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ëëمسجدسنگیو...

ëëعلی اعال

«علی اعال؛ محبوبترین چهره ملی و مذهبی ایرانیان»
عنوان کتابی اســت به قلم عبدالرفیع حقیقت (رفیع)
که از ســوی انتشــارات کومش منتشــر شــد .عبدالرفیع
حقیقت در ایــن تحقیقات تاریخی از نخســتین ارتباط
ایرانیــان با حضــرت علی(ع) آغــاز میکنــد و در ادامه
خدماتی که ایرانیان به اســام و گسترش مذهب تشیع
کردنــد ،میگویــد ،درادامــه از جنــگ جمــل ،صفیــن،
واقعه نهروان مینویســد تا بــه دوران خالفت امام اول
شیعیان برسد .فتنه خوارج ،دورنمای سالهای آخر خالفت ،شورش و انقالب در
ایران ،شهادت حضرت امیر ،بیعت مسلمانان باحسنبن علی ،تحکیم وحدت
ایرانیان و علویان ،خونخواهی حســینبنعلی(ع) به وســیله ایرانیان و ...از دیگر
بخشهای کتاب مذکور است.

ëëتاریخمختصرجمهوریوایمار

«تاریخ مختصر جمهوری و ایمار» اثری از کالین استورر،
مورخ و اســتاد دانشــگاه ناتینگهام انگلســتان ،با ترجمه
حســن افشار از سوی نشر مرکز منتشر شد .کالین استورر
در ایــن پژوهش تازه تــاش کرده پژوهشهــای دیروز و
امروز را در کنار هم بازخوانی کند و مدخل آســان فهمی
به تاریخ جمهوری و ایمار به ناآشنایان با این دوره جذاب
از تاریخ آلمــان معاصر عرضه کند .و تصویری جامعتر
از نخستین دموکراسی آلمان به خواننده ارائه دهد .چرا
که تصویری که مورخان آن زمان از نخستین دموکراسی آلمان به دست میدادند
غالباً تصویری بدبینانه بود و جمهوری وایمار را صرفاً پیشقراول هیتلر میدیدند.
اما پژوهشهایی که از  1960تا  1970آغاز شد تا حدودی این نظر منفی و بد بینانه را
تصحیح کرد و جامعه را از تنگنای گفتمانی که آن را صرفاً درآمدی بر رایش سوم
میدید ،بیرون آورده است .نویسنده کوشیده روایتی مختصر و جذاب از جمهوری
وایمار بهدست دهد که هم برای دانشجویان وهم برای عامه مردم خواندنی باشد.

ëëگژنگریستن
«گژنگریســتن» عنوان کتابی از اسالوی ژیژک با ترجمه
مازیــار اســامی و صالــح نجفی اســت که از ســوی نشــر
نی منتشــر شــد .مترجمان این اثــر ،آن را درآمدی برای
آشنایی با اصول عقاید الکانی (به مفهوم الهیاتی کلمه)
ارزیابی میکنند .این کتاب بیرحمانه از فرهنگ مردمی
بهرهبرداری میکند و آن را مانند مادهای سهلالوصول
برای توضیح نه فقــط ابهامات بنای نظری الکان ،بلکه
توضیــح جزئیــات ظریفتــری بــه کار میگیــرد کــه در
برداشتهای مسلط دانشگاهی از نظریههای الکان مغفول مانده است :گسستها
ش آمد ،شــکافی کــه او را از قلمرو واســازیگرایان
و وقفههایــی کــه در تدریس او پی 
پساســاختارگرا جــدا میکنــد و غیــره .این شــیوه کج نگاه کــردن یا گژنگریســتن به
الکان کمــک میکنــد در درک و تشــخیص ویژگیهایــی کــه معمــوالً در مســتقیم
نــگاه کردنهــای آکادمیــک از نظر دور میماننــد .کتاب مذکور در بخش نخســت
میکوشد ساحت امر واقعی الکانی را بپروراند .بخش دوم سه رهیافت تازه درباره
هیچکاک را پیش میکشــد .بخش سوم هم از نظریه متأخر الکان بهرهمی گیرد تا
نتیجه گیریهایی چند در خصوص حوزه ایدئولوژی و سیاست عرضه کند .سپس
راه تازهای برای مفهومپردازی درباره گسســت میان مدرنیســم و پستمدرنیســم
پیشــنهاد میکند .کتاب با تحلیــل از پارادوکسهای درونی مفهوم دموکراســی به
پایانمیرسد.
ëëانساندانشگاهی

