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مـیرود پول عالـی میدهد به مترجـم که فالن کتـاب را ترجمه کن .من پرسـیدم
از یکـی از همیـن حضـرات که مترجم به شـما مراجعـه میکند یا شـما به مترجم
مراجعـه میکنیـد؟ گفت نـه ،ما بـه مترجـم مراجعه میکنیـم؛ راسـت میگوید،
مترجـم پیـدا میکنند بـرای اینکـه ترجمـه کند .خـب اینکار را شـما هـم باید
بکنیـد؛ کتـاب ترجمه کنیـد ،کتاب تولیـد کنید ،فیلـم تولید کنید.
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ترجمه در نشر امروز
حســین شــاهمرادی :کتاب ،همواره ،یکــی از مهمترین
ابزارهــای تبادل فرهنگــی ،بین جوامــع و فرهنگهای
مختلف بوده اســت .از سوی دیگر ،همانگونه که ابزاری
برای تبادل فرهنگی است ،ابزاری برای تهاجم فرهنگی
نیز محسوب میشود .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 ُم ّ
یسر و شدنی است .همینگونه
اســت که ســاالنه ،چندینهزار عنوان کتاب از زبانهای
مختلف ،به فارسی ترجمه میشــود و در مقابل ،عناوین
محدودی نیز از فارســی به زبانهــای دیگر .از همین رو،
زمانیکهسخنازوجهۀبینالمللینشریککشوربهمیان
ّ
اس آن
میآید ،ناگزیر ،ترجمه یکی از مسائل حیاتی و حس ِ
است.
اهل فن معتقدند که هماکنون« ،ترجمه» در کشور
ِ
ماوضعیتبسامانیندارد.کتابهایزیادیدرموضوعات
مختلف ،ترجمه میشــود که معیارهای حداقلی یک اثر
ترجمهای مقبول را هم ندارد .ضعفهای ّفنی ترجمهها
ِ
حاکی از آن اســت که بســیاری از کســانی که به ترجمه
ً
مشــغولاند ،عمال شایســتگیهای الزم برای این کار را
ندارند :بســیاری از آنها ضعف زبــان دوم دارند و تعداد
بیشــتری ،ضعف در زبــان مادری خود ،یعنی فارســی.
کتابهایی در بازار وجود دارد که اگرچه به زبان فارســی

نگاشته شدهاند ،بهسختی میتوان بیست صفحه از آنها
ُ
را خواند و فهمید .و این یعنی فاجعه؛ یعنی خسران.
وقتی ریشــههای این اتفاق را میکاویم ،میبینیم
ترجمه هم بــه دردی مبتالســت که اغلــب بخشهای
ّ
دیگر نشر کشــور هم به آن مبتالیند :متولی ندارد .آری.
ّ
نداشــتنمتولی دردی است که در رگوپی
بیصاحبی و
ِ
نشر کشور ریشه دوانده و ترجمه هم از آن ،در امان نمانده
است .امروز ،مرجع صالحیتداری در کشور وجود ندارد
که به امر خطیر ترجمه بپردازد و ابزارهای قانونی الزم را نیز
رأی کارشناسی خود در اختیار داشته باشد.
برای ِاعمال ِ
اهل فن از ضعف ترجمه مینالند و گالیه
از
امروز ،بسیاری ِ
دارند؛ ّاما 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 میکنند .امروز ،بر سر اینکه
ارتقای وضعیت ترجمه و پرورش مترجمان خوب برعهدۀ
چه کسی است ،اختالفنظر وجود دارد؛ ّ
حتی دربارۀ این
هم که مترجم خوب چه کسی است ،نظر واحدی وجود
ندارد.
سؤاالت باال و سؤاالت مشابه دیگری که مدتهاست
در فضای نشــر مطرح اســت ،ما را بر آن داشت تا در این
مهم «ترجمه»
شماره از نشریۀ شــیرازهکتاب به
موضوع ِ
بپردازیم و در گفتوگوی با اهل فن و ُم ّ
جربان این حوزه به
برخی از این سؤاالت پاسخ دهیم.
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تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمهشب
رونمایی شد
آیین رونمایی از تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمهشب اثر مظفر ساالری ،به کارگردانی اصغر عباسی ،در سینما آزادی با حضور عوامل آن
برگزار شد.

این واقعۀ بزرگی برای نشر کشور است

محمد حمزهزاده ،مدیرعامل انتشارات سورۀ مهر،
در ابتدای این مراسم با اشاره به این تیزر گفت« :این
واقعه ،واقعۀ بزرگی برای نشر کشور است که برای ترویج
کتابخوانی ،از ظرفیت سینما استفاده شده است».
وی افزود« :از مجالت رشد ،با مظفر ساالری ،نویسندۀ
این کتاب ،آشنایی دارم و اکنون مشاهده میکنیم که او
یکی از بهترین آثار ادبیات دینی را خلق کرده است که
چندین سینماگر میخواستند اثر او را به یک اثر سینمایی
تبدیل کنند و امروز ،شاهد رونمایی از تیزر سینمایی
کتابشهستیم».

کتـاب و زندگـی ،پرفروشتریـن کتابها را
بـه خوانندگان عرضه کرده اسـت
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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 میشود که در
ارتباط با کتابی است که معارف شیعی در آن ،با زیرکی
نویسنده گنجانده شده و خواننده پس از اتمام کتاب،
متوجه میشود چقدر پیام و درس گرفته است .امیدوارم
روزی برسد که برای ترویج دین خدا و معارف اسالم و
انقالب ،آنقدر کتاب داشته باشیم که برای انتخاب دچار
مشکل شویم و ناشران بهحدی نویسندههایی مانند آقای

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 بهلطف
خدا توانسته است پرفروشترین کتابها را در سالهای
اخیر ،به خوانندگان عرضه کند».

هزینههـای مسـابقه از محل فـروش کتاب
است

مظفر ساالری نویسندۀ رمان رؤیای نیمهشب گفت« :بر
این باور هستم که اگر قرار است کتاب و کتابخوانی
گسترش پیدا کند ،باید تبدیل به یک بستر شود و به
خودکفایی برسد .تمام فعالیتهای این مسابقه از جمله
تولید تیزر ،از محل درآمد کتاب تولید شده که این اتفاق
خوبی است که کارها ،بدون وابستگی به هزینههای
دولتی با این ابعاد تولید شود».

امـیدواریــم سیــنما و سـریالهــا بـه
پرفـروشترشـدن کـتابهـا کمک کـند

احمد ذوعلم ،دبیر چهارمین مسابقۀ کتابخوانی کتاب
و زندگی با اشاره به سابقۀ این مسابقه گفت« :ایدۀ تولید
تیزر سینمایی برای معرفی کتاب ،در کتاب دختر شینا
مطرح شد؛ اما برای ما سؤال بود که چگونه سینما
میتواند در خدمت کتاب قرار بگیرد و با مشورتهایی
که انجام دادیم ،به این نتیجه رسیدیم که تیزر کتاب باید
برشی از یک فیلم سینمایی باشد».

تیزر سینمایی کتاب رؤیای نیمهشب رونمایی شد

وی افزود« :برای تولید تیزر کتاب رؤیای نیمهشب ،چند
جلسه با باشگاه فیلم سوره داشتیم تا بتوانیم نحوۀ کار
را پیدا کنیم که خب ،ریسکهایی داشت؛ زیرا باید با
توجه به فضای کتاب در این تیزر ،وارد فضای تاریخی
میشدیم».
دبیر چهارمین مسابقۀ کتاب و زندگی گفت« :این
اتفاق تجربۀ جدیدی در معرفی کتاب خواهد بود و ما در
زمینۀ تولید ،یک قدم جلوتر رفتهایم .البته باید بزرگتر
فکر کنیم و به جایی برسیم که سریالها و فیلمهای
سینمایی به پرفروششدن کتابها کمک کنند 70.هزار
نسخه از کتاب رؤیای نیمهشب 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
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تبلیغاتی کتاب گفت« :در طی دو سال گذشته ،چهل
تیزر از تلویزیون پخش شده و این اتفاق نشان میدهد
که تلویزیون همراهی بیشتری با کتاب پیدا کرده است».
ذوعلم در بخش پایانی سخنانش گفت« :ما در
این مسابقه ،رسماً فروش سازمانی را کم کردهایم و اگر
سازمانی کتاب را بخواهد ،به او پیشنهاد میکنیم که از
کتابفروشیها تهیه کند و حتی توصیه میکنیم بهجای
خرید کتاب ،در جوایز مسابقه مشارکت کنند».

مجمع ناشران انقالب اسلامی ِدِین بزرگی
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 رسانهای
شیرازه برداشته شده بود و در گام دوم ،ما نیز به کمک
آنها آمدیم و با این کار ،مجمع ناشران انقالب اسالمی
دین بزرگی را در حق کتاب ،ادا کرده است.
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بازیگران تیزر
از رؤیای نیمهشب میگویند

عباس غزالی
امــیـدوارمایــنحـرکت
ادامـه پیـدا کـند و هنرمندان به
کمک فرهنگ بیایند و این مجموعه
در صورت ادامهیافتن ،حرکت خوبی
خواهد شد که ثمرات آن در جامعه
بهچشمخواهدآمد

عالقهام به کتاب ،انگیزۀ
همـکاری در تـیـزر «رؤیای
نیم هشب» بود.

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 نیم هشب» را خواندم و هدیه
دادم.

متینستوده
ماهچهره
خلیلی
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حیدری
گفت« :خصوصیت
شعر احمد بابایی
حماسهسرایی است و
شعر او در اوج مرثیۀ
محض هم حماسه و
مدح دارد .در شعر
بابایی ،مرثیه در حال
پختهشدن است و
در اشعار ادبی او این
مسئله دیده میشود
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شرمندۀ علیاکبرهای خمینی هستیم
احمد بابایی در زمرۀ شاعران آیینی جوانی است که طی چند سال اخیر ،اشعار درخشانی را سروده است .شصتوپنجمین 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
نشستمیخوانید.

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

مرثیه در شعر بابایی ،در حال پختهشدن است

جواد حیدری در این مراسم گفت« :احمد بابایی با
پیشینهای که دارد ،مسیری را که شعرای اهل بیت
میروند ،طی میکند .مهمترین آسیبی که به شاعری
اهل بیت(ع) خورده ،قطع رابطۀ آنها 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

حماسهسرایی است و شعر او در اوج مرثیۀ محض هم
حماسه و مدح دارد .در شعر بابایی ،مرثیه در حال
پختهشدن است و در اشعار ادبی او این مسئله دیده
میشود .روایتی شنیده بودم که برای هر بیتی که برای
اهل بیت سروده میشود ،یک بیت (خانه) ،به شاعر
میدهند .البته بعدها شنیدم که برای هر بیت ،مدینهای
میدهند و انشاءاهلل احمد بابایی با این خانهها که در
بهشت به او میدهند ،دست ما را هم بگیرد و در آنجا،
حسینهای بسازیم و عرض ادب کنیم».

شاعران جوانی که دست به عملیات انتحاری
میزنند

هادی جانفدا در بخش دیگری از این مراسم گفت:
«برخی شاعران آیینی بهخصوص جوانترها برای اینکه
کسب محبوبیت کنند یا اینکه توانایی شعری خود را
نشان دهند ،سراغ شعر غیرآیینی هم رفتهاند؛ اما احمد
بابایی شعرش را وقف اهل بیت(ع) کرده و فقط در این
مسیر شعر سروده است».

شرمندۀ علیاکبرهای خمینی هستیم

وی افزود« :شاعران جوان بدانند که شعر اهل بیت(ع) کم
نیست و الزم نیست برای اثبات خود دست به عملیا 
ت
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
میخواهد که بعد از چاپ شعرها ،با تواضع به نقد شعرها
گوش کنیم؛ اما احمد بابایی این کار را میکند 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
میکنیم ،متأسفانه خللی در آن وارد است که آن هم
بهخاطر ممیزی است .به نظر میرسد برخی از ممیزها،
از سر بیسوادی ،بهجای ابیات نقطهچین گذاشتهاند و
آنها را ممیزی کردهاند».
وی افزود« :اگر بشود ارشاد در سازوکار چاپ،
تجدیدِنظر 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 میگیرد که ممیز بهخاطر

11

نفهمیدن شعر آیینی ،آن را ممیزی میکند و این موجب
میشود در آینده ،به اشعار آن شاعر دسترسی نداشته
باشیم؛ زیرا مالک نسخۀ مکتوبی است که منتشر شده
است».

نزدیککردن مخاطب شعر آیینی با معارف
اهلبیت(ع) مهمترین کار شاعران است

محمود حبیبی کسبی در بخش دیگری از شصت و
پنجمین عصرانۀ ادبی فارس گفت« :فضای شعر آیینی
در روزگار ما با  40سال قبل متفاوت است و این تفاوت
بهخاطر حضور شاعری مانند محمدرضا آقاسی است و او
فاصلۀ میان مخاطبان و شاعران را برداشت».
وی افزود« :احمد بابایی و دیگر شاعران ،دنبالهروی
مرحوم آقاسی هستند .مهمترین کار ما نزدیککردن
مخاطبان شعر آیینی با معارف اهل بیت(ع) است و
این مسئله را در اشعار بابایی میتوان دید .بسیاری از
شاعران ،شعر آیینی میسرایند؛ ولی شعرشان به کار
مخاطب نمیآید و مخاطب از آن استفاده نمیکند و
صرفاً به درد چاپ در کتابها میخورد .تفاوت دیگر این

محمد سهرابی
گفت« :وقتی به کتاب
احمد بابایی نگاه
میکنیم ،متأسفانه
خللی وارد است که
آن هم بهخاطر ممیزی
است .به نظر میرسد
برخی از ممیزها ،از سر
بیسوادی بهجای ابیات
نقطهچین گذاشتهاند و
آنها را ممیزی کردهاند

احمد بابایی و دیگر
شاعران ،دنبالهروی
مرحوم آقاسی هستند.
مهمترین کار ما
نزدیککردن مخاطبان
شعر آیینی با معارف
اهل بیت(ع) است و
این مسئله را در اشعار
بابایی میتوان دید
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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
شاعرانهاش دارد».

خط اخبار  /گزارش

است که شاعر آیینی امروز به وقایع روز جهان واکنش
نشان میدهد که این مسئلۀ مهمی است».

«شعر آیینی همواره اینطور بوده که یا با مردم ارتباط
برقرار نمیکرده یا با مردم ارتباط برقرار کرده است .من
ردپای نحو کالمی بیدل را در اشعار احمد بابایی دیدهام».

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
مسیربازگردد».
شاعر مجموعۀ ولی دوشنبه آه گفت« :شعر آیینی به
نوع خاصی از شعر گفته میشود 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 تمامشدن 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 شاعرانهاش دارد».

از اشعار بابایی ،بوی محبت میرزااسماعیل
دوالبی حس میشود

شعر فارسی از آغاز تا کنون آیینی است

امیر مرزبان گفت:
«حرف هنر تقرب به
پروردگار است و این
تقرب با شعر آیینی
روی میدهد .من
هر شعری از احمد
بابایی شنیدم ،اخالق
شیعی در آن بهچشم
میآید .من در
اشعار او بوی محبت
میرزااسماعیل دوالبی
را حس میکنم.
برخی شاعران آیینی
نکتهای را رعایت
نمیکنند؛ آن هم
این است که در کنار
آموختههای فنی
خود ،کمتر به شناخت
میرسند».
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ردپای بیدل در اشعار احمد بابایی

مصطفی محدثی خراسانی در بخشی از این مراسم ،با
اشاره به چالشی که شعر آیینی با آن روبهرو بوده،گفت:

امیر مرزبان در ادامۀ این مراسم گفت« :در طول تاریخ،
هرگاه هنر از اخالق فاصله میگیرد و حسی میشود،
جنگها و فجایع انسانی آغاز شده و هنر حسی در
تشنجآفرینی در اجتماع بیتأثیر نبوده است؛ اما در اسالم،
وقتی سخن از زیبایی میآید ،مراد همان هنر بوده که با
اخالق توأم است».
وی افزود« :حرف هنر تقرب به پروردگار است و
این تقرب با شعر آیینی روی میدهد .من هر شعری از
احمد بابایی شنیدم ،اخالق شیعی در آن بهچشم میآید.
من در اشعار او بوی محبت میرزااسماعیل دوالبی را
حس میکنم .برخی شاعران آیینی نکتهای را رعایت
نمیکنند؛ آن هم این است که در کنار آموختههای فنی
خود ،کمتر به شناخت میرسند».

شرمندۀعلیاکبرهایخمینیهستیم

احمد بابایی در پایان این مراسم ،ضمن تقدیر از
برگزارکنندگان این مراسم گفت« :اگر راضی نمیشدم
برنامهای با این عنوان برای من برگزار شود ،بهخاطر
این است که ما شرمندۀ علیاکبرهای خمینی هستیم
و هیچگاه از این شرمندگی خارج نمیشویم؛ 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 بهعمل آمد.

گزیدهای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

خط اخبار
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سادات ،از سوی نشر نارگل به چاپ دوم رسید.

کتاب عبد صالح خدا ،خاطرات رهبر معظم انقالب
اســامی از زندگی و سیرۀ مبارزاتی امام خمینی (ره)،

کتابهای خبرساز

ترجمۀ کتاب جعبههای 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
منتشرشد.
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 ،بههمت دفتر نشر معارف منتشر شد.
کتاب آدمشدن چه مشکل! اثر سیدحسین هوشی

با حمایت مرکز اسناد انقالب اسالمی ،بههمت مؤسسۀ
جهادی صهبا منتشر شد.
سازمان بســیج حقوقدانان ،کتاب والیت در قرآن را
همزمان با ماه نزول قرآن ،روانۀ بازار کتاب کرد.
کتاب رفـــاقت به ســبک تانــک اثر داود امـــیریان،
بهتـــازگی ،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.
کتــاب خصائــص ا مّالمؤمنیــن خدیجــة کبــری
علیهاالســام  ،کتاب حامیة الرســول و کتاب محبوبة
المصطفــی بههمــت انتشــارات طوبای محبــت ،به
مناسبـت وفات حضـرت خـدیجه (س) منتـشر شـد.
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کتــاب نیســتان مجموعه نمایشــنامۀ من ســقراط
مجروح را دوســت دارم ،مجموعهای از نمایشنامههای

سعید تشکری را در  180صفحه منتشر کرد.
مهارتهای زندگی خانوادگی در آیینۀ آیات و روایات،
نوشــتۀ زهرا آیتاللهی از سوی پژوهشــگاه فرهنگ و
معارف اســامی و دفتر نشــر مارف قم به چاپ ســوم
رسید.

دفتر نشــر معارف کتاب ماهیت سرمایهداری مدرن

نوشتۀ شهریار زرشناس را منتشر کرد.

کتاب صحیفۀ سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی
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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 بهقلم 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
تهیهکنندگی پویش روشــنا و کارگردانی باشــگاه فیلم
سوره تولید شد.
کتاب هویزه شــامل روایت و گــزارش لحظهبهلحظۀ
چهار شــاهد عینی از عملیات نصر از سوی انتشارات
روایت فتح به چاپ میرسد.
کتاب ســامت جنســی در جامعۀ اسالمی با تأکید
بر نقش رســانۀ ملی بهقلم ابراهیم شفیعی سروستانی
منتشرشد.
کتاب بههمین ســادگی شــامل خاطراتی از ازدواج
شــهدای دفــاع مقــدس و انقالب اســامی از ســوی
انتشارات روایت فتح ،منتشر میشود.
مریم زندی با تازهترین مجموعه اشــعارش با عنوان
حوصلــهام پیش تو جامانده اســت که کانــون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشــر کرده است ،به
کتابفروشیهاآمد.

همزمان با ســالروز رحلت جانگداز بنیانگذار کبیر
انقالب اســامی ،حضــرت امام خمینــی (ره) ،رمان
پدر ،پسر ،روحالله نوشتۀ ابراهیم حسنبیگی ،بههمت
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 ایرانیاسالمی،
نخستین دفتر از مجموعهای پنججلدی با عنوان نقش
و رسالت زن است که بههمت 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 بهقلم مریم عرفانیان به
پایان رسیده است و از سوی انتشارات روایت فتح منتشر
خواهد شد.
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ادبی پروین اعتصامی ،یازدهمین جشنوارۀ بینالمللی
شعر فجر و نهمین جایزۀ ادبی جالل آلاحمد منصوب
کرد.

کتاب نقش شبکههای اجتماعی مجازی در تربیت
دینی فرزندان بهقلم مرتضی نظری از ســوی انتشارات

قطران منتشر شد.
ی
ت آیتاللهالعظم 
راهکارهای علمی و عملی حضر 
ّ ّ
ای(مدظلهالعالی) دربار ۀ پویش و گسترش زبان
خامنه
و ادبیات فارســی ،بــا عنوان امین زبان و ادب پارســی
منتشرشد.

شخصیتهایخبرساز

امام خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،در دیدار
رئیس و نمایندگان مجلس دهــم گفتند« :در موضوع
فرهنگ ،نوعی ولنگاری و بیاهتمامی در دستگاههای
فرهنگی به چشــم میخــورد؛ زیــرا در تولیــد کاالی
فرهنگی مفیــد و جلوگیری از تولیــد کاالی فرهنگی
ّ
مضر ،کوتاهیهایی انجام میشود».
احمد عربلو از تألیف داستانهای کوتاه خود با زمینۀ
طنز ،تحت عنوان قصههای 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« :شــاهکلید کار
تاریخ شفاهی ،مصاحبهگر است .وقتی ما خاطرۀ خوب
نداشتهباشیم،نمیتوانیمتوقعکتابخوب،نمایشنامۀ
خوب و فیلم خوب داشــته باشــیم .نمیگویم نیست؛
هســت؛ اما نســبت آن یکبهصد اســت؛ پس باید در
این عرصه ،مصاحبهگرانی فعال ،باذوق و خالق تربیت
کنیم».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،طــی حکمی،
عنوان
ســیدعباس صالحی ،معاون امور فرهنگی را به
ِ
رئیس سیامین دورۀ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
منصوب کرد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مهدی قزلی را بهعنوان دبیــر اجرایی هفتمین جایزۀ

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 اســامی در پــی این اتفاق
ناگوار ،پیام تسلیتی صادر کرد:
خبر درگذشــت استاد حمید سبزواری ،شاعر بلندآوازۀ
معاصر ،بسیار تألمبرانگیز و جانکاه بود و اهالی فرهنگ
ً
و هنر و شــعر را حقیقتا متأثر کرد .این هنرمند مؤمن و
مجاهد که قریحۀ سرشار و قدرت شعری ممتاز خود را
با اراده و عقیدهای پوالدین گره زده بود ،منشأ تولید آثار
فاخر و ماندگاری در تاریخ شعر و سرود انقالب اسالمی
شد که بسیاری از سرودههای ایشان ،دستمایۀ تولید
صوتی اثرگذاری شد.
آثار تصویری و
ِ
از ویژگیهای بارز این شاعر ارجمند ،ثبات قدم بود که
ودیعۀ خداوند به بندگان باایمانش است .استاد حمید
سبزواری با عزمی راســخ و ایمانی مثالزدنی ،همواره
در گــذر از صحنهها و فتنههای مختلف تاریخ انقالب،
پشتیبان ولیفقیه و نظام اسالمی بود.
مجمع ناشران انقالب اسالمی ،درگذشت این شاعر
انقالبــی و مؤمــن را به همــۀ اهالی فرهنــگ و هنر
تسلیت میگوید و از خداوند ّ
منان ،رحمت و مغفرت
برای ایشان مسئلت میکند.
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مدیــر عامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانــان گفــت« :هیچ اجبــاری نیســت بچهها
به کانون بیاینــد؛ زیرا امکانات مختلف در کشــور
ایجاد شــده تــا از فعالیتهای فرهنگی اســتفاده
کننــد و کانــون مدعــی پرکــردن اوقــات فراغــت
13میلیون دانشآموز نیست».
نماینــدۀ ولــی فقیه در نیــروی قدس ســپاه از
ترجمــۀ  ۱۰اثر شــاخص ادبیات دفــاع مقدس به
زبانهای مختلف خبر داد.
احمد شــاکری ،نویســنده ،با انتقــاد از جریان
سیاســتگذاری فرهنگی در کشــور ،آن را ّ
ملون و
متزلزل در طــی ادوار مختلف خواند و گفت« :در
چنین شــرایطی ،مؤثرترین گام بــرای رونق کتاب
و کتابخوانی ،شــکلگیری جریانی خودجوش از
سوی نویسندگان است».
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احمــد شــهریار ،شــاعر و مترجــم ،از ترجمه و
انتشــار دو کتاب حاوی سرودههای علیرضا قزوه
و محمدجواد آســمان در هندوســتان و پاکســتان
خبر داد.
میثــم نیلــی ،مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب
اســامی ،نامهای بــا محوریت ولنــگاری فرهنگی
در حــوزۀ کتــاب ،خطــاب بــه دکتر جنتــی ،وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی نوشــت .نیلــی در این
نامه ،با اشــاره به اینکه چنــدی پیش ،رهبر معظم
انقالب نســبت بــه ولنگاری در حــوزۀ فرهنگ ،از
دســتگاههای مســئول گالیه کردند ،گفته است:
«حوزۀ کتاب نیز ماننــد حوزههای دیگر فرهنگی،
از ایــن پدیــدۀ مذمــومَ ،بری نیســت و متأســفانه
در بــازار ،شــاهد تولیداتی هســتیم کــه ّ
مؤید این
واقعیت تلخاند».
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اسالمی در این
نامــه ،تصریــح میکند کــه ولنــگاری فرهنگی در
حوزۀ کتاب ،فقط به ممیزی و دادن یا ندادن مجوز
به کتابها خالصه نمیشــود و حوزۀ وسیعتری را
اعــم از وضعیت عرضۀ کتاب در کتابفروشــیهای
غیررســمی مجازی و حقیقــی ،وضعیت
رســمی و
ِ

چــاپ و تولید کتــاب و ...دربرمیگیــرد .نیلی در
کارشناســی کتاب
ادامۀ این نامه ،به گزارشهای
ِ
کــه در ســامانۀ کارشناســی مجمع ناشــران تهیه
شده ،اشــاره کرده و گفته است که این گزارشها
بهقصــد اصالح و کمک به دســتاندرکاران امر در
مجموعۀ دولت تهیه شــده است و بههمین خاطر،
محتــوای آنها تاکنون رســانهای نشــده اســت و
بنایــی هم بر رسانهایشدنشــان نیســت .شــایان
ذکر اســت گــزارش مذکور کــه در اختیــار وزارت
ارشــاد قــرار گرفتــه اســت ،گزارشــی از وضعیت
کتابهای روانشناســی ،علــوم اجتماعی ،دین،
ادبیات داســتانی و شــعر ،فلســفه و عرفان ،تاریخ
و کودکونوجــوان اســت کــه بخشهایــی از آن،
پیشتــر هم از ســوی مجمــع ناشــران در اختیار
وزارت ارشاد قرار گرفته است».
مدیــر تولیــد تیــزر ســینمایی رؤیای نیمهشــب
گفت« :کل هزینۀ ســاخت تیزرهای مسابقۀ کتاب
و زندگی از محل فروش کتابها تأمین میشــود».
علــی رمضانی ،مدیرکل منابع نهــاد کتابخانهها
از صــرف اعتبــار 150میلیارد ریالی بــرای خرید
 2500عنوان کتاب و  150عنوان نشریه بهمنظور
تجهیــز کتابخانههای عمومی سراســر کشــور ،در
سال  94خبر داد.

ناشران خبرساز

انتشــارات روایــت فتــح همزمــان بــا برگــزاری
نمایشــگاه قــرآن در مصــای امــام خمینــی ،از
24خردادمــاه تا 8تیرماه در راهروی چهار ،حضور
یافت.
انتشــارات شــهرقلم بهتازگــی ،مجموعــهای
از داســتانهای ابراهیمــی بــرای کــودکان را در
مجموعــهای بــا عنــوان یادگارهای نــادر ابراهیمی
منتشــر و در بــازار کتاب ،توزیع کرده اســت .این
مجموعه عالوه بر قصههــای خواندنی ابراهیمی،
با تصویرگریهــای زیبای بهترین تصویرگران ایران
همراه شده است.
مؤسســۀ فرهنگــی ایمــان جهــادی صهبــا در
بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللــی قــرآن
اغلب
کریم با آثار خود شــرکت کرد .این ناشــر که
ِ
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
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داد.
بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس
اســتان تهران مجموعــهای از کتابهای این بنیاد
را ویژۀ مخاطبــان کودک و نوجوان در برنامۀ «مهر
و نیایش» عرضه کرد.
تعــداد کتابهــای ســورۀ مهــر در فروشــگاه
اینترنتی دیجیکاال بــه حدود  160کتاب چاپی و
 6کتاب الکترونیک رسید.
فروشگاه کتاب افق که سال گذشته طرح خرید
کتاب از مشــتریانش را اجرا کرد ،امســال نیز این
طرح را از 1تیرماه تا 31شــهریورماه اجرا میکند.
طبق این طرح ،مشــتریان میتوانند در طول این
مــدت ،کتابهای نشــر افق را کــه پیشتر خریده
و خواندهانــد ،بــا یکســوم 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؛ بهشــرط آنکه کتابها،
چاپ نشــر افق و سالم و تمیز باشند.

گروه کــودک و نوجــوان انتشــارات بینالمللی
فانوس دریایــی ،پس از توســعۀ فعالیتهای خود
زبان آمریکای التین ،با
در کشــورهای اســپانیایی ِ
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
بینالمللی فانوس دریایی ،منتشــر کرد.
مؤسســۀ فرهنگیهنــری شهرســتان ادب قصد
دارد دورۀ آموزشی عناصر داســتان را برگزار کند.
در این دورۀ 10جلسهای ،هنرجویان با  10عنوان
از عناصر اصلی نگارش داســتان آشنا میشوند.
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اطالعیه رخدادهای فرهنگی

ششــمین جشــنوارۀ بینالمللی شعر انقالب در
بخشهای مســابقۀ ملی و مســابقۀ بینالمللی ،در
دیماه ،۹۵در شهر شیراز برگزار میشود.
مؤسســۀ نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران ،بــر
اســاس نتایج بهدســتآمده از تحلیــل اجتماعی
جمعیت بیســتونهمین نمایشگاه کتاب تهران ،از
رضایت 70درصدی بازدیدکننــدگان از جابهجایی
آن از مصلی به شــهر آفتاب خبر داد.
فراخــوان هفتمیــن نمایشــگاه ملــی کتــاب
دفــاع مقدس از ســوی ســازمان حفظ آثار و نشــر
ارزشهای دفاعمقدس ســپاه و بسیج اعالم شد.
تمامــی ناشــرانی کــه حداقــل  ۱۰عنــوان اثر با
موضوعــات ادبیــات پایــداری و مقاومــت ،دفــاع
مقــدس به چــاپ رســاندهاند ،میتواننــد در این
نمایشــگاه شــرکت کنند .در ضمن ،ناشــرانی که
تعداد عناوین آنها کمتر از  ۱۰عنوان اســت ،می
توانند آثار خود را توسط سایر ناشران عرضه کنند.
عالقهمنــدان بــه شــرکت در ایــن نمایشــگاه باید
مــدارک خــود را از چهارشــنبه  ۲۷مــرداد تــا
چهارشنبه  ۱۰شهریور ارسال کنند.
مســابقۀ کتــاب و زندگــی تــا پایان شــهریورماه
تمدید شــد .ضمــن اینکه تعداد شــرکتکننده در
هفتههــای یازدهم و دوازدهــم دور چهارم1209 ،
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 کتابخوانی منتشــر شــد .این مســابقۀ
کتابخوانــی بــا محوریــت خوانــدن بخشهــای
دلخواه از کتاب رؤیای نیمه شــب برگزار میشود.
 ۲۵شــهریور ،نمایشــگاه آثــار منتخــب دومین
همایــش پژوهشــی و کاربــردی هنــر و تبلیــغ بــا
محوریــت کتابآرایی در فرهنگ و تمدن اســامی
از ســوی مرکــز فرهنگــی هنــری دفتــر تبلیغــات
اسالمی حوزه علمیه قم برگزار میشود.
همزمان با رونمایی از پوســتر «دومین جشنوارۀ
ادبی خاتم» ویژۀ داســتان کوتاه ،با موضوع پیامبر
ً
رحمــت ،ایــن دوره رســما کار خود را آغــاز کرد.
رئیــس شــورای راهبردی جشــنواره خاتــم گفت:
«پارســال اعالم شــد که دومیــن دورۀ جشــنوارۀ
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«خاتم» در ســطح بینالمللی ،برگزار میشــود که
شــرایط آن محقق نشد؛ ولی تالشــمان این است
که آن را در ســطح فارسیزبانان دنیا توسعه دهیم.

شــخصی خود را با هم بهاشتراک بگذارند.
همایــش ادبی «قــدس مــا را آزاد خواهد کرد»
در تــاالر مهر حــوزه هنری ،با حضور شــاعرانی از
ایــران و کشــورهای منطقــه ،بههمــراه تجلیل از
تالشهای 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 نویســندهای که
دانشــنامه فلســطین را تألیف کرده اســت ،قرائت
شــد؛ سرلشکر پاسدار جعفری از تالشهای مجید
صفاتاج تقدیر کرد.

دبیر یازدهمین دورۀ انتخاب کتاب ســال سپاه،
از برگــزاری آئین اختتامیۀ ایــن دوره در 7مهرماه
خبــرداد و گفــت« :تاکنــون حــدود  400اثــر از
ســوی پاســداران اهل قلم ،به دبیرخانــه راه یافته
و پاســداران تا 31تیرماه فرصــت دارند آثار خود را
ارسال کنند».
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باحضــور جمعــی از اهالــی فرهنــگ اســتان
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 بههمــت پاتوق کتــاب و زندگی
شــهرکرد راهاندازی شده اســت ،قرار است محلی
باشــد برای اهالی کتاب تــا کتابهــای کتابخانۀ

چهاردهمیــن دورۀ جایــزۀ ادبــی قلــم زرین در
تــاالر مهر حوزه هنری ،بــدون برگزیده به کار خود
ً
پایان داد .در بخش داســتان بزرگســال ،مشترکا
کتاب پایان یک نقــش از جالل توکلی و ادواردو از
بهزاد دانشگر تقدیر شــدند .در بخش شعر کودک
ً
و نوجوان ،ســه کتاب مشــترکا تقدیر شدند .تلنگر
باران ســرودۀ حمیدرضا شکارسری ،در فصلهای
خانه ،سرودۀ داوود لطفالله و از نوک خودکار من
گل می چکد از سیدســعید هاشمی تقدیر شد .در
بخش شعر بزرگسال ،کتاب بهانهها سرودۀ پروانه
نجانتی از انتشــارات شهرســتان ادب تقدیر شــد.
در بخــش نقد و پژوهــش ادبی ،کتاب جســتاری

در اصالحشناســی و مبانی داستانی دفاع مقدس

از احمد شــاکری ،تقدیر شــد .در بخش داســتان
کــودک و نوجوان ،ســه کتــاب بازگرداندهشــده،
نوشتۀ انوشــه منادی ،شــاهزاده خانمی در مترو،
نوشــتۀ محدثه گودرزنیا و آخرین مرخصی ،نوشتۀ
عقیل برزگر تقدیر شدند.
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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 ،تعریفشده
نیست؛ یعنی برای
ما ،در سطح گروه،
تعریفشده نیست
که ما به چه جهتی
میخواهیم برویم و
چه پیشنهادی را قبول
کنیم و چه پیشنهادی
را قبول نکنیم و چه
کتابهایی را به آنان
معرفی نماییم
اما فکر الئیک را
بهصورتغیرمستقیم
دارند مطرح میکنند؛
فکر فمینیستی مطرح
میکنند و خیلی روی
این مسئله توجه
نمیشود؛ چون آنها
میدانند که چگونه
کار کنند و چگونه
این افکار و اندیشهها
را در لفافهای خاص
و در گفتمان خاصی
مطرح کنند که ایجاد
حساسیت نکند
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صدای عزت ایران را باید «ازفارسی» و
«بهفارسی» ترجمه کنیم
حسینشاهمرادی
است مالقات ما داد .ما هم ،مثل دفعات قبل ،بدون نیاز به هیچ تشریفات
«همین حاال تشریف بیاورید ».این پاسخی بود که دکتر آذرشب به درخو
ِ ّ
خاصی ،در گروه ادبیات عرب دانشگاه تهران ،میهمانش شدیم و او با چهرهای بشاش ،در دفتری که همیشه درش باز است ،میزبان ما شد .دکتر
عربی مقام معظم رهبری بوده است .در حین گفتوگو ،گهگاه ،گریزهایی هم میزد به شیرینیها و سختیهای ترجمه
آذرشب سالها مترجم
ّ
ِ ًِ
برای کسی که خودش کامال به ریزهکاریهای زبان عربی مسلط است .این استاد زبردست ادبیات عرب که آثار درخشان فراوانی از متفکران
توی ترجمه و همچنین بایدها و نبایدهای این حوزه برایمان گفت .این
ایرانی را به عربی ترجمه کرده و در اختیار عربزبانها قرار داده است ،از هزار ِ
گفتوگو را در ادامه میخوانید.
مسئلهای که ناشران در حوزۀ نشر ،شدیدا ًبا آن درگیر هستند،
مسئلۀ ترجمه اســت؛ چه ترجمه از فارسی و چه ترجمه به
فارســی .ارزیابی شما از کتابهای ترجمه ،بهلحاظ 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 بههمین جهت ،هر کس اگر
کتابی را برای ترجمه مناسب ببیند ،ترجمه میکند؛ اما
با چه هدفی! بهنظرم جهت مشــخصی برای کل جریان
ترجمه تعریف نشده است ،بلکه بهطور ذوقی و فکری و
خلقالساعة ،اتفاق میافتد.
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 ،تعریفشده
نیست؛ یعنی برای ما ،در سطح گروه ،تعریفشده نیست
کــه به چه جهتی میخواهیم برویم و چه پیشــنهادی
را قبــول کنیم و چه پیشــنهادی را قبول نکنیم و چه
کتابهایی را به آنان معرفی نماییم .آنها به نمایشــگاه
کتاب میروند و کتابی را پیدا میکنند که به نظرشــان
میرسد برای ترجمه ،خوب و آسان است .ترجمه میشود
و گاهی هم ناشری را پیدا میکنند و آن را چاپ میکنند.
میتوانم بگویم بازار ترجمه ،بازار آشفتهای است و جهت
ندارد.
بهنظر میرسد 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

تمام کارهایش جهتدار است و میخواهد به یک جهت
معین و به نتیجۀ خاصی برســد و هدف خاصی را دنبال
میکند.
االن احساس میکنم 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 بهطور اتفاقی کتابی را میپسندند و ترجمه میکنند؛
البتــه به دالیلی که عــرض میکنم ،ما مدتهاســت
مترجمان برجسته و خاص نداریم.
بهنظرم میرسد بازار ترجمه ،بازار آشفتهای است و
گاهی ،بعضی از کتابهایی که ترجمه میشود ،محتوای
مذهبی ندارد و گاهی ضدمذهب است .ممیزی در وزارت
ارشــاد وجود دارد؛ منتها این ممیزیها برای یک سری
مسائل خاص منظور شده است؛ اما فکر الئیک را بهصورت
غیرمستقیم دارند مطرح میکنند؛ فکر فمینیستی مطرح
میکنند و خیلی روی این مسئله توجه نمیشود؛ چون
آنها میدانند که چگونــه کار کنند و چگونه این افکار
و اندیشــهها را در لفافهای خاص و در گفتمان خاصی
مطرح کنند که ایجاد حساسیت نکند.
بههمیــن جهــت ،گاهی کتابهایــی که ترجمه
میشود ،به نظرم انحرافی است و گاهی مضر نیست؛ ولی
خب مفید هم نیست.
من خیلی عالقهمند هستم مرکزی ایجاد شود و ما
دنبال این موضوع هســتیم و سعی میکنیم با همکاری
چنــد دانشــگاه ،کار ترجمــه را تعریف کنیــم و برای
مترجمین ،هدف مشخص کنیم؛ البته این هدف تحمیلی
نیست .میخواهیم بگوییم چنانچه شما میخواهید کار
سازنده و خروجیدار داشته باشید ،هدف و مقصدی برای
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خودتان معین کنید؛ اگر خودتان مقصدی ندارید ،مقصد
ما این اســت .مث ً
ال فرض کنید بعضی از مسائل مهم در
جهان ،صورت میگیرد .اینجا در ترجمه ،خیلی به آنها
توجه نمیشود؛ مث ً
ال تمدنسازی علوم اسالمی که آقا آن
را مرتب مطرح میکند ،در جهان عرب و اروپا ،خیلی رواج
دارد و دربارۀ آن صحبت شــده؛ ولی کتابهای چندانی
از این موضوع ترجمه نشــده اســت .زمانی مقالهای از
شخصیتی مانند مالکبننبی نوشتم و خدمت مقام معظم
رهبری دادم .ایشان گفتند :این شخصیتی است که ما از
دیرباز با او آشنا هستیم و دربارۀ مسئلۀ تمدنسازی ،خیلی
فکر منظمی دارد .مالکبننبی ،شخصیتی الجزایری است
و االن کتابهایش را در فرانسه مینویسد و به زبان عربی
ترجمه میشود؛ ولی به فارسی ترجمه نشده است و کمتر،
او را میشناسند.
مث ً
ال در آمریکا ،عدهای از مسلمانان جمع شدهاند و
جریانی را برای اسالمیکردن معرفت ایجاد کردهاند؛ یعنی
روانشناســی ،تاریخ ،حتی جغرافیا و نیز انسانشناسی.
بر اساس مفاهیم اسالمی ،سعی میکنند مطالب را ارائه
بدهند و افــرادی که آنجا کار میکنند ،افراد متخصص،
صاحبنظــر ،خبره و عال ِم هســتند؛ این موضوع کمتر
ترجمه شده یا اص ً
ال ترجمه نشده است .در انگلیس ،یک
بچه حزباللهی خوب ،استاد دانشــگاه است و جریانی
را اداره میکنــد که نوآوریهای مســلمین در تاریخ را
معرفی میکند که مسلمانان در تاریخ ،چه نوآوریهایی
داشتهاند .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 سلیمالحســنی که اصلیت او عراقی است و
از بچهمســلمانهای متعهد و درجه یک است و ...از این
جریانات و افکار و اندیشــهها در جهان وجود دارد؛ ولی
کمتر به آنها توجه شده است که به زبان فارسی ترجمه
شود.
در ترجمۀ فارســی به عربی ،یکی از ارگانهایی که
در این زمینه خوب کار میکند ،بچههای حزباهلل لبنان
هستند .آنها در قالب یک مؤسسۀ چاپ و انتشار و کارهایی
که در ایران انجام شده است ،سعی میکنند به زبان عربی
ترجمه کنند و کار درستی انجام میدهند؛ منتها بهنظرم
برای ارضای خودشان این کار را انجام میدهند و بهعبارتی
دیگر ،برای ارضای بچههای حزباهلل این کار را میکنند
نه برای مخاطب عمومی؛ یعنی ذوق آنها ایجاب میکند
این کتاب را ترجمه کنند و ذوق خودشان و مجموعهشان
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 زبانهای مختلف دنیا داریم؛ البته بهنظر میرسد بعد
از شهید مطهری ،برای تولید چنین کتابهایی که پیام

فراملیتی و گفتمان انسانی داشته باشد ،وقفهای حاصل
شد.
اخیرا ً احساس میکنم جوانهایی در مراکز پژوهشی
قم ،مشغول کارهای خوبی هستند و با سطح زمانه مطلب
میگویند و مفید است .گفتمانشــان میتواند گفتمان
فراملیتی و انسانی باشد؛ ولی در ترجمه ،به آن توجه نشده
و رعایت نمیشــود و کسی ایران را نمیشناسد .خالصه
من تصویر بینظمی در مسئلۀ ترجمه دارم و کوتاهیهای
متعددی در این مسئله وجود دارد .یکی از مسائل دیگری
که در مســئلۀ ترجمه وجود دارد ،تقویت مترجم درجه
یک است.
قبل از این ،مسئلهای را پیرو بحث قبلی شما بگویم :چند سال
پیش در شمال آفریقا و جنوبغربی خاورمیانه تحت عنوان
«بیداری اسالمی» اتفاقی افتاد؛ بهمحض اینکه این اتفاق روی
داد ،بحثهایی 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
بحثها و آن زمان آقا خیلی محکم ایستادند و گفتند :قطع ًا
بیداری اسالمی است؛ به فالن دالیل.
اگر با این تحلیل موافق هستید ،ما در جایگا ِه ایران و مجموعۀ
دانشمندان و عالمان و اهل علم ایران ،برای بیداری اسالمی چه
کاری میتوانستیم 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 آنها نرسیده و آیا این
مستلزمترجمهاست؟

مــا آن زمان دو کار میتوانســتیم انجــام بدهیم:
یکی میراثهای اسالمیانقالبی خودشان را احیا کنیم؛
مث ً
ال در تونس ،شــخصی داشتیم به نام ابوالقاسم شابی،
شاعر ،متفکر و نویسنده که شخصیت عجیبی است .این
شخصیت جزء شخصیتهایی است که باید کارهای او به
زبان فارسی ترجمه شــود .این جوان 26ساله فوت کرد
و میراث بیدارکنندۀ عظیم و جهتدار و اسالمی بهجای
الح َیـات،
گذاشت که یکی از اشعارش «اذا
الشعب یَو َماً َأرا َد َ
ُ
َـدر» بود و بهصورت شعار در تونس
یب الق َ
َفال ب ُ َّد ْ
أن یَ ْستَجِ َ
درآمــد .در زمان این نهضت ولی ،اوالً خود تونســیها با
ریشههایفرهنگیخودشانآشنانیستند؛بههمینجهت،
وقتــی در مقابل عوامل بازدارنده قرار گرفتند ،وا رفتند و
عقبنشینیکردند.
مسئلۀ دیگر اینکه ما اوالً ،میتوانستیم کاری بکنیم
که ریشههای فرهنگی آنها را زنده کنیم .مث ً
ال در مصر،
بعد از قیامش ،متأســفانه جهتش بهســمت عربستان
سعودی و آمریکا رفت؛ درحالی که ما میتوانستیم افکار
و اندیشههای ســیدقطب را که مقاالت متعددی به نام
اســام آمریکایی دارد ،اشاعه دهیم و معرفی کنیم و به
آنها بگوییم« :مواظب باشید دنبال اسالم آمریکایی نروید
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در آمریکا ،عدهای
از مسلمانان جمع
شدهاند و جریانی را
برای اسالمیکردن
معرفت ایجاد کردهاند؛
یعنی روانشناسی،
تاریخ ،حتی جغرافیا و
نیز انسانشناسی .بر
اساس مفاهیم اسالمی،
سعی میکنند مطالب را
ارائه بدهند و افرادی که
آنجا کار میکنند ،افراد
متخصص ،صاحبنظر،
خبره و عال ِم هستند؛
این موضوع کمتر
ترجمه شده یا اص ً
ال
ترجمه نشده است

در ایران ،آثار
خوبی داریم؛ ولی
احتیاج به ترجمه به
زبانهای مختلف دنیا
داریم؛ البته بهنظر
میرسد بعد از شهید
مطهری ،برای تولید
چنین کتابهایی که
پیام فراملیتی و گفتمان
انسانی داشته باشد،
وقفهای حاصل شد
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ما در معرفی
افکار و اندیشههای
اصلیمان کوتاهی
میکنیم .االن
آقای خامنهای در
عنوان یک
ایران ،به
ِ
شخصیت سیاسی،
معرفی شده است.
منظومۀ فکری
ایشان ،توجه ایشان
از سالهای 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؟ بهنظرم روی
آن کار نشده است
و متأسفانه ،اگر االن
میخواهیم دربارۀ
ایشان صحبت کنیم،
گویی میخواهیم
دربارۀ یک شخصیت
سیاسی صرف صحبت
ِ
کنیم و میخواهیم
تبلیغ حکومتی کنیم،
نهتنها در خارج،
بلکه در ایران هم
همینگونه است
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توگو
پروندۀ ویژه  /گف 

و اسالم صحیح این است».
بنابراین ،یک مقدار میراث گرانبها و بیدارکننده و
رهنمودکننده در شمال آفریقا بود .ما باید سریع دربارۀ آن،
کار کرده و آن را منتشر میکردیم که نشد .ثانیاً ،کارهایی
که اینجا میتوانســتیم انجام بدهیــم ،مث ً
ال کتابهای
االن
برای
که
شــهیدمطهری ،کتابهای علی شریعتی
ِ
دولت ما ،بعد از برپایی دولت اسالمی تناسبی ندارد؛ ولی
برای آنها تناسب دارد .اتفاقاً من سفری به الجزایر رفته
بودم ،دیدم یکی از رسالههایی که آنجا پیشنهاد میشود،
دربارۀ افکار و اندیشههای شریعتی است .به آنها 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 نمیشناسید ».یک سخنرانی یکساعته
دربارۀ شهید مطهری برایشان کردم و در نتیجه ،رساله
تغییر کرد به افکار شهید مطهری».
بنابراین ،ما در معرفی افکار و اندیشههای اصلیمان
عنوان
کوتاهی میکنیم .االن آقای خامنهای در ایران ،به ِ
یک شخصیت سیاسی ،معرفی شده است .منظومۀ فکری
ایشان ،توجه ایشان از سالهای 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؟ بهنظرم روی آن کار نشده است
و متأســفانه ،اگر االن میخواهیم دربارۀ ایشان صحبت
سیاسی
کنیم ،گویی میخواهیم دربارۀ یک شخصیت
ِ
صرف صحبت کنیم و میخواهیم تبلیغ حکومتی کنیم،
نهتنها در خارج ،بلکه در ایران هم همینگونه است.
خواســتم بگویم ما خودمان را در برابر بهار عربی
یا بیداری اســامی آماده نکرده بودیم .به نظر میرسد
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 میوهاش
را بچینند .حرکت به نام دین و اسالم و به نام ضدآمریکا
و ضداسرائیل بود؛ ولی متأسفانه میوههایش را آمریکا و
اسرائیل چید و به نظرم ،حسابشده بود و اتفاقی نبود.
در نتیجه ،عربستان سعودی که سمبل عقبافتادگی
و اســام آمریکایی بود ،یکدفعــه در جهان عربی وارد
صحنه شــد و بنعلی 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 حقبهجانب شد .آنها به عربستان حق
میدهند و اینها حسابشده بود و ما از پیشبینی آینده
عقب هستیم .بههمین جهت ،نمیگویم بیداری اسالمی
از بیــن رفت؛ ولی تاکنون فعــ ً
ا میوههایش را دیگران
چیدهاند.

