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میتوانسرگذشت2000-2500سالترجمهدرکشوری

300صفحهای نوشتهای طی شاید، و باید که آنطور را،

گزارشکرد،اینگونهپاسخمیدهد:اینکتاب»دربهترین

حالتفقطمیتواندبهمنزلۀدرآمدیبرتاریخترجمهدرایران

باشد،یاترسیمخطوطکلِیتقشۀمطالعاتآنبهشمارآید«

)ص9(.بنابراینخیالخوانندهازآغازآسودهمیشودکه

نبایدازاینکتابانتظارتحقیقیجامعاالطراف،مفّصلو

کاملداشتهباشد.نویسندهحصولچنانتحقیقیراموکول

ارزیابی و آنها اصل با شده ترجمه آثار تمامی مطابقۀ به

مجموعترجمههامیداند؛واینالبتهکاریکیدونفرنیست.

در10صفحه دیباچهای با که ایران، در ترجمه تاریخ

از ب
ّ
مرک یک هر دارد، اصلی بخش سه میشود، شروع

چندینفصل.بهدنبالبخشهایسگانه،بهچندصفحةذیل

باعنوان»گاهنامۀترجمهدرایران«برمیخوریم،شاملرئوس

کلیتاریخایرانازوروداقوامآریاییبهاینسرزمیندرهزارۀ

دومپیشازمیالدوتشکیلدولتهایمختلفگرفتهتاحملۀ

اعرابدردهۀدومازنخستینسدۀهجری،وسپستااواخر

اینچند قرنچهاردهمهجری. نیمههای در قاجار عصر

صفحهنهبرایبیاناجمالیادوارتاریخیایران،بلکهبهمنظور

ترسیمچهارچوبهاییزمانیاستکهترجمهها،بهتوالی،

درمتنشرایطومقتضیاتآنصورتگرفتهاست.کتاببا

از موجود ترجمههای از نمونه چند حاوی »پیوستی«

قدیمترینایامتاپایانعهدقاجار،ونمایهایمفصلازاعالم

کتابخاتمهمییابد.بدیهیاستکهدلیلنپرداختنبهروند

ترجمهازآغازعصرپهلویبهبعد،گستردگیوکثرتآثار

ترجمهشدهدرایندورهاستکهبایدجداگانهبهآنپرداخت

ونهیک،بلکهچندینجلدکتابدربارۀآننوشت.

بخشاولباعنوان»ترجمهدرایرانباستان«بهوضعیت

ترجمهومعرفیآثارترجمهشدهدرعصرپیشازمادهاو

دورانسیطرۀایناقوامبرایرانتازمانبرافتادنساسانیاندر

دهۀدومازسدۀاولهجریمیپردازد.بخشدوم»ترجمهدر

ایراِنپسازاسالم«مشتملبربررسیروندومقدارآثار

ترجمهشدهازنخستینسدههایپسازاستقراراسالمدر

به
ً
ایرانتادورههایافشاریهوزندیهاست.بخشسومتماما

»ترجمهدرعصرقاجار«اختصاصیافتهاست.بخشدوم،

بهترجمه
ً
دوبرابِربخشاولوبخشسوم،بااینکهمنحصرا

مالحظهای قابل اندازۀ به میپردازد، واحد دورۀ یک در

بخشهای
ِ
طوالنیترازبخشدوماست.اینتفاوتدرحجم

ِسگانهنشاندهندۀحجمترجمههاوگستردگیاحتیاجبه

ترجمهدرهریکازسهمقطعزمانیاستکهموردبررسی

قرارگرفتهاست.

نویسندهدرطولتمامگزارشهایخود،هرجابهنشانهای

ازنقلمطلبیاززبانیبهزباندیگربرمیخورد–چهمکتوب

چهشفاهی-لفظ»ترجمه«رابهکارمیبرد؛اگرهمعبارت

»ترجمۀشفاهی«رابهکارببرد،تفاوتآنبا»ترجمۀمکتوب«

بهلحاظتکنیکهاومقتضیاتهریکازایندوگونهترجمه

چندانموردنظراونیست.سبباینبیالتفاتیبهمتمایز

کردنترجمۀمکتوبازترجمۀشفاهی)یاترجمانی،دیلماجی،

یاترجمۀهمزمان(ایناستکهنویسنده،ترجمهرابهعنوان

«یا»هنر«،باتوجهبهشیوههاوشرایطآن،بررسی
ّ
یک»فن

نمیکند؛وهمینرویکردخاصاستکهکارآذرنگرااز

نظری دیدگاههای از ترجمه سرگذشت به که تحقیقاتی

گوناگون،فرضیههایمختلف،تحولدرروشها،شگردهای

ترجمهوانواعواقسامآن،ومعیارهایسنجشخوبیوبدِی

ترجمههاپرداختهاند،جدامیکند.