«انســان دانشــگاهی» نــام کتابــی اســت بــه قلــم
جامعهشناس فرانسوی و از تأثیرگذارترین اندیشمندان
قرن بیســتم پییــر بوردیــو با ترجمه حســن چاوشــیان
از ســوی بنــگاه ترجمه و نشــر کتاب پارســه به بــازار آمد.
ایــن کتــاب در پنج بخش و یک پینوشــت تحت عنوان
مقولههــای قضــاوت اســتادی نوشــته شــده دارای چند
پیوســت و پیشگفتار چاپ انگلیس است که نویسنده در
معرفی اثرش مینویســد :تحلیلی کــه در این کتاب از دنیای دانشــگاهی به عمل
آورده آمده محصول تأمل انتقادی روی فعالیتعلمی است که من حتی از زمانی
که در کسوت یک مردم شناس جوان ،منطقه زادبوم خویش را موضوع مطالعه و
مشــاهده مردم شناســی قرار دادم و هرگز آن را فرو نگذاشتهام .بنابراین هدف من
از تحلیل جامعه شناختی دنیای دانشگاهی این است که انسان دانشگاهی یعنی
عالیترین طبقهبندیکننده در میان طبقهبندیکنندگان را در تور طبقهبندیهای
خــود او به دام بیندازم .شــاید این ســناریو بهنظر کمیک برســد .گویــی درباره دون
ژوانی اســت که اغفال شده یا خسیســی که اموالش را باال کشیدهاند .و البته کسانی
هم هســتند که شاید بهدلیل احســاس خطر و تهدیدی که در آن مییابند ترجیح
دهند آن را به تراژدی شبیهتر بدانند .من به سهم خودم فکر میکنم تجربهای که
نتایجش در این کتاب عرضه شده بیشباهت به تجربه قهرمان داستان کوتاه دیوید
گارنت بهنام مردی در باغوحش نیست.

ëëرقابتدرهنرمدرن
«رقابــت در هنرمــدرن :دوســتی ،خیانت و پیشــرفت»
کتابی از سباســتین اسمی ،منتقد هنری بوستون گلوب
و استاد دانشــگاه ،با ترجمه سارا حسینی معینی است
که از ســوی انتشــارات کولهپشتی منتشــر شد .اینکتاب
درباره نقش دوستی و رقابت در شکلگیری این هشت
هنرمند یعنی مانهبا دگا ،پیکاســو بــا ماتیس ،فروید با
بیکن ،پوالک با دکونینگ اســت که هر کــدام از برترین
هنرمنــدان دوره مــدرن هســتند و در چهــار بخش ،داســتان چهار رابطه مشــهور
هنــری را روایــت میکنــد  -این داســتانها بــا مد نظــر قــرار دادن دوره خاصی از
زندگیایشــان  -معموالً ســه یا چهار ســال پر تنش و پر هیجــان  -پیرامون وقایع
حیاتــی و خاصــی روایــت میشــوند .در هــر بخش ،دو شــخص با خلــق و خویی
متفاوت ،دو نوع مختلف کاریزما -به سمت یکدیگر جذب شدند .هر دو هنرمند
در آســتانه خلق شاهکارهای اصلی خود بودند .در جایی که یکی از هنرمندان به
موقعیتی رشکانگیز دست مییافت چه از لحاظ اجتماعی و چه هنری ،دیگری

«دیباچــهای تاریخــی بــر نظریــه ادبــی از افالطــون تا
بــارت» نام کتابــی از ریچــارد هارلنــد ،متخصص نقد
و نظریهادبی و داستاننویســی انگلیســی اســت که با
برگــردان بهزاد برکت اخیراً از ســوی انتشــارات ماه و
خورشید منتشر شد .بهزاد برکت متولد  1334تهران،
ساير محمدي
مــدرک دکترای خود را از انســتیتوی زبان و تمدنهای
شــرقی در رشــته ادبیــات تطبیقــی در ســوربنپاریس
گرفت و اکنون سالهاســت که در دانشــگاه گیالن تدریــس میکند .وی کار
ترجمــه را به شــکل حرفهای از نخســتین ســالهای دهه شــصت آغــاز کرد
و تــا به امــروز ترجمــه دهها عنوان کتــاب در زمینــه ادبیات داســتانی ،نقد و
نظریه ادبی ،علوم اجتماعی و فلســفه را در کارنامهاش دارد .وی هماکنون
در تــدارک چــاپ و انتشــار دوکتــاب با عنــوان «مارســل پروســت و ادراک
زمــان» از ژولیــا کریســتوا و «ترجمه در آغاز هزاره ســوم :مبانــی ،حوزهها و
چشماندازها» است.