با توجه به اینکه بیداری اسالمی مثالی است برای اینکه بدانیم
ما در اینجا داشــتههایی از معارف اسالم و از معارف انقالب
داشتهایم که اگر اینها بهدست مسلمانان جهان بیفتد و آنها
بتوانند از محصول آن اســتفاده کنند ،میتواند منشأ اثرات
خوبی شود .ظرفیتهای ما چیست؟ یعنی نیاز آنها چیست؟
در حوزههای دیگر ،ما چه جذابیتی داریم؟

مهمترین جذابیتی که داریم ،صدای عزت اســت .یکی
از مشکالت عمومی امروز مردم ،احساس ذلت است که
آمریکا آنها را ذلیل میکند .اسرائیل و نظامها دارند آنها
را ذلیل میکنند .صدای عزت از هر جا شنیده شود ،مردم
شــدیدا ً مجذوب آن میشوند و ما صدای عزت را بهنحو
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 عقبنشینی و احساس ذلت
میکردند ،بهسمت انقالب اسالمی ایران آمدند؛ بهخاطر
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 میشود
این صدای عزت را بهنحوی ،محدود کنند.
مثــ ً
ا موضع جمهوری اســامی در برابــر پروندۀ
هســتهای ،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،
بهمعنــای کنارزدن عزتمان نیســت و در دنیا ،این گونه
تبلیغ کردند که این خالف صدای عزت بوده و بهمعنای
عقبنشینی است .ما باید در این زمینه کار کنیم .وقتی
حزباهلل بر اسرائیل پیروز شد ،سیدحسن نصراهلل در دنیا
حرف اول را میزد؛ بهخاطر اینکه صدای عزتی برخاست
و خوشبختانه این صدای عزت با ایران پیوند خورده است
و اگر از حزباهلل تمجید میشود ،گویی از ایران تمجید
میشود و این خود ،فرصت عظیمی برای ایران است.
االن ببینید برای حزباهلل چه کردند؟ مسئلۀ سوریه
را بهوجود آوردند که سعی کردند در سوریه ،جایگاهی را
که حزباهلل در جهان داشت ،از بین ببرند و وجود حزباهلل
عنوان جنگ شیعه و سنی اعالم کردند.
را در سوریه ،به ِ
مســئلۀ عزت و کرامت ،مســئلۀ مبارزه با استکبار
جهانی ،سوژۀ بسیار عظیمی است که میتواند دل مردم
سرخورده را بهسمت ما جذب کند .میدانید ،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 اعتقادیاش ،در دنیا وجود ندارد

صدای عزت ایران را باید «ازفارسی» و «بهفارسی» ترجمه کنیم

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 مث ً
ال فرض کنید حمایت از فلسطین از سوی
ایران را میخواهند روزنهای معرفی کنند که میخواهد
به جهان عرب نفوذ کند؛ یعنی قصد دارند تعهد مکتبی
عنوان منافع معرفی کنند .ما باید روی این مســئله
را به ِ
کار کنیم.
شــما نکتهای فرمودید که ما مدتهاست مترجم برجسته
نداریم؛ چرا؟

ترجمه هنر است و هنر احتیاج به ذوق هنری دارد .این
ذوق هنری یا باید در افراد بهصورت طبیعی ایجاد شود؛
مانند آقای احمد آرام که نه لیسانس و نه مدرک ترجمه
داشت .این عالقه و ذوق است .ولی ما نمیتوانیم 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 مث ً
ال کتابی که من در دانشگاه مینویسم 20 ،امتیاز
دارد؛ ولی وقتی ترجمه میکنم 2 ،امتیاز دارد؛ یعنی کار
ترجمه کار آسانی نیست و کار آسانتری از تألیف نیست؛
یعنی عالوه بر فکر و مطلب ،ذوق و هنر میخواهد؛ یعنی
ترجمه فکر و هنر و ذوق است؛ درحالی که تألیف ،فکر و
اندیشه و قلم است.
برای من اتفاق افتاده اســت کتابــی را که ترجمه
میکنــم ،میرود بیروت و نام مترجم را حذف میکنند؛

چون کتابی که نوشته شــده باشد ،برای مردم جذابتر
است تا کتابی که ترجمه شده باشد .بنابراین ،نام مترجم را
تاریخ شهید مطهری را در
حذف میکنند؛ کتاب جامعه و ِ
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.
مدتهاست که خیلی مبتذل شده است؛ یعنی اگر به من
بگویند« :مترجــم» ،به من برمیخورد؛ ولی خوشبختانه
اخیرا ً تاحدی ،هدایت شــده است؛ مث ً
ال در جایزۀ فارابی
بخشی را برای مترجم برتر گذاشتند که بهاشتباه ،بنده
را به عنوان مترجم برتر معرفی کردند .مث ً
ال در دانشکدۀ
عالمه طباطبایی ،برای قدردانی و تقدیر و ارج دادن ،به
مترجمین پیشکسوت توجه میشود که باز بهاشتباه ،بنده
را معرفی کردند .لذا بــرای ارجنهادن به جایگاه مترجم،
حرکتهایی دارد انجام میشود.
ایــن موضوع درحال صورتگرفتن اســت و ما هم
داریم روی آن کار میکنیم .بنده معتقدم آوردن دانشجو
برای لیســانس و فوق لیسانس ترجمه ،جواب نمیدهد؛
چون وقتی برای گرفتن مدرک میآید ،هدف مشــخص
ق ُکشی میشود و ما میخواهیم خارج از این
اســت و ذو 
محدوده ،کار دانشــگاهی کنیم و بین دانشگاههایی که
رشتۀ ترجمه دارند ،از افرادی که در دانشگاهها هستند یا
خارج از دانشگاه ،کالسهایی برای تربیت مترجم واقعی،
نه مترجم مدرکی ،تشکیل دهیم و در این زمینه ،سعی
میکنیم و البته نیاز داریم که در دانشــگاهها و خارج از
دانشگاهها حمایت شویم .االن مترجم وزارت امور خارجه
یکی از کمترین ردههای شغلی آنجاست .این مسئله باید
تغییرکند.
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ترجمه هنر است
و هنر احتیاج به ذوق
هنری دارد .این ذوق
هنری یا باید در افراد
بهصورت طبیعی ایجاد
شود؛ مانند آقای احمد
آرام که نه لیسانس و نه
مدرک ترجمه داشت.
این عالقه و ذوق است.
ولی ما نمیتوانیم 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 نمیدهد؛
چون وقتی برای
گرفتن مدرک میآید،
هدف مشخص است
ق ُکشی میشود
و ذو 
و ما میخواهیم خارج
از این محدوده ،کار
دانشگاهی کنیم و بین
دانشگاههایی که رشتۀ
ترجمه دارند ،از افرادی
که در دانشگاهها
هستند یا خارج از
دانشگاه ،کالسهایی
برای تربیت مترجم
واقعی ،نه مترجم
مدرکی ،تشکیل دهیم
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باید مؤسسهای
وجود داشته باشد
که هیچ کتاب
ترجمهشدهای
چاپ نکند؛ مگر
اینکه دارای معیار و
استاندارد و موازین
خاصی باشد که بشود
آن را چاپ کرد.
گمان میکنم ارشاد
باید این کار را بکند
و زمانی که مجوز
کتاب ترجمهشده
را میدهد ،نه فقط
از نظر محتوایی و
تعهدی ،بلکه از نظر
فن ترجمه ،باید
کیفیت داشته باشد

گفتمانهایی
شبیه گفتمان ما در
جهان اسالم که مؤید
گفتمان ماست ،باید
ترجمه کنیم؛ مث ً
ال
گفتمان ضدآمریکایی،
ضداسرائیلی ،گفتمان
بیداری اسالمی،
گفتمان وحدت
اسالمی که خیلی
مسئلۀ مهمی است
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توگو
پروندۀ ویژه  /گف 

در بعضی از کشــورها ،اطالع دارم خیلی به ترجمه
اهمیت میدهند و این اهمیتدادن ،به انســان روحیه
میدهد و میفهمد جایگاهی دارد .یعنی االن دوســت
ندارم فرزندانم بگویند پدرم مترجم اســت! [میخندد]
یعنی ذهنیت عمومی خیلی در این باره خوب نیســت.
بههمیــن 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 میکنند ،بهخاطر وجود
این بازار آشفتۀ ترجمه است.
باید مؤسســهای وجود داشته باشد که هیچ کتاب
ترجمهشــدهای چاپ نکند؛ مگر اینکــه دارای معیار و
استاندارد و موازین خاصی باشد که بشود آن را چاپ کرد.
گمان میکنم ارشاد باید این کار را بکند و زمانی که مجوز
کتاب ترجمهشده را میدهد ،نه فقط از نظر محتوایی و
تعهدی ،بلکه از نظر فن ترجمه ،باید کیفیت داشته باشد.
بهنظرم ،ما میتوانیم درجۀ ترجمه را افزایش دهیم و مانند
سابق ،مترجمان خوبی بهوجود بیاوریم.
در کشورهای مختلف ،موضوعات و محتواهای خوبی وجود دارد
که ممکن است بهدرد ما بخورد .بههرحال ،کشورهای مختلف،
فرهنگها و نقاط قوت محتوایی ویژهای دارند که کشورهای
دیگر میتوانند از آن استفاده کنند.
بهنظر شما در حوزۀ کشــورهای عربی و در میان متفکران و
فرهیختگان این کشورها ،چه محتوایی وجود دارد که میتوان
آنها را به فارسی ترجمه کرد؟

چند محور بیان میکنم که نیاز داریم از بیرون بهسمت
کشورمان منتقل شود؛ یکی مسئلۀ شناخت حقیقی ایران
است .ما گاهی فکر میکنیم دنیا ضدایران در حال حرکت
اســت؛ بهخاطر تبلیغات زیاد ضدایرانی در شــبکههای
ماهوارهای و رســانهها ،افکار عمومی جهــان ضدایران
است؛ درحالی که بهترین کتابها و مهمترین کتابها

از مهمترین شخصیتها در تجلیل از مواضع ایران و امام
و روند کار جمهوری اســامی ایران نوشته میشود .این
خیلی مهم است که برای ایرانیان ترجمه شود که احساس
نکنند فقط خودشان صحبتی را میگویند و دنیا و جهان،
صحبت دیگری میکند؛ نه ،بفهمند که دنیا هم حرفهای
ایران را فهمیده است.
گفتمان دیگران را که مشابه گفتمان ماست ،ترجمه
کنیم؛ مث ً
ال گفتمان ضدآمریکایی .ما فکر میکنیم فقط
ما گفتمان ضدآمریکایی داریم؛ درحالی که دنیا هم این
حرف را میزند .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 .آنقدر فلسطین زیاد است
که لبنان را حذف کرد و االن فقط روی فلســطین کار
میکند .کتاب ضخیمی شده است؛ فلسطینیان دربارۀ
آمریکا چه نظری دارند؟ گاهی میشنویم که میگویند
دنیا بهسمت آمریکا رفته است .چرا ما نرویم؟ درحالی که
دنیا ضدآمریکا و علیه آمریکاست.
گفتمانهایی شبیه گفتمان ما در جهان اسالم که
مؤید گفتمان ماســت ،باید ترجمه کنیم؛ مث ً
ال 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 میشود که آنها در زمینۀ
وحدت اسالمی حرف دارند .مث ً
ال گفتمان روز اسالم ،یعنی
معرفی اسالم بر اساس مفاهیم روز که ما به این نیاز داریم.
ببینید عربها 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 میبینید
ترجمۀ آن در لبنان یا در قاهره صورت گرفته و منتشــر
شده اســت .اینها از افکار عمومی جهان اطالع دارند و
در مقابل این افکار عمومی ،موضع درست و بهروز دارند،
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نه موضع عقبمانده؛ چون خودشان بهروز هستند .یعنی
مسلمانان متعهد جهان عرب نسبت به ما ،بهروزتر هستند؛
نسبت به مســائلی که نیاز است و کتابهای زیادی هم
برای معرفی اسالم بر اساس نیازهای روز نوشتهاند .خدا
شهید مطهری را رحمت کند؛ زیاد دنبال این مسئله بود
و میگفت« :اسالم را براساس نیازهای روز معرفی کنید».
جزوهای در این باره نوشته است که من قبل از انقالب ،با
عنوان اسالم و نیازهای روز ترجمه و چاپ کردم.
این مسئله مهم است؛ آنها کارهای خیلی خوبی
برای معرفی اسالم ،متناسب با نیازهای روز انجام دادند؛
ولی ما باید از آنها 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 زدهایم؛ چون افکار و اندیشــهها و
کتابهای آنها بهسرعت منتقل میشود.
مشــکلی که ما در ایران داریم ،مســئلۀ «قومیت و
اسالمیت» است .گویا میخواهند بین اسالمیت و قومیت،
تضاد ایجاد کنند .شما یا مسلمان هستید یا ایرانی هستید!
مسلمان ایرانی هستیم .این مسئلۀ تضاد بین قومیت و
ما
ِ
اســامیت در جهان عرب ،از  80سال 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 اســام و کار دیگری انجام ندادهاند و االن
بر سر زبان بچهها ،مسئلۀ تضاد بین قومیت و اسالمیت
وجود دارد.
به نظرم این یکی از محورهای مهمی اســت که ما
میتوانیم از جهان اسالم به ایران منتقل کنیم .مث ً
ال یکی از
کارهای زیبایی است که باید اینجا معرفی شود ،کارهایی
که جهان عرب دربارۀ شــعرا و ادبای ایران انجام دادهاند.
مث ً
ال عبدالوهاب عزام ،شــخصیت بسیار واالیی است که
باید به ایرانیان معرفی شود؛ چون بزرگترین خدمت را به
ادبیات فارسی و فرهنگ ایران کرده است؛ آن هم با دید
متعهدانۀ اسالمی و با دید مکتبی .بنیانگذار گروههای
فارسی در مصر هم ایشان بود .االن کل دانشگاههای مصر،
زبان و ادبیات فارسی دارد .بعضیها تا سطح فوق لیسانس
و بعضیها تا سطح دکتری هم وجود دارد و پایهگذار تمام
این گروهها 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 میکنند،
نسل پنجم هستند؛ ادامۀ نسلی که او تربیت کرد؛ ولی او را
نمیشناسیم! و این خیلی مهم است که ایرانیها بفهمند
در قاهره ،این همه به ادبیات فارســی اهمیت میدهند.
اینطور خودشــان قطعاً هم توجه بیشتری میکنند و

هم احســاس میکنند باید به ادبیات عرب توجه کنند؛
همانطور که آنها به ادبیات فارسی توجه دارند.
بنابراین ،شنیده میشــود که میگویند چرا ما به
ادبیات و زبــان عرب توجه داریم؟! اما آنها به ادبیات ما
توجهی ندارند .نــه ،آنها توجه دارند ،ما خبر نداریم .در
عربستان سعودی ،کل دانشکدههایشان 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 ،سالها کنار آقا بودید و کمک میکردید .از خاطرات
این سالها چیزی هست که برایمان بگویید؟

خاطرات زیادی دارم؛ ولی االن حضور ذهن ندارم .کسی
که با آقا عربی کار میکند ،دردسرش خیلی زیاد است؛
چون ایشان خیلی به زبان عربی مسلط هستند .من ترجمه
میکنم؛ ولی وقتی ایشان ترجمه را میخوانند ،خیلی از
کلمات را تغییر میدهند و خوب هم تغییر میدهند و این
نشاندهندۀ تسلط ایشان به زبان عربی است.
گاهی یک کلمه ترجمه میکنم و ایشان میگویند:
«به نظرم این کلمه درست نیست» .میگویم« :آقا ،درست
اســت ».میگویند« :خودت صاحبنظر هستی؛ درست
اســت ».بعدا ً میفهمم نه ،درست نیست و حرف ایشان
درست است [میخندد]
خاطرۀ دیگر اینکه ایشان گاهی مطلبی را مینویسد
و یکی ،دو بیت شــعر به مطلب اضافه میکنم که خود
ایشان میدانند و میگویند« :اضافه کردی؟ خیلیخب».
آن وقت خودشان بدون این شعر میخوانند؛ ولی من در
ترجمه ،با شعر میخوانم و وقتی آقایان میآیند با ایشان
صحبت کنند ،میگویند« :آقا احسنت ،دو بیت شعر هم
گفتهاید!» [میخندد] خودشان هم به من میگویند« :من
اص ً
ال نگفته بودم.
من چون خیلی با روال و آهنگ آقا آشــنا هستم،
ترجمۀ همزمان میکردم .بعضیها میگفتند« :خب ،آقای
آذرشــب از رو ترجمه میکند ».یکی از اساتید اینجا بود.
یک نفر به او گفت که آقای آذرشب از رو ترجمه میکند.
او هم گفت« :بنده خدا! خود آقا از روی نوشــته صحبت
نمیکند .چطور آقای آذرشب از رو ترجمه میکند؟» چون
در زبان عربی ،فعل اول میآید نه آخر .وقتی آقا صحبت
میکند ،من میدانم چه فعلی میخواهد بهکار ببرد ،روال
کار را میدانم و بهکار میبرم و احساس میشود من جلوتر
از آقا ترجمه میکنم و آنها فکر میکنند که من از روی
متن ،ترجمه میکنم.
آقــا هم لطف خاصی دارند و گاهی در محافل ،من
متوجه کلمهای نیستم و ایشان تصحیح و اضافه میکنند
که این هم از الطاف ایشان است.
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مسلمانان متعهد
جهان عرب نسبت به
ما ،بهروزتر هستند؛
نسبت به مسائلی که
نیاز است و کتابهای
زیادی هم برای معرفی
اسالم بر اساس نیازهای
روز نوشتهاند .خدا
شهید مطهری را رحمت
کند؛ زیاد دنبال این
مسئله بود و میگفت:
«اسالم را براساس
نیازهای روز معرفی
کنید».

عبدالوهاب عزام،
شخصیت بسیار واالیی
است که باید به ایرانیان
معرفی شود؛ چون
بزرگترین خدمت را
به ادبیات فارسی و
فرهنگ ایران کرده
است؛ آن هم با دید
متعهدانۀ اسالمی و با
دید مکتبی .بنیانگذار
گر وههای فارسی در
مصر هم ایشان بود.
االن کل دانشگاههای
مصر ،زبان و ادبیات
فارسی دارد .بعضیها
تا سطح فوق لیسانس
و بعضیها تا سطح
دکتری هم وجود دارد
و پایهگذار تمام این
گر وهها ایشان بود
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

گفتوگو با دکتر محمدحسن قدیری ابیانه
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مخرب فرهنگی کتاب را
مترجم باید آثار
ِ
برطرف کند
حسام آبنوس

شناخت مخاطب
در رابطه با طرح
مسائل اسالمی مهم
است که متأسفانه در
میان کسانی که برای
تبلیغ اعزام میشوند،
این نکات رعایت
نمیشوند؛ ولی اگر
فهم درستی از باور و
فرهنگ مخاطب وجود
داشته باشد ،میتوان
امید به اثرگذاری
موضوع داشت
یکی از هنرهای
شهید مطهری این
بود که تالش میکرد
مسائل قرآنی و اسالمی
را در قالب داستان
برای مخاطب خود بیان
کند و مخاطب نوجوان
را با این موضوعات
درگیر میکند

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

محمدحسن قدیری ابیانه ،مدیر انجمن نخبگان جهان اسالم و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا است .او تجربههای ارزشمندی از
مواجهه با مردمی دارد که مخاطبان بالقوۀ پیام انقالب اسالمی بهشمار میآیند .او که خود ،اهل کتاب است ،از اقتضائات تولید اثر برای
مخاطبان برونمرزی و نیاز آنان به محتوا سخن میگوید .در ادامه ،گفتوگوی ما را با او میخوانید.
در زمینۀ کتاب ،چه ظرفیتهایی در آنسوی مرزها وجود دارد
که ما در امر ترجمه به آنها بیتوجه هستیم و توجه به آنها
منجربهموفقیتمانخواهدشد؟

زمینههــای متعددی وجود دارد که میشــود کار کرد.
موضوعات مذهبی یکی از آنهاســت .وقتی مترجمی
میخواهد متنی را مث ً
ال به زبان اســپانیایی ترجمه کند،
میخواهد از وقتش بهنحو احسن استفاده کند و از همین
رو ،سراغ آثار بزرگان میرود و این درحالی است که وقتی
کسی در ایران میخواهد در موضوعی ،مث ً
ال در فقه مطالعه
کند ،نیاز به یک سلسله ذهنیتهای 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 آنها نمیخورد و ترجمۀ آن برای مخاطب
غیرایرانی ،کمکی به فهم آنها از اســام نمیکند؛ مگر
برای کسانی که در این حوزه بهصورت تخصصی مشغول
تحصیل هستند.
وقتــی در ایران کســی میگوید« :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 نمیآید
یا گاهی در نقد و محکوم کردن یزید گفته میشــود که
او ســگباز و اهل شــرابخواری بود .خب این مسئله در
خارج از ایران و جهان اسالم امر ناپسندی تلقی نمیشود.
لذا شناخت مخاطب در رابطه با طرح مسائل اسالمی مهم
اســت که متأسفانه در میان کسانی که برای تبلیغ اعزام
میشوند ،این نکات رعایت نمیشود؛ ولی اگر فهم درستی
از باور و فرهنگ مخاطب وجود داشته باشد ،میتوان امید
به اثرگذاری موضوع داشت.

بیان برخی نکات برای روز اول اسالمآوردن نیست و باید
بهمرور مطرح شــود و اگر در زمان مناسب مطرح نشود،
ممکن است اثر عکس بهجای 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 راههایی برای شناسایی آنها
وجود دارد؟

اگر بخواهیم دست به ترجمه بزنیم باید از افراد بومی که
زبان مقصد ،زبان مادریشــان باشد ،استفاده کنیم؛ زیرا
آنهایی که در ایران زبان میدانند ،شاید ترجمه را بدانند؛
ولی فرهنگ کشور مقصد را نمیدانند و طبیعتاً افراد بومی
بهترمیتوانندترجمهکنند.
یکی از هنرهای شهید مطهری این بود که تالش میکرد
مسائل قرآنی و اسالمی را در قالب داستان برای مخاطب
خود بیان کند و مخاطب نوجوان را با این موضوعات درگیر
میکند 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 ترجمهای نیز به این نکته
توجهکنیم.
یکــی از نیازهای ما در خارج از کشــور که هنوز بر طرف
نشده ،این است که فرد تازهمسلمانشده هیچ ابزاری برای
یادگیری نمازخواندن به زبان ساده دردسترس ندارد .فردی
که عربی نمیداند و در تلفظها هم دچار مشــکل است،
چطور باید نمازخواندن را شروع کند .کتابهایی که ترجمه
شده و نماز را آموزش میدهد ،با ذکر تمام مستحبات ،نماز
را گفتهاند؛ درصورتی که بــرای این فرد باید حداقلها و
ضروریات بیان شده باشد .مانند بازیهای کامپیوتری که

مترجم باید آثار مخربِ فرهنگی کتاب را برطرف کند

مرحلهبهمرحله دشوار میشود و از همان ابتدا ،با دشواری
مرحلۀ آخر روبهرو نمیشود .در مسائل دینی ،افرادی که
محصول تولید میکنند ،طوری کار میکنند که انگار برای
یک بچه مسلمان اثر تولید میکنند و نیازهای مخاطب را
نمیبینند.
ما باید برای توریست غیرمسلمانی که میخواهد به ایران
بیایــد ،دربارۀ حجاب توضیح دهیــم و علت رعایت آن و
فلسفهاش را برایش تشریح کنیم .من ندیدم کسی یا جایی
به توریستهایی که به ایران سفر میکنند ،توجه کند و
روی آنهــا کار کند و اغلب ،برای افرادی محصول تولید
میشود که در خارج از ایران زندگی میکنند .ما باید کاری
کنیم تا یک توریست در ایران ،کتابهایی 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 شدهایم .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
دستگاهها رقابت ایجاد میشــود 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 ،هیچکس حاضر نیست پای کار بیاید.
همانطور که در ترجمۀ زینسو باید به اقتضائات فرهنگی کشور
هدف توجه شود ،در ترجمۀ زانسو نیز باید این مسائل رعایت
شود؛ ولی اگر قرار باشد یک اثر غیرایرانی در ایران مجوز انتشار
پیدا کند ،باید ایرانیاسالمی شود و خب ،شاید دیگر اثری از
اصل کار نماند .پیشنهاد شما برای این مسئله چیست؟

رعایت فرهنگ کشــور در ترجمه باید صــورت بگیرد؛
همانطور که فیلمها را برای پخش باید سانسور کرد که
گاهی با سانسور بخشی از بدن بازیگر ،فیلم قابلیت پخش

پیدا میکند .در کتاب نیز وضع به همین شــکل است.
ضمن اینکه باید در میان مردم به واســطۀ کار فرهنگی
یک نوع مصونیت ایجاد شود و مصونسازی مسئلۀ مهمی
است .یکی از راههای مصونسازی ایجاد خودباوری است.
مث ً
ال برای برخی از افراد غرب زده ،غربی ها الگو هســتند
و اگر واقعیت افراد غربی بیان شود ،این مصونسازی رقم
میخورد.
از آنجا که قریب به  ۴۰سال از پیروزی انقالب اسالمی میگذرد و
با توجه به اینکه آثاری در زمینۀ انقالب و ارزشهای آن تاکنون
منتشر شده است ،شما چقدر آثار ایرانی ترجمهشده را دیدهاید
که این ارزشها را منتقل کند؟

آثار دینی و مذهبی ترجمه شــده است؛ اما نوع کتابها
مناسب نبودهاند .ممکن است برای ایرانیها یا کشورهای
عربزبان مناســب باشد؛ ولی برای کشوری که مسلمان
ندارد ،این کتاب مفید نیســت و حتی میتواند منجر به
دورشــدن مخاطب از خواندن کتابهای اسالمی شود.
همچنین ،به نظرم دربارۀ کتابهای خاطرات نوشتهشده،
باید هنگام ترجمۀ آنها ،بازنگری در آنها صورت بگیرد
و بررسی شود.
من برخی ترجمهها را که نگاه کردم ،از نظر ترجمه سلیس
و مطلوب نبوده اســت .مث ً
ال وقتی صحبت از اصول دین
میشــود ،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 موفقیتهای بهتری
دست پیدا خواهیم کرد .همچنین ،به نظرم باید از ابزارهای
مدرن در نشر استفاده کرد .مث ً
ال تولید کتابهای صوتی یا
روشهای نوین چاپ از جمله روشهایی است که باید از
آن سود برد.
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من ندیدم کسی یا
جایی به توریستهایی
که به ایران سفر
میکنند توجه کند و
روی آنها کار کند و
اغلب ،برای افرادی
محصول تولید میشود
که در خارج از ایران
زندگی میکنند .ما
باید کاری کنیم تا یک
توریست در ایران،
کتابهاییانتخاب
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 شدهایم

من برخی ترجمهها
را که نگاه کردم ،از
نظر ترجمه سلیس و
مطلوب نبوده است .مث ً
ال
وقتی صحبت از اصول
دین میشود ،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
مقدس وجود
کتاب ّ
دارد ،راهنمای آماده
ساختن کتاب را کتاب
مقدس ویراستاران
ّ
میتوان خواند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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جایگاه نظام صنفی
در ارتقای صنعت ترجمۀ ایران

یادداشت

محمدرضا اربابی

مدیر انجمن صنفی مترجمان تهران

نگاهی به وضعیت
کنونی صنعت ترجمه
اغلب
نشان میدهد
ِ
فعالیتهای پژوهشی
دانشبنیان در عرصۀ
ترجمه ،به دست گرد
و غبار کتابخانههای
دانشگاهها سپرده
میشود و بهجز اندکی
از آنها ،نمیتواند
برای رفع مشکالت
این صنعت سودمند
باشد .این عدم
موفقیت و بهرهمندی،
ریشه در فاصلۀ میان
دانشگاه تا عالَم واقع
دارد که همان بازار
کار است
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از ســال  1389و در جریان نخســتین هماندیشــی
سراسری فعاالن عرصۀ ترجمه در ایران ،مفهومی نو به
ادبیات علمی ترجمه در ایران گام نهاد :صنعت ترجمه.
مفهومی که گرچــه در دنیا با عنــوان translation
 industryتازگی نداشت ،در ایران نوپا بود و در نتیجه،
واکنشهای مختلفی را در پی داشت.
صنعت ترجمــه در یــک نگاه ،حاصــل پیوند
عنوان تولیدکننــدۀ دانش ترجمه و
میان دانشــگاه به
ِ
تربیتکنندۀ اصلی مترجم ،نهادهای ترجمه در جایگاه
ساماندهنده و سازماندهیکنندۀ کسب و کار ترجمه
و در نهایت ،بازار ترجمه است.
همانطور که پیش از این در یادداشتها ،مقاالت
و سخنرانیهای متعد ِد نگارنده در این باب مطرح شده
است ،امروزه دانشگاهها 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 میپردازند ،مسئولیت سنگینی
را در تهیــۀ منابــع معتبر و غنی بــرای فعالیتهای
دانشبنیــان در عرصههای 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 فارغالتحصیالن دانشــگاهی در رشــتۀ
ترجمه چگونه میتوانند هم خــود از عواید و مزایای
تحصیالتشان برخوردار شــوند ،هم جامعه را از دانش
و توانایی خود بهرهمند ســازند؟ پژوهش پژوهشگران
مطالعات ترجمه که در قالب مقاله ،کتاب و پایاننامه

عرضه میشود ،چگونه میتواند گره از مشکالت صنعت
ترجمه باز کند؟
نگاهی به وضعیت کنونی صنعت ترجمه نشــان
اغلب فعالیتهای پژوهشــی دانشبنیان در
میدهد ِ
عرصۀ ترجمه ،به دســت گرد و غبــار کتابخانههای
دانشگاهها ســپرده میشــود و بهجز اندکی از آنها،
نمیتواند برای رفع مشکالت این صنعت سودمند باشد.
علت این امر را نمیشود ضعف پژوهشها دانست؛ بلکه
این عدم موفقیت و بهرهمندی ،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 میتواند این
خال را پوشــش دهد؟ نهادهای ترجمه در دنیا ،شامل
مؤسســات خدمات ترجمه و انجمنهــای صنفی و
غیرصنفی مردمنهاد هستند که در قالبهای مختلف
فعالیت میکنند .اما در ایران ،نهادهای ترجمه بسیار
محدود هستند و میتوان ادعا کرد هنوز بهخوبی تثبیت
نشدهاند .دارالترجمهها یا دفاتر ترجمۀ رسمی ،از جمله
نهادهای ترجمۀ قدیمی و باســابقه در ایران بهحساب
میآیند که عالوه بر ترجمۀ اسناد و مدارک رسمی ،به
ترجمۀ غیررسمی نیز میپردازند .در چند سال گذشته،
با توجه به رونق کسب و کار ترجمه ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی نیز با صدور مجوز مؤسسات فرهنگی
تکمنظوره و چندمنظوره ،به عرصه معرفی مؤسسات
خدمات ترجمه ورود پیدا کرده اســت که هنوز تعداد
مؤسسات موجود با این مجوز بسیار محدود است .اما
مهمترین خأل موجود در عرصۀ نهادهای ترجمه ،نبودن
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نهادهــای صنفی بهمنظور حمایــت از حقوق صنفی
مترجمان بوده است.
مترجمان از دیرباز در فرهنگ و اندیشــۀ ایران،
نقشــی بارز و چشــمگیر داشــتهاند و همواره معرف
فرهنگ ایران عزیز به سایر کشورها و آشنایی مردمان
این سرزمین با فرهنگ سایر ملل بودهاند .این بزرگان
گرچه همــواره از احترام و وجهــۀ درخور توجهی در
جامعه برخوردار بودهاند ،هرگز متناســب با شــأن و
جایگاهشان به آنان توجه نشده است .این امر بهویژه ،در
زمینههای معیشتی یا اجتماعی بیشتر نمود یافته است.
نبود حمایتهای حقوقی از مترجمان در دعواهای
حرفهای با مشــتریان ،نبــودن حمایتهای مادی در
روزهــای دشــوار از یک طرف و عدم انجــام اقدامات
زیربنایی برای ســازماندهی و ســاماندهی وضعیت
شــغلی مترجمان از قبیل نظام کنترل کیفیت ،نظام
قیمتگذاری خدمــات ترجمه و ارائــۀ آموزشهای
تکمیلی از طرف دیگر ،ســبب شده است تا مترجمان
همچون جزیرههایی پراکنده عمل کنند و در نتیجه،
فعالیتهای گاهوبیگاه عدهای دلسوز ،بینتیجه بماند.
فعالیتهایی که اغلب ،دلی و خارج از چارچوب قانونی
خود صورت میپذیرفت.
اما حال ،نگاهــی میاندازیم به ماهیت یک نهاد
صنفی و ظرفیتهای آن .بهموجب قانون نظام صنفی،
ساماندهی کســب و کار و انجام حمایتهای قانونی
از اعضــای هر صنف ،بر عهدۀ اتحادیهها و انجمنهای
صنفی است .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ایران
متولــی اصلی صدور مجوز فعالیت انجمنهای صنفی
است.
برای آشنایی بیشتر با ماهیت و وظایف انجمنهای

صنفی ،باید اساسنامۀ تیپ تهیهشده از سوی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را بررســی کنیم .بهموجب
مادۀ  1اساسنامۀ تیپ ،هدف از تشکیل انجمن صنفی
این گونه قید شــده است« :در اجرای مادۀ  ۱۳۱قانون
كار جمهوري اســامي ايران و آييننامۀ انجمنهاي
صنفي و كانونهاي مربوط و بهمنظور حفظ حقوق و
منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي اعضای
صنف كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛
اين انجمن صنفي تشكيل ميگردد».
برخی از وظایف اساسی و عام انجمنهای صنفی
بهموجب اساسنامه بدین شرح است:
 .1كوشــش در جهــت اســتيفاي حقــوق و
خواســتهاي مشــروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد
زمينههاي مساعد بهمنظور نيل به اهداف انجمن؛
 .2جمعآوري اطالعات ،بررســي و تحقيق دربارۀ
مشكالت ،شناخت نيازها و اولويتها؛
 .3همكاري در جهت تأسيس ،تقويت و گسترش
شركتهاي تعاوني ،مربوط به وظايف انجمن بهمنظور
برخورداری اعضا از تسهیالت بیشتر؛
 .4حمايــت و دفاع از حقــوق و منافع صنفي و
حرفهاي اعضا از طريق ارائۀ پيشنهاد و جلب پشتيباني
مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي؛
 .5شــركت در مذاكــرات حرفــهاي با ســاير
سازمانهاي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي
ي با سازمانهاي كارفرمايي؛
دستهجمع 
 .6پيوستن به انجمنهاي صنفي همگن بهمنظور
تشــكيل يا عضويت در كانون مربوط پســاز تصویب
مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني؛
 .7همكاري با ســاير تشكلهاي صنفي مربوط و
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نبود حمایتهای
حقوقی از مترجمان
در دعواهای حرفهای
با مشتریان ،نبودن
حمایتهای مادی در
روزهای دشوار از یک
طرف و عدم انجام
اقدامات زیربنایی
برای سازماندهی و
ساماندهی وضعیت
شغلی مترجمان از قبیل
نظام کنترل کیفیت،
نظام قیمتگذاری
خدمات ترجمه و ارائۀ
آموزشهای تکمیلی
از طرف دیگر ،سبب
شده است تا مترجمان
همچون جزیرههایی
پراکنده عمل کنند و
در نتیجه ،فعالیتهای
گاهوبیگاه عدهای
دلسوز ،بینتیجه بماند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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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 آسیبشناسی
مشکالت جامعۀ
هدف خود بپردازد و
با برنامهریزی ،اقدام
و هماهنگی با سایر
نهادهای ذیربط
در جهت رفع این
مشکالت بکوشد

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

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

انجام ســاير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات
قانوني بر عهدۀ انجمنهاي صنفي قرار داده شــده يا
خواهد شد.
بــا نگاهی به وظایف اساســی و عام یک انجمن
صنفی درمییابیــم که یک نهاد صنفی مســئولیت
سنگینی را برای حل بسیاری از مشکالت اعضای صنف
خود دارد .این بدان معناســت کــه هر انجمن باید به
آسیبشناسی مشکالت جامعۀ هدف خود بپردازد و با
برنامهریزی ،اقدام و هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط
در جهت رفع این مشکالت بکوشد.
همانطور که میدانیم ،جامعۀ ترجمه جامعهای
وسیع و گسترده اســت که در حال حاضر افراد برای
ورود به آن ،از هیچ فیلتر مشــخصی عبور نمیکنند.
در نتیجه ،در آمارهای ارائهشــده از سوی خانه کتاب
برای شــشماهۀ نخست ســال  94قریب به 3000
مترجم فعالیت حرفهای در حوزۀ کتاب داشــتهاند که
مترجمان شفاهی ،چند رسانهای و همکاران در دفاتر
ترجمۀ رسمی نیز در این شمار نگنجیدهاند .با نگاهی به
خروجی دانشگاهها که انتظار میرود مترجم باشند ،این
عدد خیلی بیراه نیست .اما آیا واقعاً تمامی این جمع،
مترجمان تحصیلکرده یا به تجربه آموختهای 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؟
بیتردید پاسخ این است که نظام صنفی وظیفۀ
تعریف ویژگیهای 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 بهرهگیری از مبانی دانش بنیانی و قواعد عرفی
موجود ،ویژگیهای مترجم را در کشور تعریف نموده و
به احراز شرایط اقدام نماید .در این صورت ،نظام صنفی
در قبال اعضای جامعۀ خود پاسخگو خواهد بود.
از طرف دیگر ،با توجه به وظایف عام و اساســی
مذکور ،هر نهاد صنفی موظف است از تمامی ظرفیتها
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 میشود .در این بخش اساسنامه ،هیئت
مؤسس انجمن صنفی میتواند وظایفی را که ویژۀ آن
صنف است ،به مجمع عمومی انجمن پیشنهاد نماید.
یکی از مهمترین و مؤثرترین تفاوتهای انجمن صنفی
با مؤسسه این است که تمامی تصمیمات و اقدامات با
تصمیم اعضای هیئــت مدیرهای صورت میپذیرد که
منتخب مجمع عمومی است .به موجب بند مادۀ 11
اساســنامۀ انجمنهای صنفی ،مجمع عمومی برترین
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یکی از مهمترین
و مؤثرترین تفاوتهای
انجمن صنفی با مؤسسه
این است که تمامی
تصمیمات و اقدامات
با تصمیم اعضای
هیئت مدیرهای صورت
میپذیرد که منتخب
مجمع عمومی است

رکن هر انجمن حساب میشود 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 صورتهــای مالی و
گزارش بازرس در هر سال ،بیشترین حد نظارت را بر
عملکرد اعضای آن انجمن دارند و بهنحوی ،مستقیماً بر
سرنوشت خود نظارت دارند.
نکتۀ بعدی که در این بخش باید به آن پرداخت،
اینکه آن انجمن صنفی که قرار اســت زیرساختها را
برای فعالیتهای حرفهای مترجمان فراهم آورد ،از چه
منابعی و چگونه میتواند سرنوشت و فردای بهتری را
برای اعضای جامعۀ خود رقم بزند؟
برای پاســخ به این سؤال نیز بهتر است به فرمت
اساسنامۀ تهیهشده از ســوی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی رجوع کنیم .به موجب مادۀ  7اساســنامه
انجمنهای صنفی صرفاً از منابع ذیل میتوانند جذب
منابع مالی کنند:
الــف .وروديــه براي هــر عضو كه فقــط براي
يكباردريافت ميگردد؛
ب .حق عضويت؛
ج .كمكهاي مالي داوطلبانۀ اعضا در حد توانايي،
به اختيار كمكدهنده.
این نشان میدهد که اعضای صنف در اینجا نیز

نقش مســتقیم و مؤثری در آیندۀ خود ایفا میکنند.
تمامی فعالیتهای نهادهای صنفی از نظر مالی وابسته
به حق عضویت اعضا و شاید کمکهای داوطلبانۀ ایشان
باشد .برای مثال ،یک انجمن صنفی برای راهاندازی ،نیاز
به یک دفتر برای استقرار و یک یا دو نفر پرسنل دفتری
دارد که با شــرایط کنونی ،اجارهبهای 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 سرمایهای را در اختیار انجمن صنفی خود قرار
دهند؟ این امر اهمیت و ضرورت عضوگیری گسترده
را برای انجمن صنفی مشخص میسازد که البته باید
بهطور همزمان ،از ایجاد زمینۀ ورود غیرمتخصصان و
مشمولین عنوان صنفی مدنظر جلوگیری گردد.
آنچه گفته شــد ،برخی از ظرفیتها و مشکالت
ش ِروی نهاد صنفی برای رفع مشــکالت اعضای آن
پی 
صنف است.
حال برای آنکــه تصویر واضحتری از نهاد صنفی
در حوزۀ ترجمه داشته باشیم ،به تبیین ابعاد گوناگون
فعالیت انجمن صنفی مترجمان شهر تهران میپردازیم
که نخســتین انجمن صنفی مترجمان کشــور تحت
مجــوز وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی که در
اســفندماه  ،1393با حضور جمعــی از فعاالن عرصۀ

اعضای هر انجمن
صنفی با تصویب
اساسنامه ،انتخاب
اعضای هیئت مدیره،
تصویب صورتهای
مالی و گزارش بازرس
در هر سال ،بیشترین
حد نظارت را بر
عملکرد اعضای آن
انجمن دارند و بهنحوی،
مستقیم ًا بر سرنوشت
خود نظارت دارند

تمامی فعالیتهای
نهادهای صنفی از نظر
مالی وابسته به حق
عضویت اعضا و شاید
کمکهای داوطلبانۀ
ایشان باشد
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تدوین
استانداردهای ملی
در حوزۀ صنعت
ترجمه از قبیل نظام
رتبهبندی مترجمان،
استاندارد ملی نقد
ترجمه ،استاندارد
قیمتگذاری ترجمه
متون غیررسمی در
شهر تهران ،استاندارد
ارزشیابی کیفی
ترجمه و سایر موارد
با بهرهگیری از مبانی
علمی و دانشبنیان

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

صدور مجوز
فعالیت مترجمان
غیررسمی در شهر
تهران از طریق
برگزاری آزمونهای
سراسری و پایش
عملکرد آنها از
طریق نظام رتبهبندی
مترجمان در صورت
عدم مغایرت با
قوانین جاری و پس از
استعالمهای مربوط
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ترجمه تأسیس گردید.
این انجمن بهدنبال برنامهای چهارســاله و پس
از آسیبشناســیهای دانشبنیــان و اقدامات عملی
آزمایشی در زمینههای مختلف ،تأسیس شد و وظایف
اختصاصی خود را در قالب این گزینهها در دستور کار
قرار داد:
 .1تالش بــرای حفظ و حمايت از حقوق صنفي
اعضا؛
 .2تدوین اســتانداردهای ملی در حوزۀ صنعت
ترجمه از قبیل نظام رتبهبندی مترجمان ،اســتاندارد
ملی نقد ترجمه ،استاندارد قیمتگذاری ترجمه متون
غیررسمی در شهر تهران ،استاندارد ارزشیابی کیفی
ترجمه و ســایر موارد با بهرهگیــری از مبانی علمی و
دانشبنیان؛
 .3ایجاد امکانات رفاهی مناسب بهمنظور 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 سازمانهای ذیربط؛
 .4ارائــۀ خدمــات مشــاورهای و حقوقی کافی
و مناســب جهت اعضا بهمنظور حفــظ حقوق حقۀ
مترجمان عضو؛
 .5ایجــاد حمایتهای جدی و مؤثر از کســب و
کار مترجمان در شــهر تهران با برقراری ارتباط میان
مترجمان ،نهادهای ترجمه و بازار ترجمه؛
 .6ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی مترجمان
شهر تهران با برگزاری دورههای علمیکاربردی ترجمه
در شهر تهران؛
 .7برقراری فضای تعاملی مؤثر میان مترجمان و
فعاالن عرصۀ ترجمه با مســئولین و ارگانهای دولتی
بهمنظور ارتقای جایگاه مترجمان و همچنین ،انعکاس
دیدگاه مترجمان به ایشان؛
 .8حمايت از منافع مترجمان شهر تهران ،کمک
بــه ارتقا و تثبيت جايگاه حرفــۀ ترجمه در جامعه و
اعتالبخشيدن به شأن و منزلت اجتماعي مترجمان؛
 .9برگــزاری همایشها ،ســمینارهای علمی و
کاربردی ملی و بینالمللی برای ارتقای ســطح آگاهی
و دانــش مترجمان و ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر
میان ایشان؛
 .10ارتباط با ســازمانها ،تشــکلها و نهادهای
علمی ،کســب و کاری و صنفی داخلی و خارجی در
حوزۀ ترجمه؛
 .11سازماندهی کسب و کار و گردش کار میان
مترجمان و اعضای جامعۀ ترجمه؛
 .12تدوین و اجرای منشــور اخــاق حرفهای
مترجمان در شهر تهران بهمنظور ایجاد فضای رقابتی

سالم و ایفای حقوق و تکالیف مترجمان؛
 .13حمایت از طرحهای دانشبنیان و علمی در
حوزۀ صنعت ترجمه؛
 .14ایجاد امکانات رســانهای مناســب صنعت
ترجمه بهمنظور انعکاس مناسب رویدادهای ترجمه در
شهر تهران؛
 .15تالش بــرای برقراری انــواع بیمههای ویژۀ
مترجمان؛
 .16صدور مجوز فعالیت مترجمان غیررسمی در
شــهر تهران از طریق برگزاری آزمونهای سراسری و
پایش عملکرد آنها از طریق نظام رتبهبندی مترجمان
در صــورت عدم مغایــرت با قوانین جــاری و پس از
استعالمهای مربوط.
نگاهــی اجمالی به وظایــف 16گانۀ این انجمن
صنفی ،نشان میدهد که معضالت و مشکالت اصلی
صنعت ترجمۀ کشور بهخوبی شناسایی و احصا شده و
بهطور کلی میشود این وظایف را در پنج گروه اصلی
زیر دستهبندی کرد:
استانداردســازی فعالیتها بر اســاس مبانی
دانشبنیان؛
بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی مترجمان؛
کارآفرینی؛
آموزش؛
ساماندهی فعالیتهای صنفی مترجمان.
همانطور که از این وظایف برمیآید ،اجرای دقیق
این برنامهها نیازمند صرف زمان و منابع مالی مناسب
است ،میتواند بهبود چشمگیری را در صنعت ترجمۀ
کشور ایجاد نماید.
صنعــت ترجمه بیتردیــد ابــزار موازنۀ قدرت
فرهنگی جمهوری اســامی ایران است و توجه ویژه
به جایگاه ترجمه و مترجمان ،ثمرات بسیاری را برای
کشور بهدنبال 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 ،میتواند الگوی مناســبی برای توسعۀ نگاه
صنفی به صنعت ترجمه باشد.
مشــاهدۀ اقدامات این انجمن که در وبگاه آن به
نشانی  www.tiat.irقابل 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 میزند.
امید اســت با برقراری پیوند عمیقتر میان ســه
رکن صنعت ترجمه ،یعنی دانشگاهها ،نهادهای ترجمه
و بازار ،صنعت ترجمهای پویا و راهبردی شکل گرفته
و زمینههای تعالی فرهنگی ایران اسالمی فراهم گردد.

آسیبشناسی آموزش ترجمه در ایران

1

اعظم غالمی :در بحث آسیبشناسی ،مؤلفههای فراوانی
دخیلاند که بررسی و تحلیل تکتک آنها در جستاری
واحد ،امکانپذیر نخواهد بود .اما آنچه مسلم است ،هرگونه
آسیبشناســی میتواند 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 فرصتهای
شــغلی موجود برای این حرفه پرداخــت .آنچه از این
مبحث دریافت شد ،نشان از نابسامانی حوزۀ کسبوکار
ترجمه داشت که منتج از سیاستگذاریهای نابسندۀ
خرد و کالن حرفۀ مترجمی تشخیص داده شد .از جمله
چالشهای خرد قابل بررســی در موضوع آشفتگی بازار
کار مترجمی کشور ،توانش ناکافی مترجمان معرفی شد.
ازآنجاکه در حال حاضر ،تربیت مترجم بهعهدۀ دانشگاه
است ،بنابراین ،دور از ذهن نیست ضعف دانشآموختگان
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 برنامهریزی،
مورخ  ،1369/4/17بازنگری و تصویب شد 2و شامل سه
فصل مشخصات اصلی ،برنامه و در نهایت ،سرفصل هریک
از دروس ارائهشده است .هدف از این برنامه در وهلۀ اول،
کسب مهارتهای چهارگانۀ زبان انگلیسی و در مرحلۀ

بعد ،آشنایی با فنون ترجمه ،تمرین کافی در زمینۀ ترجمه
و شکوفایی ذوق و عالقه به ترجمه در دانشپذیران ،عنوان
شــده است .مطابق با آن ،فارغالتحصیالن این دوره باید
قادر باشند منابع و متون علمی و ادبی زبان انگلیسی را
بهنحو 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 ،حوزههای اقتصاد،
صنایع ،بانکها ،وزارتخانهها و تمامی مؤسسات خصوصی
و دولتی و تجاری دارای روابط بینالمللی و نیز رسانهها
معرفی شدهاند .همچنین ،از مفاد این سند برمیآید که
تربیت مترجم کتبی و شــفاهی ،هــر دو در این برنامه،
مدنظر بوده است (سند برنامۀ درسی کارشناسی مترجمی
انگلیسی ،ص1تا.)5
محورهای اصلــی برنامۀ درســی دورۀ مترجمی
انگلیســی ،محورهــای ســهگانۀ  .1یادگیــری زبان و
ادبیات فارسی و انگلیسی؛  .2زبانشناسی و  .3ترجمه/
ترجمهشناســی در نظر گرفته شده است که با توجه به
ضرورت تقدم یادگیــری زبان دوم و ســپس ،انتخاب
واحدهای ترجمه ،محورهای یادگیری زبان و زبانشناسی
در ابتدای برنامۀ دو سال اول آموزش قرار میگیرند و پس
از آن ،دروس ترجمه در قالب محور سوم ارائه میشود که
خود شامل گرایشهای متعددی است.
با نگاهی به برنامه ،جامعیت آن بهلحاظ محتوایی
آشکار میشود .برای تکتک واحدهای تخصصی ارائهشده
در برنامه ،مابهازایی در بازار کار ترجمۀ کشور وجود دارد.
برای مثال ،درس ترجمۀ مکاتبات و اسناد ،کام ً
ال مرتبط با
آموزش مترجم برای مراکز رسمی ترجمه (دارالترجمهها)
در کشور است یا دروس خواندن و ترجمۀ متون مطبوعاتی
و ترجمههای سیاســی و اقتصادی ،به مباحث مرتبط با
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از جمله چالشهای
خرد قابل بررسی در
موضوع آشفتگی بازار
کار مترجمی کشور،
توانش ناکافی مترجمان
معرفی شد .ازآنجاکه
در حال حاضر ،تربیت
مترجم بهعهدۀ دانشگاه
است ،بنابراین ،دور
از ذهن نیست ضعف
دانشآموختگان ترجمه
را محصول فضای
آموزشی این رشته و
نتیجۀ عملکرد نادرست
نظام آموزش دانشگاهی
بدانیم
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نیاز اساسی برای
همۀ شاخههای 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
میگردد .برای مثال،
مترجم فارسیزبانی
که از فارسی به زبان
دیگر ترجمه میکند،
بیش از مترجمی که به
فارسی ترجمه میکند
نیازمند آشنایی با زبان
دوم خود خواهد بود

تسلط بر زبان
مادری در حوزۀ
ترجمهآموزی ،از
الزامات بنیادی این
کنش است و بدون آن
عمل ترجمه بهواقع،
امکانپذیر نخواهد
بود .در واقع ،مترجم
باید در ساخت و
کاربردهای زبانی و نیز
اصول و سبکهای
حال
ادبی گذشته و ِ
زبان مادریاش ،تبحر
کافی داشته باشد تا
بتواند برگردانهای
درستی بهدست دهد
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تربیت مترجم برای مراکز رسانهای میپردازد .همچنین،
درس ترجمۀ متون اقتصادی بههمراه درس نامهنگاری ،با
توجه به سرفصلهایی که برای آنها تعریف شده است،
عنوان دروس پایه برای تربیت مترجم متون
میشود به ِ
بازرگانی و تجاری باشــد .واحدهای ترجمه شــفاهی و
ترجمۀ نوار و فیلم نیز در این برنامه دیده میشود .نکتۀ
حائز اهمیت دیگر این اســت که موضوع جامعیت این
برنامه در عین اینکه از نقاط قوت آن محسوب میشود،
میتواند از جمله موضوعات نقد آن هم باشد که مسلماً در
ادامه ،بیشتر بدان پرداخته خواهد شد.
نیاز اساســی برای همۀ شــاخههای 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 ســویگی 3ترجمه تعیین میگردد.
برای مثال ،مترجم فارســیزبانی که از فارســی به زبان
دیگر ترجمه میکند ،بیش از مترجمی که به فارســی
ترجمه میکند 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 بهدست دهد .از
طرفی ،بهنظر میرسد در طراحی واحدهای یادگیری زبان،
تمامی جوانب امر مدنظر طراحان برنامه بوده است؛ ولی
تجربه نشان داده است که در عمل ،نتیجهای پذیرفتنی
از هدف این واحدها بهدست نمیآید که همانا زبانآموزی
پیشرفتۀ دانشجویان بوده است .بهعالوه ،تعداد واحدهای
اندکی که به زبان فارسی اختصاص یافته ،در برنامۀ درسی
مترجمی که فارسی یک پای ثابت جفتهای زبانی برای
مترجمی زبانهایِ خارجی در کشور
تمام رشــتههایِ
ِ

است ،نشانگر وجود نقصان در برنامۀ درسی است؛ بهویژه
اینکه متأسفانه امروز ،دانش ادبی و زبانی دانشجویان از
زبان مادری خود ،در سطح نازلی قرار دارد .حقیقت امر
این است که بیشت ِر دانشجویان ،با ادبیات کالسیک کشور
بیگانهاند و از ادبیــات معاصر نیز چیز زیادی نمیدانند.
هرچند تحقیقات زیــادی در این باره و در حوزۀ ادبیات
فارســی صورت گرفته است ،صحت این امر را بهراحتی
میشــود با طرح چند پرسش ســاده درک کرد .کافی
است از دانشجویان خواسته شود داستانی را از شاهنامه
بازگو کنند؛ یا دربارۀ تعدادی از شخصیتهای شاهنامه
اطالعاتی بدهند؛ یا حتی خوانش درستی از متون نظم
و نثر کالسیک فارسی ارائه نمایند .بهراحتی متوجه عمق
فاجعه خواهیم شد .در رابطه با ادبیات معاصر نیز وضعیت،
تفاوت بــارزی نمیکند ،فقط معدودی از دانشــجویان
هســتند که با زبان و ادب فارسی معاصر آشنایی نسبی
دارند .مشکل وقتی بیشتر نمایان میشود که بدانیم تسلط
بر زبان مادری در حوزۀ ترجمهآموزی ،از الزامات بنیادی
این کنش است و بدون آن عمل ترجمه بهواقع ،امکانپذیر
نخواهد بود .در واقع ،مترجم باید در ساخت و کاربردهای
حال زبان
زبانی و نیز اصول و سبکهای ادبی گذشته و ِ
مادریاش ،تبحر کافی داشته باشد تا بتواند برگردانهای
درستی بهدست 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 سبکهای گفتاری و نوشتاری متنوع آن آشنا نیست،
چگونه میتواند متنی سره و بایسته ارائه دهد که درخور
خوانندۀ فارسیزبان و با قابلیت درک آسان باشد؟ دربارۀ
برگردان به زبان خارجی هم وضع به همین منوال است،
با این تفاوت که اینجا کار مترجم فارسیزبان دوچندان
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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 ،حتیاالمکان خُ بره گردد .لذا همواره
و از همان ابتدا ،بحث کماهمیت شمردهشــدن 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 ،هماهنگنبودن تعداد
واحدهای مرتبط با این دو حوزۀ عمدۀ ترجمه در برنامه،
دیده میشــود .از میان واحد تعریفشــده برای حوزۀ
ترجمهشناسی 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 میتواند پیشنیاز ترجمه شفاهی باشد؛ اما نمیتوان
پرداخت گستردهای را که در برنامۀ درسی به گرایشهای
مختلف ترجمۀ کتبی شده و دربارۀ ترجمۀ شفاهی مغفول
مانده است ،نادیده گرفت.
موضوع دیگری که در رابطه با واحدهای طراحیشده
در این برنامه میشود به آن اشاره کرد ،این است که بیشت ِر
سرفصلهای ارائهشــده برای واحدها ،بهویژه 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
میتواند مصداق عدم وجود تجربۀ آموزشی کافی و نیز
ناکاملبودن منابع و نیز درک دستاندرکاران تدریس این
رشته از مسائل و مشکالت احتمالی آن باشد .بنابراین،
طرح درسی که حتیاالمکان همۀ ابعاد و زوایای واحدهای
درسی این رشته را مد نظر داشته باشد و جزئیات بیشتری
را از اهداف خرد و کالن درسها ،ســبکهای آموزشی
صحیح ،لیست جامع موضوعاتی که حین تدریس باید به
آنها پرداخته شود ،منابع و امکانات آموزشی الزم و نیز
شکل آزمونها و نوع تکالیف ارائه کند ،میتواند پاسخگوی
بهتری برای نیاز آموزشی این رشته باشد.
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،برنامۀ درسی کنونی از
جامعیت محتوایی خوبی برخوردار است .اما این جامعیت
بهزعم منتقدین ،کمی بیشازحد معمول بهنظر میرسد و
لذا ،میتواند از کارایی و بهرهوری برنامه کم کند؛ چرا که
جامعیتبیشتر،پیچیدگیبیشترایجادمیکند.متأسفانه،
واحدهای متنوع ترجمه بدون ایجاد چشــمانداز شغلی
مناسب از موضوعات مطرحشده در برنامه ،به دانشجویان
ارائه میشود و دانشجو بدون اینکه دیدگاه درستی دربارۀ
مباحث تدریس و پیامدهای حرفهای آموزش داشــته
باشد ،فقط واحدها را میگذراند .همین اشرافنداشتن به