بهترجمهمیتواناززوایایمختلفنگاهکردکههرکدام

ازآنهاترجمهرادریکیازکاربردهایشبررسیمیکند.از

آنجاییکهترجمهمیتوانددرچندحوزهمناسبتپیداکند،
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افرادمختلفباگرایشهایگوناگونممکناست،حسب

و نقشها و کنند بررسی را آن خود، عالقۀ مورد حوزۀ

،برجستهسازند.شایدبتوان
ً
قابلیتهایآنراارزیابیو،احیانا

گفتکهترجمهدرچهارعرصهیاحوزهحضورخودرانشان

میدهد:

1. در عرصۀ زبان و ادبیات.گزارشهاحکایتازآندارد

کهتاحوالِیقرننوزدهمدرمغربزمین،برایتجزیهوتحلیل

ازترجمهبهرهمیگرفتند؛یعنینخستبخشی
ً
آثارادبیغالبا

ازیکرمانیااثرمنظومیامنثورادبیدیگررابهزبانیدیگر

برمیگرداندندوآنگاهبهبررسیمختّصههاوکیفیاتبالغی،

هنریوبدیعیآنمبادرتمیکردند.درواقع،ترجمهاغلب

ابزارتتبعدرآثارادبیبود.حدسنگارندهایناستکهاین

اللغۀ فقه کارشناسان و ادبا میان در نباید تحقیق از شیوه

هنگام به رادویانی ،
ً
مثال باشد. بوده بیسابقه فارسیزبان

تألیفترجمانالبالغهورشیدالدینوطواطدرتألیفحدائق

الّسحر،کهبسیاریازمثالهایخودرااززبانعربینقل

میکنند،درجاهاییبراینشاندادنظرائفشاهدهایمثال

خود،ازترجمهبینیازنبودهاند.درکشفالمحجوبجالبی

هجویرینیزازازابزارترجمه،بهمقیاسیمحدود،بهرهگیرِی

مشابهیشدهاست.

2. در عرصۀ آموزش زبان های خارجی.دراینعرصه،از

ترجمهبهعنوانوسیلهایبرایتدریسالسنۀخارجیاستفاده

میشود.اینجا،ترجمهدرواقعفینفسههدفنیست،بلکه

وسیلهایاستبرایرسیدنبهمقصودیدیگر.سالهایسال

به درغربنخستینروشتدریسزبانخارجیمعروف

ترجمه«1بود.طبقاینروش،دستوروقواعد روش»گرامرـ

بهکمکترجمهصورتمیپذیرفت.
ً
یکزبانبیگانهاساسا

زبانآموز مادرِی زبان به اول پاراگراف، یا یکجمله متن

ترجمهمیشدوسپسنکاتصرفیونحویزبانخارجیو

تفاوتهایآنبازبانمادریاوتدریسمیشد.وقتیبهاین

طریق،زبانآموزباقواعدزبانخارجیآشنامیشد،میبایستی

همانمتنترجمهشدهرا،بدونآنکهبهاصلآننگاهکند،با

استفادهازقواعدوواژگانیکهآموختهبود،بازبنویسد.دراین

شیوۀتدریس،بهیکیازنقشهایاصلیزبانخارجیکه

1 Grammar�Translation Method.

هماناتکلمبهآناستالتفاتچندانینمیشد.عنصراصلی

همانطورکه ومسلطدرکالسهایزبانترجمهبود،منتهاـ

اشارهشدـنهبهعنوانوسیله،بلکهبهعنوانیکابزار.باب

شدِن»روشمستقیم«2ورواجسریعآندردهههایآغازین

ـ »گرامر کهنۀ روش مقابل در بود واکنشی بیستم، قرن

ترجمه«.