ایران

«مسجد سنگی و آسیاب سنگی
تازههاي
داراب» یک بررســی تاریخی به
نشر
قلم دکتر میرزا محمدحســنی
سایر محمدي
اســت کــه از ســوی انتشــارات
طهوری منتشــر شــد .این کتاب
در چهار فصــل تألیف و تدوین
شــده که ســه فصل آن به مسجد ســنگی داراب و فصل
چهارم به آسیاب سنگی خیرآباد داراب اختصاص داده
شــد .عکسهای رنگی از بنای مسجد سنگی و دقیقترین پالنهای ترسیم شده از
آن ضمیمه صفحات پایانی کتاب اســت.بنای مســجد سنگی داراب بیشک یکی
از بحثانگیزتریــن آثار در تاریخ معماری ایرانی اســت .کمتر بنایــی وجود دارد که
همانند مسجد سنگی با توجه به معماری خاص صخرهای ،با فرضیات متعدد و
ضد و نقیض در تاریخگذاری و نوع کارکرد آن مواجه شــده باشــد .نویســنده در این
اثر ســعی کرده با اســتفاده از بررسیهای میدانی ،بازخوانی کتیبههای تاریخی بنا،
بررسی شاخصهای معماری ،بررسی متون تاریخی و جغرافیایی ،بررسی شواهد
ســکه شناسی به دست آمده از سازنده بنا و سلسله حاکم بر منطقه ،نقد و تحلیل
اکثــر تحقیقات داخلی و خارجــی صورت گرفته درباره این اثــر ،جمعبندی کلی از
قدمت و کارکرد اصلی بنا ارائه دهد.
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گفتوگو با بهزاد برکت ،مترجم:

از ایــن دریــای زبــان فارســی چقــدر بهره
میبریــم ،حداقــل زبــان فارســی در هــر
حــوزهای ضعیف باشــد ،قطعــاً در حوزه
ادبیــات بســیار غنی اســت به ایــن خاطر
که یک ســنت هزارســاله را داشــته و دارد.
پس عجالتاً از نظر ســاخت زبان و واژگان
کمبــودی نــدارد .منتها ما از مشــروطه به
بعد نگاه کنیم به طور معمول اهل فکر ما
در هر دوره کم بضاعتتر شدهاند .البته از
اســتثنا بگذریــم .بنابراین در هــر مرحله
تعداد واژگان فعال ما و دایره لغاتشان
و نــوع برخوردشــان بــا زبــان ،محقرتــر و
محدودترشدهاست.
یــک بخــش دیگــر مربــوط بــه ایــن
میشــود که امروز مفاهیمی کــه در غرب

ما دوره تاریخی ترجمه را میگذرانیم

ëëآقایبرکت،کتاب«ازافالطونتابارت»
یکباردراواســطدهههشــتادمنتشرشده
بود؟
از افالطون تا بــارت تنها کتابی بود که
من چــاپ آن را به دانشــگاه گیالن واگذار
کردم و ســال  1386منتشــر شــد .اسبابی
فراهم شــد که من دســت به این کار زدم
و گرنه میدانســتم که انتشارات دانشگاه
شــبکه توزیــع کتابهــای چــاپ شــده
خــودش را نــدارد و نتیجه همان شــد که
حدس مــیزدم .این کتــاب ضمن اینکه
کیفیت چاپ و صفحهبندی و طرح جلد
الزم را نداشــت ،مشــکل اصلــی توزیــع و
پخــش کتاب بــود .ناشــران دولتــی بویژه
ناشــران دانشــگاهی در این زمینه بســیار
ضعیــف انــد .بنابراین کتاب مــن همراه
با دیگر کتابهای انتشــارات دانشــگاه در
تهران در یک انباری ماند و ...حاال همین
کتاب بــا طرح جلد جدید و حروفچینی و
صفحهبندی تازه در مدت کمتر از یک ماه
تمام پانصد نسخهاش فروخته شد و ناشر
در تدارک تجدید چاپ آن است.
کتابــی کــه چنیــن اســتقبالی امــروز از
آن میشــود ،در آن زمــان قطعــاً با اقبال
گســتردهتری مواجــه میشــد .چــون این
ترجمه جلوتر از ترجمه گروه شیراز منتشر
شده بود.
 ëëدر چــاپ جدید آیا تغییراتی هم در متن
اعمالشد؟
هیــچ تغییــری بهلحــاظ محتوایــی
نداشت .جز چند مورد عالئم سجاوندی
کههنگامبازخوانیوتصحیحمتناعمال
کردیم .من ترجمه را از سال  1360شروع
کردم .عمری را بر سر ترجمهگذاشتیم .با
یک وسواسی کار کردیم .اگر به دیگر آثاری
کــه ترجمــه کردهایم نــگاه کنیــد ،متوجه
میشوید .اینکار اخص را با دقت ویژهای
ترجمه و تالشم را دوبرابر کردم .دلیلش
ایــن که ،هم کار مهم بــود ،هم کتابی بود
که مخاطبانش دانشــجویان من در دوره
کارشناسی ارشد بودند و میخواستم اثری
بینقــص از کار دربیایــد .چهــار -پنج بار
ترجمه را بازنویسی کردم .از دوستان هم
خواهش کــرده بودم قبل از چاپ ترجمه
را بخوانند .بنابرایــن در تجدید چاپ این
کتاب بهلحاظ محتوایی نه نیازی به تغییر
بود و نه جای تغییر و تصحیح باقی مانده
بود که انجام شود.
 ëëترجمه دیگری از این کتاب توســط گروه
ترجمه شــیراز مقارن با انتشــار کتاب شما
به بازار آمــد .تفاوتهای ایــن دو ترجمه را
چگونهارزیابیمیکنید؟
آقــای دکتــر حســین پاینــده را کــه
میشناســید ،ایشــان از دوســتان قدیــم
بنــده هســتند؛ از زمانــی کــه از انگلیــس
برگشــتند بــا هــم دوســتی و آشــنایی