دیدگاه عملی و حرفهای مباحث درسی ،باعث نارضایتی
آنان شده و آنچه عم ً
ال مغفول مانده ،عالیق دانشجوست
که مشــخصنبودن ارتباط میان مباحث مطرحشده در
برنامۀ درسی دانشگاه و بازار کار ترجمه نیز به آن دامن
میزند .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 میشود و آن هم تخصصگرایی
است .البته میان صاحبنظران این رشته ،چه در دانشگاه
و چــه در بازار کار ،در این زمینه ،اجماع وجود ندارد .اما
تجربۀ سیسالۀ این برنامه و بازخورد دانشجویانی که آن
را گذراندهاند ،نشان میدهد تعریف گرایش برای رشتۀ
مترجمی ،برای آنان خوشــایند است .هرچند نمیشود
دربارۀ نتیجۀ برنامههایی با گرایشهای خاص آموزشی نظر
قطعی داد ،بازخورد برنامههای جدید مترجمی که بعضاً
دارای گرایش هستند و در دانشگاههای علمیکاربردی
کشــور در حال اجراست ،سطح رضایتمندی بهتری را
نســبت به برنامۀ مصوب قدیمی دانشگاههای دولتی و
خصوصی آشکار میکند.
البته شــایان ذکر است این برنامه بهواسطۀ قدمت
سیســالۀ خود ،در برخی مباحث علمــی جدید ،فاقد
محتواســت .از آن جمله میشــود به نبودن واحدهای
مربوط بــه تکنولوژیهای جدید در حــوزۀ عمومی و
تخصصی ترجمه اشاره کرد؛ مانند مباحث ترجمۀ ماشینی
اغلب
و فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی .همچنینِ ،
فارغالتحصیالن ،حین تحصیل با منشــور اخالقی و نیز
مباحث حقوقی حرفۀ خود ،آشنایی الزم را پیدا نمیکنند
و بهمحــض ورود به بازار حرفهای ترجمه ،این کمبود در
رفتار حرفهای آنان بســیار خودنمایی میکند .از موارد
دیگر کمبودهای برنامۀ درســی مترجمی انگلیسی در
دورۀ کارشناسی ،بحث نبود توانش عمومی 4بازار کار در
فارغالتحصیالن این رشــته است .بدان معنی که برخی
مهارتهــای ارتباطی و رفتارهای حرفــهای 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؛ مهارتهای کار
با کامپیوتر؛ مدیریت پــروژه؛ مدیریت زمان؛ خالقیت؛
انعطافپذیری؛ انتقادپذیری؛ تعهد اخالقی و . ...هرچند
ایــن موضوعات الزامــاً در واحدهــای خاصی تدریس
نمیشــود ،روشهای تدریس و یادگیری باید بهنحوی
باشد که این مهارتها را تمرین و القا کند .این درحالی
است که بهروزنبودن روشهای تدریس در دانشگاهها ،از
اغلب رشتههای
جمله معضالت عمدۀ آموزش عالی در ِ
مهارتی کشور است که باید برای آن ،چارهاندیشی فوری
شود تا خروجی دانشگاهها پاسخگوی نیاز مشاغل مرتبط
باشد (غالمی ،1392 ،ص .)216
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در هدفگذاری
کالن در برنامۀ
کارشناسی مترجمی
انگلیسی ،دوگانگی
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پروندۀ ویژه  /یادداشت

بهطور کلــی ،ویژگیهای مختلف برنامۀ کارشناســی
مترجمی و واحدهای آن را میشــود بهصورت خالصه،
شامل این موضوعات دانست:
 .1در هدفگــذاری کالن در برنامۀ کارشناســی
مترجمی انگلیسی ،دوگانگی دیده میشود؛ بدین معنا که
در این برنامه ،آموزش زبان دوم همراه آموزش مهارتهای
ترجمه مد نظراست .البته با توجه به سطح زبانی ضعیف
دانشجویان ورودی مترجمی ،این هدفگذاری طبیعی
خواهد بود .اما مطابق استانداردهای آموزشی ،برنامههای
درســی دورۀ کارشناســی اغلب ،هدف کالنی را دنبال
میکنند که این هدف میتواند به هدفهای خرد دیگر
تقسیم شــود .ضمن اینکه نباید این نکته را از نظر دور
داشت که در بیشــت ِر دانشــگاههای دنیا ،هدف اصلی
برنامههای آموزشی در دورۀ کارشناسی ،تربیت نیروی کار
متخصص برای بازار کار است و بنابراین ،باید پیشنیازها
و نیز مباحث تخصصی این رشته حتماً در برنامه لحاظ
گردد؛
 .2مطابق با هدفگــذاری کالن برنامه ،واحدهای
آموزشــی نیز به دو زیربخش زبان (مادری و خارجی) و
ترجمه تقســیم میشود که بخش زبانی ،خود دو محور
عمدۀ یادگیری زبان و زبانشناسی را شامل خواهد شد؛
 .3ســویگی ترجمه در این برنامه از و به فارسی در
نظر گرفته شده اســت .این درحالی است که برنامه در
عمل بدان دست نمییابد؛ بهویژه ،دربارۀ ترجمه از فارسی،
توانش دانشجویان هنگام فارغالتحصیلی بسیار ضعیف
است .لذا اگرچه برخی واحدهای ترجمه در سرفصلهایی
ف شده  ،سویهگی مشخص شده؛ اما عم ً
ال
که برایش تعری 
در تدریس ،چنین عملکردی دیده نمیشــود و اگر هم
باشد ،بهدلیل 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 نمیشود؛
 .4در تعــدادی از ســرفصلها ،هدفگذاری دیده
نمیشود و برخی هم هدفگذاری صریح و بعضاً صحیحی
ندارند .ضمــن اینکه روشهای آمــوزش ،آزمون و نوع
تکالیف و حتی منابع تخصصی قابل ارجاعی در سرفصلها
دیده نمیشود؛
 .5با توجه به محتوای برنامۀ درســی ،مشــخص
اغلب سرفصلهای تعریفشده برای واحدهای
میشود ِ
تخصصی ترجمه ،بیشتر حول جنبههای عملی و حرفهای
این رشــته تمرکز دارد .این درحالی است که علیرغم
ماهیت عملی و هدفگذاری کاربردی این دروس در سند
برنامۀ درسی ،همگی ذیل واحدهای نظری دستهبندی
شــده و در کالسها هم اغلــب ،روش تدریس خاص و
نوینی برایش ارائه نشده است؛
 .6برای ورود دانشــجویان این رشتۀ دانشگاهی در

مقطع کارشناسی ،جز امتحان ورودی دانشگاهها ،در خود
برنامه معیار خاص یا پیشنیازهای واضحی برای تعیین
سطح زبانی دانشجو عنوان نشده است .البته در سالهای
اخیر ،با تخصصی و مجزاشدن امتحان ورودی رشتههای
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 عم ً
ال خروجی هم متفاوت
خواهد بود .از این رو ،موضوع جذبنکردن صحیح منابع
انسانی ،از جمله نکات ضعف اساسی است که به برنامۀ
کارشناســی مترجمی دانشــگاهها وارد است (غالمی،
 ،1392ص4تا.)193
تا اینجا بررسی محتوای برنامۀ درسی با وجود برخی
کاستیها ،معقول و البته جامع تشخیص داده شد .اما در
کمال شگفتی ،خروجی برنامه طبق آنچه تعریف شده و از
آن انتظار میرفته ،نبوده است .بنابر منابع مطالعات برنامۀ
درسی ،نمودهای مختلفی از یک برنامۀ آموزشی محتمل
است .آخرین دستهبندی ارائهشده ،این بازنمود را به سه
دسته تقسیم میکند که عبارت است از:
 .1برنامۀ درســی آرمانی : 5آنچه در حیطۀ واژگان
سند برنامۀ درسی ،درککردنی و تفسیرشدنی است؛
 .2برنامۀ درسی اجرایی : 6آنچه از برنامۀ درسی که
به عمل درآمده یا بهعبارتی ،آنچه از سوی مدرسان برنامه
درک شده و در طرح درس آنان آمده است؛
 .3برنامۀ درســی نهایی : 7نتیجۀ بهدســتآمده یا
خروجی نهایی برنامۀ درسی اجراشده را شامل میشود
که بیشتر بر مبنای تجربۀ آموزشی دانشجویان و نتیجۀ
حاصل از اجرای برنامه دربارۀ آنها ،تعریف میگردد.
با وجود تمام کاستیهای موجود ،آنچه مسلم است
میان برنامۀ آرمانی که در ســند برنامۀ درسی مترجمی
پیشبینی شده با آنچه به اجرا درآمده است ،احتماالً باید
تفاوتهایی وجود داشته باشد که خروجی آن بازدهی مد
نظر را نداشته است .این تفاوت طبق تحقیقات انجامشده،
ناشی از شش مشــکل در خود برنامه و نحوۀ اجرای آن
است:
 .1نبود تعریف پیشنیاز الزم برای ورود به رشــتۀ
مترجمی؛
 .2نبود تعریف واضح برخی از سرفصلهای برنامۀ
درسی بهویژه در واحدهای تخصصی ترجمه؛
 .3جدایــی نظریــه و عمل در فراینــد آموزش و
یادگیری زبان و ترجمه؛
 .4رویکرد نامناسب یا ناقص به آموزش ترجمه؛
 .5کاربرد منابع آموزشی نابسنده یا بعضاً غیرمرتبط

آسیبشناسی آموزش ترجمه در ایران

با حوزۀ ترجمه؛
 .6آزمونهــای ناکارآمــد و روشهای نامناســب
ارزشیابی ترجمه (غالمی ،1392 ،ص.)215
همانطور که مالحظه میشود ،گزینههای یک و دو
و تا حدی هم سه ،از جمله مسائل موجود در خود برنامه
و سه گزینۀ دیگر نیز به چگونگی اجرای برنامه برمیگردد.
مطابق تحقیقات انجامشده ،برای حل معضالت آموزشی
موجود ،چهــار راهکار بر مبنای مشــورت با حوزههای
حرفهای و دانشــگاهی رشــتۀ مترجمی بهدست 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:
 .1رعایت پیشنیازهای الزم برای ورود افراد دارای
صالحیت به رشتۀ مترجمی؛
 .2تعریف دقیق سرفصلهای برنامۀ درسی؛ اعم از
هدفگذاری ،تعریف روشهای تدریس و نحوۀ آزمون و
ارزیابی ،تعیین منابع و...؛
 .3اســتفاده از معلمان زبده و دارای تجربۀ عملی
ترجمه در فرایند آموزش؛

 .4برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه ،نهاد ترجمه
و بــازار کار مترجمی (پیوند نظریــه و عمل در محیط
دانشگاه).
فِنظر از مســائل کالن و در ســطح
بنابراین ،صر 
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 کاســتیها و نارضایتیهای مرتبط با
آموزش مترجمی در کشور ،برطرف خواهد شد .نویسنده
بر این باور است که اگرچه مسائلی وجود دارد که میتواند
درعملکرددانشگاهخللایجادکند،مسلماًراهکارهاییهم
میشود یافت که مسائل درونسازمانی این حوزه را کاهش
دهد و تا حد مطلوبی سروسامان بخشد .بهویژه اینکه در
سالهای اخیر ،دست دانشگاه برای تعریف سرفصلها و
طرح درسهای متنوعتر ،نســبت به گذشته بازتر است.
ِ
بنابراین ،اگر در کوتاهمدت ،در ســطح آسیبهای کالن
کسبوکار ترجمۀ کشور ،به تحول مشهود و تأثیرگذاری
امید چندانی نیست ،ارزشمند است همت را صرف تغییر
و بهبود وضعیت آموزش دانشــگاهی ترجمه کنیم که
علیرغم موانع بسیار ،عملیتر و زودبازدهتر خواهد بود.
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اگرچه مسائلی
وجود دارد که میتواند
در عملکرد دانشگاه
خلل ایجاد کند ،مسلما
راهکارهایی هم میشود
یافت که مسائل
درونسازمانی این حوزه
را کاهش دهد و تا حد
مطلوبی سروسامان
بخشد .بهویژه اینکه در
سالهای اخیر ،دست
دانشگاه برای تعریف
طرح
سرفصلها و
ِ
درسهای متنوعتر،
نسبت به گذشته بازتر
است

پینوشتها:

 .1اطالعـات ایـن مقالـه برگرفتـه از نتایج پایان نامه کارشناسـی ارشـد نویسـنده ( )1392با عنوان نیازسـنجی برنامه درسـی تربیت
مترجـم در ایـران اسـت  .2 /البتـه در حـال حاضـر زمزمههایـی بـرای اصلاح و بهبـود برنامه درسـی مترجمـی به گوش میرسـد و
تـا جایـی کـه نویسـنده اطلاع دارد گـروه مترجمی دانشـگاه عالمـه طباطبایی ،برنامـۀ بازبینـی و اصالحشـدهای را بـه وزارت علوم
ارائهکردهاسـت؛ هرچنـد در ایـن برنامـه هـم برخی مشـکالت بویژه در حـوزه اجرا و منابع بومـی ،همچنان به قوت خود باقی اسـت/ .
 .3سـویگی ( )Directionدر ترجمـه ،بهمعنـی 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 میکند ،تبحر بیشـتری داشـته
و از تمـام ابعـاد و زوایـای آن ،مانند مسـائل فرهنگی و اجتماعی اگاهی جامع و مانعـی داشـته باشـدTransferable Skills or General .4 / .
.Attained Curriculum .7 / Implemented Curriculum .6 / Intended Curriculum .5 / Competences
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پروندۀ ویژه
یادداشت

متفکران
اسالمگرا در آستانۀ
انقالب اسالمی ،موج
گستردهای از ترجمه
زبان عربی را به راه
از ِ
انداختند؛ جریانهای
روشنفکری در ابتدای
انقالب اسالمی نیز
از ترجمه ،چنین
استفادهای کردند.
ترجمۀ کتابهایی
مانند جامعه باز و
دشمنانش و نیز قلعه
حیوانات مشتی نمونۀ
خروار است .این
جریان تا امروز نیز در
ظاهرهای آراستهتر
ادامه دارد

مواجهۀ سیاسی
با ترجمه در مرتبهای
عمیقتر ،ما را به
این نکته میرساند
که میشود از آرای
اندیشمندان غربی در
ِ
نقدِ خودشان استفاده
کرد و از این طریق،
فضای
کمکی به
ِ
معرفتی خودی رساند
ِ
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

ترجمه؛
علوم انسانی بومی
تولید
شرط الزم برای
ِ
ِ
ِ
ِ

مرتضی روحانی

پیش از هر کاری ،باید به این پرسش پاسخ دهیم« :چرا
ترجمه؟» چرا در جامعهای اسالمی که انقالبی سیاسی
را پشت سر گذاشته و بهدنبال انقالبهای معرفتی است
و بههمین دلیل ،نهادها و سازمانهای مختلفی را مانند
شــورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای اسالمیسازی
متون دانشــگاهی و ...تأسیس کرده است ،باید دغدغۀ
ترجمه داشــته باشیم؟ این ســؤال برای مجموعهای
حوزوی که از اساس ،بهقصد ترویج دین و مقابله با افکار
بیگانه پایهگذاری شده است ،جدیتر است.
در واقع ،این پرسش بهصورت صریحتر و دقیقتر
اینگونه مطرح میشــود :چه نسبتی میان تولید علم
بومی یا همان «تألیف» و «ترجمه» وجود دارد؟
پیش
برای پاسخ به این پرســش ،دو رویکرد در ِ
روی ما وجود دارد:

رویکرد اول؛ توجه تاریخی

مواجهۀ معاصر ما با مســئلۀ ترجمه مانند بســیاری
از مواجهههــایِ دیگرمان ،سیاســتزده بوده اســت.
عنوان
دوران پهلوی از ترجمه به
جریانهای چــپ در
ِ
ِ
ابزار مبارزۀ سیاسی بهره بردهاند؛ متفکران اسالمگرا در
آستانۀ انقالب اســامی ،موج گستردهای از ترجمه از
زبان عربی را به راه انداختند؛ جریانهای روشنفکری در
ِ
ابتدای انقالب اسالمی نیز از ترجمه ،چنین استفادهای
کردند .ترجمۀ کتابهایی مانند جامعه باز و دشمنانش
و نیز قلعه حیوانات مشــتی نمونۀ خروار اســت .این
جریان تا امروز نیز در ظاهرهای آراستهتر ادامه دارد.
در مواجهۀ سیاسی ،ترجمه ظاهرا ً کاری فرهنگی
و علمی بهنظر میرسد؛ اما در واقع ،حربهای است که

مقابل
غایتش تغییر ساختار سیاسی است .طبعاً نقطۀ
ِ
امری سیاستزده ،خود امری سیاستزده است :ب هت ََبع
موافقان حکومت نیز ترجمه
نگرش سیاســتزده،
این
ِ
ِ
ازخودبیگانگی
موجب
را ابزاری سیاســی میدانند که
ِ
ِ
فرهنگــی ،تغییر نگرش سیاســی و در نهایت ،تغیی ِر
ساختارهای سیاسی میشود.
قطعاً نگا ِه سیاســی به مســئلۀ ترجمه بیبهره
از حقیقت نیســت؛ اما واضح است که نمیتواند تما ِم
حقیقت را به ما نشــان دهد .بههمیــن دلیل ،خط ِر
دیگرش آن است که با کوچکنمایی حقیقت و فشردن
دقیق ترجمه
آن در قابِ سیاست ،ما را از فهم صحیح و
ِ
محرومکنــد و ب هت ََبع این بدفهمی ،امکانات ترجمه را
افق کارمان را در ساحتی
بهدرســتی نشــان ندهد و ِ
سیاسی رقم بزند.
مواجهۀ سیاسی با ترجمه در مرتبهای عمیقتر ،ما
اندیشمندان
را به این نکته میرساند که میشود از آرای
ِ
غربی در نق ِد خودشان اســتفاده کرد و از این طریق،
معرفتی خودی رساند .بههمین دلیل
کمکی به فضایِ
ِ
متفکران
نقد پستمدرنها و اگزیستانسیالیستها به
ِ
طرفداران انقالب اسالمی است؛
دورۀ مدرن ،خوشاین ِد
ِ
اینکه بهصورت خاص در دعوای هایدگریها با پوپریها
نمایان شده است .بر همین منوال است که برخی برای
اثبات عقالنیت و علم دینی به رویکردهایی نسبیگرایانه
ی چون فایرابند روی میآورند و برخی دیگر
و آنارشیست 
برای نقد تاریخی به مدرنیته ،به کسانی مثل فوکو پناه
میبرند؛ بدون اینکه التفات داشته باشند که چگونه این
اندیشهها قبل از اینکه عالم مدرن را نقد کند ،سنت و
بهصورت خاص ،دین را بیاعتبار کرده است.

انسانی بومی
ترجمه؛ شرطِ الزم برای تولی ِد علو ِم
ِ

رویکرد دوم؛ توجه به ماهیت ترجمه

مسئلۀ فوق را بهگونهای دیگر طرح میکنم :آیا میتوانیم
برای نقد و بررسی آثار غربی از غیرغربیها کمک بگیریم؟
بهعبارتیدیگر ،آیا برای ما مقدور است که در نقد غرب به
شعار «نه شرقی ،نه غربی» ملتزم بمانیم و نگاهی استقاللی
در نق ِد غرب داشته باشیم؟
ِ
ِ
جهت
جهت منطقی و چه از
واضح است که چه از
فهم اصیلی
تاریخی ،فهم مقدم بر نقد است؛ و ازآنجاکه ما ِ
از غــرب نداریم ،اص ً
امکان نقد اصیل به غرب نیز برای
ال
ِ
امکان نقد به محاذاتِ
ت دیگــر،
ما وجود ندارد .بهعبار 
ِ
فهم ما از غرب توسعه مییابد .ما به همان میزانی
توسعۀ ِ
میتوانیم غرب را نقد کنیم که غرب را فهم کرده باشیم؛
و چون فهم اصیلــی از غرب نداریم ،هنگام نقد مجبور
میشویم فهم از غرب را از جایی به عاریت بگیریم و به
روایتی از غرب اعتماد کنیم که به ما امکان نقد بیشتر
میدهد و بههمین دلیل است که غربشناسی ما غالباً
متأثر از جریانهای چپ ،قارهای یا پست مدرن میشود.
اینجاست که اهمیت ترجمه ،دوباره هویدا شده و
معنای جدیدی از ترجمه برای ما نمایان میشود .چراکه
در این نگاه ،ترجمه برای ما همان امکان فهم عالَم غربی
برگردان سادۀ الفاظ و ترکیبها و جملههای
اســت ،نه
ِ
متنی از زبانی به زبــان دیگر؛ بلکه ترجمه ،امکان فهم
معنایی یک متن را در زبانی دیگر فراهم میکند.
جهان
ِ
ِ
مقابل ما و ابزاری برای
در این نگاه ،ترجمه دیگر چیزی در
ِ
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 میکند.
فهم عالمی «دیگر» اســت و
در این معنا ،ترجمه ِ
دقیقاً در همین معناست که مترجم بر مؤلّف تقدم دارد؛

چراکه در این نگاه ،مترجم کسی است که برای ما راهی
بــه عالمی دیگر باز میکند .در این معنا ،ترجمه امکان
فهم را ما از عالمی دیگر پدید میآورد ؛ با این حساب اگر
نمیتوانیم متنی را بهدرستی ترجمه کنیم ،دلیلش صرفاً
ِ
دانش زبانی و دالیلی ازایندست نیست؛ بلکه دلیل
ضعف ِ
اصلی آن است که معنا برایِ مترجم حاضر نشده است تا
بتواند در بازآفرینی ،آن را به زبان ما وارد کند.
پیش رویِ ما
توجه به رویکرد دوم راهبردهایی عملی ِ
میگذارد و به ما نشان میدهد که بهجای شهوتِ ترجمۀ
متون انتقادی که هر آن ممکن است تبدیل به تهدیدی
ِ
جدید شود ،1باید «مؤلّف منتقد» را مدنظر قرار دهیم .در
واقع ،باید ببینیم که متفکران ما ،آنهایی که میخواهند
مولّد باشند ،به چه محتوایی نیاز دارند و آنگاه در راستای
آن قدم برداریم .در این میان ،بهنظر میرســد که توجه
به تجربۀنقد آقای مطهری به مارکسیسم آموزنده باشد.
فهم خودمان
ما باید در ترجمۀ متون به امکانهای ِ
از عالَم اضافه کنیم .امکانهایی که در نهایت ،به ما کمک
میکند تا به فهمی اصیل و در نتیجه ،موضِ ع مستقل که
همان موضع تألیف است ،دست پیدا کنیم؛ بیتوجهی به
این معنا از ترجمه ،ما را با دو بحران ترجمههای تألیفی
و تألیفهای ترجمهای مواجه میکند .از اینجهت ،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
اجتنابناپذیر 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
ترجمههای دقیق و اصیل ،امکان تألیف حقیقی نیز برای
ما فراهم نمیشود.
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واضح است که چه
ِ
جهت منطقی و چه
از
ِ
جهت تاریخی ،فهم
از
مقدم بر نقد است؛ و
فهم اصیلی
ازآنجاکه ما ِ
از غرب نداریم ،اص ً
ال
امکان نقد اصیل به
ِ
غرب نیز برای ما وجود
ندارد

ترجمه برای ما
همان امکان فهم عالَم
برگردان
غربی است ،نه
ِ
سادۀ الفاظ و ترکیبها
و جملههای متنی از
زبانی به زبان دیگر؛
بلکه ترجمه ،امکان فهم
معنایی یک متن
جهان
ِ
ِ
را در زبانی دیگر فراهم
میکند .در این نگاه،
ترجمه دیگر چیزی در
مقابل ما و ابزاری برای
ِ
واردکردن فشارهای
سیاسی به ما نیست؛
بلکه امکان فهم ما از
عالمی دیگر است

پینوشتها:
 .1مانند ترجمۀ کتاب ضد روش فایرابند که روزگاری برای نقد دیدگاههای سروش خوشحالکننده بود اما پس از چندی برای
خود ترجمه کنندهاش پشیمانی به بار آورد و هیچگاه حاضر به چاپ مجدد آن نشد.
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یادداشت

کاتالوگهای
رنگیمان معموالً در
پایان نمایشگاهها
میان کارتنها
میماند و دست
آخر ،راهی بازیافت
میشود .کتابهای
ترجمهشدهمان در
رایزنیهای فرهنگی
نیمهتعطیلمان
خاک میخورد و
خارجیهایی که به
نمایشگاه ما میآیند،
در ساکهایشان
بهجای کتاب ،گز
اصفهان و پستۀ
دامغان بار میزنند
و برمیگردند .پس
آنچه تا به حال انجام
دادهایم ،راه به جایی
نبرده است
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حمیدرضا شاهآبادی
نویسنده و شاعر

دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود .سالهاست
که این آرزو را تکرار میکنیم .این فقط آرزوی ما نیست؛
هفتاد و دو ملت دیگر هم میخواهند ادبیاتشان جهانی
بشــود .بنابراین ،با این آرزو وارد یک رقابت میشویم؛
رقابت با همۀ کســان دیگری که میخواهند در حوزۀ
ت و پا کنند.
نشر جهانی ،برای خودشان جایگاهی دس 
یک حســاب سرانگشــتی از تعداد ملتهای رقیب و
تعداد کتابهایی که چاپ میکنند ،به ما میگوید که
پیش رو داریم و برآوردهشدن این آرزوی
راه ســختی ِ
چندین و چند ساله ،کار راحتی نیست.
دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود .سالهاست
که ایــن آرزو را با خودمان تکــرار میکنیم و بهقدر
وســعمان ،قدمهایی را نیــز برای دســتیابی به آن
برداشتهایم :در نمایشگاههای خارجی شرکت میکنیم؛
کاتالوگهای رنگی چاپ میکنیم؛ سایتهای نیمبند
راه میاندازیم؛ کتابهایمــان را به زبانهای مختلف
ترجمه میکنیم؛ گاهی حرف از تأســیس بنگاههای

ادبی میزنیم؛ خارجیها را به نمایشگاه خودمان دعوت
کرده و سعی میکنیم برایشان جذاب باشیم .اما مرور
آنچه تــا به حال انجام دادهایم و چیــزی که در ازای
آن بهدســت آوردهایم ،به ما میگوید که چیز زیادی
دستمان را نگرفته است .کاتالوگهای رنگیمان معموالً
در پایان نمایشــگاهها میان کارتنها میماند و دست
آخر ،راهی بازیافت میشود .کتابهای ترجمهشدهمان
در رایزنیهای فرهنگی نیمهتعطیلمان خاک میخورد
و خارجیهایــی کــه به نمایشــگاه مــا میآیند ،در
ساکهایشان بهجای کتاب ،گز اصفهان و پستۀ دامغان
بار میزننــد و برمیگردند .پس آنچه تا به حال انجام
دادهایم ،راه به جایی نبرده اســت و برآوردهشدن این
آرزوی چندین و چند ساله کار راحتی نیست.
دوست داریم ادبیاتمان جهانی بشود و سالهاست
که این آرزو را تکرار میکنیم .بنابراین ،ســعی داریم
یک ویترین جهانی از آن بســازیم .مثــ ً
ا اگر کتاب
کودک چاپ میکنیم ،ســعی داریم تصاویرش هرچه

در حکایت دستیافتن به آرزویی بزرگ

سالم

میشــود به فضای آن طرف آب نزدیکتر باشد .متن
داســتانهایمان هم چیزی باشد که آن طرف آبیها
خوششان بیاید .گرافیک و طراحی کتاب هم که باید
حتماً خارجیپسند باشد .و خالصه ،همه چیز را طوری
سامان میدهیم 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 ســالها به آن فکر کردهایم ...اما
نگاهی گذرا به همۀ کتابهایی که تا به حال با عشق
ارائه به بازارهای خارجی چاپ کردهایم ،به ما میگوید
که بیشت ِر این کتابها روی پیشخوان غرفههایمان در
نمایشــگاههای خارجی خاک خوردهاند و کسی حتی
آنها را ورق هم نزده است .چون کتابهای متظاهر،
جایی در دل مخاطب باز نمیکنند .چون مشتریهای
ِ
دســت چندم کتابهای خودشــان را
خارجی کپی
دوست ندارند .چون این مسیر ما را به بازارهای جهانی
نمیرساند و اگر اینطور فکر کنیم ،برآوردهشدن این
آرزوی چندین و چند ساله اص ً
ال کار راحتی نیست.
دوســت داریــم ادبیاتمان جهانی بشــود؛ اما از
داشــتههای خودمان برای حضور در بازارهای جهانی
چشمپوشی میکنیم .فرهنگ کهنسال و ریشههای
سنتیمان را به هیچ میگیریم ،سنتهای کتابآرایی
و تصویرســازیمان را فراموش میکنیم .اسطورهها،
افسانهها ،قصههای عامیانه و داستانهای ملی و دینی

خودمــان را کنار میگذاریــم و فقط تالش میکنیم
ِ
دســت چندمی از آنچه در بازار همۀ کشــورها
کپی
به وفور یافت میشــود ،باشیم .فراموش میکنیم که
در همــه جای دنیا ،مردم به امید کســب تجربههای
نو و شــنیدن حرفهای تازه به کتاب و ادبیات رجوع
میکنند .یادمان مــیرود که امروز همه از حرفهای
تکراری خسته شدهاند و بهدنبال اندیشههای جدیدی
هستند که آنها را از بنبست تکرار نجات بدهد .و ما،
ملتی که مدعی هستیم حرفهای درخور توجهی برای
جهانیان داریم ،وقتی به دنبــال ورود به بازار جهانی
کتاب هســتیم ،باید بیش از هرچیز ،به داشــتههای
خودمــان رجوع کنیم .تالش ما بــرای الگوبرداری از
نمونههای خارجی ،با هدف موفقشــدن در بازارهای
جهانی ،تالشی سادهلوحانه است .این رفتار تنها چیزی
ِ
دست چندمی از نمونههای
که از ما میســازد ،کپی
خارجی است .نمونههایی که سالهاست همه جا وجود
دارند و از فرط تکرار ،ماللآور شــدهاند .بهرهگیری از
نُبری است که ما
داشــتههای فرهنگ بومی ،راه میا 
را در زمانی نهچنــدان طوالنی ،در بازار جهانی کتاب
به موفقیت میرساند .بهعبارت دیگر ،اگر میخواهیم
جهانی باشــیم ،باید قبل از هر چیز بومی باشیم .این
بهترین و راحتترین راه برای دستیابی به آرزویی است
که سالهاست در پی آن هستیم .در غیر این صورت،
دستیابی به این آرزو اص ً
ال کار راحتی نیست.
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دوست داریم
ادبیاتمان جهانی
بشود؛ اما از داشتههای
خودمان برای حضور
در بازارهای جهانی
چشمپوشیمیکنیم.
فرهنگ کهنسال و
ریشههای سنتیمان
را به هیچ میگیریم،
سنتهای کتابآرایی
و تصویرسازیمان
را فراموش میکنیم.
اسطورهها ،افسانهها،
قصههای عامیانه و
داستانهای ملی و
دینی خودمان را کنار
میگذاریم و فقط تالش
ِ
دست
میکنیم کپی
چندمی از آنچه در بازار
همۀ کشورها به وفور
یافت میشود ،باشیم

هرهگیری از
داشتههای فرهنگ
نُبری
بومی ،راه میا 
است که ما را در زمانی
نهچندان طوالنی ،در
بازار جهانی کتاب به
موفقیت میرساند.
بهعبارت دیگر ،اگر
میخواهیم جهانی
باشیم ،باید قبل از هر
چیز بومی باشیم .این
بهترین و راحتترین راه
برای دستیابی به آرزویی
است که سالهاست در
پی آن هستیم
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گفتوگو

باید کتابها را متناسب با مخاطب خارجی
فرآوری کنیم
زینبمحبی
شیخ سهیل اسعد ،اندیشمن ِد مسلمانشدۀ 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 میکند و شش ماه دیگر را در 25
کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد .آنچه در ادامه میخوانید ،مصاحبۀ ما با او درخصوص نقش و تأثیر ترجمه در پیشبرد فعالیتهای تبلیغی است.

اصل کار ما
در این دو دهه،
تقریب ًا بیشتر حرکت
تأسیسی بوده است؛
یعنی سعی کردیم
در جاهایی که آثار
اسالمی نیست ،برویم.
ابتدا ،در دانشگاهها
کار میکردیم یا
اشخاصی که مایل
بودند با دین اسالم
آشنایی پیدا کنند
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شما در حوزۀ اســام مب ّلغ هستید .در حال حاضر ،فعالیت
تبلیغی و ترویجی که دارید ،به چه صورت است؟ تا جایی که
من میدانم ،شش ماه مشغول به تحصیل هستید و شش ماه
هم کار ترویجی میکنید .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 اسپانیاییزبان است که حدود بیست کشور
را شــامل میشود؛ مانند شــیلی ،لیبی ،آرژانتین ،پِرو،
ونزوئال ،اکوادور ،کلمبیا ،کاســتاریکا ،پاناما ،نیکاراگوئه،
کوبا ،السالوادور و کشورهایی که به زبان اسپانیایی تکلم
میکنند .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 دانشگاهها کار میکردیم
یا اشــخاصی که مایل بودند با دین اسالم آشنایی پیدا
کنند ،گاهی اوقات در مراکز فرهنگی یا مدارس از ما برای
سخنرانیهادعوتمیکردند.
ســبک خاصی بود و خیلی بــا روش ما در جهان
اســام متفاوت بــود .حتی یادم اســت در ابتدا که به
هتل میرفتیم ،در همان البی هتل تبلیغ میکردیم؛ با
دوستانی که میآمدند ،دیدار میکردیم و در این مرحله،
تقریباً  36مرکز اســامی با همــان افراد کمی که ابتدا

مسلمان شدند ،در منطقه تأسیس شد و بهمرور زمان،
بعضی از این افراد به ایران آمدند و طلبه شدند یا بعضی
از آنها برای دورههای کوتاهمدت به ایران میآمدند ،چند
ماه درس میخواندند و بعد برمیگشتند 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 ،بهصورت
متفرقه میرویم .گاهی اوقات با اساتید ،با بعضی از مراجع
یا علما که به منطقه میآیند ،برای دیدار با مســلمانان
میرویم .از این فرصتها استفاده میکنیم .اصل کار ما
در دانشگاههاســت که حدود هشتاد دانشگاه است .هم
تدریس کردیم ،هم در سخنرانیها و سمینارها شرکت
کردیم و هم در کنگرهها .سعی میکنیم بهخاطر کمبود
نیرو و امکانات ،بیشتر روی نخبگان تمرکز کنیم و ا ِّل در
سطح جامعه ،امکانات بسیار محدودی داریم و از نیروی
انسانی بسیار محدودی بهرهمند هستیم.
االن الحمداهلل بحث رسانهها و شبکههای اجتماعی
عنوان ابزار اصلی
خیلی قویتر شــده اســت .از آن به ِ
تبلیغاتی اســتفاده میکنیــم؛ در منطقه ،حدود چهل
سایت اینترنتی به زبان اسپانیایی داریم که آنجا ،کتابها،
مقاالت ،ویدئوها و بحثهای متعددی بهوسیلۀ اینترنت
انجام میشود.

باید کتابها را متناسب با مخاطب خارجی فرآوری کنیم

این مطالب را خودتان جمعآوری میکنید یا بخشی از آن از
زبان فارسی و عربی ترجمه میشود؟

سخنرانیهایی که وجود دارد ،از درسهایی است که در
حــوزه خواندهایم و اطالعات و معلوماتی که در کتابها
وجود دارد.
عنوان کتــاب و مقاله میگذاریم،
چیزهایی که به ِ
اینها ازکتابهای علمای دین ،مانند عالمه طباطبایی
و شهید مطهری و امام خمینی(ره) بوده که ترجمه شده
است.
خودتان ترجمه میکنید؟

نه .از ابتدای انقالب اسالمی ،سازمانهایی وجود داشتند
ماننــد مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،انتشــارات الهدی،
جامعةالمصطفی کــه االن بعضی از متــون را ترجمه
میکند و مؤسسۀ شرق که مؤسسهای نسبتاً خصوصی
است و مسئوالن مؤسسه سی و چند سال است که در
منطقه ،مشغول فعالیت هستند؛ از روحانیون اولیهای
کــه اوایل انقالب رفته بودند ،حدود  150کتاب ترجمه
کردند؛ یعنی بیشت ِر کتابهایی که در آن منطقه وجود
دارد .مؤسســات دیگری هم وجود دارد که گاهی اوقات
ترجمه انجام میدهند .معموالً بعضی افراد را در منطقه
داریم که از زبان انگلیسی ترجمه میکنند و کتابی را که
به نظرشان مهم برسد ،از اینترنت دانلود کرده و ترجمه
میکنند .خود بنده هم چیزهایی را ترجمه کردهام.
مراکزی که از اول انقــاب ،کار ترجمه انجام میدهند و نام
بردید ،بهصورت عمومی کار نشرشــان به منطقه آمریکای
التین منتقل میشود یا فقط به شما که مبلغ هستید ،داده
میشود و شما پخش میکنید؟

ما در بحث توزیع و پخش ،مشکل جدی داریم .متأسفانه،
این سازمانها و مؤسسات فقط کار ترجمه و چاپ و نشر

میکنند؛ یعنی فقط باید این کارها را از زبان فارسی به
اسپانیایی ترجمه و چاپ کنند و غیر از این ،مسئولیتی
ندارند .آنها میفرستند؛ ولی به یک جا میفرستند؛ مث ً
ال
به یک مدرسه یا مسجد یا مرکز اسالمی .بعد مسجد یا
مدرســه یا آن مرکز اسالمی میشود مسئول توزیع .ما
در بحث توزیع بهصورت عمومی ،هنوز کار خاصی انجام
ندادهایم.
در مراکز اسالمی که دارید ،هنوز نتوانستهاید بخش توزیع را
ساماندهی کنید؟

متأسفانه نه .مشکل جدی داریم.

شــما برای مدارس و دانشگاهها سخنرانی میکنید و آنها
لزوم ًا مسلمان نیستند و حتی برای اولین بار است که دربارۀ
اســام ،سخنی میشنوند .در آن جلســات ،چه مباحث و
مطالبی را برای شروع مطرح میکنید؟ چه چیزی از اسالم،
برای آنها جذاب است؟

بهخاطر تبلیغات ســوئی که علیه اسالم انجام میشود،
اذهان ملتها خیلی مش ّوش است و تصویری که از اسالم
دارند ،تصویر کام ً
ال اشــتباهی است .سعی میکنیم در
اول
وهلۀ اول ،این تصویر را درست کنیم؛ یعنی در مرحلۀ ِ
تصحیح افکار ،بهخاطر شبهاتی که آنها 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 ،قاعدهای کلی برای همۀ کشــورها
نداریم .در واقع ،برای ما بحث مخاطبشناسی خیلی مهم
است؛ هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ طبقۀ اجتماعی.
اگر تحصیلکرده باشد ،به نوعی و اگر تحصیلکرده نباشد،
به شکل دیگری بیان میکنیم .همچنین ،کشور با کشور
متفاوت اســت .مث ً
ال اگر ما بخشی از آمریکای التین را
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االن مردم
معیارهایی که
دارند ،معموالً
لذتهای شخصی
و خوشیهاست و
زندگی خوشی که
میخواهند داشته
باشند و اگر اسالم را
عنوان بحثی
فقط به
ِ
اخروی و معنوی
بخواهید عنوان کنید،
خیلی جذابیت ندارد.
سعی میکنیم اسالم
عنوان سبک
را به
ِ
زندگی مطرح کنیم
که به زندگی آنان
فایدهای برساند

در آمریکای
التین ،بحث
کتابخوانی خیلی
فرهنگسازی نشده
است؛ یعنی یک
بخش برمیگردد به
مشکالت اقتصادی
و دیگر اینکه
کتابخوانی تبدیل به
فرهنگ نشده است
و مثل اروپا نیست که
مطالعه را الزم بدانند
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پروندۀ ویژه  /گفتوگو

میگوییم که آمریکایی است ،یک سری مسائل را مطرح
میکنیم که در کشورهای کمونیستی مطرح نمیکنیم
و برعکس هم همینطور است .جاهایی که مسیحیت
کاتولیک خیلی قوی است و مردم هم از لحاظ اعتقادی،
مسیحیان متدینی هستند ،یک مدل صحبت میکنیم و
جاهایی که کمونیستی هستند و معموالً بحثهایشان
را علیه مســیحیت مطرح میکنند ،جور دیگری حرف
یزنیم.
م
این است که نسخۀ کلی و عام برای همه نداریم .اما
چیزی که مشترک است و اولین مسئله که مطرح است،
بحرانهای اجتماعی جامعه ،مشکالت جوانان و بشر و
خألهایی است که در جامعه میبینیم .بنابراین اسالم را
بهگونهای معرفی میکنیم که قدرت و توانایی حل این
مشکالت را داشته باشد؛ چون االن مردم معیارهایی که
دارند ،معموالً لذتهای شخصی و خوشیهاست و زندگی
خوشی که میخواهند داشته باشند و اگر اسالم را فقط
عنوان بحثی اخروی و معنوی بخواهید عنوان کنید،
به ِ
عنوان
خیلی جذابیت ندارد .سعی میکنیم اسالم را به ِ
ســبک زندگی مطرح کنیم که به زندگی آنان فایدهای
برساند.
در فضایی که شــما میرویــد و کار میکنید ،تصویری که
از اسالم منتقل شــده چگونه است؟ زیرا همانطور که شما
برای تبلیغ اسالم تالش میکنید ،افراد دیگر هم برای تبلیغ
غیرواقعی تالش میکنند .تصویر غالبی که در آنجا وجود دارد
و در کتابهایی که دردسترس مردم است ،کدام اسالم است؟
اسالمی که در ایران اســت و شما در قم ،درس میخوانید؟
این اسالم است یا اسالمی که در عربستان منتشر میشود؟

بهطورکلی بگویم در آمریکای التین ،بحث کتابخوانی
خیلی فرهنگســازی نشده اســت؛ یعنی یک بخش
برمیگردد به مشــکالت اقتصادی مردم که مشکالت
اقتصادی چند مشکل ایجاد میکند؛ اوالً اینکه چون پول

ندارند ،نمیتوانند کتاب بخرند ،چون غالباً کتابها گران
است؛ ثانیاً چون پول ندارند و فقیر هستند ،مجبورند صبح
تا شب مشغول کار باشند و وقت برای مطالعه ندارند؛ ثالثاً
کتابخوانی تبدیل به فرهنگ نشــده است و مثل اروپا
نیســت که مطالعه را الزم بدانند .بیشت ِر کشورهای آن
منطقه ،مردم روستایی زیاد دارد که یا کارهای صنعتی
انجام میدهند یا بیکارند .اینها قشــرهایی هستند که
خیلی با کتاب سروکاری ندارند.
عنوان انقالب اســامی در تاریخ 1400
چون ما به ِ
سال ،تقریباً جدیدالعهد هســتیم و سنیها بیشتر در
سطح بینالملل مشغول بودهاند .حرکت انقالب اسالمی
در سطح بینالملل ،از  30سال پیش با امکانات خیلی
محدود شــروع شد .عالَم تسنن ،خیلی گستردهتر کار
کردند و خیلــی زودتر در منطقه حضــور پیدا کردند
و بههمین دلیل ،اســامی که به اینها 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 اســام تسنن سنتی بود و چیزی که در مساجد
سوریه و لبنان و فلسطین دیده میشود.
اســامی که اخیرا ً به اینها رســیده است؛ یعنی
از 11ســپتامبر به بعد ،اسالمی رســانهای است؛ اسالم
ســیانان و بیبیسی .در رسانههای غربی و مخصوصاً
رسانههایی که دســت دشمن است ،آن زمان القاعده و
طالبان و بنالدن و ،...االن هم داعش را بهعنوان اســام
معرفی میکنند .بحث زن هم خیلی میان بحثهایشان
محوریت دارد .این اســامی اســت که به دست آنها
رسیده است .اسالم جمهوری اسالمی ایران یا اهل بیتی
که در ایران بیشتر مطرح است ،بهصورت خیلی مختصر
وجود دارد و عمومیت پیدا نکرده است.
نقش کتاب در منتقلکردن محتوا به آنها ،چیســت؟ برای
شما که امکانپذیر نیست با همۀ افراد برخورد چهرهبهچهره

باید کتابها را متناسب با مخاطب خارجی فرآوری کنیم
داشته باشــید و صحبتهایتان را منتقل کنید .این کتابها
که فرمودید بعض ًا در ایران ترجمه میشــود و به دست شما
میرسد ،چقدر در روند پیشــبرد کار شما اهمیت دارد؟ اگر
میشود نام کتابهایی را بگویید که در آنجا استفاده میکنید و
به کارتان کمک میکند.

مــن نظر خودم را دربارۀ کتــاب و آن موضعگیری که
در بحث ترجمــه داریم ،بگویم :مؤلف وقتی میخواهد
کتابی را بنویسد ،مخاطب را درنظر میگیرد .کسی که
ایرانی است و در این روزگار زندگی میکند ،برای جامعۀ
ایرانی یا قشری از اقشار جامعۀ ایرانی میخواهد بنویسد،
یکســری افکاری دارد که میخواهــد آنها 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 حکیمانهای نیست .در واقع ،شرایط
محیطی و ج ّو فرهنگــی و ظرف و اطالعاتی که اینها
دارند ،هنوز لحاظ نشده است.
به نظرم ترجمه کار خوبی است به دو شرط:
 .1کتابهایی را انتخاب کنیم که عمومیت داشته
باشد؛ یعنی مخصوص قشر خاصی در ایران نباشد؛ مانند
مسائلی که در کتابهای شــهید مطهری میدیدیم؛
یک سخنرانی در دانشــگاه تهران انجام داده بود و بعد
همان سخنرانی شده بود کتاب و همین کتاب را ترجمه
میکردند و در دانشگاه آرژانتین پخش میکردند که در
آن ،تفاوتها لحاظ نشده بود .پس ،اولین چیز این است
که در انتخاب عنوان دقت داشــته باشیم که محتوا و
موضوع کتاب عمومیت داشته باشد؛
 .2ما کتاب را بهطــور 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
میشــود؛ وگرنه اینکه مث ً
ال 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 ،ایدهآلش را بخواهم بگویم ،این است که تألیف شود.
از افرادی اســتفاده کنیم که قلم خوبی داشته باشند و
بتوانند برای آن فرهنگها بنویسند.
شــما که با وضعیت ترجمه و کتاب در ارتباط هستید ،اگر
بخواهید آسیبشناســی کنید ،وضعیت ترجمۀ کتابها را
چگونه میبینید؟ با توجه به اینکه فرمودید مراکز تحقیقاتی
و پژوهشی خاصی این کارها را انجام میدهند و آنها بر کار
مسلط هستند ،محتوای کتابها را چگونه ارزیابی میکنید؟
در دورههایی که شروع به مطالعه کردهاید ،کتابها از لحاظ
کیفیت ،بهبود داشت ه است یا نه؟ و بحثی که خودتان دربارۀ

محتوا مطرح کردید که بررسی شود و کتاب بهصورت کامل
ترجمه نشود ،در این سالها در نظر گرفته شد یا نه؟ در این
مدت ،روند کامل ترجمهشدن همچنان ادامه دارد؟ ما در بحث
انتقال مفاهیم کتاب رو به پیشرفت هستیم؟

کمی ،از همه نظر خیلی پیشرفت
بحث ترجمه از لحاظ ّ
کرده اســت؛ هم در تولیــد ترجمه ،هــم در توزیع و
محتواهای مختلف؛ منتها از لحاظ کیفی ،نه! درســت
است تجربۀ ما در این سالها بیشتر شده است؛ اما تجربۀ
تنها به درد نمیخورد و در واقع ،کافی نیســت .علم و
تخصص هم مهم اســت .متأسفانه ،در بحث ترجمه از
افرادی استفاده میکنیم که زبان بلد هستند درحالیکه
در بحث ترجمه ،فقط زبان کافی نیست .اگر به قالبهای
فرهنگی آن زبان آشنایی نداشته باشیم یا با اصطالحات
علمی آشنایی نداشته باشیم ،شاید کارمان نتیجۀ عکس
بدهد .مث ً
ال متکلمین بهجای اینکه علمای کالم ترجمه
شود« ،کسانی که تکلم میکنند» ،ترجمه شده بود .از این
مشــکالت ،زیاد داشتیم که روشن است ،اهل تخصص
نیستن .د
مترجمبودن عمق دارد؛ ولی ظاهرا ً این دسته ،مترجمان صرف ًا
تحتاللفظیهستند.

بله .به نظرم در کنار معرفت زبان ،باید آشنایی با خود مادۀ
علمی و محتوا صورت بگیرد و آن قالبهای فرهنگی که
عرض کردم هم مهم است؛ برای مثال ،هیسپانتیوی
( )HispanTVماهــوارۀ ایران در آمریکای التین به زبان
اسپانیول است .لهجهای که آنها در فیلمهای دوبلهشده
استفاده کردهاند ،لهجۀ اسپانیایی اسپانیاست؛ درحالیکه
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! مث ً
ال من در ایران،
با لهجۀ افغانی بیایم و نفوذ پیدا کنم .متأســفانه از این
اشکاالت داریم.
خودتان در کتابها بازنگری میکنید؟

خیر .من شخصاً بهخاطرمشــغلههای زیادی که دارم،
نمیرسم و ا ِّل دوست داشتم.
آیا طرحی در حوزۀ جامعةالمصطفی وجود دارد که کارگروهی
برای تألیف کتاب تشکیل دهند؟

نه فع ً
ال تشکیل نشده است.

مؤسســۀ شــرق فعالیتش را در خو ِد آمریکای التین انجام
میدهد؟

نخیر؛ در قم است و فعالیت اینترنتی دارند .حتی خرید
اینترنتی هم امکانپذیر است.
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به نظرم ترجمه کار
خوبی است به دو شرط:
 .1کتابهایی را انتخاب
کنیم که عمومیت
داشته باشد؛  .2ما کتاب
را بهطور 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 واقع ًا دارد کار انجام
میشود

بحث ترجمه از
لحاظ ک ّمی ،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
میکنیم که زبان بلد
هستند درحالیکه در
بحث ترجمه ،فقط زبان
کافی نیست .اگر به
قالبهای فرهنگی آن
زبان آشنایی نداشته
باشیم یا با اصطالحات
علمی آشنایی نداشته
باشیم ،شاید کارمان
نتیجۀ عکس بده
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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پس در خود آمریکای التین ناشر ندارید؟

مسائلی را که
در قالب فرهنگ و
آداب و رسوم است،
خیلی سختتر
میشود انتقال داد؛
چون فاصلۀ فرهنگی
بین دو منطقه بسیار
زیاد است .منتها
َورای مظاهر فرهنگ
و پدیدههایی که در
آداب و رسوم مطرح
است ،یکسری
ارزشهای انسانی
وجود دارد که در
دو منطقه درحال
جوشش است .تبادل
عنوان
این ارزشها به
ِ
پدیدههای اجتماعی
مهم است

تجربۀ جمهوری
اسالمی در ایستادگی
علیه امپریالیسم
آمریکا یا حرکتهایی
که میکردند تا انقالب
را از بین ببرند،
تقدیرکردنی است و
ملتهای 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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نه ،نداریم.

به نظر میرسد محتواهایی وجود دارد که از ایران میتواند 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 بودهاید ،چه دستاوردی از آمریکای
التین برای ایران داشتهاید و برعکس؟

مســائلی را که در قالب فرهنگ و آداب و رسوم است،
خیلی سختتر میشود انتقال داد؛ چون فاصلۀ فرهنگی
بین دو منطقه بسیار زیاد است .منتها َورای مظاهر فرهنگ
و پدیدههایی که در آداب و رسوم مطرح است ،یکسری
ارزشهای انســانی وجود دارد که در دو منطقه درحال
عنوان پدیدههای
جوشش اســت .تبادل این ارزشها به ِ
اجتماعی مهم است .یادم است دکتر احمدینژاد آمده بود
ونزوئال و خیلی روابط خوبی با آمریکای التین پیدا کرد.
چاوز دو ،سه پروژۀ جدی را دنبال کرد که از افکار دکتر
احمدینــژاد برآمده و از پدی دههای اجتماعی ایران بود؛
مانند بانک فقرا بدون سود ،بسیجیهای ایران و مسائل
اینگونه که نمونههای زیبایی بوده است .این مفاهیم در
ایران ،با قالب اسالمی مطرح شده بود؛ اما چون ک ً
ال اسالم
با ارزشهای 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 .اینها
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 میشد؟

محتوای این مرکز بیشتر ،محتوای فرهنگی بود تا دین
اســام در آنجا ترویج شود؛ منتها با آن عنوان مبادله و

مبادالت ،خیلی گســتردهتر میشــود کار کرد .مردم
احساس میکردند اگر ما هم تجربۀ مثبت داشته باشیم،
میتوانیم منتقل کنیم و برای جذب مردم چیز خوبی بود.
تجربیاتی که منتقل میکردند ،چگونه بود؟

مث ً
ال در دورههایی که میگذاشتیم ،بهجای اینکه جایی
مانند مسجد را انتخاب کنیم که مخصوص مسلمانان
باشد ،فضا را بهگونهای باز فراهم میکردیم که هرکس
میخواســت ،میآمد؛ یا مث ً
ال ما به آموزشگاههای آنها
میرفتیم .مث ً
ال وزارت امور خارجه از ما خواسته بود یک
دوره برای سفرای ونزوئال در کشورهای اسالمی ،داشته
باشیم.
از این نوع فعالیتها داشتهایم که خیلی مفید بود.

مزیتهای انقالب اســامی در حوزۀ کتاب ،به نظر شــما
چیست؟ یعنی از این انقالب اســامی که وجود دارد ،چه
استفادههایی برای تبلیغ اســام در حوزۀ آمریکای التین
میتوانیم انجام دهیم؟

نقطهای مشــترک وجود دارد و آنجا هم خیلی اهمیت
دارد و آن ،بحث ضدامپریالیســمبودن منطقۀ آمریکای
التین اســت و مشترکاتی که با ایران در این بحث دارد:
ضداســتکبار و ضداســتعمار .بهنظرم تجربۀ جمهوری
اســامی در ایســتادگی علیه امپریالیســم آمریکا یا
حرکتهایــی که میکردند تا انقــاب را از بین ببرند،
تقدیرکردنی اســت و ملتهای 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 ک ً
ال آن بُعد عدالتی و اجتماعی
برای آنها مهم است .این موضوع اگر منتقل شود ،خوب
است.
بحث دوم خود تجربۀ جمهوری اســامی با دین
محرک این مجال بود .این
اســام اســت؛ یعنی دینّ ،
موضوع برای آمریکای التین مهم و جذاب است؛ چرا که
دین آنها نتوانسته است چنین کاری بکند.

