اصطالحات تخصصی صنفی را نیز می طلبد و همواره 
یکی از چالش های مهم حرفۀ مترجمی، چه در آموزش و 
چه در بازار کار ترجمه به شمار می رود. تمامی نکات زیر، با 
عنوان »توانش های تخصصی«1 حرفۀ مترجمی دسته بندی 

می شود.
علی رغم تمــام این تفاوت ها، مواردی هم به عنواِن 
نیازهای عمومی و مشترک حرفۀ مترجمی مطرح است 
که عنوان »توانش های عمومی«2  برای آن، مناسب به نظر 
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  یکی از 
کسب وکارهای 
نوظهور ترجمه، 
سایت های برخط 
ترجمه هستند که به 
مدد فن آوری نوین 
و دسترسی آسان و 
بی دغدغه به اینترنت، 
به وجود آمده اند 
و بیشتر، شکل 
استارت آپی

 علی رغم تمام 
مشکالت موجود و 
رکود بازار اقتصادی 
در دنیا و به تََبع آن در 
کشور، حرفۀ مترجمی 
همچنان فعالیتی با 
ظرفیت اشتغال زایی و 
قابلیت جذب نیروی 
کار فراوان است و نرخ 
رشد آن در مقایسه 
با سایر مشاغل بسیار 
زیاد است

 در حوزۀ ویرایش 
ترجمه، ویراستار 
بیشتر درگیر 
بررسی وضوح، 
دقت و طبیعی بودن 
زبان ترجمه در 
متن مقصد است و 
معادل گزینی های 
مترجم در اصطالحات 
تخصصی را نقد 
می کند

هم با 4. بازبینی7  ترجمه، همراه می شد. میان ویراستاری، 
حروف خوانی و بازبینی ترجمه، تفاوت های ظریفی وجود 
دارد که معموالً از آن غفلت می شود. این درحالی است 
کــه هر یک مهارتی خاص بــوده و تعریفی معین دارد؛ 
همچنین، حدود و تکالیف برای هرکدام مشخص است. 
در حوزۀ ویرایش ترجمه، ویراستار بیشتر درگیر بررسی 
وضوح، دقت و طبیعی بودن زبان ترجمه در متن مقصد 
است و معادل گزینی های مترجم در اصطالحات تخصصی 
را نقد می کند. نمونه خوانی متون نیز بیشتر روی ظاهر 
متن تمرکز دارد و ایرادهای امالیی و نحوی اثر را حک و 
اصالح می کند. بازبینی متن ترجمه، اما کاری حساس تر و 
نیازمند دانش و مهارت ویژه است. در این عمل، محتوای 
اثر بازبینی می شــود و میزان پذیرش و رسمیت ترجمه 
در جامعۀ مقصد، مطالعه می شود. در دو حوزۀ ویرایش و 
حروف خوانی، اغلب، تمرکز بر متن مقصد است و مباحث 
فرهنگی در سنجش و تصحیح ترجمه دخالت چندانی 
ندارد. ولــی در بازبینی متون ترجمه، غالباً نکات خاص 
فرهنگی و نحوۀ برگردان اثر و نیز شــناخت زمینه های 
فرهنگی زبان مبدأ و مقصد با اولویت ضوابط زبان مقصد، 

مدنظراست و عمالً نوعی بومی سازی8  اثر ترجمه است. 
از جمله توانمندی های دیگری که از مترجم انتظار 
می رود، آوانگاری9 و استنســاخ یا پیاده سازی10 مطالب 
نوارهــای صوتی و تصویری اســت. در آوانگاری، اصوات 
یک زبان با حــروف زبان دیگر مکتوب می شــود و در 
استنساخ، مطالب نوارهای صوتی و تصویری متنی شفاهی 
پیاده سازی می شود که می تواند به زبان نوار یا زبان ترجمه 
مکتوب گردد و خود به شاخه های مختلف تقسیم می شود. 
خدمات دیگر ترجمه که می تواند در شرح وظایف مترجم 
گنجانده شود و کمابیش در کشور، ظهور و بروز برجسته ای 
یافته اند، عبارت  است از: اعتبارسنجی متون ترجمه11 ؛ 
ترجمۀ چندرسانه ای12 ؛ بازآفرینی محتوا، با رعایت حق 

مبرمی به سیاست گذاری درخور و برنامه ریزی مناسب، 
به ویژه از ســوی دولت، در این مقوله احساس می شود. 
یکی از کسب وکارهای نوظهور ترجمه، سایت های برخط 
ترجمه هســتند که به مدد فن آوری نوین و دسترسی 
آسان و بی دغدغه به اینترنت، به وجود آمده اند و بیشتر، 
شکل اســتارت آپی دارند. این نوع اخیر، به ویژه از سوی 
خیل عظیــم دانش آموختگان دانشــگاهی ترجمه در 
کشور، با اســتقبال فراوان، روبه رو شده است. علت هم 
کم هزینه بودن و دردســترس بودن محیط مجازی برای 
کارفرما و مشــترِی ترجمه و نیز قابلیت ارائۀ خدمات به 
ساده ترین و دردسترس ترین شکل ممکن است. به عالوه، 
نبوِد برنامه ای مدون و دیدگاهی جامع در جذب نیروی 
کار مترجمی، به رشد بیش از پیش چنین رَویۀ حرفه ای 
از مشاغل، در فضای مجازی دامن می زند که البته ویژگی 
منفی محسوب نمی شــود و فقط خاص رشتۀ ترجمه 
هم نیســت. درهرحال، علی رغم تمام مشکالت موجود 
و رکود بــازار اقتصادی در دنیا و به تََبع آن در کشــور، 
حرفۀ مترجمی همچنان فعالیتی با ظرفیت اشتغال زایی 
و قابلیت جذب نیروی کار فراوان اســت و نرخ رشد آن 
در مقایسه با سایر مشاغل بسیار زیاد است. این موضوع 
زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم در جهان حرفه ای و 
تخصص ِگرای امروز، رسالت مترجم دیگر مانند گذشته، 
صرفاً برگردان متن از زبانی به زبان دیگر نیست و دنیای 
مدرن، فرصت ها و شرح وظایف مبسوطی را به متخصص 
ترجمه عرضه می کنــد. فعالیت های حرفه ای که امروزه 
از دانش آموختۀ ترجمه انتظار می رود، طیف وسیعی از 
مشاغل در حیطۀ صنعت پردرآمد زبان را شامل می شود 
و بعضاً حوزه های نوینی را دربرمی گیرد که قبل تر برای 
مترجمان، تعریف نشده بود. عناوین شغلی سنتی بازار 
ترجمه، محدود به فعالیت های 1. ترجمه در معنای عام 
آن4 ؛ 2. ویراســتاری5  و 3. حروف خوانی6  بود که گاهی 
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یادداشتی بر مشاغل و وضعیت ترجمه در کشور

  چرا با وجود چنین 
ظرفیت اشتغال زایی و 
عناوین متعدد شغلی 

موجود برای حرفه، 
در کنار اهتمام فراوان 

جامعۀ دانشگاهی 
برای تربیت نیروی  

کار خبرۀ مترجمی، 
فارغ التحصیالن این 

رشته هنوز نتوانسته اند 
آن چنان که باید، 
موجبات تحول و 

سامان دهی این حوزه 
را پدید آورند و ما 

نسبت به گذشته، شاهد 
تغییرات مطلوب تر 
در قلمرو این حرفه 

نیستیم

  سرانۀ اندک 
کتاب خوانی در کشور؛ 

غیرفرهنگی بودن 
ناشران و عدم رعایت 

اخالق حرف های 
از سوی آنان؛ 

بی برنامه بودن صنعت 
نشر در انتخاب اثر 

ترجمه و نبود گزینش 
علمی و دقیق برای 

شناخت نیازهای 
جامعه؛ توجه نکردن 
به جایگاه ویراستار 
ترجمه در اصالح و 

خوانش پذیرکردن متن 
ترجمه؛ و نیز معضل 

کتاب سازی

می شود. در مسائل کالن، نبود نهاد و متولی قدرتمندی 
که آشفتگی های حوزۀ ترجمه را بسامان کند، به شدت 
مشهود اســت. البته در این راستا، فعالیت هایی هم در 
گوشه و کنار فضای شغلی ترجمه، از دیدگاه های متنوع 
اقتصادی و فرهنگی صورت  گرفته که به دالیل مختلف، 
به شکست انجامیده است یا به کارآمدی الزم نرسیده و 
در نهایت، به محاق فراموشی فرورفته است که باز، جای 
بحث جداگانه دارد. آنچه مسلم است، از آنجا که توفیق 
مباحث اجرایی کالن در ایران باید از پشــتیبانی دولت، 
به لحاظ تخصیص بودجه و مهم تر از آن، از نظر الزامات 
اجرایی، برخوردار باشد تا بتواند به نتیجه تقریبی مناسب 
دست یازد، الزم خواهد بود سیاست گذاری های بایسته و 
منطقی در این زمینه، طراحی گردد. این مهم با توجه به 
تهدید بزرگ بیکاری در کشــور و اهتمام اخیر دولت به 
سامان دهی بازار کار آشفتۀ حوزۀ علوم انسانی، می تواند 
میسر گردد؛ البته اگر مانند طرح های متعدد دیگر که در 
زمان خود، مبتنی بر مشــاوره های علمی و تجربی حائز 
بهره وری معرفی شدند، در ادامه، نیمه کاره رها نگردد و بعد 
از مدتی با صرف هزینه های هنگفت، فاقد بازدهی کافی 

نباشد و غیراجرایی تشخیص داده نشود! 
افزون بر همۀ این ها، مشــکالت حوزۀ نشر هم در 
این حرفه رســوخ دارد و مشکالت آن را دوچندان کرده 
است. سرانۀ اندک کتاب خوانی در کشور؛ غیرفرهنگی بودن 
ناشــران و عدم رعایت اخالق حرف های از ســوی آنان؛ 
بی برنامه بودن صنعت نشر در انتخاب اثر ترجمه و نبود 
گزینش علمی و دقیق برای شــناخت نیازهای جامعه؛ 
توجه نکردن به جایگاه ویراســتار ترجمــه در اصالح و 
خوانش پذیرکردن متن ترجمه؛ و نیز معضل کتاب سازی، 
از جمله نمونه های فراونی اســت که می شود برشمرد. 
متأسفانه، وضعیت ترجمۀ کشور از این نظرگاه، به هیچ روی، 
خوب نیست و این ها تنها معدودی از کاستی های بازار کار 
رسمی ترجمه در کشور بود. حال آنکه نابسامانی وضعیت 
بازار غیررســمی ترجمه، چندین برابر بازار رسمی است 
و مطلقــاً از هیچ ضابطه ای پیروی نمی کند و هرج  ومرِج 

بیش ازپیِش این حوزه را فراهم می آورد.
گذشته از مسائل کالن بازار ترجمه، چالش های ُخرد 
نیز پراکندگی و بی نظمی بیشتری را باعث می شوند. این 
چالش های خرد در سطح توانش مترجمان، جای بحث 
دارد. مترجمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، 
جوانانی هستند که توانش کافی در عمل ترجمه، کسب 
نکرده اند. تنها مواجهه و مکاشــفۀ آنان با زبان خارجی 
در دانشــگاه یا کالس های زبان اتفاق افتاده اســت؛ آن 
هم به شــکلی ناقص و نادرست. این افراد به تصور اینکه 
زبــان خارجی را خوب می دانند و زبان مادری هم ملک 
شش دانگ آن هاســت، به ترجمه روی می آورند و بدون 
شناخت فرهنگ مبدأ و دانش کافی و مسئولیت پذیری 

مالکیت معنوی اثر13 ؛ بومی سازِی وب سایت ها ، نرم افزارها 
و بازی های کامپیوتری؛ ویراستیاری ترجمه های ماشینی؛ 
ترجمۀ معکوس14 و نشر رومیزی15. هرکدام از انواع شغلی 
مذکور، حائز تعاریف و نیازمند توانمندی های خاص است 
که توضیح آن در محدودۀ یادداشت حاضر نمی گنجد و 

باید در جستاری مستقل بدان ها پرداخته شود.
از ســوی دیگر، پیشــرفت فن آوری مانند ســایر 
حوزه هــای کاری، دنیای ترجمه را هــم متحول کرده 
اســت. اکنون ابزارهای کمکی ترجمــه در انجام بهینۀ 
تمام تکالیفی که برشمردیم، نقش دارد؛ به نحوی که رشد 
چشمگیر امروز بازار ترجمه، تا حد زیادی مرهون همین 
پیشرفت هاســت. به عنوان مثال، تمام فعالیت های درج 
زیرنویس برای نوارهای صوتی و تصویری، با اســتفاده از 
نرم افزارهای تخصصی، با کیفیتی بهتر و سریع تر انجام 
می شــود. در نشر رومیزی، مترجم دیگر ترجمۀ خود را 
به صورت دســت نویس و بدون صفحه بندی اولیه ارائه 
نمی کند؛ بلکه به لطف نرم افزارهای عمومی یا تخصصی 
حوزۀ چاپ و نشــر، بســیاری از کارهای صفحه بندی و 
گرافیک متن را خود انجــام می دهد. به عالوه، ابزارهای 
کمکی ترجمه مانند ماشین  ترجمه و حافظۀ ترجمه، از 
جمله ادوات کاری بالمنازِع این حرفه محسوب می شوند. 
نرم افزارهایی چون ترادوس، پاسالو، ِمموکیو و مانند آن، 
از نرم افزارهای معروف حافظۀ ترجمه اند که کار مترجم 
امروزی، بدون آن ها اگر لنگ نماند، از سرعت و دقت الزم، 
بی بهره خواهد بود. بنابراین، مهارت کاربری نرم افزارهای 
کاربردی عمومی و تخصصی حوزۀ نشر و ترجمه، در حال 

حاضر، به الزام شغلی مترجمی تبدیل شده  است. 
تا اینجا، به مرور الزامات حرفه ای و معرفی کسب وکار 
ترجمه، تبیین عناوین شغلی و شرح وظایف مترجم در 
شرایط کنونی صنعت زبان در ایران گذشت و چشم انداز 
وســیعی از این شــغل، مقابل دیدگان جامعۀ جوان و 
جویای کارِ کشــور به نمایش گذاشته شد. آنچه متذکر 
شدیم، نشانگر فرصت های عدیدۀ شغلی و نیاز به تنوع 
توانمندی نیروی کار مترجمی است. اما سؤال اینجاست 
که چرا با وجود چنین ظرفیت اشــتغال زایی و عناوین 
متعدد شغلی موجود برای حرفه، در کنار اهتمام فراوان 
جامعۀ دانشگاهی برای تربیت نیروی  کار خبرۀ مترجمی، 
فارغ التحصیالن این رشته هنوز نتوانسته اند آن چنان که 
باید، موجبات تحول و سامان دهی این حوزه را پدید آورند 
و ما نسبت به گذشته، شاهد تغییرات مطلوب تر در قلمرو 
این حرفه نیستیم. از این جهت، نگاه نقادانه به وضعیت 
کنونی بازار کار، اعم از زیرساخت های اجرایی و نیز نیروی 
کار این حرفه در کشــور و آسیب شناســی اجمالی آن، 

ضروری به نظر می رسد.
با مرور وضعیت ترجمه در کشــور، کاســتی های 
زیــادی در مســائل خــرد و کالن حرفــه ای مالحظه 
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پروندۀ ویژه/ یادداشت

  مترجم شدن َرویه 
خاص خود را دارد و 
نیازمند توانش های 
نظری و عملی فراوان 
و تبحر الزم و کافی 
در زبان مبدأ و مقصد 
است

  حقیقت را هم 
نمی توان انکار کرد 
که دانشگاه هنرمند 
بار نمی آورد و فقط 
راه را باز می کند و به 
دانشجو راهکار بروز 
هنرش را می نمایاند؛ 
این بدان معنی است 
که آموزش برای 
مترجم شدن، شرط 
الزم است، نه کافی

بازار ترجمه ارائه کنــد؛ اما الزام اجرایی آن به نهادهای 
قدرت برمی گردد؛ به نظر می رســد بهتر است ابتدا به 
آسیب شناســی و بررسی جنبه های خرِد معضالت این 
حوزه پرداخته شــود تا حداقل بتــوان در عملی کردن 
راهکارهای به دســت آمده، بدون نیاز به مساعدت های 
بیرونی، گامی هرچند کوچک، به جلو برداشت. البته این 
حقیقت را هم نمی توان انکار کرد که دانشگاه هنرمند بار 
نمی آورد و فقط راه را باز می کند و به دانشجو راهکار بروز 
هنرش را می نمایاند؛ این بدان معنی است که آموزش 
برای مترجم شدن، شرط الزم است، نه کافی. در تبیین 
این ادعا، به ســخنان دکتر کزازی در همایش16  اخیر 
ترجمه در بیرجند ارجاع داده می شــود. ایشان بر این 
نکته تأکید دارند که دانشگاه به هیچ وجه نمی تواند شاعر 
و نویســنده و مترجم تحویل جامعه بدهد و معتقدند 
افراد در دانشــگاه، دانش می آموزند، نه آفرینش! و فرق 
اســت میان هنرمندی با هنرشناسی. در دانشگاه، هنر 
را می شناسانند و شناساندن، آگاهانه است؛ درحالی که 
هنر در ُکنه ذات خود، ناآگاهانه اســت. این ادعا اگرچه 
از وزانت تکلیف دانشگاه در تربیت مترجم می کاهد، آن 
را رد نمی کند. لذا جای بحث در تأثیر نظام آموزشــی 
در تربیت مترجم و آسیب شناســی آموزش ترجمه در 
ایران، از منظری علمی و دفاع کردنی بازخواهدماند که 

به یادداشتی دیگر موکول می شود.

الزم، ترجمه می کنند! غافل از اینکه مترجم شدن َرویه 
خاص خود را دارد و نیازمند توانش های نظری و عملی 
فراوان و تبحر الزم و کافی در زبان مبدأ و مقصد است. 
همچنین، با توجه به آنچه در معرفی مشاغل سنتی و 
مدرن ترجمه گفته  شــد، در حال حاضر، مترجمی در 
شــکل تخصصی، فن محور و مبتنی بــر فن آوری های 
نوین، قابلیت اجرای مؤثرتری یافته است که بیشتر این 
مترجمان از آن بی بهره اند. صرف ِنظر از مشکالت کالن 
موجود، متأسفانه چند دهه آموزش ترجمه و وجود بیش 
از 10هزار ظرفیِت آموزشِی ساالنه برای جذب دانشجوی 
مترجمی در دانشــگاه های کشور، عمالً نتوانسته است 
بازدهی معقول و شایســته ای ارائه دهد. با این اوصاف، 
دانشگاه در پرورش توانش های الزم برای نیروی کار الزم 
در بازار ترجمه، ناتوان عمل کرده است. دانشجویی که 
پس از چند سال، به ویژه، پس از دورۀ کارشناسی، از نظام 
آموزشــی خارج می شود، نه فرصت پیدا کرده است که 
زبان یاد بگیرد و نه فرصتی برای آموختن تخصص یافته 
و این فاجعۀ محض است. یعنی وقت و هزینه و عمر، بر 
ســر کاری گذاشته شده و علی رغم این سرمایه گذاری، 
ظرفیت و فرصت مهارت آموزی نیروی کار جامعه، به هدر 
رفته است. ازآنجایی که سیاست گذاری و آسیب شناسی 
مســائل کالن، اگر هم به شــکلی جامع اتفاق بیفتد، 
ارزشــمند بوده و می تواند اِسنادی بر عملکرد ضعیف 

پی نوشت ها:

generic competences .2 / specific competences .1 / 3. بـر مبنـای سـند پیش نویـس قانـون بهبـود فضـای کسـب وکار، اتاق 
تعـاون و اتـاق بازرگانـی ایـران، تعریـف کسـب وکار عبـارت اسـت از هـر نـوع فعالیت تکرارشـوندۀ اقتصـادی از قبیـل تولید، 
 .7 / proofreading .6 / editing .5 / translation .4 / خریـد و فـروش کاال و نیـز ارائـۀ خدمـات به قصـد کسـب منافـع اقتصـادی
 .13 / audiovisual translation .12 / linguistic validation .11 / transcription .10 / transliteration .9 / localization .8 / revision

desktop publishing (DTP) .15 / back translation .14 / transcreation / 16. همایـش ملـی ترجمـه و مطالعـات بینا رشـته ای 

)22 و 23 اردیبهشـت 1395، بیرجنـد(
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گفت وگو

ترجمه های دیگران، نگاهی بــه خودمان می اندازیم و 
دیگران هم می توانند در ترجمه های ما به خودشان نگاه 

بیندازند.

پس اعتقاد دارید یک روح کلی بر ادبیات حاکم است که با 
ترجمۀ آن می توان بر اندیشه و قلب ها تأثیر گذاشت.

بله، تعبیر بســیار خوبی است. من معتقدم وقتی قانون 
دیگر نمی تواند حرفی داشته باشد، آن وقت، زماِن ادبیات 
است. زمانی هست که شما قانون می گذارید؛ ولی پاسخ 
نمی گیرید؛ ولی ادبیات پاســخ می شنود. مثال می زنم: 
شــما در پارک هستید. یک تابلو می زنید که هر کسی 
از این پارک، گل بچیند، 10هزار تومان جریمه می شود. 
این قانون است؛ ولی بعضی ها به طور پنهانی می روند گل 
می چینند؛ اما اگر با ادبیــات این کار را بکنید، فراتر از 
قانون هستید. می گویید گل در بسترش چه زیبا نشسته 
است، آن را پاس بداریم. من معتقدم جایی که قانون به 

متن معیار برای ترجمه، باید حاوی چه مؤلفه هایی باشــد تا 
شایستگی ترجمه را به زبانی دیگر پیدا کند؟ 

من بیشتِر کارم را به صورت تخصصی تر بر روی ادبیات 
و از طریق ادبیات گذاشــته ام؛ چون معتقدم از طریق 
ادبیات، می شود جهان را فتح کرد و نه از طریق سیاست. 
اگر هم بخواهیم روشن تر بگوییم، ادبیات مانند سربریدن 
با اره اســت؛ ولی با شمشیر نه. خیلی راحت می شود از 
طریــق ادبیات به فراتر از مرزها رفت؛ به خصوص اینکه 
می توان اندیشه های انسانی را بازتاب داده و ویژگی های 
انسانی این اندیشــه ها را که از طریق ادبیات در آیینۀ 
آمال و آالم ملت هاست، می توان به راحتی بازگو کرده و 

به فرامرزها انتقال دهیم.
شــخصی حرف خوبی زده بود که اگر در دســت 
کســی که در کنار توســت، آیینه باشد، تو می توانی از 
طریــق آیینۀ او، نگاهــی هم به خودت بینــدازی. به 
نظر می رســد در ترجمه همین اتفــاق می افتد. ما در 

رقیه سادات موسوی

موسی بیدج مترجم زبان عربی و یکی از پایه گذاران مجلۀ شعر حوزۀ هنری و مجلۀ طالیه بوده است. او نویسندۀ رادیوست و همچنین، سردبیر 
مجلۀ شیراز است که دربارۀ ادبیات ایران به زبان عربی منتشر می شود و در فصلنامۀ سلسلةالحوار نیز سردبیر بوده است. این نشریه، فصلنامۀ 

فرهنگ، هنر و ادبیات ایران برای جهان عرب است.
بیدج، یادگیری زبان را امری الزم برای برقراری ارتباط با جها ن و شناساندن افکار و اندیشه ها به جهان می داند. او یادگیری زبان را سعادتی 
اجباری می داند و در این رابطه می گوید: »ممکن است کسی بگوید: من انگلیسی را دوست ندارم و یاد نمی گیرم و سرشت من عربی است«، 
چه اشکالی دارد؟! عربی یاد بگیرد و بتواند با 22 کشور جهان ارتباط برقرار کند. چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ اگر زبان ندانید، نمی توانید مؤثر 

باشید.« آنچه در این گفت وگو آمده است، متن صحبت های موسی بیدج در حوزۀ ترجمه و ادبیات است.

ادبیات ایران را در دنیا نمی شناسند
گفت وگو با موسی بیدج

  از طریق ادبیات، 
می شود جهان را فتح 

کرد و نه از طریق 
سیاست. خیلی راحت 

می شود از طریق ادبیات 
به فراتر از مرزها رفت

  در ترجمه های 
دیگران، نگاهی به 

خودمان می اندازیم و 
دیگران هم می توانند 

در ترجمه های ما به 
خودشان نگاه بیندازند
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نیاز به راهنما دارید؛ کســی که راه را برای شــما کوتاه 
کند. مترجم بالقوه هســتید؛ اما تا بالفعل بشوید، زمان 
می خواهد و باید کنار یک راهنما بنشینید و به این نکته 
توجه کنید. ما کانون های مختلف یادگیری زبان داریم؛ 
ولی آموزش ترجمه نداریــم و جایی را پیدا نمی کنید 
که ترجمۀ کتاب ادبی را به شــما بیاموزد؛ فقط باید در 
کنار مترجم کارکشتۀ ادبی بنشینید که این اتفاق برای 

شما بیفتد.

االن فضای نشریۀ شــیراز و استقبال از آن، در جهان عرب 
چگونه است؟

ما 20 شماره مجلۀ شیراز درآوردیم.

چند وقت یک بار؟
شــیراز فصلنامه است؛ ولی اســمش گاهنامه است و 
بیگاهنامه. تالش کردیم صدواندی شــاعر امروز ایرانی 
معرفی کرده است و 100 نویسندۀ امروز ایرانی معرفی 
کرده است که هر کدام با یک داستان و یک بیوگرافی و 
یک عکس و شعر است. با کسانی که در ارتباط با ادبیات 
ایران، استادان و مترجمان، با آن ها گفت وگو کرده ایم و 
مقاالتی در ارتباط با معرفی سیر داستان نویسی ایران، 
ســیر شــعر نو از آغاز تا امروز، از نیما، از جها ن زاده در 
شــماره های مختلف بازگو کردیم و به نظر من، با اینکه 
کار خیلی کوچکی محسوب می شود؛ اما در نبود کارهای 
دیگر، خیلی کار عظیمی است و هیچ کس در هیچ زمانی 
و در هیچ مکانی، ادبیات ایران را به این شــکل معرفی 

نکرده است.
خیلــی از عرب هایــی که اهل ادبیات هســتند، 
می گویند: »این مجله در کتابخانۀ ما جا دارد و این مجله 
نیست، بلکه یک مرجع اســت. جای بسی خوشحالی 

است که چنین کاری را انجام داده  ایم.«

بن بست می رسد، تازه کار ادبیات و شعر شروع می شود.

قابلیت ادبیات و شعر ایرانی را تا این اندازه می دانید که بتواند 
انسانیت خود را به دیگر زبان ها انتقال دهد؟

حتماً، برای اینکه ادبیات و شعر و اندیشه، از طریق شعر 
باید وارد روح انسانی شود، نه از طریق فلسفه یا سیاست. 
چون اندیشــه ای وجود دارد و شما لباس زیباشناختی 
بر تــن آن می کنید و خوب هم آن را اجرا کرده و بعد، 
مخاطب می پسندد. اینکه اندیشه و شعر و ادبیات ایران 
قابلیت بازگویی در بیرون از مرزها را دارد یا ندارد؟ من 
به طور قطع، می گویم: »دارد« و ثابت هم شده است که 
دارد. ادبیات ایران وجود دارد؛ اما چرا آن را نمی شناسند؟

برای شناساندن، دو کار می شود کرد: »یکی اینکه 
برنامه ریزی کنیم که ما چه کاری باید بکنیم و کارمان 
دیمی نباشد و دوم اینکه این شخص را حمایت کنیم و 

باعث شویم این اتفاق سریع تر بیفتد.« 

یعنی باید متولی داشته باشیم که مترجم را کشف کند؟
بله، هم متولی باشــد و هم خــود مترجم بگوید: »من 

هستم.« 

در حال حاضر، وضعیت عمومی ترجمه در فضای زبان عربی 
را چطور می بینید؟

 فکر کنم در عربی، چند نفر دل ســوزانه کار می کنند و 
تشویق می شوند. بنده َده کتاب در جهان عرب منتشر 

کرده ام. 
در کشور ما معضل، یادگیری زبان است. دانشگاه 
یک طرف قضیه اســت. دانشگاه آموزش می دهد؛ ولی 
برای ترجمه، پرورش هم نیاز اســت و آموزش وپرورش 

برای ترجمه، کنار همدیگر نیاز است. 
شــما کــه می خواهید در ایــن راه وارد شــوید، 

 برای شناساندن 
اندیشه و شعر و 
ادبیات ایران دو کار 
می شود کرد: »یکی 
اینکه برنامه ریزی 
کنیم که ما چه کاری 
باید بکنیم و کارمان 
دیمی نباشد و دوم 
اینکه این شخص را 
حمایت کنیم و باعث 
شویم این اتفاق 
سریع تر بیفتد.«

 ما کانون های 
مختلف یادگیری زبان 
داریم؛ ولی آموزش 
ترجمه نداریم و جایی 
را پیدا نمی کنید که 
ترجمۀ کتاب ادبی 
را به شما بیاموزد؛ 
فقط باید در کنار 
مترجم کارکشتۀ ادبی 
بنشینید که این اتفاق 
برای شما بیفتد

 شیراز فصلنامه 
است؛ ولی اسمش 
گاهنامه است و 
بیگاهنامه. خیلی از 
عرب هایی که اهل 
ادبیات هستند، 
می گویند: »این مجله 
در کتابخانۀ ما جا دارد 
و این مجله نیست، 
بلکه یک مرجع است. 
جای بسی خوشحالی 
است که چنین کاری 
را انجام داده  ایم.«
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  مترجم حرفه اِی 
»کاردان« بازیگری 

مهم از دو منظر 
اقتصادی و فنی است. 