داریم .ایشــان پروژهای را تــدارک دید که
کتابهای حــوزه نظریه ادبــی را – آثاری
کــه حائزاهمیتانــد -منتشــر کننــد .بــا
ناشــری هم کار را شروع کرد و به من هم
پیشــنهاد همکاری داد .من هــم رفتم از
بیــن آثار پیشــنهادی ایــن کتــاب را برای
ترجمــه پســندیدم .چون بهنظــرم کاری
ارزنده و اســتوار آمد .ترجمه من بهدلیل
مشــغلههای دیگر بــا تأخیر مواجه شــد
و ناشــری هم که انتشــار این مجموعه را
شروع کرده بود پس از انتشار چند عنوان
کتــاب فعالیــتاش متوقف شــد .بعد از
آن هم آقای پاینده ترجمههای دیگرش
از آن مجموعه را به ناشــران دیگر واگذار
کرد .زمانی که ما این قرارداد را با آن ناشر
بســتیم ،مصادف شــد با نخستین چاپ
این کتاب توســط نشــر چشــمه کــه گروه
ترجمه شــیراز آن را به فارسی برگردانده
بودنــد .وقتــی از ایــن موضــوع مطلــع
شــدم بالفاصلــه به ناشــر خبــر دادم که
ترجمه دیگری از این کتاب منتشــر شده
و در جــواب گفتند که ما آن ترجمه را هم
دیدیم و با وجود این از شــما میخواهیم
بهکار خود ادامه بدهید .چون این ترجمه
اشکاالت اساسی دارد .برای محکمکاری
و اطمینــان ،خودم نســخهای از آن تهیه
کردم که هنوز دم دســت من است .آن را
نگاه کردم و به صورت رندوم آن ترجمه را
با متن اصلی مقایسه کردم (بهزاد برکت
رشــته تخصصــیاش ترجمهشناســی و
ادبیات تطبیقی است) زحمات دوستان
مترجم جای خود ،بحث من بیشتر بر سر
پیچیدگی متن اصلی است ،در طول کار و
در جریــان تطبیق ترجمه با متن اصلی،
صفحات بســیاری را ســیاه کــردم .بحث
سلیقهای نیست ،میدانید .من 30سال
کارم فقــط ترجمــه بــه شــکل حرفــهای
نیســت .درس ترجمه خواندم ،تدریس
ترجمه هم میکنم.
 ëëنقدونظریهادبیذاتاًپیچیدهودرکاش
کمی مشکل است ،بویژه زمانی که به زبان
اصلیخواندهشود.
دقیقاً همینطور اســت .بــا اینکه آنها
چند نفــر بودند و اسمشــان گروه ترجمه
شیراز است .اکثر مترجمان گروه ،حرفهای
نبودنــد و آقــای شــاپور جورکــش بــاالی
سرشــان بــود کــه قطعــاً بــا حوصلــه این
ترجمههــا را نگاه نکرده اســت .در نتیجه
به این قطعیت رسیدم که در این ترجمه
حــق مطلــب ادا نشــده و نیاز بــه ترجمه
دیگــری هم هســت .بهخاطر ایــن بود که
وقتــی ما ترجمه را شــروع کردیــم ،کتاب
گروه ترجمه شــیراز به بــازار آمد .در طول
این ســالها نشر چشمه مکرر آن ترجمه
را بــه بازار عرضه کردنــد و حاال بهصورت
دیجیتالمنتشرمیکنند.