گفتوگو با فرهاد فالح

در ترجمۀ معکوس
ُ
به کرسیهای نظریهپردازی نیاز داریم
عاطفهصادقي

يك ايراني چهلساله است كه همانند زبان مادري با زبان اسپانيايي آشناست و در شبکههای اسپانیاییزبان ،در جایگاه كارشناس حاضر مي
شود .كارشناسي ارشد كالم ،تحصیالت حوزوي و از همه مهمتر ،مؤسس و مدير انتشارات فانوس دريايي است؛ انتشاراتي كه در زمان كوتاه
دو سال و نيم فعاليت خويش ،حدود هفتاد اثر ایرانی را براي دويست ميليون كودك و نوجواني كه به زبان اسپانیایی صحبت ميكنند ،منتشر
كرده و با اخذ مجوز از کشور برزيل ،ترجمۀ آثار ايراني به زبان پرتغالی را نيز آغاز نموده است.
مصاحبۀ ما با فرهاد فالح ،مدير انتشارات فانوس دريايي ،دربارۀ فراز و فرودهاي حضور وي در حوزۀ نشر بينالملل آغاز شد و به بيان تجربيات
و نكات درخور توجهي رسيد كه در ادامه تقديم ميشود:
بفرماييد اص ً
ال چرا اين حوزه را انتخاب كرديد و از چه زماني
وارد فضاي ترجمه براي غيرفارسيزبانان شديد؟

چندین سال بود که به فعالیتهای فرهنگی در حوزۀ
کشــورهای آمریکای التین مشغول بودیم .این حوزه
بیش از بیســت کشور اســپانیایی و پرتغالی را شامل
میشــود کــه از ظرفیتهای خاصــی برخوردارند و
جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر ،به این دو زبان صحبت
میکنند .سرمایهگذارینکردن نهادهای داخلی در این
بخش و نبود برنامهای 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 .بههمین خاطر ،از زمستان
 ،1392طرح راهاندازی انتشــارات فانوس دریایی را در
آمریکای التین در قالب فعالیتهای مؤسســۀ اندیشۀ
شرق دنبال کردیم که بخش اول آن شامل کتابهای
کودک و نوجوان اســت .سرمایهگذاری روی کودک و
نوجــوان و برنامهریزی در این حوزه ،کاری راهبردی و
استراتژیک است و اثرات آن در آینده مشخص میشود؛
خصوصاً اينكــه توجه به كتابهاي ويــژۀ كودكان و
نوجوانان در حوزۀ بینالملل معموالً مغفول است.
طراحی پروژۀ هدفمند و ســرمایهگذاری در این
بخش ،قطعاً میوههای شیرینی در آینده خواهد داشت.
چندین سال قبل ،در جریان فعالیتهایی که در کشور
بولیوی داشــتم ،یک روز در خانۀ یــک خانم و آقای
شیعه و سرخپوست مهمان بودم .در این خانوادۀ شیعه
و سرخپوست هم یک دختربچۀ کوچک حدودا ً سهساله
زندگی میکرد که اسمش فاطمه بود .پدر خانواده به
من گفت« :شما برای یک بچۀ شیعه و مسلمان که در

کشور غیرمسلمان زندگی میکند ،چه چیزی دارید؟
آیا کتــاب دارید؟» من با شــرمندگی گفتم« :چیزی
نداریم ».از همانجا بود که ایدۀ سرمایهگذاری 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 امريكاي التين را انتخاب كرديد؟

متأســفانه هیچ نهادی روی این بخش سرمایهگذاری
نکرده اســت و حوزهای ناشــناخته و با ساختارهای
خاص اســت .تنوع فرهنگی ویــژهای دارد .مردم آنجا
زمینههای گرایش چپ دارند و عالقهمند به آشــنایی
با تاریخ ایران و انقالب اســامی هستند .آنها دوست
دارند مدل زيست اسالمي را تجربه كنند .نگاه مثبتی
به شرق دارند و عالقهمند به الگوی زندگی شرقیاند.
اين ويژگيها توجه به این حوزه را باعث ميشد.
براي انتخاب موضوع كتاب يا داستانها ،آيا اولويت و منابع
خاصي را مد نظر داريد؟ اين منابع صرف ًا شــامل كتابهاي
داخلي ميشوند يا كتابهاي غيرفارسي را هم دربرميگيرند؟

مجموعۀ فانوس دریایی اکنون بهصورت تخصصی ،بر
روی کــودک و نوجوان کار میکند .نوع انتخاب منابع
ما نیز وابسته به نیازســنجی محیطی است که ما در
کشورهای مختلف و بر اساس شرایط زبانی ،فرهنگی
و بومی انجام میشود .یکی از مصرفکنندگان جدی
تولیدات ما ،مراکز اسالمی شیعه و سنی است که این
مراکــز بخش زیادی از تولیدات مــا را به خود جذب
میکنند .چون حتی مراکز اهل تســنن نیز متأسفانه،
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سرمایهگذاری
روی کودک و نوجوان
و برنامهریزی در این
حوزه ،کاری راهبردی
و استراتژیک است
و اثرات آن در آینده
مشخص میشود؛
خصوص ًا اينكه توجه به
كتابهاي ويژۀ كودكان
و نوجوانان در حوزۀ
بینالملل معموالً مغفول
است

یک روز در خانۀ
یک خانم و آقای شیعه
و سرخپوست مهمان
بودم .در این خانوادۀ
شیعه و سرخپوست هم
یک دختربچۀ کوچک
حدودا ً سهساله زندگی
میکرد که اسمش
فاطمه بود .پدر خانواده
به من گفت« :شما
برای یک بچۀ شیعه و
مسلمان که در کشور
غیرمسلمانزندگی
میکند ،چه چیزی
دارید؟ آیا کتاب دارید؟»
من با شرمندگی گفتم:
«چیزی نداریم».
ماهنامۀ شیرازهکتاب
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عواملی که ما را
به انتخاب اثری خوب
میرساند ،عبارت
است از :متن خوب؛
تناسب آن با نیازهای
منطقۀ آمریکای التین
که هدف و برنامهریزی
ماست؛ تصویرگری
مناسب؛ امکان تعامل
با ناشر کتاب و شرایط
مناسب خرید کپی
رایت اثر

ناشران آمریکای
التین فقط بهدنبال
آثاری هستند که
بتواند بازار خوبی برای
فروش داشته باشد
و محتوا و جنبههای
دیگر برایشان
اهمیت چندانی
ندارد .بههمین دليل،
ما مدلی را طراحی
کردیم مبنی بر تحقق
ترجمۀ معکوس که
بر اساس مدیریت
تأثیرگذاری آن است
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در حوزۀ کودک و نوجوان ســرمایهگذاری نکردهاند .از
آن سو ،ما فع ً
ال فقط منابع مناسب فارسی ،یعنی آثار
نویســندگان و تصویرگران ایرانی را بررسی و انتخاب
کرده و برای انتشــار ،به زبانهای اسپانیایی و پرتغالی
آماده میکنیم .شاید روزی از حوزۀ زبان فارسی و ایران
به حوزۀ زبان عربی و کشورهای اسالمی وارد شویم و
آثار آنها را به اســپانیایی و پرتغالی ترجمه کنیم؛ اما
فع ً
ال در این بخش ،برنامهای نداریم.
اما در این کار ممکن است کتابهایی را انتخاب
کنیم که اگرچه در ایران خیلی به چشــم نمیآید ،در
آمریکای التین ممکن اســت کام ً
ال موفق باشد .البته
شاید کتابی از نویسنده و تصویرگری برجسته و ایرانی
باشــد؛ ولی آن اثر برای آمریکای التین اص ً
ال مناسب
ارزيابي نشود.
بنابرايــن ،عواملی که ما را به انتخاب اثری خوب
میرساند ،عبارت اســت از :متن خوب؛ تناسب آن با
نیازهای منطقۀ آمریکای التین که هدف و برنامهریزی
ماست؛ تصویرگری مناسب؛ امکان تعامل با ناشر کتاب
و شرایط مناسب خرید کپی رایت اثر.
مخاطب ما از كــودكان صفر تا نوجوانان هیجده
سال را شامل ميشود و حدود  29برنامه براي گروههاي
هدف خردسال ،کودک و نوجوان در نظر گرفتهايم كه
هوشمندانه و در حد توان ،با کمترین هزینۀ ممکن ،در
حال برنامهریزی در ارتباط با آن هستیم.
لطف ًا از فراز و فرودهاي كارتان بگوييد .آيا زماني بوده است
كه نااميد شويد يا اشتباه مهمی را انجام دهيد كه جبران آن
سخت باشد؟

در ابتدای کار ،برنامهها بهســرعت پیش نمیرفتند.
مــا مدلی را طراحی کرده بودیم که خودمان انتشــار
و توزیــع آثار را در آمریکای التین دنبال کنیم .یعنی
اینطور 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 بهدنبال آثاری هستند که بتواند بازار خوبی
برای فروش داشته باشــد و محتوا و جنبههای دیگر
برایشان اهمیت چندانی ندارد .بههمین دليل ،ما مدلی
را طراحی کردیم مبنی بر تحقق ترجمۀ معکوس که
بر اســاس مدیریت تأثیرگذاری آن اســت .بر اساس
این طرح ،ترجمه ،آمادهســازی ،انتشار و عرضه ،فقط
 %30کار را تشــكيل ميدهــد و  %70كار هم به اين
برميگردد كه چطور میتوانیم با این اثر ،روی بچهها
تأثیر بگذاريم؛ رسوب فکری ایجاد کنیم؛ آنها را دور
هم جمع کنیم و بازخورد بگیریم .بخش ســخت کار
اینجاست.
این مدل شــاید تاكنون در قالب نشر کتاب در
ایران ،برای کشورهای دیگر طراحی و اجرا نشده است.
ما این پروژه را دنبال میکنیم .الزمۀ این کار ،داشتن
زیرساختهای فنی و حقوقی کار در خود کشورهای
آمریکای التین اســت .بهخاطر همین باید مجوزهای
الزم را از کشــورهای مختلف اخذ میکردیم .االن در
کشــورهای مکزیک ،برزیل ،اروگوئه انتشارات رسمی
تأســیس کردهایم و مجوزهای قانونــی را گرفتهایم.
حتی االن کتابهای ایرانی را در این کشورها منتشر
میکنیــم .بهزودی آرژانتین هم بــه این جمع اضافه
میشــود و حلقۀ ما تکمیل میشــود .این کار خیلی

در ترجمۀ معکوس به ُکرسیهای نظریهپردازی نیاز داریم

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 میافتاد .ببینید در امریکای التین ،ســه کشور
هســتند که قطب کتاب محسوب میشوند :مکزیک،
برزیــل و آرژانتین .اگر در این ســه کشــور ،بهخوبی
بتوانیم کار کنیم ،سرری ِز کار به کشورهای دیگر سرایت
میکند .چون کشورهای دیگر کتابهای مد نظرشان
را از این کشــورها وارد میکنند .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 میشود .اینها
مطالبي است كه کلی مطالعه و تحقیق پشت آن است.
مطالبی است که پیشینه نداشته و ما همه را از صفر،
دنبــال کردهایم .راهاندازی و برنامهریزی کار نشــر در
ایران سخت است؛ چه برسد در منطقۀ وسیعی ،آن هم
در زمان تحریم و محدودیتها بخواهد اجرایی شــود.
حتی تردد و گرفتن ویزا و مســافرت ،با مشکل انجام
میشد و هزاران حرف دیگر که جاي طرح آن نيست.
در اين مسير ،چطور اعتمادسازي كرديد؟ چطور خود را به
كساني كه در قارهاي ديگر و با زباني ديگر زندگي ميكنند،
معرفي كرديد؟

ما وارد مسیر شده بودیم و ورود به این مسئله بر اساس
یک ضرورت بود .لــذا ،خیلی به نهادهای داخلی نگاه
نمیکردیــم که آنها چه واکنشــی دارند .یک روز از
معاونت مطالعات و برنامهریزی وزارت ارشــاد به بنده
زنگ زدند که برویم تا صحبت کنیم .رفتم آنجا گفتند
ما کارهای شما را دنبال میکنیم و ممکن است نتوانیم
به شــما کمک کنیم؛ اما میتوانیم از شــما قدردانی
کنیم .این برخورد برای من خیلی ارزشمند بود .یک
روز هم خدمت معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد
جناب آقای نوشآبادی رسیدم .برخی از کتابهایی را
که منتشر شده بود ،برای ایشان بردم .به ایشان عرض
کردم« :نیامدهام تا درخواست کنم که به ما کمک مالی
کنیــد .آمدهام فقط گزارش کار بدهم تا شــما مطلع
باشــید چه کارهایی انجام شده است .ایشان هم بعد
از شنیدن مطالب و دیدن کتابها ،تصریح کردند که
اقدامات شما در حد یک ســازمان ،بزرگ بوده است.
اما بخش عمدۀ برنامۀ ما برای اعتمادســازی معطوف
به ناشــران ،نویســندگان و تصویرگران است .تالش
میکنیم آنها از ما راضی باشند تا بتوانیم با هم خوب
کار کنیم .بهنظرم تا حد زیادی موفق بودهایم.

دو ويژگي ،انتشارات شما را از مراكز حقوقي پر سرو صدايي
كه اتفاق ًا كارنامۀ ضعيفي دارند ،متمايز ميكند كه مهمترين

آنها خصوصیبودن و اتكانداشــتن شما به منابع دولتي و
سازماني است .چه عاملي باعث شده تا در اين زمينه ،موفق
و اثرگذار باشيد؟

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 کردهایم؛ اما معتقديم هنوز
كارهای انجامنشــدۀ زیادي داریــم و هنوز در مرحلۀ
سرمایهگذاری هستیم .پس نمیتوانیم بگوییم موفقیم
یا شکستخورده .همهچیز بستگی به آينده دارد .باید
بیشتر تالش کنیم؛ بیشتر از قبل .با چشمان باز ،همراه
با مشورت و تعامل باید این مسیر را پیش ببریم.
اگر بهلطف الهي روزی در این زمینه موفق شویم،
افتخارش برای نظام خواهد بود و دیدن آن روز ،آرزوی
من است.
چطور رصد و جمعبندي ميكنيد كه فالن موضوع در معرض
توجه گروه هدف شماست؟

حــدود 200میلیون کــودک و نوجوان ،بــه دو زبان
اسپانيايي و پرتغالي صحبت میکنند .ما دایرۀ مخاطب
و بازار وســیعی داریم .از ایــن 200میلیون ،بیش از
60میلیون کودک و نوجوان ،پرتغالیزبان هستند .این
مخاطب از ادیان مختلــف ،بیدین یا با فرهنگهای
سرخپوستی و بومی آمریکای التین هستند .معضالت
و مشــکالت مختلفی هم این جوامع را آزار میدهد.
مث ً
ال ازهمگســیختگی شــدید خانواده ،نبودن پدر و
مادر در کنار هم ،کودکان کار ،خشونتهای خانگی و
بسیاری از مسائل دیگر ،از دغدغههای مردم این منطقه
است .خب ،ما برای عرضۀ یک اثر ،همۀ این مسائل را
باید کنار هم بگذاریم .نیازهای آنها را درنظر بگیریم.
کدهای فرهنگیشان را مطالعه کنیم .از سوی دیگر،
شرایطی که برای آیندۀ آنها ممکن است ایجاد شود
نیز باید مطالعه و بررسی شود .اما خب ،ما کتابهای
زیادی در ایران نداریم که بتواند همۀ این پارامترها را
در خودش جمع کند .بیشــت ِر کتابها برای بچههای
ایرانی نوشته میشوند و حاوی کدهای فرهنگی داخلی
اســت .ترجمۀ اینها 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 میشود.
مث ً
ال خشــونت خانگی یکی از موضوعات الزم و
جدی در آمریکای التین است .این موضوع حتی برای
کودکان و نوجوانان دنبال میشــود .ولی مگر ما چند
کتاب ایرانی در این حوزه کار کردهایم؟ اص ً
ال شاید این
موضوع در ايران کام ً
ال ناشناخته باشد.
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در امریکای التین،
سه کشور هستند که
قطب کتاب محسوب
میشوند؛ مکزیک،
برزیل و آرژانتین .اگر
در این سه کشور،
بهخوبی بتوانیم کار
کنیم ،سرری ِز کار به
کشورهای دیگر سرایت
میکند .چون کشورهای
دیگر کتابهای مد
نظرشان را از این
کشورها وارد میکنند.
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 کردهایم؛ اما
معتقديم هنوز كارهای
انجامنشدۀ زیادي
داریم و هنوز در مرحلۀ
سرمایهگذاری هستیم
ما کتابهای
زیادی در ایران نداریم
که بتواند همۀ این
پارامترها را در خودش
جمع کند .بیشت ِر
کتابها برای بچههای
ایرانی نوشته میشوند و
حاوی کدهای فرهنگی
داخلی است .ترجمۀ
اینها برای آن منطقه یا
شدنی نیست یا دشوار
است
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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یک تیم ترجمۀ
کودک و نوجوان
داریمکهمتشکل
از دو بخش است.
مترجماناسپانیاییزبان
از کشورهای کوبا،
آرژانتینوکلمبیاکه
به زبان فارسی مسلط
هستندومترجمان
ایرانیفارسیزبان
که آنها نیز به زبان
اسپانیاییتسلط
دارند .بعد از انتخاب
هر اثر فارسی ،بررسی
میکنیمکهچهکسی
میتواند این کتاب را
بهخوبیترجمهکند
و بعد ،یک مترجم
اسپانیاییزبانویک
زبانمسلط
فارسی ِ
به زبان اسپانیایی را
مسئولترجمۀآن
کتابمیکنیم.در
نهايتهمیکویراستار
اسپانیاییزبانکاررا
میبیند
ناشری که خودش
بدونهرگونهانعقاد
قراردادی ،یک کتاب
را از خارج میآورد
و در ایران ترجمه و
منتشرمیکند،وقتی
نوبت به کتاب خودش
میرسد که قرار است
به زبان دیگري منتشر
شود ،دم از حقوق و
رعایت حق نویسنده و
تصویرگر و ناشر میزند.
این تعارض برای من،
درککردنینیست
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

پروندۀ ویژه  /گفتوگو
فرایند ترجمه در کجا و از سوی چه افرادی انجام میگیرد؟
کارگروهی در ایران ،كار ترجمه را انجام ميدهد یا با مترجم و
ناشر خارجي مرتبط ميشويد؟ فرايند همكاري و ارزيابي شما
در اين زمينه ،چطور صورت ميگيرد؟

یک تیم ترجمۀ کودک و نوجوان داریم که متشکل از
دو بخش است .مترجمان اسپانیاییزبان از کشورهای
کوبا ،آرژانتین و کلمبیا که به زبان فارســی مســلط
هستند و مترجمان ایرانی فارسیزبان که آنها نیز به
زبان اسپانیایی تسلط دارند .بعد از انتخاب هر اثر فارسی،
بررسی میکنیم که چه کســی میتواند این کتاب را
بهخوبی ترجمه کند و بعد ،یک مترجم اسپانیاییزبان
زبان مسلط به زبان اسپانیایی را مسئول
و یک فارسی ِ
ترجمۀ آن کتاب میکنیم .در نهايت هم یک ویراستار
اسپانیاییزبان کار را میبیند .در برخی موارد ،اثر را پیش
از انتشار به نویسندۀ برجستهای در کشورهای مختلف
میدهیم تا کار را بخواند و نظرش را بگويد.
در فرايند ترجمه ،به چه نكاتــي توجه ميكنيد؟ آيا كتاب
عين ًا ترجمه ميشود يا در اين خصوص ،قوانين و شاخصهاي
نوشته و نانوشتهاي وجود دارد؟

ما در قراردادهایی که با ناشــران ایرانی میبندیم ،یک
بند در قرارداد داریم که مجاز هستیم متن را بر اساس
نیازهای فرهنگی و وضعیت اجتماعی آمریکای التین
بهروزرسانی کنیم .خیلی اوقات اسم کتاب تغییر میکند
یــا در متنها ،تغییراتی در آن ایجاد میشــود و حتی
ممکن است تصاویر کتاب بهخصوص ،تصویر جلد کتاب
عوض شود .جالب این اســت که در بیشت ِر موارد ،کار
از زبان اصلی ،قشــنگتر میشود .حتی برخی اوقات،
پیش آمده که ناشر اصلی نسخۀ منتشرشدۀ ما را دوباره
خواســته تا به آنشکل منتشر کند .این هنر است که
بتوان متنی را برای جامعۀ هدف آمادهسازي کرد.
آیا تابهحال اتفاق افتاده كه در اين خصوص ،با مترجم يا ناشر
دچار مشكل شــويد؟ در چنين مواقعي چه كار ميكنيد و
مشكل چطور حل ميشود؟

باید از ناشــران ایرانی تشکر ویژه کنم .اگر حمایتها و
کمکهای آنها نبود ،ما نمیتوانستیم بهسرعت 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 آنها نبود،
قطعاً نمیتوانستیم سرعت بگیریم .اما خب ،ناشرانی هم
هستند که متأسفانه با نشر بینالملل آشنا نیستند و این
مسئله برای خودشان مشکل ایجاد میکند.
ناشری که خودش بدون هرگونه انعقاد قراردادی،
یک کتاب را از خارج میآورد و در ایران ترجمه و منتشر
میکند ،وقتی نوبت به کتاب خودش میرسد که قرار

است به زبان دیگري منتشر شود ،دم از حقوق و رعایت
حق نویسنده و تصویرگر و ناشر میزند .این تعارض برای
من ،درککردنی نیست .یا کتابی که قیمت کپیرایتش
در سطح بینالمللی ،مث ً
ال  200دالر است و ناشر ایرانی
مث ً
ال  1000دالر میخواهد؛ خب ،آدم نمیداند چطور
برای این ناشــر توضیح دهد .اثری که تا حاال به هیچ
زبانی منتشر نشده است و وقتی به ناشر میگویی« :من
میخواهم این اثر را به زبان اســپانیایی منتشر کنم»،
فکر میکند کتابش ،كتاب هریپاتر اســت .دلیل این
توهمات ،نداشتن آگاهی است .در كل ،همانطور که
عرض کردم ،در این مدت ،با اکثر ناشران ایرانی تعامل
کردهایم و بیشترشان هم عالقهمند و آگاه هستند.
در زمينۀ توزيع و تبليغ كتابهايتــان ،چه اقداماتي انجام
ميدهيد؟ آيا در اين زمينه ،مكانيسم خاصي طراحي كردهايد؟

بلــه .در این بخش برنامه داریم .هم برای داخل ایران و
هم در کشورهای آمریکای التین .در ایران ،اطالعرسانی
هوشمندانه را در خبرگزاریها انجام میدهیم؛ بهگونه
ای که تقریباً بیشــتر ناشران ،نویســندگان و فعاالن
این حوزه با کارهای ما آشــنا هستند و اخبار را دنبال
میکنند .خیلی اوقات برای ما پیام تبریک میفرستند یا
تماس میگیرند یا کتابهایشان را ارسال میکنند .این
نشان میدهد که تعامل بدی نداشتهایم .برای کشورهای
منطقۀ آمریکای التین نیز بهگونههای مختلف برنامه
داریم .از جملــه اینکه اخبارمــان در خبرگزاریها و
شبکههای تلویزیونی اسپانیاییزبان ،بازخورد دارد .در
بیشت ِر نمایشــگاههای بینالمللی کتاب در کشورهای
مختلف ،حضور پیدا میکنیم و چهرهبهچهره با مردم
مرتبط میشویم .همچنين ،بر روی شبکههای اجتماعی
فعال هســتیم .کاتالــوگ داریم .برخی نویســندگان
اسپانیاییزبان بر کتابهای ایرانی یادداشت مینویسند
و در رسانهها منتشر میشــود .فروشگاه آنالین داریم.
انشاءاهلل بهزودی آثارمان در سایت آمازون هم عرضه
میشود .همۀ اینها زنجیرههای بههمتنیده است.
آيا برای آثارتان بازخوردگیری هم میکنید؟ اصوالً سازوکاری
هم برای گرفتن این بازخوردهای طراحی کردهاید؟

چون در آمریکای التین حضور فیزیکی داریم ،بالطبع
ارتباط زندهای با مخاطب داریم .وقتی در نمایشگاهها
هســتیم ،بچهها و خانوادهها مراجعه میکنند .میزان
اســتقبال از کتابهــا ،بهترين ارزياب اســت .برخی
کتابهای ما در کمتر از دو سال ،چهار بار منتشر شده
اســت .مخاطبان عالقۀ زيادي به آثار کالسیک دارند.
هزار و یک شــب را برای بچهها منتشر کردیم ،خیلی
اســتقبال شــد .برای جام جهانی فوتبال قبلی ،کتاب
منتشــر کردیم .معموالً این ارتباط ،نیازها را مشخص

در ترجمۀ معکوس به ُکرسیهای نظریهپردازی نیاز داریم

میکند و ســعی میکنیم این بازخوردها را جمعآوری
و آنالیز کنیم .البته واکنش بچههای کشورهای مختلف
به کتابها متفاوت اســت .بین عالقۀ بچههای کوبا با
بچههای اروگوئه ،واقعاً تفاوت وجود دارد .این تفاوتها را
ما در نمایشگاهها میبینیم.
آيا پيش آمده كه تشابهات يا تفاوتهاي فرهنگي در فرايند
ترجمۀ كتابها ديده نشود يا مشكلساز شود؟

نــه .دربارۀ این موضوع ،آگاهی کافــی داریم و در این
بخش ،کمخطا بودهایم.

بهنظر شما ،اگر ناشري عالقهمند به ورود در اين حوزه باشد،
الزم است به چه نكاتي توجه كند و پروسۀ ورود به اين فضا
چگونه است؟

زمانی با آقای قدیانی جلسهای داشتم .ایشان تعبیری به
کار برد که برای من خیلی ارزشمند بود .ایشان میگفت:
«من یک ناشر داخلی هستم .هدفم کار در داخل ایران
اســت و قصد ندارم برای بینالملــل کاری کنم ».این
حرف خیلی حرف حسابشده 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 حوزهای
وارد شود .ورود در ترجمۀ معکوس و عرصۀ بینالملل،
الزامات زیادی دارد .مدل کاری ما هم با همۀ مدلهای
قبلی این حوزه متفاوت است .ولی واقعاً ناشران داخلی
برای حضور در عرصۀ بینالملل و عرضۀ آثارشان الزم
است با آژانسهای ادبی مشورت کنند .کار آژانسهای
ادبی همین است .قرار نیست هر ناشری خودش بهطور

مستقل وارد شود.
وضعيت موجــود ترجمۀ كتاب و فعاليت در عرصۀ نشــر
بينالملل را چطور ارزيابي ميكنيد؟ به نظر شما ،در اين حوزه
چه اتفاقهاي خوبي افتاده و چه موارد نگرانكنندهاي وجود
دارد؟

بهنظرم با طیشدن حدود چهار دهه از انقالب اسالمی،
هنــوز ما در بخش ترجمۀ معکــوس ،کاری نکردهایم.
منظورم کار هدفمند اســت .ما هنوز حداقل نیازهای
جوامع اســامی و مراکز اسالمی را نتوانستهایم تأمین
کنیم .از شــرق تا غرب عالم ،برای دسترسی به منابع
اسالمی ،نگاهشان به ایران اســت .خب ،ما چه کاری
کردهایم؟
هنوز یک سیستم توزیع بینالمللی کتاب نداریم.
آنهایــی که در حــوزۀ بینالملــل فعالیت میکنند،
میداننــد توزیع یعنــی چه .مثل رگهــای خون در
بدن میماند .اگر این رگها نباشد ،خونی جریان پیدا
نمیکند .اگــر این رگ بگیرد ،مرگ ایجاد میشــود.
برخی در مواجهه با بحث فعالیتهای بینالمللی حوزۀ
نشر ،فقط قانون کپیرایت را مطرح میکنند ،درحالی
که مشــکل فقط این نیست .ما االن چند کتاب دربارۀ
داعش در سطح بینالمللی ،منتشر کردهایم؟ چند کتاب
دربارۀ تبیین تروریسم و مقاومت منتشر کردهایم؟ اینها
نیازهای روز مردم در کشورهای مختلف است .اینکه چرا
چنین نمیکنیم ،حرف زیاد است.
ما برای تبیین ماهیت داعش ،نیاز به رمان و داستان
داریم .این رمانها و داستانها باید به زبانهای مختلف
ترجمه و عرضه شود .اما حداقل من حرکتی را مشاهده
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قرار نیست هر
ناشری در هر حوزهای
وارد شود .ورود در
ترجمۀ معکوس و عرصۀ
بینالملل ،الزامات
زیادی دارد .مدل کاری
ما هم با همۀ مدلهای
قبلی این حوزه متفاوت
است .ولی واقع ًا ناشران
داخلی برای حضور
در عرصۀ بینالملل و
عرضۀ آثارشان الزم
است با آژانسهای
ادبی مشورت کنند .کار
آژانسهای ادبی همین
است .قرار نیست هر
ناشری خودش بهطور
مستقل وارد شود

مثل رگهای خون
در بدن میماند .اگر این
رگها نباشد ،خونی
جریان پیدا نمیکند.
اگر این رگ بگیرد،
مرگ ایجاد میشود.
برخی در مواجهه
با بحث فعالیتهای
بینالمللی حوزۀ نشر،
فقط قانون کپیرایت را
مطرح میکنند ،درحالی
که مشکل فقط این
نیست
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بحث ترجمۀ
معکوس و حضور در
عرصۀ بینالملل ،باید
با تعامل نهادهای
دولتی و خصوصی
شکل بگیرد .نه
نهادهای خصوصی
بهتنهایی میتوانند
کار کنند و نه
نهادهای دولتی بدون
درنظرگرفتن ظرفیت
ناشران خصوصی
میتوانند این مسیر را
طی کنند

ما نیاز داریم
برای رسیدن به
تمدن نوین اسالمی،
حوزۀ نشرمان را
تعریف کنیم؛ نه اینکه
دنبال ه ُروی محض
ساختار ناشران غربی
باشیم و روشهای
آنها را دنبال
کنیم .در خصوص
ترجمۀ معكوس،
نظریهپردازی
صورت نگرفته و
نیازمندکرسیهای
آزاداندیشی و
نظريهپردازي از سوی
اهل علم و فرهنگ
هستیم
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شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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نمیکنم .ما حتی دربارۀ نشر قرآن در کشورهای مختلف
هم کاری نمیکنیم .االن بازار فروش قرآن در کشورهای
آمریکای التین ،در اختیار اسپانیاست .یعنی اسپانیا از
فروش قرآن در امریکای التین ،سود کسب میکند .اگر
نهجالبالغه و صحیفه سجادیه را هم منتشر کردند ،شما
تعجب نکنید .اگر ما حتی جنبههای مالی و اقتصادی
کار را هم ببینیم ،باید وارد این حوزهها شویم .توجه به
حوزۀ بینالملل ،برنامهریزی هوشمندانه و اقدام به موقع
از ضروریات این بخش است .ما هنوز در جشنوارههای
مختلف ،همایش یا جشنوارهای برای ترجمۀ معکوس
نداریم .یک جایزۀ سالیانه در این حوزه نداریم .ما برای
این حوزه ،باید همایش بینالمللی داشــته باشیم .بعد
شما ببینید چند درصد گرنتها و حمایتها به ترجمۀ
معکوس اختصاص مییابد .ما نیاز به سندی باالدستی
در این حوزه داریم .اما چه کسی متولی است؟!
متأســفانه ،هيچ پاسخ روشــني در اين خصوص
نداريم .شــاید نیاز به شورای عالی باشــد .االن کارها
پراکنده و جســته و گریخته است .بر اساس یک نظام
طراحیشده نیســت .هر کسی به اندازۀ توان ،ظرفیت
و عالقهمندی خودش کار میکند .با این روند پراکنده،
نمیتوانیم کارهای جهانی کنیم.

خصوصی میتوانند این مسیر را طی کنند.
بهنظرم در مســئوالن نهادهای دولتــی ،از نظر
بینشــی باید تحول جدی صورت بگیرد .من احساس
میکنم 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 بهدنبال تمدنســازی است .ما نیاز داریم
برای رســیدن به تمدن نوین اسالمی ،حوزۀ نشرمان
روی محض ســاختار
را تعریــف کنیم؛ نه اینکه دنباله ُ
ناشران غربی باشیم و روشهای آنها را دنبال کنیم .در
خصوص ترجمۀ معكوس ،نظریهپردازی صورت نگرفته
و نیازمندکرسیهای آزاداندیشی و نظريهپردازي از سوی
اهل علم و فرهنگ هســتیم .الزم است یک همافزایی
جدی صورت گیرد و ظرفیتها و تواناییهای کوچک
جمعآوری و همافزایی شود .باید برای این کار ،اولویت
قائل شد .من این اولویت را در کارهای مسئوالن دولتی
نمیبینم .این کار پنج ســتاره دارد .حتی اگر از جنبۀ
اقتصادی هم دیده شــود ،سودآوری دارد .البته خیلی
اوقات ،فقــط حرفهايي زده میشــود؛ ولي در حوزۀ
عمل ،خروجی درخور توجهي نداریم .بنابراين ،باید به
نگاه متعادلی در این حوزه برسیم.

چه راهكاري براي بهبود وضعيت موجود پيشنهاد ميدهيد و
اصوالً چقدر با ورود دولتي و سازماني به حوزۀ نشر كتاب در
خارج از كشور ،موافقيد؟

اگر بخواهيد از ســالها فعاليت خود در اين حوزه ،تجربه و
نكتهاي بيان كنيد ،آن نكته يا تجربه چيست؟

بحث ترجمۀ معکوس و حضــور در عرصۀ بینالملل،
باید با تعامل نهادهای دولتی و خصوصی شکل بگیرد.
نــه نهادهای خصوصی بهتنهایی میتوانند کار کنند و
نه نهادهای دولتی بدون درنظرگرفتن ظرفیت ناشران

من از طرف خودم میتوانم بگویم اگر گروهی بخواهد
در حوزۀ کودک و نوجوان در عرصۀ بینالملل کار کند،
حاضریم همۀ تجربه و اندوختهمان را در اختیارشان قرار
دهیم .این به نظرم بهترین هدیهای است که میتوانیم
عرضه کنیم.

نهضت ترجمه
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مهدیابراهیمزاده

یکی از موضوعات قابل بررسی در تاریخ تمدن و ملل
اســامی ،بررســی نقاط عطف توجه به ترجمههای
کتب دیگر زبانها و فرهنگها ،در دورانهای مختلف
ی کنیم بهلحاظ شرایط
تاریخی اســت .یعنی بررســ 
تاریخی ،چــه زمانهایی ،زمان شــکوفایی ترجم ه و
توجه به آن بوده اســت .در این رابطه ،بیشک یکی
از نقاط درخشان تاریخ تمدن اسالمی برای محققان،
فضای رشــد و پویایی علمی در قرون اولیۀ اســامی
است .نهضت ترجمه بین ســالهای  125تا 37ق و
پویایی علوم مختلف ،در مرکز خالفت ،یعنی بغداد در
این دوره نماد این واقعیت تاریخی است .ترجم ۀ آثار
یونانی و متون ایران باستان و بهرهگیری مسلمانان از
آنها ،در تدوین علوم اســامی در نظم جدیدی که
دانشمندان مسلمان در پرتو اسالم بهدنبال آن بودند،
انبوهی از کتابهای مختلف را در رشتههای گوناگون
علمی پدید آورد.
وســعت و گســترۀ تحول و تغییــرات فرهنگی
ناشــی از ظهــور پیامبر (ص) در قــرون اولیۀ تمدن
اســامی بهنحوی اســت که خود میتواند دلیلی بر
منشأ فرابشری تعالیم ایشــان باشد؛ چنانکه برخی
مستشرقان نیز به این موضوع اشاره داشتهاند .اعراب
جاهلی که میانۀ چندانی با فرهنگ و کتابت نداشتند،
در کنار اقوام دیگری که به اســام پیوستند ،در پرتو
ایــن دین ،ســردمداران فرهنگ و پیشــتاز در علوم
مختلف دنیای آن روز شــدند .پیشتازی مسلمانان در
علــوم مختلف بهنحوی بود که بعدهــا ،اروپاییها در
جریان مقدمات نهضت رنســانس ،در قرون دوازده و
ســیزده میالدی ،حتی میراث یونان و آثار ارسطو را
از طریق توجه به ترجمههای آثار مشــائیان مسلمان،
مانند ابنسینا و ابنرشد بهدست آوردند.

در دوران معاصــر و پــس از نهضــت مشــروطه نیز
میتوان این موضوع را بررســی کرد .پس از ســالها
رکــود و بیتحرکی در جهان اســام در مقابل غرب
جدید ،با شــکلگیری ایدههایی مانند توجه به خود
در اندیشههای افرادی مانند اقبال الهوری ،مسلمانان
کمکم اعتماد بهنفس پیدا کردند تا در مقابل فرهنگ
و تمدن غربی که با توپ و تانک و مظاهر صنعتیاش
چهرۀ غالب تمدنی بود ،عرض اندام داشت ه باشند و از
آنچه در فرهنگ اسالمی خود داشتند ،دفاع کنند.
اوج این حرکت را در انقالب اسالمی ایران و امام
خمینی (ره) میشود مشاهده کرد که در آن ،امام (ره)
با تکیه بر اصول تشــیع ،پایهگذار نظمی الهی و دینی
در دنیای معاصر شــد که اومانیسم در آن حکمفرما
شده بود.
در اقتباس از آثار غربی و نشر آن در داخل کشور،
تجربۀ نهضت ترجمه در قرون اولیۀ تمدن اســامی،
تجربۀ آموزندهای اســت .فیلســوفان و دانشــمندان
مســلمان در آن زمان ،آثار دیگــران را خمیرمایهای
بــرای نظام تمدنی جدید خود قرار دادند و به ترجمۀ
صرف و چســباندن نظراتشــان به نظرات یونانیها و
ایرانیها اکتفــا نکردند ،بلکه با بهرهگیری از این آثار،
پارادایم علمی خود را خلق کردند .فیالمثل ،فارابی با
بهرهگیری از فلسفۀ یونانی ،بنیانهای فلسفۀ اسالمی
را بنا نهاد .فلســفهای که در آن ،خدای دین اســام
بهجــای طبیعت یونانــی ،محور تأمالت فیلســوفان
اســامی 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؛ بهشرطی که بتوانند مادۀ علم و نگرش مبتنی
بر جهانبینی توحیدی انقالب اسالمی قرار گیرند.

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 بهنحوی
بود که بعدها ،اروپاییها
در جریان مقدمات
نهضت رنسانس ،در
قرون دوازده و سیزده
میالدی ،حتی میراث
یونان و آثار ارسطو
را از طریق توجه
به ترجمههای آثار
مشائیان مسلمان ،مانند
ابنسینا و ابنرشد
بهدست آوردند
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ملتي پيروز
است كه بتواند عالوه
بر حفظ و نگهداري
دستاوردهاي فرهنگي
و ارزشهاي ملي
خود ،آنها را به ساير
ملل نيز عرضه نمايد

ترجمه یکی
از معبرهای انتقال
فرهنگ است؛ معبری
برای انتقال اندیشهها
و اعتقادات و در یک
کلمه ،داشتههای یک
ملت
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ترجمۀ ادبیات دفاع مقدس؛
نکتهها و ضرورتها

سعیده حسینجانی
مدیر مرکز ترجمۀ حوزۀ هنری

برخــی از مترجمان معتقدنــد« :انتقال مفهومی
مانند ایثار یا جانبازی در بســیاری از جوامع سکوالر و
الییک غربی امکانپذیر نیســت» .اما بهراستی ،آیا این
نکته سندی بر ترجمهناپذیربودن ادبیات دفاع مقدس
ماست؟ و آیا باید گزینههایی اینچنینی را مانعی جدی
پیش راه انتقال مفاهیم عالی انقالب اسالمی به دیگر
در ِ
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 بهدقت امکانپذیر اســت؟
و آیا اص ً
ال از ترجمۀ چنین آثاری باید انتظار اســتقبال
و همدلی داشــت یا خیر؟ این قول مشهوری است که
عصر حاضر ،عصر ارتباطات است .رشد و پيشرفت سريع
تبــادل اطالعات در جهان پيرامون ما فقط در صورتي
ميتواند ســودمند و مفيد واقع شــود كه فرصتها را
بشناسیم و از آنها استفادۀ بهينه ببریم .در اين عرصه،
ملتي پيروز اســت كه بتواند عالوه بر حفظ و نگهداري
دستاوردهاي فرهنگي و ارزشهاي ملي خود ،آنها را
به ساير ملل نيز عرضه نمايد .كشور ما ،ايران ،با داشتن

ارزشهــاي مذهبي و ملي غنی قادر اســت فرهنگ
پربار خود را به جهانیــان هديه نمايد .ترجمه یکی از
معبرهای انتقال فرهنگ اســت؛ معبــری برای انتقال
اندیشــهها و اعتقادات و در یک کلمه ،داشتههای یک
ملت .در این بین ،واقعۀ غرورآفرین دفاع مقدس یکی از
باشکوهترین حوادثی است که در آیینۀ ادبیات منظوم و
منثور معاصر ما تجلی یافته است .تفاوت معنای جنگ
نزد ملت ایران و دیگر ملتهای جهان که بهدرستی و
بهخوبی در نامگذاری دفاع مقدس نیز منعکس شــده
است ،اهتزاز معنای این واقعۀ عظیم بوده و اهمیت آن
ِ
جنگ
را روشن میکند .چنین معنای بدیع و تازهای از
دفاعی که متضمن ایثار و حقطلبی اســت ،لزوم ارائۀ
نتایــج فکری و هنری آن را به خــارج از مرزها تبیین
غالب جنگهای دنیا به دلیل تصاحب قدرت
میکندِ .
و کشورگشایی بوده است؛ درحالی که جنگ تحمیلی
ایران از معدود جنگهایی است که انگیزهای جز دفاع از
وطن و ارزشهای اسالمی نداشته است.
با ایــن مقدمه پیداســت که چنیــن گنجینۀ
ارجمندی که دربردارندۀ روحیات ملت ماست ،با عبور

ترجمۀ ادبیات دفاع مقدس؛ نکتهها و ضرورتها

از معبر ترجمه میتواند بیرون از مرزهای جغرافیایی نیز
اثرگذار باشد و از سوی وجدانهای بیدار و حقیقتطلب
با استقبال روبهرو شود .ادبیات دفاع مقدس در سالهای
اخیر در گامی بلند از مرزهای ایران عبور کرده و سعی
در جذب مخاطبانی از میان غیرایرانیان داشــته است.
ترجمــۀ آثاری مانند ســفربه گــرای  ۲۷۰درجه ،دا،
من قاتل پسرتان هســتم ،شطرنج با ماشین قیامت و
داستانهای شهر جنگی و بهخصوص حضور آنها در
کشــورهای مختلف از آمریکا ،اروپا و آسیا و استقبالی
که از آنها به عمل آمده اســت ،گواه این مدعاســت.
ترجمههای موجود از کتابهای ســفر به گرای ۲۷۰
عنوان مواد
درجه و داســتانهای شهر جنگی نهتنها به
ِ
درسی در محیطهای دانشــگاهی در آمریکا استفاده
عنوان نمونهای از
شده و برخی از دانشجویان ،آنها را به
ِ
ادبیات معاصر خاورمیانه خواندهاند ،بلکه توزیع عمومی
ایــن آثار و خرید انبوه آنها در ســایتهایی همچون
ن گونــه آثار در
آمازون ،شــاهدی بر همهپســندی ای 
خارج از مرزهای سرزمین ماست .بههیچوجه نباید به
همین اندازه قناعت و بسنده نمود؛ بلکه ترجمۀ این آثار
اندک را باید طلیعهای بر ظهور فرصتی نو برای معرفی
ادبیات ارزشمند معاصر ایران در کشورهای دیگر تلقّی
کرد و از ثروت اعتباری اندوختهشده بهوسیلۀ این آثار
آبرومند ،برای عرضۀ آثار دیگری از ســبد ادبیات دفاع
مقدس در کشــورهای دیگر بهره برد .خوشبختانه هر
روز بر تعداد آثار شایسته و ارجمند ادبیات دفاع مقدس
در داخل کشور افزوده میشود و این چشمۀ جوشان،
جرعههایی زالل و نو بر جامهای پیشین میافزاید .اگر

نگاهی اجمالی به جایــگاه رمانهای مطرح و برگزیده
جهانی و تأثیر آنها داشته باشیم ،میبینیم که بدون
تردید ،رمانهای جنگی بیشــترین نمــود را در میان
ژانرهــای دیگر دارند .از جنــگ و صلح تا زنگها برای
چه کســی به صــدا درمیآید و تا ســایر رمانهای با
مضمون جنگی ،اغلب ضمن بیان رویدادها و آثار جنگ
مد نظر ،به روانکاوی مردم کشــورهای در حال جنگ
نیز پرداختهانــد .از این روی ،رمان دفاع مقدس ما نیز
میتواند در این زمینه در جهان موفق بوده و مخاطب
داشته باشد .جایگاه رمان در ادبیات دفاع مقدس ،نهتنها
تاریخ مقطع حساسی از کشور انقالبی ایران را زنده نگه
خواهد داشــت ،بلکه بهلحاظ بومیبودن و بهخصوص
نقش گستردۀ مردمی در دفاع مقدس ،خود قادر خواهد
بود تا حقانیت بهعمد سانسورشده و مظلومیت مردم و
مدافعان ایران اسالمی را در برابر تحمیل جنگ برایران
انقالبی ،از ســوی استکبار جهانی ،به مخاطبان آزاده و
ت ِکم بیطرف جهانی ثابت نماید.
دس 
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 بهاندازۀ موضوعات زندگی ،میتواند
در ادبیــات دفاع مقدس جا بگیرد .وی معتقد اســت:
«اص ً
ال برای من عجیب نیست که هر سال تعداد زیادی
کتاب تازه در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس ایران نوشته و
چاپ میشود .ممکن است کسی از خودش بپرسد که
چرا این ادبیات به پایان نمیرسد؟ پاسخ من این است
که تا زمانی که آن مردم ،زنده هستند؛ آن مردمی که
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ترجمههای موجود
از کتابهای سفر به
گرای  ۲۷۰درجه و
داستانهای شهر جنگی
عنوان مواد
نهتنها به
ِ
درسی در محیطهای
دانشگاهی در آمریکا
استفاده شده و برخی
از دانشجویان ،آنها
عنوان نمونهای از
را به
ِ
ادبیات معاصر خاورمیانه
خواندهاند ،بلکه توزیع
عمومی این آثار و
خرید انبوه آنها در
سایتهاییهمچون
آمازون ،شاهدی بر
ن گونه
همهپسندی ای 
آثار در خارج از مرزهای
سرزمین ماست

جایگاه رمان در
ادبیات دفاع مقدس،
نهتنها تاریخ مقطع
حساسی از کشور
انقالبی ایران را زنده
نگه خواهد داشت ،بلکه
بهلحاظ بومیبودن و
بهخصوص نقش گستردۀ
مردمی در دفاع مقدس،
خود قادر خواهد بود
تا حقانیت بهعمد
سانسورشده و مظلومیت
مردم و مدافعان ایران
اسالمی را در برابر
تحمیل جنگ برایران
انقالبی ،از سوی استکبار
جهانی ،به مخاطبان
ت ِکم بیطرف
آزاده و دس 
جهانی ثابت نماید
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اگر از من بپرسید
که این آثار آیا در
خارج از ایران هم
خواننده خواهد
داشت؟ من پاسخ
خواهم داد که بله؛
بهشرطی که روح
انسانی آن اتفاقات،
طوری که همۀ مردم
جهان آن را بفهمند
و با آن ارتباط
برقرار کنند ،در این
داستانها جاری
باشد .اگر مسائل
انسانی در اثر ادبی
نهفته باشد ،تا وقتی
که انسان روی این
کره زندگی میکند،
آن اثر هم اهمیت
خواهد داشت و
خواهان و خواننده
خواهد داشت

در شرایطی
که غرب در حال
اسالمهراسی و
ایرانهراسی است،
مفهوم ایثار و دفاع از
ارزشها که در دفاع
مقدس ایران شاهد
آن بودهایم ،بهخوبی
مفهوم جهاد را تبیین
میکند و جلوی
برداشتهای اشتباه از
آن را میگیرد
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پروندۀ ویژه  /یادداشت

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 مغازهدار ساده که
مغازهاش در بمباران ویران شــد و زندگیاش بهخاطر
جنگ عوض شد؛ همۀ اینها تا وقتی که زنده هستند،
حرف تازۀ ناگفتهای 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 گفتهشدن خواهیم داشت .برای همین است
که ما هر روز باید منتظر روایت تازهای از دفاع مقدس
ایران باشیم .حتی اگر سالها بگذرد و همۀ انسانهای
زمان جنگ پیر شــوند و بمیرند ،باز هم تا هنگامی که
این جنگ و این مرزها و این ارزشها برای مردم ایران
زنده و بااهمیت است ،داســتانهای 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؛
بهشــرطی که روح انسانی آن اتفاقات ،طوری که همۀ
مــردم جهان آن را بفهمند و با آن ارتباط برقرار کنند،
در این داستانها جاری باشد .اگر مسائل انسانی در اثر
ادبی نهفته باشد ،تا وقتی که انسان روی این کره زندگی
میکند ،آن اثر هم اهمیت خواهد داشــت و خواهان و
خواننده خواهد داشت».
در عصــری كه جنگ ســرد فرهنگی جایگزین
جنگهای رودررو شده است ،باید انکار را کنار گذاشت
و باور کرد کــه در تاريخ ادبيات معاصر ما ،منابع غني

متعددي دربارۀ دفاع مقدس وجــود دارد كه در عین
داشــتن ارزش ادبی ،محتوی واالترین پیامهای بشری
است و میتواند وضعیت فرهنگی ما را از حالت دفاعی
صرف ،در گرماگرم شبیخون فرهنگی ،به وضعیت نفوذ
و تأثیرگذاری تغییر دهد.
نقش ترجمه در همگرایی کشــورهای اســامی
و تبیین اصول فکــری و نظری انقالب و دفاع مقدس
ما برای برادران و خواهران مســلمانمان نیز نقشــی
خدشهناپذیر دارد .از این رو ،برای حمایت از ترجمۀ آثار،
با اولویتدادن بــه این مقصد ،باید بهطور جدی توجه
کرد .امروزه عمدهترين مســئلۀ جهان اســام ،فقدان
هماهنگي ملل اســامي اســت .نبو ِد تعامل فرهنگي
بين مسلمانان در دنياي امروز ،كام ً
ال مشهود است .اين
آسيب چشمگير فرهنگي ،فقط هنگامي ترميمشدنی
اســت كه با جديت ،تدبيري در اين زمينه انديشيده
شود .يكي از راههاي ايجاد تعامل و تبادل فرهنگي ايران
با ساير كشورهای اسالمی ،ترجمۀ كتب در زمينههاي
گوناگون بهويژه ،كتب ارزشمند در حوزۀ دفاع مقدس
است .انتشار ترجمۀ اینگونه آثار در کشورهای اسالمی،
باعث تقویت روحیۀ حقطلبی و حس دشمنستیزی
و پشتوانه و الگویی برای دستیابی به پیروزی حق بر
باطل خواهد بود.
دکتر عزیز مهدی ،مترجم آثار ادبی معاصر ایران
به زبانهای اردو ،انگلیســی و هندی بر این باور است
که« :بیداری اسالمی ،شوخی و شعار نیست و کام ً
ال در
متن نخبگان و تودههای حســاس کشورهای اسالمی،
واقعیت و نمود دارد .در این میان ،تفکرات جاریشده در
ادبیات انقالب اسالمی و مخصوصاً ادبیات دفاع مقدس
عنوان
ایران نقش پررنگی در انتقال آگاهی داشتهاند .به
ِ
مثال ،در شــرایطی که غرب در حال اسالمهراســی و
ایرانهراسی اســت ،مفهوم ایثار و دفاع از ارزشها که
در دفاع مقدس ایران شاهد آن بودهایم ،بهخوبی مفهوم
جهاد را تبیین میکند و جلوی برداشتهای اشتباه از
آن را میگیرد» .وی با اشــاره به نظرات فقهی مراجع
شیعه میگوید« :ممنوعیت جهاد ابتدایی (آغاز به حمله)
در زمان غیبت معصوم که از سوی مراجع شیعه بیان
شده و در سیاستهای بنیادی جمهوری اسالمی هم
شــامل شده است ،نشان میدهد 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 نامیدهانــد .و ادبیات دفاع مقدس
توانسته است این موضوع را بهروشنی 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
عنــوان نمونه گفت که
ادبیات دفــاع مقدس ،باید به
ِ

ترجمۀ ادبیات دفاع مقدس؛ نکتهها و ضرورتها

مث ً
ال دســتهای از ادبیات داســتانی دفــاع مقدس كه
قابلیت ترجمهشدن دارند ،داستانهایی هستند كه به
عملیاتها و تاكتیكهای جنگی پرداختهاند .در بعضی
از كشــورهای غربی ،رزم و تكنیكهــای رزمی برای
مخاطبان بســیار مهم و جالب توجه است و خواننده
برای آشنایی با سبكهای عملیاتی متفاوت ،عالقهمند
به مطالعۀ اینگونه كتابهاست .آن گروه از نوشتهها كه
ابعاد انسانی را در جنگ ،مدنظر قرار میدهد نیز قابلیت
خوبی برای ترجمهشدن دارد .متأسفانه دفاع مقدس در
اذهان مردم بعضی از كشورهای غربی بهگونهای خشن
و بیرحمانه ،همانند خاطرات آنان از دو جنگ جهانی
شكل گرفته اســت .آثار ادبی دفاع مقدس ما میتواند
این تصویر نادرست را از اذهان پاك نماید .از همین رو،
آن دسته از آثار داســتانی كه در آنها رزمندگان را از
ابعاد گوناگون انسانی بهتصویر میكشد و نشان میدهد
كه اینان به زندگی عالقهمند بودهاند ،به خانوادهشــان
عشق میورزیدهاند و عاشقانه زیستهاند و عاشقانه هم
به شهادت رسیدهاند ،میتواند برای مخاطب غیرایرانی
بسیار جذاب و خواندنی باشد .در یک جمله باید گفت
که ترجمۀ سالم و درست ،مستلزم این است كه زمینۀ
فرهنگیاجتماعی 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 میشــوند ،هرچقدر
از لحاظ محتوا و ســاختار قویتر باشد ،قابلیت ترجمۀ
بیشتری خواهد داشت .توجه به فرهنگ كشور مقصد
هم بسیار مهم اســت؛ باید دید کشوری كه قرار است
ادبیات دفاع مقدس به زبان آن كشــور ترجمه شود ،تا
چه حد نیاز و پذیرش اینگونه آثار را دارد.
ادبیات متن در آثار ادبی دفاع مقدس ،تضمینکنندۀ
موفقیت آنها در جلب نظر مخاطب بیطرف غیرایرانی
است .متخصصان امر ادبیات عقیده دارند« :ترجمۀ آثار
ادبــي چه با موضوع جنگ و چــه غيرجنگ ،بهنوعي
شناساندن فرهنگ مردم ايران است و بههمين دليل،
ادبي درســت نوشت ه شدهباشد،
هر كتابي كه با زبان ِ
ترجمهشدنی اســت و در حقیقت ،موضوع اصلي اين
است كه داستان ما بومي و براي خودمان باشد .اتفاقاً از
اثري كه فرهنگمان را در آن ،با زبان درست بيان كرده
باشــيم ،بسيار استقبال ميشود .اگر توجه كنيم ،روال
ترجمۀ آثار ادبي جنگي كشــورهاي ديگر كه در ايران
ترجمه شــدهاند ،اينطور بوده است كه مترجم ايراني
كتــاب را خوانده و چون بهلحاظ ادبي ،كار خوبي بوده
و با زبان درست نگاشته شده اســت ،ناخودآگاه آن را
ترجمه ميكند و به این شکل است كه ادبيات ميتواند
يكي از منابع اصلي سرمايهگذاري براي انتقال فرهنگ
دفاع مقدس باشد».
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دستهای از ادبیات
داستانی دفاع مقدس
كه قابلیت ترجمهشدن
دارند ،داستانهایی
هستند كه به عملیاتها
و تاكتیكهای جنگی
پرداختهاند .در بعضی از
كشورهای غربی ،رزم و
تكنیكهای رزمی برای
مخاطبان بسیار مهم
و جالب توجه است و
خواننده برای آشنایی
با سبكهای عملیاتی
متفاوت ،عالقهمند
به مطالعۀ اینگونه
كتابهاست

دکتر ویصل باشچی ،مترجم آثار ادبی معاصر فارسی
به زبان ترکی استانبولی ،ق ّوت فنی و تصویریبودن بیان
احساسات در داستانهای دفاع مقدس را عامل توفیق
آنها در جامعۀ ترکیه میداند .او معتقد است« :انتخاب اثر
متناسب با روحیات مردم ملتهای هدف ،باید از جمله
بررسیهای پیش از اقدام ،برای ترجمه باشد .باألخره در
هر داستانی ،شخصیتهایی با روحیات مختلف وجود
دارند ،صحنههایی به تصویر کشیده میشود و وقایعی
اتفاق میافتد که در هر داســتان متفاوت است .درصد
عقالنیت شخصیتها یا عشقورزی آنها ،اینکه از چه
مناظری گذر میکنند و در برابر اتفاقات ،چه واکنشی از
خود بروز میدهند ،اینها همه در گزینش اثر مناسب
برای ترجمه ،مؤثر است .ممکن است برخی از رفتارهای
شخصیتهای داســتانی ،برای یک ملت ،مازوخیسم
و سادیســم و مشــکالت روانی معنا شود و برای ملت
دیگــری که روحیــات و باورهــا و ارزشهای دیگری
دارند ،همان رفتارها و واکنشهای شخصیت داستانی،
محبوب و مقدس و ستودنی باشــد .بنابراین ،باید در
انتخاب داستانها دقت شــود و در هنگام ترجمه هم
این هوشیاری بهصورت 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 مؤلفههای استاندارد در کار انتخاب
اثر شایسته ،ترجمه و ترجمۀ قوی و قابل عرضه در بازار
نشر بینالملل ،ترجمۀ آثار دفاع مقدس ،یکی از منابع
اصلی سرمایهگذاری در انتقال فرهنگ خواهد بود.