مترجمان حرفه ای، 
کارشناسان فنی ماهر 
در دو زمینه اند: یکی 
محتوایی که ترجمه 

می کنند و دیگری 
ابزارها و نرم افزارهای 

فناوری اطالع رسانی که 
روزبه روز تخصصی تر 

می شوند و باید توانایی 
استفاده شان را داشته 

باشند. آن ها به واقع 
»کارشناسان مهندسی 
ارتباطات چندرسانه اِی 

چندزبانه« هستند

حرفه: مترجمی

محمد  معماریان
مترجم

بسیاری هنوز فکر می کنند که در ترجمۀ حرفه ای، فقط 
»زبان هــا« اهمیت دارند که هرکس در دانشــکدۀ خود 
ترجمه ای کرده اســت، می تواند مترجم شود و ترجمه 

کاری به نسبت ساده و روان است.
باید از همین ابتدا تأکید کرد که مترجم حرفه اِی 
»کاردان« بازیگــری مهم از دو منظــر اقتصادی و فنی 
است. مترجمان حرفه ای، کارشناسان فنی ماهر در دو 
زمینه اند: یکی محتوایی که ترجمه می کنند و دیگری 
ابزارها و نرم افزارهای فناوری اطالع رسانی که روزبه روز 
تخصصی تر می شوند و باید توانایی استفاده شان را داشته 
باشــند. آن ها به واقع »کارشناسان مهندسی ارتباطات 

چندرسانه اِی چندزبانه« هستند.
زبان دانی ضروری، اما ناکافی اســت. ورای مهارت 
مطلق زبانی، به دانش کامل از پیشــینه های فرهنگی، 
فنی، حقوقی و تجاری و درک کامل از موضوع هم نیاز 
است. همچنین استعداد نویسندگی، عطش سیری ناپذیر 
به دانش و اســتقامت، پشتکار و ابتکار الزم برای یافتن 
آن اطالعات یا مطلعین کــه برای درک کامل موضوع 

ضروری اند نیز باید وجود داشته باشد.
مترجــم فقط در صورتــی می تواند امیــد بقا و 
شکوفایی در این حرفه را داشته باشد که توانایی ارتباط 
کارآ و بی دردســر را از هر دو جهت حرفه ای و شخصی، 
با شــرکای متعدد داشته باشد: مشــتریان، همکاران، 

دانیل گوئدک، حاصل سال ها پژوهش و تجربۀ خود را در 
حوزۀ مترجمی، در کتاب »حرفۀ ترجمه« آورده است. این 
کتاب، تحلیلی عمقی از حرفه و صنعت ترجمه است. آغاز 
کتاب، طیف متنوع ترجمه ها را معرفی کرده و ُمروری بر 
فرایندهای بومی سازی آثار مختلف دارد. بخش دوم به 
حرفۀ ترجمــه و بازارهای مترجمان اختصاص دارد. در 
بخش سوم، نگارنده به فرایند »مترجم شدن« می پردازد 
و به ویژه، بر یافتن و نگه داشــتن مشتریان و اجتناب از 
خطاهای رایج تأکید دارد. چهارمین بخش این اثر دربارۀ 
مســائل حرفه ای این حوزه مثل هزینه ها، دستمزدها، 
ضرب االجل ها، بازاریابی، بهره وری، اخالقیات و امثال آن 
است و بخش پنجم به تحوالت کالنی مانند فناوری های 
نوین ارتباطی و جهانی ســازی می پردازد که تغییرات 
جاری در این حرفه و صنعت را رقم زده اند. بخش ششم 
کتاب هم بنا به تجربۀ نگارندۀ اثر، به مسائل رایج در حوزۀ 

آموزش مترجمان پرداخته است.
دانیال گوئدک، نگارندۀ این کتاب، استاد بازنشستۀ 
ادبیات و ترجمه در دانشــگاه رِن 2 )فرانســه( است. او 
به خاطر ســال ها فعالیت دانشــگاهی و آموزشی خود 
برندۀ مدال »نخل ســیمین« دولت فرانســه شد که به 
برجسته ترین پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و آموزش اعطا 
می شــود. در ادامه، مروری بر قسمت هایی از مقدمه و 

فصل اول این اثر داریم.
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  هرچند مترجمان 
همگی یک حرفه 
دارند، بازارهای ترجمه 
چنان متفاوت اند که 
می توان از »حرفه های 
مختلف مترجمی« 
حرف زد. مترجمان 
آزاد به مترجمان 
قراردادی پشت 
کرده اند و دستۀ دوم 
هم عامدانه آزادکارها 
را نادیده می گیرند؛ 
مگر آنکه »برایشان کار 
جور کنند.« مترجمان 
هر یک از این دو جبهه 
وانمود می کنند که از 
ُرخدادهای جبهۀ دیگر 
بی خبرند

  منظور از ترجمۀ 
حرفه ای، تمرین ترجمۀ 
آکادمیک نیست و به 
»ترجمه به خاطر لذت 
ترجمه« هم ربطی 
ندارد. ما از کسب وکار 
ترجمه حرف می زنیم

نرم افزارهای مهندسی زبان؛ رقابت میان »زبان شناس« و 
»زبان دان«؛ شرایط دشوار کسب گواهی نامه های کیفیت 
کار؛ تالش برای آنکه جایگاه حرفه ای مترجمان در مناطقی 
که این جایگاه رسمیت ندارد، به رسمیت شناخته شود؛ یا 
حتی تالش برای بقای آن مترجمان سنتی ترِ »خانگی«. 
و از این هم بگذریم که صرفۀ اقتصادی، خواه مستقیم یا 
غیرمستقیم، خواه کوتاه مدت یا درازمدت، یگانه معیار این 
حرفه شده است؛ چون بسیاری از مشتریان ترجمه هر روز 

کار بیشتری می طلبند و رقم کمتری می دهند.
این کتاب با درنظرگرفتن تنوع شیوه ها، وضعیت ها و 
محیط  ها، به دنبال شرح و تحلیل دنیای حقیقی »ترجمۀ 
تخصصی حرفه ای« است. در این کتاب، توضیح می دهیم 
که چرا ترجمۀ حرفه ای، ستون ارتباطات چندرسانه اِی 
چندزبانه است. در اینجا، رویه های  شغلی روزمرۀ مترجمان 
حرفه ای را شرح می دهیم و به پرسش های کسانی که به 
فکر این شــغل اند یا هم اکنون مترجم اند و می خواهند 

موفق تر شوند پاسخ می دهیم. 
مجموعۀ ایــن نکات، وظایف شــغلی پرچالش و 
نفس گیری برای مترجم حرفه ای رقم می زنند که فرایند 
کاری آن از سه مرحله تشکیل می شود: پیش از ترجمه؛ 
عملیات ترجمــه؛ پس از ترجمه. منظــور ما از ترجمۀ 
حرفه ای، تمرین ترجمۀ آکادمیک نیســت و به »ترجمه 
به خاطر لذت ترجمه« هم ربطی ندارد. ما از کســب وکار 
ترجمه حرف می زنیم. در این کسب وکار، باید شش مسئلۀ 
کلیدی را مد نظر قرار داد. در اینجا به اختصار، این شش 
مسئلۀ کلیدی را شرح می دهیم تا طرحی کلی از حرفۀ 
مترجمی در بستر صنعت و بازار بزرگ ترجمه ترسیم شود.

1. از ترجمه که حــرف می زنیم، از چه حرف 
می زنیم؟

مردم معموالً وقتی می فهمند کاری ترجمه شــده است 
که بد ترجمه شده باشد. مرسوم ترین نقطۀ تماس افراد 
با ترجمه نیز در کالس های زبان یا هنگام شنیدن صدای 

تأمین کنندگان اطالعات و ادبیات، بازبین ها، کارفرمایان، 
مسئولین امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، ارائه دهندگان 
خدمات اینترنت و بسیاری دیگر. داشتن قدری پیش زمینه 
در حوزه های بازاریابی، مدیریت و حسابداری هم ضرری 

ندارد.
چــون واژۀ دیگــری نداریم که دامنۀ گســتردۀ 
فعالیت های موجود در خدمات ترجمه را پوشــش دهد، 
به ارائه دهندگان این خدمات »مترجم« می گوییم؛ اما افراد 

مختلف، برداشت های متفاوتی از »مترجم« دارند چون:
 بسته به نوع محتوا، شیوۀ ترجمه، قلمرو، فناوری ها 
و ابزارهای استفاده شده، مترجمان شکل و شمایل مختلفی 

دارند؛
 مترجمان آزاد و قراردادی با مســائل و مشکالت 

یکسانی دست به گریبان نیستند؛
 بسته به سازمان دهی شغلی، ابزارهای استفاده شده 
برای ترجمه و شرکایی که هر مترجم با آن ها درگیر است، 
شغل »ترجمه« انبانی از تجربه های مختلف و متفاوت است؛

 هرچند مترجمان همگی یک حرفه دارند، بازارهای 
ترجمه چنان متفاوت اند که می توان از »حرفه های مختلف 
مترجمی« حرف زد. روش ها و شرایط کار حرفه ای در این 
بازارها، شــاید یک دنیا با هم فرق داشته باشند. نتیجۀ 
تعجب برانگیز ماجرا آن است که خود مترجمان اغلب، این 
حرفه را کمتر از سایرین می شناسند: مترجمان آزاد به 
مترجمان قراردادی پشت کرده اند و دستۀ دوم هم عامدانه 
آزادکارها را نادیده می گیرند؛ مگر آنکه »برایشان کار جور 
کنند.« مترجمان هر یک از این دو جبهه وانمود می کنند 

که از ُرخدادهای جبهۀ دیگر بی خبرند.
به هر روی، همۀ مترجمان با چالش های مشابهی 
روبه رو هستند؛ یعنی: فقدان توجه کلی به کار؛ پیچیدگی 
اجرایی و فنی این شغل؛ تأثیر انقالب فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی بر شیوه های کاری شان؛ تالطمی که اینترنت به پا 
کرده است؛ صنعتی سازی فرایند ترجمه و شیوۀ مترجمی؛ 
جهانی سازی بازارها و غیربومی شدن شغل؛ توسعۀ فزایندۀ 
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حرفه: مترجمی

  هدف ترجمه آن 
است که با عبور از موانع 

زبان شناختی، نمادین 
یا فیزیکی، امکان 

ارتباط مؤثر را فراهم 
کند. ترجمه برای توزیع 

کاالها، محصوالت، 
خدمات، مفاهیم، ایده ها، 

ارزش ها و... ضروری 
است

  معیار نهایی برای 
داوری دربارۀ کیفیت 
ترجمه، اثربخشی و 

کارایی ارتباط است؛ 
نه اینکه برای ترجمه و 
بیان پیام از چه روش 

و ابزاری استفاده شده 
است

  از منظر اقتصادی، 
ترجمۀ حرفه ای سهم 
بسزایی در کل بخش 
خدمات دارد. ارزش 

صنعت ترجمه به چندین 
میلیارد یورو می رسد. 
برآوردها حاکی از آن 
است که گردش مالی 
حاصل از ترجمه های 
تجاری در سال 2005 

بین 9 تا 15 میلیارد دالر 
بوده است و نرخ رشد 
این صنعت نیز بسته 

به منطقۀ جغرافیایی و 
انواع ترجمه، بین 5 تا 
10 درصد تخمین زده 

می شود

بدیــن منظور، مترجم باید به این موضوعات دقت کند: 
بافت فرهنگی که زمینۀ دریافت و فهم پیام را تشکیل 
می دهد؛ نظام ارزشی کاربر نهایی؛ مؤثرترین راه برای ارائۀ 
استدالل ها و اطالعات؛ ُعرف های رایج سبک و بالغت در 

زبان مقصد؛ همچنین، کلیشه های زبانی.

5. ذی نفعان
از منظر اقتصادی، ترجمۀ حرفه ای سهم بسزایی در کل 
بخش خدمــات دارد. ارزش صنعت ترجمه به چندین 
میلیارد یورو می رســد. برآوردها حاکی از آن اســت که 
گردش مالی حاصل از ترجمه های تجاری در سال 2005 
بین 9 تا 15 میلیارد دالر بوده اســت و نرخ رشــد این 
صنعت نیز بسته به منطقۀ جغرافیایی و انواع ترجمه، بین 
5 تا 10 درصد تخمین زده می شــود. این ارقام فقط به 
بخش ترجمۀ تجاری مربوط هستند و خدمات ترجمه 
در حوزه های دیگر مانند مطبوعات، مدیریت، ارتباطات، 
تلویزیون و صنعت فیلم را شامل نمی شوند. همچنین، 
ترجمه را می شــود ســالحی اســتراتژیک، اقتصادی، 
ایدئولوژیک و فرهنگی نیز قلمــداد کرد. ترجمۀ خوب 
می تواند برای یک بنگاه یا صنعت، ارزش افزوده ایجاد کند؛ 
چون وجهۀ محصوالت و خدمات آن را بهبود بخشیده و 
اعتماد مشتریان را بهتر جلب می کند و در سطح کلی تر، 
ترجمه می تواند پیامدهای فکری، اقتصدی، فرهنگی و 

زبان شناختی برای ملت های مختلف داشته باشد.

6. تنوع ترجمه ها
شیوه های مختلفی برای دســته بندی ترجمه ها وجود 
دارد. مرسوم ترین دسته بندی ترجمه ها بر اساس موضوع 
یا »قلمرو« اســت: ترجمۀ آثار ادبی مانند آثار نمایشی، 
شعر، کتاب کودک و...؛ اسناد فنی؛ اسناد پزشکی؛ اسناد 
اقتصادی؛ اســناد مالی؛ اسناد حقوقی؛ اسناد بازاریابی و 
تبلیغاتی؛ اسناد مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعات و 
سایر حوزه های مشابه. همچنین، ترجمه ها را می توان بر 
حسب نوع سند، کاربرد نهایی و نوع رسانۀ منتشرکنندۀ 
ترجمه نیز دسته بندی کرد. حتی زیرساخت، تجهیزات، 
نرم افزار و رویه های استفاده شده برای ترجمه نیز معیاری 
برای دسته بندی محسوب می شوند که چهار گروه اصلی 
را تشکیل می دهد: ترجمۀ کامالً انسانی؛ ترجمه با استفاده 
از ابزارهــای کمکی غیررایانه ای؛ ترجمه با کمک رایانه؛ 
ترجمه ای که تمام یا بخشی از آن، به صورت خودکار یا 

ماشینی انجام شود.

مترجم اخبار است که دومی کار ساده ای به نظر می آید. 
پس جای تعجب نیست که بســیاری گمان می کنند 
ترجمه »کاری واقعی« نیســت؛ برای ترجمه کافی است 
»زبان بدانید و لغت نامۀ خوبی داشته باشید« و کلمات و 
جمله ها را از یک زبان بــه زبان دیگر درآورید. ابزارهای 
ماشینی و خودکار ترجمه هم به این سوءتفاهم کمک 
کرده اند. پس این ســؤال برایشان پیش می آید که چرا 
ترجمه این قدر طول می کشد؟ چرا این قدر گران است؟ 
چرا مترجم ها این قدر ســؤال می پرســند؟ دالیل این 
سوءتفاهم ها هرچه که باشد، باید برنامه ای ریخت تا درک 
بهتری از ماهیت، چالش ها و پیچیدگی کل فرایند ترجمه 

ایجاد شود.

2. هدف ترجمه
تقریباً هر چیزی را می توان به دســت مترجم داد تا به 
زبان مقصــد درآورد: کتاب، خبر، نرم افزار، بازی، قرارداد 
استخدام، آهنگ، زیرنویس فیلم، آگهی فوت، گواهی نامه، 
نتیجۀ آزمایش پزشکی، دستورالعمل استفاده از ابزارها و... 
و ترجمه فقط به متن محدود نمی شود. مثالً مترجم یک 
تبلیغ بازرگانی ممکن اســت به مشتری خود بگوید آن 
رنگی که در فرهنگ های اروپایی نماد شادی و خوش بینی 
اســت، در فرهنگ مقصد نماد مرگ اســت. فهرست  

کارهایی که می توان ترجمه کرد، بی نهایت اند.

3. ماهیت ترجمه
هدف ترجمه آن است که با عبور از موانع زبان شناختی، 
نمادین یا فیزیکی، امکان ارتباط مؤثر را فراهم کند. ترجمه 
برای توزیع کاالها، محصوالت، خدمات، مفاهیم، ایده ها، 
ارزش ها و... ضروری است. لذا ترجمه باید هدف مشتری 
خدمات ترجمه و نیاز کاربر پیام را برآورده کرده و همواره 
منطبق بر معیارها و ُعرف های رایج باشــد. لذا مترجم 
نقشــی کلیدی در واردات و صــادرات ایده ها، مفاهیم، 
منطق ها، فرایندهای فکری، ساختارهای گفتمانی، ایده ها، 

خدمات، اسطوره ها و امثال آن دارد.

4. معیارهای کیفیت
معیار نهایی برای داوری دربارۀ کیفیت ترجمه، اثربخشی 
و کارایی ارتباط است؛ نه اینکه برای ترجمه و بیان پیام 
از چه روش و ابزاری استفاده شده است. ترجمۀ باکیفیت 
باید دقیق، معنادار، فهم پذیر، مؤثــر، مطابق ُعرف ها و 
معیارهای رایج و در راستای نیازها و منافع مشتری باشد. 

پی نوشت ها:

Daniel Gouadec (2007) Translation as a Profession, John Benjamins Publishing Company, 396 Pages .1
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68
پروندۀ ویژه
یادداشت

همان موضوع را با نگاهی کالن تر و این بار با تمرکز بر 
»فرایند انتقال معنا« بررسی کنم.

فرایند آماده ســازی متون ترجمه شده را در نگاه 
نخست می شود به ســه مرحله تقسیم کرد: پیش از 
ترجمه و حین ترجمه و پس از ترجمه. پیداســت که 
ویرایش و ویراستاری عمدتاً مربوط به مرحلۀ پسینی 
ترجمه است. این بخش را به همان یادداشت پیشین 
حواله می دهیم و به ســراغ دو مرحلۀ دیگر می رویم: 
نخســت، پیش از ترجمه. ســؤال اصلی در اینجا این 
اســت: مترجم چه صالحیت هایی باید داشته باشد؟ 
به عبارت دیگر، پیش نیاز]های[ ورود به عرصۀ ترجمه 
چیســت و چگونه می شــود از تأمین آن ها اطمینان 
یافت؟ آیا عالقۀ ِصرف، بسنده است؟ سنجۀ راستینِی 
این عالقه چیست و چه کسی می تواند دریابد که در 
این وادی، ماندگار اســت یا رفتنی؟ گذشته از عالقه 
و »شــّم مترجمی«، آموزش ترجمه چه جایگاهی در 
پروراندن مترجمان چیره دست دارد؟ گاه این سووآن سو 

منظــور از »پرداخت« در این نوشــتار کوچِک کوتاه، 
صیقل و جالست؛ یعنی کاری که برای »زدودن زنگ 
و امثال آن از ســطح فلزات یا آینه ها« می کردند. این 
را همین ابتدا می گویم که ذهن خوانندگان به ســوی 
معنــای مالی این واژه نرود. البتــه ابعاد مالی ترجمه 
هم فراوان، جای بحث و بررسی دارد؛ اما به جای خود. 
نکتۀ بعد آنکه زنگ یا زنگار، بیشتر بر اثر مرور زمان و 
کهنگی اشیا بر آن ها عارض می شده است و حال آنکه 
دربارۀ ترجمه لزوماً چنین نیست. چه بسا ترجمه هایی 
تروتــازه کــه عجیــب زنــگ زده و زنگارگرفته اند. 
بگذریــم. در این مدت کوتاهی کــه با متون ترجمه 
دست به گریبانم، )به همین شــدت!( به کاستی هایی 
برخورده ام که نشــان از معضل یا معضل هایی جدی 
بوده اند. در شمارۀ پیشین، در مطلب »دربارۀ ویرایش 
ترجمه« کوشیدم قســمتی از این کاستی ها را مطرح 
کنم و توجه خوانندگان را به اهمیت ویراستاری متون 
ترجمه شــده جلب کنم. در این یادداشت قصد دارم 

درباب پرداخت ترجمه

سیدمحمدحسین میرفخرائی
مترجم و ویراستار

  منظور از »پرداخت« 
در این نوشتار کوچِک 
کوتاه، صیقل و جالست؛ 
یعنی کاری که برای 
»زدودن زنگ و امثال 
آن از سطح فلزات یا 
آینه ها« می کردند. این 
را همین ابتدا می گویم 
که ذهن خوانندگان 
به سوی معنای مالی این 
واژه نرود

  فرایند آماده سازی 
متون ترجمه شده را در 
نگاه نخست می شود به 
سه مرحله تقسیم کرد: 
پیش از ترجمه و حین 
ترجمه و پس از ترجمه
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درباب پرداخت ترجمه

از کجا باید شروع کرد، خودش موهبتی است: کتاب 
مســتطاب ترجمه کاوی اثر ارزشمند استاد بهاءالدین 
خرمشاهی. معرفی این کتاب باشد برای زمانی دیگر 
که فرصتی دســت داد و توفیق، رفیق شد. نویسنده 
هم که معرف حضور است. پس حاشیه نرویم و برویم 
سراغ متن. حقیقتاً هم می خواهیم به سراغ متن برویم: 
فصل دوم کتاب با عنوان »اصول و مســائل ترجمه«. 
آنچه در ادامه می خوانید، سراســر وام گرفته از همین 
فصل اســت، با کمی پس وپیش و به قــول خودمان 
»دست کاری«. آنچه خرمشاهی در این بخش از کتاب 
آورده است، به نظرم همان چیزی است که مترجم دانا 

در حین کار خود باید به آن ملتفت باشد.
در خطوط ابتدایی این یادداشــت سخن از زنگ 
و زنگار شــد. حال می خواهم توضیح دهم که مرادم 
چه بوده و پرداخت در اینجا به چه معنا است. عبارت 
رایجی میــان مترجمان ردوبدل می شــود و آن این 
اســت : »فالن متن بوی ترجمه می دهد.« این عبارت 
را وقتــی بــه کار می برند که مترجم نتوانســته متن 
خود را به حدی برســاند که خواننده حداقل در نگاه 
نخســت درنیابد که این متن از زبانــی جز این زبان 
برگردانده شده است. بهاءالدین خرمشاهی نخستین 
کاربرد عبارت یادشده را به سیدمحمدعلی جمال زاده 
نســبت می دهد و ســپس در تعریف آن می نویسد:  
»مــراد از آن غرابت و غیرطبیعی بــودن نحو و نحوۀ 
جمالت و درنهایت، نثر و ساختار زبانی اثر ترجمه شده 
اســت. البته نامأنوس بــودن واژگان خارجی غلیظ و 
آب نکشیده نبودن آن ها هم در پدیدآمدن بوی ترجمه 
مؤثر اســت.« مراد من نیز از »زنگ« همین ردی است 
که متن اصلی در متن ترجمه شــده برجای گذاشته 
اســت و پرداخت یعنی هرچــه کم رنگ ترکردن این 

می شــنوم که کهنه کاراِن این عرصه معتقدند برخی 
جوانان و تازه کاران، از سِر ناچاری و ترس از  بیکاری به 
ترجمه متوسل شده اند. چه سازوکاری می توان برای 
مدیریت و هدایت این دسته از »ترجمه ورزان« تدارک 
دید؟ قصد ندارم کــه در این چند خط، فقط به ذکر 
چند ســؤال بســنده کنم و این کالف را بیش  از این 
سردرگم کنم؛ اما واقعیت این است که احراز صالحیت 
مترجمان، کارِ شایســته و بلکه بایسته ای است که بر 
زمین مانده اســت. سخن از مترجمان رسمی نیست. 
این یکی سازوکارهای خود را دارد. سخن از تازه واردان 
این عرصه و صدها و هزاران دانشــجوی رشــته های 
مترجمی و زبان های خارجی اســت که همه روزه در 
اینجاوآنجا سرگرم ترجمه اند و کیست که نداند اینان 
چه سهمی در تطورات زبانی ما دارند. شاید بی انصافی 
باشد اگر برخی تالش ها در این زمینه را به »لنگه کفش 
در بیابان« تشبیه کنیم؛ چه که بعضاً کارآمد و درخور 
تقدیرند. سخن این است که بیش  از این ها باید به فکر 
بود و چه عیب که به تجربۀ دیگر کشــورها و اصحاب 
دیگر زبان ها نیز در این میان سرکی بکشیم؟ آنچه تا 
اینجا گفتیم، همه در بیروِن مترجم اتفاق می افتاد. اما 
چیزهایی هم هســت که درون مترجم رخ می دهد و 
او را از سطح ترجمه ورزی به مترجمی می رساند؛ مثل 
مهــارت در زبان مقصد )عالوه بر مبدأ( و کارآزمودگی 
در نویسندگی و برخورداری از دایرۀ واژگان گسترده. 
اهل فن خود در جســت وجوی این امتیازات خواهند 
رفت. به همین مقدار بسنده می کنیم و به سراغ مرحلۀ 

دوم می رویم: حیِن ترجمه.
مراد این است که مترجم در حین ترجمه باید به 
چه نکاتی دقت کند و حواسش به چه چیزهایی باشد. 
ســخن در این زمینه بسیار اســت و همین که بدانم 

   احراز صالحیت 
مترجمان، کاِر شایسته 
و بلکه بایسته ای است 

که بر زمین مانده است. 
سخن از مترجمان 
رسمی نیست. این 
یکی سازوکارهای 

خود را دارد. سخن از 
تازه واردان این عرصه 

و صدها و هزاران 
دانشجوی رشته های 
مترجمی و زبان های 

خارجی است که 
همه روزه در اینجاوآنجا 

سرگرم ترجمه اند و 
کیست که نداند اینان 
چه سهمی در تطورات 

زبانی ما دارند

  چیزهایی هست 
که درون مترجم رخ 

می دهد و او را از سطح 
ترجمه ورزی به مترجمی 

می رساند؛ مثل مهارت 
در زبان مقصد )عالوه بر 

مبدأ( و کارآزمودگی 
در نویسندگی و 

برخورداری از دایرۀ 
واژگان گسترده. اهل فن 

خود در جست وجوی 
این امتیازات خواهند 

رفت
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پروندۀ ویژه/ یادداشت

One swallow does not make summer
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود:

No pain, no gain
از چاله درآمدن و به چاه افتادن:

To fall from the frying pan into the fire
طبیب یداوي الناس و هو علیل: کوری عصاکش 

کور دگر شود.
الطیور علی أشکالها تقع: کبوتر با کبوتر، باز با باز

زاد الطین بلّة: قوز باالی قوز شد.
3. ترجمۀ نام اعالم: در ترجمۀ نام های خاص باید 
دقتی مضاعف به خرج داد تا کار به جعل شخصیت های 
من درآوردی نکشد! دقت در این مثال ها برای دریافتن 

حساسیت این موضوع، مفید است.
Buyid dynasty :آل بویه

Cairo :قاهره
Avicenna :ابن سینا
میکافیلي: ماکیاولی

أنقرة: آنکارا
األخمینیون: هخامنشیان

بــا دقت در این نکات و نکاتــی که پیش  از این 
گفته شد، می توان سطح ترجمه را تا حد قابل قبولی 
ارتقا داد. برداشــتن گام های بعدی در غنای ترجمه 
در گرو َدمخوربودن مترجم با متون ناب و فاخر زبان 
و ادبیات اســت. اما این  دیگر »فضل « اســت و آنچه 
واجب می نماید، بازســازی متن در زبان مقصد است؛ 
به نحوی که خواننده، مقصود نویســنده را به راحتی و 
بی کم وکاست دریابد. به قول استاد خرمشاهی: »برای 
ترجمه/مترجمی ضرورت دارد که شــخص دست به 
قلم داشته باشد و مهارتی البته نه در سطح عالی، در 
فارسی نویسی و آشــنایی با چم وخم و ریزه کاری های 
نوشتن/نویسندگی داشته باشــد. چنین فردی چون 

مترجم شود، ترجمه اش بوی ترجمه نخواهد داد.

نقش. پرداخت یعنی کاســتن و کاستن و کاستن از 
فاصلۀ میان متن ترجمه شده و متن تألیفی. البته این 
کار گاهی نیز به وفاداری مترجم به متن اصلی آسیب 
می زند؛ اما این صدمه اگر از سِر توجه و با دقت کافی 
باشد، هیچ ایرادی ندارد. میزان وفاداری یا بی وفایی)!( 
به متن اصلی را می توان در طیفی نمایش داد و بسته 
به هر متن هم ممکن اســت متفاوت باشد. باتوجه به 

متن، انتخاب بر عهدۀ مترجم است.
این از ایــن؛ اما نکات و درواقع مثال هایی که در 
ادامه می آید، شــاید ضروری  تریــن گام های پرداخت 
متون ترجمه شده اســت. هرگونه بی دقتی در ارتباط 
با این نکات، نشــان از شــتاب زدگی مترجم یا کمی 
درشــت تر بگویم، نشــان از کم مایگی اوست. این ها 
نکاتی اســت که اگر رعایت نشود، در همان نگاه اول، 
خوانندۀ تیزبین را به کلی از کتاب و نویسنده و ناشرش 

می رماند. 
1. ترجمــۀ اصطالحات: مترجــم در برخورد با 
اصطالحات باید بداند کــه چنانچه ترجمۀ واژه به واژۀ 
اصطالح، نتیجه ای نامأنوس دارد، الزم اســت بکوشد 
کــه نزدیک ترین معادل به آن را در زبان مقصد بیابد. 

به این مثال ها دقت بفرمایید.
break one`s word :زدن زیر قول

سر زبان ها بودن، موردتوجه بودن:
Have a high profile

High five :بزن قدش
الصورة او الکتابة: شیریاخط

اللعب بالنار: با دم شیر بازی کردن
هنیئاً: نوش جان

2. ترجمۀ ضرب المثل ها: در ترجمۀ ضرب المثل ها 
نیز باید به همین مســئله دقت کــرد. مثال های زیر 

موضوع را روشن تر می کند.
با یک گل بهار نمی شود:

  پرداخت یعنی 
کاستن و کاستن و 
کاستن از فاصلۀ میان 
متن ترجمه شده و متن 
تألیفی. البته این کار 
گاهی نیز به وفاداری 
مترجم به متن اصلی 
آسیب می زند؛ اما این 
صدمه اگر از سِر توجه و 
با دقت کافی باشد، هیچ 
ایرادی ندارد

  مترجم در برخورد 
با اصطالحات باید بداند 
که چنانچه ترجمۀ 
واژه به واژۀ اصطالح، 
نتیجه ای نامأنوس دارد، 
الزم است بکوشد که 
نزدیک ترین معادل به 
آن را در زبان مقصد 
بیابد

 استاد خرمشاهی: 
»برای ترجمه/مترجمی 
ضرورت دارد که شخص 
دست به قلم داشته 
باشد و مهارتی البته 
نه در سطح عالی، 
در فارسی نویسی و 
آشنایی با چم وخم و 
ریزه کاری های نوشتن/
نویسندگی داشته 
باشد. چنین فردی چون 
مترجم شود، ترجمه اش 
بوی ترجمه نخواهد داد
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این مرد از همان موقع بوی مرگ می داد
محمد حنیف

اسم

 
 
 

طعم کتاب
بستۀ پیشنهادی

تظاهـرات  میـدان حسـن آباد  در  کـه  بـودم  »19سـاله 
می کردیـم و پیـش از حملـه به دانشـجویان، مـن به طور 
معجزه آسـایی از بیـن سـربازهایی کـه نیزه هـای خـود را 
در گوشـت تظاهرکننده هـا فـرو می کردنـد، نجـات پیدا 
کـردم.« ایـن را جمشـیدی، نویسـندۀ کتـاب بیـداری 
کالبـد  از  رمـان  ایـن  »در  ادامـه می دهـد:  و  می گویـد 
انسـانی، محیطـی کـه در آن زندگـی کـرده  و فضایی که 
احسـاس کـرده ام، اسـتفاده شـود.« جمشـیدی کـه خود 
در گیـرودار انقـالب حضـور داشـته، معتقد اسـت دربارۀ 
انقـالب، رمانـی در انـدازۀ آنچـه در حـق آن اسـت، هنوز 

نـگارش نیافته اسـت.
بیداری روایت داستانی از زندگی یک عضو ساواک و یک 
انقالبی است که از پیش با همدیگر آشنایی داشته اند و در 
سیر داستان، با یکدیگر برخورد می کنند. این داستان در 
واقع، نمایشی است از چگونگی به بلوغ رسیدن فرد انقالبی، 
در سیر حوادث سال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
که در نهایت، به کشته شــدن شــخصیت ساواکی منجر 

می شود.

