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ایبنا

پنل «ترجمه و توسعه فرهنگی» برگزار شد؛

مصباحیان: انتخاب متن در ترجمه معاصر باید بر اساس بحران هاي کنونی باشد/ کژکاري هاي ترجمه

29 اردیبهشت 1400 ساعت 8:00

مصباحیان گفت: در ترجمه معاصر، انتخاب متون باید بر اساس بحران هاي کنونی باشد و وضع موجود به صورت رادیکال و ریشه اي در آن نقد شود.

به گزارش خبرگزاري کتاب ایرانخبرگزاري کتاب ایران (ایبنا)(ایبنا)، نخستین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي نشر 28 اردیبهشت با همکاري دانشگاه علم و فرهنگ و انتشارات جهاد دانشگاهی به صورت آنالین برگزار شد و پژوهشگرانی از 11 کشور دنیا در این کنفرانس

مشارکت کردند. از این میان 21 اثر براي سخنرانی در قالب پنل هاي مختلف و 41 اثر براي سخنرانی فردي در این کنفرانس پذیرفته شدند. در این برنامه پنج پنل علمی برگزار شد که سه پنل به زبان فارسی و دو پنل به زبان انگلیسی بود.

 

سیدحسن اسالمی اردکانی در سخنرانی خود را با موضوع «کژکاري هاي ترجمه در آثار دانشگاهی» ارائه کرد و گفت: مقصود من از کژکاري در اینجا بحث هاي فنی و اشتباهات مترجمان که به تحریف متن می انجامد نیست؛ بلکه کارهایی است که

ناخودآگاهانه رخ می دهد و به متن و محتوا آسیب می زند.

او ادامه داد: من طی سال هاي گذشته ترجمه هاي زیادي را دیدم که حاصل آن کژکاري است. نویسنده همواره انتظار دارد مترجم وفادار به متن باشد، اما گاهی حذف منابع اصلی متن توسط مترجم می تواند منجر به کژکاري در ترجمه شود.

 

او افزود: گاهی کتاب هایی ترجمه می شود که علی رغم اینکه کتاب بسیار خوب است اما در انتهایش هیچ کتابنامه اي ندارد اما هنگامی که به متن اصلی کتاب مراجعه می کنیم می بینیم که 16 صفحه فقط به منابع اختصاص دارد! بنابراین حذف

مقدمه، کتابنامه، سپاسگزاري ها، معرفی نویسنده  و ... از دیگر کژکاري ها در ترجمه یک کتاب است.

اسالمی اردکانی با بیان اینکه گاهی هم مترجم یا مترجمان مقاالتی را از منابع مختلف گردآوري و در قالب یک کتاب منتشر می  کنند و حتی توضیحی هم در مقدمه کتاب نداده اند! گفت: مصداق دیگري از کژکاري این است که مترجم یا نویسنده

مقاالتی را انتخاب می کند و بعد می نویسد اقتباس و تالیف! چون وقتی کتاب ترجمه و تالیف است من نمی دانم کدام بخش توسط مترجم نوشته شده یا نه! این ادبیات ترجمه و تالیف که متاسفانه باب شده است اساسا معنی ندارد!

این مدرس دانشگاه افزود: گاهی هم مترجم یا مترجمان یک متن قدیمی را که ویراست هایی هم دارد دوباره با ویراست جدید منتشر می کنند. گاهی ممکن است کتاب کالسیکی باشد که گذر زمان آن را کهنه نمی کند اما برخی از کتاب ها تاریخ

مصرف دارند و بعد از سال ها دوباره ترجمه می شوند!

او با اشاره به اینکه عنوان اصلی اثر نیز گاهی توسط مترجم دگرگون می شود در حالیکه عنوان کتاب ویترین کتاب است توضیح داد: مولف آگاهانه این عنوان را انتخاب می کند اما با اشتباه مترجم این عنوان عوض می شود!  زمانی هم وجود دارد که

تمامی این کژکاري ها با هم جمع می شود و ملغمه اي از اشکاالت را به وجود می آورد.

به گفته اسالمی اردکانی، گاهی مشخص نیست کتابی ترجمه است یا تالیف! مشاهده می شود که مترجم یک فصل یا دو فصل از یک کتاب را برمی دارد و به اثر خود اضافه می کند. این شیوه پسندیده نیست.