کاربردیازترجمهکهباکاربردآندرتدریسزبانهای

خارجیشباهتیدارد،ولیباآنیکینیست،استفادهازاین

بهزبانیغیراززبان ابزاردرتعلیممتوندرسیاستکه

مادریمحّصلنگاشتهشدهاست؛مانندوقتیکهدرکالس

،ازفارسیبرایتدریسادبیاتعربیا
ً
هایدانشگاه،مثال

مطالعۀمتونانگلیسیدرحوزههایمختلف)ادبیات،فلسفه،

ادیانوعرفانوامثالهم(استفادهمیشود.درچنینمواردی،

یاددادنخودِزبانعربییاانگلیسی،بهمعنایاخّص،منظور

نظرنیست،بلکههدفتفهیممطالبیمنظومومنثوراستکه

بهمنظور اینزبانهانوشتهشدهاست.استادمتونگاه به

تفهیم

دقیقتِرتلمیحاتگوناگونوظرافتهایاشعارعربی،یاباز

ترجمه به احادیث و آیات کژفهمی از دانشجویان داشتن

متوسلمیشود.

3. عرصۀ تحقیق در معنا و شرایط ترجمه و روش ها و 

انواع آن.تخصصیترینکارهادرزمینۀترجمهدراینعرصه

و وشرایط ترجمهچیست 
ً
اصال اینکه میگیرد: صورت

ضوابطشکداماست؟چهکارهابایدبشودوچهکارهانباید

و شباهتها با چیست؟ تألیف با ترجمه تفاوت بشود؟

عناصر کرد؟ باید چه هدف و مبدأ زبانهای تفاوتهای

ساختاریوواژگانیکهدرزبانمبدأهستودردیگری

نیستتکلیفشچیست؟اختالفاتفرهنگیکهدردوزبان

منعکساستچهمسائلیراپیشمیآورند؟چندگونهترجمه

میخورد؟ مقاصدی چه دردِ به آنها از یک هر و داریم

تحت »ترجمۀ کلمه«، به کلمه »ترجمۀ چون ترجمههایی

اللفظ«،»ترجمۀآزاد«و»ترجمهوتألیف«بهچهمعناونقش

وکاربردهرکدامچیست؟ترجمهراچگونهبایدآموخت؟

بهخالقیت ترجمه در »هنر«؟ یا است »
ّ
»فن ترجمهیک

2   Direct Method.
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مترجمنیازاستیانه؟ترجمهراچگونهبایدارزیابیونقد

کرد؟مقصوداز»امانتدرترجمه«چیست؟وپرسشهای

متعدددیگریازایندست.همانطورکهمالحظهمیشود،

دراینعرصهنفسترجمهبهعنوانیکفعالیتمطرحاست،

وهنوزرسالتیبرایآندرنظرگرفتهنشدهاست.کالسهای

درسترجمهکهدرچنددهۀاخیردردانشگاههاودربعضی

متمرکزدرهمینحوزه
ً
مراکزدیگربرگزارمیشود،عمدتا

است.