رمـان ایـن مرد از همـان موقع بوی مرگ مـی داد با نثری 
پیراسـته و مسـتحکم، تقریباً تمامی اسلوب روایت سنتی 

را در سـطح سـاختاری به بازی گرفته است.
رمـان حنیـف توجـه مخاطبـش را بـه دنیاهـای مـوازی 
می کشـاند، بـه دنیاهایـی کـه نـرم نرمـک آنچنـان در 
هـم می آمیزنـد و یکـی می شـوند، گویـی از آغـاز چنین 
بوده انـد. دنیـای قدیـم و جدید شـخصیت های داسـتان، 
دنیـای واقعیـت و جادویـی مـردم ایـران، و بدین سـان 
دنیـای نویسـنده و خواننـده انـدام  وار در هـم می آمیزنـد. 
حـوادث بـزرگ جامعه همچـون روح در زندگی خصوصی 
شـخصیت های داسـتان دمیده می شـوند. جادو، افسـانه، 
اسـاطیر ایرانـی و بومی و بر خالف آنچه کـه در رمان های 
فانتزی معمول رایج اسـت، در جسـم زندگی واقعی مردم 
داسـتان حلول می نماید و با درونمایه های اصلی داسـتان 

ارتباطـی تنگاتنـگ پیـدا می کنند.
نویسـنده نمی خواهـد از عناصـر ماوراء طبیعـی بـه عنوان 
مأمنـی بـرای فـرار از وقایـع تلخ روزگار اسـتفاده کنـد. او 
بـا بـر هـم زدن رابطـه معمـول بیـن نویسـنده/خواننده 
بـا زبردسـتی خـود را جـای خواننـده اثـرش نشـانده و 
و  خودشـان  زندگـی  راوی  را  داسـتانی  شـخصیت های 

خـودش کـرده اسـت.

بیداری
مصطفی جمشیدی

نیستان
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گاهــی در لحظه های ســرگردانی و 
اضطراب و بالتکلیفی دلمان می خواهد، 
بزرگتری، فرد آگاه و دل سوزی با لحنی 
صمیمی و همدالنــه با ما به گفت وگو 
بنشــیند. دلمان می خواهــد در حاِل 
بدمان، به ما امید دهــد، راهکار دهد، 
چیزهای نامفهوم را برایمان معنا کند 
و به ما برنامه دهد، تا از این سرگردانی 
خارج شویم، هدف پیدا کنیم، آرامش 
بگیریم و تحمل سختی ها و مشکالت 

برایمان آسان تر شود.
اما چه کسی بیشتر از امام معصوم حال 
ما را خواهد فهمیــد و راهنمایِی همه 

جانبه را به ما عرضه خواهد داشت؟
اگر به دنبال جرعه ای آرامش و هدایت 
هســتید مطالعۀ کتاب »نامه های امام 
صادق علیه السالم به شیعیان« را به شما 

پیشنهاد می کنیم.
کتاب »نامه های امام صادق علیه السالم 
به شیعیان« کتابچه ای مختصر و مفید 
اســت که مترجــم و گردآورنده برای 
برداشتن مرز این فاصله و ایجاد رابطه ای 
همدالنه بین امام و خوانندۀ فارسی زبان، 
تنها به آوردن متن فارسی نامه ها اکتفا 
کرده و از قرار دادن متن عربی و عبارات 
و اصطالحات تخصصی و عربی در متن 
و هرگونه تحلیل و توصیه و حاشیه نگاری 
خطابه ای خودداری کــرده و با ادبیات 
شیوا و بدون تکلف متن ناب کالم امام 

را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

روزگار فراموش شـده جدیدتریـن اثـر 
داسـتانی مهـدی رضایـی اسـت کـه 
بـه روزهـا و ایـام انقـالب و مبـارزات 
گروه هـای انقالبی علیه حکومت شـاه 
پرداخته اسـت. منظر نـگاه و پرداخت 
مهـدی رضایـی در ایـن اثـر، ویژگـی 
بـارزی در مقایسـه بـا آثار مشـابه این 
هـم  آن  و  دارد  را  موقعیـت  و  فضـا 
ایـن اسـت کـه چالـش اصلی نـه بین 
گروه هـای مبـارز و سـاواک و مأموران 
شاهنشـاهی، بلکه چالش اصلی میان 
و  مبـارز  گروه هـای  همیـن  اعضـای 
انقالبـی اسـت کـه این نـگاه، منظری 
داسـتانی و جذاب اسـت کـه کمتر به 

آن پرداختـه شـده اسـت.
مهــدی رضایــی در روایت خــود از 
حوادث انقالب، با شــجاعت، مسئلۀ 
خاکستری بودن انسان خوب و مؤمن و 
انقالبی را به نمایش گذاشته است. یعنی 
اســحاق و نیز رضا با تمام خوبی هایی 
که دارند، اشتباه می کنند و در واقع، نه 
اینکه می توانند اشتباه کنند. نویسنده 
در این کتاب، با زبانی روان و داستانی، 
به آسانی ماجراها را پیش می برد. هنوز 
فرصت های فراوان کشف نشدۀ فراوانی 
در میان روزها و تاریخ انقالب، در انتظار 
نویسندگان مســتعدی چون مهدی 
رضایی برای خلق ادبیاتی فاخر مانده 

است.

هنـدوی شـیدا را در واقـع، می تـوان 
داسـتان حرکـت بـه سـمت کشـف 
عشـق ناب دانسـت؛ عشـقی که خود 
انتخـاب می کند تا اینکه به سـراغ چه 
کسـی برود و چگونه او را شیدای خود 
کند. ایـن رمان را همچنیـن، می توان 
روایت سرگشتگی انسـان امروز نامید. 
انسـانی کـه بـرای اثبـات انسـانیت و 
نفسـانیت خـود، خـود را به  هر سـوی 
می زنـد تـا بتواند به نتیجـۀ مطلوب و 

دلخواهش دسـت پیـدا کند.
سعید تشکری در این رمان، امروزی را 
روایت کرده اســت که خود در زندگی 
حقیقی و در پیرامون زیســتی خود، 
کشف کرده است و همین مسئله نیز 
داســتان این رمان را استنادی واقعی 
داده و به  گفتۀ نویســنده، داستان آن 
را باید رونوشــتی از داستانی مستند و 
رخ داده برشمرد. داســتان این کتاب 
با وجود اســتناد به رویــدادی واقعی، 
به شکلی تصویری، پیِش روی چشمان 
مخاطب خود تعریف می شود و مانند 
نگاتیوهای یک اثر کالسیک سینمایی، 
مخاطب را در جذبۀ خود فرو می برد؛ 
جذابیتی که مدت هاست از رمان ایرانی 

کمتر دیده شده است.

کتاب نامه های امام صادق )ع( 
به شیعیان

زینب مهاجری
دفتر نشر معارف

 
 

روزگار فراموش شده
مهدی رضایی

شهرستان ادب

 
 
 

هندوی شیدا
سعید تشکری

نیستان
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ــر از  ــتین دفت ــر، نخس ــاب حاض کت
ــدید  ــمن ش ــاب دش ــه کت مجموع
اســت کــه بــا رویکــرد تاریــخ 
بصیرت افــزا و رصــد جریــان حــق و 

ــت.  ــده اس ــن ش ــل تدوی باط
اصــل و اســاس ایــن پژوهــش، 
دروس  و  تحقیقــات  از  برگرفتــه 
ــم  ــۀ ق ــوزه علمی ــتاد ح ــخ، اس تاری
ــدی  ــلمین مه حجت االسالم و المس
به همــت  کــه  اســت  طائــب 
محققــان ارجمنــد به شــکل کنونــی 

ــت. ــده اس ــاده ش آم
در مقدمــۀ کتــاب آمــده اســت: 
»گرچــه برخــی تعریــف اصطالحــی 
تاریــخ را علــم بــه حــوادث گذشــته 
ــن  ــت ای ــته اند، واقعی ــری دانس بش
ــخ،  ــه تاری ــگاه ب ــن ن ــه ای ــت ک اس
نمی توانــد در حــال و آینــدۀ جوامــع، 
ــت،  ــر باشــد. در حقیق ــد و مؤث مفی
ــه  ــم ب ــت از عل ــارت اس ــخ عب تاری
وقایــع درس آمــوز و عبرت انگیــز 
ــی  ــنن اله ــن و س ــته و قوانی گذش
حاکــم بــر آن وقایــع تــا از آن وقایــع 
و عوامــل، درس و عبــرت گرفتــه 
شــود و وضعیــت موجود و آینــده در 

ــد. جهــت مطلــوب تغییــر یاب
ایــن نــوع نگاه بــه تاریــخ، بصیرت افزا 
و راه گشــای افــراد و جوامــع بشــری 
اســت؛ به طــوری کــه هیچــگاه 
کهنــه نمی شــود و در گذشــته، باقی 
نمی مانــد. در ایــن رویکــرد، گذشــته 
ــرد.« ــرار می گی ــده ق ــراغ راه آین چ

کتـاب 40 ویژگـی جـوان مسـلمان و 
انقالبـی به قلـم حجت االسـالم رضـا 
غالمـی، رئیـس مرکـز پژوهش هـای 
علوم انسـانِی اسـالمی صـدرا به همت 
نشـر معـارف، روانـۀ بـازار کتـاب شـد 
کـه متـن سـخنرانی، رئیـس مرکـز 
پژوهش هـای علـوم انسـانِی اسـالمی 
صدراسـت کـه 16 اردیبهشـت ماه در 
محـل جامعۀ تعلیمـات اسـالمی ایراد 

است. شـده 
حجت االسالم غالمی در مقدمه ای که 
بـر این کتاب نوشـته، انگیزه های خود 
را از انتشـار این ویژگی ها در قالب یک 
کتـاب مسـتلق این گونه مطـرح کرده 

است:
از  اصلـی  انگیـزۀ  چنـد  »اینجانـب 
برشـمردن ویژگی های جوان مسلمان 
و انقالبی داشتم. انگیزۀ نخست کمک 
بـه تشـخص و هویت یابـی جوانـان 
ایرانـی و به طـور کل جوانـان دنیـای 
اسـالم، به ویـژه در برابـر موج سـنگین 
هویت زدایـی از طریـق جهانی شـدن 

غربـی اسـت...«

دشمن شدید
شهید کاظمی
مهدی طائب

 
 
 

40 ویژگی جوان مسلمان و انقالبی
حجت االسالم رضا غالمی

دفتر نشر معارف

 
 
 

متن این کتاب، از مصاحبۀ  اختصاصی 
مقام معظــم رهبری با مرکز اســناد 
انقالب اســالمی و تجمیع خاطرات و 
بیانات معظمٌ له دربارۀ زندگی و سیرۀ  
مبارزاتی امام خمینی)ره( تشکیل شده 

است.
نگاه دقیق و موشــکافانۀ  مقام معظم 
رهبری به شــخصیت حضــرت امام 
و همراه شــدن عکس هــا و اســناد 
نشانه گذاری شــده و کتابی متفاوت 
و خواندنی را بــرای مخاطب جوان و 
عالقه مندان به شــناخت حضرت امام 

خمینی)ره( پدید آورده است.
در ایــن کتــاب، شــاهد تصاویری از 
دوران مبارزه حضرت امام خمینی)ره( 
و همچنیــن، گزارش های ســاواک و 
فعالیت های مبارزاتی  شهربانی دربارۀ 
ایشان هســتیم. همگی این تصاویر و 
گزارش ها از جمله اســنادی است که 
از آرشــیو مرکز اسناد انقالب اسالمی 

استفاده شده است.

عبد صالح خدا
مؤسسۀ جهادی صهبا
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شـب هاي شـعر حجـره عنـوان یـک 
سلسـه محفـل شـعرخواني اسـت 
که در سـال هاي تحصیلـي 1390-
به صـورت  و 1392-1391،   1391
هفتگـي در مـدارس حـوزه علمیـۀ 
قـم برگـزار مي شـد. ایـن محفل هـا 
جـذب  و  شناسـایي  هـدف  بـا 
اسـتعدادهاي شعري در میان طالب 
جوان، ایجاد دغدغۀ  ادبي بیشـتر در 
شـاعران  معرفـي  حوزویـان،  بیـن 
موفـق حـوزه و به وجـودآوردن حال 
و هوایـي هنـري در مـدارس حـوزه 
علمیـه، طراحـي و اجرا شـد. در هر 
یـک از ایـن محافـل کـه بـا حضور 
همـراه  عالقه منـد  طـالب  پرشـور 
بـود، آثـار دریافت شـده از طالب هر 
مدرسه، از سـوی صاحبان اثر قرائت 
مي شـد و در ادامه، یکي از اسـتادان 
صاحب نظـر و صاحب بیـان بـه نقـد 
آثار و بیان راهکارهاي رشـد و تعالي 

اشـعار مي پرداخـت.
کتاب شب هاي شـعر حجره گزیده اي 
از آثـار ارائه شـده در همین سلسـله 
بـر  مختصـر  گواهـي  و  محافـل 
وجـود اسـتعدادهاي فـراوان در میان 
طـالب جـوان اسـت. برخـي از ایـن 
اشـعار، مربـوط بـه شـاعران فعـال و 
کـه  می شـود  حـوزه  شناخته شـدۀ 
میهمان ویـژۀ محافل بودنـد و برخي 
دیگـر، آثـار طـالب مـدارس علمیـه  
اسـت که اغلب، از برگزیدگان دو دورۀ 
شـب هاي شـعر حـوزه نیـز بوده انـد.

منازعۀ دیرپاي فلسطیني صهیونیستي 
از مهم ترین چالش هــاي بین المللي، 
پس از جنــگ جهاني دوم اســت و 
ممکن نیست بدون شناخت ریشه ها 
و علل اصلي این منازعه که تبعیض و 
بي عدالتي و ظلم، مهم ترین آن هاست، 
بتوان راهِ حل مؤثري را براي آن یافت.

برخالِف ادعاي صهیونیست ها در ترک 
داوطلبانۀ فلســطیني ها از ســرزمین 
خود، اسناد و مدارک موجود حکایت 
از ایــن دارد که تأســیس موجودیت 
صهیونیستي در این سرزمین مقدس، 
با برنامه ریزي و طراحي سازمان یافته اي 
صورت گرفته است تا ساکنان فلسطین 
به ترک ســرزمین پــدري و اجدادي 
خود، مجبور شــوند. مجموعۀ حاضر، 
حاصل ســال ها  تــالش ارزندۀ یک 
گروه تحقیقاتي و مطالعاتي از ملیت ها 
و مذاهب مختلف اســت که توانسته 
است با اسناد غیرمحرمانۀ دردسترس 
اســرائیلي، از طرح هــا و برنامه هاي 
درازمدت صهیونیســتي در کوچاندن 
اجباري فلسطینیان، پرده بردارد و بر 
آن اســت تا مفهوم transfeet  یا کوچ 
اجباري فلسطینیان را بر اساس اهداف 

اسرائیلي و صهیونیستي روشن کند.
در این کتاب، ســیر طرح هاي اولیه، 
پیشــنهادها، بحث هــا، کنفرانس ها، 
مناظره ها وگفت وگوها در جهت نیل به 
هدف، یعني غصب این سرزمین، مورد 

بررسی قرار گرفته است.

شب های شعر حجره
سیدمحمدجواد شرافت
مرکز پژوهش هاي جوان

 
 
 

 اخراج فلسطینیان
نورالدین مصالحه؛ فریده، م

مرکز مطالعات فلسطین؛
نهاد ریاست جمهوري

 
 
 

و  مهم تریـن  از  یکـی  عقـد  دوران 
سرنوشت سـازترین برهه هـای زندگی 
هـر فـرد محسـوب می شـود. اهمیت 
بـر  طبیعـی،  به طـور  دوران  ایـن 
حساسـیت آن می افزایـد و هـر یک از 
زوجین، باید مسـائلی را رعایت کنند. 
بـرای تبدیـل ایـن برهـۀ زمانـی بـه 
بهتریـن دوران زندگی خـود، باید امور 
اقتصادی، عاطفی، تربیتی و رفتاری را 

در نظـر بگیریم. 
کـه  اسـت  ضـروری  همچنیـن، 
آسـیب های این دوران را بشناسـیم و 
به دنبـال برطرف کـردن آن ها باشـیم. 
مطالعـۀ ایـن کتـاب را به کسـانی که 
زندگـی  تشـکیل  در  گام  به تازگـی، 
نهاده اند و دوران شـیرین عقـد را ورق 

توصیـه می کنیـم.  می زننـد، 
دوران عقد هشتمین دفتر از مجموعه 
مهارت هـای طلبگی اسـت کـه به قلم 
شـمارگان  در  حسـین خانی  هـادی 
صفحـه   102 در  و  نسـخه   1000

منتشـر شـده است.

دوران عقد
هادی حسین خانی

کانون اندیشه جوان
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ــی  ــۀ کوتاه ــه فاصل ــالج، ب ــا ع تنه
از توضیح الرســائل کربــال توســط 
نشــر ســدید، )انتشــارات بســیج 
ــادق  ــام ص ــگاه ام ــجویی دانش دانش

ــت. ــده اس ــر ش )ع( منتش
ــام  ــا ام ــی ب ــوان فرع ــا عن ــاب ب کت
حســین علیه الســالم بــه همــه  جــا 
می توان رســید، ســعی در نشــان دادن 
ــی  ــکالت فعل ــاره ای از مش ــل پ راه ح
جامعــه را دارد. در کتــاب حاضــر، 
ــراغ  ــخص، س ــور مش ــنده به ط نویس
ــرآن،  ــر ق ــر درک بهت ــائلی نظی مس
انســان 250ســاله، تولید علــم، اقتصاد 

مقاومتــی و... رفتــه اســت.
در بخشی از مقدمۀ اثر می خوانیم: 

ــا امــام  ــود: »ب ســخن آغازیــن ایــن ب
ــوان  ــا می ت ــه  ج ــه هم ــین ب حس
رســید«؛ ولــی تأمــالت بعــدی در 
ســخنان بــزرگان، جلــوۀ تــازه ای برای 
تحقیــق و به محقــق نشــان داد که از 
توانســتن به بایستن ســوقمان می داد 
ــود«  ــرت از وادی »می ش ــث هج و باع
بــه »بایــد« می شــد: »بــا امــام حســین 
بایــد بــه همــه جــا رســید!«؛ از ایــن 
ــر  ــت! ه ــاره« ای نیس ــت، »چ حقیق
زمــان بشــریت بــه بی»چاره«گــی 
رســید، مضطــر حقیقی شــده اســت 
و دعــای مضطــر هــم مســتجاب 
اســت: أَمَّْن یِجیــُب الُْمْضَطــرَّ إَِذا َدَعاُه 
ــوءَ )النمــل، 62( آن روز  وَیْکِشــُف السُّ
ــۀ  ــتانۀ خان ــور در آس ــید ظه خورش

جانمــان خواهــد تابیــد.

تنها عالج
سیدعلی اصغر علوی

سدید

 
 
 

ــزاق اســت. ســردار  ــر ســردار حشــمت ق ــت دخت ــس روای ــس، پاری پاری
حشــمتی کــه دســتش به خــون کلنل پســیان آغشــته شــده و خدمتگزار 
خوبــی بــرای شــاه قــزاق بــوده اســت. این بــار هــم عــازم مشــهد اســت و 
ایــن یعنــی قــرار اســت در شــهر آفتــاب، قائلــه ای به پــا شــود و او آن قائلــه 

بخواباند. را 
ــده  ــه خوانن ــری از اجــرای حکــم کشــف حجــاب را ب ــان تصوی ــن رم ای
ــه  ــری ک ــد. تصوی ــده باش ــده ش ــر دی ــاید کمت ــه ش ــد ک ــان می ده نش
ــال  ــت به دنب ــوران حکوم ــه مأم ــوده ک ــن ب ــب، نشــان داده شــده، ای اغل
زنــی کــه بــا چــادر در مــأل عــام شــرکت کــرده اســت، هســتند تــا چــادر 
او را از ســرش بکشــند؛ امــا قضیــه از ایــن تصاویــر فراتــر اســت؛ نه تنهــا 
فراتــر، بلکــه دردآورتــر اســت و کاری کــه ســعید تشــکری بــا جمــالت 
ــد، کاری  ــده می کن ــا روح و روان خوانن ــس ب ــس، پاری ــش در پاری کوتاه

اســت کارســتان.
ــه آن را  ــدون وقف ــده ب ــی دارد و خوانن ــن روان ــه مت ــان ک ــن رم در ای
می خوانــد، عــالوه بــر اینکــه بــه تاریــخ ســفر می کنــد، بــا ماجــرای عشــق 
میرزامهیــار خبوشــانی و ملــک حشــمت نیــز روبه رو می شــود. این عشــق 
تنــور رمــان تشــکری را نیــز گــرم می کنــد و خواننــده به واســطۀ آن، زیــر 
شــالق کلمــات تشــکری کــه بــا تاریــخ بــر ُگــردۀ ذهــن خواننــده می زند، 

تــاب مــی آورد.
جــای تعجــب اســت کــه ایــن رمــان از ابتــدای انتشــار آن تاکنــون، کمتــر 
دیــده شــده و شــاید بتــوان گفــت کــه اصــالً دیــده نشــده اســت. خــب، با 
نگاهــی بــه موضوعــی کــه در رمــان مطــرح می  شــود، می تــوان پــی بــرد 
کــه شــاید برخــی، دل خوشــی از دیده شــدن ایــن رمــان نداشــتند؛ زیــرا 
ســعید تشــکری به ظرافــت، مســئله ای مهــم را کــه جریــان ضددینــی و 
طرفــدار مدرنیتــۀ غربــی بــا آن مخالــف اســت، در اثــرش مطــرح می کند. 
ــام »آزادی  ــه ن ایــن رمــان در حــال و هــوای ایــن روزهــا کــه بســیاری ب
ــد،  ــی می زنن ــج بی حجاب ــه تروی ــت ب ــر« و ... دس ــوق براب ــردی«، »حق ف
ــن  ــان ای ــری اســت کــه نشــان می دهــد به خاطــر بی حجاب شــدن زن اث
کشــور، چــه خون هایــی ریختــه شــده اســت و امــروز به راحتــی، از ایــن 

ارزش متعالــی دســت کشــیده می شــود.

پاریس، پاریس
سعید تشکری

نیستان
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بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای خرداد، تیر و مرداد

این کتاب که شــامل مجموعه ای از 
مقاالت این پژوهشگر می شود، همگی 
شــامل ایده پردازی و پیشنهادهای 
نویسنده برای برخوردی متفاوت و تازه 
با موضوعات فرهنگی روز جامعه است.

وی در مقدمه عنوان کرده اســت که 
این کتاب با وجــود انتخاب این نام 
ویژه برای خود، اثــری در خصوص 
مهارت ها، آداب و کیفیت ایده پردازی 
فرهنگی نیست و خوانندۀ کتاب نیز با 
وجود آنکه با مطالعۀ آن رنگین کمانی 
از ایده های تحول گرای فرهنگی پیِش 
روی خود خواهد دیــد؛ اما مطلبی 
راجع به فرایند و کیفیت ایده پردازی 
و ایده پردازی فرهنگی در آن نمی بیند. 
این کتاب در واقع، تالشی است برای 
نشــان دادن اینکه ماهیت و مکانیزم 
ایده پردازِی حداقلی در حوزۀ فرهنگ، 
بیش از هــر چیز به اعتمادبه نفس و 
مواجهۀ مستقیم با مسائل و مقوله های 

فرهنگی نیاز دارد.
در متن این کتاب، نویسنده ایده هایی  
متفاوت ارائه کرده است: از ایده هایی 
برای بازنمایی اقتدار فرهنگ اسالمی 
در جهان و ارتقــای جایگاه صنوف 
فرهنگی در ایــران تا ایده هایی برای 
ارتقای استاندارد های فرهنگی پوشاک 
در ایران، مواجهۀ نو با مقولۀ حجاب و 
حتی ایده هایی برای تغییر کارکردهای 

فعالیت ها ارائه  شده است.

در عصر حاضر که فشار روانی، بیماری 
تمدن جدید نامیده شــده و روز به روز 
بیماری های روانی در دنیا، گســترش 
یافته و توجه بشــر به مقولۀ بهداشت 
روان، دوچندان شــده اســت؛ سازمان 
بهداشــت جهانی، بخش خاصی به نام 
خدمات بهداشــت روانی پدیــد آورده 
اســت. در ســال های اخیر، استفاده از 
مذاهب و اعتقــادات دینی، در معرض 
توجه سیاست گذاران و تدوین کنندگان 
استراتژی های بهداشت جامعه نگر، در 
سازمان جهانی بهداشت نیز قرار گرفته 
اســت. این سازمان بخشی از انتشارات 
خــود را از ســال 1992 بــه آموزش 
بهداشــت از طریق مذهب برای راهکار 
زندگی ســالم اختصاص داده اســت و 
کتاب ها و جزوات زیادی را تحت عناوین 
دینی نظیر بهداشت از دیدگاه اسالمی، 
ارتقای سطح بهداشت از طریق سبک 
زندگی اســالمی و نیز نقش مذهب و 
اخالق در پیشگیری و کنترل برخی از 

بیماری ها، منتشر کرده است.
کتاب مهدویت و آرامــش روان دربارۀ 
آموزه های مهدویت و درمان بیماری های 
روح و روان بشــر امروز است. فصل اول 
این کتاب به بیــان مفاهیم اختصاص 
داشته و در فصول دوم تا پنجم، به ترتیب، 
موضوعاتی چون تحلیل روان شناختی 
مهدویــت، مهدویت و شــاخصه های 
بهداشــت و روان، تأثیــر مهدویت بر 
بهداشت روان و مهدویت و روان درمانی 

مطرح شده اند.

و  ایده پــردازی  فرهنــگ 
ایده پردازی فرهنگی

علی سعیدی
نشر آرما

 
 

 

مهدویت و آرامش روان
محمد سبحانی نیا

مسجد جمکران

 
 
 

ایـن کتاب دربرگیرندۀ برجسـته ترین 
مواضـع انقالبی رهبر انقالب اسـالمی 
در فاصلـۀ سـال های 1368 تـا 1394 
اسـت که به انتخاب نویسنده، از میان 
بیانـات و پیام های معظم لـه انتخاب و 

در ایـن کتاب گردآوری شـده اسـت.
ایـن کتـاب در فصـل نخسـت، بـه 
بررسی مهم ترین مواضع انقالبی مقام 
معظـم رهبـری در موضوع سیاسـت 
خارجـی پرداخته اسـت و طـی آن در 
فصولی جداگانـه، موضع رهبر انقالب 
در قبال کشـورهای مستکبر، موضوع 
رهبـر انقـالب در مواجهـه بـا رژیـم 
اشـغالگر قدس و نیز چالش هسته ای 
در کشـور را بررسـی کرده و در فصلی 
مجـزا نیز به مسـئلۀ بیداری اسـالمی 

توجه نشـان داده اسـت.
بـه  خـود،  دوم  فصـل  در  کتـاب 
بررسـی مواضـع انقالبـی رهبـری در 
می پـردازد  داخلـی  سیاسـت  بُعـد 
و طـی آن اظهارنظرهـای ایشـان را 
دربـارۀ فتنۀ سـال 1378، فتنۀ سـال 
1388، مواضـع فرهنگی رهبر انقالب 
تعمیـم  دربـارۀ  ایشـان  باورهـای  و 
انقالبی گـری بـه همۀ ارکان و شـئون 

نظـام را بررسـی کـرده اسـت.

من انقالبی ام
مرتضی مهدوی یگانه

ساقی
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

گزیده ای از کتاب های معرفی شده در 
نشست های کتاب خوان

حجت االسالم والمســلمین عبدالحمدی جنگی، 
استاد حوزه، کتاب تفسیر توحید، نوشتۀ آیت اهلل 
صفایی حائری را معرفي کرد. او در معرفي این اثر 
گفت: »در این کتاب نویسنده تفسیری متفاوت از 
تمامی تفاسیر قرآن ارائه می دهد که به خواننده 
کمک می کند تا با عمق و ژرفای این سوره بیشتر 
آشنا شــود. از ویژگی های خاص این تفسیر این 
اســت که از مجموع حدود 70 صفحه ای که به 
تفسیر ســورۀ توحید پرداخته شده است، حدود 

60 صفحه به ضمیر »هو« اختصاص دارد.« 

آیدا ســلیمی، رئیس ادارۀ کتابخانه های عمومی 
شهرســتان درمیان، کتاب آخرین هجرت، نوشتۀ 
مجید مال محمدی را معرفي کرد. او در معرفي این 
اثر گفت: » آخرین هجرت روایتی تاریخی از زندگی 
و مبارزات امام خمینی)ره( در زمان ترک وطن به 
اجبار رژیم شاهنشــاهی است. این کتاب، حکایت 
رنج ها و ســختی هجرت از ایران برای امام بزرگوار 
در راه ســرگونی رژیم ظالم شاهنشانی را در خود 

جای داده است.«

78
طعم کتاب
گزارش
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گزیده ای از کتاب های معرفی شده در نشست های کتاب خوان

حجت االسالم والمسلمین ماشاءاهلل ثابت، قرآن پژوه، 
کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن، نوشتۀ صفار 
هرندی را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: »این 
کتاب از جمله آثاری اســت که با معرفی روش هایی 
به فراگیری هرچه زودتر و بهتر مفاهیم قرآن کریم 
می انجامد و عالقه مندان را به وادی نورانی تفســیر 
نزدیک می کند. در این کتاب، در هر درس عالوه بر 
آموزش معنای کلمات و عبارات قرآن، یک قاعدۀ سادۀ 
زبان عربی نیز بیان شده است. این قواعد به آهستگی 
به خواننده کمک می کند تا بتواند بسیاری از کلمات و 
عبارات قرآن را معنا کرده و مفهوم آن را حدس بزند. 
به این ترتیــب، توانایی درک معنای عبارات و آیات 

قرآن با سرعت بیشتری افزایش می یابد.«

محمد ســلگی، طلبه و دانشــجوی حــوزۀ علمیۀ 
شهرســتان نهاوند، کتاب انتظــار عامیانه، عالمانه، 
عارفانه نوشــتۀ حجت االسالم والمسلمین علی رضا 
پناهیان را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: »این 
کتاب که به صورت اختصاصی به مقولۀ انتظار پرداخته 
است، دارای 200 آیه، روایت و داستان جذاب در باب 
انتظار است. مطالب کتاب با ویژگی های دوران امروز 
بسیار متناسب است و کتاب در چهار حوزۀ کلیدی، به 

مقولۀ انتظار می پردازد.
نویســنده در این کتاب، با توجه به مفهوم انتظار در 
شبکۀ معارف دینی و مباحث انسان شناسانه، مباحثی 
استداللی و کاربردی را بر پایۀ معارف اهل بیت)ع( ارائه 

داده است.«

حجت االسالم والمسلمین مغیثی، نمایندۀ ولی فقیه 
و امام جمعۀ شهرستان نهاوند، کتاب یوم الخالص فی 
ظــل القائم المهدی را معرفي کرد. او در معرفي این 
اثر گفت: یوم الخالص فی ظل القائم المهدی با نام 
روزگار رهایی به فارسی ترجمه شده است. نام کتابی 
دربارۀ دوران پیش از ظهور امام مهدی)عج( است که 
به  قلم کامل سلیمان، نویسندۀ شیعۀ لبنانی نوشته 

شده است.
نویسنده در این کتاب، به نشانه ها و حوادث در آستانۀ 
ظهور، بر اساس روایات پرداخته و دنبال تطبیق برخی 
از احادیث با حوادث در شرف وقوع روزگار خود است.«

حامد یوسفی، قاری بین المللی قرآن، کتاب اعجاز 
قرآن در نظر اهل بیت )ع(، نوشتۀ سیدرضا مؤدب 
را معرفــي کرد. او در معرفي این اثر گفت: »مؤلف 
این کتاب که خود از قرآن پژوهان بنام اســت، در 
ایــن کتاب، اعجاز قرآن را از دیدگاه  های مختلف، 
از جمله در احادیث و روایات بررســی کرده است. 
در فصل اول کتاب، ضرورت اعجاز از نظر پیامبران 
مطرح و رابطۀ آن با قانون علّیت توضیح داده شده 
اســت. فصل دوم این کتاب نیز اعجاز قرآن را با 

توجه به آیات تشریح می کند.«
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دکتر مظفر نامدار ، دبیر پیشــین شــورای بررسی 
متون و کتب علوم انسانی کشور، کتاب  نهضت امام 
خمینی)ره(، نوشتۀ حمید روحانی را معرفی کرد. دکتر 
مظفر نامدار، استاد برجستۀ رشتۀ علوم سیاسی اظهار 
داشت: »کتاب هایی که دربارۀ امام خمینی)ره( نوشته 
شده، یا در متن واقعه نگاشته شده یا برداشتی از وقایع، 

براساس روایت هاست.«
وی در ادامه ضمن معرفی این کتاب که در سال 56، 
یعنی در متن واقعه، نوشته شده است، تصریح کرد: 
»نویسندۀ کتاب از سال 42 نزد امام بوده، تمامی وقایع را 

جمع آوری و در چهار جلد منتشر کرده است.
دکتر مظفر نامدار همچنین، کتاب گام به گام با انقالب، 
نوشتۀ اکبر خلیلی را که به همت انتشارات سروش در دو 
جلد به چاپ رسیده است، معرفی کرده و اظهار نمود: 
»نویسندۀ این کتاب در متن انقالب بوده و با درک واقعه، 

روزبه روز حوادث را به تحریر در آورده است.«

احسان وفایی کتاب داستان سیستان نوشتۀ رضا 
امیرخانــی را معرفي کــرد. او در معرفي این اثر 
گفت: »این کتاب، حاشیه نگاری امیرخانی از سفر 
رهبر معظم انقالب به استان سیستان وبلوچستان 

است.«

ابراهیم تقی نژاد، عضو کتابخانه، کتاب قیدار، نوشتۀ رضا 
امیرخانی را معرفي کرد. وی گفت: »کتاب قیدار 9 فصل 
دارد که امیرخانی در هر فصل آن، به بیان حکایتی از 
زندگی قیدار می پردازد. قِیدار حکایت مردی است که 
درخت مردانگی را به تنهایی آبیاری کرده و پرورش داده 
است. مردی که امثال او در میان ما کم نبوده و نیستند؛ 
اما برای خودشان مرام و مسلکی دارند. مرام نامه  شان 
را که بخوانی، در مقدمه اش نوشته اند: »خوش نامی قدم 
اول است... . از خوش نامی به بدنامی رسیدن، قدم بعدی 

بود... قدم آخر، گمنامی است...«.