وظایف مترجم در مقابل خود و مخاطبوظایف مترجم در مقابل خود و مخاطب

علی اکبر عبدل آبادي استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگري از این نشست درباره «نگاهی به اخالق ترجمه از نظرگاهی وظیفه گرایانه» سخن گفت و افزود: مراد من از واژه ترجمه معنی فرایندي ترجمه است نه

متن مترجم! بنابراین در سخنرانی من فرایند ترجمه کردن مورد نظر است و چون ترجمه عمل ارادي است مشمول همه احکام اخالقی واقع می شود و از این رو باید درباره اخالق ترجمه سخن بگوییم.

او ادامه داد: داوري هاي پیشینی و پسینی را می توان درباره ترجمه داشت اما من از منظر وظیفه نگري اخالقی به وظایف مترجم در مقابل خویشتن و مخاطبان آن بپردازم. مراد من از وظیفه عمل درست یا درست ترین عملی است که شخص آن را

انجام می دهد به نحوي که هر شخص دیگري در هر وضع حالی بتواند آن را انجام دهد.

 

این استاد دانشگاه درباره اهم وظایف اخالقی مترجم در مقابل خویشتن توضیح داد: کسب آگاهی و معلومات الزم درباره ترجمه سلیم، کسب مهارت الزم درباره فنون ترجمه سلیم و آشنایی و تخصص در موضوعی که قصد ترجمه آن را دارد از

جمله این موارد است.

به گفته او، از جمله وظایف مترجم در مقابل مخاطبان نیز می توان به التزام به قاعده زرین به ویژه در صورت سلبی آن که الزام آوري آن بیشتر است اشاره کرد؛ بدین معنی که چنان ترجمه نکن که به صورت عقالنی اراده کنی که دیگران مانند تو

ترجمه نکنند!

او در توضیح بیشتر گفت: اگر مخاطب از خیر خواندن ترجمه بگذرد این مشخص است که اخالق ترجمه رعایت نشده است. همچنین اتخاذ روش صحیح براي ترجمه دیگر وظیفه مترجم است.

 

عبدل آبادي با اشاره به اینکه ترجمه مفهومی بهترین روش براي برگرداندن یک متن است یادآور شد: وظیفه دیگر مترجم اتخاذ شیوه مناسب براي ترجمه است بدین معنی مترجم بسته به نوع متن مورد نظر باید دست به ترجمه بزند.

او در پایان گفت: مترجم باید میان ترجمه متون امروزي و کالسیک تفاوت قائل شود. از سوي دیگر رعایت سبک سخن پردازي مولف در ترجمه و التزام به آن بسیار مهم است. مترجم از حیث روانشناسی باید با هنجارهاي ترجمه آشنا شود.

  

ترجمه و گشودن افقترجمه و گشودن افق هاي جدیدهاي جدید

حسین مصباحیان استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در این نشست درباره «شرایط امکان تاسیس ارتباط بین ترجمه و تفکر» سخن گفت و با طرح سوالی درباره نسبت ترجمه و تفکر چیست؟ افزود: آیا آن گونه که برخی

مترجمان ادعا می کنند، فلسفه در ایران هنوز تا آن اندازه بالغ نشده که ما بتوانیم از تألیف آثار فسلفی حرف بزنیم و بنابراین باید به ترجمه قناعت کنیم و ترجمه را اصوال استعاره اي از تفکر بدانیم و بگوییم تفکر ما از سنخ ترجمه است یا آن طور که

برخی اهالی فلسفه به پیروي از گادامر ادعا می کنند، ترجمه متون فلسفی از یک زبان به زبان دیگر چندان معلوم نیست امکان پذیر باشد و بنابراین باید دست اندرکار آموزش جدي زبان بیگانه به دانشجویان شد و هم زمان و هم زبان با متفکران طراز

اول جهان درگیر اندیشیدن و تفکر نسبت به مسائل مبتالبه ملی و جهانی شد؛ این پرسش مهم و محوري که آیا آنچه ترجمه می شود اصوال باید نسبتی با مسائل مبتالبه ملی و در اینجا ایران معاصر داشته باشند یا باید معرفت را بی زمان و بی مکان

بدانیم و از دغدغه هاي ملی دور باشیم؟ 

 

او با اشاره به اینکه در ترجمه متن فلسفی اندیشیدن دخیل است و ما مترجم غیرمتفکر یا مفسر نداریم و تنها جهت اندیشیدن و نحوه تفسیر تفاوت ایجاد می کند عنوان کرد: ممکن است در اندیشیدن ما درگیر واژگان و اصطالحات کلیدي متن

باشیم ولی عالوه بر آن می توانیم دغدغه دیگري هم داشته باشیم و آن خود انتخاب متن است. هیچ ترجمه یا حتی ترجمه هاي تحت اللفظی فارغ از پیش داوري و امتزاج افق ها نیست. بنابراین ترجمه یک نوع تفسیر است و هر مترجمی که متنی را

ترجمه می کند یک مفسر است. بنابراین مترجم فقط متنی را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه نمی کند، بلکه به تعبیر گادامر کارورزي است ماهر که تالش می کند بین ساحت هاي سه گانه هرمنوتیک یعنی خواندن و توضیح دادن و ترجمه نسبتی

درونی برقرار کند.