 ëëباتوجهبهســالهاسابقهتدریسدراین
حوزه،چراازدلدانشگاهنویسنده،منتقدو
نظریه پرداز بیرون نمیآید؟ چرا؟ آیا نظام
آموزشیمشکلداردیا...
اصــل قضیــه همین اســت کــه نظام
آموزشــی مشکل دارد .من  32سال است
که در دانشــگاه تدریــس میکنم .در همه
سطوح تحصیلی هم درس دادم.
به دانشــجویان هــم گفتــهام ،از درون
دانشــگاه نویســنده و منتقــد و پژوهشــگر
بیــرون نمیآیــد .برخــی از دانشــجویان
عالیقــی دارنــد و جربــزهای ،بــه آنهــا
میگویم خودتان را محدود به آموزش در
فضای دانشــگاهی نکنید .بیایید بیرون از
این فضا ،کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی
بکنیــد ،بیاییــد فراتــر از آموزشهــای
کالســیک در عرصه ادبیات و هنر کارهای
خالقــه انجام بدهید .معــدود افرادی که
فارغ التحصیل شــدند و برای خود کســی
شــدند ،قطعاً محصول دانشگاه نیستند.
موفقیتشــان محصــول تــاش و نبــوغ
خودشــان است و کســانی هم کمکشان
کردهاند .بهطور معمول دانشــگاههای ما
اصــاً ظرفیــت و توانایــی این را نــدارد که
پژوهشــگر و ادیــب تربیت کنــد ،در حوزه
علــوم انســانی و رشــتههایی کــه من خبر
دارم.
یکســری سرفصلهای بســیار کهنه از
گذشــته تا امــروز کــه از ادبیات انگلیســی
داریــم ،مــدام تکرار میشــود ،شــاید باور
نکنید کــه ایــن مباحث مربــوط به چهل
سال پیش است .معلوم نیست آن زمان
کــدام شــیرپاک خــوردهای ،ترجمههایی
را آورده ،غلط -غلوط که معلوم نیســت
چــی بــه چــی اســت ،همچنــان همانها
تدریس میشــود .نظام آموزشــی ما هم
کــه هیــچ نظارتــی نــدارد و هیچ تالشــی
نمیکنــد .متأســفانه وضــع در مقایســه
با گذشــته بدتر هم شــده اســت .مثــاً در
گذشته تنها حلقه این مجموعه که نسبتاً
خــوب کار میکردند ،اســتادانی بودند که
ســابقهای و ســوادی داشــتند و خألهــای
آموزشــی را پــر میکردنــد .تعــداد چنین
افرادی هم امروز به تعداد انگشــتان یک
دســت رســیده اســت .نتیجه این شــد که
میبینید.
 ëëاگر جامعتر نگاه کنیم ،آیا در کشــورهای
دیگــر ،از دل دانشــگاه ادیــب و نویســنده
بیرونمیآید؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در اروپــا هم
ادیب و نویســنده از متن و بطن دانشــگاه
ظهــور نمیکند .در فرانســه هــم که بودم
همین دعوا را داشــتند .دانشگاهها بیشتر
محافظــه کارنــد ،چــون خیلــی بهســنت
وابســتهاند و خیلــی دســت بــه عصــا راه
میروند و هیچ جسارتی نشان نمیدهند.

همیشــه نســبت بــه جامعــه عقبترند.
دانشــگاهها از جهاتی ،در حوزهعمومی از
جامعه عقبتر است .اما این بحث کلی
اســت .واقعیــت قضیه این اســت که من
 8-10ســال در فرانســه زندگی کردم و آن
محیــط را بخوبــی میشناســم ،میگویم
کــه آنهــا انتشــاراتیهای جــدی و بســیار
قــوی دارند .آثار معتبر و اساســی منتشــر
میکنند.
 ëëدرجامعه ما امروز ،اغلب افراد در حوزه
علوم انســانی تسلط نســبی به نظریههای
نقد ادبی و تئوریهای ادبیــات دارند اما در
انطبــاق آن و کاربردی کردنــش در ادبیات
فارسیناتوانند.مشکلکجاست؟
مــن با این موضوع کــه اغلب افراد در
حوزه نقد و نظریه ادبی و در علوم محض
خیلــی ســیطره دارنــد ،با شــما هــم نظر
نیســتم .تعداد افرادی که در این حوزهها
نه تســلط -که واژه عمیقی اســت -بلکه
اشــراف دارند ،زیاد نیســتند .معمــوالً آن
عدهای هم که اشراف دارند ،دوستانیاند
که در حوزه ادبیات انگلیسی کار کردهاند.
آنهایــی کــه فارســی کار کردهانــد ،بیشــتر
ترجمهها را خواندند و این ترجمهها دچار
همان معضالتی است که همه میدانند.
امــا بخــش دوم کــه اصــل بحــث
شماســت ،باید گفت کاربردی کردن این
تئوریها و انطباقشــان با ادبیات فارسی
کار آســانی نیســت .کار در این حوزه نبوغ
و خالقیت الزم دارد .ادبیات فارســی هم
بهلحاظ فرم و زبان با ادبیات انگلیســی و
فرانسوی تفاوت دارد هم به لحاظ سنت
و فرهنــگ فــرق زیــادی دارد .در این بین
فضاهای خالی وجود دارد که به ســادگی
نمیتوانیــم جوهــر آن نظریههــا را یــک
بهیک برگردانیم .انگلیسی و فرانسوی به
لحاظ فرهنگی خیلی بههــم نزدیکاند.
یــک ســنت ادبی شــبیه هم دارنــد ،فقط
انــدک تفاوتهایــی بــا هــم دارنــد .یــک
شــکاف بــزرگ در ایــن زمینــه بیــن مــا و
فرهنــگ غــرب وجــود دارد کــه پــر کردن
این شــکاف هم دانش وسیع میخواهد؛
هم ممارست الزم دارد هم خالقیت .که
جمع این ســه نزد ما کمی مشکل است.
دانــش و خالقیــت ممکــن اســت در فرد
باشد ،ممارست اما فردی نیست .در واقع
باید زبان فارسی این را یاد بگیرد و به غنا
برســد .یکــی از چیزهایی که مــن درکتاب
«از افالطــون تا بــارت» دنبــال میکردم،
ایــن بود که با ایــن ترجمهها میخواهیم
به زبان فارسی یاد بدهیم که نظریه ادبی
به معنای امــروزی یعنی چه؟ معنایش
این اســت کــه زبان فارســی نظریــه ادبی
بهمعنــای امروزی را هنوز درک نمیکند!
واقعاً زبان فارسی درک نمیکند .چون به
این شیوه ننوشته است .این شیوه تمرین