نرگس طالبی، مسئول پایگاه مقاومت بسیج هاجر، 
کتاب مرگ از من فرار می کند، نوشتۀ فرهاد خضری 
را معرفی کرد. او گفت: مرگ از من فرار می کند حاصل 
تجمیع دل نوشته های شهید بزرگوار، مصطفی چمران 
است و سیر دلتنگی های چمران در آمریکا، فعالیت های 
اثربخش او در کنار امام موسی صدر، دلگرمی های او در 
جبهه های جنوب، عاشقانه های او با خدا و شخصیت 

علمی و وارستۀ او را به تصویر می کشد.«
وی ادامه داد: »ســیده هیام عطفی، ربابه صدر، طاهره 
توکلیان، علی صیاد شــیرازی، محسن اهلل داد، مجید 
نداف، علی ارشادی، کاظم فرتاش، اسماعیل فرتاش، 
سیروس بادپا و حسن شاه حسینی، برخی از دوستان و 
هم رزمان شهید مصطفی چمران هستند که خاطراتی 
از آنان را در کتاب مرگ از من فرار می کند می خوانیم.«
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گزیده ای از کتاب های معرفی شده در نشست های کتاب خوان

محمدتقی یونســی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
آزاد واحد رشــت، کتاب مصباح الهدایة نوشتۀ امام 
خمینی)ره( را معرفی کرد. یونســی با معرفی کتاب 
مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة که حضرت امام 
خمینی )ره( آن را در 27 ســالگی نگاشته اند، اظهار 
کــرد: »این کتاب به زبان عربی و در ســه مرحله به 

چاپ رسیده است.«
وی با بیان اینکه این کتاب در سال 56 ترجمه شد، 
افزود: »در سال 72، حجت االسالم والمسلمین حسین 
مســتوفی این کتاب را ترجمه کرده و در سال 89، 
آیت اهلل ممدوحی کتاب عرفان از نظر قرآن و برهان را 

برای تفسیر این کتاب تألیف نموده است.«
محمدتقــی یونســی اضافه کــرد: »حضــرت امام 
خمینی)ره( در این کتاب مطرح کرده اند که هستی 
چیســت و ذات خداوندی چگونه است و چگونه از 

هستی به ذات خداوندی می توان رسید.«

لیال ایرانی، کتابدار، کتاب پیامبر و قصه هایش نوشتۀ 
غالمرضا حیدری ابهری را معرفی کرد. او در معرفی 
این کتاب گفت: »این کتاب مجموعۀ  70 حکایت از 
زندگانی رسول خدا)ص( است که به انتقال جنبه های 
اخالقی و تربیتی حیــات آن حضرت می پردازد. در 
کنار هر حکایت این کتاب، بخشــی به نام »بیشتر 
بخوان، بهتر بدان« وجود دارد که مطالب خواندنی و 

جالبی در آن بیان شده است.«

نرگس سادات  جلیلیان، دانشجو، کتاب بزرگمرد 
کوچک نوشتۀ حسین نیری را معرفي کرد. او در 
معرفــي این اثر گفت: »این کتاب راوی خاطرات 
قنبرعلی بهارســتانی، یکــی از آزادگان جنگ 
تحمیلی است که در یازده سالگی، همراه پدرش 
به اســارت نیروهای عراقی در آمــد. وی پس از 
تحمــل رنج های زندان، تحول روحی عظیمی را 
تجربه کرد و ســرانجام، در سال 1362 به همراه 

پدرش از اسارت رهایی یافت.«

حجت االسالم والمســلمین محمدحسن حسن زاده، 
مسئول مؤسســۀ یاران سبز موعود در استان گیالن 
کتاب جایگاه زن در اندیشه امام خمینی)ره( را معرفی 
کرد. او در معرفی این اثر در تبیین نگاه به زن، به خوانش 
بخشی از کتاب پرداخت: »اینجانب به زنان پرافتخار 
ایران، مباهات می کنم که تحولــی آن چنان در آنان 
پیدا شد که نقش شیطانی بیش از پنجاه سال کوشش 
نقاشان خارجی و وابستگان بی شرافت آنان، از شعرای 
هرزه گرفته تا نویســندگان و دستگاه های تبلیغاتی 
مزدورانش برآب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند 
مسلمان دچار گمراهی نشده و با این توطئه های شوم 

غرب و غرب زدگان آسیب نخواهد پذیرفت.«
وی همچنیــن گفــت: »در این اثر، ســیرۀ عملی و 
فرمایش ها و مواضع روشنگر و فتاوای راهگشای حضرت 

امام)ره( درباره زن آمده است.«
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رمان خوانی دفاع مقدس

باغ کیانوش داستانی پرکشمکش از جنگ است؛ اما در میدان نبرد اتفاق نمی افتد. 
قهرمان های آن آدم هایی هستند که جنگ سرزده به خانه و کاشانه شان سرک 
کشیده است. ماجرای تجاوز غریبه ها و دشمن به آب و خاک و حریم شخصی 
قهرمانان داستان و واکنش آن ها در مقابل این تجاوز، سه خط داستانی را تشکیل 

می دهند.
خط اصلی داستانی این رمان در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق، در روستایی 
از توابع شهر همدان اتفاق می افتد. حمزه و عباس تصمیم می گیرند در روز جشن ازدواج پسر کیانوش به باغ او دستبرد 
بزنند. این ماجرا با سقوط هواپیمای بمب افکن عراقی در نزدیکی باغ، هم زمان می شود. سقوط هواپیما و ورود خلبان آن 

به باغ کیانوش، ماجراهای جالبی را می آفریند. 
خط دوم داستان که اصلی ترین خط داستانی اثر است، با سقوط بمب افکن عراقی به خط نخست، پیوند می خورد. تالش 
مشترک حمزه، عباس و کیانوش برای مقابله با خلبان عراقی و جلوگیری از فرار او، تقابل آنان را از بین می برد و به اتحادی 

در برابر دشمن خارجی تبدیل می شود. 
روایت دیگر، خاطرات پدربزرگ حمزه از حضور نیروهای روسی در نزدیکی روستای محل سکونتشان و ترفند روستاییان 
برای مواجهه با آنان است. این روایت نیز به موازات دو خط داستانی دیگر در ذهن حمزه مرور می شود و در نهایت، شیوۀ 

مقابلۀ مردم روستا با نیروهای متجاوز، الهام بخش حمزه می شود و این خط داستانی با روایت اصلی پیوند می خورد.
داستان با توصیف رقص چوپی مردان در مراسم ازدواج پسر کیانوش آغاز می شود. شروعي نمایشي که حذف آن لطمۀ 
چنداني به داستان وارد نمي کند. آغاز داستان از فصل دوم، استفاده از شروعی هیجان انگیز و پر از کشمکش و معرفي 
مختصر شخصیت هاي اصلي در همین فصل، این امکان را فراهم مي کند که خواننده بیشتر جذب داستان شود. عالوه 
بر این، نه تنها در فصل نخست داستان نشانه اي از جنگ دیده نمي شود که خواننده تا فصل سوم رمان، هیچ نشانه اي از 

جنگ را در داستان نمي بیند. 
باغ کیانوش پر از کشمکش است. هنوز نخستین بحراني که شخصیت هاي اصلي با آن مواجه شده اند، به پایان نرسیده که 

بحران دیگري آغاز مي شود و این کشمکش ها خواننده را به مطالعۀ  ادامۀ داستان ترغیب مي کند. 
نویسنده، شخصیت هاي اصلي باغ کیانوش را به خوبي ساخته و پرداخته است. آدم هاي داستان او سیاه و سفید نیستند. 
آدم هاي خاکستري اند که نمونه شان را به راحتي مي شود پیدا کرد. به عنواِن مثال، حتي شخصیت منفي داستان او که 

خلبانی عراقي است، بِد مطلق نیست. این ویژگي، اثر را  باورپذیر مي کند. 
پایان بندی داستان،  پیش بیني شدنی است؛ اما با  توجه به طرِح داستان و اتفاقات مختلفي که در طول داستان رخ مي دهد 
 باورکردنی اســت. عالوه  بر این، پایاِن خوش رمان و نکات آموزنده اي که در آن گنجانده شده، این بخش از اثر را براي 

مخاطب نوجوان جذاب تر کرده است.

باغ کیانوش
 علی اصغر عزتی  پاک

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ماجرای کتــاب در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق می افتــد. عده ای از رزمندگان 
به صورت پنهانی عازم جبهه غرب هستند تا در سرمای زمستان، صدام را غافلگیر 
کرده و به مردم ُکرد کمک کنند. پرسه در خاک غریبه، به جای حادثه محوربودن، 

بیشتر روی توصیفات تکیه دارد: صحنه های جنگ؛ اتفاقات جبهه؛ روحیۀ افراد و... .
»دنیا رقاصه اســت که جلوی هرکس یک مدت می مانــد و یک دفعه بدون آن که 

انتظارش را داشته باشی، می رود.«
تجربۀ جنگ به احمد دهقان امکانات و تجربیاتی داده که کمتر نویسنده ای دارد؛ به عبارت دیگر، دهقان هم نویسنده است و 

نوشتن می داند، هم جنگ دیده و به قدر کفایت تجربه اندوخته است.

پرسه در خاک غریبه
احمد دهقان

نیستان
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کتاب روزهاي آخر خاطرات نویسنده از آخرین روزهاي جنگ و تصاویري است 
از آن روزهاي سراسر خاطره و قبول قطع نامه اي که سنگیني آن کمر بچه هاي 
جنــگ را خم کرد. این کتاب خاطرات تلخ و شــیرین احمد دهقان از عملیات 
بیت المقدس هفت و غدیر اســت که ورق هاي پایاني کتاب دفاع هشــت ساله 
ما بودند. کتاب، اثر غافلگیر کننده ای اســت . هم به لحاظ محتوای آن و هم به 
لحاظ شکل و ساختار روایی اثر. نوع روایت ها غالبا بسیار شیرین و دلشین است. 
نثر و پرداخت به قدری گیراســت که خواننده به ســختی از کتاب دل می کند. روزهاي آخر با چهار فصل با عناوین 

»بیت المقدس هفت«، »و...«، »غدیر« و »عکس ها« به رشته تحریر درآمده است. 

روزهای آخر
احمد دهقان

سورۀ مهر

عنوان رمان طوفان دیگری در راه اســت حاکی از طوفانی اســت که ظاهراً 
تحول زینت و ســپس، کمال بوده و اکنون طوفان دیگری در راه اســت که 
شــاید تحول مهندس ســیف و حاج امین اســت. این عنوان را می توان در 

سطحی دیگر، به طوفانی ارجاع داد که انقالب ایجاد کرد.
رمان سیدمهدی شجاعی، داستانی دربارۀ زینت السادات، رقاصۀ معروف 
دوران پهلوی اســت که شــبی در میان مجلس رقص یکــی از درباریان، با 
کمال، معشــوق نوجوانش، فرار می کند. به روستایی پناه برده و با او زندگی جدیدی را آغاز می کند. کمال را به 
عقــد خادمه اش درمی آورد و کمال نیز او را به مادری می پذیرد. زینت برای رشــد و تحصیل کمال، فداکاری ها 
می کند تا اینکه کمال را برای ادامه تحصیل به آمریکا می فرســتد. کمال در آنجا، با شهید چمران آشنا می شود 
و بعد که به ایران برمی گردد، متوجه می شــود جان چمران در اهواز، در خطر اســت. به اهواز می رود و در آنجا 
مجروح می شــود و در بیمارســتانی در تهران، به شهادت می رسد. زینت الســادات که بعدها با پدر کمال روبه رو 
می شود، داستان کمال را برای او تعریف می کند. این داستان سبب تحول در حاج امین، پدر کمال نیز می شود.

آنچه در کتاب جذاب اســت، تنوع موضوعات مطرح شــده در آن اســت: نگاه منفی بــه خاندان پهلوی و 
رانت خواری و فساد اخالقی آنان، جنگ های نامنظم و نقش چمران؛ مسئلۀ تغییرات ابتدای انقالب؛ شخصیت و 
مبارزات آیت اهلل ســعیدی؛ مسئلۀ رقص ابتدای کتاب که جز به مدد ادبیات نمی توانست دربیاید؛ دوقطبی بودن 
جامعه در زمان جنگ و... . شــجاعی در انتهای کتاب، داســتان شهادت و روایت شیعی از جنگ را هم به خوبی 

بیان کرده است.
طنــز پیدا و پنهان کتاب، به ویژه آنجا که در باب تیفانی، کمال و زینت با هم جر و منجر می کنند، بازی با 
نام کمال در انتهای نامه ها و نیز مشاجرۀ زینت با حاج امین و مهندس سیف دربارۀ توان های زنان، لحن حماسی 
اولین دیدار چمران و کمال و سر در آغوش هم گریستن آن ها و شهادت کمال، خواندن کتاب را دل پذیر می کند 

و البته داستان، ذره ذره نوعی سلوک عرفانی را هم به خواننده می چشاند. کتاب را باید خواند و چشید.

طوفان دیگری در راه است
سّیدمهدی شجاعی

نیستان



85

شمارۀ 12، 13 و 14
خرداد، تیر و مرداد 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

رمان خوانی دفاع مقدس

دهکده ای در مرز ایران و عراق که  »تلخ رود« نام دارد، از سوی لشکر عراق، بمباران  
می شود. بر اثر این حادثه، نوجوان راوی  داستان که عزیز نام دارد، مجروح می شود. 
عزیز پس از بهبود به روستا بازمی گردد و متوجه می شود که مردم از بیم بمباران 
مجدد، روســتا را ترک کرده و به بیابان های اطراف  کوچیده اند. چند روز پس از 
بازگشــت عزیز و تعدادی دیگر از مجروحان، محل زندگی  روســتاییان بمباران 
شیمیایی می شود. این  بمباران، تعداد زیادی مجروح برجای می گذارد. عزیز بر اثر 
این بمباران نابینا می شود و با شنیدن خبر جراحات مردم روستا و خانواده اش، روحیه اش را از دست می دهد. سرانجام، 
عزیز با همراهی دوستی نابینا که در بیمارستان با وی آشنا شده است، بر خود مسلط می شود و تصمیم می گیرد داستان 

جنگ  در روستای خودشان را بنویسد: داستان کتاب  حاضر را.

دود پشت تپه
محمدرضا بایرامی

قدیانی

رمان ظهور او با درگیری های ذهنی نویسنده برای نوشتن داستانی از خاطرات 
شهیدحاج یونس زنگی آبادی آغاز می شــود. تماسی از طرف خود شهید در 
جایی میان بیداری و رؤیا با نویسنده گرفته می شود و او را به روستای محل 

تولدش راهنمایی می کند و...:
»این دیگر زنگ نیست، بلکه زینگ است و اصاًل بگذارید ببینم این کیست که 
دســت برنمی دارد و با سماجت، منتظر و امیدوار است که یکی از این سوی 

خط، پس از زنگ بیست و پنجِم او گوشی را بردارد.
ـ بله؟

ـ سالم علیکم.
ـ علیک...

ـ می خواستم بگویم شما می توانید برای رفع این به ظاهر مشکل، از صناعات داستانی برای پرداخت خاطره استفاده 
کنی و جای دست بردن در آن کاری کنی که خواندنی تر شوند...

]سکوت! سنگین شده ام! حیرت کرده ام![
ـ شما؟

ـ من یونس هستم...
ـ ببخشید، کی؟

ـ یونس...
وحشت زده گوشی را گذاشتم و با چشمانی ازحدقه درآمده، به پنجره خیره شدم که در پس خود، از میان تاریکی، 

دو چشم را خیرۀ من کرده بود!«

ظهور
علی مؤذنی

نیستان
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نامه ای از همسر ســرهنگ خلبان مرتضی مشکات، به سرگرد خلبان تیموری، 
سرآغاز نامه نگاری هایی است که رمان از به را شکل داده اند. داستان خلبان جانبازی 
با نام مشکات که در یک عملیات هوایی دو پایش را از دست داده است و دیگر به او 

اجازه پرواز نمی دهند؛ او از این کنارگذاشته شدن افسرده شده است. 
در طول داستان، نامه هایی ردوبدل می شود و در هر کدام از آن نامه ها، »از«ها 
و »به«ها تغییر می کنند. زیباترین نامۀ این رمان نامه ای اســت از  فرانک، دختری 
هشت ساله که در سال های جنگ، پدر و مادرش را از دست می دهد و در نامه ای به سرهنگ مرتضی مشکات، او را مقصر 

می داند که نتوانسته است هواپیمای دشمن را مهار کند و... .
از به یکي از رمان هاي متفاوت دفاع مقدس است؛ هم به لحاظ فرم و هم از حیث نوع نگاه. نویسنده به دنبال واقعیت 
زندگي آدم هاي قصه است؛ اما نه تصویري آرماني و ناملموس. جنگ، سختي ها و تلخي هایي دارد که میان جامعه هنوز 

چشیدني و دیدني است و این نقطۀ برتري رمان است: واقع نگري در حوزۀ دفاع مقدس. 

از به
رضا امیرخانی

نیستان

داســتان سرگشتگی هاشــم را در خیلی از اطرافیان و حتی شاید خودمان 
دیده ایم. شنیدن این سرگشتگی تلخ، اما انسان ســاز است. روح انسان را به 
حقیقت نزدیک می کند. انسان را به این درک می رساند که در پیچ و خم های 
زندگی باید چگونه مقهور نشد و عنان از کف ننهاد. هاشم نوجوانی است که 
در روستایی با پدر و مادر و خواهر و برادرش، علی، زندگی می کند. رقص در 
غبار، داستان دنیای هزار رنگ است که روزی علی را در دام می اندازد و علی با 
کمک هاشم از دام می گریزد و روزی همین دنیای رنگارنگ، هاشم را می فریبد. اما علی مشغول کسب علوم دینی 
می شود و در بین درس خواندن، راهی جبهه شده و از آنجا به لبنان می رود و شهید می شود. شهادت علی، هاشم 

را از راهِ رفته، باز می دارد... .

رقص در دل آتش
سعید عاکف

کوثر

ارمیا اولین فرزند امیرخانی در دنیای رمان اســت که در سال 1374 به دنیا آمد. 
داستان جوانی از شمال شهر تهران که داوطلبانه به جنگ می رود. در زمان ثبت نام 
با مصطفی آشنا می شود. آن ها با هم به جبهه می روند. رابطۀ آن دو از حد رفاقت 
فراتر می رود و مصطفی برای ارمیا مراد است. مصطفی در روزهای پایانی جنگ، به 
شهادت می رسد و این تحول ارمیا را با خود دارد. قطعنامه پذیرفته می شود و ارمیا 
به شهر برمی گردد. او که شش ماه را در جنگ بوده است، گویا حضورش در جبهه 

در عمق وجودش خانه کرده است و تحمل شهر را ندارد... .
رمان سادۀ ارمیا با قلم متفاوت امیرخانی و با فضاسازی درست، مخاطب را به درونیات ارمیا رهنمون می شود.

ارمیا
رضا امیرخانی 

سورۀ مهر
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در سفر به گرای 270 درجه، جنگ آن چنان واقعی تصویر شده است که آن 
را به خاطره نگاری نزدیک می کند. جنگی که در آن، جســم های بی سر هم 
هست؛ بدن های از کمردونیم شده هم هست؛ رفتن تانک روی بدن نیمه جان 
هم هست. تصاویری که احمد دهقان به واسطۀ حضور چندساله اش در جنگ، 

آن را به خوبی می نمایاند.
این کتاب به دلیل سبک خاص نوشــته و روایت عمیق و ویژۀ جنگ، اقبال 
زیادی به خود جلب کرد و توجه جدی به آن شد. جایزۀ بیست سال داستان نویسی، جایزۀ چهارمین دورۀ انتخاب 

کتاب سال دفاع مقدس و جایزۀ بیست سال ادبیات پایداری، از افتخارات این کتاب است.
این کتاب به همت پال اســپراکمن نایب رئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتجرز امریکا به 

انگلیسی ترجمه شده و نخستین رمان ایرانی با موضوع جنگ است که در آمریکا منتشر می شود.
داستان کتاب از زبان ناصر بیان می شود. ناصر رزمندۀ جوانی است که بارها سابقۀ شرکت در جبهه را داشته است. 
در بین امتحانات، مشق و درس را رها کرده و به همراه دوستش علی، راهی منطقۀ جنگی جنوب می شود. در آنجا، 
ضمن دیدار مجدد با دوستان سابقش، از قریب الوقوع بودن عملیاتی مهم اطالع می یابد. در حین عملیات، بسیاری 
از دوستانش شهید و مجروح می شوند، خود او نیز مجروح شده و به پشت خط می آید. بعد از چند روز، به شهر 
خود بازگشته و زندگی عادی را از سر می گیرد. پس از مدت کوتاهی، با دریافت تلگراِف یکی از دوستانش، خود 

را آمادۀ بازگشت به منطقه می کند.

سفر به گرای 270 درجه
احمد دهقان

سورۀ مهر

ترکه های درخت آلبالو داستانی است به شدت ایرانی. روایتی که از بطن زندگی یک 
خانوادۀ سنتی ایرانی در شهر ری تهران آغاز می شود و سیر تکوین و تحول او را از 
دورۀ پهلوی تا سال های دفاع مقدس و تغییرناپذیری بطن خانواده های اصیل ایران 
را در هجوم اندیشه های وارداتی، به تصویر می کشد و از قضا، در این نمایش نمرۀ 

قبولی نیز می گیرد. 
قهرمان داستان پسرک جوانی است که در خانواده ای مذهبی در حوالی شهر ری، 
خود را به مخاطب معرفی می کند. خانواده ای که نویســندۀ این رمان در دو فصل ابتدایی رمان با زیبایی هرچه تمام تر، 
شالوده و مناسبات آن را بدون اغراق و بر منطقی رئال و برگرفته از مشاهدات حقیقی خود برای مخاطب معرفی می کند. 
ترکه های درخت آلبالو یکی از بهترین نمونه های رمان کالسیک ایرانی در 30  سال اخیر است که به دلیل معرفی تیپ های 
صحیح، منطق روایی درخور توجه خود و نیز داســتان جذاب و پرحوصله، 23 ســال پس از انتشار، کماکان خواندنی و 

شایستۀ اعتناست. 

ترکه های درخت آلبالو
اکبر خلیلی

عصر داستان
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درد آخرین رمان صادق کرمیار است. کرمیار بیشتر با نامیرا شناخته می شود؛ اگرچه 
دشت های سوزان و حتی غنیمت او هم خواندنی است. برای خواندن درد، اول از همه 
باید خود را برای خواندن رمان حجیم بیش از چهارصد صفحه ای آماده کنید. البته اگر 
این کار را هم انجام نداده باشید، همین که کمی پیش بیایید، داستان چنان جذبتان 

می کند که بعید است به راحتی بتوانید کتاب را زمین بگذارید.
درد با محوریت اطالعات عملیات در جنگ نوشته شده است. اگرچه دربارۀ این 
موضوع تا کنون چند کتاب نوشته شده، هنوز یکی از بکرترین موضوعات دفاع مقدس برای خلق اثر هنری است. خواننده از 
سال 63، با یکی از گروه های اطالعات عملیات جنگ و به عبارت صحیح تر، با دو گروه از آنان همراه می شود و تا پایان جنگ 

در کنار آن ها می ماند؛ یکی این طرف مرز و دیگری آن  طرف.
رمان بین جبهۀ ایران و عراق در رفت وآمد است و همین موضوع جذابیت زیادی به داستان بخشیده است. روایت به طور 
هم زمان تالش های اطالعات عملیات ایران و بخشی از استخبارات عراق برای غلبه بر یکدیگر، خیلی خوب از آب درآمده است. 
رفت وآمد میان این دو جبهه همچنان که معمول است، در فصل هایی جداگانه صورت نگرفته است. بلکه ممکن است در یک 

فصل، چند بار این رفت وآمد انجام شود و روایتی هم زمان از دو جبهه صورت گیرد.
در میان سطور کتاب، اسامی واقعی از دو جبهه دیده می شود. از هاشمی و رضایی و قالیباف در جبهۀ خودی گرفته 
تا وفیق سامرایی و ماهر عبدالرشید در خط عراق. وجود همین اسامی خیال مخاطب را راحت می کند که اگرچه دارد رمان 
می خواند، همه چیز ساختۀ ذهن نویسنده نیست و ردپایی در حقیقت دارد. البته در هیچ جای کتاب، امکان تعیین مرزی 

دقیق بین خیال و واقعیت وجود ندارد و این اتفاقاً از قوت های کتاب است.

درد
صادق کرمیار
عصر داستان

احمدزاده در رمان شطرنج با ماشــین قیامت سه روز از ایام دلهره آور محاصرۀ 
خرمشهر از سوی نیروهای عراقی را با زبانی داستانی روایت کرده است. حوادث 
این رمان در آبادان بوده و مربوط به سه روز از محاصرۀ این شهر توسط نیروهای 
عراقی است. در رمان سعی بر این بوده که به گونه ای متفاوت و با نگاهی فلسفی 
به وقایع و رخدادهای جنگ پرداخته شــود. قهرمان این رمان دیده بان نوجوان 
17ساله ای است که به ناچار، به جای دوست مجروحش، رانندۀ ماشین حمل غذا 
می شود. او از این شغل ابا دارد و سعی دارد افراد کمتری از آن باخبر شوند. وی مأمور به انجام دیده بانی برای عملیاتی 
می شود که طی آن قرار است رادار عراقی موسوم به »سامبلین« را گمراه کنند؛ راداری که آن را »ماشین قیامت ساز« 
می نامند. وی در طی این روزها، در حین مأموریتش در شغل جدید با افراد مختلفی، از جمله یک مهندس نیمه دیوانه، 

آشنا می شود و این آشنایی تحولی بزرگ را در او ایجاد می کند.
پال اسپراکمن، نایب رئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتجرز امریکا، این رمان را به انگلیسی 

ترجمه کرده است. هم اکنون این رمان در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی برخی از دانشگاه های آمریکا تدریس می شود.
برخی از افتخارات این اثر عبارت  است از:

 برندۀ جایزۀ ادبی اصفهان )1385(
 تنها رمان تقدیرشده در کتاب سال دفاع مقدس )1385(

 کاندیدای کتاب سال انجمن نویسندگان و منتقدان مطبوعات کشور )1385(
 کاندیدای قلم زرین و کاندیدای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران )1385(

شطرنج با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده

سورۀ مهر
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رمان به صورت مستقیم به جنگ نمی پردازد، بلکه موقعیت های تراژیک انسان را در 
جنگ در موقعیت های متفاوت به تصویر می کشد.