متأسفانه دفاع
مقدس در اذهان مردم
بعضی از كشورهای
غربی بهگونهای خشن
و بیرحمانه ،همانند
خاطرات آنان از دو
جنگ جهانی شكل
گرفته است .آثار ادبی
دفاع مقدس ما میتواند
این تصویر نادرست را از
اذهان پاك نمای
در صورت رعایت
مؤلفههای استاندارد در
کار انتخاب اثر شایسته،
ترجمه و ترجمۀ قوی
و قابل عرضه در بازار
نشر بینالملل ،ترجمۀ
آثار دفاع مقدس،
یکی از منابع اصلی
سرمایهگذاری در انتقال
فرهنگ خواهد بود
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پروندۀ ویژه
یادداشت

مترجمی از
جمله مشاغل کهن،
شناختهشده و
پولساز دنیاست .در
جستوجویی ساده،
دو شاخۀ عمده برای
این حرفه تعریف
میشود :مترجمی
کتبی و شفاهی

چهار بخش از
مشاغل کشور،
بازا ِر
ِ
متقاضی اصلی جذب
ِ
مترجماند .1 :دفاتر
ترجمه رسمی؛ .2
نشریات؛  .3رسانهها
و  .4مشاغل نیازمند
روابط بینالملل
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یادداشتی بر مشاغل
و وضعیت ترجمه در کشور

اعظم غالمی

با نگاهی به تغییرات حوزۀ کســبوکار در دنیای
مدرن ،بهنظر میرسد اصول ،تعاریف ،سیاستگذاریهای
مشاغل و نیازهای حرفهای آنان دستخوش تحول شده
است .یکی از راهکارهای کســب موفقیت در مشاغل،
اصول محیطهای حرفهای بعضاً
آشنایی با همین تعاریف و ِ
نوین است .ترجمه در جایگاه شغل ،امروزه دارای توصیف
و اصول علمی و عملکردیِ خاص است که پرداختن بدان
و آشنایی با ابعاد و زوایای مختلف این حرفه ،با توجه به
فراگیرشــدن تربیت مترجم در محیطهای دانشگاهی،
ضروری بهنظر میرســد .از اینرو ،در جســتار محدود
حاضر ،تالش میشــود شمهای از مختصات کسبوکار
ترجمه در کشور ،مبتنی بر رصد بازار کار کنونی ترجمه
به خوانندگان ارائه گــردد تا آنانکه نظری به این وادی
دارند ،با درک و دید بازتری وارد آن شــوند و چشمانداز
روشنی از حرفۀ مترجمی و نیازهای آن بیابند؛ بهعبارت
ســادهتر ،تعریف درستی از آن را در ذهن بپرورانند .این
عمل میتواند مقدمهای بر آسیبشناسی بازار و آموزش
حرفهای این کسبوکار 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 ،شناختهشده و پولساز دنیاست .در
جستوجویی ساده ،دو شاخۀ عمده برای این حرفه تعریف

میشود :مترجمی کتبی و شفاهی .با بررسی بازار کار ،در
متقاضی اصلی
مشاغل کشور،
نگاه اول ،چهار بخش از بازا ِر
ِ
ِ
جذب مترجماند .1 :دفاتر ترجمه رسمی؛  .2نشریات؛ .3
رسانهها و  .4مشاغل نیازمند روابط بینالملل .نیازهای
زیربنایی مشترک برای تمامی این مراکز ،یکی توانمندی
ِ
در جفت زبانی و دیگری ،احاطه به زمینۀ تخصصی مورد
ترجمه را شامل میشود؛ هرچند تفاوتهای پیدا و پنهان
ظریفی هم در اینمیان ،خودنمایی میکند که میتواند در
امر آموزش و نیز در عملکرد حرفهای مترجم ،تأثیرگذار
و حتی تعیینکننده باشــد .بهعالوه ،تغییراتی در نحوۀ
عملکرد و ابعاد کاری این حرفه در بازار کار مدرن مالحظه
سنتی مشاغل وجود نداشت .ادامۀ این
میشود که در بازار
ِ
یادداشت به تبیین این گزینهها میپردازد.
مطابق آنچه در بازار ترجمۀ کشــور ،اعم از سنتی
و مدرن میشود مشاهده کرد ،مراکزی مانند انتشارات،
مطبوعات ،رسانههای صوتی و تصویری و دفاتر رسمی
ترجمه ،غالباً عنوان شــغلی مترجم در سلســلهمراتب
شغلی آنها تعریف شده است؛ درحالیکه این سِ َمت در
شرکتهایی با ارتباطات بینالملل ،توانشی هرچند الزم،
اما حاشیهای و فرعی محســوب میشود و فاقد عنوان
شغلی مشخص است و مترجمان در این مراکز ،اغلب ،ذیل
عناوین شغلی دیگر خدمت میکنند .مراکز نشر عمدتاً بر
مهارتهای نگارشی و ویرایشی در زبان مقصد ،آشنایی

یادداشتی بر مشاغل و وضعیت ترجمه در کشور

با مفاهیم و مسائل فرهنگی ،قدرت تشخیص و بازتولی ِد
ســبک متن اصلی از جانب مترجم تأکیــد دارند و این
توانشهای حرفهای از ملزومات مسلم کاری آنهاست.
دفاتر ترجمه رسمی علیرغم فعالیتهای گستردهای که
دارند،بیشتربرترجمۀحقوقیومسائلمرتبطباآنتمرکز
دارند :مسئولیتی که برای آن از قوۀ قضائیه مجوز گرفتهاند.
رســانهها به ترجمۀ متون مطبوعاتی کتبی (جراید) و
شــفاهی (چندرســانهای) در حوزههای مختلفی چون
اقتصاد ،سیاست ،ادبیات ،ورزش و ...در شکل تخصصی
آن میپردازند .زمان و سرعت از جمله متغیرهای مؤثر در
ترجمه برای رسانه بهحسابمیآیند و مسلماً ترجمه در
زمان کم و با سرعت زیاد ،ازجمله توانشهای مهم برای
جذب نیروی کار در این حوزه بهشمارمیرود .نیاز حرفهای
مراکز بینالمللی به ترجمه ،تنها به تعامالت خارجی این
مراکز محدود و به میزان گستردگی فعالیت خارجی آنها
وابسته است .این تعامالت معموالً به برگزاری نشستهای
دو یا چندجانبه در کنار ترجمۀ مکاتبات و اسنا ِد مربوط،
منحصر میشود .در مراکزی با ابعاد و فعالیت کمتر ،این
نیاز به توانش عمومی زبان خارجی در حوزۀ کاری شرکت،
تقلیلیافتنیاست .البته ،فعالیت در این حوزه ،عالوه بر
توانش عمومی پیشرفته در زبان خارجی ،آشنایی کافی
با اصطالحات تخصصی صنفی را نیز میطلبد و همواره
یکی از چالشهای مهم حرفۀ مترجمی ،چه در آموزش و
چه در بازار کار ترجمه بهشمار میرود .تمامی نکات زیر ،با
عنوان«توانشهایتخصصی»1حرفۀمترجمیدستهبندی
میشود.
عنوان
علیرغم تمــام این تفاوتها ،مواردی هم به
ِ
نیازهای عمومی و مشترک حرفۀ مترجمی مطرح است
که عنوان «توانشهای عمومی» 2برای آن ،مناسب بهنظر

میرسد .این توانشها در بازار کار سنتی ،با تعدد کمتری
وجود داشت؛ اما در بازار کار مدرن ،ابعاد گستردهتری یافته
است .توانشهای عمومی عم ً
ن دسته از توانشها
ال به آ 
اطالق میشــود که در دنیای امروز ،میان اکث ِر رشتهها
و مشاغل مرتبط با آنها مشترک بوده و مهارتهایی را
دربرمیگیرد که امکان پویایی در کسبوکار و جابهجایی
در حوزههای متعدد و مرتبط شــغلی را به فرد میدهد
و طیف وســیعی از توانمندیهای شــغلی را شــامل
میشود .از جملۀ آنها میشــود به این گزینهها اشاره
کرد :انعطافپذیری؛ اعتمادبهنفس؛ توانایی کار گروهی؛
تفکر انتقادی؛ خالقیت؛ دقــت؛ توانایی تصمیمگیری؛
نگاه تحلیلگر؛ مهارتهای محاسباتی؛ آشنایی با کامپیوتر
و تکنولوژیهای مرتبط شــغلی؛ توانمندی در تعامالت
بین ِفردی و مانند آن.
ِ
از نگاهی دیگــر ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 3اﻧﻮاع مختلفی دارد:
کســبوکارهای خانگی؛ کوچک و متوســط؛ بزرگ و
کسبوکارهای اینترنتی .حرفۀ ترجمه با توجه به ماهیت
اجرایی گســترده و نیازنداشتن به زیرساختهای کالن
شغلی ،در بیشت ِر اَشکال ذکرشده ،قابلیت اجرا دارد و لذا،
یکی از اجراشــدنیترین و سودآورترین مشاغل در دنیا
محسوب میشود .مراکز خدمات ترجمه در داخل کشور،
اغلب ،از نوع خانگی یا کسبوکارهای کوچک و متوسطاند
و هیچ کسبوکار بزرگ و سامانیافتۀ ترجمه با چارچوبی
مشخص و زیرساخت دانشبنیان در کشور وجود ندارد.
البته تالشهای پراکنده و بعضاً فرهنگبنیاد و بیشتر از
نوع مردمنهاد ،در برخی برهههای زمانی ،از سوی برخی
افراد دلســوز و دغدغهمند برای سروساماندادن به این
حوزه ،صورت گرفته که البته ،بهدلیل نبود پشتیبانی الزم،
نیمهتمام رها شــده و راه به جایی نبرده است .لذا ،نیاز
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مراکز نشر عمدت ًا
بر مهارتهای نگارشی
و ویرایشی در زبان
مقصد ،آشنایی با
مفاهیم و مسائل
فرهنگی ،قدرت
تشخیص و بازتولیدِ
سبک متن اصلی از
جانب مترجم تأکید
دارند و این توانشهای
حرفهای از ملزومات
مسلم کاری آنهاست.
دفاتر ترجمه رسمی
علیرغم فعالیتهای
گستردهای که دارند،
بیشتر بر ترجمۀ
حقوقی و مسائل مرتبط
با آن تمرکز دارند:
مسئولیتی که برای آن
از قوۀ قضائیه مجوز
گرفتهاند

نیاز حرفهای مراکز
بینالمللی به ترجمه،
تنها به تعامالت خارجی
این مراکز محدود و
به میزان گستردگی
فعالیت خارجی آنها
وابسته است .این
تعامالت معموالً به
برگزاری نشستهای
دو یا چندجانبه در کنار
ترجمۀ مکاتبات و اسنا ِد
مربوط ،منحصر میشود
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

60

پروندۀ ویژه  /یادداشت

یکی از
کسبوکارهای
نوظهور ترجمه،
سایتهای برخط
ترجمه هستند که به
مدد فنآوری نوین
و دسترسی آسان و
بیدغدغه به اینترنت،
بهوجود آمدهاند
و بیشتر ،شکل
استارتآپی

علیرغم تمام
مشکالت موجود و
رکود بازار اقتصادی
در دنیا و ب هتَ َبع آن در
کشور ،حرفۀ مترجمی
همچنان فعالیتی با
ظرفیت اشتغالزایی 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 طبیعیبودن
زبان ترجمه در
متن مقصد است و
معادلگزینیهای
مترجم در اصطالحات
تخصصی را نقد
میکند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

مبرمی به سیاستگذاری درخور و برنامهریزی مناسب،
بهویژه از ســوی دولت ،در این مقوله احساس میشود.
یکی از کسبوکارهای نوظهور ترجمه ،سایتهای برخط
ترجمه هســتند که به مدد فنآوری نوین و دسترسی
آسان و بیدغدغه به اینترنت ،بهوجود آمدهاند و بیشتر،
شکل اســتارتآپی دارند .این نوع اخیر ،بهویژه از سوی
خیل عظیــم دانشآموختگان دانشــگاهی ترجمه در
کشور ،با اســتقبال فراوان ،روبهرو شده است .علت هم
کمهزینهبودن و دردســترسبودن محیط مجازی برای
کارفرما و مشــتریِ ترجمه و نیز قابلیت ارائۀ خدمات به
سادهترین و دردسترسترین شکل ممکن است .بهعالوه،
نبو ِد برنامهای مدون و دیدگاهی جامع در جذب نیروی
کار مترجمی ،به رشد بیش از پیش چنین َرویۀ حرفهای
از مشاغل ،در فضای مجازی دامن میزند که البته ویژگی
منفی محسوب نمیشــود و فقط خاص رشتۀ ترجمه
هم نیســت .درهرحال ،علیرغم تمام مشکالت موجود
و رکود بــازار اقتصادی در دنیا و ب هت ََبع آن در کشــور،
حرفۀ مترجمی همچنان فعالیتی با ظرفیت اشتغالزایی
و قابلیت جذب نیروی کار فراوان اســت و نرخ رشد آن
در مقایسه با سایر مشاغل بسیار زیاد است .این موضوع
زمانی پررنگتر میشود که بدانیم در جهان حرفهای و
صگِرای امروز ،رسالت مترجم دیگر مانند گذشته،
تخص 
صرفاً برگردان متن از زبانی به زبان دیگر نیست و دنیای
مدرن ،فرصتها و شرح وظایف مبسوطی را به متخصص
ترجمه عرضه میکنــد .فعالیتهای حرفهای که امروزه
از دانشآموختۀ ترجمه انتظار میرود ،طیف وسیعی از
مشاغل در حیطۀ صنعت پردرآمد زبان را شامل میشود
و بعضاً حوزههای نوینی را دربرمیگیرد که قبلتر برای
مترجمان ،تعریف نشده بود .عناوین شغلی سنتی بازار
ترجمه ،محدود به فعالیتهای  .1ترجمه در معنای عام
آن 4؛  .2ویراســتاری 5و  .3حروفخوانی 6بود که گاهی

هم با  .4بازبینی 7ترجمه ،همراه میشد .میان ویراستاری،
حروفخوانی و بازبینی ترجمه ،تفاوتهای ظریفی وجود
دارد که معموالً از آن غفلت میشود .این درحالی است
کــه هر یک مهارتی خاص بــوده و تعریفی معین دارد؛
همچنین ،حدود و تکالیف برای هرکدام مشخصاست.
در حوزۀ ویرایش ترجمه ،ویراستار بیشتر درگیر بررسی
وضوح ،دقت و طبیعیبودن زبان ترجمه در متن مقصد
است و معادلگزینیهای مترجم در اصطالحات تخصصی
را نقد میکند .نمونهخوانی متون نیز بیشتر روی ظاهر
متن تمرکز دارد و ایرادهای امالیی و نحوی اثر را حک و
اصالح میکند .بازبینی متن ترجمه ،اما کاری حساستر و
نیازمند دانش و مهارت ویژه است .در این عمل ،محتوای
اثر بازبینی میشــود و میزان پذیرش و رسمیت ترجمه
در جامعۀ مقصد ،مطالعه میشود .در دو حوزۀ ویرایش و
حروفخوانی ،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 زمینههای
فرهنگی زبان مبدأ و مقصد با اولویت ضوابط زبان مقصد،
مدنظراست و عم ً
ال نوعی بومیسازی 8اثر ترجمه است.
از جمله توانمندیهای دیگری که از مترجم انتظار
میرود ،آوانگاری 9و استنســاخ یا پیادهسازی 10مطالب
نوارهــای صوتی و تصویری اســت .در آوانگاری ،اصوات
یک زبان با حــروف زبان دیگر مکتوب میشــود و در
استنساخ ،مطالب نوارهای صوتی و تصویری متنی شفاهی
پیادهسازی میشود که میتواند به زبان نوار یا زبان ترجمه
مکتوبگرددوخودبهشاخههایمختلفتقسیممیشود.
خدمات دیگر ترجمه که میتواند در شرح وظایف مترجم
گنجانده شود و کمابیش در کشور ،ظهور و بروز برجستهای
ت است از :اعتبارسنجی متون ترجمه 11؛
یافتهاند ،عبار 
ترجمۀ چندرسانهای 12؛ بازآفرینی محتوا ،با رعایت حق

یادداشتی بر مشاغل و وضعیت ترجمه در کشور

مالکیت معنوی اثر 13؛ بومیسازیِ وبسایتها ،نرمافزارها
و بازیهای کامپیوتری؛ ویراستیاری ترجمههای ماشینی؛
ترجمۀ معکوس 14و نشر رومیزی .15هرکدام از انواع شغلی
مذکور ،حائز تعاریف و نیازمند توانمندیهای خاص است
که توضیح آن در محدودۀ یادداشت حاضر نمیگنجد و
باید در جستاری مستقل بدانها پرداخته شود.
از ســوی دیگر ،پیشــرفت فنآوری مانند ســایر
حوزههــای کاری ،دنیای ترجمه را هــم متحول کرده
اســت .اکنون ابزارهای کمکی ترجمــه در انجام بهینۀ
تمام تکالیفی که برشمردیم ،نقش دارد؛ بهنحویکه رشد
چشمگیر امروز بازار ترجمه ،تا حد زیادی مرهون همین
پیشرفتهاســت .بهعنوان مثال ،تمام فعالیتهای درج
زیرنویس برای نوارهای صوتی و تصویری ،با اســتفاده از
نرمافزارهای تخصصی ،با کیفیتی بهتر و سریعتر انجام
میشــود .در نشر رومیزی ،مترجم دیگر ترجمۀ خود را
بهصورت دســتنویس و بدون صفحهبندی اولیه ارائه
نمیکند؛ بلکه به لطف نرمافزارهای عمومی یا تخصصی
حوزۀ چاپ و نشــر ،بســیاری از کارهای صفحهبندی و
گرافیک متن را خود انجــام میدهد .بهعالوه ،ابزارهای
ن ترجمه و حافظۀ ترجمه ،از
کمکی ترجمه مانند ماشی 
جمله ادوات کاری بالمناز ِع این حرفه محسوب میشوند.
نرمافزارهایی چون ترادوس ،پاسالو ،مِموکیو و مانند آن،
از نرمافزارهای معروف حافظۀ ترجمهاند که کار مترجم
امروزی ،بدون آنها اگر لنگ نماند ،از سرعت و دقت الزم،
بیبهره خواهد بود .بنابراین ،مهارت کاربری نرمافزارهای
کاربردی عمومی و تخصصی حوزۀ نشر و ترجمه ،در حال
حاضر ،به الزام شغلی مترجمی تبدیل شدهاست.
تا اینجا ،به مرور الزامات حرفهای و معرفی کسبوکار
ترجمه ،تبیین عناوین شغلی و شرح وظایف مترجم در
شرایط کنونی صنعت زبان در ایران گذشت و چشمانداز
وســیعی از این شــغل ،مقابل دیدگان جامعۀ جوان و
جویای کا ِر کشــور به نمایش گذاشته شد .آنچه متذکر
شدیم ،نشانگر فرصتهای عدیدۀ شغلی و نیاز به تنوع
توانمندی نیروی کار مترجمی است .اما سؤال اینجاست
که چرا با وجود چنین ظرفیت اشــتغالزایی و عناوین
متعدد شغلی موجود برای حرفه ،در کنار اهتمام فراوان
ی کار خبرۀ مترجمی،
جامعۀ دانشگاهی برای تربیت نیرو 
فارغالتحصیالن این رشته هنوز نتوانستهاند آنچنان که
باید ،موجبات تحول و ساماندهی این حوزه را پدید آورند
و ما نسبت به گذشته ،شاهد تغییرات مطلوبتر در قلمرو
این حرفه نیستیم .از این جهت ،نگاه نقادانه به وضعیت
کنونی بازار کار ،اعم از زیرساختهای اجرایی و نیز نیروی
کار این حرفه در کشــور و آسیبشناســی اجمالی آن،
ضروری بهنظر میرسد.
با مرور وضعیت ترجمه در کشــور ،کاســتیهای
زیــادی در مســائل خــرد و کالن حرفــهای مالحظه

میشود .در مسائل کالن ،نبود نهاد و متولی قدرتمندی
که آشفتگیهای حوزۀ ترجمه را بسامان کند ،بهشدت
مشهود اســت .البته در این راستا ،فعالیتهایی هم در
گوشه و کنار فضای شغلی ترجمه ،از دیدگاههای متنوع
ت گرفته که به دالیل مختلف،
اقتصادی و فرهنگی صور 
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،
بهلحاظ تخصیص بودجه و مهمتر از آن ،از نظر الزامات
اجرایی ،برخوردار باشد تا بتواند به نتیجه تقریبی مناسب
دست یازد ،الزم خواهد بود سیاستگذاریهای بایسته و
منطقی در این زمینه ،طراحیگردد .این مهم با توجه به
تهدید بزرگ بیکاری در کشــور و اهتمام اخیر دولت به
ساماندهی بازار کار آشفتۀ حوزۀ علوم انسانی ،میتواند
میسر گردد؛ البته اگر مانند طرحهای متعدد دیگر که در
زمان خود ،مبتنی بر مشــاورههای علمی و تجربی حائز
بهرهوری معرفی شدند ،در ادامه ،نیمهکاره رها نگردد و بعد
از مدتی با صرف هزینههای هنگفت ،فاقد بازدهی کافی
نباشد و غیراجرایی تشخیص داده نشود!
افزون بر همۀ اینها ،مشــکالت حوزۀ نشر هم در
این حرفه رســوخ دارد و مشکالت آن را دوچندان کرده
است.سرانۀاندککتابخوانیدرکشور؛غیرفرهنگیبودن
ناشــران و عدم رعایت اخالق حرفهای از ســوی آنان؛
بیبرنامهبودن صنعت نشر در انتخاب اثر ترجمه و نبود
گزینش علمی و دقیق برای شــناخت نیازهای جامعه؛
توجهنکردن به جایگاه ویراســتار ترجمــه در اصالح و
خوانشپذیرکردن متن ترجمه؛ و نیز معضل کتابسازی،
از جمله نمونههای فراونی اســت که میشود برشمرد.
متأسفانه،وضعیتترجمۀکشورازایننظرگاه،بههیچروی،
خوب نیست و اینها تنها معدودی از کاستیهای بازار کار
رسمی ترجمه در کشور بود .حال آنکه نابسامانی وضعیت
بازار غیررســمی ترجمه ،چندین برابر بازار رسمی است
ومرج
و مطلقــاً از هیچ ضابطهای پیروی نمیکند و هرج ِ
ازپیش این حوزه را فراهم میآورد.
بیش
ِ
گذشته از مسائل کالن بازار ترجمه ،چالشهای خُ رد
نیز پراکندگی و بینظمی بیشتری را باعث میشوند .این
چالشهای خرد در سطح توانش مترجمان ،جای بحث
دارد .مترجمانی که از دانشگاه فارغالتحصیل میشوند،
جوانانی هستند که توانش کافی در عمل ترجمه ،کسب
نکردهاند .تنها مواجهه و مکاشــفۀ آنان با زبان خارجی
در دانشــگاه یا کالسهای زبان اتفاق افتاده اســت؛ آن
هم بهشــکلی ناقص و نادرست .این افراد به تصور اینکه
زبــان خارجی را خوب میدانند و زبان مادری هم ملک
ششدانگ آنهاســت ،به ترجمه روی میآورند و بدون
شناخت فرهنگ مبدأ و دانش كافی و مسئولیتپذیری
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چرا با وجود چنین
ظرفیت اشتغالزایی و
عناوین متعدد شغلی
موجود برای حرفه،
در کنار اهتمام فراوان
جامعۀ دانشگاهی
برای تربیت نیروی
کار خبرۀ مترجمی،
فارغالتحصیالن این
رشته هنوز نتوانستهاند
آنچنان که باید،
موجبات تحول و
ساماندهی این حوزه
را پدید آورند و ما
نسبت به گذشته ،شاهد
تغییرات مطلوبتر
در قلمرو این حرفه
نیستیم

سرانۀ اندک
کتابخوانی در کشور؛
غیرفرهنگیبودن
ناشران و عدم رعایت
اخالق حرفهای
از سوی آنان؛
بیبرنامهبودن صنعت
نشر در انتخاب اثر
ترجمه و نبود گزینش
علمی و دقیق برای
شناخت نیازهای
جامعه؛ توجهنکردن
به جایگاه ویراستار
ترجمه در اصالح و
خوانشپذیرکردن متن
ترجمه؛ و نیز معضل
کتابسازی
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مترجمشدن َرویه
خاص خود را دارد و
نیازمند توانشهای
نظری و عملی فراوان
و تبحر الزم و کافی
در زبان مبدأ و مقصد
است

حقیقت را هم
نمیتوان انکار کرد
که دانشگاه هنرمند
بار نمیآورد و فقط
راه را باز میکند و به
دانشجو راهکار بروز
هنرش را مینمایاند؛
این بدان معنی است
که آموزش برای
مترجمشدن ،شرط
الزم است ،نه کافی

الزم ،ترجمه میکنند! غافل از اینکه مترجمشدن َرویه
خاص خود را دارد و نیازمند توانشهای 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 گفت ه شــد ،در حال حاضر ،مترجمی در
شــکل تخصصی ،فنمحور و مبتنی بــر فنآوریهای
نوین ،قابلیت اجرای مؤثرتری یافته است که بیشتر این
فِنظر از مشکالت کالن
مترجمان از آن بیبهرهاند .صر 
موجود ،متأسفانه چند دهه آموزش ترجمه و وجود بیش
ِ
آموزشی ساالنه برای جذب دانشجوی
ظرفیت
از 10هزار
ِ
مترجمی در دانشــگاههای کشور ،عم ً
ال نتوانسته است
بازدهی معقول و شایســتهای ارائه دهد .با این اوصاف،
دانشگاه در پرورش توانشهای الزم برای نیروی کار الزم
در بازار ترجمه ،ناتوان عمل کرده است .دانشجویی که
پس از چند سال ،بهویژه ،پس از دورۀ کارشناسی ،از نظام
آموزشــی خارج میشود ،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 علیرغم این سرمایهگذاری،
ظرفیت و فرصت مهارتآموزی نیروی کار جامعه ،به هدر
رفته است .ازآنجاییکه سیاستگذاری و آسیبشناسی
مســائل کالن ،اگر هم به شــکلی جامع اتفاق بیفتد،
ارزشــمند بوده و میتواند ا ِسنادی بر عملکرد ضعیف

بازار ترجمه ارائه کنــد؛ اما الزام اجرایی آن به نهادهای
قدرت برمیگردد؛ به نظر میرســد بهتر است ابتدا به
آسیبشناســی و بررسی جنبههای خر ِد معضالت این
حوزه پرداخته شــود تا حداقل بتــوان در عملیکردن
راهکارهای بهدســتآمده ،بدون نیاز به مساعدتهای
بیرونی ،گامی هرچند کوچک ،به جلو برداشت .البته این
حقیقت را هم نمیتوان انکار کرد که دانشگاه هنرمند بار
نمیآورد و فقط راه را باز میکند و به دانشجو راهکار بروز
هنرش را مینمایاند؛ این بدان معنی است که آموزش
برای مترجمشدن ،شرط الزم است ،نه کافی .در تبیین
این ادعا ،به ســخنان دکتر کزازی در همایش 16اخیر
ترجمه در بیرجند ارجاع داده میشــود .ایشان بر این
نکته تأکید دارند که دانشگاه بههیچوجه نمیتواند شاعر
و نویســنده و مترجم تحویل جامعه بدهد و معتقدند
افراد در دانشــگاه ،دانش میآموزند ،نه آفرینش! و فرق
اســت میان هنرمندی با هنرشناسی .در دانشگاه ،هنر
را میشناسانند و شناساندن ،آگاهانه است؛ درحالیکه
هنر در ُکنه ذات خود ،ناآگاهانه اســت .این ادعا اگرچه
از وزانت تکلیف دانشگاه در تربیت مترجم میکاهد ،آن
را رد نمیکند .لذا جای بحث در تأثیر نظام آموزشــی
در تربیت مترجم و آسیبشناســی آموزش ترجمه در
ایران ،از منظری علمی و دفاعکردنی بازخواهدماند که
به یادداشتی دیگر موکول میشود.

پینوشتها:
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گفتوگو با موسی بیدج

ادبیات ایران را در دنیا نمیشناسند
رقیهسادات موسوی
موسی بیدج مترجم زبان عربی و یكی از پایهگذاران 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 میشود 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 اندیشهها به جهان میداند .او یادگیری زبان را سعادتی
اجباری میداند و در این رابطه میگوید« :ممکن است کسی بگوید :من انگلیسی را دوست ندارم و یاد نمیگیرم و سرشت من عربی است»،
چه اشکالی دارد؟! عربی یاد بگیرد و بتواند با  22کشور جهان ارتباط برقرار کند .چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ اگر زبان ندانید ،نمیتوانید مؤثر
باشید ».آنچه در این گفتوگو آمده است ،متن صحبتهای موسی بیدج در حوزۀ ترجمه و ادبیات است.
متن معیار برای ترجمه ،باید حاوی چه مؤلفههایی باشــد تا
شایستگی ترجمه را به زبانی دیگر پیدا کند؟

من بیشت ِر کارم را بهصورت تخصصیتر بر روی ادبیات
و از طریق ادبیات گذاشــتهام؛ چون معتقدم از طریق
ادبیات ،میشود جهان را فتح کرد و نه از طریق سیاست.
اگر هم بخواهیم روشنتر بگوییم ،ادبیات مانند سربریدن
با اره اســت؛ ولی با شمشیر نه .خیلی راحت میشود از
طریــق ادبیات به فراتر از مرزها رفت؛ بهخصوص اینکه
میتوان اندیشههای انسانی را بازتاب داده و ویژگیهای
انسانی این اندیشــهها را که از طریق ادبیات در آیینۀ
آمال و آالم ملتهاست ،میتوان بهراحتی بازگو کرده و
به فرامرزها انتقال دهیم.
شــخصی حرف خوبی زده بود که اگر در دســت
کســی که در کنار توســت ،آیینه باشد ،تو میتوانی از
طریــق آیینۀ او ،نگاهــی هم به خودت بینــدازی .به
نظر میرســد در ترجمه همین اتفــاق میافتد .ما در

ترجمههای دیگران ،نگاهی بــه خودمان میاندازیم و
دیگران هم میتوانند در ترجمههای ما به خودشان نگاه
بیندازند.
پس اعتقاد دارید یک روح کلی بر ادبیات حاکم است که با
ترجمۀ آن میتوان بر اندیشه و قلبها تأثیر گذاشت.

بله ،تعبیر بســیار خوبی است .من معتقدم وقتی قانون
زمان ادبیات
دیگر نمیتواند حرفی داشته باشد ،آن وقتِ ،
است .زمانی هست که شما قانون میگذارید؛ ولی پاسخ
نمیگیرید؛ ولی ادبیات پاســخ میشنود .مثال میزنم:
شــما در پارک هستید .یک تابلو میزنید که هر کسی
از این پارک ،گل بچیند10 ،هزار تومان جریمه میشود.
این قانون است؛ ولی بعضیها بهطور پنهانی میروند گل
میچینند؛ اما اگر با ادبیــات این کار را بکنید ،فراتر از
قانون هستید .میگویید گل در بسترش چه زیبا نشسته
است ،آن را پاس بداریم .من معتقدم جایی که قانون به
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از طریق ادبیات،
میشود جهان را فتح
کرد و نه از طریق
سیاست .خیلی راحت
میشود از طریق ادبیات
به فراتر از مرزها رفت

در ترجمههای
دیگران ،نگاهی به
خودمان میاندازیم و
دیگران هم میتوانند
در ترجمههای ما به
خودشان نگاه بیندازند
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برای شناساندن
اندیشه و شعر و
ادبیات ایران دو کار
میشود کرد« :یکی
اینکه برنامهریزی
کنیم که ما چه کاری
باید بکنیم و کارمان
دیمی نباشد و دوم
اینکه این شخص را
حمایت کنیم و باعث
شویم این اتفاق
سریعتر بیفتد».

ما کانونهای
مختلف یادگیری زبان
داریم؛ ولی آموزش
ترجمه نداریم و جایی
را پیدا نمیکنید 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
عربهایی که اهل
ادبیات هستند،
میگویند« :این مجله
در کتابخانۀ ما جا دارد
و این مجله نیست،
بلکه یک مرجع است.
جای بسی خوشحالی
است که چنین کاری
را انجام دادهایم».
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بنبست میرسد ،تازه کار ادبیات و شعر شروع میشود.
قابلیت ادبیات و شعر ایرانی را تا این اندازه میدانید که بتواند
انسانیت خود را به دیگر زبانها 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 اندیشــهای وجود دارد و شما لباس زیباشناختی
بر تــن آن میکنید و خوب هم آن را اجرا کرده و بعد،
مخاطب میپسندد .اینکه اندیشه و شعر و ادبیات ایران
قابلیت بازگویی در بیرون از مرزها را دارد یا ندارد؟ من
بهطور قطع ،میگویم« :دارد» و ثابت هم شده است که
دارد .ادبیات ایران وجود دارد؛ اما چرا آن را نمیشناسند؟
برای شناساندن ،دو کار میشود کرد« :یکی اینکه
برنامهریزی کنیم که ما چه کاری باید بکنیم و کارمان
دیمی نباشد و دوم اینکه این شخص را حمایت کنیم و
باعث شویم این اتفاق سریعتر 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 میبینید؟

فکر کنم در عربی ،چند نفر دلســوزانه کار میکنند و
تشویق میشوند .بنده َده کتاب در جهان عرب منتشر
کردهام.
در کشور ما معضل ،یادگیری زبان است .دانشگاه
یک طرف قضیه اســت .دانشگاه آموزش میدهد؛ ولی
برای ترجمه ،پرورش هم نیاز اســت و آموزشوپرورش
برای ترجمه ،کنار همدیگر نیاز است.
شــما کــه میخواهید در ایــن راه وارد شــوید،

نیاز به راهنما دارید؛ کســی که راه را برای شــما کوتاه
کند .مترجم بالقوه هســتید؛ اما تا بالفعل بشوید ،زمان
میخواهد و باید کنار یک راهنما بنشینید و به این نکته
توجه کنید .ما کانونهای مختلف یادگیری زبان داریم؛
ولی آموزش ترجمه نداریــم و جایی را پیدا نمیکنید
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  20شماره 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  100نویسندۀ 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 آنها گفتوگو کردهایم و
مقاالتی در ارتباط با معرفی سیر داستاننویسی ایران،
ســیر شــعر نو از آغاز تا امروز ،از نیما ،از جهانزاده در
شــمارههای مختلف بازگو کردیم و بهنظر من ،با اینکه
کار خیلی کوچکی محسوب میشود؛ اما در نبود کارهای
دیگر ،خیلی کار عظیمی است و هیچکس در هیچ زمانی
و در هیچ مکانی ،ادبیات ایران را به این شــکل معرفی
نکرده است.
خیلــی از عربهایــی که اهل ادبیات هســتند،
میگویند« :این مجله در کتابخانۀ ما جا دارد و این مجله
نیست ،بلکه یک مرجع اســت .جای بسی خوشحالی
است که چنین کاری را انجام دادهایم».
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محمد معماریان
مترجم

دانیل گوئدک ،حاصل سالها 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 ترجمهها را معرفی کرده و ُمروری بر
فرایندهای بومیسازی آثار مختلف دارد .بخش دوم به
حرفۀ ترجمــه و بازارهای مترجمان اختصاص دارد .در
بخش سوم ،نگارنده به فرایند «مترجمشدن» میپردازد
و بهویژه ،بر یافتن و نگهداشــتن مشتریان و اجتناب از
خطاهای رایج تأکید دارد .چهارمین بخش این اثر دربارۀ
مســائل حرفهای این حوزه مثل هزینهها ،دستمزدها،
ضرباالجلها ،بازاریابی ،بهرهوری ،اخالقیات و امثال آن
است و بخش پنجم به تحوالت کالنی مانند فناوریهای
نوین ارتباطی و جهانیســازی میپردازد که تغییرات
جاری در این حرفه و صنعت را رقم زدهاند .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 ِرن ( 2فرانســه) است .او
بهخاطر ســالها فعالیت دانشــگاهی و آموزشی خود
برندۀ مدال «نخل ســیمین» دولت فرانســه شد که به
برجستهترین پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و آموزش اعطا
میشــود .در ادامه ،مروری بر قسمتهایی از مقدمه و
فصل اول این اثر داریم.

بسیاری هنوز فکر میکنند که در ترجمۀ حرفهای ،فقط
«زبانهــا» اهمیت دارند که هرکس در دانشــکدۀ خود
ترجمهای کرده اســت ،میتواند مترجم شود و ترجمه
کاری بهنسبت ساده و روان است.
باید از همین ابتدا تأکید کرد که مترجم حرفهایِ
«کاردان» بازیگــری مهم از دو منظــر اقتصادی و فنی
است .مترجمان حرفهای ،کارشناسان فنی ماهر در دو
زمینهاند :یکی محتوایی که ترجمه میکنند و دیگری
ابزارها و نرمافزارهای فناوری اطالعرسانی که روزبهروز
تخصصیتر میشوند و باید توانایی استفادهشان را داشته
باشــند .آنها بهواقع «کارشناسان مهندسی ارتباطات
چندرسانهایِ چندزبانه»هستند.
زباندانی ضروری ،اما ناکافی اســت .ورای مهارت
مطلق زبانی ،به دانش کامل از پیشــینههای فرهنگی،
فنی ،حقوقی و تجاری و درک کامل از موضوع هم نیاز
است .همچنین استعداد نویسندگی ،عطش سیریناپذیر
به دانش و اســتقامت ،پشتکار و ابتکار الزم برای یافتن
آن اطالعات یا مطلعین کــه برای درک کامل موضوع
ضروریاند نیز باید وجود داشته باشد.
مترجــم فقط در صورتــی میتواند امیــد بقا و
شکوفایی در این حرفه را داشته باشد که توانایی ارتباط
کارآ و بیدردســر را از هر دو جهت حرفهای و شخصی،
با شــرکای متعدد داشته باشد :مشــتریان ،همکاران،

ای
مترجم حرفه ِ
«کاردان» بازیگری
مهم از دو منظر
اقتصادی و فنی است.
مترجمان حرفهای،
کارشناسان فنی ماهر
در دو زمینهاند :یکی
محتوایی که ترجمه
میکنند و دیگری
ابزارها و نرمافزارهای
فناوری اطالعرسانی که
روزبهروز تخصصیتر
میشوند و باید توانایی
استفادهشان را داشته
باشند .آنها بهواقع
«کارشناسان مهندسی
ای
ارتباطات چندرسانه ِ
چندزبانه» هستند
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هرچند مترجمان
همگی یک حرفه
دارند ،بازارهای ترجمه
چنان متفاوتاند که
میتوان از «حرفههای
مختلف مترجمی»
حرف زد .مترجمان
آزاد به مترجمان
قراردادی پشت
کردهاند و دستۀ دوم
هم عامدانه آزادکارها
را نادیده میگیرند؛
مگر آنکه «برایشان کار
جور کنند ».مترجمان
هر یک از این دو جبهه
وانمود میکنند که از
ُرخدادهای جبهۀ دیگر
بیخبرند

منظور از ترجمۀ
حرفهای ،تمرین ترجمۀ
آکادمیک نیست و به
«ترجمه بهخاطر لذت
ترجمه» هم ربطی
ندارد .ما از کسبوکار
ترجمه حرف میزنیم
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پروندۀ ویژه  /یادداشت

تأمینکنندگان اطالعات و ادبیات ،بازبینها ،کارفرمایان،
مسئولین امور مالیاتی و تأمین اجتماعی ،ارائهدهندگان
خدماتاینترنتوبسیاریدیگر.داشتنقدریپیشزمینه
در حوزههای بازاریابی ،مدیریت و حسابداری هم ضرری
ندارد.
چــون واژۀ دیگــری نداریم که دامنۀ گســتردۀ
فعالیتهای موجود در خدمات ترجمه را پوشــش دهد،
به ارائهدهندگان این خدمات «مترجم» میگوییم؛ اما افراد
مختلف ،برداشتهای متفاوتی از «مترجم» دارند چون:
بسته به نوع محتوا ،شیوۀ ترجمه ،قلمرو ،فناوریها
وابزارهایاستفادهشده،مترجمانشکلوشمایلمختلفی
دارند؛
مترجمان آزاد و قراردادی با مســائل و مشکالت
یکسانیدستبهگریباننیستند؛
بسته به سازماندهی شغلی ،ابزارهای استفادهشده
برای ترجمه و شرکایی که هر مترجم با آنها درگیر است،
شغل«ترجمه»انبانیازتجربههایمختلفومتفاوتاست؛
هرچند مترجمان همگی یک حرفه دارند ،بازارهای
ترجمه چنان متفاوتاند که میتوان از «حرفههای مختلف
مترجمی» حرف زد .روشها و شرایط کار حرفهای در این
بازارها ،شــاید یک دنیا با هم فرق داشته باشند .نتیجۀ
تعجببرانگیز ماجرا آن است که خود مترجمان اغلب ،این
حرفه را کمتر از سایرین میشناسند :مترجمان آزاد به
مترجمان قراردادی پشت کردهاند و دستۀ دوم هم عامدانه
آزادکارها را نادیده میگیرند؛ مگر آنکه «برایشان کار جور
کنند ».مترجمان هر یک از این دو جبهه وانمود میکنند
که از ُرخدادهای جبهۀ دیگر بیخبرند.
به هر روی ،همۀ مترجمان با چالشهای مشابهی
روبهرو هستند؛ یعنی :فقدان توجه کلی به کار؛ پیچیدگی
اجراییوفنیاینشغل؛تأثیرانقالبفناوریهایارتباطیو
اطالعاتیبرشیوههایکاریشان؛تالطمیکهاینترنتبهپا
کرده است؛ صنعتیسازی فرایند ترجمه و شیوۀ مترجمی؛
جهانیسازی بازارها و غیربومیشدن شغل؛ توسعۀ فزایندۀ

نرمافزارهای مهندسی زبان؛ رقابت میان «زبانشناس» و
«زباندان»؛ شرایط دشوار کسب گواهینامههای کیفیت
کار؛تالشبرایآنکهجایگاهحرفهایمترجماندرمناطقی
که این جایگاه رسمیت ندارد ،به رسمیت شناخته شود؛ یا
حتی تالش برای بقای آن مترجمان سنتیت ِر «خانگی».
و از این هم بگذریم که صرفۀ اقتصادی ،خواه مستقیم یا
غیرمستقیم ،خواه کوتاهمدت یا درازمدت ،یگانه معیار این
حرفه شده است؛ چون بسیاری از مشتریان ترجمه هر روز
کار بیشتری میطلبند و رقم کمتری میدهند.
این کتاب با درنظرگرفتن تنوع شیوهها ،وضعیتها و
محیطها ،بهدنبال شرح و تحلیل دنیای حقیقی «ترجمۀ
تخصصی حرفهای» است .در این کتاب ،توضیح میدهیم
که چرا ترجمۀ حرفهای ،ستون ارتباطات چندرسانهایِ
چندزبانهاست.دراینجا،رویههای شغلیروزمرۀمترجمان
حرفهای را شرح میدهیم و به پرسشهای کسانی که به
فکر این شــغلاند یا هماکنون مترجماند و میخواهند
موفقتر شوند پاسخ میدهیم.
مجموعۀ ایــن نکات ،وظایف شــغلی پرچالش و
نفسگیری برای مترجم حرفهای رقم میزنند که فرایند
کاری آن از سه مرحله تشکیل میشود :پیش از ترجمه؛
عملیات ترجمــه؛ پس از ترجمه .منظــور ما از ترجمۀ
حرفهای ،تمرین ترجمۀ آکادمیک نیســت و به «ترجمه
بهخاطر لذت ترجمه» هم ربطی ندارد .ما از کســبوکار
ترجمه حرف میزنیم .در این کسبوکار ،باید شش مسئلۀ
کلیدی را مد نظر قرار داد .در اینجا به اختصار ،این شش
مسئلۀ کلیدی را شرح میدهیم تا طرحی کلی از حرفۀ
مترجمی در بستر صنعت و بازار بزرگ ترجمه ترسیم شود.

 .1از ترجمه که حــرف میزنیم ،از چه حرف
میزنیم؟

مردم معموالً وقتی میفهمند کاری ترجمه شــده است
که بد ترجمه شده باشد .مرسومترین نقطۀ تماس افراد
با ترجمه نیز در کالسهای زبان یا هنگام شنیدن صدای
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مترجم اخبار است که دومی کار سادهای بهنظر میآید.
پس جای تعجب نیست که بســیاری گمان میکنند
ترجمه «کاری واقعی» نیســت؛ برای ترجمه کافی است
«زبان بدانید و لغتنامۀ خوبی داشته باشید» و کلمات و
جملهها را از یک زبان بــه زبان دیگر درآورید .ابزارهای
ماشینی و خودکار ترجمه هم به این سوءتفاهم کمک
کردهاند .پس این ســؤال برایشان پیش میآید که چرا
ترجمه اینقدر طول میکشد؟ چرا اینقدر گران است؟
چرا مترجمها اینقدر ســؤال میپرســند؟ دالیل این
سوءتفاهمها هرچه که باشد ،باید برنامهای ریخت تا درک
بهتری از ماهیت ،چالشها و پیچیدگی کل فرایند ترجمه
ایجاد شود.

 .2هدف ترجمه

تقریباً هر چیزی را میتوان به دســت مترجم داد تا به
زبان مقصــد درآورد :کتاب ،خبر ،نرمافزار ،بازی ،قرارداد
استخدام ،آهنگ ،زیرنویس فیلم ،آگهی فوت ،گواهینامه،
نتیجۀ آزمایش پزشکی ،دستورالعمل استفاده از ابزارها و...
و ترجمه فقط به متن محدود نمیشود .مث ً
ال مترجم یک
تبلیغ بازرگانی ممکن اســت به مشتری خود بگوید آن
رنگی که در فرهنگهای اروپایی نماد شادی و خوشبینی
اســت ،در فرهنگ مقصد نماد مرگ اســت .فهرست
کارهایی که میتوان ترجمه کرد ،بینهایتاند.

 .3ماهیت ترجمه

هدف ترجمه آن است که با عبور از موانع زبانشناختی،
نمادین یا فیزیکی ،امکان ارتباط مؤثر را فراهم کند .ترجمه
برای توزیع کاالها ،محصوالت ،خدمات ،مفاهیم ،ایدهها،
ارزشها و ...ضروری است .لذا ترجمه باید هدف مشتری
خدمات ترجمه و نیاز کاربر پیام را برآورده کرده و همواره
منطبق بر معیارها و ُعرفهای رایج باشــد .لذا مترجم
نقشــی کلیدی در واردات و صــادرات ایدهها ،مفاهیم،
منطقها،فرایندهایفکری،ساختارهایگفتمانی،ایدهها،
خدمات ،اسطورهها و امثال آن دارد.

.4معیارهایکیفیت

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 ،فهمپذیر ،مؤثــر ،مطابق ُعرفها و
معیارهای رایج و در راستای نیازها و منافع مشتری باشد.

بدیــن منظور ،مترجم باید به این موضوعات دقت کند:
بافت فرهنگی که زمینۀ دریافت و فهم پیام را تشکیل
میدهد؛ نظام ارزشی کاربر نهایی؛ مؤثرترین راه برای ارائۀ
استداللها و اطالعات؛ ُعرفهای رایج سبک و بالغت در
زبان مقصد؛ همچنین ،کلیشههای زبانی.

 .5ذینفعان

از منظر اقتصادی ،ترجمۀ حرفهای سهم بسزایی در کل
بخش خدمــات دارد .ارزش صنعت ترجمه به چندین
میلیارد یورو میرســد .برآوردها حاکی از آن اســت که
گردش مالی حاصل از ترجمههای تجاری در سال 2005
بین  9تا  15میلیارد دالر بوده اســت و نرخ رشــد این
صنعت نیز بسته به منطقۀ جغرافیایی و انواع ترجمه ،بین
 5تا  10درصد تخمین زده میشــود .این ارقام فقط به
بخش ترجمۀ تجاری مربوط هستند و خدمات ترجمه
در حوزههای دیگر مانند مطبوعات ،مدیریت ،ارتباطات،
تلویزیون و صنعت فیلم را شامل نمیشوند .همچنین،
ترجمه را میشــود ســاحی اســتراتژیک ،اقتصادی،
ایدئولوژیک و فرهنگی نیز قلمــداد کرد .ترجمۀ خوب
میتواند برای یک بنگاه یا صنعت ،ارزشافزوده ایجاد کند؛
چون وجهۀ محصوالت و خدمات آن را بهبود بخشیده و
اعتماد مشتریان را بهتر جلب میکند و در سطح کلیتر،
ترجمه میتواند پیامدهای فکری ،اقتصدی ،فرهنگی و
زبانشناختی برای ملتهای مختلف داشته باشد.

 .6تنوع ترجمهها

شیوههای مختلفی برای دســتهبندی ترجمهها وجود
دارد .مرسومترین دستهبندی ترجمهها 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 حوزههای مشابه .همچنین ،ترجمهها را میتوان بر
حسب نوع سند ،کاربرد نهایی و نوع رسانۀ منتشرکنندۀ
ترجمه نیز دستهبندی کرد .حتی زیرساخت ،تجهیزات،
نرمافزار و رویههای استفادهشده برای ترجمه نیز معیاری
برای دستهبندی محسوب میشوند که چهار گروه اصلی
را تشکیل میدهد :ترجمۀ کام ً
ال انسانی؛ ترجمه با استفاده
از ابزارهــای کمکی غیررایانهای؛ ترجمه با کمک رایانه؛
ترجمهای که تمام یا بخشی از آن ،بهصورت خودکار یا
ماشینی انجام شود.