4. در عرصۀ ارتباطات.ترجمهدراینعرصهابزاریبرای

میتواند که است دیگر زبان به زبانی از اطالعات انتقال

بهطورکتبییاشفاهیاجراگردد.بدیهیاستکهچوناین

انتقالدوسویهدارد،یعنیهمیشهدهندگانیوگیرندگانیدر

آننقشدارند،محتواودرونمایۀاینانتقالتابعگرایشهای

افراد این اینکهحوزۀعالئق به افرادیاست.بسته چنان

چیست،محتوایانتقالتفاوتخواهدکرد.اگرطرفیناهل

سیاستیاتجارتباشند،مطالبیکهترجمهمیشوددراین

دوموضوعخواهدبود؛چنانچهادیبانوشاعرانمتقاضی

کسباطالعاتازهمتایانخوددرزبانهایدیگرباشند،

است طور همین کرد. خواهد فرق ترجمه درونمایههای

وضعیّتدیگرقشرهاباگرایشهایعلمی،هنریوفرهنگی

خاصخود.دراینعرصه،مهمتریندلمشغولیجابهجایی

اطالعاتازیکگروهزبانیبهگروهزبانیدیگراست.حال

کسیکهقدمبهمیدانمیگذاردتاتحقیقکندکهدرطول

تاریخیکملتاینجابهجاییهاتوسطچهکسانیودرچه

جابهجاشدهچهبوده،انگیزههاو
ّ
نقاطیصورتگرفته،مواد

مقاصداینجابهجاییچهبودهوچهنتایجیازآنحاصل

شدهاست،بهتاریخترجمهمیپردازد؛واینکاریاستکه

آقایآذرنگوجهۀهمتخودقراردادهاست.بااینکهاو

دستیدرترجمهداردوتاکنونچندینترجمۀموفقداشته

برنقشارتباطی
ً
است،معذلکدرتاریخترجمۀخوداساسا

متمرکزبودهاست.اگرهمدرجایجایاثرخوداز
ّ
اینفن

کّموکیفترجمههایاروشهایآنحرفیبهمیانآورده،

اشاراتیجنبیوگذرابودهاستولزومیهمنداشتهکهبه

اینقبیلمطالببپردازد.برایاواینمهمبودهکهترجمهتا

چهمیزاندرپیونددادنگروههایزبانیمختلفدرقلمرو

ایرانبزرگبایکدیگر،وبااقواموملیتهایغیرایرانیدر

طولقرون،نقشداشتهاست.او،براساسهمیندیدگاه،در

»دیباچۀ«کتاب،ترجمهراوسیلۀ»انتقالفرهنگی«میداند.

چنینانتقالیتابعنیازهایجامعهاست.باتوجهبهچنین

نیازی،ترجمههابازمینۀفرهنگیـتاریخیجامعهرابطهای

پیدامیکند)ص10(.
ّ
تنگاتنگوالینفک

مطلبیکهجایبیانشاینجاستایناستکهترجمهنه

تنهابهدادوستدفرهنگیمیانملتهاواقوامکمکشایانی

میکند،برزبانهایمقصدیاهدفهمبهدرجاتمختلف

تأثیرمیگذارد.شمارقابلمالحطهایازترکیباتوعبارات،

حتیواژههاینوظهور،درفارسیناشیازترجمههاییاست

کهطّیسالهااززبانهایدیگربهاینزیانشدهاست.این

سنختأثیرپذیرِیزبانفارسیقصۀامروزودیروزنیست؛از

زمانورودعرببهایرانزمینو،سپس،هجوماقوامتاتارو

بازبانهای ایرانیان باآشنایی ترکو،در150سالاخیر،

اروپایی،فارسیمتأثرازاینزبانهابودهاست.یکیازعلل

متفاوتشدِندورهایازدورۀدیگروامگیریهایآگاهانهو

غیرآگاهانۀمترجمانازمتونیاستکهبهفارسیبرگرداندهاند.

قرآن،آثار ترجمههای بهویژه فارسی، کالسیک متون در

مشهوداست،چهدرسطح
ً
تأثیرپذیریفارسیازعربیکامال

و نشریات در که سالهاست نحو. سطح در چه واژگان

شاهد فارسی، به شده ترجمه آثار در 
ً
مخصوصا کتابها،

مفرداتوترکیباتیهستیمکهدرادوارپیشینسابقهندارد.

اینمهمانهایتازهواردازطریقیکیازانواععملیکه

»گرتهبرداری« را آن )1394 )د.بهمن نجفی ابوالحسن

نقطهنظر؛رویکرد؛ )مانند مییابند راه فارسی به میخواند

رهیافت؛فرافکنی؛ماهیپرورشی؛درسطحجهانی؛دررابطه

با؛بستۀپیشنهادی؛تولیدناخالص؛بیتفاوتی؛اشکتمساح؛

متحده؛ سپید؛ایاالت شعر آزاد؛ بینالمللی؛شعر های آب

تصمیمسازی؛و ساختن؛ پول گرفتن؛ حمام گرفتن؛ دوش

دههابلکهصدهاموردمختلفدیگر(.اینهاالبتهغیرازانبوه

اززبانهایدیگربهفارسی
ً
واژههاوعباراتیاستکهعینا

واردشدهاند.بدیهیاستکهاین»عناصرنفوذی«کمیابیش

تغییر
ً
چهرۀزبانفارسیو،بهتبَعآن،نظمونثراینزبانتدریجا

دادهوخواهدداد.
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باری،آقایآذرنگدرحالیاینکارعظیموخطیررابه

عهدهگرفتهکهاسنادومدارکمربوطبهایرانباستانتاقرن

آنهادسترسی تمامی به او یا بوده اندک اولهجریبسیار

نداشتهاست.اسنادموجودبرایسهچهارقرنبعدهمچندان

چشمگیرنبودهاست.ولیهرچهبهدورانمعاصرنزدیک

برعکس مییابد. افزایش شده ترجمه آثار شمار میشود

مدارک کمبود با آذرنگ که ایران تاریخ آغازین دورههای

روبهرواست،ازنیمههایعصرفرمانرواییقاجاریهتازمان

زیادبودهوازایننظر
ً
انقراضآنها،آثارترجمهشدهنسبتا

آذرنگدرتنگنانبودهاست.