سرباز و ستوانی عراقي در منطقه اي کوهســتاني، در شمال شرقي عراق، مأمور 
مي شوند. عراق قصد دارد جبهۀ جدیدي در این منطقه باز کند. به همین سبب، این 
افراد براي دیدباني و تعیین وضعیت نیروهاي ایراني، به منطقه فرستاده شده اند. 
سرباز، فردي درون گرا و مغموم است. او پیش از این، در مناطق دیگري نیز جنگیده 
است و خاطرات تلخي از آن زمان به یاد دارد. تصویر کشتگاني که در آبراه هاي هور افتاده اند و موش هایي که همه جا در 
کمین اند تا اجساد مردگان را غارت کنند، کابوس خواب و بیداري اوست. در مقابل، ستوان سرزنده و شوخ طبع است. جثۀ 
الغري دارد؛ اما با این حال، اهل شوخي و مزاح است. گویا به مرگ نمي اندیشد. سرباز و ستوان راه سخت کوهستاني را در 
شرایطي که زمین از برف پوشیده شده است، طي مي کنند. سرباز چون ستوان را برخالف خود مي بیند و او را بي اعتنا به 

دلهره هاي مرگ مي یابد، درباره اش تردید مي کند.
سنگر دیدباني که این دو در آن، مأمور شده اند، در باالي قله اي قرار دارد که مشرف به منطقه اي وسیع است. آن سوي قله، 
پرتگاه بلندي است که عبور از آن آسان نیست. آن سوتر خانه هاي عشایري است و مردماني در آنجا زندگي مي کنند که 

گهگاه در میانۀ داستان، چهره هاي مبهمي از آن ها به دید سرباز مي آید.
گزیده متن:

»مي خواست بداند تقدیر او چیست؟ تقدیر هر کسي در مردن، یک جور بود. هر کسي مرگ خودش را داشت. جنازه ها را 
که نگاه مي کرد، حدس مي زد که طرف چطور باید افتاده باشد. جان کندن او را در خیال مي پرورد و آن لرزش دِم آخر و 
دست هایي که چنگوله مي شوند. با آرزوهاي طول و دراز که یک دفعه به انتها مي رسند... شنیده بود فقط کساني بیش از 

مرگ مي ترسند که تخیل قوي دارند؛ زیرا هول مرگ در تخیل آن ها بس عظیم است.«

فال خون
داوود غفارزادگان

سورۀ مهر

کتاب نه آبي، نه خاکي، نوشتۀ علي مؤذني است. کتاب فاقد فهرست و بخش بندي 
متن اســت و به صورت رمان نوشته شده است. این کتاب، دفترچۀ یکي از شهداي 
جنگ تحمیلي، سعید مرادي است که اکبر شاهدي، مسئول یکي از گروه هاي تفحص 
شهدا در میدان رزم، آن را یافته است. شهید مرادي در دفترچه اش نشاني نوشته و 
وصیت کرده است که دفترچه را به یکي از این سه نشاني بفرستند. حال این دفترچه 

را علي مؤذني به صورت کتاب درآورده و در اختیار عالقه مندان قرار داده است. 
این دفترچۀ خاطرات، شش سال حضور شهید مرادي در جبهه است که به قلم خود او نگاشته شده است. شهید مرادي در 
ابتداي کتاب، جریان وداع با خانواده اش را براي حضور در میدان جنگ می گوید و سپس آشنایي اش با ابراهیم رحماني، محمد 
جوادي، عباس شاکري، علي ماکت و رضا شعباني و پسر پانزده ساله اي به نام رسول را توضیح می دهد که همۀ این ها به جز 
ابراهیم رحماني، شربت شهادت را نوشیده اند. اکنون این دفترچه در دست ابراهیم رحماني است. شهید مرادي در لشکر 17 

علي بن ابي طالب )ع( بوده است. 
وي در این کتاب از هم رزمانش، دوستي هایش، صمیمیت و خلوص رزمندگان، شوخي ها و خنده هایشان، مناجات ها و راز و 
نیازهاي خالصانه در تاریکي هاي شب، خواب دیدن امامان و... مي گوید. همچنین، او از نبرد تن به تن با دشمن، مشاهدۀ صحنۀ 
شهادت رزمندگان و آموزش هایشان در آب و خاک نیز گفته است. نثر روان، ساده و بي ابهام اثر و استفادۀ گاه به گاه از تعابیر 
دقیق و وصفي زیبا و دقت در نقل جزئیات، موجب شایستگي اثر شده است. اما به طور قطع، مي توان گفت آنچه مایۀ برتري 

این کتاب گردیده، نادربودن حوادث و شگفت نمودن وقایع است که براي صاحب خاطره به وقوع پیوسته است.

نه آبی، نه خاکی
علي مؤذني

سورۀ مهر
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طعم کتاب
یادداشت

برایـش  کـه  اتفاقاتـی  مسلمان شـدنش،  دوسـتانش، 
می افتـد و ظلم هایـی کـه مافیـای صهیونیسـتی بـر او 
می برند. نمی توان از مسلمان شـدن ادواردو حرف زد و از 
دانشـجویان پیـرو خط امـام و امام حرف نزد. انگار ریشـۀ 
اسـتبصار عـده ای چـون آنیلـی بـه امـام بـر می گـردد. تا 
دهـۀ هفتاد کسـی دقت نکـرده بـود آن که با موهـای بور 
در نمـاز جمعـه، پشـت سـر حضـرت آیت اللـه خامنه ای 
ایسـتاده اسـت و در صـف اول نمـاز می خوانـد، پسـر 
سـناتور ایتالیایـی، امپراطور ثـروت و قدرت ایتالیاسـت. 
تـا همیـن سـال های اخیـر کسـی نمی دانسـته ادواردو 
دقایقـی توفیق زیارت و مصاحبت حضرت امـام روح الله 
را داشـته اسـت. خط دوم داسـتان جریان مستندسازان 
ایرانـی اسـت کـه بـرای کنـدوکاو جریـان ادواردو به ایتالیا 
سـفر می کننـد و اتفاقاتـی برایشـان می افتـد. جریـان 
سـوم داسـتان هـم جریـان خبرنـگار ایتالیایی اسـت که 
در فرهنـگ خـود و بسـتر زندگـی خـود به دنبال حقیقت 
جریـان می گـردد. این سـه خـط در هم می تنـد و تا پایان 
داسـتان بـه هـم می رسـند. رمـان ادواردو رمـان جالبـی 
اسـت؛ به لحاظ سـاختار و به لحاظ معنا انگار که پروندۀ 
کاملـی از ماجـرای قتـل یـک نفـس اسـت. رمـان از نظر 
شـکلی، اثری سـاختارگرایانه و فرم پردازانه  از کار در آمده 
اسـت. واقعیات و مسـتندات آنچنان در البه الی داسـتان 
پیچیـده که رمان به ژانر مسـتند داسـتانی نزدیک شـده 
اسـت؛ بـا ایـن وجـود شـکل و شـمایل رمانـی خـود را از 

دسـت نداده اسـت.

شـاهزاده فکـر کـرد عجـب مورچـه ای. چـه قدرتی 
دارد؟ و بعد فکر کرد باید برود با این مورچه دوسـت 
بشـود. حاال گیـرم کـه آن روز ادواردو توی خانه بوده 
و ایـن مناظـره را می دیـده یا بـا دوسـتانش... کت و 

ادواردو، پسـر فیات، پسر سـناتور، شهیِد خاندان آنیلی، 
از اسـم هایی بـود که بـرای کتاب آقـای بهزاد دانشـگر به 
ذهـن می رسـید. در نهایـت، ادواردو انتخـاب شـد. رمان 
ادواردو ماجرایـی پیرامـون اتفاقـی در قلب اروپاسـت، در 
کاخ سـناتور آنیلـی، صاحـب کارخانـۀ فیات. داسـتان از 
آخر زندگی ادواردو شـروع می شـود و سـه خط داسـتانی 
به هم بافتـه در هـم می تنـد و هر چین و شـکِن این بافته، 

فصلـی از رمـان اسـت و داسـتان را پیـش می برد. 

ایـن  تـوی  واقعـًا  را  مـن  می کردیـد  فکـر  شـما  پـس 
اتـاق زندانـی کرده ایـد؟... شـوخی می کنیـد و البتـه 
کم لطفـی... آن سـبد گل میخـک زرد پیامـی اسـت از 
طـرف وکیل من که به شـما بگوید مأموریتـی که من از 
تـوی همین اتاق به او سـپرده ام را به خوبـی انجام داده 
و اآلن منتظر اسـت تا مأموریت بعدی را انجام بدهد... 
چـه مأموریتی؟... برایتان می گویم... ایشـان رفتـه و از 
دادگاه حکـم تفتیـش بیمارسـتان شـما را گرفتـه که با 
پلیـس بیاینـد اینجـا و مـن را آزاد کنند. آن وقـت من از 
شما و دوستانتان به جرم آدم ربایی و حبس غیرقانونی 
شـکایت می کنـم. و البتـه شـما می توانیـد بـه دادگاه 
بگوییـد کـه ایـن کار را به درخواسـت خانـواده ام انجام 
داده ایـد و البتـه در ایـن صورت برای خانـدان پرافتخار 
تـا شـما  و  آبروریـزی سـنگینی خواهـد شـد  آنیلـی 
بیاییـد ایـن امـر را ثابت کنیـد، موجی از یهودسـتیزی 
و مخالفـت بـا دخالت هـای اسـرائیل در امـور کشـور 
همه جـا را می گیـرد... خـدا را چـه دیـدی؛ شـاید هـم 
شـد و توانسـتیم پروندۀ خودکشی مشـکوک عمویم را 

هم دوبـاره بـه جریـان بیندازیم.

خط اول داسـتان خود ادواردو اسـت؛ خانواده اش، 

پسر شهید سناتور

وحید حسنی

نگاهی به رمان ادواردو

  رمان ادواردو 
ماجرایی پیرامون 
اتفاقی در قلب 
اروپاست، در کاخ 
سناتور آنیلی، صاحب 
کارخانۀ فیات

  تا دهۀ هفتاد 
کسی دقت نکرده بود 
آن که با موهای بور 
در نماز جمعه، پشت 
سر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ایستاده 
است و در صف اول 
نماز می خواند، پسر 
سناتور ایتالیایی، 
امپراطور ثروت و 
قدرت ایتالیاست
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پسر شهید سناتور

داستان نویسان بیشـتر اسـت. ادواردو یکی از ده ها سوژۀ 
نـاب ایـن جریـان و پرونـدۀ هنـوز بـاز ارتبـاط برون مـرزی 
انقالب اسـالمی اسـت که به همت آقای دانشگر نگارش 
شـده و رمانـی جالب و درخور تأمل به دسـت داده اسـت. 

تو اینجا زندگی نکرده ای، نمی دانی که آنیلی اینجا 
یـک فرد نیسـت. آنیلی یعنی دولت ایتالیـا... حتی 
مهم تـر. چون نخسـت وزیر یا رئیس جمهور یـک روز 
یا چهار سـال هستند؛ اما بعد نیستند. اما آنیلی ها 
همیشـه بوده اند. قدرتشـان همیشـه هـم می ماند. 
ایـن قـدرت حتـی بـا نبـود خـود سـناتور هـم تمـام 
نمی شـود. منتقل می شود به نسـل بعدی... حتی 
اگـر نسـل بعدی هم یک کسـی باشـد مثـل ادواردو 
که به نظر خیلی ها شایسته تصاحب چنین قدرتی 
نباشـد، آن وقت این قـدرت را می دهند به یک کس 
دیگـر... در افتادن با یک چنین قدرتی کار درسـتی 
نیسـت. ریسـک بزرگـی اسـت. ممکـن اسـت بـه 
قیمـت تنش بـا تمامی اروپـا تمام شـود. اصاًل تـو از 
چـه چیز خودکشـی ادواردو آنیلی خوشـت آمده که 
بلند شـدی آمـدی ایتالیا تا ایـن ماجـرا را دنبال کنی؟

ایــن  حـقــیر بـه نویسـندگــان، صــاحبان قــلم و 
خوانندگان حرفه ای توصیه می کنم نه تنها برای فراگیری 
شـکل و محتوا و لذت داسـتان، بلکه برای دیدن یک نگاه 
برون مـرزی در ادبیـات داسـتانی بـه این رمان نـگاه کرده 
و آن را در قفسـۀ کتاب خانـۀ خـود در دیـدرس قـرار دهند 
تـا هـرگاه نیـاز بـه این نـوع نگاه داشـتند، به صفحـات آن 
نگاهی بیندازند؛ چرا که امروزه ادبیات و گفتمان انقالب 
اسـالمی پر از سـوژه های ناب بوده و منتظر نویسـندگان 
و الگوهای داسـتانی بدیع و شایسـته اسـت و همچنین، 

پرشور. خوانندگانی 

شـلوار تنش بوده یا لباس راحتـی... ریش صورتش 
را تراشـیده بود یا ریش داشـته... شـام پیتزا خورده 
بـوده یا همبرگـر. هیچ کـدام از این ها مهم نیسـت. 
مهـم ایـن اسـت که او آن شـب یـک جوانـی را دیده 
هم  سـن و سـال خودش. احتمااًل مثـل جوان های 
انقالبـی آن دوران. بـا یـک ریـش بلند. شـاید کمی 
کوتاه تر از ریش دکتر سـلطانی ما. پرشـور و انقالبی 
کـه آمریـکا را بـه ... هـم نمی گیـرد. آمریکایـی کـه 
آن  از  هـم  سیاسـت مدارش  و  پولـدار  پـدر  حتـی 
حسـاب می بـرد... قدیـری می گفـت آن روز ادواردو 
بـا موتـور دربـان خانه شـان آمـده بـوده. بی خـدم و 
حشـم. شـاهزاده تنهـا. مثـل تـوی قصه هـا. آمـده 
بـوده و از امام پرسـیده بـوده کـه آن روزها توی همۀ 
اخبارهـای دنیـا باالتـر از همـه بوده. کـه هیچ کس 
نمی دانسته این پیرمرد چگونه چنین قدرتی دارد. 
کـه بـا همـه یک جور حـرف می زنـد. که انـگار هیچ 
کـس زورش به او نمی رسـد. این هـا را قدیری گفته 

بـود و عبداللهی هـم می گفت. 

بـه گفتۀ یکی از بـزرگان داستان نویسـی، دوران پس 
از انقـالب اسـالمی در ایـران، بهشـت داستان نویسـان 
به شـمار مـی رود. از لحـاظ تعـدد اتفاقـات و سـوژه های 
داسـتانی، آن چنـان رونـد حـوادث و اتفاقات تند اسـت و 
حافظـۀ تاریخـی مـردم کوتاه کـه ادبیات بایـد نقش خود 
را پررنـگ ایفـا نمایـد و به مانـدگاری تاریخ در اذهـان مردم 
کمک نماید. به طور متوسـط، هرسـاله یک اتفاق بزرگ و 
مهـم در ایـن مملکـت رخ داده اسـت. هنوز بـه همۀ ابعاد 
خـود انقـالب اسـالمی و جنگ تحمیلی پرداخته نشـده 
کـه پیامدهـا و وقایـع، فتنه هـا و جریانـات، نقـاط مبهـم 
و نقـاط روشـن و ابعـاد جهانـی انقـالب اسـالمی خـود 
را نشـان می دهـد و سـرعت تحـوالت از سـرعت دسـت 

  قدیری می گفت 
آن روز ادواردو با موتور 

دربان خانه شان آمده 
بوده. بی خدم و حشم. 

شاهزاده تنها. مثل توی 
قصه ها. آمده بوده و 
از امام پرسیده بوده 

که آن روزها توی همۀ 
اخبارهای دنیا باالتر از 
همه بوده. که هیچ کس 
نمی دانسته این پیرمرد 

چگونه چنین قدرتی 
دارد

   به گفتۀ یکی از 
بزرگان داستان نویسی، 

دوران پس از انقالب 
اسالمی در ایران، 

بهشت داستان نویسان 
به شمار می رود. از 

لحاظ تعدد اتفاقات و 
سوژه های داستانی، 

آن چنان روند حوادث 
و اتفاقات تند است و 
حافظۀ تاریخی مردم 
کوتاه که ادبیات باید 
نقش خود را پررنگ 

ایفا نماید و به ماندگاری 
تاریخ در اذهان مردم 

کمک نماید



بهزاد
از ادواردو می گوید

کوتاه دربارۀ رمان ادواردو، از زبان نویسندۀ رمان

بهزاد دانشگر
نویسنده



مـرگ  و  زندگـی  دربـارۀ  زمـان،  آن  تـا 
ادواردو آنیلی هیچ کار دراماتیکی اعم از داسـتان 
یـا نمایش نامـه و فیلم نامه بـه زبان فارسـی انجام 
نشـده بود. یکی، دو کار سـمَبل و سرسری تئاتر 
توی ایتالیا انجام شده که تشریفاتی بوده و هیچ 
الیـۀ تـازه ای از زندگـی یا مـرگ او را کشـف نکرده 
است. در زبان فارسی، غیر از مستندی قدیمی، 
یـک عدد کتاب پالتویی منتشـر شـده که همان 

اطالعات مسـتند را بازنویسـی کرده اند.

بـا اینکـه سـعی شـده داسـتان از لحاظ 
روایـت، تعلیق ها و پیچیدگی های خوبی داشـته 
باشـد، در عین حال تالش شـده که خوشـخوان 
باشـد. هر کسـی کـه توی عمـرش پنج داسـتان 
و کتـاب خوانده باشـد، به گمانم بتوانـد ادواردو را 
بخواند. امـا به لحاظ دغدغه های قشـری، کتاب 
قاعدتـًا بـرای دانشـجوها و افراد فرهیختـه ای که 
غیـر از منافـع فـردی و مشـکالت شـخصی بـه 
دغدغه هـای سیاسـی و اجتماعـی یـا فرهنگـی 
فکر می کنند، جذاب تر اسـت. استقبال از کتاب 
در نمایشـگاه کتـاب، خـوب بـود؛ امـا بـه  مـرور، 
به دلیـل رکـود در بـازار کتـاب، ادواردو هـم از ایـن 
رکـود بی نصیب نمانـد؛ امـا در مجامع فرهنگی، 

کتـاب بازخـورد خوبی داشـت.

 در زبــان فارســی، رمـان هـایــی  کـــه 
داستانشـان در فرهنگ و کشـوری غیرایرانی رخ 
دهـد، چنـدان زیـاد نبوده یـا کارهایی که شـده، 
چنـدان باورپذیـر نبـوده اسـت. امـا بـه تصدیـق 
کسـانی کـه ادواردو را خوانده انـد، بـا اینکـه تمام 
کتـاب  کامـاًل  می گـذرد،  ایتالیـا  در  داسـتان 
باورپذیـری بـوده و توصیفـات داسـتانی، خـوب 

تـوی داسـتان نشسـته اسـت.

سـال  یک ونیـم  تـا  سـال  یـک  تقریبـًا 
صـرف تحقیـق شـد کـه همـۀ آن مـداوم نبـود. 
به خاطر ترسـی کـه برخی افـراد از دولـت ایتالیا 
پـس  نشـدند.  بـه همـکاری  داشـتند، حاضـر 
برایـم معلـوم شـد کـه خبرهایی بـوده و هسـت. 
قـدم بعـدی گفت وگـو با تیـم مستندسـازی بود 
کـه بـرای سـاخت مسـتندی دربـارۀ ادواردو بـه 
داسـتان های  هـم  آن هـا  بودنـد.  رفتـه  ایتالیـا 
بـا  بعـدی، گفت وگـو  اتفـاق  جالبـی داشـتند. 
کسـانی بـود که در سـفرهای ادواردو به ایـران، او 
را دیـده بودنـد و تأییـد کردنـد که مسـلمان بوده 
و خانـواده اش بـا او مخالـف بوده انـد. قـدم بعـد 
هـم تحقیـق دربـارۀ تورینـو، رم، آداب و رسـوم 
و خلق وخـوی ایتالیایی هـا بـود. در اخـر هـم، 
کتابـی که به همت نویسـنده ای ایتالیایی دربارۀ 
مشـکوک بودن مرگ ادواردو نوشـته بـود و ایتالیا 
اجـازۀ انتشـارش را نـداده بـود. این کتـاب را هم 
بـه دسـت آوردم و ترجمـه کـردم. الزم اسـت از 
گـروه شـهید ادواردو آنیلـی  و دکتر قدیری ابیانه 
تشـکر کنـم کـه در ایـن مرحلـه، به خوبـی با من 

همراهـی کـرده و کمـک کردنـد.

نزدیـک بـه 15 سـال پیـش بـه ذهنـم 
خـورد: اولیـن باری که توی تلویزیون مسـتندی 
دیـدم دربـاره یـک مرد پولدار و مشـهور کـه برای 
باورهایـش جان داده بود؛ امـا کوتاه نیامده بود. 
نترسـیده بود. جـا نزده بود. اصاًل شـبیه فیلم ها 
و قهرمان هـای افسـانه ای بـود. همـان روز فکـر 
کـردم که روزی باید داسـتان این آدم را بنویسـم. 
امـا همیشـه تردیـدی در دلـم بـود کـه اصـاًل از 
صحنه سـازی  این هـا  همـۀ  کـه  معلـوم  کجـا 
هیـچ  هیچ کـس  چـرا  نباشـد.  قصه پـردازی  و 

واکنشـی بـه این ماجـرا نشـان نمی دهد؟

سوژۀ کتاب 

آثار مشابه

مخاطبین و  استقبال از کتاب

ویژگی های رمان ادواردو

مدت زمان تحقیق و نگارش
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طعم کتاب

معرفی کتاب

رزمندگان رشــید انقالب اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس، همواره با 
تمسک به قرآن کریم و توسل به اهل بیت گرامی پیامبر اکرم)ص(، پیروزی های 
افتخارآمیزی را در مقابل جبهۀ کفر به ارمغان آوردند که حاکی از عمق باورها و 
اعتقادات پاک فرزندان برومند این سرزمین است. در این میان، نام مبارک بانوی دو 
عالم، حضرت زهرا)س( بیش از همه، گرمی بخش دل های رزمندگان دلیر اسالم 
بود. مزین شدن رمز چندین عملیات بسیار مهم در جنگ تحمیلی، به ذکر شریف 

»یا زهرا« و عنایات خاص آن بانوی بزرگوار نسبت به جبهۀ حق، نمونه اي از این باور بود. 
کتاب یا زهرا، روایتگر زندگی فرماندۀ شجاع و مخلص گردان یا زهرا، شهید محمدرضا تورجی زاده است که از شدت عالقۀ 
خود به حضرت زهرا)س( وصیت کرده بود تا روی سنگ مزارش ذکر شریف »یا زهرا« نوشته شود. این کتاب با روایت 
زندگی آن شهید بزرگوار از تولد، دوران جوانی و فعالیت های انقالبی او شروع می شود و تا حضور وی در جبهه های نبرد 

حق علیه باطل، ادامه یافته و سرانجام، با بیان نحوۀ شهادت ویژۀ آن شهید عزیز خاتمه می یابد.

  یا زهرا 
 گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

 امینیان

کتاب جمعه
بستۀ خرداد ماه

معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه
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کتاب درس هایی از اخالق امام)ره( بیانگر گوشه ای از سبک زندگی امام امت)ره( 
در عرصۀ فردی و اجتماعی است. رسول سعادتمند، نویسندۀ این اثر، در بخشی از 
کتاب با عنوان »اخالق در خانواده«، مباحث مهمی از آیین همسرداری، خودکفایی 
در منزل، تربیت فرزندان، احترام به مادر، توجه و محبت به اطرافیان، تربیت دینی، 
نماز، رعایت حجاب و عفاف، رفتار با نامحرم، غیبت، تحصیل و انتخاب شغل و 
ازدواج فرزندان را در قالب خاطراتی شــیرین از امام)ره( در بیان دیگران روایت 
می کند. همچنین، خواننده در این کتاب درس های آموزنده ای را از آن بزرگوار در زمینۀ آراستگی و پاکیزگی، قناعت و 
ساده زیستی، نظم و رعایت قوانین و مقررات و صرفه جویی در زندگی فرا می گیرد. کتاب درس هایی از اخالق امام)ره(، 
عالوه بر به تصویر کشیدن گوشه هایی از عشق رهبر کبیر انقالب به مردم، با بیان ویژگی های عبادی و معنوی ایشان، 
دریچه ای از نحوۀ سلوک آن عارف الهی در رابطه با نماز، قرآن، دعا، زیارت و عزاداری را در مقابل مخاطب خود می گشاید 

و با روایت روزهای پایانی عمر شریف امام راحل)ره(، تصاویر زیبایی از آن رهبر فرزانه را ارائه می کند.

  درس هایی از اخالق امام)ره(
  رسول سعادتمند

  تسنیم

کتــاب گام های سلوک، پنجمین دفتر از مجموعه کتاب های اخالقی دفتر نشر 
معارف با نام دفاتر ملکوتی است. نویسندۀ کتاب مخاطب خود را گام به گام، با اصول 
اولیۀ تربیت اخالقی آشنا می نماید و در هر گام، به ذکر آیه ای از قرآن کریم و چند 
حدیث مختصر از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در رابطه با همان گام و چند نکتۀ 

کوتاه و متنوع علمی و عملی مرتبط با آن موضوع، می پردازد.
در کتاب گام های ســلوک فهرست نسبتاً کاملی از نیازهای اخالقی انسان ارائه 
می شود؛ مانند: نماز؛ دعا؛ تالوت قرآن؛ صدقه دادن؛ برآوردن حاجات برادران مؤمن؛ فراگیری علم؛ استراحت؛ بهداشت؛ 
مراقبۀ نفس؛ محاسبۀ نفس؛ ذکر دائمی؛ اهمیت دادن به ساعات عمر؛ صلۀ رحم؛ نیکی به پدر و مادر؛ کنترل چشم و زبان؛ 
ارتباط با امام زمان)عج(؛ شکر نعمت های الهی؛ رعایت تقوای الهی؛ خوش خلقی؛ پرهیز از گناه؛ توبه و استغفار؛ یاد مرگ؛ 
اخالص؛ دوراندیشی؛ نرمی و مدارا با دیگران؛ امید به فضل و رحمت الهی و انجام تفریحات سالم. همچنین، نقش این امور 

در خودسازی و سیر و سلوک اخالقی بیان می شود.

  گام های سلوک: چهل گام در خودسازی
  حسن قدوسی زاده

  دفتر نشر معارف

کتاب ادب الهی مجموعه ای ارزشمند از مباحث اخالقی و تربیتی آیت اهلل مجتبی 
تهرانی است که در پنج جلد مجزا منتشر شده است. آن فقیه و عالم ربانی در 
کتاب ادب الهی، معارف ناب اسالمی در زمینۀ تعلیم و تربیت را از عمق منابع 
دینی با زبانی ساده و همه فهم و با نظم و چارچوبی فوق العاده بیان کرده است و 
در ارائۀ مطالب، به گونه ای استادانه، دو عرصۀ نظر و عمل را با یکدیگر همراه کرده 
است. در اولین کتاب از مجموعۀ ادب الهی، با عنوان تأدیب نفس، ابعاد مختلف 
تربیت فردی و اجتماعی از دیدگاه اسالم بررسی شده و در جلد دوم، مبانی تربیت و اصول خودسازی و دیگرسازی بیان 
شده است. سومین کتاب از مجموعۀ ادب الهی به تربیت فرزند اختصاص دارد که آیت اهلل تهرانی با ایجاد طبقه بندی 
دقیق و کم نظیری در این موضوع، راه را برای درک مسیر صحیح تربیت از دیدگاه اسالم، روشن تر کرده  است. در جلد 
چهارم، مسئلۀ حیاء در ابعاد اخالقی و معرفتی به خوبی بررسی شده و در جلد پنجم با عنوان تربیت مربی به مختصاتی 

که انسان باید برای اثرگذاری بر دیگران داشته باشد، پرداخته شده است.

   ادب الهی
  آیت اهلل مجتبی تهرانی

  مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی
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اصیل آباد، داســتان زندگی مردمی اســت که در یک جامعۀ روستایی و دور از 
جاذبه های زندگی شهری، با تکیه بر تولیدات خودشان و براساس فطرت، سادگی 
و پاکی گذران زندگی می کنند؛ اما در جریان ورود گوشــه ای از ظواهر فریبندۀ 
دنیاي غرب به این روستای اصیل، مردم آن، شیفتۀ زرق و برق های زندگی شهری 
می شوند و با رشد روحیۀ تجددگرایی و مصرف پرستی، کم کم اصالت و پاکی خود 
را می بازند؛ اگرچه بعضی از شخصیت هایی که تا انتهای داستان، دستخوش تغییر 

نمی شوند، مردم را گاه وبیگاه، از خطرات پیِش  رو آگاه می کنند .
استاد سرشار یا همان رضا رهگذر، قصه گوی دل نشین ظهرهای جمعۀ رادیو، در کتاب اصیل آباد، در جایگاه نویسنده ای 
متعهد، بنا بر رسالت دینی و ملی خود، در قالب داستانی گیرا و خواندنی، به نقد مظاهر مخّرب دنیای غرب پرداخته و توانسته 

است مخاطب را با خود همراه و همدل کند.
اصیل آباد اگرچه از سری کتاب های گروه سنی نوجوانان به شمار می آید، علی رغم زبان ساده و حجم بسیار کم آن، 
به دلیل اهمیت موضوع داستان و محتوای غنی خود، از سوی مخاطبان گوناگون بزرگ سال نیز با استقبال مواجه شده است؛ 

به گونه ای که از ابتدای نگارش آن تاکنون، نوزده بار تجدید چاپ شده است. 

  اصیل آباد 
  محمدرضا سرشار

  سورۀ مهر

کتاب داعش: دولت اسالمِی عراق و شام، با تکیه بر منابع مختلف فارسی، عربی و 
انگلیسی و با استفاده از اطالعات مهمي از سایت های مرتبط با داعش و سایر مراکز 

خبری، تاریخ و افکار این گروه تکفیري را تحلیل و بررسی کرده است. 
روند شکل گیري داعش و ساختار تشکیالتی آن، شخصیت های مهم داعش، 
منابع مالی و رسانه های در اختیار این گروه تروریستی و مواضع مختلف داعش در 
قبال گروه های مختلفي مانند شیعیان، مسیحیان، حماس، اخوان المسلمین، ُکردها، 

و... از جمله مباحث خوب کتاب داعش است. 
حجت االسالم ابراهیم نژاد در این کتاب، عالوه بر نقد افکار انحرافی و اعمال افراطی گروه تکفیري داعش، مخاطب را 
با رهبران و شاخه های تروریستی مختلف به خصوص داعش و اختالفات درون گروهی آنان و نیز رابطۀ آن ها با کشورهای 

استعماری مانند آمریکا آشنا مي نماید.
 کتاب داعش: دولت اسالمی عراق و شام علي رغم بیان ساده و روان و حجم کم، از محتواي جامع و دقیقي در رابطه با 

تفکرات، سیاست ها و عملکرد گروه تروریستي داعش برخوردار است. 