نکرده است .در ترجمه یکی از معضالت
ما همین است ،زبان فارسی این مفاهیم
امروزی غــرب را هنوز نتوانســته پر و بعد
ممارســت کنــد ،بــرای همیــن اگــر شــما
بهتریــن مترجمــان را هــم پیــدا کنیــد،
مخصوصاً مترجمان حوزههای ادبی -که
کارشان خیلی هم درخشان است -هرگز
بــا یــک ترجمه کار به شــکل مطلــوب در
نمیآیــد .بهعنــوان مثــال کاری کــه آقای
مهدی ســحابی روی شاهکار پروست ،در
جســتوجوی زمان از دست رفته ،انجام
داده ،واقعــاً در برگــردان ایــن اثــر عظیم
زحمت بســیار کشیده اســت و عمرش را
بر ســر این کار گذاشــت ولی کار پروســت
آنقدر بزرگ اســت که با یک بار برگردان
هیچ اتفاقی در متن نمیافتد .چنین اثری
را بایــد پنج بار ترجمه کــرد ،با مترجمان
قدر تا آرامآرام به متن اصلی نزدیک شد،
پس یک بخش از مشکل فاصلهای است
که فرهنگ و زبان فارســی بــا آن فرهنگ
یعنی زبان و فرهنگ فرانسوی دارد.
 ëëبحثــی کــه درباره زبــان فارســی مطرح
کردید ،عــدهای بر ایــن اعتقادند کــه زبان
فارســی حدود پانصــد هــزار واژه دارد ،اما
زبان انگلیســی با حدود  2تــا  2/5میلیون
واژه بســیار غنیاســت آیا زبان فارسی در
برگردان آثار فلســفی و ادبیات و در فرآیند
انتقالمتندچارفقرواژگانیاست؟
پرســش شــما و مشــکل ترجمه را در
چند ســاحت میتوان تبیین کــرد .اوالً در
مــورد تعــداد واژگان زبــان ،آن زرادخانــه
زبــان را نباید نگاه کــرد .باید واژگان فعال
را نگاه کرد ،آن تعداد واژگانی که شــما در
زبان فارسی اعالم کردهاید ،خیلی خیلی
خوشبینانه است .زبان شناسان میگویند
اگر ما به ســراغ انبان واژگان زبان فارســی
برویــم و آنهــا را بشــماریم به ایــن تعداد
میرســیم .ولــی اهــل فکــر و اندیشــ ه مــا
امــروز چه درصدی از این تعداد واژگان را
بهکار میگیرد؟ این مهم است .بدبختی
زبــان فارســی ایــن اســت کــه گویشــوران
آن در حقیقــت بســیار کــم بضاعتانــد.