 

او ادامه داد: نکته دوم اینکه همان طور که متفکرانی مثل پل ریکور بحث می کنند ترجمه می تواند نقش بی مانندي در گشودن افق هاي جدید و مواجهه با اندیشه هاي تازه یاب داشته باشد. اگر هم زبان با ریکور متن اصلی را خود و ترجمه را دیگري

فرض کنیم هر ترجمه اي اصوال گفت وگویی بین خود و دیگري است؛ گفت وگویی که هم روابط میان فرهنگی را تقویت می کند، هم ظرفیت فرهنگ مقصد را براي گشوده بودن نسبت به عناصر فرهنگی غیرخودي فرهنگ مبدأ افزایش می دهد و هم

فرهنگ خودي را معاصر می کند.

 

به گفته این استاد دانشگاه، ترجمه این امکان را فراهم می کند که جهان بینی هاي بیگانه درك شوند و ضرورت مدارا با تنوعی از جهان بینی ها تبدیل به امري مسلم و اجتناب ناپذیر شود. بنابراین تلقی ریکوري از ترجمه این نکته مهم را در بردارد که

خصایص فرهنگی و حتی هنجارها و آداب و رسوم تاریخی سرزمین مبدأ هم در ترجمه انتقال پیدا می کند. نکته اصلی اینکه در صورتی که مترجم مسائل و بحران هاي زمانه خودش را در سطح ملی بشناسد و در جست وجوي ترجمه متونی بشود

که می توانند پرتویی بر بحران ها بیفکنند، به نظر من گام آغازین در ایجاد رابطه و نسبت بین ترجمه و مسائل مبتالبه ملی برداشته شده است. اینکه مترجم چه درکی از مسائل مبتالبه ملی دارد و بر اساس آن سراغ چه متونی می رود، اهمیت ثانویه

دارد؛ چون نفس درك هاي متفاوت از بحران خود می تواند گفت وگویی ایجاد کند درباره بحران و جشنواره اي از ترجمه ها و تفاسیر در مورد شناسایی بحران و نحوه نورافکندن بر آن بحران ها ایجاد کند.

 

مصباحیان افزود: اگر مسائل مبتالبه ملی را در سرفصل هایی مثل هویت ملی در عصر جهانی شدن، سنت و مدرنیته، اخالق و سیاست، مسئله دین، مسئله فروپاشی ارزش ها و ... بدانیم، پرسش این می شود که چگونه ترجمه می تواند در پرتو افکندن

به این مسائل به ما کمک کند؟

 

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال توضیح داد: اول از طریق کمکی که به فهم معاصر ما از این مفاهیم می کند و دوم از طریق وضعیت اجتناب ناپذیري که براي درگیر کردن فرهنگ خودي فراهم می کند. یعنی ترجمه هم به ما کمک می کند

معاصر شویم و هم از طریق این معاصر شدن فرهنگ خودي را درگیر اندیشیدن می کند. نکته چهارم این است که در امر ترجمه چند فرایند با هم و در هم تنیده پیش می روند و قلمروهاي مختلف را قادرند در هم بیاویزند.

 

او با بیان اینکه ترجمه عالوه بر اینکه گونه اي از تفکر است، ابزاري براي انتقال فرهنگی از سرزمینی به سرزمین دیگر هم هست یادآور شد: ترجمه عالوه بر اینکه به تعبیر ریکور مشوق آزاداندیشی و گشودگی است، زمینه ساز معاصر کردن فرهنگ

ملی هم هست. بنابراین هم زمان هم به ما درك درستی از بحران هایمان می دهد و هم در عین حال افق هایی را می تواند براي خروج از بحران هایی که در آنها به سر می بریم و در عین حال گشودن افق هاي جدید باز کند. 

او در بخش دیگري از سخنانش درباره مفهوم معاصرت در ترجمه صحبت کرد و گفت: پاسخ به معاصرت عبارت از همزمانی دو واقعیت مبتنی بر یک درك تکوینی از زمان است. حال این پرسش مطرح است که آیا می توان دو بحران مشابه را در دو

زمان متفاوت داراي یک پاسخ بدانیم؟ پاسخ این است که بین زمان تاریخی و تکوینی تفاوت است.