  داعش: دولت اسالمِی عراق و شام 
  حجت االسالم محمد ابراهیم نژاد
  داراالعالم لمدرسة اهل بیت)ع(

بستۀ تیر ماه

کتاب جمعه
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  انسان 250 ساله 
  آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

  مؤسسۀ جهادی صهبا

التیام روایتی تحلیلی از سرنوشــت قومی است که در طول تاریخ حیات 
خود، اســیر انحرافات مهلکي شــدند که آثار آن هنوز هم ادامه داشته و 
دامن جامعۀ امروز بشــري را نیز گرفته است. التیام حکایت قوم یهود و 
دشــمنی های دیرینۀ آن با خداوند متعال و انسان هاي الهي است؛ قومي 
که در بیان قرآن کریم، سرسخت ترین دشمن مؤمنان معرفی شده است. 
البتــه کتاب التیام روایتی ِصرفاً تاریخی نیســت، بلکه ســعی کرده تا با 

بررسی َرِوشمند جریانات تاریخی، دشمن شناسی دقیقی را به مخاطب خود ارائه دهد. 
مصطفوی در کتاب التیام، با اســتفاده از داســتان فرزندان حضرت ابراهیم)ع(، تشکیل و تکامل دو جریان 
تاریخی، یعني بنی اســماعیل و بنی اسحاق را برای شــناخت چرایی انحرافات تاریخی بررسي کرده و از این 
رهگذر، شــاخص های بسیار مناســبي را براي تحلیل دوران گذشته و آینده و جلوگیري از گرفتارشدن بشر 
امروز به انحرافات زمانه، ارائه داده اســت. در واقع، التیام نوعي فرجام شناســی کاربردي جریان هاي تاریخي 
اســت که نظر به فرمودۀ پیامبراعظم)ص( که تاریخ امت خود را بســیار شبیه به تاریخ بنی اسرائیل ترسیم 
فرمودند، ســعي نموده تا با تحلیل عملکرد فرزندان اسحاق)ع( که تاریخ قوم بني اسرائیل را رقم زدند و نیز 
فرزندان اســماعیل)ع( که تاریخ اســالم را به دنبال آوردند، این مسئلۀ مهم را بیان کند که قوم بني اسرائیل 
علي رغم انتظار 400ســالۀ خود براي ظهور پیامبر و منجي، با رفتار نامناســبي که نســبت به او در پیش 
گرفتند، از جایگاه خود نزد خدواند ســقوط کردند و دچار لعنت پروردگار شــدند؛ بنابراین، امت اسالم نیز 
باید با عبرت آموزي از تاریخ گذشــتگان، عالوه بر آماده ساختن شرایط ظهور منجي موعود آخرالزمان، خود 
را برای جهاد و دشــواری های پس از ظهور آن پیشــواي الهي آماده کنند و مانع از تکرار دوبارۀ نقاط سیاه 

تاریخ بشر شوند. 

  فرجام شناسی جریان هاي تاریخ
 رضا مصطفوی

 عهد مانا

عبارت کلیدِی انسان 250ساله عنوان کتاب ارزشمندی است که محصول 
جمع آوری بیانــات مهم و مفّصل مقام معظم رهبــری در دومین کنگرۀ 
جهانی امام رضا)ع( در مردادماه 1365 و ســایر متون دست نویس ایشان 
دربارۀ عنصر جهاد و مبارزۀ سیاسی در زندگی ائمه)ع( است. کتاب انسان 
250ســاله با چینشــی مبتنی بر ترتیِب تاریخی زندگی اهل بیت)ع( از 
دوران پیامبر اعظم)ص( تا عصر امام عسکری)ع( به دنبال انتقال مفهومی 
متعالی از مســیر و مقصد زندگی مجاهدانۀ آن بزرگواران اســت و از این رو، بیش از آنکه یک کتاب تاریخِی 
ِصرف باشــد، فراتحلیلی تاریخی اســت که با نگاهی ُکل گرا، به دوران حیات هر یک از آن حضرات، به دنبال 

همان مقصود واحدی است که ایشان دنبال می کردند. 
در واقع، نظریۀ انسان 250ساله نظریۀ مهم و بی نظیری است که مقام معظم رهبری آن را طرح کرده اند 
و تصویرگــر این حقیقت اســت که عملکرد و رفتــار فردی و اجتماعی و حکومتــی معصومین)ع( در قالبی 
یکپارچه و به هم پیوســته بوده و یک منظومۀ تکمیل کنندۀ عمِل قبلی و آماده ســازِی عمِل بعدی است. این 
کتاب از مهم ترین متونی اســت که به تشریح اندیشه های راهبردی و بنیادین مقام معظم رهبری و نوع نگاه 

ایشان می پردازد.
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کتاب جمعه

کتاب »سلوک با همســر« با زیر عنوان »نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا«، از 
انتشارات تراث، به موضوعات و مسائلی که می تواند مبتالبه یک زندگی زناشویی و 
خانوادگی باشد و در تعامالت روزمرۀ اعضای خانواده رخ دهد می پردازد و با تکیه بر 
آیات قرآن کریم و روایات معصومین)علیهم  السالم( و شیوۀ عملی علمای برجسته و 
اولیای الهی، راهکارهای کاربردی مناسبی را ارائه می نماید. البته نه فقط به عنوان راهی 
برای کاهش تنش های خانوادگی بلکه به عنوان مسیری جهت رسیدن به قرب الهی 
و تکامل. کتاب »سلوک با همسر« راهی جلوی پای ما قرار می دهد تا به خدا نزدیک تر 
شویم اما از راهی متفاوت که شاید خیلی حواسمان به آن نبوده است، یعنی دقت در رفتارهای خانوادگی. شاید برای بعضی ها 
عجیب باشد که بشنوند بهترین مسیر رسیدن به تقرب الهی، از خانواده می گذرد؛ اما در بخشی از کتاب »سلوک با همسر« از 
قول یکی از عرفای بزرگ نقل شده است که می فرمود: »انسان اگر بخواهد واصل شود، شروع آن از خانه و زن و بچه است.« 
کتاب »سلوک با همسر« سعی می کند کیفیت زندگی و تعامالت خانوادگی ما را باالتر برده و کمک کند تا خانواده ای 
شادتر، سالم تر و اسالمی تر داشته باشیم. »سلوک با همسر« با استفاده از حکایت های اخالقی و تربیتی از بزرگان دین عالوه 
بر اینکه خواندن کتاب را برای عموم مخاطبان، دلنشین و شیرین کرده، نمونه ای واقعی و ملموس از سبک زندگی اسالمی 

را ارائه داده است.

  سلوک با همسر
  انتشارات تراث

کتاب »جدال دو اسالم« آیینه ای است برای انعکاس اندیشه های بنیان گذار بزرگ 
انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( دربارۀ تضاد و اختالف دو نوع اسالم 
در روزگار ما! یعنی اسالم ناب محمدی و اسالم امریکایی! موضوعی که درک درست 
از آن، راه گشای بسیاری از شبهات نسل امروز ماست که جوانان را در تشخیص 
حقیقِت اسالم دچار اشکال کرده است. کتاب »جدال دو اسالم« با چند یادداشت 
و گفت وگو از صاحب نظران فرهنگی سیاسی، به بررسی شاخصه های تقابل اسالم 
ناب با اسالم آمریکایی در گفتمان امام راحل)ره( پرداخته و سپس گزیده ای از مطالب جلد بیست ویکم صحیفۀ امام)ره( 
را با عنوان »مصحف انقالب« مورد بازخوانی قرار داده، که شامل سخنرانی های مهم، و نامه ها و پیام های تاریخی ایشان در 

آخرین سال های حیات پربرکتشان است.
در این کتاب، حضرت امام خمینی)ره( با تأکید بر مشخصات و ویژگی های اسالم ناب محمدی که به تعبیر مقام 
معظم رهبری، اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام)ره( و نظرات ایشان است، سعی کردند مسلمانان را متوجه خطری 
بزرگ و پنهان کنند؛ و آن خطر، راندِن سیاست و جامعه از گسترۀ آموزه های اسالمی و جانشین کردِن اسالم سرمایه داری 
و استعماری با اسالم راستین است. با نگاهی به سرفصل های کتاب »جدال دو اسالم« و تطبیق آن با عصر حاضر به خوبی 
می توان فهمید که تقابل بین این دو نوع اسالم، نه تنها به هیچ وجه کمرنگ نشده، بلکه ابعاد جدید و پیچیده تری پیدا کرده 
است، و اگر به خوبی شناخته نشود جامعۀ اسالمی و به خصوص جوانان مسلمان مورد هجوم تفکرات باطل قرار می گیرند 

و در مسیر دین داری خود دچار تردید می شوند. 

  جدال دو اسالم 
  انجمن فرهنگی هنری شهید بهروز محمدی

  دفتر نشر معارف

بستۀ مرداد ماه
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

کتاب »سالم بر ابراهیم« روایت زندگِی یکی از چهره های برجسته و شاخص دفاع 
مقدس، شــهید مفقوداالثر »ابراهیم هادی« است که نام او تداعی گرِ مجاهدت، 
شجاعت، ازخودگذشتگی و پایمردی است. شهید ابراهیم هادی، مبارزی انقالبی، 
فرماندهی پرتالش، ورزشکاری پهلوان، معلمی فداکار، مداحی دلسوخته، رفیقی 
دلسوز و بندۀ خالص خدا بود که می تواند الگوی بسیار مناسبی برای نسل امروز 
جامعۀ ما، به عنوان یک جوان شاخص مسلمان در طراز انقالب اسالمی معرفی شود.

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی در کتاب »سالم بر ابراهیم« سعی کرده است تا 
از گذر خاطرات خانواده، یاران و دوستان آن شهید بزرگوار، شیوۀ زندگی و شخصیت واالی وی را به مخاطب معرفی کند؛ 

و در این راستا، با بیان داستان گونه و دلنشین خاطرات بر جذابیت کتاب افزوده است.
کتاب »سالم بر ابراهیم« یکی از معدود کتاب های زندگینامه و خاطرات تاریخ انقالب و دفاع مقدس است که به دلیل غنای 
ویژۀ محتوایی که دارد، در سال های اخیر با استقبال خوبی روبه رو شده، به طوری که تاکنون با 415000 نسخه در 94 نوبت 

چاپ هنوز هم مخاطبان زیادی را به خود اختصاص داده است.

  سالم بر ابراهیم
  گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

کتاب »حیات پاکان« مجموعه ای از داســتان های جذاب و دلنشــین از تاریخ 
زندگی پیامبرگرامی اسالم)صلی اهلل علیه وآله( و خاندان مطهر ایشان است که 
با استفاده از منابع مستند و قابل اعتماد، راه و روش زندگی آن پیشوایان پاک 
را به جوانان و نوجوانان معرفی می کند. اگرچه زبان داستان های »حیات پاکان« 
ساده و متناسب با مخاطب نوجوان است ولی مضامین باالی آنها که برگرفته 
از ســبک زندگی اهل بیت)علیهم السالم( می باشد، برای تمامی سنین اعم از 

نوجوان، جوان و بزرگسال قابل استفاده و درس آموز است.

  حیات پاکان
  مهدی محدثی
  بوستان کتاب

این کتاب برای آشنایی مخاطب کودک و نوجوان با راه و روش زندگی ششمین 
پیشوای معصوم)ع( نگارش یافته است. پوروّهاب با تکیه بر منابع تاریخی و روایی 
مستند، سعی کرده تا در قالب 32 داستان کوتاه و جذاب از تاریخ زندگی امام 
صادق)علیه السالم( نوجوانان را با معارف دینی و ارزش های اخالقی آشنا کند 

و زمینۀ انس این نسل آینده ساز را با الگوهای مناسب در زندگی فراهم نماید.
اگرچه داستان های دلنشین و آموزندۀ کتاب »فوارۀ گنجشک ها« با بیان ساده و 
رواِن تاریخ زندگی حضرت امام جعفر صادق)علیه السالم(، الگویی مناسب و واقعی برای نسل نوجوان و جوان معرفی 
می کند، اما محتوای غنی داستان های شیرین آن برگرفته از گفتار و کردار پیشوای معصوم است. این کتاب که در طرح 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در نمازجمعه های کشور معرفی شد، می تواند برای عموم مخاطبان خصوصاً والدین، 

مبلغان و مربیان تربیتی نیز مفید و قابل استفاده باشد.

   فوارۀ گنجشک ها
  محمود پوروّهاب

  مسجد مقدس جمکران
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102
خانوادۀ نشر
یادداشت

 یکی از کتاب هایی 
که در وصف فلسفۀ 
انقالب اسالمی 
در زمانۀ انقالب 
نگاشته شده، انقالب 
تکاملی اسالم تألیف 
جالل الدین فارسی 
است

 رسول جعفریان 
می نویسد: »تأثیر این 
کتاب به حدی بود 
که بنا به نقل برخی 
دوستان، یکی از 
اساتید حوزه، پیش از 
انقالب، پیشنهاد طرح 
آن را به عنواِن کتاب  
درسی در حوزه مطرح 
کرده بود.«   

  این کتاب که از 
سوی ساواک جزء 
کتب ممنوعه شمرده 
می شد، دست به دست 
بین نیروهای انقالبی 
می چرخد و اغلِب 
انقالبیون اهل فکر با 
مطالعۀ آن، به جریان 
انقالب می پیوندند. 
ساواک نوزده بار 
این کتاب را خواند و 
کلمات آن را زیر و رو 
کرد تا شاید خط ربط 
این اثر با انقالب را 
درک کند

این کتاب که از ســوی ساواک جزء کتب ممنوعه 
شــمرده می شد، دست به دســت بین نیروهای انقالبی 
می چرخــد و اغلِب انقالبیون اهل فکر با مطالعۀ آن، به 
جریان انقالب می پیوندند. ساواک نوزده بار این کتاب را 
خوانــد و کلمات آن را زیر و رو کرد تا شــاید خط ربط 
این اثر با انقــالب را درک کند؛ ولی کوردالن دورافتاده 
از تعالیِم دین را راهی به فهم چنین مطالبی نیســت. 
بااین حال، ساواک جمع کردن این کتاب از دسترس مردم 
را در دســتور کار قرار داد. آقای جالل الدین فارسی در 
این اثر، بــا رویکردی انقالبی، اقدامات پیامبر اکرم)ص( 
را جهت تحقق یک انقــالب اجتماعی جامع و فراگیر 
به شــکلی تکاملی در سه فصل به تصویر کشیده است. 
وي ابتدا به انقالب تکاملي پیامبر اشاره مي کند، سپس، 
قائل به یک انقالب ارتجاعي در جهت فرهنگ جاهلیت 
است که به وسیلۀ منافقان در جامعه انجام مي شود و در 
آخر، اشاره اي به تکمیل انقالب تکاملي اسالم به رهبري 
ائمه دارد. وی به وحی توجه خاص دارد و از قرآن کریم 
به عنــواِن مهم ترین منبع خود در نــگارش تاریخ صدر 
اسالم بهره می برد. یکي از مبحث هاي مهم و کاربردي 
این کتاب، بحث در زمینۀ انقالب سیاســی است و در 
آن، نویسنده تالش دارد تا خصوصیات سلطنت مطلقه 
و مبانی اعتقادی آن را نشان دهد و ویژگی های جمهوری 

مشروطه را با حکومت نبوی تطبیق دهد.
یکی از نکات قوت این اثر آن است که ضمن ارائۀ 
تحلیلی جامــع و متفاوت از انقالب، کامالً زیرکانه هیچ 
اشاره ای به عامالن حکومت وقت از جمله شاه و آمریکا 
ندارد و همچنین، هیچ نامی از رهبری انقالب یعنی امام 

خمینی)ره( به میان نیاورده است.
مؤلف در بخشــی از خاطرات خود اشاره می کند: 
»بعد از کودتای 28مرداد، گفتیم آثار فرهنگی باید کل 
ملت را بیدار کند؛ درحالی که آثار فرهنگی موجود، چنین 
امکانی را نداشت. بنابراین، انقالب تکاملی اسالم را نوشتم 
و کتاب خیلی مهمی بود. اهمیتش ازاین روست که در 
غرب و االزهر هم به کار پیامبر با عنوان انقالب نپرداخته 
بودند. آقای دعایی نسخه ای از کتاب را به امام داده بودند 
و وقتی در عراق به دیدن امام رفتم، دیدم امام کتاب مرا 

خوانده اند.«2

در رژیم گذشــته و در ایام منتهی بــه انقالب، اتفاقات 
گوناگون و جریان ســازی های مختلف هرکدام به نحوی 
در جذب و جهت دهی اقشار مختلف جامعه به باورهای 

انقالبی و دینی نقش داشته اند.
در این میان دانشــجویان، بازاریــان، کارمندان، 
نظامیان،  معلمــان و... هرکدام به طریقی جذب انقالب 
اسالمی شده اند. بااین   وجود، عواملی که بتواند پای قشر 
فرهیخته و اندیشــمند را به انقالب و مبارزه با حکومت 
بــاز کند، جای تأمل دارد. مســلماً کســی که کارها و 
برنامه هایش را با عقل و اندیشــه تنظیم می کند، برای 
ورود بــه عرصۀ انقالب تعلــل دارد، خاصه آنکه حضور 
عوام در این جریان چشمگیر است و بیم آن می رود که 
یک موج سواری سیاسی در کار باشد. قشر فرهیخته و 
اهل فکر قطعاً به دنبال فلسفه و پیشینۀ حرکت انقالبی 
هســتند. بنابراین، الزم است با تبیین آگاهانۀ رویکرد و 
فلسفۀ انقالب، فضا برای دیگر فرهیختگان روشن شود. 
این آگاهی ممکن اســت از طریق نگارش و تألیف یک 

کتاب صورت گیرد.
البته تألیف اثر ماندگاری که در قشــر فرهیختۀ 
جامعه، جذبۀ انقالبی ایجاد کند، کار ســاده ای نیست. 
چنیــن اثری باید آن چنان در اقناع مخاطب قوی عمل 
کند که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند و شرایط را 

برای تبدیل انگیزه به عمل انقالبی هموار سازد.
یکــی از کتاب هایی که در وصف فلســفۀ انقالب 
اســالمی در زمانۀ انقالب نگاشته شده، انقالب تکاملی 
اسالم تألیف جالل الدین فارســی است. این کتاب که 
از ســوی انتشارات آسیا منتشر شــد، مهم ترین کتاب 
نویسنده پیش از انقالب محسوب می شود که آن را در 
ادامۀ کتاب نهضت های انبیا نوشت. رسول جعفریان در 
کتاب »جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران« در 
این باره می نویسد: »تأثیر این کتاب به حدی بود که بنا به 
نقل برخی دوستان، یکی از اساتید حوزه، پیش از انقالب، 
پیشــنهاد طرح آن را به عنواِن کتاب  درســی در حوزه 
مطرح کرده بود.« فردی که در ادارۀ سانسور آن زمان این 
کتاب را خوانده بود، دربارۀ آن نوشت: »نویسنده در آخر 
مقدمــه اش اظهار امید می کند که آن انقالب اجتماعی 

صدر اسالم به همت مردم ایران تجدید و تکرار شود.«1 

مریم نصر

بررسی نقش کتاب انقالب تکاملی اسالم در جریان سازی تفکر انقالبی:

از تحول آدم
تا تغییر عالم
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از تحول آدم تا تغییر عالم

  در این کتاب 
آمده است که »یک 

انقالب اجتماعی کلی 
و کامل و تکاملی چند 

جنبه دارد و در همۀ 
جامعه، از هر جهت 

تغییر ایجاد می کند و 
مقصود از انقالب آن 

است که مردم جامعه 
تجدید سازمان شوند و 
نظام عادالنه اجتماعی 

شکل  گیرد.«

   نهضت انقالبی 
اسالم دو دورۀ کاماًل 

مشخص داشته است: 
دورۀ تکوین ملت و 

دورۀ تأسیس دولت که 
شاهد این دوره بندی، 

ادوار وحی است که 
سوره ها را به دو دستۀ 

مکی و مدنی تقسیم 
می کند 

   منظور از تکوین 
ملت، دورۀ پروراندن 

نیروی انسانی است که 
مستلزم جهاد تربیتی 

و نهضت اعتقادی و 
اخالقی به رهبری 

پیامبر است

وجود دارد. اگر قوم یاری نکنند، خداوند دستور به انقالب 
نمی دهد؛ مانند قوم موسی که توانایی مقابله با فرعون را 

نداشتند و دستور به مهاجرت گرفتند.
نهضت انقالبی اسالم دو دورۀ کامالً مشخص داشته 
است: دورۀ تکوین ملت و دورۀ تأسیس دولت که شاهد 
این دوره بندی، ادوار وحی است که سوره ها را به دو دستۀ 
مکی و مدنی تقسیم می کند. سوره های مکی مشتمل بر 
شالودۀ اخالقی است؛ مانند روم و نحل و سوره های مدنی 

ناظر به استقرار نظم اجتماعی است مانند سورۀ شوری.
منظور از تکوین ملت، دورۀ پروراندن نیروی انسانی 
اســت که مســتلزم جهاد تربیتی و نهضت اعتقادی و 
اخالقی به رهبری پیامبر اســت و این تربیت و پرورش 
متفاوت از شیوۀ تأسیس حکومتی از قماش شاهنشاهی 
ایران و امپراتوری روم اســت که در آن ها راه بسی کوتاه 
است و مسئلۀ حکومتشان، تربیت نیروی انسانی معتقد 

و اخالقی نیست.
با این جهان بینی، هدف نهضــت پیامبران ایجاد  
زمینه اجتماعی و مبارزه با فساد دامنگیر در کشور  است. 
برای مثال، فرعون، جامعۀ مصر را به دو گروه تقســیم 
کرده  و گروهی را مشــمول ظلم و حقارت قرار داد. ارادۀ 
خدای متعال به آزادی این گروه تعلق گرفت و البته گروه 
ستم زده نیز در جامعه آرام ننشسته و اعتراضاتی داشتند.
انقــالب اجتماعــی کامل چند جنبــه دارد و در 
زمینه های اعتقادی، اخالقی،  سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی 
و نظامی جریان دارد. البته این یک روند به هم پیوســته 
است و جز در انتزاع ذهنی تجزیه پذیر نیست. هر تغییر 
اساسی در جامعه، در کیفیت و فعالیت انسان ها خالصه 

می شود.
هرگونه تغییــری جز از راه جهاد تربیتی، تغییری 
ظاهری و سطحی اســت و قابلیت تأمل تاریخی ندارد. 
دگرگونی های صوری که جز به شیوۀ تحول درون صورت 
پذیرفته، به شــوخی، نام انقالب گرفته  و دوامی نداشته 
 است. تحول درونی انسان هاست که منجر به تغییرات و 

این کتاب دربارۀ بعثت پیامبر خاتم)ص( اســت و 
مراحل یک انقالب دینی را توضیح می دهد. تالش مؤلف 
بر آن اســت که جنس تحوالت درونی و بیرونی جامعۀ 
بشــری را که با بعثت پیامبــر رخ  داد، توضیح دهد و با 
اندکی تأمل و مقایسه، خواننده  متوجه می شود که جنس 

اتفاقات انقالب اسالمی از جنس تحوالت بعثت است.
مؤلف در این اثر، فقط به روایتگری ســادۀ تاریخ 
نپرداخته و  با ترکیب اطالعات و محتوایی که از اســناد 
معتبر استخراج کرده  است، طرحی کلی و به هم پیوسته 
رقم زده که جریان های تاریخی به روشــنی در آن جای 
می گیرد و با حقایق دیگر تاریخ، انســجام دارد. نگارنده 
مدعی است که می شود از جریان های گذشته، طرحی 
ذهنی را وام گرفت و با مشاهدۀ جریان ها و حوادث جاری، 

آن را آزموده و تحکیم بخشید.
در این کتاب آمده است که »یک انقالب اجتماعی 
کلی و کامل و تکاملی چند جنبه دارد و در همۀ جامعه، 
از هر جهت تغییر ایجاد می کند و مقصود از انقالب آن 
است که مردم جامعه تجدید سازمان شوند و نظام عادالنه 

اجتماعی شکل  گیرد.«3
طبق طرح کالن مؤلف، تئــوری انقالب از طریق 
وحی به رهبر جریان، یعنی پیامبر رسیده و ابتدا در وجود 
ایشــان تحولی پدید آورد و سپس، به جهان و بشریت 
تســری پیدا کــرد. در این طــرح کالن، خدای متعال 
به عنواِن اولین کسی که به دنبال برپایی انقالب اجتماعی 
در میان بشــر است، معرفی شده و طبق آیات 11تا18 
سورۀ انبیا، خدای متعال خود را یک انقالبی بزرگ وصف 

کرده  است.
نویسنده در ادامه، توضیح می دهد: برای ایجاد یک 
جریان انقالبی دو اراده سهیم است: یکی ارادۀ پروردگار 
که با مبعوث کردن رهبری شایسته و ارائۀ تئوری انقالب از 
طریق وحی انجام می شود و دیگری ارادۀ افراد حق طلب 
که به تکوین ملت تعبیر می شود. این بدان معناست که 
یک مسئله فنی و تاحدودی وابســته به ارادۀ انسان ها 
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خانوادۀ نشر/ یادداشت

 از آنجا که هر 
تحول تکاملی مسبوق 
به تحول انفسی 
تکاملی در وجود 
انقالبیون است، 
نگارنده معتقد است 
که نقش گروه های 
غیرمذهبی مانند 
مارکسیست ها و 
کمونیست ها در 
انقالب منفی بود

 هرآنچه در این 
کتاب آمده است، در 
خدمت یک مفهوم 
است؛ تحول آدم 
تغییر در عالم را 
موجب می شود. کسی 
که تحوالت انفسی 
در او شکل نگرفته، 
توانایی تغییر در 
آفاق را ندارد و با 
اندک فشاری، بقایای 
عقاید جاهلیت در 
درونش جان گرفته ، 
موجب بروز رفتار 
سازشکارانه با دشمن 
می شود

پایه گذاری تمدن معنوی جدیدی می اندیشد.
البتــه به طور طبیعی پس از هــر انقالب تکاملی 
پیروزمند، عناصر متحول نشــده به دنبال کسب فرصت 
هستند و بقایای عقاید و عادات جاهلیت که در جامعه 
مانده  اســت، موجب رجعت به دوران جاهلیت پیش از 
انقالب می شوند. در مقابل چنین جریانی، نیاز به تالش 
در راستای جهاد داخلی است و ائمه)ع(، فرماندهان این 

جهاد داخلی در تجدید انقالب تکاملی اسالم بودند.
هرآنچه در این کتاب آمده اســت، در خدمت یک 
مفهوم است؛ تحول آدم تغییر در عالم را موجب می شود. 
کسی که تحوالت انفسی در او شکل نگرفته، توانایی تغییر 
در آفاق را ندارد و با اندک فشاری، بقایای عقاید جاهلیت 
در درونش جان گرفته ، موجب بروز رفتار سازشــکارانه 
با دشمن می شــود. استاد جالل الدین فارسی در کتاب 
انقالب تکاملی اســالم سعی در تلفیق مفاهیم جدید با 
گزاره های تاریخی صدر اسالم دارد. او از این طریق تالش 
کرد تا از اسالم، تصویر دینی انقالبی ارائه دهد و این دین 
را دینی دارای طرح و برنامۀ مشخص در همۀ عرصه های 
حیات اجتماعی به تصویر بکشد. ارائۀ این الگوی انقالبی از 
اسالم را می شود طرحی ایجابی در برابر الگوهای وارادتی 

از شرق و غرب، به ویژه مکتب مارکسیسم دانست. 
بنابراین، می شــود گفت این کتاب قبل از انقالب، 
با ایجاد پشــتوانۀ دینی و پس از آن، با الهام بخشی در 
راستای ایجاد ساختار تشکیالتی متناسب، نقش بسزایی 
در پیشبرد اهداف و  تثبیت نهال نوپای انقالب اسالمی 

داشته است.

انقالب بیرونی می شود. دگرگونی ژرف سیاسی مسبوق 
به نهضتی اعتقادی و اخالقی اســت. خدای متعال در 
آیۀ 11 از ســورۀ رعد، تغییر حال اقــوام را به تغییر در 
درونشــان ارجاع می دهد. شاهد این مدعا صحبت های 
جعفربن ابی طالب در پاســخ به نجاشی، پادشاه حبشه 
است. آنجاکه از آنچه بوده اند، گزارشی می دهد و با شعفی 
وصف ناپذیر از آنچه هســتند، می گوید. در واقع شــرح 

حرکت از پست ترین احوال به احسن الحال می دهد.
از آنجــا که هر تحول تکاملی مســبوق به تحول 
انفسی تکاملی در وجود انقالبیون است، نگارنده معتقد 
است که نقش گروه های غیرمذهبی مانند مارکسیست ها 
و کمونیســت ها در انقالب منفی بــود. از نظر نگارنده، 
البته این گروه ها اگرچه در براندازی حکومت شاه نقش 
داشــتند، در سیر تکاملی انقالب اسالمی نه تنها نقشی 

نداشتند که نقششان منفی و از جنس عقب گرد بود.4
طبق اسناد تاریخی، پس از شکل گیری نهضت در 
مکه، مسلمان ها تحت تحریم همه جانبه قرار گرفتند؛ 
ولی تحمل کردند و ناراحتی ها را از سر گذراندند و این 
مقاومت سرســختانۀ مسلمانان، موجب شکست روانی 
مشرکان شد و مسلمانان را به نیروی ایمان، صمیمیت و 
جدیت ناشی از این مقاومت، تجهیز کرد. مسلمانان اظهار 

عجز نکردند تا محاصره پایان گرفت.
این پیکار اعتقادی انسان ساز خواه ناخواه به نهضتی 
اعتقــادی و نظامی آزادی بخش می انجامد که توده های 
همۀ کشورها را در خود جای می دهد و بدین سان ملت 
اسالمی، ملتی در حال بســط و مجاهدت است که به 

پی نوشت ها:

1. کـدام نویسـنده و کـدام کتـاب با اسـتقبال امام روبه رو شـد، خبرگزاري فـارس، بهمن1392 /  2.  گفت وگـو با جالل الدین 
فارسـي،  روزنامـه جـام جـم، بهمـن1392 / 3. کتـاب انقـالب تکاملـی اسـالم ، صفحـه 6تـا10 / 4. گفت وگـوی اختصاصی با 

جالل الدین فارسـی، نشـریۀ دانشجویی جیم، بهمن92
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خانوادۀ نشر
گفت وگو

 از اوایل سال 57، 
وارد فعالیت های خاصی 
شدیم که انقالب اقتضا 

می کرد. چند سال 
بعد از انقالب، متوجه 

شدم در امور فرهنگی، 
نقیصه های جدی داریم 

و با زمینۀ فلسفی که 
داشتم، به اندیشه های 

امثال آیت اهلل 
حسن زاده و آیت اهلل 

جوادی آملی و از همه 
مهم تر، حضرت امام و 

عالمه طباطبایی رجوع 
کردم و به مطالعات 

خود، سروسامانی دادم

ــود؛ هرچنــد تحــت تأثیــر تبلیغــات نظــام  جامعــه ب
ــی هــم  ــه روش غرب ــه پیــش رفــت، ب شاهنشــاهی ب

ــی دادم. ــت م اهمی

در مورد استادانتان بفرمایید.
بــا اینکــه بــا مطالعــۀ کتــاب والیــت فقیه، جبهــۀ خود 
را تعییــن کــرده بــودم، بــا ورود بــه دانشــگاه، مشــغول 
درس شــدم تــا اینکــه حــدود ســال 1352، بــه کمــک 
دوســتان  بــا شــخصی آشــنا شــدم کــه از طــرف رژیم 
شــاه، تحــت تعقیــب بــود و به طــور پنهانــی، در یکــی 
از روســتاهای اطــراف اصفهــان زندگــی می کــرد. 
ــا  ایشــان به طــور جــدی، مــارا وارد انقــالب کــرده و ب
مباحــث قرآنــی و نهــج البالغــه آشــنا کــردد و پــس از 
آن، بــا جــزوات دکتــر شــریعتی و کتاب هــای شــهید 
مطهــری آشــنا شــدیم. در نهایــت، کارمــان بــه شــهر 
مقــدس قم کشــیده شــد و بــه خوانــدن ادبیــات عرب 
و کمــی فقــه و فلســفه مشــغول شــدیم که متأســفانه، 
ــروع  ــر ش ــم، به خاط ــام کنی ــه کار را تم ــل از آنک قب
تظاهــرات، درس هــا تعطیــل شــد. از اوایــل ســال 57، 
وارد فعالیت هــای خاصــی شــدیم کــه انقــالب اقتضــا 
می کــرد. چنــد ســال بعــد از انقــالب، متوجــه شــدم 
ــا  ــم و ب ــدی داری ــای ج ــی، نقیصه ه ــور فرهنگ در ام
زمینــۀ فلســفی کــه داشــتم، بــه اندیشــه های امثــال 
آیــت اهلل حســن زاده و آیــت اهلل جــوادی آملــی و از همه 
ــی رجــوع  ــه طباطبای ــام و عالم ــر، حضــرت ام مهم ت

کــردم و بــه مطالعــات خــود، سروســامانی دادم.