پینوشتها:
Daniel Gouadec (2007) Translation as a Profession, John Benjamins Publishing Company, 396 Pages .1
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هدف ترجمه آن
است که با عبور از موانع
زبانشناختی،نمادین
یا فیزیکی ،امکان
ارتباط مؤثر را فراهم
کند .ترجمه برای توزیع
کاالها ،محصوالت،
خدمات ،مفاهیم ،ایدهها،
ارزشها 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 حرفهای سهم
بسزایی در کل بخش
خدمات دارد .ارزش
صنعت ترجمه به چندین
میلیارد یورو میرسد.
برآوردها حاکی از آن
است که گردش مالی
حاصل از ترجمههای
تجاری در سال 2005
بین  9تا  15میلیارد دالر
بوده است و نرخ رشد
این صنعت نیز بسته
به منطقۀ جغرافیایی و
انواع ترجمه ،بین  5تا
 10درصد تخمین زده
میشود
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درباب پرداخت ترجمه

یادداشت

منظور از «پرداخت»
ِ
کوچک
در این نوشتار
کوتاه ،صیقل و جالست؛
یعنی کاری که برای
«زدودن زنگ و امثال
آن از سطح فلزات یا
آینهها» میکردند .این
را همین ابتدا میگویم
که ذهن خوانندگان
بهسوی معنای مالی این
واژه نرود

فرایند آمادهسازی
متون ترجمهشده را در
نگاه نخست میشود به
سه مرحله تقسیم کرد:
پیش از ترجمه و حین
ترجمه و پس از ترجمه
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395

سیدمحمدحسینمیرفخرائی
مترجم و ویراستار

ِ
کوچک کوتاه،
منظــور از «پرداخت» در این نوشــتار
صیقل و جالست؛ یعنی کاری که برای «زدودن زنگ
و امثال آن از ســطح فلزات یا آینهها» میکردند .این
را همین ابتدا میگویم که ذهن خوانندگان بهســوی
معنــای مالی این واژه نرود .البتــه ابعاد مالی ترجمه
هم فراوان ،جای بحث و بررسی دارد؛ اما بهجای خود.
نکتۀ بعد آنکه زنگ یا زنگار ،بیشتر بر اثر مرور زمان و
کهنگی اشیا بر آنها عارض میشده است و حالآنکه
دربارۀ ترجمه لزوماً چنین نیست .چهبسا ترجمههایی
تروتــازه کــه عجیــب زنــگزده و زنگارگرفتهاند.
بگذریــم .در این مدت کوتاهی کــه با متون ترجمه
دستبهگریبانم( ،به همین شــدت!) به کاستیهایی
برخوردهام که نشــان از معضل یا معضلهایی جدی
بودهاند .در شمارۀ پیشین ،در مطلب «دربارۀ ویرایش
ترجمه» کوشیدم قســمتی از این کاستیها را مطرح
کنم و توجه خوانندگان را به اهمیت ویراستاری متون
ترجمهشــده جلب کنم .در این یادداشت قصد دارم

همان موضوع را با نگاهی کالنتر و این بار با تمرکز بر
«فرایند انتقال معنا» بررسی کنم.
فرایند آمادهســازی متون ترجمهشده را در نگاه
نخست میشود 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 میدهیم و بهســراغ دو مرحلۀ دیگر میرویم:
نخســت ،پیش از ترجمه .ســؤال اصلی در اینجا این
اســت :مترجم چه صالحیتهایی باید داشته باشد؟
بهعبارتدیگر ،پیشنیاز[های] ورود به عرصۀ ترجمه
چیســت و چگونه میشــود از تأمین آنها اطمینان
راستینی
یافت؟ آیا عالقۀ صِ رف ،بسنده است؟ سنجۀ
ِ
این عالقه چیست و چه کسی میتواند دریابد که در
این وادی ،ماندگار اســت یا رفتنی؟ گذشته از عالقه
«شــم مترجمی» ،آموزش ترجمه چه جایگاهی در
و
ّ
پروراندن مترجمان چیرهدست دارد؟ گاه اینسووآنسو

درباب پرداخت ترجمه

کاران این عرصه معتقدند برخی
میشــنوم که کهنه ِ
جوانان و تازهکاران ،از س ِر ناچاری و ترس ازبیکاری به
ترجمه متوسل شدهاند .چه سازوکاری میتوان برای
مدیریت و هدایت این دسته از «ترجمهورزان» تدارک
دید؟ قصد ندارم کــه در این چند خط ،فقط به ذکر
چند ســؤال بســنده کنم و این کالف را بیشاز این
سردرگم کنم؛ اما واقعیت این است که احراز صالحیت
مترجمان ،کا ِر شایســته و بلکه بایستهای است که بر
زمین مانده اســت .سخن از مترجمان رسمی نیست.
این یکی سازوکارهای خود را دارد .سخن از تازهواردان
این عرصه و صدها و هزاران دانشــجوی رشــتههای
مترجمی و زبانهای خارجی اســت که همهروزه در
اینجاوآنجا سرگرم ترجمهاند و کیست که نداند اینان
چه سهمی در تطورات زبانی ما دارند .شاید بیانصافی
باشد اگر برخی تالشها در این زمینه را به «لنگه کفش
در بیابان» تشبیه کنیم؛ چه که بعضاً کارآمد و درخور
ش از اینها باید به فکر
تقدیرند .سخن این است که بی 
بود و چه عیب که به تجربۀ دیگر کشــورها و اصحاب
دیگر زبانها نیز در این میان سرکی بکشیم؟ آنچه تا
بیرون مترجم اتفاق میافتاد .اما
اینجا گفتیم ،همه در
ِ
چیزهایی هم هســت که درون مترجم رخ میدهد و
او را از سطح ترجمهورزی به مترجمی میرساند؛ مثل
مهــارت در زبان مقصد (عالوهبر مبدأ) و کارآزمودگی
در نویسندگی و برخورداری از دایرۀ واژگان گسترده.
اهل فن خود در جســتوجوی این امتیازات خواهند
رفت .به همین مقدار بسنده میکنیم و بهسراغ مرحلۀ
حین ترجمه.
دوم میرویمِ :
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

از کجا باید شروع کرد ،خودش موهبتی است :کتاب
مســتطاب ترجمهکاوی 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 میخواهیم بهسراغ متن برویم:
فصل دوم کتاب با عنوان «اصول و مســائل ترجمه».
آنچه در ادامه میخوانید ،سراســر وامگرفته از همین
فصل اســت ،با کمی پسوپیش و بهقــول خودمان
«دستکاری» .آنچه خرمشاهی در این بخش از کتاب
آورده است ،بهنظرم 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 میخواهم توضیح دهم که مرادم
چه بوده و پرداخت در اینجا به چه معنا است .عبارت
رایجی میــان مترجمان ردوبدل میشــود و آن این
اســت« :فالن متن بوی ترجمه میدهد ».این عبارت
را وقتــی بــهکار میبرند 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 جمالزاده
نســبت میدهد و ســپس در تعریف آن مینویسد:
«مــراد از آن غرابت و غیرطبیعیبــودن نحو و نحوۀ
جمالت و درنهایت ،نثر و ساختار زبانی اثر ترجمهشده
اســت .البته نامأنوسبــودن واژگان خارجی غلیظ و
آبنکشیدهنبودن آنها هم در پدیدآمدن بوی ترجمه
مؤثر اســت ».مراد من نیز از «زنگ» همین ردی است
که متن اصلی در متن ترجمهشــده برجای گذاشته
اســت و پرداخت یعنی هرچــه کمرنگترکردن این
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احراز صالحیت
مترجمان ،کا ِر شایسته
و بلکه بایستهای است
که بر زمین مانده است.
سخن از مترجمان
رسمی نیست .این
یکی سازوکارهای
خود را دارد .سخن از
تازهواردان این عرصه
و صدها و هزاران
دانشجویرشتههای
مترجمی و زبانهای
خارجی است که
همهروزه در اینجاوآنجا
سرگرم ترجمهاند و
کیست که نداند اینان
چه سهمی در تطورات
زبانی ما دارند

چیزهایی هست
که درون مترجم رخ
میدهد و او را از سطح
ترجمهورزی به مترجمی
میرساند؛ مثل مهارت
در زبان مقصد (عالوهبر
مبدأ) و کارآزمودگی
در نویسندگی و
برخورداری از دایرۀ
واژگان گسترده .اهل فن
خود در جستوجوی
این امتیازات خواهند
رفت
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پرداخت یعنی
کاستن و کاستن و
کاستن از فاصلۀ میان
متن ترجمهشده و متن
تألیفی .البته این کار
گاهی نیز به وفاداری
مترجم به متن اصلی
آسیب میزند؛ اما این
صدمه اگر از س ِر توجه و
با دقت کافی باشد ،هیچ
ایرادی ندارد

مترجم در برخورد
با اصطالحات باید بداند
که چنانچه ترجمۀ
واژهبهواژۀ اصطالح،
نتیجهای نامأنوس دارد،
الزم است بکوشد که
نزدیکترین معادل به
آن را در زبان مقصد
بیابد

استاد خرمشاهی:
«برایترجمه/مترجمی
ضرورت دارد که شخص
دست به قلم داشته
باشد و مهارتی البته
نه در سطح عالی،
در فارسینویسی و
آشنایی با چموخم و
ریزهکاریهاینوشتن/
نویسندگیداشته
باشد .چنین فردی چون
مترجم شود ،ترجمهاش
بوی ترجمه نخواهد داد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
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نقش .پرداخت یعنی کاســتن و کاستن و کاستن از
فاصلۀ میان متن ترجمهشده و متن تألیفی .البته این
کار گاهی نیز به وفاداری مترجم به متن اصلی آسیب
میزند؛ اما این صدمه اگر از س ِر توجه و با دقت کافی
باشد ،هیچ ایرادی ندارد .میزان وفاداری یا بیوفایی(!)
به متن اصلی را میتوان در طیفی نمایش داد و بسته
به هر متن هم ممکن اســت متفاوت باشد .باتوجهبه
متن ،انتخاب بر عهدۀ مترجم است.
این از ایــن؛ اما نکات و درواقع مثالهایی که در
ادامه میآید ،شــاید ضروریتریــن گامهای پرداخت
متون ترجمهشده اســت .هرگونه بیدقتی در ارتباط
با این نکات ،نشــان از شــتابزدگی مترجم یا کمی
درشــتتر بگویم ،نشــان از کممایگی اوست .اینها
نکاتی اســت که اگر رعایت نشود ،در همان نگاه اول،
خوانندۀ تیزبین را بهکلی از کتاب و نویسنده و ناشرش
میرماند.
 .۱ترجمــۀ اصطالحات :مترجــم در برخورد با
اصطالحات باید بداند کــه چنانچه ترجمۀ واژهبهواژۀ
اصطالح ،نتیجهای نامأنوس دارد ،الزم اســت بکوشد
کــه نزدیکترین معادل به آن را در زبان مقصد بیابد.
به این مثالها دقت بفرمایید.
زدن زیر قولbreak one`s word :
سر زبانها بودن ،موردتوجهبودن:

Have a high profile

بزن قدشHigh five :
الصورة او الکتابة :شیریاخط
اللعب بالنار :با دم شیر بازیکردن
هنیئاً :نوش جان
 .۲ترجمۀ ضربالمثلها :در ترجمۀ ضربالمثلها
نیز باید به همین مســئله دقت کــرد .مثالهای زیر
موضوع را روشنتر میکند.
با یک گل بهار نمیشود:

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

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.
 .۳ترجمۀ نام اعالم :در ترجمۀ نامهای خاص باید
دقتی مضاعف بهخرج داد تا کار به جعل شخصیتهای
مندرآوردی نکشد! دقت در این مثالها برای دریافتن
حساسیت این موضوع ،مفید است.
آلبویهBuyid dynasty :
قاهرهCairo :
ابنسیناAvicenna :
میکافیلي :ماکیاولی
أنقرة :آنکارا
األخمینیون :هخامنشیان
بــا دقت در این نکات و نکاتــی که پیشاز این
گفته شد ،میتوان سطح ترجمه را تا حد قابلقبولی
ارتقا داد .برداشــتن گامهای بعدی در غنای ترجمه
در گرو َدمخوربودن مترجم با متون ناب و فاخر زبان
ن دیگر «فضل» اســت و آنچه
و ادبیات اســت .اما ای 
واجب مینماید ،بازســازی متن در زبان مقصد است؛
بهنحوی که خواننده ،مقصود نویســنده را بهراحتی و
بیکموکاست دریابد .بهقول استاد خرمشاهی« :برای
ترجمه/مترجمی ضرورت دارد که شــخص دست به
قلم داشته باشد و مهارتی البته نه در سطح عالی ،در
فارسینویسی و آشــنایی با چموخم و ریزهکاریهای
نوشتن/نویسندگی داشته باشــد .چنین فردی چون
مترجم شود ،ترجمهاش بوی ترجمه نخواهد داد.

خط اخبار

پروندۀ ویژه

طعم کتاب

خانوادۀ نشر

معرفی کتاب | بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای خرداد ،تیر و مرداد 72
گزارش |

گزیدهای از کتابهای معرفی شده در نشستهای کتابخوان فروردین 78
بستۀ پیشنهادی |رمانخوانی دفاع مقدس 82
وحید حسنی | پسر شهید سناتور 90
بهزاد دانشگر | بهزاد از ادواردو می گوید 92
معرفی کتاب | کتاب جمعه 95

72
طعم کتاب
بستۀپیشنهادی

بستۀپیشنهادیسامانۀکارشناسی
برای خرداد ،تیر و مرداد

این مرد از همان موقع بوی مرگ میداد
محمدحنیف
اسم
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رمـان ایـن مرد از همـان موقع بوی مرگ مـیداد 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
میکشـاند ،بـه دنیاهایـی کـه نـرم نرمـک آنچنـان در
هـم میآمیزنـد و یکـی میشـوند ،گویـی از آغـاز چنین
بودهانـد .دنیـای قدیـم و جدید شـخصیتهای داسـتان،
دنیـای واقعیـت و جادویـی مـردم ایـران ،و بدینسـان
دنیـای نویسـنده و خواننـده انـداموار در هـم میآمیزنـد.
حـوادث بـزرگ جامعه همچـون روح در زندگی خصوصی
شـخصیتهای داسـتان دمیده میشـوند .جادو ،افسـانه،
اسـاطیر ایرانـی و بومی و بر خالف آنچه کـه در رمانهای
فانتزی معمول رایج اسـت ،در جسـم زندگی واقعی مردم
داسـتان حلول مینماید و با درونمایههای اصلی داسـتان
ارتباطـی تنگاتنـگ پیـدا میکنند.
نویسـنده نمیخواهـد از عناصـر ماوراءطبیعـی 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
شـخصیتهای داسـتانی را راوی زندگـی خودشـان و
خـودش کـرده اسـت.

بیداری
مصطفیجمشیدی
نیستان
«19سـاله بـودم کـه در میـدان حسـنآباد تظاهـرات
میکردیـم و پیـش از حملـه به دانشـجویان ،مـن بهطور
معجزهآسـایی از بیـن سـربازهایی کـه نیزههـای خـود را
در گوشـت تظاهرکنندههـا فـرو میکردنـد ،نجـات پیدا
کـردم ».ایـن را جمشـیدی ،نویسـندۀ کتـاب بیـداری
میگویـد و ادامـه میدهـد« :در ایـن رمـان از کالبـد
انسـانی ،محیطـی کـه در آن زندگـی کـرده و فضایی که
احسـاس کـردهام ،اسـتفاده شـود ».جمشـیدی کـه خود
در گیـرودار انقلاب حضـور داشـته ،معتقد اسـت دربارۀ
انقلاب ،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 داشتهاند و در
سیر داستان ،با یکدیگر برخورد میکنند .این داستان در
واقع ،نمایشی است از چگونگی بهبلوغرسیدن فرد انقالبی،
در سیر حوادث سالهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی
که در نهایت ،به کشتهشــدن شــخصیت ساواکی منجر
میشود.
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کتاب نامههای امام صادق (ع)
بهشیعیان
زینبمهاجری
دفتر نشر معارف
گاهــی در لحظههای ســرگردانی و
اضطراب و بالتکلیفی دلمان میخواهد،
بزرگتری ،فرد آگاه و دل سوزی با لحنی
صمیمی و همدالنــه با ما به گفتوگو
حال
بنشــیند .دلمان میخواهــد در ِ
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 سختیها و مشکالت
برایمان آسانتر شود.
اما چه کسی بیشتر از امام معصوم حال
راهنمایی همه
ما را خواهد فهمیــد و
ِ
جانبه را به ما عرضه خواهد داشت؟
اگر به دنبال جرعهای آرامش و هدایت
هســتید مطالعۀ کتاب «نامههای امام
صادق علیه السالم به شیعیان» را به شما
پیشنهادمیکنیم.
کتاب «نامههای امام صادق علیه السالم
به شیعیان» کتابچهای مختصر و مفید
اســت که مترجــم و گردآورنده برای
برداشتن مرز این فاصله و ایجاد رابطهای
همدالنه بین امام و خوانندۀ فارسی زبان،
تنها به آوردن متن فارسی نامهها اکتفا
کرده و از قرار دادن متن عربی و عبارات
و اصطالحات تخصصی و عربی در متن
وهرگونهتحلیلوتوصیهوحاشیهنگاری
خطابهای خودداری کــرده و با ادبیات
شیوا و بدون تکلف متن ناب کالم امام
را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

روزگار فراموششده
مهدی رضایی
شهرستان ادب
روزگار فراموششـده جدیدتریـن اثـر
داسـتانی مهـدی رضایـی اسـت کـه
بـه روزهـا و ایـام انقلاب و مبـارزات
گروههـای انقالبی علیه حکومت شـاه
پرداخته اسـت .منظر نـگاه و پرداخت
مهـدی رضایـی در ایـن اثـر ،ویژگـی
بـارزی در مقایسـه بـا آثار مشـابه این
فضـا و موقعیـت را دارد و آن هـم
ایـن اسـت کـه چالـش اصلی نـه بین
گروههـای مبـارز و سـاواک و مأموران
شاهنشـاهی ،بلکه چالش اصلی میان
اعضـای همیـن گروههـای مبـارز و
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
خاکستریبودن انسان خوب و مؤمن و
انقالبی را بهنمایش گذاشته است .یعنی
اســحاق و نیز رضا با تمام خوبیهایی
که دارند ،اشتباه میکنند و در واقع ،نه
اینکه میتوانند اشتباه کنند .نویسنده
در این کتاب ،با زبانی روان و داستانی،
بهآسانی ماجراها را پیش میبرد .هنوز
فرصتهای فراوان کشفنشدۀ فراوانی
در میان روزها و تاریخ انقالب ،در انتظار
نویسندگان مســتعدی چون مهدی
رضایی برای خلق ادبیاتی فاخر مانده
است.
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هندوی شیدا
سعیدتشکری
نیستان
هنـدوی شـیدا را در واقـع ،میتـوان
داسـتان حرکـت بـه سـمت کشـف
عشـق ناب دانسـت؛ عشـقی که خود
انتخـاب میکند تا اینکه به سـراغ چه
کسـی برود و چگونه او را شیدای خود
کند .ایـن رمان را همچنیـن ،میتوان
روایت سرگشتگی انسـان امروز نامید.
انسـانی کـه بـرای اثبـات انسـانیت و
نفسـانیت خـود ،خـود را ب ه هر سـوی
میزنـد 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 بهگفتۀ نویســنده ،داستان آن
را باید رونوشــتی از داستانی مستند و
رخداده برشمرد .داســتان این کتاب
با وجود اســتناد به رویــدادی واقعی،
پیش روی چشمان
بهشکلی تصویریِ ،
مخاطب خود تعریف میشود و مانند
نگاتیوهای یک اثر کالسیک سینمایی،
مخاطب را در جذبۀ خود فرو میبرد؛
جذابیتی که مدتهاست از رمان ایرانی
کمتر دیده شده است.
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طعم کتاب  /بستۀ پیشنهادی

دشمن شدید
شهیدکاظمی
مهدی طائب
کتــاب حاضــر ،نخســتین دفتــر از
مجموعــه کتــاب دشــمن شــدید
اســت کــه بــا رویکــرد تاریــخ
بصیرتافــزا و رصــد جریــان حــق و
باطــل تدویــن شــده اســت.
اصــل و اســاس ایــن پژوهــش،
برگرفتــه از تحقیقــات و دروس
تاریــخ ،اســتاد حــوزه علمیــۀ قــم
حجتاالسال موالمســلمین مهــدی
طائــب اســت کــه بههمــت
محققــان ارجمنــد بهشــکل کنونــی
آمــاده شــده اســت.
در مقدمــۀ کتــاب آمــده اســت:
«گرچــه برخــی تعریــف اصطالحــی
تاریــخ را علــم بــه حــوادث گذشــته
بشــری دانســتهاند ،واقعیــت ایــن
اســت کــه ایــن نــگاه بــه تاریــخ،
نمیتوانــد در حــال و آینــدۀ جوامــع،
مفیــد و مؤثــر باشــد .در حقیقــت،
تاریــخ عبــارت اســت از علــم بــه
وقایــع درسآمــوز و عبرتانگیــز
گذشــته و قوانیــن و ســنن الهــی
حاکــم بــر آن وقایــع تــا از آن وقایــع
و عوامــل ،درس و عبــرت گرفتــه
شــود و وضعیــت موجود و آینــده در
جهــت مطلــوب تغییــر یابــد.
ایــن نــوع نگاه بــه تاریــخ ،بصیرتافزا
و راهگشــای افــراد و جوامــع بشــری
اســت؛ بهطــوری کــه هیچــگاه
کهنــه نمیشــود و در گذشــته ،باقی
نمیمانــد .در ایــن رویکــرد ،گذشــته
چــراغ راه آینــده قــرار میگیــرد».

 40ویژگیجوانمسلمانوانقالبی

حجتاالسالم رضا غالمی
دفتر نشر معارف
کتـاب  40ویژگـی جـوان مسـلمان و
انقالبـی بهقلـم حجتاالسلام رضـا
غالمـی ،رئیـس مرکـز پژوهشهـای
انسـانی اسلامی صـدرا بههمت
علوم
ِ
نشـر معـارف ،روانـۀ بـازار کتـاب شـد
کـه متـن سـخنرانی ،رئیـس مرکـز
انسـانی اسلامی
پژوهشهـای علـوم
ِ
صدراسـت کـه  16اردیبهشـتماه در
محـل جامعۀ تعلیمـات اسلامی ایراد
شـده است.
حجتاالسالم غالمی در مقدمهای که
بـر این کتاب نوشـته ،انگیزههای خود
را از انتشـار این ویژگیها در قالب یک
کتـاب مسـتلق اینگونه مطـرح کرده
است:
«اینجانـب چنـد انگیـزۀ اصلـی از
برشـمردن ویژگیهای جوان مسلمان
و انقالبی داشتم .انگیزۀ نخست کمک
بـه تشـخص و هویتیابـی جوانـان
ایرانـی و بهطـور کل جوانـان دنیـای
اسلام ،بهویـژه در برابـر موج سـنگین
هویتزدایـی از طریـق جهانیشـدن
غربـی اسـت»...

عبد صالح خدا
مؤسسۀ جهادی صهبا
متن این کتاب ،از مصاحب ۀ اختصاصی
مقام معظــم رهبری با مرکز اســناد
انقالب اســامی و تجمیع خاطرات و
معظمله دربارۀ زندگی و سیرۀ
بیانات
ٌ
مبارزاتی امام خمینی(ره) تشکیل شده
است.
نگاه دقیق و موشــکافان ۀ مقام معظم
رهبری به شــخصیت حضــرت امام
و همراهشــدن عکسهــا و اســناد
نشانهگذاری شــده و کتابی متفاوت
و خواندنی را بــرای مخاطب جوان و
عالقهمندان به شــناخت حضرت امام
خمینی(ره) پدید آورده است.
در ایــن کتــاب ،شــاهد تصاویری از
دوران مبارزه حضرت امام خمینی(ره)
و همچنیــن ،گزارشهای ســاواک و
شهربانی دربارۀ فعالیتهای مبارزاتی
ایشان هســتیم .همگی این تصاویر و
گزارشها از جمله اســنادی است که
از آرشــیو مرکز اسناد انقالب اسالمی
استفاده شده است.
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شبهای شعر حجره
سيدمحمدجوادشرافت
مركز پژوهشهاي جوان
شـبهاي شـعر حجـره عنـوان يـك
سلسـه محفـل شـعرخواني اسـت
كه در سـالهاي تحصيلـي -1390
 1391و  ،1392-1391بهصـورت
هفتگـي در مـدارس حـوزه علميـۀ
قـم برگـزار ميشـد .ايـن محفلهـا
بـا هـدف شناسـايي و جـذب
اسـتعدادهاي شعري در ميان طالب
جوان ،ايجاد دغدغ ۀ ادبي بيشـتر در
بيـن حوزويـان ،معرفـي شـاعران
موفـق حـوزه و بهوجـودآوردن حال
و هوايـي هنـري در مـدارس حـوزه
علميـه ،طراحـي و اجرا شـد .در هر
يـك از ايـن محافـل كـه بـا حضور
پرشـور طلاب عالقهمنـد همـراه
بـود ،آثـار دريافتشـده از طالب هر
مدرسه ،از سـوی صاحبان اثر قرائت
ميشـد و در ادامه ،يكي از اسـتادان
صاحبنظـر و صاحببيـان بـه نقـد
آثار و بيان راهكارهاي رشـد و تعالي
اشـعار ميپرداخـت.
كتاب شبهاي شـعر حجره گزيدهاي
از آثـار ارائهشـده در همين سلسـله
محافـل و گواهـي مختصـر بـر
وجـود اسـتعدادهاي فـراوان در ميان
طلاب جـوان اسـت .برخـي از ايـن
اشـعار ،مربـوط بـه شـاعران فعـال و
شناختهشـدۀ حـوزه میشـود كـه
ميهمان ويـژۀ محافل بودنـد و برخي
ديگـر ،آثـار طلاب مـدارس علميـه
اسـت كه اغلب ،از برگزيدگان دو دورۀ
شـبهاي شـعر حـوزه نيـز بودهانـد.

دوران عقد
هادیحسینخانی
کانون اندیشه جوان
دوران عقـد یکـی از مهمتریـن و
سرنوشتسـازترین برهههـای زندگی
هـر فـرد محسـوب میشـود .اهمیت
ایـن دوران بهطـور طبیعـی ،بـر
حساسـیت آن میافزایـد 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.
همچنیـن ،ضـروری اسـت کـه
آسـیبهای این دوران را بشناسـیم و
بهدنبـال برطرفکـردن آنها باشـیم.
مطالعـۀ ایـن کتـاب را به کسـانی که
بهتازگـی ،گام در تشـکیل زندگـی
نهادهاند و دوران شـیرین عقـد را ورق
میزننـد ،توصیـه میکنیـم.
دوران عقد هشتمین دفتر از مجموعه
مهارتهـای طلبگی اسـت کـه بهقلم
هـادی حسـینخانی در شـمارگان
 1000نسـخه و در  102صفحـه
منتشـر شـده است.

اخراج فلسطينيان
نورالدين مصالحه؛ فريده ،م
مركز مطالعات فلسطين؛
نهاد رياست جمهوري
منازعۀ ديرپاي فلسطينيصهيونيستي
از مهمترين چالشهــاي بينالمللي،
پس از جنــگ جهاني دوم اســت و
ممكن نيست بدون شناخت ريشهها
و علل اصلي اين منازعه كه تبعيض و
بيعدالتي و ظلم ،مهمترين آنهاست،
بتوان را ِه حل مؤثري را براي آن يافت.
برخالفِ ادعاي صهيونيستها در ترك
داوطلبانۀ فلســطينيها از ســرزمين
خود ،اسناد و مدارك موجود حكايت
از ايــن دارد كه تأســيس موجوديت
صهيونيستي در اين سرزمين مقدس،
با برنامهريزي و طراحي سازمانيافتهاي
صورت گرفته است تا ساكنان فلسطين
به ترك ســرزمين پــدري و اجدادي
خود ،مجبور شــوند .مجموعۀ حاضر،
حاصل ســالها تــاش ارزندۀ يك
گروه تحقيقاتي و مطالعاتي از مليتها
و مذاهب مختلف اســت كه توانسته
است با اسناد غيرمحرمانۀ دردسترس
اســرائيلي ،از طرحهــا و برنامههاي
درازمدت صهيونيســتي در كوچاندن
اجباري فلسطينيان ،پرده بردارد و بر
آن اســت تا مفهوم  transfeetيا كوچ
اجباري فلسطينيان را بر اساس اهداف
اسرائيلي و صهيونيستي روشن كند.
در اين كتاب ،ســير طرحهاي اوليه،
پيشــنهادها ،بحثهــا ،كنفرانسها،
مناظرهها وگفتوگوها در جهت نيل به
هدف ،يعني غصب اين سرزمين ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
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تنها عالج
سیدعلیاصغرعلوی
سدید
تنهــا عــاج ،بــه فاصلــۀ کوتاهــی
از توضیحالرســائل کربــا توســط
نشــر ســدید( ،انتشــارات بســیج
دانشــجویی دانشــگاه امــام صــادق
(ع) منتشــر شــده اســت.
کتــاب بــا عنــوان فرعــی بــا امــام

حســین علیهالســام بــه همــهجــا
میتوان رســید ،ســعی در نشــا ندادن

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

راهحــل پــارهای از مشــکالت فعلــی
جامعــه را دارد .در کتــاب حاضــر،
نویســنده بهطــور مشــخص ،ســراغ
مســائلی نظیــر درک بهتــر قــرآن،
انســان ۲۵۰ســاله ،تولید علــم ،اقتصاد
مقاومتــی و ...رفتــه اســت.
در بخشی از مقدمۀ اثر میخوانیم:
ســخن آغازیــن ایــن بــود« :بــا امــام
حســین بــه همــهجــا میتــوان
رســید»؛ ولــی تأمــات بعــدی در
ســخنان بــزرگان ،جلــوۀ تــازهای برای
تحقیــق و به محقــق نشــان داد که از
توانســتن به بایستن ســوقمان میداد
و باعــث هجــرت از وادی «میشــود»
بــه «بایــد» میشــد« :بــا امــام حســین
بایــد بــه همــه جــا رســید!»؛ از ایــن
حقیقــت« ،چــاره»ای نیســت! هــر
زمــان بشــریت بــه بی«چاره»گــی
رســید ،مضطــر حقیقی شــده اســت
و دعــای مضطــر هــم مســتجاب
ـر إ ِ َذا َد َعا ُه
اســت :أَ َّم ْن یجِ یـ ُ
ـب ال ْ ُمضْ َطـ َّ
َوی ْکشِ ـ ُ
الســو َء (النمــل )62 ،آن روز
ـف ُّ
خورشــید ظهــور در آســتانۀ خانــۀ
جانمــان خواهــد تابیــد.

پاریس ،پاریس
سعیدتشکری
نیستان
پاریــس ،پاریــس روایــت دختــر ســردار حشــمت قــزاق اســت .ســردار
حشــمتی کــه دســتش به خــون کلنل پســیان آغشــته شــده و خدمتگزار
خوبــی بــرای شــاه قــزاق بــوده اســت .اینبــار هــم عــازم مشــهد اســت و
ایــن یعنــی قــرار اســت در شــهر آفتــاب ،قائلـهای بهپــا شــود و او آن قائلــه
را بخواباند.
ایــن رمــان تصویــری از اجــرای حکــم کشــف حجــاب را بــه خواننــده
نشــان میدهــد کــه شــاید کمتــر دیــده شــده باشــد .تصویــری کــه
اغلــب ،نشــان داده شــده ،ایــن بــوده کــه مأمــوران حکومــت بهدنبــال
زنــی کــه بــا چــادر در مــأ عــام شــرکت کــرده اســت ،هســتند تــا چــادر
او را از ســرش بکشــند؛ امــا قضیــه از ایــن تصاویــر فراتــر اســت؛ نهتنهــا
فراتــر ،بلکــه دردآورتــر اســت و کاری کــه ســعید تشــکری بــا جمــات
کوتاهــش در پاریــس ،پاریــس بــا روح و روان خواننــده میکنــد ،کاری
اســت کارســتان.
در ایــن رمــان کــه متــن روانــی دارد و خواننــده بــدون وقفــه آن را
میخوانــد ،عــاوه بــر اینکــه بــه تاریــخ ســفر میکنــد ،بــا ماجــرای عشــق
میرزامهیــار خبوشــانی و ملــک حشــمت نیــز روبهرو میشــود .این عشــق
تنــور رمــان تشــکری را نیــز گــرم میکنــد و خواننــده بهواســطۀ آن ،زیــر
شــاق کلمــات تشــکری کــه بــا تاریــخ بــر ُگــردۀ ذهــن خواننــده میزند،
تــاب مـیآورد.
جــای تعجــب اســت کــه ایــن رمــان از ابتــدای انتشــار آن تاکنــون ،کمتــر
دیــده شــده و شــاید بتــوان گفــت کــه اصـ ً
ا دیــده نشــده اســت .خــب ،با
نگاهــی بــه موضوعــی کــه در رمــان مطــرح میشــود ،میتــوان پــی بــرد
کــه شــاید برخــی ،دل خوشــی از دیدهشــدن ایــن رمــان نداشــتند؛ زیــرا
ســعید تشــکری بهظرافــت ،مســئلهای مهــم را کــه جریــان ضددینــی و
طرفــدار مدرنیتــۀ غربــی بــا آن مخالــف اســت ،در اثــرش مطــرح میکند.
ایــن رمــان در حــال و هــوای ایــن روزهــا کــه بســیاری بــه نــام «آزادی
فــردی»« ،حقــوق برابــر» و  ...دســت بــه ترویــج بیحجابــی میزننــد،
اثــری اســت کــه نشــان میدهــد بهخاطــر بیحجابشــدن زنــان ایــن
کشــور ،چــه خونهایــی ریختــه شــده اســت و امــروز بهراحتــی ،از ایــن
ارزش متعالــی دســت کشــیده میشــود.
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فرهنــگ ایدهپــردازی و
ایدهپردازیفرهنگی
علیسعیدی
نشر آرما
این کتاب که شــامل مجموعهای از
مقاالت این پژوهشگر میشود ،همگی
شــامل ایدهپردازی 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
مهارتها ،آداب و کیفیت ایدهپردازی
فرهنگی نیست و خوانندۀ کتاب نیز با
وجود آنکه با مطالعۀ آن رنگینکمانی
پیش
از ایدههای تحولگرای فرهنگی ِ
روی خود خواهد دیــد؛ اما مطلبی
راجع به فرایند و کیفیت ایدهپردازی
و ایدهپردازی فرهنگی در آن نمیبیند.
این کتاب در واقع ،تالشی است برای
نشــاندادن اینکه ماهیت و مکانیزم
ایدهپردازیِ حداقلی در حوزۀ فرهنگ،
بیش از هــر چیز به اعتمادبهنفس و
مواجهۀمستقیمبا مسائلومقولههای
فرهنگی نیاز دارد.
در متن این کتاب ،نویسنده ایدههایی
متفاوت ارائه کرده است :از ایدههایی
برای بازنمایی اقتدار فرهنگ اسالمی
در جهان و ارتقــای جایگاه صنوف
فرهنگی در ایــران تا ایدههایی برای
ارتقایاستانداردهایفرهنگیپوشاک
در ایران ،مواجهۀ نو با مقولۀ حجاب و
حتیایدههاییبرایتغییرکارکردهای
فعالیتها ارائهشده است.

من انقالبیام
مرتضی مهدوی یگانه
ساقی
ایـن کتاب دربرگیرندۀ برجسـتهترین
مواضـع انقالبی رهبر انقالب اسلامی
در فاصلـۀ سـالهای  ۱۳۶۸تـا ۱۳۹۴
اسـت که به انتخاب نویسنده ،از میان
بیانـات و پیامهای معظملـه انتخاب و
در ایـن کتاب گردآوری شـده اسـت.
ایـن کتـاب در فصـل نخسـت ،بـه
بررسی مهمترین 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 انقلاب در مواجهـه بـا رژیـم
اشـغالگر قدس و نیز چالش هستهای
در کشـور را بررسـی کرده و در فصلی
مجـزا نیز به مسـئلۀ بیداری اسلامی
توجه نشـان داده اسـت.
کتـاب در فصـل دوم خـود ،بـه
بررسـی مواضـع انقالبـی رهبـری در
بُعـد سیاسـت داخلـی میپـردازد
و طـی آن اظهارنظرهـای ایشـان را
دربـارۀ فتنۀ سـال  ،۱۳۷۸فتنۀ سـال
 ،۱۳۸۸مواضـع فرهنگی رهبر انقالب
و باورهـای ایشـان دربـارۀ تعمیـم
انقالبیگـری بـه همۀ ارکان و شـئون
نظـام را بررسـی کـرده اسـت.

مهدویت و آرامش روان
محمد سبحانینیا
مسجد جمکران
در عصر حاضر که فشار روانی ،بیماری
تمدن جدید نامیده شــده و روزبهروز
بیماریهای 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 ســالهای اخیر ،استفاده از
مذاهب و اعتقــادات دینی ،در معرض
توجه سیاستگذاران و تدوینکنندگان
استراتژیهای بهداشت جامعهنگر ،در
سازمان جهانی بهداشت نیز قرار گرفته
اســت .این سازمان بخشی از انتشارات
خــود را از ســال  ۱۹۹۲بــه آموزش
بهداشــت از طریق مذهب برای راهکار
زندگی ســالم اختصاص داده اســت و
کتابها و جزوات زیادی را تحت عناوین
دینی نظیر بهداشت از دیدگاه اسالمی،
ارتقای سطح بهداشت از طریق سبک
زندگی اســامی و نیز نقش مذهب و
اخالق در پیشگیری و کنترل برخی از
بیماریها،منتشرکردهاست.
کتاب مهدویت و آرامــش روان دربارۀ
آموزههای مهدویت و درمان بیماریهای
روح و روان بشــر امروز است .فصل اول
این کتاب به بیــان مفاهیم اختصاص
داشته و در فصول دوم تا پنجم ،بهترتیب،
موضوعاتی چون تحلیل روانشناختی
مهدویــت ،مهدویت و شــاخصههای
بهداشــت و روان ،تأثیــر مهدویت بر
بهداشت روان و مهدویت و رواندرمانی
مطرحشدهاند.
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گزیدهای از کتابهای معرفی شده در
نشستهایکتابخوان

آیدا ســلیمی ،رئیس ادارۀ کتابخانههای عمومی
شهرســتان درمیان ،کتاب آخرین هجرت ،نوشتۀ
مجید مالمحمدی را معرفي کرد .او در معرفي اين
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
رنجها و ســختی هجرت از ایران برای امام بزرگوار
در راه ســرگونی رژیم ظالم شاهنشانی را در خود
جای داده است».
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حجتاالسالموالمســلمین عبدالحمدی جنگی،
استاد حوزه ،کتاب تفسیر توحید ،نوشتۀ آیتاهلل
صفایی حائری را معرفي کرد .او در معرفي اين اثر
گفت« :در این کتاب نویسنده تفسیری متفاوت از
تمامی تفاسیر قرآن ارائه میدهد که به خواننده
کمک میکند تا با عمق و ژرفای این سوره بیشتر
آشنا شــود .از ویژگیهای خاص این تفسیر این
اســت که از مجموع حدود  70صفحهای که به
تفسیر ســورۀ توحید پرداخته شده است ،حدود
 60صفحه به ضمیر «هو» اختصاص دارد.»

گزیدهای از کتابهای معرفی شده در نشستهای کتابخوان

حجتاالسالموالمسلمین ماشاءاهلل ثابت ،قرآنپژوه،
کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ،نوشتۀ صفار
هرندی را معرفي کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :این
کتاب از جمله آثاری اســت که با معرفی روشهایی
به فراگیری هرچه زودتر و بهتر مفاهیم قرآن کریم
میانجامد و عالقهمندان را به وادی نورانی تفســیر
نزدیک میکند .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 بهآهستگی
به خواننده کمک میکند 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 مییابد».

محمد ســلگی ،طلبه و دانشــجوی حــوزۀ علمیۀ
شهرســتان نهاوند ،کتاب انتظــار عامیانه ،عالمانه،
عارفانه نوشــتۀ حجتاالسالموالمسلمین علیرضا
پناهیان را معرفي کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :این
کتاب که بهصورت اختصاصی به مقولۀ انتظار پرداخته
است ،دارای  200آیه ،روایت و داستان جذاب در باب
انتظار است .مطالب کتاب با ویژگیهای دوران امروز
بسیار متناسب است و کتاب در چهار حوزۀ کلیدی ،به
مقولۀانتظارمیپردازد.
نویســنده در این کتاب ،با توجه به مفهوم انتظار در
شبکۀ معارف دینی و مباحث انسانشناسانه ،مباحثی
استداللی و کاربردی را بر پایۀ معارف اهل بیت(ع) ارائه
داده است».

حجت االسالم والمسلمین مغیثی ،نمایندۀ ولی فقیه
و امامجمعۀ شهرستان نهاوند ،کتاب یوم الخالص فی
ظــل القائم المهدی را معرفي کرد .او در معرفي اين
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
ب ه قلم کامل سلیمان ،نویسندۀ شیعۀ لبنانی نوشته
شده است.
نویسنده در این کتاب ،به نشانهها 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 بینالمللی قرآن ،کتاب اعجاز
قرآن در نظر اهل بیت (ع) ،نوشتۀ سیدرضا مؤدب

را معرفــي کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :مؤلف
این کتاب که خود از قرآنپژوهان بنام اســت ،در
ایــن کتاب ،اعجاز قرآن را از دیدگاههاى مختلف،
از جمله در احادیث و روایات بررســى کرده است.
در فصل اول کتاب ،ضرورت اعجاز از نظر پیامبران
علیت توضیح داده شده
مطرح و رابطۀ آن با قانون ّ
اســت .فصل دوم این کتاب نیز اعجاز قرآن را با
توجه به آیات تشریح میکند».
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ابراهیمتقینژاد،عضوکتابخانه،کتابقیدار،نوشتۀرضا
امیرخانی را معرفي کرد .وی گفت« :کتاب قیدار ۹فصل
دارد که امیرخانی در هر فصل آن ،به بیان حکایتی از
زندگی قیدار میپردازد .قِیدار حکایت مردی است که
درخت مردانگی را بهتنهایی آبیاری کرده و پرورش داده
است .مردی که امثال او در میان ما کم نبوده و نیستند؛
اما برای خودشان مرام و مسلکی دارند .مرامنامهشان
را که بخوانی ،در مقدمهاش نوشتهاند« :خوشنامی قدم
اول است . ...از خوشنامی به بدنامیرسیدن ،قدم بعدی
بود ...قدم آخر ،گمنامی است.»...
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نرگس طالبی ،مسئول پایگاه مقاومت بسیج هاجر،
کتاب مرگ از من فرار میکند ،نوشتۀ فرهاد خضری
را معرفی کرد .او گفت :مرگ از من فرار میکند حاصل
تجمیعدلنوشتههایشهیدبزرگوار،مصطفیچمران
استوسیردلتنگیهایچمراندرآمریکا،فعالیتهای
اثربخش او در کنار امامموسی صدر ،دلگرمیهای او در
جبهههای جنوب ،عاشقانههای او با خدا و شخصیت
علمی و وارستۀ او را به تصویر میکشد».
وی ادامه داد« :ســیده هیام عطفی ،ربابه صدر ،طاهره
هللداد ،مجید
توکلیان ،علی صیاد شــیرازی ،محسن ا 
نداف ،علی ارشادی ،کاظم فرتاش ،اسماعیل فرتاش،
سیروس بادپا و حسن شاهحسینی ،برخی از دوستان و
همرزمانشهیدمصطفیچمرانهستندکهخاطراتی
از آنان را در کتاب مرگ از من فرار میکند میخوانیم».

دکتر مظفر نامدار  ،دبیر پیشــین شــورای بررسی
متون و کتب علوم انسانی کشور ،کتاب نهضت امام
خمینی(ره)،نوشتۀحمیدروحانیرامعرفیکرد.دکتر
مظفر نامدار ،استاد برجستۀ رشتۀ علوم سیاسی اظهار
داشت« :کتابهایی که دربارۀ امام خمینی(ره) نوشته
شده ،یا در متن واقعه نگاشته شده یا برداشتی از وقایع،
براساسروایتهاست».
وی در ادامه ضمن معرفی این کتاب که در سال ،56
یعنی در متن واقعه ،نوشته شده است ،تصریح کرد:
«نویسندۀ کتاب از سال 42نزد امام بوده ،تمامی وقایع را
جمعآوری و در چهار جلد منتشر کرده است.
دکترمظفرنامدارهمچنین،کتابگامبهگامباانقالب،
نوشتۀاکبرخلیلیراکهبههمتانتشاراتسروشدردو
جلد به چاپ رسیده است ،معرفی کرده و اظهار نمود:
«نویسندۀ این کتاب در متن انقالب بوده و با درک واقعه،
روزبهروز حوادث را به تحریر در آورده است».

احسان وفایی کتاب داستان سیستان نوشتۀ رضا
امیرخانــی را معرفي کــرد .او در معرفي اين اثر
گفت« :این کتاب ،حاشیهنگاری امیرخانی از سفر
رهبر معظم انقالب به استان سیستانوبلوچستان
است».

گزیدهای از کتابهای معرفی شده در نشستهای کتابخوان

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 الى الخالفة و الوالیة که حضرت امام
خمینی (ره) آن را در  27ســالگی نگاشتهاند ،اظهار
کــرد« :این کتاب به زبان عربی و در ســه مرحله به
چاپ رسیده است».
وی با بیان اینکه این کتاب در سال  56ترجمه شد،
افزود« :در سال  ،72حجتاالسالموالمسلمین حسین
مســتوفی این کتاب را ترجمه کرده و در سال ،89
آیتاهلل 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 کردهاند که هستی
چیســت و ذات خداوندی چگونه است و چگونه از
هستی به ذات خداوندی میتوان رسید».

لیال ایرانی ،کتابدار ،کتاب پیامبر و قصههایش نوشتۀ
غالمرضا حیدری ابهری را معرفی کرد .او در معرفی
این کتاب گفت« :این کتاب مجموع ۀ  70حکایت از
زندگانی رسول خدا(ص) است که به انتقال جنبههای
اخالقی و تربیتی حیــات آن حضرت میپردازد .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».
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نزاده،
حجتاالسال موالمســلمین محمدحسن حس 
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 میکنم که تحولــی آنچنان در آنان
پیدا شد که نقش شیطانی بیش از پنجاه سال کوشش
نقاشان خارجی و وابستگان بیشرافت آنان ،از شعرای
هرزه گرفته تا نویســندگان و دستگاههای تبلیغاتی
مزدورانشبرآبنمودندواثباتکردندکهزنانارزشمند
مسلمان دچار گمراهی نشده و با این توطئههای شوم
غرب و غربزدگان آسیب نخواهد پذیرفت».
وی همچنیــن گفــت« :در این اثر ،ســیرۀ عملى و
فرمایشهاومواضعروشنگروفتاواىراهگشاىحضرت
امام(ره) درباره زن آمده است».

نرگس ساداتجلیلیان ،دانشجو ،کتاب بزرگمرد
کوچک نوشتۀ حسین نیری را معرفي کرد .او در

معرفــي اين اثر گفت« :این کتاب راوی خاطرات
قنبرعلی بهارســتانی ،یکــی از آزادگان جنگ
تحمیلی است که در یازدهسالگی ،همراه پدرش
به اســارت نیروهای عراقی درآمــد .وی پس از
تحمــل رنجهای زندان ،تحول روحی عظیمی را
تجربه کرد و ســرانجام ،در سال  1362بههمراه
پدرش از اسارت رهایی یافت».
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پرسه در خاک غریبه
احمد دهقان
نیستان
ماجرای کتــاب در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق میافتــد .عدهای از رزمندگان
بهصورت پنهانی عازم جبهه غرب هستند تا در سرمای زمستان ،صدام را غافلگیر
کرده و به مردم ُکرد کمک کنند .پرسه در خاک غریبه ،بهجای حادثهمحوربودن،
بیشتر روی توصیفات تکیه دارد :صحنههای جنگ؛ اتفاقات جبهه؛ روحیۀ افراد و. ...
«دنیا رقاصه اســت که جلوی هرکس یک مدت میمانــد و یکدفعه بدون آنکه
انتظارش را داشته باشی ،میرود».
تجربۀ جنگ به احمد دهقان امکانات و تجربیاتی داده که کمتر نویسندهای دارد؛ بهعبارت دیگر ،دهقان هم نویسنده است و
نوشتن میداند ،هم جنگ دیده و بهقدر کفایت تجربه اندوخته است.

باغ کیانوش
ی پاک
علیاصغر عزت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
باغ کیانوش داستانی پرکشمکش از جنگ است؛ اما در میدان نبرد اتفاق نمیافتد.
قهرمانهای آن آدمهایی هستند که جنگ سرزده به خانه و کاشانهشان سرک
کشیده است .ماجرای تجاوز غریبهها و دشمن به آب و خاک و حریم شخصی
قهرمانان داستان و واکنش آنها در مقابل این تجاوز ،سه خط داستانی را تشکیل
میدهند.
خط اصلی داستانی این رمان در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق ،در روستایی
از توابع شهر همدان اتفاق میافتد .حمزه و عباس تصمیم میگیرند در روز جشن ازدواج پسر کیانوش به باغ او دستبرد
بزنند .این ماجرا با سقوط هواپیمای بمبافکن عراقی در نزدیکی باغ ،همزمان میشود .سقوط هواپیما و ورود خلبان آن
به باغ کیانوش ،ماجراهای جالبی را میآفریند.
خط دوم داستان که اصلیترین خط داستانی اثر است ،با سقوط بمبافکن عراقی به خط نخست ،پیوند میخورد .تالش
مشترک حمزه ،عباس و کیانوش برای مقابله با خلبان عراقی و جلوگیری از فرار او ،تقابل آنان را از بین میبرد و به اتحادی
در برابر دشمن خارجی تبدیل میشود.
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 میشود و در نهایت ،شیوۀ
مقابلۀ مردم روستا با نیروهای متجاوز ،الهامبخش حمزه میشود و این خط داستانی با روایت اصلی پیوند میخورد.
داستان با توصیف رقص چوپی مردان در مراسم ازدواج پسر کیانوش آغاز میشود .شروعي نمايشي كه حذف آن لطمۀ
چنداني به داستان وارد نميكند .آغاز داستان از فصل دوم ،استفاده از شروعی هيجانانگيز و پر از كشمكش و معرفي
مختصر شخصيتهاي اصلي در همين فصل ،اين امكان را فراهم ميكند كه خواننده بيشتر جذب داستان شود .عالوه
بر اين ،نهتنها در فصل نخست داستان نشانهاي از جنگ ديده نميشود كه خواننده تا فصل سوم رمان ،هيچ نشانهاي از
جنگ را در داستان نميبيند.
باغ کیانوش پر از کشمکش است .هنوز نخستين بحراني كه شخصيتهاي اصلي با آن مواجه شدهاند ،به پايان نرسيده كه
بحران ديگري آغاز ميشود و اين كشمكشها خواننده را به مطالع ۀ ادامۀ داستان ترغيب ميكند.
نویسنده ،شخصیتهاي اصلي باغ كيانوش را بهخوبي ساخته و پرداخته است .آدمهاي داستان او سياه و سفيد نيستند.
عنوان مثال ،حتي شخصيت منفي داستان او كه
آدمهاي خاكسترياند كه نمونهشان را بهراحتي ميشود پيدا كرد .به ِ
خلبانی عراقي است ،ب ِد مطلق نيست .اين ويژگي ،اثر راباورپذير ميكند.
طرح داستان و اتفاقات مختلفي كه در طول داستان رخ ميدهد
پایانبندی داستان،پيشبينيشدنی است؛ اما با توجه به ِ
پايان خوش رمان و نكات آموزندهاي كه در آن گنجانده شده ،اين بخش از اثر را براي
باورکردنی اســت .عالوه بر اينِ ،
مخاطب نوجوان جذابتر كرده است.
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طوفان دیگری در راه است
س ّیدمهدی شجاعی
نیستان
عنوان رمان طوفان دیگری در راه اســت حاکی از طوفانی اســت که ظاهرا ً
تحول زینت و ســپس ،کمال بوده و اکنون طوفان دیگری در راه اســت که
شــاید تحول مهندس ســیف و حاجامین اســت .این عنوان را میتوان در
سطحی دیگر ،به طوفانی ارجاع داد که انقالب ایجاد کرد.
رمان سیدمهدی شجاعی ،داستانی دربارۀ زینتالسادات ،رقاصۀ معروف
دوران پهلوی اســت که شــبی در میان مجلس رقص یکــی از درباریان ،با
کمال ،معشــوق نوجوانش ،فرار میکند .به روستایی پناه برده و با او زندگی جدیدی را آغاز میکند .کمال را به
عقــد خادمهاش درمیآورد و کمال نیز او را به مادری میپذیرد .زینت برای رشــد و تحصیل کمال ،فداکاریها
میکند تا اینکه کمال را برای ادامه تحصیل به آمریکا میفرســتد .کمال در آنجا ،با شهید چمران آشنا میشود
و بعد که به ایران برمیگردد ،متوجه میشــود جان چمران در اهواز ،در خطر اســت .به اهواز میرود و در آنجا
مجروح میشــود و در بیمارســتانی در تهران ،به شهادت میرسد .زینتالســادات که بعدها با پدر کمال روبهرو
میشود ،داستان کمال را برای او تعریف میکند .این داستان سبب تحول در حاجامین ،پدر کمال نیز میشود.
آنچه در کتاب جذاب اســت ،تنوع موضوعات مطرحشــده در آن اســت :نگاه منفی بــه خاندان پهلوی و
رانتخواری و فساد اخالقی آنان ،جنگهای نامنظم و نقش چمران؛ مسئلۀ تغییرات ابتدای انقالب؛ شخصیت و
مبارزات آیتاهلل ســعیدی؛ مسئلۀ رقص ابتدای کتاب که جز به مدد ادبیات نمیتوانست دربیاید؛ دوقطبیبودن
جامعه در زمان جنگ و . ...شــجاعی در انتهای کتاب ،داســتان شهادت و روایت شیعی از جنگ را هم بهخوبی
بیان کرده است.
طنــز پیدا و پنهان کتاب ،بهویژه آنجا که در باب تیفانی ،کمال و زینت با هم جر و منجر میکنند ،بازی با
نام کمال در انتهای نامهها و نیز مشاجرۀ زینت با حاجامین و مهندس سیف دربارۀ توانهای زنان ،لحن حماسی
اولین دیدار چمران و کمال و سر در آغوش هم گریستن آنها و شهادت کمال ،خواندن کتاب را دلپذیر میکند
و البته داستان ،ذرهذره نوعی سلوک عرفانی را هم به خواننده میچشاند .کتاب را باید خواند و چشید.

روزهای آخر
احمد دهقان
سورۀ مهر
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كتاب روزهاي آخر خاطرات نویسنده از آخرين روزهاي جنگ و تصاويري است
از آن روزهاي سراسر خاطره و قبول قطعنامهاي كه سنگيني آن كمر بچههاي
جنــگ را خم كرد .اين كتاب خاطرات تلخ و شــيرين احمد دهقان از عمليات
بيتالمقدس هفت و غدير اســت كه ورقهاي پاياني كتاب دفاع هشــت ساله
ما بودند .کتاب ،اثر غافلگیر کنندهای اســت  .هم به لحاظ محتوای آن و هم به
لحاظ شکل و ساختار روایی اثر .نوع روایتها غالبا بسیار شیرین و دلشین است.
نثر و پرداخت به قدری گیراســت که خواننده به ســختی از کتاب دل میکند .روزهاي آخر با چهار فصل با عناوين
«بيتالمقدس هفت»« ،و« ،»...غدير» و «عكسها» به رشته تحرير درآمده است.
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دود پشت تپه
محمدرضا بایرامی
قدیانی
دهکدهای در مرز ایران و عراق ک ه «تلخرود» نام دارد ،از سوی لشکر عراق ،بمبارا ن
ی داستان که عزیز نام دارد ،مجروح میشود.
میشود .بر اثر این حادثه ،نوجوان راو 
عزیز پس از بهبود به روستا بازمیگردد و متوجه میشود که مردم از بیم بمباران
ف کوچیدهاند .چند روز پس از
مجدد ،روســتا را ترک کرده و به بیابانهای اطرا 
ی روســتاییان بمباران
بازگشــت عزیز و تعدادی دیگر از مجروحان ،محل زندگ 
ن بمباران ،تعداد زیادی مجروح برجای میگذارد .عزیز بر اثر
شیمیایی میشود .ای 
این بمباران نابینا میشود و با شنیدن خبر جراحات مردم روستا و خانوادهاش ،روحیهاش را از دست میدهد .سرانجام،
عزیز با همراهی دوستی نابینا که در بیمارستان با وی آشنا شده است ،بر خود مسلط میشود و تصمیم میگیرد داستان
ب حاضر را.
گ در روستای خودشان را بنویسد :داستان کتا 
جن 

ظهور
علی مؤذنی
نیستان
رمان ظهور او با درگیریهای ذهنی نویسنده برای نوشتن داستانی از خاطرات
شهیدحاجیونس زنگیآبادی آغاز میشــود .تماسی از طرف خود شهید در
جایی میان بیداری و رؤیا با نویسنده گرفته میشود و او را به روستای محل
تولدش راهنمایی میکند و:...
«این دیگر زنگ نیست ،بلکه زینگ است و اص ً
ال بگذارید ببینم این کیست که
دســت برنمیدارد و با سماجت ،منتظر و امیدوار است که یکی از این سوی
پنجم او گوشی را بردارد.
خط ،پس از زنگ بیست و
ِ
ـ بله؟
ـ سالم علیکم.
ـ علیک...
ـ میخواستم بگویم شما میتوانید برای رفع این بهظاهر مشکل ،از صناعات داستانی برای پرداخت خاطره استفاده
کنی و جای دستبردن در آن کاری کنی که خواندنیتر شوند...
[سکوت! سنگین شدهام! حیرت کردهام!]
ـ شما؟
ـ من یونس هستم...
ـ ببخشید ،کی؟
ـ یونس...
وحشتزده گوشی را گذاشتم و با چشمانی ازحدقهدرآمده ،به پنجره خیره شدم که در پس خود ،از میان تاریکی،
دو چشم را خیرۀ من کرده بود!»
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ارمیا
رضا امیرخانی
سورۀ مهر
ارمیا اولین فرزند امیرخانی در دنیای رمان اســت که در سال  1374به دنیا آمد.
داستان جوانی از شمال شهر تهران که داوطلبانه به جنگ میرود .در زمان ثبتنام
با مصطفی آشنا میشود .آنها با هم به جبهه میروند .رابطۀ آن دو از حد رفاقت
فراتر میرود و مصطفی برای ارمیا مراد است .مصطفی در روزهای پایانی جنگ ،به
شهادت میرسد و این تحول ارمیا را با خود دارد .قطعنامه پذیرفته میشود و ارمیا
به شهر برمیگردد .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 میشود.