در حــوزه ادبیات آمده یک جهان دیگری
است .نظریه ادبی حاصل اتفاقاتی است
کــه در شــعر و داســتان و نمایــش و هنــر
غربــی پدید آمده اســت .رمان و داســتان
بهمعنای امروزی برآمده از جوامع مدرن
اســت .جامعه ما کــه هنــوز دورانگذار به
جامعــه مــدرن را طــی نکــرده و تجربــه
جوامــع مدرن را ندارد ،طبیعی اســت که
بین این دو نوع جوامع فاصله است.
 ëëنقــد و نظریــه ادبــی از دل آثــار ادبــی
اســتخراج شــده اســت .امــروز در جامعه
ایران این فرآینــد را ما بهصورت معکوس
طی میکنیم .یعنی براساس این نظریهها
آثارادبیخلقمیکنیم.
چون این نظریههــا و تئوریهای نقد،
وارداتــی اســت .ما داریم ایــن نظریهها را
میگیریم و بعد برای ما این ســؤال پیش
میآیــد که چطــور آن را اعمــال کنیم .در
نتیجــه کار دشــوار میشــود .من چــون با
دوستان اهل ادبیات خیلی سروکار دارم،
بهترینهایشان ادراکی که از نقد و نظریه
ادبی غربی دارند ،بســیار ســطحی اســت
و غالباً هم ترجمهای اســت .تا شــما این
زبان -زبان انگلیســی -را نخوانید و با این
زبــان زندگی نکنید و با این فرهنگ آشــنا
نشــوید ،ایــن خــأ ،ایــن فضــای خالی پر
نمیشود.
 ëëخیلــی از صاحبنظران ،امروز چشــم به
نهضــت ترجمــه دوختهاند .بعــداز قرن
پنجم که تولید اندیشــه در جامعه تعطیل
شد ،حاال بر این نظرند که نهضت ترجمه
ســرانجام منجر به نوزایی اندیشه خواهد
شد.ارزیابیشماچیست؟
برای من هم عمیقاً همینطور است.
بارهــا ایــن مســأله را در جاهــای مختلف
گفتــم ،مــا درمرحلــه ترجمــه هســتیم.
جامعــه ایرانــی هنــوز در مرحلــه تألیــف
نیست .تألیفاتی هم که منتشر میشوند،
آن آثــاری هــم که خیلی خوبنــد ،در واقع
ترجمههایی است که به زبان فارسی بیان
میشود .یعنی من آن چیزهایی که از آثار
غربــی گرفتــم ،خوانــدم و درونــی کردم،
بلدم روایتی فارســی از آن بهدست دهم.
من که در هر دو حوزه تألیف و ترجمه کار
میکنم ،بــه صراحت میگویــم کارهای
من همان فکرهایی است که از کتابهای
آن جــا پیدا کــردم .منتها توانســتم آنچه
را بــه زبان اصلــی خوانــدم ،درونی کنم و
انسجامی به آن ببخشم و به زبان فارسی
عرضه کنــم .ما هنوز بایــد تمرین کنیم و
یــاد بگیریم که با آن فرهنگ بالندهای که
ســالها از ما جلوتر است ،گفتوگو کنیم.
تا آرام آرام راه خود را پیدا کنیم و به تولید
اندیشــه برســیم .مــا از لحــاظ تاریخی در
دوره ترجمــه هســتیم و ترجمه منجر به
نوزایی فرهنگی ما میشود.

آندره بازن و نظریه واقعگرایی فیلم

جنبشی که سینمای جهان را متحول کرد
نقد کتاب
اسداهلل غالمعلی
نویسنده
و مدرس سینما

فرهنــگ و هنــر فرانســه در طــول تاریــخ
براندیشههای متعدد در حوزههای متمایز
اثر داشــته اســت .یکی از ایــن حوزهها ،هنر
ســینما بوده است .اندیشــههای برخاسته
از جریانهــای هنــری فرانســه ،نــه تنها بر
کشــورهای همســایه ،بلکــه بــر کشــورهای
دوردســت نیز مؤثر واقع شــده است که در
ایــن میان میتــوان به موج نوی ســینمای
فرانســه و نظریههایــی همچــون نظریــه
مؤلف و نظریه واقعگرایی آندره بازن اشاره
کرد .کتــاب آندره بــازن نظریــه واقعگرایی
فیلــم مجموعه مقاالتی اســت که زیر نظر
پرویــز جاهد تألیف و ترجمه شــده اســت.
کتــاب حاضر در عین حال کــه به جایگاه و
ارزش آنــدره بازن و نظریههای وی در باب

سینما و به طور کلی هنر میپردازد ،تالش
کرده اســت به یک نگاه کلی و منســجم در
بــاب واقعگرایــی و تصویــر نیز دســت پیدا
کند .واقعگرایی ،مفهومی است که همواره
مورد توجه و تحلیل فیلســوفان ،محققان
و هنرمنــدان بــوده اســت .آندرهبــازن بــا
طرح دوباره این مســأله در منطق و روایت
ســینمایی ،جان تازهای به سینما و مفهوم
واقعگرایــی بخشــید بــه طــوری کــه هنــوز
و همچنــان مــورد توجــه نظریهپــردازان،
منتقدان و سینماگران است.
موج نوی سینمای فرانسه ،جنبشی که
ســینمای فرانســه و بهدنبال آن ســینمای
جهان را متحول کرد .موجی که تأثیر آن تا
به امروز نیز همچنان باقی اســت .در سال
 1951میالدی مجله کایهدوســینما توســط
آندره بازن و ژاک دونیول -والکروز تأسیس
شــد .این مجله گروهی از منتقدان جوان از
جمله فرانســوا تروفو ،ژان لوک گدار ،کلود
شابرول ،ژاک ریوت و اریک رومر را گردهم
آورد .ایــن مــردان جــوان کــه خود را ســینه
فیل(عشــاق ســینما) مینامیدند ،همگی