از میدان های سختی که پیِش روی انقالب بود، چیزی به یاد 

کمی از دوران کودکی، تحصیــالت ابتدایی و فضای تربیتی 
بفرمایید که در آن رشد کرده اید.

بنــده در خانــواده ای مذهبــی، در قســمت فقیرنشــین 
ــه  ــدم. در پنج ســالگی، ب ــا آم ــه دنی ــان ب شــهر اصفه
فلــج اطفــال مبتــال شــدم و دســت چپــم از قســمت 
ــا،  ــوادۀ م ــه در خان ــی ک ــاظ د. زمان ــازو، از کار افت ب
ــرار  ــا اص ــد، ب ــه می رفتن ــه مدرس ــدرت ب ــراد به ن اف
ــت  ــه از دس ــی ک ــر ناتوان ــادرم و به خاط ــوم م مرح
چــپ داشــتم، بــه مدرســه فرســتاده شــدم. محلــۀ مــا 
محلــه ای مذهبــی بــود بــا مســجدی کــه در آن، هــر 
ســه وقــت نمــاز برگــزار می شــد و بنــده هــم مثــل 
ســایر بچه هــای محــل، در مســجد حاضــر می شــدم. 

ــود. ــالم ب ــه، س ــز روی هم رفت ــه نی ــای مدرس فض

اولین دغدغه های فکری شما چه بود و از چه سنی شروع شد؟
ــد  ــس و تبعی ــا حب ــده، ب ــری بن ــۀ فک ــن دغدغ اولی
حضــرت امــام خمینــی)ره( شــروع شــد. با اینکــه بنده 
در آن زمــان، دوازده ســال داشــتم، حساســیت مرحــوم 
مادربزرگــم، فضــای خانــوادۀ مــا را متوجــه آن موضوع 
کــرد. مســئلۀ خانــواده مــا در آن زمــان، آن بــود کــه 
ــه از حضــرت  ــد، چگون اگــر علمــا حکــم جهــاد دادن

امــام)ره( دفــاع کنیــم.

فعالیت های سیاسی فکری شما قبل از انقالب، چگونه بود؟
در ســال 1349، وارد جریــان انقــالب شــدم و فعالیــت 
ــه  ــت فقی ــاب والی ــدن کت ــا خوان ــده، ب ــی بن سیاس
ــواِن  ــده به عن ــد، آرزوی بن ــه بع ــد. از آن ب ــروع ش ش
یــک جــوان، حاکمیــت حکــم خــدا در نظــام سیاســی 

گفت و گویی که پیِش رو دارید، بیشتر ادای دینی است به کسی که یک عمر، در زمینه های فکری مختلف و انقالب اسالمی، فعالیت قلمی 
و کالمی داشته است. استاد اصغر طاهرزاده در سن 60 سالگی، همچنان با شور و اشتیاق فراوان، در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و 

دینی فعالیت دارد. در این گفت وگو، گذری کوتاه بر اندیشه ها و فعالیت های ایشان داشته ایم.

کاری جز تذکر دادن تعریف نکرده ام 
گفت وگو با استاد اصغر طاهرزاده
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خانوادۀنشر/گفتوگو

ــن کار در  ــد از ازدواج و در حی ــالب و بع ــل از انق قب
آموزش وپــرورش، هفتــه ای ســه روز درس مــی دادم و 
هفتــه ای ســه روز بــه قــم می رفتــم. به واســطۀ شــغل 
ــد از انقــالب هــم مباحــث را  معلمــی ام توانســتم بع
تاحــدی دنبــال کنــم؛ به خصــوص کــه بعــد از انقالب، 
ــه مباحــث فلســفی  ــاز ب ــا بازشــدن دانشــگاه ها، نی ب
ــردن  ــا را در دنبال ک ــالمی، م ــارف اس ــب مع در قال

ــرد. ــر ک ــفی، جدی ت ــی و فلس ــث کالم مباح

در ظاهر، مسئولیت های اجرایی، با روحیۀ شما سازگار نبوده 
است؛ ولی با این حال، در دوره های مختلف، به سمت مسئولیت 
اجرایی کشیده شدید. چطور روحیۀ گریز از مسئولیت های 

اجرایی و روحیۀ به عهده گرفتن آن را در کنار هم داشتید؟
دارنــد،  کــه  پســتی  در  خیلی هــا  به هرحــال، 
ــه  ــد؛ البت ــد دارن ــر امی ــه مقام هــای برت ــد و ب می مانن
ایــن طــرز تفکــر بــد نیســت؛ ولــی بــا برخــی روحیات 

ســازگار نیســت.
بــه  را  بنــده  کــه  بــود  انقــالب  ضرورت هــای 
مســئولیت های اجرایــی کشــاند. خــدا می دانــد تمــام 
مســئولیت هایی را کــه بــه عهــده گرفتــه ام، به دلیــل 
دورشــدن از مباحــث علمــی برایــم بــا انــدوه فراوانــی 
همــراه بــود؛ زیــرا قصــۀ امثــال مــا، قصــۀ ایــن شــعر 
ــم  ــه اش صن ــه در خان ــر ک ــد: »ه ــه می گوی ــت ک اس
دارد/گــر نیایــد بــرون، چــه غــم دارد« فکــر می کنــم 

ــرای کارهــای فرهنگــی ســاخته شــده ام. بنــده ب

یکی از برنامه های اجرایی شما، راه اندازی جلسات تفسیر قرآن 
و نهج البالغه و شرح روایات معصومین)ع( است که تاکنون هم 
ادامه دارد. دربارۀ ایدۀ اولیه و چگونگی شکل گیری آن بگویید.

ــا، در راســتای  ــۀ م ــۀ فاضل بنــده معتقــدم کــه مدین
نشــر فرهنــگ اســالمی، محقــق می شــود و آن 
ــال  ــام معظــم رهبــری دنب جامعــۀ اســالمی کــه مق
آن هســتند، در راســتای نشــر فرهنــگ اســالمی بیــن 
آحــاد مــردم، فعلیــت می یابــد. قبــل از انقــالب، بنــده 
بــه کمــک همیــن جلســات، بــا اســالم آشــنا شــدم 
ــم  ــدوارم بتوان ــیده ام و امی ــن کار را چش ــم ای و طع
ــران، در  ــر افالطــون هــم در ای بچشــانم. به نظــرم، اگ
ایــن زمــان می خواســت طــرح مدینــۀ فاضلــۀ خــود 
ــه  ــات را توصی ــوع جلس ــن ن ــزاری ای ــزد، برگ را بری

می کــرد.

نتیجۀ مباحث مطرح شــده در این جلسات، چگونه عمومی 
می شود؟

جنــس »دیــن« این طــور اســت کــه قلــب عمــوم مردم 
را مخاطــب قــرار می دهــد. چــون انســان ها در فطــرت 
خــود مباحــث دینــی را می شناســند، کافــی اســت ما 

دارید؟
باطــن و حقیقتــی دارد کــه  انقــالب اســالمی، 
ــه حــد تمــام  ــداران انقــالب، ب متأســفانه همــۀ طرف
ــگاه  ــا ن ــه آن معتقــد نیســتند و بیشــتر ب و کمــال ب
ــم  ــام معظ ــد. مق ــه آن می نگرن ــزاری ب ــاری و اب اعتب
ــی می شناســند  ــالب را به خوب ــت انق ــری، حقیق رهب
را  آن  می تواننــد  به خوبــی  خاطــر،  به همیــن  و 
ــر ســر  ــی کــه ب ــت کننــد و آن را از بحران های مدیری
راهــش قــرار می گیــرد، عبــور دهنــد. همان طــور کــه 
ــت اســالم را می شناســند و از  ــط ائمــه)ع(، حقیق فق
هرگونــه انحــراف و تحریفــی کــه بخواهــد بــر اســالم 

ــد. ــری می کنن ــود، جلوگی ــل ش تحمی

بیشترین تأثیر روحی عرفانی شما از کیست؟
ــه انگشــت اشــارۀ  ــود. ب ــام)ره( ب ــدا از حضــرت ام ابت
ایشــان، بــه محی الدیــن عربــی گرایــش پیــدا کــردم؛ 
البتــه حکمــت متعالیــه در فهــم عرفــان محی الدیــن، 
بــه بنــده کمــک کــرد. هرچنــد بعــد از مدتــی، ســعی 
کــردم عرفــان محی الدیــن را آزاد از حکمــت متعالیــه 

. بنگرم

دربارۀ ازدواج و زندگی شــخصی تان بگویید. افراد خانواده 
چقدر و چگونه شما را همراهی می کنند که به طور کامل، وقف 

این گونه مباحث هستید؟
ــاق  ــری اتف ــالب و انقالبی گ ــتر انق ــا در بس ازدواج م
ــم،  ــی ضدرژی ــا  همســرم، در جلســات انقالب ــاد. ب افت
قبــل از انقــالب آشــنا شــدم؛ بنابرایــن، نه تنهــا ایشــان 
مانــع کار نبودنــد، بلکــه دوش بــه دوش بنــده، همراهی 
ــد و احســاس می کننــد در یــک جبهــه، در  می کردن

حــال فعالیــت هســتیم.

چه شد که رشتۀ زمین شناسی را برای تحصیالت دانشگاهی 
انتخاب کردید؟

ــا روحیــه ام هماهنگــی داشــت و قبــل  ایــن رشــته ب
ــوردی  ــا طبیعــت و کوه ن ــه انــس ب از دانشــگاه هــم ب
عالقه منــد بــودم و اگــر ضرورت هــای انقــالب پیــش 
نمی آمــد، مایــل بــودم همچنــان زمین شــناس بمانــم. 
ــات آن  ــردن موضوع ــم اســتعداد دنبال ک فکــر می کن

علــم را دارم.

در ادامه، چه عامل و انگیزه ای شــما را به َسمت تحصیالت 
حوزوی کشاند؟ با توجه به اینکه هم زمان، شاغل هم بودید و 

کارتان دوچندان سخت می شد.
ســنت خوبــی کــه قبــل از انقــالب، بیــن مذهبی های 
ــود.  ــوزوی ب ــالت ح ــت، تحصی ــای داش ــی ج انقالب
ــدم.  ــوزه ش ــاس، وارد ح ــان اس ــر هم ــم ب ــده ه بن

 به انگشت اشارۀ 
ایشان، به محی الدین 
عربی گرایش پیدا 
کردم؛ البته حکمت 
متعالیه در فهم 
عرفان محی الدین، 
به بنده کمک کرد. 
هرچند بعد از مدتی، 
سعی کردم عرفان 
محی الدین را آزاد از 
حکمت متعالیه بنگرم

 بنده معتقدم که 
مدینۀ فاضلۀ ما، در 
راستای نشر فرهنگ 
اسالمی، محقق 
می شود و آن جامعۀ 
اسالمی که مقام معظم 
رهبری دنبال آن 
هستند، در راستای 
نشر فرهنگ اسالمی 
بین آحاد مردم، 
فعلیت می یابد
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بــه علــم حصولــی اســت و انســان ها تــا چیــزی یــاد 
نگیرنــد، خــود را به حســاب نمی آورنــد. عمــوم افــراد، 
چنیــن عزمــی ندارنــد تــا بــا تغییــر مرتبۀ وجــود خود 
از طریــق توجــه قلبــی، بــه مرتبــه ای از وجــود رجــوع 
ــنوند؛  ــا بش ــد ت ــد بدانن ــت دارن ــتر دوس ــد. بیش کنن
درحالی کــه در حیــات بعــد از مــرگ، بایــد بشــنوند تا 
رجــوع الــی اهلل برایشــان ممکــن شــود. بنــده بــا توجه 
ــم. در  ــم و می نویس ــخن می گوی ــر، س ــن ام ــه ای ب
مقدمــۀ کتــاب آنــگاه کــه فعالیت هــای فرهنگــی پوچ 
می شــود، ســعی شــده اســت ایــن روش و بــرکات آن 

تبییــن شــود.

این روزها دربارۀ ظهور، به شکل فزاینده ای، اخبار و اطالعات 
منتشر می شود. شما در کتاب بصیرت و انتظار فرج، در این 
باره نوشته اید؛ اما با توجه به اهمیت موضوع، کمی در این باره 

بگویید.
غفلــت بزرگــی در بعضــی از مذهبی هــا پیــدا شــده و 
آن ایــن اســت کــه فکــر می کننــد در زمــان غیبــت 
امــام زمان)عــج( امــکان زندگــی نیســت و بــه بهانــۀ 
منتظــر حضــرت بــودن، گرفتــار بی عملــی می شــوند. 
حضــرت امــام)ره( نشــان دادنــد کــه در زمــان غیبــت، 
مــا وظیفــه ای داریم و اســالمیت را باید دنبــال کنیم و 
توانســتند معنــی زندگــی را در انتظــار روشــن کنند و 
بــرکات ایــن نــوع انتظــار را بــا ظلمــات دنیــای مــدرن 
را به خاطــر نشــناختن آرمــان الهــی، نشــان دادنــد. در 
ــرج، ســعی شــده اســت  ــاب بصیــرت و انتظــار ف کت
زندگــی در موقــع غیبــت امــام معصــوم)ع(، بــا نظــر 
ــی و روشــن شــود؛ اینکــه  ــه ظهــور حضــرت، معن ب
معنــی انتظــار الفــرج مــن الفــرج کــه انتظــار فــرج را 
ــرج و گشــایش می شناســد، چیســت و  ــوع ف ــک ن ی
چــرا زندگــی در فضــای انقــالب اســالمی، یــک نــوع 

زندگــی اساســی اســت.

معــارف الهــی را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، گرفتــار 
ــه  ــاً نتیج ــورت، حتم ــم. در آن ص ــات نکنی اصطالح

ــم. می گیری

اولین اثرتان را چه سالی نگاشتید؟
از ســال 1367، ترجمــۀ جلــد هشــتم و نهــم اســفار را 

شــروع کــردم.

در تمام آثار شما، چند ویژگی مشترک وجود دارد. نخست، 
نوع نگارش مطالب که به صورت محاوره ای اســت و در ظاهر، 
حساسیت خاصی روی آن دارید؛ اگرچه عده ای نیز به آن انتقاد 
دارند و ویژگی دیگر، شیوایی بیان و روح اسالمی حاکم بر آن 
است. حتی مثالً در کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم یا ادب خیال 
و عقل و قلب و کتاب های دیگر، در نهایت، بر اســاس احکام 
اســالمی، به نتیجه می رسیم . ابتدا بفرمایید تحت تأثیر چه 
اندیشه و آموزه ای، به این شیوۀ نگارش رسیده ایدکه مباحث 

غامض معرفتی دینی را برای مخاطب، فهم پذیر  می کند؟
ــه  ــت ب ــردن انسان هاس ــی، روش متذکرک روش دین
ــر،  ــن خاط ــد. به همی ــود دارن ــرت خ ــه در فط آنچ
ــا  ََّم ــر اِن ِک ــد: َفذَّ ــه رســول خــود می فرماین ــد ب خداون
ــق  ــر حقای ــود را متذک ــان خ ــر؛ »مخاطب ِک ــَت ُمذِّ اَن
بگــردان؛ تــو چیــزی بــر آن ها تحمیــل نکــن« خداوند 
ــد. روش  ــی می کن ــن« معرف ــٌر للعالمی ــرآن را »ذک ق
ذکــر، ارجــاع انســان بــه حقیقــت وجــودی خــودش 
اســت و شــما ایــن روش را در سراســر قــرآن مالحظــه 
می کنیــد. قــرآن نمی خواهــد اطالعاتــی بــر اطالعــات 
مــا بیفزایــد، می خواهــد آنچــه در درون داریــم، 
برانگیزانــد. بنــده چــون در نوشــته ها و ســخنان 
ــف  ــرای خــود تعری ــردادن را ب خــود، کاری جــز تذک
نکــرده ام، ســعی می کنــم تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، 
از جایــگاه علــم حصولی، افــراد را مخاطب قــرار ندهم؛ 
بــا اینکــه می دانــم دوران مــا، دوران عادت کــردن 

  روش دینی، 
روش متذکرکردن 

انسان هاست به آنچه در 
فطرت خود دارند. این 
روش، ارجاع انسان به 

حقیقت وجودی خودش 
است و شما این روش 

را در سراسر قرآن 
مالحظه می کنید. قرآن 

نمی خواهد اطالعاتی 
بر اطالعات ما بیفزاید، 

می خواهد آنچه در 
درون داریم، برانگیزاند. 

  بنده چون در 
نوشته ها و سخنان 

خود، کاری جز 
تذکردادن را برای خود 
تعریف نکرده ام، سعی 

می کنم تا آنجا که 
ممکن است، از جایگاه 

علم حصولی، افراد را 
مخاطب قرار ندهم

  غفلت بزرگی در 
بعضی از مذهبی ها پیدا 
شده و آن این است که 

فکر می کنند در زمان 
غیبت امام زمان)عج( 
امکان زندگی نیست و 
به بهانۀ منتظر حضرت 
بودن، گرفتار بی عملی 

می شوند
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ــروه و ســلیقۀ خــود  ــه گ ــد بیــش از آنکــه ب بفهمانن
تأکیــد می کنیــم، بــه وحــدت جامعــۀ اســالمی فکــر 
ــا فکــری  ــا رقیب هــای سیاســی ی ــم و طــوری ب کنی
خــود درگیــر نشــویم کــه جامعــه از انســجام و وحدت، 
خــارج و امــت، شّقه شــّقه شــود. بنــده معتقــدم کــه تا 
انســان ها بــا عالــم ملکــوت ارتبــاط پیــدا نکننــد و بــا 
آن عالـَـم بی کرانــه آشــنا نشــوند، خــود را و گــروه خود 
را جزیــره ای می داننــد کــه بایــد از بقیــۀ جزایــر جــدا 
باشــد. همــه بایــد با غیــب عالَم آشــنا باشــند و ایــن را 
یکــی از وظایــف خــود می دانــم و به همیــن دلیــل بــر 

مباحــث معرفــت نفــس تأکیــد دارم.

وقتی به شــما، آثار متنوعتان و برنامه هایی که دارید، نگاه 
می کنیم، شما را دارای جامعیتی می بینیم که هم در حوزۀ تفکر 
و مطالعه و هم در حوزۀ مسائل سیاسی، اجتماعی و عبادی، 
دقِت نظر و حضور دارید. با این همه، می بینیم که از گفت و گوی 
حضوری یا غیرحضوری هم استقبال می کنید و وقت زیادی 

می گذارید. چگونه این ها را با هم جمع می کنید؟
ــر ســر پــل صــراط، همان طــور کــه  ــم ب بنــده می دان
قــرآن جلــوی مــا را می گیــرد و می پرســد: »در زندگــی 
زمینــی، چــه بهره هایــی از مــن بردید؟« علمــای بزرگ 
کــه صــورت عینــی قــرآن هســتند و شــهدای عزیــز 
ــد کــه راه را  ــد و می گوین ــا را می گیرن ــوی م هــم جل
از نظــر علمــی و از نظــر اجتماعــی و سیاســی همــوار 
کردنــد، مــا از زحمــات آن هــا چــه بهره هایــی بردیــم؟ 
متأســفانه، دســت مــا خالــی اســت. فرصــت تاریخــی 
بســیار گران قــدری پیــش آمــده تــا کاری بکنیــم کــه 
از قافلــۀ علمــای بــزرگ و شــهدای عزیز عقــب نمانیم.

از حال و احوال این روزهایتان بگویید، مشغول چه کارهایی 
هستید؟

و  بگویــد  مولــوی ســال ها می خواســت چیــزی 
نمی شــد تــا ســرانجام، حســام الدین چلپــی بــا 
شــرایط تاریخــی خــود، جامعۀ اســالمی آن زمــان را از 
ظلمــات خــاص خــود بیــرون آورد. پــس از انقــالب، بــا 
طلــوع امــام)ره(، بانــگ بلنــدی بــه صــدا در آمــد کــه 
اگــر مــردم مــا در همــۀ ابعــاد آن را بشــنوند، قدم هــای 
ــن  ــد داشــت. ســعی دارم ای ــی برخواهن بســیار متعال
صــدا را بشــنوم و بشــنوانم. دعــا کنیــد بتوانــم. از ایــن 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــم مق ــاس می کن ــت، احس جه

ــد. ــد، در صحنه ان ــام ق تم

در وضعیت فعلی، مهم ترین دغدغۀ فکری شما چیست؟
همــان نکتــه ای کــه مقــام معظــم رهبــری در ســفر 
ــق  ــی تحق ــدند، یعن ــر ش ــاه، آن را متذک ــه کرمانش ب
جامعــۀ اســالمی، فهــم معنــی جامعــۀ اســالمی، یــک 
ــۀ  ــا ادام ــت. ب ــی اس ــی و بقیت الله ــم پس فردای فه
آنچــه هســت، هرگــز جامعــۀ اســالمی مــد نظــر رخ 
ــا  ــود ت ــی ش ــور، بازخوان ــام ام ــد تم ــد. بای نمی نمایان
ذهن هــا، امــکان فهــم جامعــه ای را پیــدا کننــد 
ــت،  ــواِن حقیق ــاع به عن ــه اجتم ــت دادن ب ــه اصال ک
بــر اصالــت بــر وظایــف فــردی غلبــه کنــد تــا بیــش 
ــار  ــردی گرفت ــور ف ــتیم، در ام ــب هس ــه مواظ از آنچ
معاصــی نشــویم و حفــظ جامعــۀ اســالمی و انســجام 
ــن وظایــف دینــی بدانیــم.  و وحــدت آن را از مهم تری
آنچــه در ســال های اخیــر روشــن شــد، آن بــود 
ــالمی، از  ــۀ اس ــدت در جامع ــظ وح ــا در حف ــه م ک
ــز در  ــالم عزی ــده ایم و از اس ــت نش ــی تربی ــر دین نظ
ــرای  ــم ب ــر ه ــم و اگ ــتفاده نکرده ای ــه اس ــن رابط ای
جامعــه ارزش قائلیــم، بــا قرائــت غربــی ایــن موضــوع 
را دنبــال می کنیــم. مقــام معظــم رهبــری، موضــوع 
»تقــوای جمعــی« را در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس1 
در خردادمــاه امســال مطــرح کردند. ایشــان خواســتند 

  مقام معظم 
رهبری، موضوع 
»تقوای جمعی« را در 
دیدار با نمایندگان 
مجلس مطرح کردند. 
ایشان خواستند 
بفهمانند بیش از 
آنکه به گروه و سلیقۀ 
خود تأکید می کنیم، 
به وحدت جامعۀ 
اسالمی فکر کنیم و 
طوری با رقیب های 
سیاسی یا فکری 
خود درگیر نشویم که 
جامعه از انسجام و 
وحدت، خارج و امت، 
شّقه شّقه شو

 بنده می دانم 
بر سر پل صراط، 
همان طور که قرآن 
جلوی ما را می گیرد و 
می پرسد: »در زندگی 
زمینی، چه بهره هایی 
از من بردید؟« علمای 
بزرگ که صورت 
عینی قرآن هستند 
و شهدای عزیز هم 
جلوی ما را می گیرند 
و می گویند که راه را 
از نظر علمی و از نظر 
اجتماعی و سیاسی 
هموار کردند، ما از 
زحمات آن ها چه 
بهره هایی بردیم؟ 

پی نوشت ها:

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1390/03/08
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  بعد از جریان 
تیرخوردن شاه، 

کتاب های توده اِی 
کمی با ممنوعیت چاپ 

روبه رو شدند. همچنین، 
دستگاه روی کتاب هایی 

که احیاناً می خواستند 
مرام کمونیستی را 

رواج دهند، حساسیت 
داشت. روی کتاب های 

دینی حساسیت زیادی 
وجود نداشت. گرچه با 

کتاب هایی مثل کتب 
»نواب صفوی« مقداری 
مشکل داشتند، چاپ 
کتب دینی با مشکل 
چندانی روبه رو نبود 

افکار کمونیستی اشتراکی می شود. البته آن زمان عده ای 
از روشن فکرها هم می گفتند که ابوذر مبلّغ مرام اشتراکی 

است. 
کار ما بیشتر نشر »کتب تراثی« بود؛ اما باید بگویم شاید 
اولین جایی که در مقابله با هجوم افکار الحادی اقدام کرد، 
انتشارات ما بود. مثالً کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 
تألیف عالمه طباطبایی را که مرحوم استاد مطهری بر آن 
پاورقی نوشته بود، برای اولین بار در سال 1332 یا 1333، 
به چاپ رســاندیم. مثالً کتاب فیلسوف نماها اثر آیت اهلل 
مکارم شــیرازی یا کتاب ارتباط انسان و جهان اثر عالمه 
جعفری را چاپ کردیم که در رد جریان های روشن فکری 
و غیراسالمی بود که یا غرب زده بودند یا شرق زده. عالوه 
بر کتب تراث، کتاب هایی را هم که مربوط به اصول عقاید 
بود، خیلی منتشر می کردیم. مثالً کتاب های متفاوتی در 
رد بهائیت و وهابیت و همچنین کتب اصول عقاید مثل 
اصل الشیعه و همچنین کتاب هایی مثل شب های پیشاور 

را منتشر کردیم.

در آن زمان شما بیشتر نسبت به جریان چپ احساس خطر 
می کردید یا جریان سرمایه داری؟

آن زمان، بحث سرمایه داری اصالً مطرح نبود که احساس 
خطری نسبت به آن به وجود بیاید؛ زیرا کشور  از کشورهای 
سرمایه داری  نبود. بحث مقابله با جریان چپ هم به خاطر 
تفکر الحادی  آن ها بود. مباحث عقیدتی مثل اثبات تشیع و 
رد بهائیت به خودی ِخود مسئله بود؛ چون جریانی که دربار 
را در اختیار گرفته بود و داشت کم کم حوزه های دیگر را در 
اختیار می گرفت، همین بهائیت بود. در آن زمان، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین فلسفی جلساتی را در رد بهائیت 
برگزار کردند که منجر به ســقوط حضیرة القدس ، مرکز 

دربارۀ فعالیت های نشری پدرتان که از فعاالن نشر کتب تراث 
بودند، توضیحاتی بفرمایید. آیا موانع و سختی هایی در راه ناشر 
کتب تراث در دورۀ پهلوی که یکی از فعالیتش کشف حجاب 

بوده، وجود داشته است؟
روال کار اینگونه بود که در آن زمان کتاب چاپ می شد و 
بعد از آن، اگر مغرضین می دیدند و با مطالب منتشرشده 
مخالف بودند، چاپ آن را متوقف می کردند. تا سال 42 که 
امام مبارزات خود را علنی نکرده بودند، دستگاه حکومت 
با نشرکتاب چندان کاری نداشت. آن زمان نظارت بر نشر، 
وظیفۀ شهربانی بود و »محرم خانی« بود که در چاپخانه ها 
حضور می یافت و به چاپ و نشــر کتاب نظارت می کرد. 
او به این کار خیلی تسلط داشت. چون حروف به صورت 
نگاتیو )عکس حــروف( در چاپ خانه ها بود، خواندن این 
حروف تبّحر و تسلط می  خواست؛ اما وقتی او این حروف را 
می دید، به راحتی می توانست آن ها را بخواند و از این طریق 

بر چاپ خانه ها نظارت می کرد.
بعد از جریان تیرخوردن شــاه، کتاب های توده اِی کمی 
با ممنوعیت چاپ روبه رو شدند. همچنین، دستگاه روی 
کتاب هایی که احیاناً می خواستند مرام کمونیستی را رواج 
دهند، حساسیت داشت. روی کتاب های دینی حساسیت 
زیادی وجود نداشت. گرچه با کتاب هایی مثل کتب »نواب 
صفوی« مقداری مشــکل داشــتند، چاپ کتب دینی با 

مشکل چندانی روبه رو نبود. 
آن زمان، کتاب صوت العدالة االنسانیة اثر جرج جرداق تازه 
به چاپ رســیده بود و فقط یک جلــد از آن بود که در 
آن، از بحث های اشتراکی استفاده می شد. همین امر باعث 
شــد که جلوی چاپ های عربی اش را گرفتند. این کتاب 
از طریــق عراق وارد ایران شــده بود. بعد آمدند و جلوی 
پخش این کتــاب را گرفتند؛ چون فکر می کردند تبلیغ 

نیلوفر هوشمند

در شماره های سوم، هشتم و نهم، قسمت اول و دوم مصاحبۀ حاج مرتضی احمد آخوندی را منتشر کردیم. در ادامه، بخش پایانی گفت وگوی 
ما با مدیر نشر دارالکتب االسالمیه را خواهید خواند. ایشان در این گفت وگو خاطراتی از کتاب هایی که در دهۀ سی و چهل منتشر شده اند و 

نیز دیدارهایی که با مقام معظم رهبری داشته اند را بیان می کنند.

کهنه سرباز
گفت وگو با مرتضی احمد آخوندی )بخش پایانی(
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 جنس کار پدر 
من در تقابل با 
امثال کسروی ها 
بود. کتاب های 
کسروی ممکن بود 
که در بعضی محافل 
روشن فکر مآب 
طرفدار داشته باشد؛ 
اما در بین بقیۀ مردم 
از توجه برخوردار 
نبود. فقط یک 
کتابفروشی در خیابان 
ری، کتاب های او را 
داشت

پرمصرف بود
 در زمان پیش از 
انقالب، ادبیات خیلی 
در دست بچه های 
مذهبی در  سطح 
باال نبود. آنهایی که 
این کار را در دست 
داشتند، بعضاً وجهۀ 
دینی هم داشتند؛ 
اما به معنی خاص 
مذهبی، در دست 
بچه مذهبی ها نبود. 
کتاب های ادبی در 
بین مردم از اقبال 
برخوردار بودند؛ اما نه 
به اندازۀ کتب سیاسی. 
کتبی هم بود که هم 
جنبۀ ادبی داشت و 
هم جنبۀ سیاسی، 
مانند کتاب های جالل 
آل احمد

و ایستادگی در مقابل اســرائیل بود. کتاب هایی هم که 
از اخوان المســلمین وارد ایران شده و مرّوج مبارزه برای 
تشکیل حکومت بر اساس اسالم بودند، سبب شده بود تا 
افکار به آن سمت برود. برای مثال، ترجمۀ کتاب هایی مثل 
فی ظالل القرآن اثر سید قطب یا کتاب شبهات االسالم 
نوشــتۀ محمد قطب که ابتدا با نام برهــان القرآن آقای 

صدرالبالغین مطرح شده بود، وارد بازار شد.
یکی از دالیل رواج این گونه کتاب ها و ترجمه ها این بود 
که آن زمان، مرحوم نواب صفوی و دیگر دوستانشان برای 
همایشی به مصر سفر کردند که مرحوم کمره ای در جایگاه 
شخصیتی علمی در رأس آن ها و مرحوم نواب صفوی در 
جایگاه شخصیت سیاسی در آن همایش حضور یافتند. 
طبیعتاً به خاطر مبارزه با اسرائیل، این بحث فلسطین و 
مصر و... مطرح شــد که البته مبارزۀ سیاسی مصر و اهل 
ســنت مانند تفکر و روش و مبارزه  بر پایۀ فقه آل محمد 
)ص( نمی شود باشد و جایی به انحراف کشیده خواهد شد. 