رقص در دل آتش
سعید عاکف
کوثر
داســتان سرگشتگی هاشــم را در خیلی از اطرافیان و حتی شاید خودمان
دیدهایم .شنیدن این سرگشتگی تلخ ،اما انسانســاز است .روح انسان را به
حقیقت نزدیک میکند .انسان را به این درک میرساند که در پیچ و خمهای
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 میکند .رقص در
غبار ،داستان دنیای هزار رنگ است که روزی علی را در دام میاندازد و علی با
کمک هاشم از دام میگریزد و روزی همین دنیای رنگارنگ ،هاشم را میفریبد .اما علی مشغول کسب علوم دینی
میشود و در بین درسخواندن ،راهی جبهه شده و از آنجا به لبنان میرود و شهید میشود .شهادت علی ،هاشم
را از را ِه رفته ،باز میدارد. ...

از به
رضا امیرخانی
نیستان
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نامه ای از همسر ســرهنگ خلبان مرتضی مشکات ،به سرگرد خلبان تیموری،
سرآغاز نامهنگاریهایی است که رمان از به را شکل دادهاند .داستان خلبان جانبازی
با نام مشکات که در یک عملیات هوایی دو پایش را از دست داده است و دیگر به او
اجازه پرواز نمیدهند؛ او از این کنارگذاشتهشدن افسرده شده است.
در طول داستان ،نامههایی ردوبدل میشود و در هر کدام از آن نامهها« ،از»ها
و «به»ها تغییر میکنند .زیباترین نامۀ این رمان نامهای اســت از فرانک ،دختری
هشتساله که در سالهای جنگ ،پدر و مادرش را از دست میدهد و در نامهای به سرهنگ مرتضی مشکات ،او را مقصر
میداند که نتوانسته است هواپیمای دشمن را مهار کند و. ...
از به يكي از رمانهاي متفاوت دفاع مقدس است؛ هم بهلحاظ فرم و هم از حيث نوع نگاه .نویسنده بهدنبال واقعيت
زندگي آدمهاي قصه است؛ اما نه تصويري آرماني و ناملموس .جنگ ،سختيها و تلخيهايي دارد كه ميان جامعه هنوز
چشيدني و ديدني است و اين نقطۀ برتري رمان است :واقعنگري در حوزۀ دفاع مقدس.
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ترکههای درخت آلبالو
اکبر خلیلی
عصر داستان
ترکههای درخت آلبالو داستانی است بهشدت ایرانی .روایتی که از بطن زندگی یک
خانوادۀ سنتی ایرانی در شهر ری تهران آغاز میشود و سیر تکوین و تحول او را از
دورۀ پهلوی تا سالهای دفاع مقدس و تغییرناپذیری بطن خانوادههای اصیل ایران
را در هجوم اندیشههای وارداتی ،به تصویر میکشد و از قضا ،در این نمایش نمرۀ
قبولی نیز میگیرد.
قهرمان داستان پسرک جوانی است که در خانوادهای مذهبی در حوالی شهر ری،
خود را به مخاطب معرفی میکند .خانوادهای که نویســندۀ این رمان در دو فصل ابتدایی رمان با زیبایی هرچهتمامتر،
شالوده و مناسبات آن را بدون اغراق و بر منطقی رئال و برگرفته از مشاهدات حقیقی خود برای مخاطب معرفی میکند.
ترکههای درخت آلبالو یکی از بهترین نمونههای رمان کالسیک ایرانی در ۳۰سال اخیر است که بهدلیل معرفی تیپهای
صحیح ،منطق روایی درخور توجه خود و نیز داســتان جذاب و پرحوصله ۲۳ ،ســال پس از انتشار ،کماکان خواندنی و
شایستۀاعتناست.

سفر به گرای  270درجه
احمد دهقان
سورۀ مهر
در سفر به گرای  270درجه ،جنگ آنچنان واقعی تصویر شده است که آن
را به خاطرهنگاری نزدیک میکند .جنگی که در آن ،جســمهای بیسر هم
هست؛ بدنهای ازکمردونیمشده هم هست؛ رفتن تانک روی بدن نیمهجان
هم هست .تصاویری که احمد دهقان بهواسطۀ حضور چندسالهاش در جنگ،
آن را بهخوبی مینمایاند.
این کتاب بهدلیل سبک خاص نوشــته و روایت عمیق و ویژۀ جنگ ،اقبال
زیادی به خود جلب کرد و توجه جدی به آن شد .جایزۀ بیست سال داستاننویسی ،جایزۀ چهارمین دورۀ انتخاب
کتاب سال دفاع مقدس و جایزۀ بیست سال ادبیات پایداری ،از افتخارات این کتاب است.
این کتاب بههمت پال اســپراکمن نایبرئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتجرز امریکا به
انگلیسی ترجمه شده و نخستین رمان ایرانی با موضوع جنگ است که در آمریکا منتشر میشود.
داستان کتاب از زبان ناصر بیان میشود .ناصر رزمندۀ جوانی است که بارها سابقۀ شرکت در جبهه را داشته است.
در بین امتحانات ،مشق و درس را رها کرده و بههمراه دوستش علی ،راهی منطقۀ جنگی جنوب میشود .در آنجا،
ضمن دیدار مجدد با دوستان سابقش ،از قریبالوقوعبودن عملیاتی مهم اطالع مییابد .در حین عملیات ،بسیاری
از دوستانش شهید و مجروح میشوند ،خود او نیز مجروح شده و به پشت خط میآید .بعد از چند روز ،به شهر
خود بازگشته و زندگی عادی را از سر میگیرد .پس از مدت کوتاهی ،با دریافت تلگرافِ یکی از دوستانش ،خود
را آمادۀ بازگشت به منطقه میکند.
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شطرنج با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده
سورۀ مهر
احمدزاده در رمان شطرنج با ماشــین قیامت سه روز از ایام دلهرهآور 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 بهگونهای متفاوت و با نگاهی فلسفی
به وقایع و رخدادهای جنگ پرداخته شــود .قهرمان این رمان دیدهبان نوجوان
۱۷سالهای است که بهناچار ،بهجای دوست مجروحش ،رانندۀ ماشین حمل غذا
میشود .او از این شغل ابا دارد و سعی دارد افراد کمتری از آن باخبر شوند .وی مأمور به انجام دیدهبانی برای عملیاتی
میشود که طی آن قرار است رادار عراقی موسوم به «سامبلین» را گمراه کنند؛ راداری که آن را «ماشین قیامتساز»
مینامند .وی در طی این روزها ،در حین مأموریتش در شغل جدید با افراد مختلفی ،از جمله یک مهندس نیمهدیوانه،
آشنا میشود و این آشنایی تحولی بزرگ را در او ایجاد میکند.
پال اسپراکمن ،نایبرئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتجرز امریکا ،این رمان را به انگلیسی
ترجمه کرده است .هماکنون این رمان در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی برخی از دانشگاههای آمریکا تدریس میشود.
ت است از:
برخی از افتخارات این اثر عبار 
برندۀ جایزۀ ادبی اصفهان ()۱۳۸۵
تنها رمان تقدیرشده در کتاب سال دفاع مقدس ()۱۳۸۵
کاندیدای کتاب سال انجمن نویسندگان و منتقدان مطبوعات کشور ()۱۳۸۵
کاندیدای قلم زرین و کاندیدای کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ()۱۳۸۵

درد
صادق کرمیار
عصر داستان
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درد آخرین رمان صادق کرمیار است .کرمیار بیشتر با نامیرا شناخته میشود؛ اگرچه
دشتهای سوزان و حتی غنیمت او هم خواندنی است .برای خواندن درد ،اول از همه
باید خود را برای خواندن رمان حجیم بیش از چهارصد صفحهای آماده کنید .البته اگر
این کار را هم انجام نداده باشید ،همین که کمی پیش بیایید ،داستان چنان جذبتان
میکند که بعید است بهراحتی 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  ،63با یکی از گروههای اطالعات عملیات جنگ و بهعبارت صحیحتر ،با دو گروه از آنان همراه میشود و تا پایان جنگ
در کنار آنها میماند؛ یکی این طرف مرز و دیگری آ ن طرف.
رمان بین جبهۀ ایران و عراق در رفتوآمد است و همین موضوع جذابیت زیادی به داستان بخشیده است .روایت بهطور
همزمان تالشهای اطالعات عملیات ایران و بخشی از استخبارات عراق برای غلبه بر یکدیگر ،خیلی خوب از آب درآمده است.
رفتوآمد میان این دو جبهه همچنان که معمول است ،در فصلهایی جداگانه صورت نگرفته است .بلکه ممکن است در یک
فصل ،چند بار این رفتوآمد انجام شود و روایتی همزمان از دو جبهه صورت گیرد.
در میان سطور کتاب ،اسامی واقعی از دو جبهه دیده میشود .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 میکند که اگرچه دارد رمان
میخواند ،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 قوتهای کتاب است.

رمان خوانی دفاع مقدس
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فال خون
داوود غفارزادگان
سورۀ مهر
رمان بهصورت مستقیم به جنگ نمىپردازد ،بلکه موقعیتهاى تراژیک انسان را در
جنگ در موقعیتهاى متفاوت بهتصویر مىکشد.
سرباز و ستوانی عراقي در منطقهاي کوهســتاني ،در شمال شرقي عراق ،مأمور
ميشوند .عراق قصد دارد جبهۀ جديدي در اين منطقه باز کند .بههمين سبب ،اين
افراد براي ديدباني و تعيين وضعيت نيروهاي ايراني ،به منطقه فرستاده شدهاند.
سرباز ،فردي درونگرا و مغموم است .او پيش از اين ،در مناطق ديگري نيز جنگيده
است و خاطرات تلخي از آن زمان بهياد دارد .تصوير کشتگاني که در آبراههاي هور افتادهاند و موشهايي که همه جا در
کميناند تا اجساد مردگان را غارت کنند ،کابوس خواب و بيداري اوست .در مقابل ،ستوان سرزنده و شوخطبع است .جثۀ
الغري دارد؛ اما با اين حال ،اهل شوخي و مزاح است .گويا به مرگ نميانديشد .سرباز و ستوان راه سخت کوهستاني را در
شرايطي که زمين از برف پوشيده شده است ،طي ميکنند .سرباز چون ستوان را برخالف خود ميبيند و او را بياعتنا به
دلهرههاي مرگ مييابد ،دربارهاش ترديد ميکند.
سنگر ديدباني که اين دو در آن ،مأمور شدهاند ،در باالي قلهاي قرار دارد که مشرف به منطقهاي وسيع است .آن سوي قله،
پرتگاه بلندي است که عبور از آن آسان نيست .آنسوتر خانههاي عشايري است و مردماني در آنجا زندگي ميکنند که
گهگاه در ميانۀ داستان ،چهرههاي مبهمي از آنها به ديد سرباز ميآيد.
گزيده متن:
«ميخواست بداند تقدير او چيست؟ تقدير هر كسي در مردن ،يك جور بود .هر كسي مرگ خودش را داشت .جنازهها را
كه نگاه ميكرد ،حدس ميزد كه طرف چطور بايد افتاده باشد .جانكندن او را در خيال ميپرورد و آن لرزش د ِم آخر و
دستهايي كه چنگوله ميشوند .با آرزوهاي طول و دراز كه يكدفعه به انتها ميرسند ...شنيده بود فقط كساني بيش از
مرگ ميترسند كه تخيل قوي دارند؛ زيرا هول مرگ در تخيل آنها بس عظيم است».

نه آبی ،نه خاکی
علي مؤذني
سورۀ مهر
كتاب نه آبي ،نه خاكي ،نوشتۀ علي مؤذني است .كتاب فاقد فهرست و بخشبندي
متن اســت و بهصورت رمان نوشته شده است .اين كتاب ،دفترچۀ يكي از شهداي
جنگ تحميلي ،سعيد مرادي استكه اكبر شاهدي ،مسئوليكي ازگروههاي تفحص
شهدا در ميدان رزم ،آن را يافته است .شهيد مرادي در دفترچهاش نشاني نوشته و
وصيت كرده است که دفترچه را به يكي از اين سه نشاني بفرستند .حال اين دفترچه
را علي مؤذني بهصورت كتاب درآورده و در اختيار عالقهمندان قرار داده است.
اين دفترچۀ خاطرات ،شش سال حضور شهيد مرادي در جبهه است كه بهقلم خود او نگاشته شده است .شهيد مرادي در
ابتداي كتاب ،جريان وداع با خانوادهاش را براي حضور در ميدان جنگ میگوید و سپس آشنايياش با ابراهيم رحماني ،محمد
جوادي ،عباس شاكري ،علي ماكت و رضا شعباني و پسر پانزدهسالهاي به نام رسول را توضیح میدهد كه همۀ اينها بهجز
ابراهيم رحماني ،شربت شهادت را نوشيدهاند .اكنون اين دفترچه در دست ابراهيم رحماني است .شهيد مرادي در لشكر 17
عليبنابيطالب(ع)بودهاست.
وي در اين كتاب از همرزمانش ،دوستيهايش ،صميميت و خلوص رزمندگان ،شوخيها و خندههايشان ،مناجاتها و راز و
نيازهاي خالصانه در تاريكيهاي شب ،خوابديدن امامان و ...ميگويد .همچنين ،او از نبرد تنبهتن با دشمن ،مشاهدۀ صحنۀ
شهادت رزمندگان و آموزشهايشان در آب و خاك نيز گفته است .نثر روان ،ساده و بيابهام اثر و استفادۀ گاهبهگاه از تعابير
دقيق و وصفي زيبا و دقت در نقل جزئيات ،موجب شايستگي اثر شده است .اما بهطور قطع ،ميتوان گفت آنچه مايۀ برتري
اين كتاب گرديده ،نادربودن حوادث و شگفتنمودن وقايع است كه براي صاحبخاطره به وقوع پيوسته است.
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رمان ادواردو
ماجرایی پیرامون
اتفاقی در قلب
اروپاست ،در کاخ
سناتور آنیلی ،صاحب
کارخانۀ فیات

تا دهۀ هفتاد
کسی دقت نکرده بود
آنکه با موهای بور
در نماز جمعه ،پشت
سر حضرت آیتاهلل
خامنهای ایستاده
است و در صف اول
نماز میخواند ،پسر
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قدرت ایتالیاست
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شهید خاندان آنیلی،
ادواردو ،پسـر فیات ،پسر سـناتور،
ِ
از اسـمهایی بـود که بـرای کتاب آقـای بهزاد دانشـگر به
ذهـن میرسـید .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 میشـود و سـه خط داسـتانی
شـکن این بافته،
بههمبافتـه در هـم میتنـد و هر چین و
ِ
فصلـی از رمـان اسـت و داسـتان را پیـش میبرد.

ً
پـس شـما فکـر میکردیـد مـن را واقعـا تـوی ایـن
اتـاق زندانـی کردهایـد؟ ...شـوخی میکنیـد و البتـه
کملطفـی ...آن سـبد گل میخـک زرد پیامـی اسـت از
طـرف وکیل من که به شـما بگوید مأموریتـی که من از
تـوی همین اتاق به او سـپردهام را به خوبـی انجام داده
و اآلن منتظر اسـت تا مأموریت بعدی را انجام بدهد...
چـه مأموریتی؟ ...برایتان میگویم ...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 آدمربایی و حبس غیرقانونی
شـکایت میکنـم .و البتـه شـما میتوانیـد بـه دادگاه
بگوییـد کـه ایـن کار را به درخواسـت خانـوادهام انجام
دادهایـد و البتـه در ایـن صورت برای خانـدان پرافتخار
آنیلـی آبروریـزی سـنگینی خواهـد شـد و تـا شـما
بیاییـد ایـن امـر را ثابت کنیـد ،موجی از یهودسـتیزی
و مخالفـت بـا دخالتهـای اسـرائیل در امـور کشـور
همهجـا را میگیـرد ...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؛ خانوادهاش،

دوسـتانش ،مسلمانشـدنش ،اتفاقاتـی کـه برایـش
میافتـد و ظلمهایـی کـه مافیـای صهیونیسـتی بـر او
میبرند .نمیتوان از مسلمانشـدن ادواردو حرف زد و از
دانشـجویان پیـرو خط امـام و امام حرف نزد .انگار ریشـۀ
اسـتبصار عـدهای چـون آنیلـی بـه امـام بـر میگـردد .تا
دهـۀ هفتاد کسـی دقت نکـرده بـود آنکه با موهـای بور
در نمـاز جمعـه ،پشـت سـر حضـرت آیتاللـه خامنهای
ایسـتاده اسـت و در صـف اول نمـاز میخوانـد ،پسـر
سـناتور ایتالیایـی ،امپراطور ثـروت و قدرت ایتالیاسـت.
تـا همیـن سـالهای اخیـر کسـی نمیدانسـته ادواردو
دقایقـی توفیق زیارت و مصاحبت حضرت امـام روحالله
را داشـته اسـت .خط دوم داسـتان جریان مستندسازان
ایرانـی اسـت کـه بـرای کنـدوکاو جریـان ادواردو به ایتالیا
سـفر میکننـد و اتفاقاتـی برایشـان میافتـد .جریـان
سـوم داسـتان هـم جریـان خبرنـگار ایتالیایی اسـت که
در فرهنـگ خـود و بسـتر زندگـی خـود بهدنبال حقیقت
جریـان میگـردد .این سـه خـط در هم میتنـد و تا پایان
داسـتان بـه هـم میرسـند .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 فرمپردازان ه از کار در آمده
اسـت .واقعیات و مسـتندات آنچنان در البهالی 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 مورچـهای .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 میدیـده یا بـا دوسـتانش ...کت و
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شـلوار تنش بوده یا لباس راحتـی ...ریش صورتش
را تراشـیده بود یا ریش داشـته ...شـام پیتزا خورده
بـوده یا همبرگـر .هیچکـدام از اینها مهم نیسـت.
مهـم ایـن اسـت که او آن شـب یـک جوانـی را دیده
ً
ه م سـن و سـال خودش .احتماال مثـل جوانهای
انقالبـی آن دوران .بـا یـک ریـش بلند .شـاید کمی
کوتاهتر از ریش دکتر سـلطانی ما .پرشـور و انقالبی
کـه آمریـکا را بـه  ...هـم نمیگیـرد .آمریکایـی کـه
حتـی پـدر پولـدار و سیاسـتمدارش هـم از آن
حسـاب میبـرد ...قدیـری میگفـت آن روز ادواردو
بـا موتـور دربـان خانهشـان آمـده بـوده .بی خـدم و
حشـم .شـاهزاده تنهـا .مثـل تـوی قصههـا .آمـده
بـوده و از امام پرسـیده بـوده کـه آن روزها توی همۀ
اخبارهـای دنیـا باالتـر از همـه بوده .کـه هیچکس
نمیدانسته این پیرمرد چگونه چنین قدرتی دارد.
کـه بـا همـه یکجور حـرف میزنـد .که انـگار هیچ
کـس زورش به او نمیرسـد .اینهـا را قدیری گفته
بـود و عبداللهی هـم میگفت.
بـه گفتۀ یکی از بـزرگان داستاننویسـی ،دوران پس
از انقلاب اسلامی در ایـران ،بهشـت داستاننویسـان
بهشـمار مـیرود .از لحـاظ تعـدد اتفاقـات و سـوژههای
داسـتانی ،آنچنـان 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 .بهطور متوسـط ،هرسـاله یک اتفاق بزرگ و
مهـم در ایـن مملکـت رخ داده اسـت .هنوز بـه همۀ ابعاد
خـود انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پرداخته نشـده
کـه پیامدهـا و وقایـع ،فتنههـا و جریانـات ،نقـاط مبهـم
و نقـاط روشـن و ابعـاد جهانـی انقلاب اسلامی خـود
را نشـان میدهـد و سـرعت تحـوالت از سـرعت دسـت

داستاننویسان بیشـتر اسـت .ادواردو یکی از دهها سوژۀ
نـاب ایـن جریـان و پرونـدۀ هنـوز بـاز ارتبـاط برونمـرزی
انقالب اسلامی اسـت که بههمت آقای دانشگر نگارش
شـده و رمانـی جالب و درخور تأمل بهدسـت داده اسـت.

تو اینجا زندگی نکردهای ،نمیدانی که آنیلی اینجا
یـک فرد نیسـت .آنیلی یعنی دولت ایتالیـا ...حتی
مهمتـر .چون نخسـتوزیر یا رئیسجمهور یـک روز
یا چهار سـال هستند؛ اما بعد نیستند .اما آنیلیها
همیشـه بودهاند .قدرتشـان همیشـه هـم میماند.
ایـن قـدرت حتـی بـا نبـود خـود سـناتور هـم تمـام
نمیشـود .منتقل میشود به نسـل بعدی ...حتی
اگـر نسـل بعدی هم یک کسـی باشـد مثـل ادواردو
که به نظر خیلیها شایسته تصاحب چنین قدرتی
نباشـد ،آن وقت این قـدرت را میدهند 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 .اصال تـو از
چـه چیز خودکشـی ادواردو آنیلی خوشـت آمده که
بلندشـدیآمـدیایتالیاتاایـنماجـرارادنبالکنی؟
ایــن حـقــیر بـه نویسـندگــان ،صــاحبان قــلم و
خوانندگان حرفهای توصیه میکنم نهتنها برای فراگیری
شـکل و محتوا و لذت داسـتان ،بلکه برای دیدن یک نگاه
برونمـرزی در ادبیـات داسـتانی بـه این رمان نـگاه کرده
و آن را در قفسـۀ کتابخانـۀ 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
اسلامی پر از سـوژههای ناب بوده و منتظر نویسـندگان
و الگوهای داسـتانی بدیع و شایسـته اسـت و همچنین،
خوانندگانی پرشور.
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قدیری میگفت
آن روز ادواردو با موتور
دربان خانهشان آمده
بوده .بی خدم و حشم.
شاهزاده تنها .مثل توی
قصهها .آمده بوده و
از امام پرسیده بوده
که آن روزها توی همۀ
اخبارهای دنیا باالتر از
همه بوده .که هیچکس
نمیدانسته این پیرمرد
چگونه چنین قدرتی
دارد

به گفتۀ یکی از
بزرگان داستاننویسی،
دوران پس از انقالب
اسالمی در ایران،
بهشت داستاننویسان
بهشمار میرود .از
لحاظ تعدد اتفاقات و
سوژههای داستانی،
آنچنان 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
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کوتاه دربارۀ رمان ادواردو ،از زبان نویسندۀ رمان

بهزاد
از ادواردو میگوید

بهزاددانشگر
نویسنده

آثار مشابه
سوژۀ کتاب
نزدیـک بـه  15سـال 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 .اصال شـبیه فیلمها
و قهرمانهـای افسـانهای بـود .همـان روز فکـر
کـردم که روزی باید داسـتان این آدم را بنویسـم.
ً
امـا همیشـه تردیـدی در دلـم بـود کـه اصلا از
کجـا معلـوم کـه همـۀ اینهـا صحنهسـازی
و قصهپـردازی نباشـد .چـرا هیچکـس هیـچ
واکنشـی بـه این ماجـرا نشـان نمیدهد؟

مدتزمانتحقیقونگارش
ً
تقریبـا یـک سـال تـا یکونیـم سـال
صـرف تحقیـق شـد کـه همـۀ آن مـداوم نبـود.
بهخاطر ترسـی کـه برخی افـراد از دولـت ایتالیا
داشـتند ،حاضـر بـه همـکاری نشـدند .پـس
برایـم معلـوم شـد کـه خبرهایی بـوده و هسـت.
قـدم بعـدی گفتوگـو با تیـم مستندسـازی بود
کـه بـرای سـاخت مسـتندی دربـارۀ ادواردو بـه
ایتالیـا رفتـه بودنـد .آنهـا هـم داسـتانهای
جالبـی داشـتند .اتفـاق بعـدی ،گفتوگـو بـا
کسـانی بـود که در سـفرهای ادواردو به ایـران ،او
را دیـده بودنـد و تأییـد کردنـد که مسـلمان بوده
و خانـوادهاش بـا او مخالـف بودهانـد .قـدم بعـد
هـم تحقیـق دربـارۀ تورینـو ،رم ،آداب و رسـوم
و خلقوخـوی ایتالیاییهـا بـود .در اخـر هـم،
کتابـی که بههمت نویسـندهای ایتالیایی دربارۀ
مشـکوکبودن 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 ،بهخوبـی با من
همراهـی کـرده و کمـک کردنـد.

تـا آن زمـان ،دربـارۀ زندگـی و مـرگ
ادواردو آنیلی هیچ کار دراماتیکی اعم از داسـتان
یـا نمایشنامـه و فیلمنامه بـه زبان فارسـی انجام
نشـده بود .یکی ،دو کار َ
سـمبل و سرسری تئاتر
توی ایتالیا انجام شده که تشریفاتی بوده و هیچ
الیـۀ تـازهای 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 کردهاند.

مخاطبینو استقبالازکتاب
بـا اینکـه سـعی شـده داسـتان از لحاظ
روایـت ،تعلیقها و پیچیدگیهای 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 بهلحاظ دغدغههای قشـری ،کتاب
ً
قاعدتـا بـرای دانشـجوها و افراد فرهیختـهای که
غیـر از منافـع فـردی و مشـکالت شـخصی بـه
دغدغههـای سیاسـی و اجتماعـی یـا فرهنگـی
فکر میکنند ،جذابتر اسـت .استقبال از کتاب
در نمایشـگاه کتـاب ،خـوب بـود؛ امـا بـ ه مـرور،
بهدلیـل رکـود در بـازار کتـاب ،ادواردو هـم از ایـن
رکـود بینصیب نمانـد؛ امـا در مجامع فرهنگی،
کتـاب بازخـورد خوبی داشـت.

ویژگیهایرمانادواردو
در زبــان فارســی ،رمـانهـایــیکـــه
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 خواندهانـد ،بـا اینکـه تمام
ً
داسـتان در ایتالیـا میگـذرد ،کاملا کتـاب
باورپذیـری بـوده و توصیفـات داسـتانی ،خـوب
تـوی داسـتان نشسـته اسـت.

بنده فکر میکنم خوب است که
محلهای نماز جمعه ،مرکز نمایش
کتابهای خوب و کتابهای روز و
کتابهای مطلوب باشد
مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور 1394/10/14
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معرفی بستۀ کتاب معرفیشده در نماز جمعه

کتاب جمعه
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بستۀ خرداد ماه
یا زهرا
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
امینیان
رزمندگان رشــيد انقالب اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس ،همواره با
تمسک به قرآن کریم و توسل به اهلبیت گرامی پیامبر اکرم(ص) ،پیروزیهای
افتخارآمیزی را در مقابل جبهۀ کفر به ارمغان آوردند که حاکی از عمق باورها و
اعتقادات پاک فرزندان برومند این سرزمين است .در این میان ،نام مبارک بانوی دو
عالم ،حضرت زهرا(س) بیش از همه ،گرمیبخش دلهای رزمندگان دلیر اسالم
بود .مزینشدن رمز چندین عملیات بسیار مهم در جنگ تحمیلی ،به ذکر شریف
«یا زهرا» و عنایات خاص آن بانوی بزرگوار نسبت به جبهۀ حق ،نمونهاي از اين باور بود.
کتاب یا زهرا ،روایتگر زندگی فرماندۀ شجاع و مخلص گردان یا زهرا ،شهید محمدرضا تورجیزاده 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 فعالیتهای انقالبی او شروع میشود و تا حضور وی در جبهههای نبرد
حق علیه باطل ،ادامه یافته و سرانجام ،با بیان نحوۀ شهادت ویژۀ آن شهيد عزيز خاتمه مییابد.
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ادب الهی
آیتاهلل مجتبی تهرانی
مؤسسۀ پژوهشیفرهنگی مصابیحالهدی
کتاب ادب الهی مجموعهای ارزشمند از مباحث اخالقی و تربیتی آیتاهلل 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 همهفهم و با نظم و چارچوبی فوقالعاده بیان کرده است و
در ارائۀ مطالب ،بهگونهای 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 آیتاهلل تهرانی با ایجاد طبقهبندی
دقیق و کمنظیری در این موضوع ،راه را برای درک مسیر صحیح تربیت از دیدگاه اسالم ،روشنتر کرده است .در جلد
چهارم ،مسئلۀ حیاء در ابعاد اخالقی و معرفتی بهخوبی بررسی شده و در جلد پنجم با عنوان تربیت مربی به مختصاتی
که انسان باید برای اثرگذاری بر دیگران داشته باشد ،پرداخته شده است.

درسهایی از اخالق امام(ره)
رسول سعادتمند
تسنیم
کتاب درسهایی از اخالق امام(ره) بیانگر گوشهای از سبک زندگی امام امت(ره)
در عرصۀ فردی و اجتماعی است .رسول سعادتمند ،نویسندۀ اين 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 بيان دیگران روايت
میکند .همچنین ،خواننده در این کتاب درسهای آموزندهای را از آن بزرگوار در زمینۀ آراستگی و پاکیزگی ،قناعت و
سادهزیستی ،نظم و رعایت قوانین و مقررات و صرفهجویی در زندگی فرا میگیرد .کتاب درسهایی از اخالق امام(ره)،
عالوه بر بهتصویرکشیدن گوشههایی از عشق رهبر کبیر انقالب به مردم ،با بیان ویژگیهای عبادی و معنوی ایشان،
دریچهای از نحوۀ سلوک آن عارف الهی در رابطه با نماز ،قرآن ،دعا ،زیارت و عزاداری را در مقابل مخاطب خود میگشاید
و با روایت روزهای پایانی عمر شریف امام راحل(ره) ،تصاویر زیبایی از آن رهبر فرزانه را ارائه میکند.

گامهای سلوک :چهل گام در خودسازی
حسن قدوسیزاده
دفتر نشر معارف
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کتــاب گامهای سلوک ،پنجمین دفتر از مجموعه کتابهای اخالقی دفتر نشر
معارف با نام دفاتر ملکوتی است .نویسندۀ کتاب مخاطب خود را گامبهگام ،با اصول
اولیۀ تربیت اخالقی آشنا مینماید و در هر گام ،به ذکر آیهای 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 ،میپردازد.
در کتاب گامهای ســلوک فهرست نسبتاً کاملی از نیازهای اخالقی انسان ارائه
میشود؛ مانند :نماز؛ دعا؛ تالوت قرآن؛ صدقهدادن؛ برآوردن حاجات برادران مؤمن؛ فراگیری علم؛ استراحت؛ بهداشت؛
مراقبۀ نفس؛ محاسبۀ نفس؛ ذکر دائمی؛ اهمیتدادن به ساعات عمر؛ صلۀ رحم؛ نیکی به پدر و مادر؛ کنترل چشم و زبان؛
ارتباط با امام زمان(عج)؛ شکر نعمتهای الهی؛ رعایت تقوای الهی؛ خوشخلقی؛ 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 میشود.
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بستۀ تیر ماه
اسالمی عراق و شام
داعش :دولت
ِ
حجتاالسالم محمد ابراهیمنژاد
داراالعالم لمدرسة اهل بیت(ع)
اسالمی عراق و شام ،با تکیه بر منابع مختلف فارسی ،عربی و
كتاب داعش :دولت
ِ
انگلیسی و با استفاده از اطالعات مهمي از سایتهای مرتبط با داعش و سایر مراکز
خبری ،تاریخ و افکار این گروه تكفيري را تحلیل و بررسی کرده است.
روند شكلگيري داعش و ساختار تشکیالتی آن ،شخصیتهای مهم داعش،
منابع مالی و رسانههای در اختیار اين گروه تروریستی و مواضع مختلف داعش در
قبالگروههایمختلفيمانندشيعيان،مسیحیان،حماس،اخوانالمسلمینُ ،کردها،
و ...از جمله مباحث خوب كتاب داعش است.
حجتاالسالم ابراهیمنژاد در اين كتاب ،عالوه بر نقد افکار انحرافی و اعمال افراطی گروه تكفيري داعش ،مخاطب را
با رهبران و شاخههای تروریستی مختلف بهخصوص داعش و اختالفات درون گروهی آنان و نيز رابطۀ آنها با کشورهای
استعماریمانندآمریکاآشنامينمايد.
کتاب داعش :دولت اسالمی عراق و شام عليرغم بيان ساده و روان و حجم کم ،از محتواي جامع و دقيقي در رابطه با
تفکرات ،سیاستها و عملكرد گروه تروريستي داعش برخوردار است.

اصیلآباد
محمدرضا سرشار
سورۀ مهر
اصیلآباد ،داســتان زندگى مردمی اســت که در یک جامعۀ روستایی و دور از
جاذبههاى زندگى شهرى ،با تکیه بر تولیدات خودشان و براساس فطرت ،سادگى
و پاکى گذران زندگی میکنند؛ اما در جریان ورود گوشــهای از ظواهر فریبندۀ
دنياي غرب به این روستای اصیل ،مردم آن ،شیفتۀ زرق و برقهاى زندگى شهرى
میشوند و با رشد روحیۀ تجددگرایى و مصرفپرستى ،کمکم اصالت و پاکی خود
را میبازند؛ اگرچه بعضی از شخصیتهایی که تا انتهای داستان ،دستخوش تغییر
پیشرو آگاه میکنند .
نمیشوند ،مردم را گاهوبیگاه ،از خطرات ِ
استادسرشاریاهمانرضارهگذر،قصهگویدلنشینظهرهایجمعۀرادیو،درکتاباصیلآباد،درجایگاهنویسندهای
مخربدنیایغربپرداختهوتوانسته
متعهد،بنابررسالتدینیوملیخود،درقالبداستانیگیراوخواندنی،بهنقدمظاهر ّ
است مخاطب را با خود همراه و همدل کند.
اصیلآباد اگرچه از سری کتابهای گروه سنی نوجوانان بهشمار میآید ،علیرغم زبان ساده و حجم بسیار کم آن،
بهدلیلاهمیتموضوعداستانومحتوایغنیخود،ازسویمخاطبانگوناگونبزرگسالنیزبااستقبالمواجهشدهاست؛
بهگونهای که از ابتدای نگارش آن تاکنون ،نوزده بار تجدید چاپ شده است.
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انسان 250ساله
آیتاهلل سیدعلی خامنهای
مؤسسۀ جهادی صهبا
عبارت کلیدیِ انسان 250ساله عنوان کتاب ارزشمندی است که محصول
مفصل مقام معظم رهبــری در دومین کنگرۀ
جمعآوری بیانــات مهم و ّ
جهانی امام رضا(ع) در مردادماه  1365و ســایر متون دستنویس ایشان
دربارۀ عنصر جهاد و مبارزۀ سیاسی در زندگی ائمه(ع) است .کتاب انسان
ترتیب تاریخی زندگی اهل بیت(ع) از
250ســاله با چینشــی مبتنی بر
ِ
دوران پیامبر اعظم(ص) تا عصر امام عسکری(ع) بهدنبال انتقال مفهومی
تاریخی
متعالی از مســیر و مقصد زندگی مجاهدانۀ آن بزرگواران اســت و از این رو ،بیش از آنکه یک کتاب
ِ
صِ رف باشــد ،فراتحلیلی تاریخی اســت که با نگاهی ُکلگرا ،به دوران حیات هر یک از آن حضرات ،بهدنبال
همان مقصود واحدی است که ایشان دنبال میکردند.
در واقع ،نظریۀ انسان 250ساله نظریۀ مهم و بینظیری است که مقام معظم رهبری آن را طرح کردهاند
و تصویرگــر این حقیقت اســت که عملکرد و رفتــار فردی و اجتماعی و حکومتــی معصومین(ع) در قالبی
عمل بعدی است .این
عمل قبلی و آمادهســازیِ
ِ
یکپارچه و بههمپیوســته بوده و یک منظومۀ تکمیلکنندۀ ِ
کتاب از مهمترین متونی اســت که به تشریح اندیشههای راهبردی و بنیادین مقام معظم رهبری و نوع نگاه
ایشان میپردازد.

فرجامشناسی جريانهاي تاریخ
رضا مصطفوی
عهد مانا
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التیام روایتی تحلیلی از سرنوشــت قومی است که در طول تاریخ حیات
خود ،اســیر انحرافات مهلكي شــدند كه آثار آن هنوز هم ادامه داشته و
دامن جامعۀ امروز بشــري را نيز گرفته است .التیام حکایت قوم یهود و
دشــمنیهای ديرينۀ آن با خداوند متعال و انسانهاي الهي است؛ قومي
كه در بيان قرآن كريم ،سرسختترین دشمن مؤمنان معرفی شده است.
البتــه کتاب التیام روایتی صِ رفاً تاریخی نيســت ،بلکه ســعی کرده تا با
بررسی َر ِوشمند جریانات تاریخی ،دشمنشناسی دقیقی را به مخاطب خود ارائه دهد.
مصطفوی در کتاب التیام ،با اســتفاده از داســتان فرزندان حضرت ابراهيم(ع) ،تشکیل و تکامل دو جریان
تاریخی ،يعني بنیاســماعیل و بنیاسحاق را برای شــناخت چرایی انحرافات تاریخی بررسي كرده و از اين
رهگذر ،شــاخصهای بسيار مناســبي را براي تحليل دوران گذشته و آینده و جلوگيري از گرفتارشدن بشر
امروز به انحرافات زمانه ،ارائه داده اســت .در واقع ،التیام نوعي فرجامشناســی كاربردي جريانهاي تاريخي
اســت كه نظر به فرمودۀ پیامبراعظم(ص) كه تاريخ امت خود را بســیار شبیه به تاریخ بنیاسرائیل ترسيم
فرمودند ،ســعي نموده تا با تحليل عملكرد فرزندان اسحاق(ع) كه تاريخ قوم بنياسرائيل را رقم زدند و نیز
فرزندان اســماعيل(ع) كه تاريخ اســام را بهدنبال آوردند ،اين مسئلۀ مهم را بيان كند که قوم بنياسرائيل
عليرغم انتظار 400ســالۀ خود براي ظهور پيامبر و منجي ،با رفتار نامناســبي كه نســبت به او در پيش
گرفتند ،از جايگاه خود نزد خدواند ســقوط كردند و دچار لعنت پروردگار شــدند؛ بنابراین ،امت اسالم نيز
بايد با عبرتآموزي از تاريخ گذشــتگان ،عالوه بر آمادهساختن شرایط ظهور منجي موعود آخرالزمان ،خود
را برای جهاد و دشــواریهای پس از ظهور آن پيشــواي الهي آماده كنند و مانع از تكرار دوبارۀ نقاط سياه
تاريخ بشر شوند.
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بستۀ مرداد ماه
جدال دو اسالم
انجمن فرهنگی هنری شهید بهروز محمدی
دفتر نشر معارف
کتاب «جدال دو اسالم» آیینهای است برای انعکاس اندیشههای بنیانگذار 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 ،راهگشای بسیاری از شبهات نسل امروز ماست که جوانان را در تشخیص
ِ
حقیقت اسالم دچار اشکال کرده است .کتاب «جدال دو اسالم» با چند یادداشت
و گفتوگو از صاحبنظران فرهنگی سیاسی ،به بررسی شاخصههای تقابل اسالم
ناب با اسالم آمریکایی در گفتمان امام راحل(ره) پرداخته و سپس گزیدهای از مطالب جلد بیستویکم صحیفۀ امام(ره)
را با عنوان «مصحف انقالب» مورد بازخوانی قرار داده ،که شامل سخنرانیهای مهم ،و نامهها و پیامهای تاریخی ایشان در
آخرینسالهایحیاتپربرکتشاناست.
در این کتاب ،حضرت امام خمینی(ره) با تأکید بر مشخصات و ویژگیهای اسالم ناب محمدی که به تعبیر مقام
معظم رهبری ،اولین و اصلیترین نقطه در مبانی امام(ره) و نظرات ایشان است ،سعی کردند مسلمانان را متوجه خطری
کردن اسالم سرمایهداری
راندن سیاست و جامعه از گسترۀ آموزههای اسالمی و جانشین
ِ
بزرگ و پنهان کنند؛ و آن خطرِ ،
و استعماری با اسالم راستین است .با نگاهی به سرفصلهای کتاب «جدال دو اسالم» و تطبیق آن با عصر حاضر به خوبی
میتوان فهمید که تقابل بین این دو نوع اسالم ،نه تنها به هیچ وجه کمرنگ نشده ،بلکه ابعاد جدید و پیچیدهتری پیدا کرده
است ،و اگر به خوبی شناخته نشود جامعۀ اسالمی و به خصوص جوانان مسلمان مورد هجوم تفکرات باطل قرار میگیرند
و در مسیر دینداری خود دچار تردید میشوند.

سلوک با همسر
انتشارات تراث
کتاب «سلوک با همســر» با زیر عنوان «نه حرف من ،نه حرف تو ،حرف خدا» ،از
انتشارات تراث ،به موضوعات و مسائلی که میتواند مبتالبه یک زندگی زناشویی و
خانوادگی باشد و در تعامالت روزمرۀ اعضای خانواده رخ دهد میپردازد و با تکیه بر
آیات قرآن کریم و روایات معصومین(علیهمالسالم) و شیوۀ عملی علمای برجسته و
اولیایالهی،راهکارهایکاربردیمناسبیراارائهمینماید.البتهنهفقطبهعنوانراهی
برای کاهش تنشهای خانوادگی بلکه بهعنوان مسیری جهت رسیدن به قرب الهی
و تکامل .کتاب «سلوک با همسر» راهی جلوی پای ما قرار میدهد تا به خدا نزدیکتر
شویم اما از راهی متفاوت که شاید خیلی حواسمان به آن نبوده است ،یعنی دقت در رفتارهای خانوادگی .شاید برای بعضیها
عجیب باشد که بشنوند بهترین مسیر رسیدن به تقرب الهی ،از خانواده میگذرد؛ 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 میکند کیفیت زندگی و تعامالت خانوادگی ما را باالتر برده و کمک کند تا خانوادهای
شادتر ،سالمتر و اسالمیتر داشته باشیم« .سلوک با همسر» با استفاده از حکایتهای اخالقی و تربیتی از بزرگان دین عالوه
بر اینکه خواندن کتاب را برای عموم مخاطبان ،دلنشین و شیرین کرده ،نمونهای واقعی و ملموس از سبک زندگی اسالمی
را ارائه داده است.
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فوارۀ گنجشکها
محمود پورو ّهاب
مسجد مقدس جمکران
این کتاب برای آشنایی مخاطب کودک و نوجوان با راه و روش زندگی ششمین
پیشوای معصوم(ع) نگارش یافته است .پورو ّهاب با تکیه بر منابع تاریخی و روایی
مستند ،سعی کرده تا در قالب  ۳۲داستان کوتاه و جذاب از تاریخ زندگی امام
صادق(علیهالسالم) نوجوانان را با معارف دينى و ارزشهاى اخالقى آشنا کند
و زمینۀ انس این نسل آیندهساز را با الگوهای مناسب در زندگی فراهم نماید.
اگرچه داستانهای دلنشین و آموزندۀ کتاب «فوارۀ گنجشکها» با بیان ساده و
روان تاریخ زندگی حضرت امام جعفر صادق(علیهالسالم) ،الگویی مناسب و واقعی برای نسل نوجوان و جوان معرفی
ِ
میکند ،اما محتوای غنی داستانهای شیرین آن برگرفته از گفتار و کردار پیشوای معصوم است .این کتاب که در طرح
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در نمازجمعههای کشور معرفی شد ،میتواند برای عموم مخاطبان خصوصاً والدین،
مبلغان و مربیان تربیتی نیز مفید و قابل استفاده باشد.

سالم بر ابراهیم
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
زندگی یکی از چهرههای برجسته و شاخص دفاع
کتاب «سالم بر ابراهیم» روایت
ِ
مقدس ،شــهید مفقوداالثر «ابراهیم هادی» است که نام او تداعیگ ِر 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 میتواند الگوی بسیار مناسبی برای نسل امروز
جامعۀ ما ،بهعنوان 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 داستانگونه و دلنشین خاطرات بر جذابیت کتاب افزوده است.
کتاب «سالم بر ابراهیم» یکی از معدود کتابهای زندگینامه و خاطرات تاریخ انقالب و دفاع مقدس است که به دلیل غنای
ویژۀ محتوایی که دارد ،در سالهای اخیر با استقبال خوبی روبهرو شده ،بهطوریکه تاکنون با 415000نسخه در 94نوبت
چاپ هنوز هم مخاطبان زیادی را به خود اختصاص داده است.

حیات پاکان
مهدی محدثی
بوستان کتاب
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کتاب «حیات پاکان» مجموعهای از داســتانهای جذاب و دلنشــین از تاریخ
زندگی پيامبرگرامی اسالم(صلیاهللعلیهوآله) 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 میکند .اگرچه زبان داستانهای «حیات پاکان»
ساده و متناسب با مخاطب نوجوان است ولی مضامین باالی آنها که برگرفته
از ســبک زندگی اهل بیت(علیهمالسالم) میباشد ،برای تمامی سنین اعم از
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یکی از کتابهایی
که در وصف فلسفۀ
انقالب اسالمی
در زمانۀ انقالب
نگاشتهشده ،انقالب
تکاملی اسالم تألیف
جاللالدین فارسی
است
رسول جعفریان
مینویسد« :تأثیر این
کتاب بهحدی بود
که بنا به نقل برخی
دوستان ،یکی از
اساتید حوزه ،پیش از
انقالب ،پیشنهاد طرح
عنوان کتاب
آن را به
ِ
درسی در حوزه مطرح
کرده بود».
این کتاب که از
سوی ساواک جزء
کتب ممنوعه شمرده
میشد ،دستبهدست
بین نیروهای انقالبی
اغلب
میچرخد و
ِ
انقالبیون اهل فکر با
مطالعۀ آن ،به جریان
انقالب میپیوندند.
ساواك نوزده بار
اين كتاب را خواند و
كلمات آن را زير و رو
كرد تا شاید خط ربط
این اثر با انقالب را
درک كند
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از تحول آدم
تا تغییر عالم
مریم نصر

در رژیم گذشــته و در ایام منتهی بــه انقالب ،اتفاقات
گوناگون و جریانســازیهای مختلف هرکدام بهنحوی
در جذب و جهتدهی اقشار مختلف جامعه به باورهای
انقالبی و دینی نقش داشتهاند.
در این میان دانشــجویان ،بازاریــان ،کارمندان،
نظامیان ،معلمــان و ...هرکدام به طریقی جذب انقالب
اسالمی شدهاند .بااینوجود ،عواملی که بتواند پای قشر
فرهیخته و انديشــمند را به انقالب و مبارزه با حکومت
بــاز کند ،جای تأمل دارد .مســلماً کســی که کارها و
برنامههایش را با عقل و اندیشــه تنظیم میکند ،برای
ورود بــه عرصۀ انقالب تعلــل دارد ،خاصه آنکه حضور
عوام در این جریان چشمگیر است و بیم آن میرود که
یک موجسواری سیاسی در کار باشد .قشر فرهیخته و
اهل فکر قطعاً بهدنبال 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 ســادهای نیست.
چنیــن اثری باید آنچنان در اقناع مخاطب قوی عمل
کند که جای هیچ شک و شبههای باقی نماند و شرایط را
برای تبدیل انگیزه به عمل انقالبی هموار سازد.
یکــی از کتابهایی که در وصف فلســفۀ انقالب
اســامی در زمانۀ انقالب نگاشتهشده ،انقالب تکاملی
اسالم تألیف جاللالدین فارســی است .اين كتاب كه
از ســوی انتشارات آسيا منتشر شــد ،مهمترین کتاب
نویسنده پیش از انقالب محسوب میشود که آن را در
ادامۀ کتاب نهضتهای انبیا نوشت .رسول جعفریان در
کتاب «جریانها و سازمانهای مذهبیسیاسی ایران» در
این باره مینویسد« :تأثیر این کتاب بهحدی بود که بنا به
نقل برخی دوستان ،یکی از اساتید حوزه ،پیش از انقالب،
ب درســی در حوزه
عنوان کتا 
پیشــنهاد طرح آن را به ِ
مطرح کرده بود ».فردی که در ادارۀ سانسور آن زمان این
کتاب را خوانده بود ،دربارۀ آن نوشت« :نویسنده در آخر
مقدمــهاش اظهار امید میکند که آن انقالب اجتماعی
1
صدر اسالم بههمت مردم ایران تجدید و تکرار شود».

این کتاب که از ســوی ساواک جزء کتب ممنوعه
شــمرده میشد ،دستبهدســت بین نیروهای انقالبی
اغلب انقالبیون اهل فکر با مطالعۀ آن ،به
میچرخــد و ِ
جریان انقالب میپیوندند .ساواك نوزده بار اين كتاب را
خوانــد و كلمات آن را زير و رو كرد تا شــاید خط ربط
این اثر با انقــاب را درک كند؛ ولی کوردالن دورافتاده
تعالیم دین را راهی به فهم چنین مطالبی نیســت.
از
ِ
بااینحال ،ساواک جمعکردن 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 انقــاب اجتماعی جامع و فراگیر
بهشــکلی تکاملی در سه فصل به تصویر کشیده است.
وي ابتدا به انقالب تكاملي پيامبر اشاره ميكند ،سپس،
قائل به يك انقالب ارتجاعي در جهت فرهنگ جاهليت
است كه بهوسيلۀ منافقان در جامعه انجام ميشود و در
آخر ،اشارهاي به تكميل انقالب تكاملي اسالم به رهبري
ائمه دارد .وی به وحی توجه خاص دارد و از قرآن کریم
عنــوان مهمترین منبع خود در نــگارش تاریخ صدر
به
ِ
اسالم بهره میبرد .يكي از مبحثهاي مهم و كاربردي
اين كتاب ،بحث در زمینۀ انقالب سیاســی است و در
آن ،نویسنده تالش دارد تا خصوصیات سلطنت مطلقه
و مبانی اعتقادی آن را نشان دهد و ویژگیهای 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 ،کام ً
ال زیرکانه هیچ
اشارهای 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 میکند:
«بعد از کودتای 28مرداد ،گفتیم آثار فرهنگی باید کل
ملت را بیدار کند؛ درحالیکه آثار فرهنگی موجود ،چنین
امکانی را نداشت .بنابراین ،انقالب تکاملی اسالم را نوشتم
و کتاب خیلی مهمی بود .اهمیتش ازاینروست که در
غرب و االزهر هم به کار پیامبر با عنوان انقالب نپرداخته
بودند .آقای دعایی نسخهای از کتاب را به امام داده بودند
و وقتی در عراق به دیدن امام رفتم ،دیدم امام کتاب مرا
2
خواندهاند».