بعدها کارگردانهای اصلی موج نو شدند.
در حقیقــت آنــدره بازن پــدر معنوی موج
نوی ســینمای فرانســه بــود .بــازن در عین
حــال کــه نظریــه واقعگرایی و میزانســن او
بیشتر به سینمای هنری ،مدرن و سینمای
اروپا بویژه فیلمهای نئورئالیســتی نزدیک
بــود ،امــا بســیاری از فیلمهــای امریکایــی
همچــون آثــار جــان فــورد ،چاپلیــن ،ولز و
غیره را مورد توجه قرار داد و آنها را تحلیل
کــرد .نظریــه واقعگرایــی او در عیــن حــال
کــه مقابل ســینمای مونتــاژ قــرار میگیرد
اما تدوین را زیر ســؤال نمیبرد .ســینمای
میزانسن ،برداشت بلند را ارج مینهد تا به
دموکراسی و دیالوگ و دخالت مخاطب در
شکلدهی معنا ،احترام بگذارد.
دفــاع بــازن از واقعگرایی در کنار نظریه
دوربین -قلم اثر الکساندر آستروک ،منجر
بــه نظریــهای با عنــوان سیاســت یا شــیوه
مؤلفان شــد .بازن گفته اســت نگره مؤلف
یعنــی قــدرت انتخاب مؤلفهای شــخصی
در فرآیند خالقه هنری که همچون مرجع
و معیاری عمــل کند که از فیلمی به فیلم

بعد حضــورش را حفظ کنــد و این حضور
حتی روندی خاص را هم دنبال کند.
تحلیل بازن از سینما و واقعگرایی صرفاً
مربوطبهفیلمنمیشودبلکهگسترهوسیع
تصویــر را در برمیگیــرد؛ بــه همین خاطر
اســت وی در مقــاالت و ســخنرانیهایش
که بخشــی از آن در کتاب ســینما چیســت
گردآوری شده اســت ،به نقاشی و عکاسی
نیز پرداخته اســت .در ایــن زمینه میتوان
بــا نظــر روبــرت صافاریــان موافق بــود که
گفته اســت :طنین نظریات بــازن در مورد
واقعگرایــی ،مــاده خــام واقعیــت جلــوی
دوربیــن و حــذف کارگــردان را امــروز در
حرفهایکیارستمیهممیبینیم».
آندره بــازن و نظریــه واقعگرایی فیلم،
عــاوه بــر پیشــگفتار شــامل  15بخــش
اســت :میــراث آندره بــازن بــرای ما(پرویز
جاهــد) ،مــا دلتنــگ بــازن ایم(فرانســوا
تروفــو ،ترجمــه راز گلســتانی فــر) ،تخیــل
فرهیخته(محســنآزرم) ،پیــش به ســوی
تصویر-واقعیت(میــاد روشــنی پایــان)،
آنــدره بازن ،پیــر کایهدوسینما(ســرژ دنی،

ترجمــه مســعود منصــوری) ،بــازن و
نئورئالیســم (کریســتوفر ویلیامــز ،ترجمه
روبرت صافاریان) ،نگاهی به بنیان فلسفی
اندیشــه بــازن (هیو گــری ،ترجمــه روبرت
صافاریــان) ،زندگــی و مــرگ در عکــس
(لــورا مالــوی ،ترجمــه علیرضــا ارواحی)،
آنــدره بــازن :نظریه ســبک فیلم در بســتر
تاریخــیاش (دوناتــو توتارو ،ترجمــه آزاده
جعفــری) ،آنــدره بــازن :ســبک بهعنــوان
ایــدهای فلســفی (دوناتــو توتــارو ،ترجمــه
کتایــون یوســفی) ،بازخوانــی بحثهــای
هســتی شــناختی بازن(پــراکاش یانگــر،
ترجمــه مســعود منصــوری) ،چرا بــازن با
همه قرائتهای متکثر از ســینمای مدرن
نمیخواند؟(رامیــن اعالیــی) ،زمیــن
میلرزد(آنــدره بــازن ،ترجمــه روبــرت
صافاریــان) ،امبرتو.د(آنــدره بازن ،ترجمه
روبــرت صافاریــان) ،دربــاره قانونشــکن
هوارد هیوز(آندره بازن ،ترجمه اسفندریار
ترکمــن راد) .کتــاب آنــدره بــازن و نظریــه
واقعگراییفیلمکهتوسطانتشاراتاختران
منتشر شده است.