مشکلی که اخوان المسلمین هم دچارش شد. 

در آن زمان واکنش هایی که به کتاب آقای هاشــمی شد، چه 
بود؟ چون آن زمان ایران جزء بلوک غرب محسوب می شد و 

اسرائیل هم از هم پیمانان غرب بود.
کتاب سرگذشــت فلسطین ایشــان در آن زمان، کتاب 
مؤثری بود و تیراژهای خوبی هم داشت و یکی دو بار من 
را به خاطر آن کتاب گرفتند و در کل، تأثیر خوبی در سطح 

جامعه داشت و پرمصرف بود. 
پیش از انقالب، کتاب های ادبی در چه وضعیتی بودند؟ اقبال 

عمومی مردم به آن ها چطور بود؟
در زمان پیش از انقالب، ادبیات خیلی در دست بچه های 
مذهبی در  ســطح باال نبود. آن هایی کــه این کار را در 
دست داشتند، بعضاً وجهۀ دینی هم داشتند؛ اما به معنی 
خاص مذهبی، در دست بچه مذهبی ها نبود. کتاب های 
ادبی در بین مردم از اقبال برخوردار بودند؛ اما نه به اندازۀ 
کتب سیاسی. کتبی هم بود که هم جنبۀ ادبی داشت و 

هم جنبۀ سیاسی، مانند کتاب های جالل آل احمد. 

مخاطبین کتب انتشارات دارالکتب از کدام اقشار بودند؟ 
مخاطبین و خوانندگان کتاب های ما بیشتر کسانی بودند 
که تیپ مذهبی داشــتند، درس خوانده و تحصیل کرده 
بودند. البته تیراژها خیلی زیاد نبود. کتاب های خوب دو یا 
سه هزار تا چاپ می شد و بعضاً تجدید چاپ هم می شدند؛ 
ولی اول انقالب تا حدود زیادی تیراژ کتاب از رشد درخور 
توجهی برخوردار شد؛ مخصوصاً کتب سیاسی و کتبی که 
پیش از انقالب، ممنوعیت چاپ داشتند. بازۀ زمانی رشد 
تیراژ کتاب سه، چهار سال اول انقالب خیلی درخور توجه 
بود؛ اما بعد از آن، به دالیلی از جمله جنگ و کمبود کاغذ 

و دالیل دیگر، افت پیدا کرد. 

فعالیت بهائیت، شد. در آن زمان، واقعاً بهائیت مسئله بود. 
شاید اگر نیروهایی در مقابل آن نمی ایستادند، بهائیت همۀ 
مسائل را دربر می گرفت. مرحوم آیت اهلل بروجردی به خوبی 
این بحران را تشخیص داد و از آقای فلسفی خواست که 
مقابل این جریان بایستد. می شود گفت قانون انجمن های 
ایالتی و والیتی مقدمه ای بود که این جریان بتواند به طور 

رسمی فعالیت کند.
بنابر وضع موجــود، همۀ گروه های ضددینی از وضعیت 
موجود بهره می بردند و محدودیتی هم نبود. از سال 42 به 

بعد، محدودیت ها زیاد شد.

فضای نشری احمد کســروی چه طور بود؟ کسروی در برابر 
بهائیت موضع داشت؟

کسروی ازجمله نویسندگانی بود که مربوط به دهۀ 20 
می شد و در زمینۀ بهائیت کتاب چاپ می کرد. موضعش 
در برابــر بهائیت نیز برای این بود که خود را مطرح کند. 
او با اســاس دین اسالم مخالف بود و دین جدیدی به نام 
»پاک دینی« را آورد که مرحوم سراج انصاری کتاب نبرد با 
بی دینی را در رد افکار وی نوشت. جنس کار پدر من در 
تقابل با امثال کسروی ها بود. کتاب های کسروی ممکن 
بود که در بعضی محافل روشــن فکر مآب طرفدار داشته 
باشد؛ اما در بین بقیۀ مردم از توجه برخوردار نبود. فقط 
یک کتابفروشــی در خیابان ری، کتاب های او را داشت. 
کسروی در سال 1324، از سوی مرحوم نواب صفوی ترور 

شد. 

از مرحوم نواب صفوی یاد کردید، از ایشان خاطره ای دارید؟
آن زمان من بچه بودم و 11 ســال داشــتم. به یاد دارم 
مرحوم عالمه امینی بعد از کودتای 28مرداد در عراق، 9 
جلد از کتاب الغدیر را چاپ کرده بودند. چون چاپ های 
عراق خوب نبود و ما با ایشــان رابطۀ فامیلی داشــتیم، 
ایشــان مجدد به تهران آمدند و به منزل ما وارد شدند. 
مرحوم آقای نواب هم با مرحوم برادران واحدی و خلیل 
طهماسبی و مرحوم محمدکاظم ساروقی که حافظ قرآن 
بود، جمعاً به دیدن آقای امینی در منزل ما آمدند که بعد از 

آن هم در سال 1333، مرحوم نواب را ترور کردند.

در دهۀ 40، جریانی شکل می گیرد و عده ای از انقالبی ها مثل 
حضرت آقا و برادرشــان و آقای هاشمی و... به سمت ترجمه 
می روند. لطفاً از این فضا، کتاب ها و افراد شاخص در این حوزه 

برایمان بگویید.
در دهۀ 40، عده ای از انقالبی ها به سراغ ترجمه می روند و 
انگار تغییر روش جامعه است؛ چرا که پیش از آن، لیبرال ها 
و توده ای ها کتاب ترجمه می کردند؛ اما پس از آن، جامعه و 

روند آن مشی انقالبی پیدا می کند. 
بخشــی از این جریان به دلیل وضعیت موجود در مصر 
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  من رهبری را زیاد 
دیده ام، از مشتریهای 

ما بودند. ایندفعه 
هم که من را دیدند، 

گفتند: »شما آقا مرتضی 
هستید؟« گفتم: »بله«. 

چندسال پیش هم 
که پسرم را در غرفۀ 
نمایشگاه کتاب دیده 

بودند، به او گفته بودند: 
»پدرت همسن تو بود 

که شروع به کار کرد

  شهید بهشتی با 
وزارت فرهنگ شاه 
همکاری می کرد تا 

کتاب هایی به مدارس 
برود که سطح دینی و 

علمی خوبی دارد. حتی 
رسالۀ امام را به عنواِن 

درس فقه به مدارس 
می بردند و به بچه ها 

آموزش می دادند و این 
حرکت  های فرهنگی 

بدون سروصدای 
خاصی انجام می شد که 

تأثیرات خیلی زیادی 
هم داشت

چــاپ کنند. یک روز من به آنجا رفته بودم و حضرت آقا 
آنجا بودند. این ماجرا تقریباً مربوط به دهۀ چهل اســت. 
آن وقت ها انتشارات فراهانی کنار انتشارات آسیا بود. آقای 
فراهانی ایشــان را به من معرفــی کردند و گفتند آقای 

خامنه ای هستند و من با ایشان سالم و علیک کردم. 
در روابــط خانوادگی هــم پدرم با پدر آقــای خامنه ای 
رفت و آمد زیادی داشــتند.  به مشهد هم که می رفتیم، 
حسینیه ای بود که در آن نماز می خواندند. پدرم به ایشان 

عالقۀ وافری داشتند. 

تصور شما از آیت اهلل خامنـه ای آن زمان، چه نوع شخصیتی 
بود؟

تصویر ذهنی من از ایشان شخصیتی مبارز و انقالبی بود. 

ارتباطتان با شهید بهشتی چگونه بود؟
شهیدان شهیدبهشتی، باهنر و برقعه ای با هم در وزارت 
فرهنگ و دفتر نشر فرهنگ اسالمی همکاری می کردند. 
شهید بهشتی قبل از انقالب می خواست یک سری کتاب 
تفسیر با همکاری وزارت فرهنگ برای مدارس چاپ کند 
که صورت آن ها را برای ما فرســتاده بود تا تهیه کنیم و 
در مدارس توزیع کنند. در واقع، شهید بهشتی با وزارت 
فرهنگ شاه همکاری می کرد تا کتاب هایی به مدارس برود 
که ســطح دینی و علمی خوبی دارد. حتی رسالۀ امام را 
به عنواِن درس فقه به مدارس می بردند و به بچه ها آموزش 
می دادند و این حرکت  های فرهنگی بدون ســروصدای 
خاصی انجام می شد که تأثیرات خیلی زیادی هم داشت.

شخصیت های شاخصی که به کتاب فروشی شما رفت و آمد 
داشتند، چه کسانی بودند؟

هم شخصیت های کشوری و هم مراجع بودند. بیشتر با 
مراجع و کسانی که در کار تحقیق بودند، سروکار داشتیم؛ 

مثل مرحوم ربانی شیرازی و سیدکاظم موسوی.

در آن ســال ها، منبرهای آقای فلسفی به صورت مکتوب 
درآمد و منتشر شد؛ اعم از کتاب اخالق و آیت الکرسی و... 
که کتاب های خیلی خوب و پرمصرفی در زمینۀ اخالقی 
و تربیتی و اجتماعی و... بود. از جمله کتاب های بســیار 
مؤثر، کتاب های شهید مطهری بود. کتاب علل گرایش 
به مادی گرایی در مقابله با آن افکار التقاطی که وارد حوزۀ 
دینی شــده بودند، خیلی خوب بــود و جزء  کتاب های 
پرمصرف بود. همچنین، از جمله کتاب های پر مخاطب 
و پرمصرف، کتاب های دکتر شــریعتی و پدرش، عالمه 

جعفری بود.
اولین بار حضرت امام )ره( را کجا دیدید؟ 

اولین بار ایشان را در جشن عروسی آقای مروارید دیدم که 
انتشارات دارالفکر را داشت.

از آیت اهلل خامنه ای خاطره ای دارید؟
یک بار پدرم به یک عروسی رفته بودند و رهبری از ایشان 
می پرسند که شما چند ســال دارید؟ پدرم در پاسخ به 
ایشان می گویند: »در این حد بگویم که در مراسم عروسی 

پدر شما نیز حضور داشته ام و رهبری می خندند.« 
ابوی من وقتی در مشهد طلبه بودند، نزد مرحوم سیدهاشم 
نجف آبادی، جّد مادری امام )ره(، درس اخالق می خواندند. 
اخیراً سندی پیدا کردیم که منزلی را که مربوط به همسر 
پدربزرگم بود و ارثیه او بوده است، به پدر آقای خامنه ای 

فروخته بودند.

خود شما رهبری را کجا دیده اید؟
مــن رهبری را زیــاد دیده ام، از مشــتری های ما بودند. 
این دفعه هم که من را دیدند، گفتند: »شــما آقا مرتضی 
هستید؟« گفتم: »بله«. چندسال پیش هم که پسرم را در 
غرفۀ نمایشگاه کتاب دیده بودند، به او گفته بودند: »پدرت 

همسن تو بود که شروع به کار کرد.« 
رهبری کتابشان را به کتابفروشی آسیا داده بودند تا آن را 
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 آنچه که من با آن 
موافقم اصل ممیزی 
است. نکتۀ دیگر 
این است که من در 
این نشست نمایندۀ 
دولت یازدهم در 
ممیزی نیستم و اتفاقًا 
نقدهایی به دولت 
یازدهم در این حوزه 
دارم که چندی پیش، 
رهبر معظم انقالب از 
آن با عنوان ولنگاری 
فرهنگی یاد کردند. 
همچنین، باید یادآور 
شوم من در این 
مناظره، نمایندۀ دولت 
محمود احمدی نژاد 
هم نیستم، بلکه 
نمایندۀ یک فکر 
هستم و از آن دفاع 
می  کنم

امروز روی آن بحث خواهم کرد، مسئله مندی ممیزی در 
ادبیات داستانی انقالب اسالمی است. مقولۀ ممیزی از دیرباز 
و به خصوص در سال های پس از انقالب اسالمی، به عنواِن 
یکی از مهم ترین مســئله های کتاب و نشر انگاشته شده 
است؛ درحالی که به نظرم ممیزی مسئلۀ اول ادبیات نیست 
و بیشتر، مسئله ای محفلی است که جریانی خاص آن را 
دنبال می کند که البته اغراض سیاسی نیز دارد و می بینیم 
که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری هم در این زمین 

بازی می کنند.«
شــاکری در ادامه گفت: » لزوماً  ممیزی مسئلۀ اول تمام 
نویســندگان پس از انقالب اسالمی نیســت و در طول 
این ســال ها، فراز و نشیب های متعددی داشته و می توان 
دوره های خاصی را دید که ممیزی برایشــان مسئله بوده 
است. البته در طیف های مختلف، این مسئلۀ مهمی نیست 

و فقط برخی طیف ها به آن توجه دارند.«
وی افزود: »بحث ما بحثی کبروی اســت و بحث صغروی 
نیست. قرار نیست در این بحث، دربارۀ یک یا چند کتاب 
حرف زد، بلکه بحث ما قانــون، اهداف ممیزی و کارکرد 
ممیزی اســت. نکتۀ دیگر این است که نگاه من نگاهی 
جریانی است و معتقدم که جریانی این مسئله را تبدیل به 
اولویت کرده و این جریان دارای اهرم هایی است و از همین 
رو، ممیزی را باید ضمن جریان شبه روشنفکری بحث کرد 
و در این بحث، طرف من جریان شبه  روشــنفکری است 
و من درحالی مدافع ممیزی هســتم که رمان اول خودم 
ممیزی شده است. به منظور رسیدن به خواسته های جریان 
روشنفکری در حوزۀ ممیزی باید تمام اضالع آن بررسی 

شود.«

این طور نیست که من منتقد روند ممیزی نباشم
احمد شــاکری در ابتدای این نشســت، با اشاره به اینکه 
بحث او دربارۀ مســئله مندی ممیزی در ادبیات داستانی 
انقالب اسالمی است، گفت: »این طور نیست که من منتقد 
روند فعلی ممیزی نباشــم و بعید می دانم در میان تمام 
جریان های فکری، موافقت مطلق با این روند وجود داشته 
باشد. البته اشکاالتی که در روند ممیزی وجود دارد، بخشی 
از آن به خاطر روند انسانی آن است؛ اما اصل ممیزی اتفاق 

درستی است.«
وی افزود: »آنچه من با آن موافقم، اصل ممیزی است. نکتۀ 
دیگر این است که من در این نشست نمایندۀ دولت یازدهم 
در ممیزی نیستم و اتفاقاً نقدهایی به دولت یازدهم در این 
حــوزه دارم که چندی پیش، رهبر معظم انقالب از آن با 
عنوان ولنگاری فرهنگی یاد کردند. همچنین، باید یادآور 
شوم من در این مناظره، نمایندۀ دولت محمود احمدی نژاد 
هم نیســتم، بلکه نمایندۀ یک فکر هســتم و از آن دفاع 

می  کنم.«
این پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی در ادامه گفت: »جا دارد 
از بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان که کارهای کم فایده 
و بی فایده ای انجام می دهد و با ادغام این بنیاد در شعر، از 
اهداف خود نیز دور شــده است، تقدیر کنم که به مقولۀ 
پژوهش توجه نموده که یکی از نکات مهم در حوزۀ ادبیات 

داستانی است.«

ممیزی مسئلۀ اول ادبیات نیست؛ ممیزی بیشتر 
مسئله ای محفلی است

او در بخش دیگری از سخنانش گفت:  »آن چیزی که من 

ممیزی بیشتر مسئله ای محفلی است
گزارش فارس از مناظره دربارۀ ممیزی در حوزۀ نشر

احمد شاکری، پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی گفت: نگاه من نگاهی جریانی است و معتقدم که جریانی ممیزی را تبدیل به اولویت کرده و 
این جریان دارای اهرم هاییاست و از همین رو، ممیزی را باید ضمن جریان روشنفکری بحث کرد و در این بحث، طرف من بحث روشنفکری 

است و من درحالی مدافع ممیزی هستم که رمان اول خودم ممیزی شده است.
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  اصل دعاوی ممیزی 
را اگر جست وجو کنیم، 

به مخالفت با اصل 
این قانون می رسیم 

و ریشه های این 
مخالفت ها به مخالفت 

با حاکمیت شرع و 
فقه جعفری و حمایت 

از تفکر سکوالر باز 
می گردد

   جریان 
شبه روشنفکری 

به دنبال تقدس زدایی 
و ترویج تفکر سکوالر 

است. تجربه نشان داده 
است مسیر ادبیات 
داستانی آرمانی در 

جریان شبه روشنفکری 
از نفی و ضعف ممیزی 

می گذرد که دست 
به سیاه نمایی و 

تقدس زدایی  زند

   ما کجای ادبیات 
را درست کرده ایم که 

می خواهیم ممیزی 
را اصالح کنیم؟ من 
که اینجا نشسته ام، 

کتابی با محوریت 
فلسفۀ داستان تولید 

کرده ام؛ ولی جریان 
شبه روشنفکری کجا 
آثاری با این موضوع 

تولید کرده است؟ خوب 
است آقای یزدانی خرم 

پاسخ دهد و حداقل نام 
یک کتاب را ببرد

جریان شبه روشنفکری به دنبال تقدس زدایی و 
ترویج تفکر سکوالر است

این نویســندۀ ادبیات داســتانی در ادامه گفت:  »جریان 
شبه روشنفکری در طول این 40 سال، در تقابل با ممیزی به  
دنبال چیست و این سؤال مهمی است که باید به آن پاسخ 
داده شود. جریان شبه روشنفکری به دنبال تقدس زدایی و 
ترویج تفکر ســکوالر است. تجربه نشان داده است مسیر 
ادبیات داســتانی آرمانی در جریان شبه روشــنفکری از 
نفی و ضعف ممیزی می گذرد که دست به سیاه نمایی و 

تقدس زدایی  زند.«
وی افزود: »نســبت ممیزی با هندســۀ معرفتی ادبیات 
داستانی چیست؟ ما کجای ادبیات را درست کرده ایم که 
می خواهیم ممیزی را اصالح کنیم؟ من که اینجا نشسته ام، 
کتابی با محوریت فلسفۀ داستان تولید کرده ام؛ ولی جریان 
شبه روشنفکری کجا آثاری با این موضوع تولید کرده است؟ 
خوب است آقای یزدانی خرم پاسخ دهد و حداقل نام یک 

کتاب را ببرد.«
این پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی گفت: »اگر ممیزی 
مســئلۀ اول ما باشــد، بدون پرداخت به فلسفۀ داستان، 
نمی توان به آن پرداخت و جریان شبه روشنفکری به عنواِن 
جریان منتقد ممیزی، هیچ گاه به فلسفۀ داستان نپرداخته 

است.«

واژه ممیزی ابداع مدیران جمهوری اســالمی 
است

در ادامۀ این نشست، مهدی یزدانی خرم گفت: »همین که 
بعد از ســی واندی سال، جمهوری اسالمی این ضرورت را 
لمس کرده است که از من به عنواِن منتقد ممیزی دعوت 
کند تا دربارۀ این مسئله حرف بزنیم، جای امیدواری است؛ 
زیرا تا سال های قبل همین کار ممکن بود منجر به برکناری 

وزیر یا مدیرکل شود.«

ریشه های مخالفت با ممیزی به حاکمیت شرع 
و حمایت از تفکر سکوالر باز می گردد

این پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی گفت: »بحث ممیزی 
بحث قانون و قانون پذیر است و طرفی که آن را نمی پذیرد، 
در حقیقت، قانون را نپذیرفته است. اصل دعاوی ممیزی 
را اگر جســت وجو کنیم، به مخالفــت با اصل این قانون 
می رســیم و ریشــه های این مخالفت ها به مخالفت با 
حاکمیت شرع و فقه جعفری و حمایت از تفکر سکوالر 

باز می گردد.«
او اضافه کرد: »هر نظری دربارۀ ممیزی می خواهیم مطرح 
کنیم، باید بحث فقهی روی آن انجام شود؛ زیرا ما جامعه ای 
سکوالر نیستیم که بخواهیم فقط نظر خود را مطرح کنیم 
و باید بر مبنای فقه، استنباط داشته باشیم. دالیل رجوع 
مسائل ممیزی به اصل ممیزی، مسائلی واقعی است و در 
بحث سخنان خود را به اصل ممیزی ارجاع می دهند. در 
بررسی آثار، جریان شبه روشــنفکران دیده می شود که 
اشارۀ این گروه به برخی مسائل فرعی در حوزۀ ممیزی، به 
شبهاتی به اصل ممیزی باز می گردد و این جریان هیچ گاه 
در جایگاه دفاع از ممیزی، دولت ها را مسئول جلوگیری از 

انتشار آثار سیاه نما و خالف عفت ندانسته است.«

نویســنده هایی که بدون ممیزی در خارج از 
ایران کتاب منتشر کرده اند، چه توفیقی کسب 

کرده اند؟
شاکری گفت: »نویسنده هایی که در آن سوی مرزها بدون 
ممیزی، اثر منتشر کرده  اند، چه توفیقی در تعالی ادبیات 
داستانی ما داشته اند؛ درحالی که جریان شبه روشنفکری 
فریاد واویال سر می دهند که ممیزی مانع رشد ادبیات ما 
شده است. تردیدی در این نیست که ممیزی به عنواِن اهرم 
بازدارنده، درصدد دفع اموری از ادبیات داستانی است که 

حداقل ها را در ادبیات داستانی غیرمضر تأمین می کند.«
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وارد می کند.«

آثار منتشرشده در کشورهای دیگر، توفیقی 
کسب نکرد

این نویســندۀ ادبیات داستانی گفت: »چرا باید سانسور را 
کنار بگذاریم؟ زیرا معتقدم سانسور به وجود آمد که جلوی 
نگاه های منتقد به جنگ و انقالب را بگیرد و همین مسئله 
بسیاری از نویسندگان را به مهاجرت مجبور کرده است. 
درست است که آثار منتشرشده در کشورهای دیگر توفیقی 
کسب نکرد؛ زیرا در بستر زبانی خود منتشر نشده است و 
طبیعی است که یک اثر فارسی در کشور غیرفارسی زبان، 

موفق نشود.«

سانسور نشانۀ ترس است
او اضافه کرد:  »با به قدرت رســیدن دولت اصالحات، کمی 
روند ممیزی بهتر شد و نویسندگان توانستند آثارشان را 
منتشر کنند و این اتفاق موجب شد که پویایی فرهنگی 
ایجاد شود و در عرصۀ ادبیات، شاهد رشد بودیم. ممیزی 
موجب محدودشدن فکر می شود و معتقدم سانسور نشانۀ 
ترس است. اگر سانسور از جمهوری اسالمی حذف شود و 
مانند همه جای جهان، دادگاه های رسیدگی به تخلفات بر 

پا شود، اتفاقی نخواهد افتاد.«

دولت در موضع سانسور، بالتکلیف است
یزدانی خرم گفت:  »بعد از گذشت بیش از 30 سال در حوزۀ 
جنگ، رمانی بهتر از کتاب احمدمحمود منتشر نشده است 
و آیا جمهوری اسالمی توانســته هماوردی برای آن ارائه 
کند؟ من معتقدم بهترین آثار جنگ از سوی نویسندگان 
به زعم شما، شبه روشنفکر تولید شــده است. در موضع 
سانســور، من حس می کنم که دولت بالتکلیف شده و با 
گسترش رسانه ها، دیگر سانسور کارکردی ندارد و اگر قرار 

است ترور تفکری صورت گیرد، باید فکر دیگری کرد.«

به یاد ندارم نویسنده ای در کشور، امنیت اخالقی 
را به خطر انداخته باشد

وی افزود: »من معتقدم سانسور به زودی فرو خواهد پاشید؛ 
اما برای من و نویسندگان بایدها و نبایدها موضوعیت ندارد. 
سانسور رفتاری تحدید کننده و ضد اولین حقوق فردی هر 
نویسنده با هر نگاهی است. من به یاد ندارم نویسنده ای در 
این کشور، امنیت اخالقی را به خطر انداخته باشد. آن قدر 
که جمهوری اسالمی برای سانسور، هزینۀ مالی و معنوی 

کرده، برای هیچ چیز دیگری هزینه نکرده است.«
یزدانی خــرم در پایان گفت: »ما حتــی اجازه نداریم که 
صنف داشته باشیم؛ البته من با کانون نویسندگان مخالفم؛ 
زیرا بسیاری از آن ها نویسنده نیستند و بخشی از آن ها را 

مترجم ها و مانند آن ها تشکیل داده اند.« 

نگاه فرهنگی جمهوری اسالمی نزدیک نگاه 
شوروی سابق است

وی با بیان اینکه »من لیبرال هستم«، افزود: »من به کلمۀ 
ممیزی اعتقاد ندارم و معتقدم این کلمه سانسور است و 
ممیزی ابداع مدیران جمهوری اسالمی است و ازآنجاکه 
کلمۀ سانســور پشتوانۀ بدی داشته و بار معنایی منفی را 
القا می کرده اســت،  این واژه را جایگزین سانسور کرده اند. 
جمهوری اســالمی نگاهی نزدیک به شــوروی سابق در 
فرهنگ دارد و با نگاهی به آرشــیو و اســناد، در خواهیم 
یافت که قرار بوده است نویسنده در جمهوری اسالمی، آزاد 
بنویســد، آزاد فکر کند و در قید بایدها و نبایدها نباشد و 

خب، طبیعی است که انقالب مملو از آرمان گرایی است.«

جمهوری اســالمی به پرورش نویسنده های 
رانت خوار کمک کرد

این نویســنده در بخــش دیگری از ســخنانش گفت: 
»جمهوری اسالمی در برابر مفهوم کالسیک نویسنده با 
پرورش نویسنده های رانت خوار و بودجه گیر کمک کرد 
جریانی شکل بگیرد که دست به خلق ادبیات بزند. منهای 
شوروی سابق و کشورهای وابسته به آن، هیچ کشوری به 
فرهنگ دولتی اهمیت نمی دهد و در کشور ما، همین که 
به فرهنگ اهمیت داده می شود، جای خوشبختی است.«

آثار تولیدشده از سوی سورۀ مهر، فاقد ارزش 
ادبی است

او در ادامه، با انتقاد از حوزۀ هنری و انتشــارات سورۀ مهر 
گفت: » حوزۀ هنری و انتشارات سورۀ مهر که 40 سال است 
بودجه ها را خرج کرده، چه توفیقی کسب کرده است؟ البته 
در فضای تاریخ شفاهی جنگ، کارهای خوبی انجام داده؛ اما 
در ادبیات، به توفیقی دست پیدا نکرده است و حوزۀ هنری 
و سورۀ مهر بهتر است از فضای ادبیات خارج شوند؛ چون 

آثار تولیدشدۀ آن ها فاقد ارزش ادبی است.«
یزدانی خرم گفت:  »ادبیات فرمایشــی در هیچ جای عالم، 
هیچ گونه توفیقی نداشته است. سانسور در 40 سال قبل و 
در حکومت قبلی ]اشاره به دولت نهم و دهم[، صدماتی به 
نویسند ه ها وارد کرده است. امری به نام سانسور در جمهوری 
اسالمی، حدود 40 ســال است که هزینه ساز بوده است. 
نویســنده  اثری می نویسد و طبیعتاً بازخوردهایی خواهد 
داشت. چه کسی به خود اجازه می دهد به ساحت فکری 

نویسنده ورود کند و برای او تکلیف تعیین کند.«
وی افزود: »من منکر وجــود گونه ای به نام ادبیات انقالب 
اسالمی نیســتم و می گویم ادبیات انقالب اسالمی وجود 
دارد؛ اما معتقدم در اقلیت، به سر می برد و در برابر ادبیات 
انقالب اســالمی ما، ادبیات ضدانقالب اسالمی را مطرح 
نمی کنیم، بلکه از ادبیات فارسی سخن می گوییم و حرف 
من این است که نظارت، بزرگ ترین ضربه را به امر خالقه 

 به کلمۀ ممیزی 
اعتقاد ندارم و 
معتقدم این کلمه 
سانسور است و 
ممیزی ابداع مدیران 
جمهوری اسالمی 
است و ازآنجاکه کلمۀ 
سانسور پشتوانۀ بدی 
داشته و بار معنایی 
منفی را القا می کرده 
است،  این واژه را 
جایگزین سانسور 
کرده اند. جمهوری 
اسالمی نگاهی 
نزدیک به شوروی 
سابق در فرهنگ دارد

 یزدانی خرم: 
»ممیزی موجب 
محدودشدن فکر 
می شود و معتقدم 
سانسور نشانۀ ترس 
است. اگر سانسور 
از جمهوری اسالمی 
حذف شود و مانند 
همه جای جهان، 
دادگاه های رسیدگی 
به تخلفات بر پا شود، 
اتفاقی نخواهد افتاد.«



دیده شوید!
سازمان آگهی های شیرازه آغاز به کار کرد

با دامنۀ توزیع کشوری

تلفن تماس: 021-66980422

بکتا

5/000/000 ریالداخل جلد روی مجله

4/500/000 ریالصفحه مقابل داخل جلد از سمت روی مجله

4/000/000 ریالصفحه 2 تا قبل از صفحه شناسنامه

7/000/000 ریالپشت جلد

4/000/000 ریالداخل جلد پشت جلد

3/500/000 ریالصفحه مقابل داخل جلد از سمت پشت مجله

3/000/000 ریالصفحات داخلی هر صفحه

1/600/000 ریالصفحات داخلی یک دوم صفحه

 1/000/000 ریالصفحات داخلی یک چهارم صفحه

150/000 ریال) هر صفحه 8 کادر(صفحات داخلی هر کادر







بکتا

ماهنامۀتخصصیکتابوکتابخوانی
دورۀجدید،شمارۀ13،12و14

خرداد،تیرومرداد1395
|مجمعناشرانانقالباسالمی|

گفتوگوبادکترمحمدحسنقدیریابیانه|  مترجم باید آثار مخرِب فرهنگی کتاب را برطرف کند        

مرتضیروحانی|ترجمه؛ شرِط الزم برای تولیِد علوِم انسانِی بومی

گفتوگوباسهیلاسعد|  باید کتاب ها را متناسب با مخاطب خارجی فرآوری کنیم

گفتوگوبافرهادفالح|در ترجمۀ معکوس، به ُکرسی های نظریه پردازی نیاز داریم  

سعیدهحسینجانی| ترجمۀ ادبیات دفاع مقدس؛ نکته ها و ضرورت ها 13
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دکتر محمدعلی آذرشب:

صدای عزت ایران را باید
» ازفارسی « و »به فارسی «
ترجمه کنیم