مقدار که میکرده اقتضا آذرنگ آقای تحقیق ماهیت

بالنسبهزیادیمطالبتاریخیدرکتابخودبگنجاند،که

ربطیبهترجمهندارد.درجاینمطالببرایآناست
ً
ظاهرا

اجتماعیوفرهنگیهردوره کهمیخواستهشرایطسیاسیـ

راکهترجمههادربافتآنهاصورتگرفتهترسیمکندتانشان

دهدآنترجمههادرخألوبدونالزاماتیامقتضیاتسیاسی،

اجتماعیوفرهنگیهردورهانجامنگرفتهاست.یکیاز

وجوهجالبوسودمندکارآذرنگایناستکهبهاستناد

مدارکمتعدد،نشاندادهاستکهدرطولتاریخ،بهویژهدر

ما،درحوزههایعلمی،
ّ
دوقرناخیر،چهمایهوتاچهحد

بهواسطۀ دیگر حوزههای بسیاری و ادبی حتی فنآوری،

ترجمهمدیوندیگرملتهاهستیم.بیتردیدهمانملتهانیز

بهنوبۀخودازبسیاریجهاتمدیونیکدیگرند،ومدیونما

نیز.آذرنگهمدرجایجایگزارشخودبرنقشترجمهدر

بشری معارف تمامی گسترۀ در بینالمللی ستدهای و داد

تأکیدمیکند.

پیشتر،تنیچندازپژوهشگرانعالقهمندبهسرگذشت

ترجمهدرایرانبهکارهاییدرابعادیبسیارمحدودترازکار

آقایآذرنگ،دستزدهبودند.مانندایرجپارسینژادکهدر

به اروپایی زبانهای از »ترجمه عنوان با مقالهای 1387

فارسی«دردائرةالمعارفبزرگاسالمی)ج15(نشرکرد؛

که نوشت انگلیسی به مقالهای نیز حکاک کریمی احمد

ترجمۀآنزیرعنوان»تاریخچۀترجمهدرایران«درمجلۀ

مترجم)تابستان1378(منتشرشد.کارهایپراکندۀدیگری

آنجاصورتگرفتهبود،ولیتحقیق اینجاو ازایندست

آذرنگتاکنونمفصلترینترینتالشبرایعرضۀگزارشی

تاریخترجمۀ
ً
ازسرگذشتترجمهدرایرانبودهاست.یقینا

دمبسوطتریدر
ّ
ایشانآغازمبارکیاستبرایکارهایمتعد

آینده.مطمئنمکهپژوهشگرسختکوشمانپیگیِرکارخواهد

بودوطرحهاییراکهدرذهنپروردهاستدنبالخواهدکرد،

وهمچنانکهتاریخترجمهرابامجلۀمترجمدرمشهدآغاز

کرد،اکنونهمکهایننشریۀارجمندپسازوقفهایدوساله،

خوشبختانهبازگشایشیافتهاست،بانگارشمقاالتیدیگر

درهمینحوزهمجلۀیادشدهرا،پُرباراست،پُربارترخواهد

باید شد، گفته نوشتار این آغاز در که نمود.البته،همچنان

اذعانکردکه،باتوجهبهگستردگِیکار،انجامتمامیاینمهم

رانمیتوانازآقایآذرنگتوقعداشت،ولیمیتوانازاو

الهامگرفتوازتجربههایشسودجست.وسعتوتنوع

موضوعکتابایشانایجابمیکندکهبهمنظورپیگیریو

تکمیلآنچندیننفرکارشناس،ازتاریخدان،باستانشناس

وزبانشناسگرفتهتامترجموافرادآشنابهفرهنگهاو

زبانهایمختلفطبقپروژهایجامعبایکدیگرهمکاری

کنند.
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