از تحول آدم تا تغییر عالم

این کتاب دربارۀ بعثت پیامبر خاتم(ص) اســت و
مراحل یک انقالب دینی را توضیح میدهد .تالش مؤلف
بر آن اســت که جنس تحوالت درونی و بیرونی جامعۀ
بشــری را که با بعثت پیامبــر رخداد ،توضیح دهد و با
اندکی تأمل و مقایسه ،خواننده متوجه میشود 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 بههمپیوسته
رقمزده که جریانهای تاریخی بهروشــنی در آن جای
میگیرد و با حقایق دیگر تاریخ ،انســجام دارد .نگارنده
مدعی است که میشود از جریانهای گذشته ،طرحی
ذهنی را وام گرفت و با مشاهدۀ جریانها و حوادث جاری،
آن را آزموده و تحکیم بخشید.
در این کتاب آمدهاست که «یک انقالب اجتماعی
کلی و کامل و تکاملی چند جنبه دارد و در همۀ جامعه،
از هر جهت تغییر ایجاد میکند و مقصود از انقالب آن
است که مردم جامعه تجدید سازمان شوند و نظام عادالنه
3
ل گیرد».
اجتماعی شک 
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
عنوان اولین کسی که بهدنبال برپایی انقالب اجتماعی
به ِ
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 میدهد :برای ایجاد یک
جریان انقالبی دو اراده سهیم است :یکی ارادۀ پروردگار
که با مبعوثکردن رهبری شایسته و ارائۀ تئوری انقالب از
طریق وحی انجام میشود و دیگری ارادۀ افراد حقطلب
که به تکوین ملت تعبیر میشود .این بدان معناست که
یک مسئله فنی و تاحدودی وابســته به ارادۀ انسانها

وجود دارد .اگر قوم یاری نکنند ،خداوند دستور به انقالب
نمیدهد؛ مانند قوم موسی که توانایی مقابله با فرعون را
نداشتند و دستور به مهاجرت گرفتند.
نهضت انقالبی اسالم دو دورۀ کام ً
ال مشخص داشته
است :دورۀ تکوین ملت و دورۀ تأسیس دولت که شاهد
این دورهبندی ،ادوار وحی است که سورهها را به دو دستۀ
مکی و مدنی تقسیم میکند .سورههای مکی مشتمل بر
شالودۀ اخالقی است؛ مانند روم و نحل و سورههای 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 آنها راه بسی کوتاه
است و مسئلۀ حکومتشان ،تربیت نیروی انسانی معتقد
و اخالقی نیست.
با این جهانبینی ،هدف نهضــت پیامبران ایجاد
زمینه اجتماعی و مبارزه با فساد دامنگیر در کشوراست.
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
ستمزده نیز در جامعه آرام ننشسته و اعتراضاتی داشتند.
انقــاب اجتماعــی کامل چند جنبــه دارد و در
زمینههای اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و نظامی جریان دارد .البته این یک روند بههمپیوســته
است و جز در انتزاع ذهنی تجزیهپذیر نیست .هر تغییر
اساسی در جامعه ،در کیفیت و فعالیت انسانها خالصه
میشود.
هرگونه تغییــری جز از راه جهاد تربیتی ،تغییری
ظاهری و سطحی اســت و قابلیت تأمل تاریخی ندارد.
دگرگونیهای صوری که جز به شیوۀ تحول درون صورت
پذیرفته ،بهشــوخی ،نام انقالب گرفتهو دوامی نداشته
است .تحول درونی انسانهاست که منجر به تغییرات و
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در این کتاب
آمدهاست که «یک
انقالب اجتماعی کلی
و کامل و تکاملی چند
جنبه دارد و در همۀ
جامعه ،از هر جهت
تغییر ایجاد میکند و
مقصود از انقالب آن
است که مردم جامعه
تجدید سازمان شوند و
نظام عادالنه اجتماعی
ل گیرد».
شک 

نهضت انقالبی
اسالم دو دورۀ کام ً
ال
مشخص داشته است:
دورۀ تکوین ملت و
دورۀ تأسیس دولت که
شاهد این دورهبندی،
ادوار وحی است که
سورهها را به دو دستۀ
مکی و مدنی تقسیم
میکند

منظور از تکوین
ملت ،دورۀ پروراندن
نیروی انسانی است که
مستلزم جهاد تربیتی
و نهضت اعتقادی و
اخالقی به رهبری
پیامبر است
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شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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از آنجا که هر
تحول تکاملی مسبوق
به تحول انفسی
تکاملی در وجود
انقالبیون است،
نگارنده معتقد است
که نقش گروههای
غیرمذهبی مانند
مارکسیستها و
کمونیستها در
انقالب منفی بود

هرآنچه در این
کتاب آمدهاست ،در
خدمت یک مفهوم
است؛ تحول آدم
تغییر در عالم را
موجب میشود .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
میشود

خانوادۀ نشر /یادداشت

انقالب بیرونی میشود .دگرگونی ژرف سیاسی مسبوق
به نهضتی اعتقادی و اخالقی اســت .خدای متعال در
آیۀ  11از ســورۀ رعد ،تغییر حال اقــوام را به تغییر در
درونشــان ارجاع میدهد .شاهد این مدعا صحبتهای
جعفربنابیطالب در پاســخ به نجاشی ،پادشاه حبشه
است .آنجاکه از آنچه بودهاند ،گزارشی میدهد و با شعفی
وصفناپذیر از آنچه هســتند ،میگوید .در واقع شــرح
حرکت از پستترین احوال به احسنالحال میدهد.
از آنجــا که هر تحول تکاملی مســبوق به تحول
انفسی تکاملی در وجود انقالبیون است ،نگارنده معتقد
است که نقش گروههای غیرمذهبی مانند مارکسیستها
و کمونیســتها در انقالب منفی بــود .از نظر نگارنده،
البته این گروهها اگرچه در براندازی حکومت شاه نقش
داشــتند ،در سیر تکاملی انقالب اسالمی نهتنها نقشی
4
نداشتند که نقششان منفی و از جنس عقبگرد بود.
طبق اسناد تاریخی ،پس از شکلگیری نهضت در
مکه ،مسلمانها تحت تحریم همهجانبه قرار گرفتند؛
ولی تحمل کردند و ناراحتیها 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 انسانساز خواهناخواه به نهضتی
اعتقــادی و نظامی آزادیبخش میانجامد که تودههای
همۀ کشورها را در خود جای میدهد و بدینسان ملت
اسالمی ،ملتی در حال بســط و مجاهدت است که به

پایهگذاری تمدن معنوی جدیدی میاندیشد.
البتــه بهطور طبیعی پس از هــر انقالب تکاملی
پیروزمند ،عناصر متحولنشــده بهدنبال کسب فرصت
هستند و بقایای عقاید و عادات جاهلیت که در جامعه
ماندهاســت ،موجب رجعت به دوران جاهلیت پیش از
انقالب میشوند .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 آمدهاســت ،در خدمت یک
مفهوم است؛ تحول آدم تغییر در عالم را موجب میشود.
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 میشــود .استاد جاللالدین فارسی در کتاب
انقالب تکاملی اســام سعی در تلفیق مفاهیم جدید با
گزارههای تاریخی صدر اسالم دارد .او از این طریق تالش
کرد تا از اسالم ،تصوير دینی انقالبی ارائه دهد و این دین
را دینی دارای طرح و برنامۀ مشخص در همۀ عرصههای
حیات اجتماعی به تصویر بکشد .ارائۀ این الگوی انقالبی از
اسالم را میشود طرحی ایجابی در برابر الگوهای وارادتی
از شرق و غرب ،بهویژه مکتب مارکسیسم دانست.
بنابراین ،میشــود گفت این کتاب قبل از انقالب،
با ایجاد پشــتوانۀ دینی و پس از آن ،با الهامبخشی در
راستای ایجاد ساختار تشکیالتی متناسب ،نقش بسزایی
در پیشبرد اهداف و تثبیت نهال نوپای انقالب اسالمی
داشته است.
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گفتوگو با استاد اصغر طاهرزاده

کاری جز تذکر دادن تعریف نکردهام
پیش رو دارید ،بیشتر ادای دینی است به کسی که یک عمر ،در زمینههای فکری مختلف و انقالب اسالمی ،فعالیت قلمی
گف 
توگویی که ِ
و کالمی داشته است .استاد اصغر طاهرزاده در سن  60سالگی ،همچنان با شور و اشتیاق فراوان ،در حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و
دینی فعالیت دارد .در این گفتوگو ،گذری کوتاه بر اندیشهها و فعالیتهای ایشان داشتهایم.
کمی از دوران کودکی ،تحصیــات ابتدایی و فضای تربیتی
بفرمایید که در آن رشد کردهاید.

بنــده در خانــوادهای مذهبــی ،در قســمت فقیرنشــین
شــهر اصفهــان بــه دنیــا آمــدم .در پنجســالگی ،بــه
فلــج اطفــال مبتــا شــدم و دســت چپــم از قســمت
بــازو ،از کار افتــاظ د .زمانــی کــه در خانــوادۀ مــا،
افــراد بهنــدرت بــه مدرســه میرفتنــد ،بــا اصــرار
مرحــوم مــادرم و بهخاطــر ناتوانــی کــه از دســت
چــپ داشــتم ،بــه مدرســه فرســتاده شــدم .محلــۀ مــا
محلـهای مذهبــی بــود بــا مســجدی کــه در آن ،هــر
ســه وقــت نمــاز برگــزار میشــد و بنــده هــم مثــل
ســایر بچههــای محــل ،در مســجد حاضــر میشــدم.
فضــای مدرســه نیــز رویهمرفتــه ،ســالم بــود.
اولین دغدغههای فکری شما چه بود و از چه سنی شروع شد؟

اولیــن دغدغــۀ فکــری بنــده ،بــا حبــس و تبعیــد
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
اگــر علمــا حکــم جهــاد دادنــد ،چگونــه از حضــرت
امــام(ره) دفــاع کنیــم.
فعالیتهای سیاسیفکری شما قبل از انقالب ،چگونه بود؟

در ســال  ،1349وارد جریــان انقــاب شــدم و فعالیــت
سیاســی بنــده ،بــا خوانــدن کتــاب والیــت فقیــه
عنــوان
شــروع شــد .از آن بــه بعــد ،آرزوی بنــده به
ِ
یــک جــوان ،حاکمیــت حکــم خــدا در نظــام سیاســی
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جامعــه بــود؛ هرچنــد تحــت تأثیــر تبلیغــات نظــام
شاهنشــاهی بــه پیــش رفــت ،بــه روش غربــی هــم
اهمیــت مــیدادم.
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  ،1352بــه کمــک
دوســتان بــا شــخصی آشــنا شــدم کــه از طــرف رژیم
شــاه ،تحــت تعقیــب بــود و بهطــور پنهانــی ،در یکــی
از روســتاهای اطــراف اصفهــان زندگــی میکــرد.
ایشــان بهطــور جــدی ،مــارا وارد انقــاب کــرده و بــا
مباحــث قرآنــی و نهــج البالغــه آشــنا کــردد و پــس از
آن ،بــا جــزوات دکتــر شــریعتی و کتابهــای 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،
قبــل از آنکــه کار را تمــام کنیــم ،بهخاطــر شــروع
تظاهــرات ،درسهــا تعطیــل شــد .از اوایــل ســال ،57
وارد فعالیتهــای خاصــی شــدیم کــه انقــاب اقتضــا
میکــرد .چنــد ســال بعــد از انقــاب ،متوجــه شــدم
در امــور فرهنگــی ،نقیصههــای جــدی داریــم و بــا
زمینــۀ فلســفی کــه داشــتم ،بــه اندیش ـههای امثــال
آیـتاهلل حسـنزاده و آیـتاهلل جــوادی آملــی و از همه
مهمتــر ،حضــرت امــام و عالمــه طباطبایــی رجــوع
کــردم و بــه مطالعــات خــود ،سروســامانی دادم.
پیش روی انقالب بود ،چیزی به یاد
از میدانهای سختی که ِ

از اوایل سال ،57
وارد فعالیتهای خاصی
شدیم که انقالب اقتضا
میکرد .چند سال
بعد از انقالب ،متوجه
شدم در امور فرهنگی،
نقیصههای جدی داریم
و با زمینۀ فلسفی که
داشتم ،به اندیشههای
امثال آیتاهلل
حسنزاده و آیتاهلل
جوادی آملی و از همه
مهمتر ،حضرت امام و
عالمه طباطبایی رجوع
کردم و به مطالعات
خود ،سروسامانی دادم
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به انگشت اشارۀ
ایشان ،به محیالدین
عربی گرایش پیدا
کردم؛ البته حکمت
متعالیه در فهم
عرفان محیالدین،
به بنده کمک کرد.
هرچند بعد از مدتی،
سعی کردم عرفان
محیالدین را آزاد از
حکمت متعالیه بنگرم

انقــاب اســامی ،باطــن و حقیقتــی دارد کــه
متأســفانه همــۀ طرفــداران انقــاب ،بــه حــد تمــام
و کمــال بــه آن معتقــد نیســتند و بیشــتر بــا نــگاه
اعتبــاری و ابــزاری بــه آن مینگرنــد .مقــام معظــم
رهبــری ،حقیقــت انقــاب را بهخوبــی میشناســند
و بههمیــن خاطــر ،بهخوبــی میتواننــد آن را
مدیریــت کننــد و آن را از بحرانهایــی کــه بــر ســر
راهــش قــرار میگیــرد ،عبــور دهنــد .همانطــور کــه
فقــط ائمــه(ع) ،حقیقــت اســام را میشناســند و از
هرگونــه انحــراف و تحریفــی کــه بخواهــد بــر اســام
تحمیــل شــود ،جلوگیــری میکننــد.

بیشترین تأثیر روحیعرفانی شما از کیست؟

ابتــدا از حضــرت امــام(ره) بــود .بــه انگشــت اشــارۀ
ایشــان ،بــه محیالدیــن عربــی گرایــش پیــدا کــردم؛
البتــه حکمــت متعالیــه در فهــم عرفــان محیالدیــن،
بــه بنــده کمــک کــرد .هرچنــد بعــد از مدتــی ،ســعی
کــردم عرفــان محیالدیــن را آزاد از حکمــت متعالیــه
بنگر م .
دربارۀ ازدواج و زندگی شــخصیتان بگویید .افراد خانواده
چقدر و چگونه شما را همراهی میکنند که بهطور کامل ،وقف
اینگونهمباحثهستید؟

بنده معتقدم که
مدینۀ فاضلۀ ما ،در
راستای نشر فرهنگ
اسالمی ،محقق
میشود و آن جامعۀ
اسالمی که مقام معظم
رهبری دنبال آن
هستند ،در راستای
نشر فرهنگ اسالمی
بین آحاد مردم،
فعلیت مییابد

ازدواج مــا در بســتر انقــاب و انقالبیگــری اتفــاق
افتــاد .بــا همســرم ،در جلســات انقالبــی ضدرژیــم،
قبــل از انقــاب آشــنا شــدم؛ بنابرایــن ،نهتنهــا ایشــان
مانــع کار نبودنــد ،بلکــه دوشبـهدوش بنــده ،همراهی
میکردنــد و احســاس میکننــد در یــک جبهــه ،در
حــال فعالیــت هســتیم.
چه شد که رشتۀ زمینشناسی را برای تحصیالت دانشگاهی
انتخابکردید؟

ایــن رشــته بــا روحی ـهام هماهنگــی داشــت و قبــل
از دانشــگاه هــم بــه انــس بــا طبیعــت و کوهنــوردی
عالقهمنــد بــودم و اگــر ضرورتهــای انقــاب پیــش
نمیآمــد ،مایــل بــودم همچنــان زمینشــناس بمانــم.
فکــر میکنــم اســتعداد دنبالکــردن موضوعــات آن
علــم را دارم.
در ادامه ،چه عامل و انگیزهای شــما را به َسمت تحصیالت
حوزوی کشاند؟ با توجه به اینکه همزمان ،شاغل هم بودید و
کارتان دوچندان سخت میشد.
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ســنت خوبــی کــه قبــل از انقــاب ،بیــن مذهبیهای
انقالبــی جــای داشــت ،تحصیــات حــوزوی بــود.
بنــده هــم بــر همــان اســاس ،وارد حــوزه شــدم.

قبــل از انقــاب و بعــد از ازدواج و در حیــن کار در
آموزشوپــرورش ،هفت ـهای ســه روز درس م ـیدادم و
هفتـهای ســه روز بــه قــم میرفتــم .بهواســطۀ شــغل
معلم ـیام توانســتم بعــد از انقــاب هــم مباحــث را
تاحــدی دنبــال کنــم؛ بهخصــوص کــه بعــد از انقالب،
بــا بازشــدن دانشــگاهها ،نیــاز بــه مباحــث فلســفی
در قالــب معــارف اســامی ،مــا را در دنبالکــردن
مباحــث کالمــی و فلســفی ،جدیتــر کــرد.
در ظاهر ،مسئولیتهای اجرایی ،با روحیۀ شما سازگار نبوده
است؛ ولی با این حال ،در دورههای مختلف ،به سمت مسئولیت
اجرایی کشیده شدید .چطور روحیۀ گریز از مسئولیتهای
اجرایی و روحیۀ بهعهدهگرفتن آن را در کنار هم داشتید؟

بههرحــال ،خیلیهــا در پســتی کــه دارنــد،
میماننــد و بــه مقامهــای برتــر امیــد دارنــد؛ البتــه
ایــن طــرز تفکــر بــد نیســت؛ ولــی بــا برخــی روحیات
ســازگار نیســت.
ضرورتهــای انقــاب بــود کــه بنــده را بــه
مســئولیتهای اجرایــی کشــاند .خــدا میدانــد تمــام
مســئولیتهایی را کــه بــه عهــده گرفت ـهام ،بهدلیــل
دورشــدن از مباحــث علمــی برایــم بــا انــدوه فراوانــی
همــراه بــود؛ زیــرا قصــۀ امثــال مــا ،قصــۀ ایــن شــعر
اســت کــه میگویــد« :هــر کــه در خانــهاش صنــم
دارد/گــر نیایــد بــرون ،چــه غــم دارد» فکــر میکنــم
بنــده بــرای کارهــای فرهنگــی ســاخته شــدهام.
یکی از برنامههای اجرایی شما ،راهاندازی جلسات تفسیر قرآن
و نهجالبالغه و شرح روایات معصومین(ع) است که تاکنون هم
ادامه دارد .دربارۀ ایدۀ اولیه و چگونگی شکلگیری آن بگویید.

بنــده معتقــدم کــه مدینــۀ فاضلــۀ مــا ،در راســتای
نشــر فرهنــگ اســامی ،محقــق میشــود و آن
جامعــۀ اســامی کــه مقــام معظــم رهبــری دنبــال
آن هســتند ،در راســتای نشــر فرهنــگ اســامی بیــن
آحــاد مــردم ،فعلیــت مییابــد .قبــل از انقــاب ،بنــده
بــه کمــک همیــن جلســات ،بــا اســام آشــنا شــدم
و طعــم ایــن کار را چشــیدهام و امیــدوارم بتوانــم
بچشــانم .بهنظــرم ،اگــر افالطــون هــم در ایــران ،در
ایــن زمــان میخواســت طــرح مدینــۀ فاضلــۀ خــود
را بریــزد ،برگــزاری ایــن نــوع جلســات را توصیــه
میکــرد.
نتیجۀ مباحث مطرحشــده در این جلسات ،چگونه عمومی
میشود؟

جنــس «دیــن» اینطــور اســت کــه قلــب عمــوم مردم
را مخاطــب قــرار میدهــد .چــون انســانها در فطــرت
خــود مباحــث دینــی را میشناســند ،کافــی اســت ما

کاری جز تذکر دادن تعریف نکردهام

معــارف الهــی را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،گرفتــار
اصطالحــات نکنیــم .در آن صــورت ،حتمــاً نتیجــه
میگیریــم.
اولین اثرتان را چه سالی نگاشتید؟

از ســال  ،1367ترجمــۀ جلــد هشــتم و نهــم اســفار را
شــروع کــردم.

در تمام آثار شما ،چند ویژگی مشترک وجود دارد .نخست،
نوع نگارش مطالب که بهصورت محاورهای اســت و در ظاهر،
حساسیت خاصی روی آن دارید؛ اگرچه عدهای نیز به آن انتقاد
دارند و ویژگی دیگر ،شیوایی بیان و روح اسالمی حاکم بر آن
است .حتی مث ً
ال در کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم یا ادب خیال
و عقل و قلب و کتابهای دیگر ،در نهایت ،بر اســاس احکام
اســامی ،به نتیجه میرسیم  .ابتدا بفرمایید تحت تأثیر چه
اندیشه و آموزهای ،به این شیوۀ نگارش رسیدهایدکه مباحث
غامض معرفتی دینی را برای مخاطب ،فهمپذی ر میکند؟

روش دینــی ،روش متذکرکــردن انسانهاســت بــه
آنچــه در فطــرت خــود دارنــد .بههمیــن خاطــر،
خداونــد بــه رســول خــود میفرماینــدَ :ف َّذکِــر اِن ََّمــا
نــت ُم ِّذکِــر؛ «مخاطبــان خــود را متذکــر حقایــق
اَ َ
بگــردان؛ تــو چیــزی بــر آنها تحمیــل نکــن» خداوند
«ذکــر للعالمیــن» معرفــی میکنــد .روش
قــرآن را
ٌ
ذکــر ،ارجــاع انســان بــه حقیقــت وجــودی خــودش
اســت و شــما ایــن روش را در سراســر قــرآن مالحظــه
میکنیــد .قــرآن نمیخواهــد اطالعاتــی بــر اطالعــات
مــا بیفزایــد ،میخواهــد آنچــه در درون داریــم،
برانگیزانــد .بنــده چــون در نوشــتهها و ســخنان
خــود ،کاری جــز تذکــردادن را بــرای خــود تعریــف
نکــردهام ،ســعی میکنــم تــا آنجــا کــه ممکــن اســت،
از جایــگاه علــم حصولی ،افــراد را مخاطب قــرار ندهم؛
بــا اینکــه میدانــم دوران مــا ،دوران عادتکــردن

بــه علــم حصولــی اســت و انســانها تــا چیــزی یــاد
نگیرنــد ،خــود را بهحســاب نمیآورنــد .عمــوم افــراد،
چنیــن عزمــی ندارنــد تــا بــا تغییــر مرتبۀ وجــود خود
از طریــق توجــه قلبــی ،بــه مرتبـهای از وجــود رجــوع
کننــد .بیشــتر دوســت دارنــد بداننــد تــا بشــنوند؛
درحالیکــه در حیــات بعــد از مــرگ ،بایــد بشــنوند تا
رجــوع الـیاهلل برایشــان ممکــن شــود .بنــده بــا توجه
بــه ایــن امــر ،ســخن میگویــم و مینویســم .در
مقدمــۀ کتــاب آنــگاه کــه فعالیتهــای فرهنگــی پوچ
می شــود ،ســعی شــده اســت ایــن روش و بــرکات آن
تبییــن شــود.
این روزها دربارۀ ظهور ،بهشکل فزایندهای ،اخبار و اطالعات
منتشر میشود .شما در کتاب بصیرت و انتظار فرج ،در این
باره نوشتهاید؛ اما با توجه به اهمیت موضوع ،کمی در این باره
بگویید.

غفلــت بزرگــی در بعضــی از مذهبیهــا پیــدا شــده و
آن ایــن اســت کــه فکــر میکننــد در زمــان غیبــت
امــام زمان(عــج) امــکان زندگــی نیســت و بــه بهانــۀ
منتظــر حضــرت بــودن ،گرفتــار بیعملــی میشــوند.
حضــرت امــام(ره) نشــان دادنــد کــه در زمــان غیبــت،
مــا وظیفـهای داریم و اســامیت را باید دنبــال کنیم و
توانســتند معنــی زندگــی را در انتظــار روشــن کنند و
بــرکات ایــن نــوع انتظــار را بــا ظلمــات دنیــای مــدرن
را بهخاطــر نشــناختن آرمــان الهــی ،نشــان دادنــد .در
کتــاب بصیــرت و انتظــار فــرج ،ســعی شــده اســت
زندگــی در موقــع غیبــت امــام معصــوم(ع) ،بــا نظــر
بــه ظهــور حضــرت ،معنــی و روشــن شــود؛ اینکــه
معنــی انتظــار الفــرج مــن الفــرج کــه انتظــار فــرج را
یــک نــوع فــرج و گشــایش میشناســد ،چیســت و
چــرا زندگــی در فضــای انقــاب اســامی ،یــک نــوع
زندگــی اساســی اســت.

107
روش دینی،
روش متذکرکردن
انسانهاست به آنچه در
فطرت خود دارند .این
روش ،ارجاع انسان به
حقیقت وجودی خودش
است و شما این روش
را در سراسر قرآن
مالحظه میکنید .قرآن
نمیخواهد اطالعاتی
بر اطالعات ما بیفزاید،
میخواهد آنچه در
درون داریم ،برانگیزاند.

بنده چون در
نوشتهها و سخنان
خود ،کاری جز
تذکردادن را برای خود
تعریف نکردهام ،سعی
میکنم تا آنجا که
ممکن است ،از جایگاه
علم حصولی ،افراد را
مخاطب قرار ندهم

غفلت بزرگی در
بعضی از مذهبیها پیدا
شده و آن این است که
فکر میکنند در زمان
غیبت امام زمان(عج)
امکان زندگی نیست و
به بهانۀ منتظر حضرت
بودن ،گرفتار بیعملی
میشوند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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خانوادۀ نشر /گفتوگو

بفهماننــد بیــش از آنکــه بــه گــروه و ســلیقۀ خــود
تأکیــد میکنیــم ،بــه وحــدت جامعــۀ اســامی فکــر
کنیــم و طــوری بــا رقیبهــای سیاســی یــا فکــری
خــود درگیــر نشــویم کــه جامعــه از انســجام و وحدت،
خــارج و امــت ،ش ّقهشـقّه شــود .بنــده معتقــدم کــه تا
انســانها بــا عالــم ملکــوت ارتبــاط پیــدا نکننــد و بــا
آن عالَــم بیکرانــه آشــنا نشــوند ،خــود را و گــروه خود
را جزیــرهای میداننــد کــه بایــد از بقیــۀ جزایــر جــدا
باشــد .همــه بایــد با غیــب عالَم آشــنا باشــند و ایــن را
یکــی از وظایــف خــود میدانــم و بههمیــن دلیــل بــر
مباحــث معرفــت نفــس تأکیــد دارم.

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 میکنیم،
به وحدت جامعۀ
اسالمی فکر کنیم و
طوری با رقیبهای
سیاسی یا فکری
خود درگیر نشویم که
جامعه از انسجام و
وحدت ،خارج و امت،
ش ّقهش ّقه شو

وقتی به شــما ،آثار متنوعتان و برنامههایی که دارید ،نگاه
میکنیم ،شما را دارای جامعیتی میبینیم که هم در حوزۀ تفکر
و مطالعه و هم در حوزۀ مسائل سیاسی ،اجتماعی و عبادی،
ِ
توگوی
دقت نظر و حضور دارید .با این همه ،میبینیم که از گف 

حضوری یا غیرحضوری هم استقبال میکنید و وقت زیادی
میگذارید .چگونه اینها را با هم جمع میکنید؟

در وضعیت فعلی ،مهمترین دغدغۀ فکری شما چیست؟

بنده میدانم
بر سر پل صراط،
همانطور که قرآن
جلوی ما را میگیرد و
میپرسد« :در زندگی
زمینی ،چه بهرههایی
از من بردید؟» علمای
بزرگ که صورت
عینی قرآن هستند
و شهدای عزیز هم
جلوی ما را میگیرند
و میگویند که راه را
از نظر علمی و از نظر
اجتماعی و سیاسی
هموار کردند ،ما از
زحمات آنها چه
بهرههایی بردیم؟

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

همــان نکت ـهای کــه مقــام معظــم رهبــری در ســفر
بــه کرمانشــاه ،آن را متذکــر شــدند ،یعنــی تحقــق
جامعــۀ اســامی ،فهــم معنــی جامعــۀ اســامی ،یــک
فهــم پسفردایــی و بقیتاللهــی اســت .بــا ادامــۀ
آنچــه هســت ،هرگــز جامعــۀ اســامی مــد نظــر رخ
نمینمایانــد .بایــد تمــام امــور ،بازخوانــی شــود تــا
ذهنهــا ،امــکان فهــم جامعــهای را پیــدا کننــد
عنــوان حقیقــت،
کــه اصالــتدادن بــه اجتمــاع به
ِ
بــر اصالــت بــر وظایــف فــردی غلبــه کنــد تــا بیــش
از آنچــه مواظــب هســتیم ،در امــور فــردی گرفتــار
معاصــی نشــویم و حفــظ جامعــۀ اســامی و انســجام
و وحــدت آن را از مهمتریــن وظایــف دینــی بدانیــم.
آنچــه در ســالهای اخیــر روشــن شــد ،آن بــود
کــه مــا در حفــظ وحــدت در جامعــۀ اســامی ،از
نظــر دینــی تربیــت نشــدهایم و از اســام عزیــز در
ایــن رابطــه اســتفاده نکردهایــم و اگــر هــم بــرای
جامعــه ارزش قائلیــم ،بــا قرائــت غربــی ایــن موضــوع
را دنبــال میکنیــم .مقــام معظــم رهبــری ،موضــوع
1
«تقــوای جمعــی» را در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس
در خردادمــاه امســال مطــرح کردند .ایشــان خواســتند

بنــده میدانــم بــر ســر پــل صــراط ،همانطــور کــه
قــرآن جلــوی مــا را میگیــرد و میپرســد« :در زندگــی
زمینــی ،چــه بهرههایــی از مــن بردید؟» علمــای بزرگ
کــه صــورت عینــی قــرآن هســتند و شــهدای عزیــز
هــم جلــوی مــا را میگیرنــد و میگوینــد کــه راه را
از نظــر علمــی و از نظــر اجتماعــی و سیاســی همــوار
کردنــد ،مــا از زحمــات آنهــا چــه بهرههایــی بردیــم؟
متأســفانه ،دســت مــا خالــی اســت .فرصــت تاریخــی
بســیار گرانقــدری 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؟

مولــوی ســالها میخواســت چیــزی بگویــد و
نمیشــد تــا ســرانجام ،حســامالدین چلپــی بــا
شــرایط تاریخــی خــود ،جامعۀ اســامی آن زمــان را از
ظلمــات خــاص خــود بیــرون آورد .پــس از انقــاب ،بــا
طلــوع امــام(ره) ،بانــگ بلنــدی بــه صــدا در آمــد کــه
اگــر مــردم مــا در همــۀ ابعــاد آن را بشــنوند ،قدمهــای
بســیار متعالــی برخواهنــد داشــت .ســعی دارم ایــن
صــدا را بشــنوم و بشــنوانم .دعــا کنیــد بتوانــم .از ایــن
جهــت ،احســاس میکنــم مقــام معظــم رهبــری
تمــام قــد ،در صحنهانــد.

پینوشتها:
 .1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1390/03/08

گفتوگو با مرتضی احمد آخوندی (بخش پایانی)

کهنهسرباز
نیلوفرهوشمند
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در شمارههای سوم ،هشتم و نهم ،قسمت اول و دوم مصاحبۀ حاج مرتضی احمد آخوندی را منتشر کردیم .در ادامه ،بخش پایانی گفتوگوی
ما با مدیر نشر دارالکتب االسالمیه را خواهید خواند .ایشان در این گفتوگو خاطراتی از کتابهایی که در دهۀ سی و چهل منتشر شدهاند و
نیز دیدارهایی که با مقام معظم رهبری داشتهاند را بیان میکنند.
دربارۀ فعالیتهای نشری پدرتان که از فعاالن نشر کتب تراث
بودند ،توضیحاتی بفرمایید .آیا موانع و سختیهایی 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 میشد و
بعد از آن ،اگر مغرضین میدیدند و با مطالب منتشرشده
مخالف بودند ،چاپ آن را متوقف میکردند .تا سال  42که
امام مبارزات خود را علنی نکرده بودند ،دستگاه حکومت
با نشرکتاب چندان کاری نداشت .آن زمان نظارت بر نشر،
وظیفۀ شهربانی بود و «محرمخانی» بود که در چاپخانهها
حضور مییافت و به چاپ و نشــر کتاب نظارت میکرد.
او به این کار خیلی تسلط داشت .چون حروف بهصورت
نگاتیو (عکس حــروف) در چاپخانهها بود ،خواندن این
تبحر و تسلط میخواست؛ اما وقتی او این حروف را
حروف ّ
میدید ،بهراحتی میتوانست آنها را بخواند و از این طریق
بر چاپخانهها نظارت میکرد.
بعد از جریان تیرخوردن شــاه ،کتابهای تودهایِ کمی
با ممنوعیت چاپ روبهرو شدند .همچنین ،دستگاه روی
کتابهایی که احیاناً میخواستند مرام کمونیستی را رواج
دهند ،حساسیت داشت .روی کتابهای دینی حساسیت
زیادی وجود نداشت .گرچه با کتابهایی مثل کتب «نواب
صفوی» مقداری مشــکل داشــتند ،چاپ کتب دینی با
مشکل چندانی روبهرو نبود.
آن زمان ،کتاب صوتالعدالةاالنسانية اثر جرج جرداق تازه
به چاپ رســیده بود و فقط یک جلــد از آن بود که در
آن ،از بحثهای اشتراکی استفاده میشد .همین امر باعث
شــد که جلوی چاپهای عربیاش را گرفتند .این کتاب
از طریــق عراق وارد ایران شــده بود .بعد آمدند و جلوی
پخش این کتــاب را گرفتند؛ چون فکر میکردند تبلیغ

افکار کمونیستی اشتراکی میشود .البته آن زمان عدهای
از روشنفکرها هم میگفتند 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 .مث ً
ال کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم
تألیف عالمه طباطبایی را که مرحوم استاد مطهری بر آن
پاورقی نوشته بود ،برای اولین بار در سال  1332یا ،1333
به چاپ رســاندیم .مث ً
ال کتاب فیلسوفنماها اثر آیتاهلل
مکارم شــیرازی یا کتاب ارتباط انسان و جهان اثر عالمه
جعفری را چاپ کردیم که در رد جریانهای روشنفکری
و غیراسالمی بود که یا غربزده بودند یا شرقزده .عالوه
بر کتب تراث ،کتابهایی را هم که مربوط به اصول عقاید
بود ،خیلی منتشر میکردیم .مث ً
ال کتابهای متفاوتی در
رد بهائیت و وهابیت و همچنین کتب اصول عقاید مثل
اصلالشیعه و همچنین کتابهایی مثل شبهای پیشاور
را منتشر کردیم.
در آن زمان شما بیشتر نسبت به جریان چپ احساس خطر
میکردید یا جریان سرمایهداری؟

آن زمان ،بحث سرمایهداری اص ً
ال مطرح نبود که احساس
خطری نسبت به آن بهوجود بیاید؛ زیرا کشور از کشورهای
ی نبود .بحث مقابله با جریان چپ هم بهخاطر
سرمایهدار 
ی آنها بود .مباحث عقیدتی مثل اثبات تشیع و
تفکر الحاد 
ی ِخود مسئله بود؛ چون جریانی که دربار
رد بهائیت بهخود 
را در اختیار گرفته بود و داشت کمکم حوزههای دیگر را در
اختیار میگرفت ،همین بهائیت بود .در آن زمان ،مرحوم
حجتاالسالم والمسلمین فلسفی جلساتی را در رد بهائیت
برگزار کردند که منجر به ســقوط حضیرةالقدس  ،مرکز

بعد از جریان
تیرخوردن شاه،
ای
کتابهای توده ِ
کمی با ممنوعیت چاپ
روبهرو شدند .همچنین،
دستگاه روی کتابهایی
که احیان ًا میخواستند
مرام کمونیستی را
رواج دهند ،حساسیت
داشت .روی کتابهای
دینی حساسیت زیادی
وجود نداشت .گرچه با
کتابهایی مثل کتب
«نواب صفوی» مقداری
مشکل داشتند ،چاپ
کتب دینی با مشکل
چندانی روبهرو نبود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
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جنس کار پدر
من در تقابل با
امثال کسرویها
بود .کتابهای
کسروی ممکن بود
که در بعضی محافل
روشنفکرمآب
طرفدار داشته باشد؛
اما در بین بقیۀ مردم
از توجه برخوردار
نبود .فقط یک
کتابفروشی در خیابان
ری ،کتابهای او را
داشت

پرمصرف بود
در زمان پیش از
انقالب ،ادبیات خیلی
در دست بچههای
مذهبی در سطح
باال نبود .آنهایی که
این کار را در دست
داشتند ،بعض ًا وجهۀ
دینی هم داشتند؛
اما بهمعنی خاص
مذهبی ،در دست
بچه مذهبیها نبود.
کتابهای ادبی در
بین مردم از اقبال
برخوردار بودند؛ اما نه
بهاندازۀ کتب سیاسی.
کتبی هم بود که هم
جنبۀ ادبی داشت و
هم جنبۀ سیاسی،
مانند کتابهای جالل
آل احمد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  13 ،12و 14
خرداد ،تیر و مرداد 1395
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فعالیت بهائیت ،شد .در آن زمان ،واقعاً بهائیت مسئله بود.
شاید اگر نیروهایی در مقابل آن نمیایستادند ،بهائیت همۀ
مسائل را دربر میگرفت .مرحوم آیتاهلل بروجردی بهخوبی
این بحران را تشخیص داد و از آقای فلسفی خواست که
مقابل این جریان بایستد .میشود گفت قانون انجمنهای
ایالتی و والیتی مقدمهای بود که این جریان بتواند بهطور
رسمی فعالیت کند.
بنابر وضع موجــود ،همۀ گروههای ضددینی از وضعیت
موجود بهره میبردند و محدودیتی هم نبود .از سال  42به
بعد ،محدودیتها زیاد شد.
فضای نشری احمد کســروی چه طور بود؟ کسروی در برابر
بهائیت موضع داشت؟

کسروی ازجمله نویسندگانی بود که مربوط به دهۀ 20
میشد و در زمینۀ بهائیت کتاب چاپ میکرد .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
«پاکدینی» را آورد که مرحوم سراج انصاری کتاب نبرد با
بیدینی را در رد افکار وی نوشت .جنس کار پدر من در
تقابل با امثال کسرویها بود .کتابهای کسروی ممکن
بود که در بعضی محافل روشــنفکرمآب طرفدار داشته
باشد؛ اما در بین بقیۀ مردم از توجه برخوردار نبود .فقط
یک کتابفروشــی در خیابان ری ،کتابهای او را داشت.
کسروی در سال  ،1324از سوی مرحوم نواب صفوی ترور
شد.
از مرحوم نواب صفوی یاد کردید ،از ایشان خاطرهای دارید؟

آن زمان من بچه بودم و  11ســال داشــتم .به یاد دارم
مرحوم عالمه امینی بعد از کودتای 28مرداد در عراق9 ،
جلد از کتاب الغدیر را چاپ کرده بودند .چون چاپهای
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  ،1333مرحوم نواب را ترور کردند.
در دهۀ  ،40جریانی شکل میگیرد و عدهای از انقالبیها مثل
حضرت آقا و برادرشــان و آقای هاشمی و ...بهسمت ترجمه
میروند .لطف ًا از این فضا ،کتابها و افراد شاخص در این حوزه
برایمانبگویید.

در دهۀ  ،40عدهای از انقالبیها بهسراغ ترجمه میروند و
انگار تغییر روش جامعه است؛ چرا که پیش از آن ،لیبرالها
و تودهایها کتاب ترجمه میکردند؛ اما پس از آن ،جامعه و
روند آن مشی انقالبی پیدا میکند.
بخشــی از این جریان به دلیل وضعیت موجود در مصر

و ایستادگی در مقابل اســرائیل بود .کتابهایی هم که
از اخوانالمســلمین وارد ایران شده و مر ّوج مبارزه برای
تشکیل حکومت بر اساس اسالم بودند ،سبب شده بود تا
افکار به آن سمت برود .برای مثال ،ترجمۀ کتابهایی 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 اینگونه کتابها و ترجمهها این بود
که آن زمان ،مرحوم نواب صفوی و دیگر دوستانشان برای
همایشی به مصر سفر کردند که مرحوم کمرهای در جایگاه
شخصیتی علمی در رأس آنها و مرحوم نواب صفوی در
جایگاه شخصیت سیاسی در آن همایش حضور یافتند.
طبیعتاً بهخاطر 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 آلمحمد
(ص) نمیشود باشد و جایی به انحراف کشیده خواهد شد.
مشکلی که اخوانالمسلمین هم دچارش شد.
در آن زمان واکنشهایی که به کتاب آقای هاشــمی شد ،چه
بود؟ چون آن زمان ایران جزء بلوک غرب محسوب میشد و
اسرائیل هم از همپیمانان غرب بود.

کتاب سرگذشــت فلسطین ایشــان در آن زمان ،کتاب
مؤثری بود و تیراژهای خوبی هم داشت و یکی دو بار من
را بهخاطر آن کتاب گرفتند و در کل ،تأثیر خوبی در سطح
جامعه داشت و پرمصرف بود.
پیش از انقالب ،کتابهای ادبی در چه وضعیتی بودند؟ اقبال
عمومی مردم به آنها چطور بود؟

در زمان پیش از انقالب ،ادبیات خیلی در دست بچههای
مذهبی در ســطح باال نبود .آنهایی کــه این کار را در
دست داشتند ،بعضاً وجهۀ دینی هم داشتند؛ اما بهمعنی
خاص مذهبی ،در دست بچه مذهبیها نبود .کتابهای
ادبی در بین مردم از اقبال برخوردار بودند؛ اما نه بهاندازۀ
کتب سیاسی .کتبی هم بود که هم جنبۀ ادبی داشت و
هم جنبۀ سیاسی ،مانند کتابهای جالل آل احمد.
مخاطبین کتب انتشارات دارالکتب از کدام اقشار بودند؟

مخاطبین و خوانندگان کتابهای ما بیشتر کسانی بودند
که تیپ مذهبی داشــتند ،درسخوانده و تحصیلکرده
بودند .البته تیراژها خیلی زیاد نبود .کتابهای خوب دو یا
سه هزار تا چاپ میشد و بعضاً تجدید چاپ هم میشدند؛
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.

کهنهسرباز

در آن ســالها ،منبرهای آقای فلسفی بهصورت مکتوب
درآمد و منتشر شد؛ اعم از کتاب اخالق و آیتالکرسی و...
که کتابهای خیلی خوب و پرمصرفی در زمینۀ اخالقی
و تربیتی و اجتماعی و ...بود .از جمله کتابهای بســیار
مؤثر ،کتابهای شهید مطهری بود .کتاب علل گرایش
به مادیگرایی در مقابله با آن افکار التقاطی که وارد حوزۀ
دینی شــده بودند ،خیلی خوب بــود و جزء کتابهای
پرمصرف بود .همچنین ،از جمله کتابهای پر مخاطب
و پرمصرف ،کتابهای 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 آیتاهلل خامنهای خاطرهای دارید؟

یک بار پدرم به یک عروسی رفته بودند و رهبری از ایشان
میپرسند که شما چند ســال دارید؟ پدرم در پاسخ به
ایشان میگویند« :در این حد بگویم که در مراسم عروسی
پدر شما نیز حضور داشتهام و رهبری میخندند».
ابوی من وقتی در مشهد طلبه بودند ،نزد مرحوم سیدهاشم
جد مادری امام (ره) ،درس اخالق میخواندند.
نجفآبادیّ ،
اخیرا ً سندی پیدا کردیم که منزلی را که مربوط به همسر
پدربزرگم بود و ارثیه او بوده است ،به پدر آقای خامنهای
فروختهبودند.

خود شما رهبری را کجا دیدهاید؟

مــن رهبری را زیــاد دیدهام ،از مشــتریهای ما بودند.
ایندفعه 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

چــاپ کنند .یک روز من به آنجا رفته بودم و حضرت آقا
آنجا بودند .این ماجرا تقریباً مربوط به دهۀ چهل اســت.
آنوقتها انتشارات فراهانی کنار انتشارات آسیا بود .آقای
فراهانی ایشــان را به من معرفــی کردند و گفتند آقای
خامنهای هستند و من با ایشان سال موعلیک کردم.
در روابــط خانوادگی هــم پدرم با پدر آقــای خامنهای
رفت و آمد زیادی داشــتند .به مشهد هم که میرفتیم،
حسینیهای بود که در آن نماز میخواندند .پدرم به ایشان
عالقۀ وافری داشتند.
تصور شما از آیتاهلل خامنـهای 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 برقعهای با هم در وزارت
فرهنگ و دفتر نشر فرهنگ اسالمی همکاری میکردند.
شهید بهشتی قبل از انقالب میخواست یک سری کتاب
تفسیر با همکاری وزارت فرهنگ برای مدارس چاپ کند
که صورت آنها را برای ما فرســتاده بود تا تهیه کنیم و
در مدارس توزیع کنند .در واقع ،شهید بهشتی با وزارت
فرهنگ شاه همکاری میکرد تا کتابهایی به مدارس برود
که ســطح دینی و علمی خوبی دارد .حتی رسالۀ امام را
عنوان درس فقه به مدارس میبردند و به بچهها آموزش
به ِ
میدادند و این حرکتهای فرهنگی بدون ســروصدای
خاصی انجام میشد که تأثیرات خیلی زیادی هم داشت.
شخصیتهای شاخصی که به کتابفروشی شما رفت و آمد
داشتند ،چه کسانی بودند؟

هم شخصیتهای کشوری و هم مراجع بودند .بیشتر با
مراجع و کسانی که در کار تحقیق بودند ،سروکار داشتیم؛
مثل مرحوم ربانی شیرازی و سیدکاظم موسوی.
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من رهبری را زیاد
دیدهام ،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 میکرد تا
کتابهایی به مدارس
برود که سطح دینی و
علمی خوبی دارد .حتی
عنوان
رسالۀ امام را به
ِ
درس فقه به مدارس
میبردند و به بچهها
آموزش میدادند و این
حرکتهای فرهنگی
بدون سروصدای
خاصی انجام میشد که
تأثیرات خیلی زیادی
هم داشت
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ممیزی بیشتر مسئلهای محفلی است
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 اهرمهاییاست 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.

اینطورنیستکهمنمنتقدروندممیزینباشم

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 اتفاق ًا
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 احمدینژاد
هم نیستم ،بلکه
نمایندۀ یک فکر
هستم و از آن دفاع
میکنم
ماهنامۀ شیرازهکتاب
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احمد شــاکری در ابتدای این نشســت ،با اشاره به اینکه
بحث او دربارۀ مســئلهمندی ممیزی در ادبیات داستانی
انقالب اسالمی است،گفت« :اینطور نیست که من منتقد
روند فعلی ممیزی نباشــم و بعید میدانم در میان تمام
جریانهای فکری ،موافقت مطلق با این روند وجود داشته
باشد .البته اشکاالتی که در روند ممیزی وجود دارد ،بخشی
از آن بهخاطر 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 احمدینژاد
هم نیســتم ،بلکه نمایندۀ یک فکر هســتم و از آن دفاع
میکنم».
این پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی در ادامه گفت« :جا دارد
از بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان که کارهای کمفایده
و بیفایدهای انجام میدهد 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
داستانیاست».

ممیزیمسئلۀاولادبیاتنیست؛ممیزیبیشتر
مسئلهایمحفلیاست

او در بخش دیگری از سخنانش گفت« :آن چیزی که من

امروز روی آن بحث خواهم کرد ،مسئلهمندی ممیزی در
ادبیات داستانی انقالب اسالمی است .مقولۀ ممیزی از دیرباز
عنوان
و بهخصوص در سالهای پس از انقالب اسالمی ،به ِ
یکی از مهمترین مســئلههای کتاب و نشر انگاشته شده
است؛ درحالیکه به نظرم ممیزی مسئلۀ اول ادبیات نیست
و بیشتر ،مسئلهای محفلی است که جریانی خاص آن را
دنبال میکند که البته اغراض سیاسی نیز دارد و میبینیم
که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری هم در این زمین
بازیمیکنند».
شــاکری در ادامه گفت« :لزوماً ممیزی مسئلۀ اول تمام
نویســندگان پس از انقالب اسالمی نیســت و در طول
این ســالها ،فراز و نشیبهای متعددی داشته و میتوان
دورههای خاصی را دید که ممیزی برایشــان مسئله بوده
است .البته در طیفهای مختلف ،این مسئلۀ مهمی نیست
و فقط برخی طیفها 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 اهرمهایی است و از همین
رو ،ممیزی را باید ضمن جریان شبهروشنفکری بحث کرد
و در این بحث ،طرف من جریان شبهروشــنفکری است
و من درحالی مدافع ممیزی هســتم که رمان اول خودم
ممیزی شده است .به منظور رسیدن به خواستههای جریان
روشنفکری در حوزۀ ممیزی باید تمام اضالع آن بررسی
شود».

ممیزی بیشتر مسئلهای محفلی است
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اصل دعاوی ممیزی
را اگر جستوجو کنیم،
به مخالفت با اصل
این قانون میرسیم
و ریشههای این
مخالفتها به مخالفت
با حاکمیت شرع و
فقه جعفری و حمایت
از تفکر سکوالر باز
میگردد

ریشههای مخالفت با ممیزی به حاکمیت شرع
و حمایت از تفکر سکوالر باز میگردد

این پژوهشگر عرصۀ ادبیات داستانی گفت« :بحث ممیزی
بحث قانون و قانونپذیر است و طرفی که آن را نمیپذیرد،
در حقیقت ،قانون را نپذیرفته است .اصل دعاوی ممیزی
را اگر جســتوجو کنیم ،به مخالفــت با اصل این قانون
میرســیم و ریشــههای این مخالفتها به مخالفت با
حاکمیت شرع و فقه جعفری و حمایت از تفکر سکوالر
باز میگردد».
او اضافه کرد« :هر نظری دربارۀ ممیزی میخواهیم مطرح
کنیم ،باید بحث فقهی روی آن انجام شود؛ زیرا ما جامعهای
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 میدهند .در
بررسی آثار ،جریان شبهروشــنفکران دیده میشود که
اشارۀ این گروه به برخی مسائل فرعی در حوزۀ ممیزی ،به
شبهاتی به اصل ممیزی باز میگردد و این جریان هیچگاه
در جایگاه دفاع از ممیزی ،دولتها را مسئول جلوگیری از
انتشار آثار سیاهنما و خالف عفت ندانسته است».

نویســندههایی که بدون ممیزی در خارج از
ایران کتاب منتشر کردهاند ،چه توفیقی کسب
کردهاند؟

شاکری گفت« :نویسندههایی که در آن سوی مرزها بدون
ممیزی ،اثر منتشر کردهاند ،چه توفیقی در تعالی ادبیات
داستانی ما داشتهاند؛ درحالیکه جریان شبهروشنفکری
فریاد واویال سر میدهند که ممیزی مانع رشد ادبیات ما
عنوان اهرم
شده است .تردیدی در این نیست که ممیزی به ِ
بازدارنده ،درصدد دفع اموری از ادبیات داستانی است که
حداقلها را در ادبیات داستانی غیرمضر تأمین میکند».

جریان شبهروشنفکری بهدنبال تقدسزدایی و
ترویجتفکرسکوالراست

این نویســندۀ ادبیات داســتانی در ادامه گفت« :جریان
شبهروشنفکری در طول این 40سال ،در تقابل با ممیزی ب ه
دنبال چیست و این سؤال مهمی است که باید به آن پاسخ
داده شود .جریان شبهروشنفکری بهدنبال تقدسزدایی و
ترویج تفکر ســکوالر است .تجربه نشان داده است مسیر
ادبیات داســتانی آرمانی در جریان شبهروشــنفکری از
نفی و ضعف ممیزی میگذرد که دست به سیاهنمایی و
تقدسزداییزند».
وی افزود« :نســبت ممیزی با هندســۀ معرفتی ادبیات
داستانی چیست؟ ما کجای ادبیات را درست کردهایم که
میخواهیم ممیزی را اصالح کنیم؟ من که اینجا نشستهام،
کتابی با محوریت فلسفۀ داستان تولید کردهام؛ ولی جریان
شبهروشنفکری کجا آثاری با این موضوع تولید کرده است؟
خوب است آقای یزدانیخرم 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،
عنوان
نمیتوان به آن پرداخت و جریان شبهروشنفکری به ِ
جریان منتقد ممیزی ،هیچگاه به فلسفۀ داستان نپرداخته
است».

واژه ممیزی ابداع مدیران جمهوری اســامی
است

در ادامۀ این نشست ،مهدی یزدانیخرم گفت« :همین که
بعد از ســیواندی سال ،جمهوری اسالمی این ضرورت را
عنوان منتقد ممیزی دعوت
لمس کرده است که از من به ِ
کند تا دربارۀ این مسئله حرف بزنیم ،جای امیدواری است؛
زیرا تا سالهای قبل همین کار ممکن بود منجر به برکناری
وزیر یا مدیرکل شود».

جریان
شبهروشنفکری
بهدنبال تقدسزدایی
و ترویج تفکر سکوالر
است .تجربه نشان داده
است مسیر ادبیات
داستانی آرمانی در
جریان شبهروشنفکری
از نفی و ضعف ممیزی
میگذرد که دست
به سیاهنمایی و
تقدسزداییزند

ما کجای ادبیات
را درست کردهایم که
میخواهیم ممیزی
را اصالح کنیم؟ من
که اینجا نشستهام،
کتابی با محوریت
فلسفۀ داستان تولید
کردهام؛ ولی جریان
شبهروشنفکری کجا
آثاری با این موضوع
تولید کرده است؟ خوب
است آقای یزدانیخرم
پاسخ دهد و حداقل نام
یک کتاب را ببرد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
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نگاه فرهنگی جمهوری اسالمی نزدیک نگاه
شوروی سابق است
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 میکرده
است ،این واژه را
جایگزین سانسور
کردهاند .جمهوری
اسالمی نگاهی
نزدیک به شوروی
سابق در فرهنگ دارد

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 میکرده اســت ،این واژه را جایگزین سانسور کردهاند.
جمهوری اســامی 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 آرمانگرایی است».

آثار منتشرشده در کشورهای دیگر ،توفیقی
کسبنکرد

جمهوری اســامی به پرورش نویسندههای
رانتخوار کمک کرد

سانسورنشانۀترساست

این نویســنده در بخــش دیگری از ســخنانش گفت:
«جمهوری اسالمی در برابر مفهوم کالسیک نویسنده با
پرورش نویسندههای رانتخوار و بودجهگیر 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 نمیدهد و در کشور ما ،همین که
به فرهنگ اهمیت داده میشود ،جای خوشبختی است».

آثار تولیدشده از سوی سورۀ مهر ،فاقد ارزش
ادبی است

یزدانیخرم:
«ممیزی موجب
محدودشدن فکر
میشود و معتقدم
سانسور نشانۀ ترس
است .اگر سانسور
از جمهوری اسالمی
حذف شود و مانند
همه جای جهان،
دادگاههای رسیدگی
به تخلفات بر پا شود،
اتفاقی نخواهد افتاد».
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وارد میکند».

او در ادامه ،با انتقاد از حوزۀ هنری و انتشــارات سورۀ مهر
گفت« :حوزۀ هنری و انتشارات سورۀ مهر که  40سال است
بودجهها 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 آنها فاقد ارزش ادبی است».
یزدانیخرم گفت« :ادبیات فرمایشــی در هیچ جای عالم،
هیچگونه توفیقی نداشته است .سانسور در  40سال قبل و
در حکومت قبلی [اشاره به دولت نهم و دهم] ،صدماتی به
نویسن دهها وارد کرده است .امری بهنام سانسور در جمهوری
اسالمی ،حدود  40ســال است که هزینهساز بوده است.
نویســنده اثری مینویسد و طبیعتاً بازخوردهایی خواهد
داشت .چه کسی به خود اجازه میدهد به ساحت فکری
نویسنده ورود کند و برای او تکلیف تعیین کند».
وی افزود« :من منکر وجــود گونهای بهنام ادبیات انقالب
اسالمی نیســتم و میگویم ادبیات انقالب اسالمی وجود
دارد؛ اما معتقدم در اقلیت ،بهسر میبرد و در برابر ادبیات
انقالب اســامی ما ،ادبیات ضدانقالب اسالمی را مطرح
نمیکنیم ،بلکه از ادبیات فارسی سخن میگوییم و حرف
من این است که نظارت ،بزرگترین ضربه را به امر خالقه

این نویســندۀ ادبیات داستانی گفت« :چرا باید سانسور را
کنار بگذاریم؟ زیرا معتقدم سانسور به وجود آمد که جلوی
نگاههای 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 غیرفارسیزبان،
موفقنشود».
او اضافه کرد« :با بهقدرترســیدن 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 میشود و معتقدم سانسور نشانۀ
ترس است .اگر سانسور از جمهوری اسالمی حذف شود و
مانند همه جای جهان ،دادگاههای رسیدگی به تخلفات بر
پا شود ،اتفاقی نخواهد افتاد».

دولت در موضع سانسور ،بالتکلیف است

یزدانیخرم گفت« :بعد از گذشت بیش از  30سال 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
بهزعم شما ،شبهروشنفکر تولید شــده است .در موضع
سانســور ،من حس میکنم که دولت بالتکلیف شده و با
گسترش رسانهها ،دیگر سانسور کارکردی ندارد و اگر قرار
است ترور تفکری صورت گیرد ،باید فکر دیگری کرد».

بهیادندارمنویسندهایدرکشور،امنیتاخالقی
را به خطر انداخته باشد

وی افزود« :من معتقدم سانسور بهزودی فرو خواهد پاشید؛
اما برای من و نویسندگان بایدها و نبایدها موضوعیت ندارد.
سانسور رفتاری تحدیدکننده و ضد اولین حقوق فردی هر
نویسنده با هر نگاهی است .من به یاد ندارم نویسندهای در
این کشور ،امنیت اخالقی را به خطر انداخته باشد .آنقدر
که جمهوری اسالمی برای سانسور ،هزینۀ مالی و معنوی
کرده ،برای هیچچیز 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 آنها نویسنده نیستند و بخشی از آنها را
مترجمها و مانند آنها تشکیل دادهاند».

دیده شوید!
سازمان آگهیهای شیرازه آغاز به کار کرد
داخل جلد روی مجله

 5/000/000ریال

صفحه مقابل داخل جلد از سمت روی مجله

 4/500/000ریال

صفحه  2تا قبل از صفحه شناسنامه

 4/000/000ریال

پشت جلد

 7/000/000ریال

داخل جلد پشت جلد

 4/000/000ریال

صفحه مقابل داخل جلد از سمت پشت مجله

 3/500/000ریال

صفحات داخلی هر صفحه

 3/000/000ریال

صفحات داخلی یک دوم صفحه

 1/600/000ریال

صفحات داخلی یک چهارم صفحه

 1/000/000ریال

صفحات داخلی هر کادر

 150/000ریال( هر صفحه  8کادر)

ب
کتا

با دامنۀ توزیع کشوری
تلفن تماس021-66980422 :

ب
کتا
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