 

مصباحیان با تاکید بر اینکه ما در نسبت ترجمه و تفکر باید به لحاظ فلسفی معاصر باشیم توضیح داد: ناهمزمانی با عصر خود نخستین ویژگی معاصر بودن  است بارت می گوید معاصر چیست؟ او در پاسخ می گوید: امر معاصر یعنی نابهنگام بودن!

ناهمزمانی به فرد این امکان را می دهد که به صورت رادیکال زمانه خود را نقد کند. دوم ویژگی معاصر بودن این است که فرد می تواند تاریکی زمانه خود را ببیند. معاصر می تواند این تیرگی را ببیند. ویژگی سوم معاصر بودن گسست از عصر است.

آنهایی که معاصر هستند نه کامال با این زمان تقارن دارند و نه خود را با آن هماهنگ می کنند. ویژگی پایانی معاصر بودن نیز عدم چشمداشت از گذشته است بدین معنی نیست که فرد معاصر در گذشته زندگی می کند بلکه انسان معاصر می تواند

از زمانه خود انزجار داشته باشد بنابراین معاصربودگی در اینجا مهم است.

 

او با بیان اینکه فاصله خود را با زمانه حفظ می کنیم تا به صورت رادیکال آن را نقد کنیم گفت: از این منظر در ترجمه معاصر انتخاب متون باید بر اساس بحران هاي کنونی باشد و وضع موجود به صورت رادیکال و ریشه اي در آن نقد شود.

سیاستسیاست هاي آموزشی وزارت علوم به ترجمههاي آموزشی وزارت علوم به ترجمه هاي خالق راه نمیهاي خالق راه نمی دهددهد

آخرین سخنران این پنل مالک شجاعی جشوقانی بود که درباره «ترجمه فرهنگی؛ فلسفه غرب در ایران معاصر» سخنرانی کرد و افزود: اگر به فلسفه غرب می پردازیم باید ببینیم نسبت این فلسفه با ما چیست  و اگر به خودپژوهی فرهنگی نیانجامد

راه مناسبی نیست.

 

او افزود: افالطون به خوبی اشاره می کند کارکرد فلسفه فقط آکادمیک نیست و کارکرد تربیت اجتماعی دارد.

 

شجاعی جشوقانی با اشاره به تاریخ ورود فلسفه غرب در ایران توسط محمد علی فروغی افزود: فروغی در کتاب سیر حکمت اروپا می گوید این مجموعه را مقدمه اي براي فهم فلسفه دکارت می داند و تالش می کند به زبان فارسی فلسفه را بیاموزد و

درخت عقالنیت را در خاك ایران بکارد.

 

او افزود: کسی مانند فروغی وجود ندارد که در عین یادگیري مباحث فلسفه سنتی بتواند تاریخ فلسفه را به زبان ایرانی بنویسد و با زبان فارسی عقالنیت دکارت را به ایرانیان یاد بدهد.

 

این مدرس دانشگاه با اشاره به پارادایم هرمنوتیکی در فلسفه علوم انسانی گفت: علوم انسانی کارکردش در اروپاي جدید این است که تجربه زیسته انسان را در جامعه مفهومی کند. در اینجا ما شاهد فاصله گرفتن از پارادایم معرفتی غالب در علوم

انسانی هستیم که متاسفانه به صورت عمیقی در سنت ما نیز وجود دارد.

 

شجاعی جشوقانی با انتقاد از اینکه ما فکر می کنیم علوم انسانی تنها مفاهیم معرفت شناسی است و خیلی هم در سنت ما پر برگ و بار است  و به نظر می رسد امکانی براي فرهنگ ما است اما اینکه کلیت این مفاهیم تنها به معرفت شناسی در

حوزه علوم انسانی تقلیل پیدا کند باعث می شود از اندیشیدن به مدل هاي دیگر علوم انسانی باز بماند عنوان کرد: اکنون این سوال مطرح می شود که  در کدام سطح و مرحله و در کدام پارادایم و رویکرد ما براي مفهومی سازي تجربه زیسته انسان

ذیل فرهنگ و تاریخ ایرانی تالش کردیم.

 

شجاعی جشوقانی در پایان گفت: به دلیل وجود آیین نامه ارتقا  معیشت ما به اعداد گره خورده است. سیاست هاي آموزشی وزارت علوم به ترجمه هاي خالق راه نمی دهد. از آن سو حوزه علمیه هم در رقابت با فرمالیسم دانشگاه دیگر امکان بازتولید

افرادي مثل مطهري را ندارد و نوعی رویکرد انفعالی و کالمی دارند و جاي افرادي چون استاد مطهري در این جا خالی است.
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