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توقف شیب سرعت تعطیلی
کتاب فروشی ها

...

...

گفت و گوی اختصاصی خراسان با استاد عزت ا ...فوالدوند

مشاورهحقوقی

گفت و گو

ّ
تفرجدرباغ«ترجمه

»

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :به دلیل بدهی ،بخشی از اجناس من به دستور
دادگاه توقیف و ظاهر ًا به امین اموال سپرده شد .روی
اجناس ،قیمت کارشناسی گذاشته نشده بود .وقتی به
شورای حل اختالف رفتیم ،طلبکار مدعی شد که اموال
من ،پنج میلیون تومان ارزش دارد و آن ها را فروخته
است .آیا او حق چنین کاری را دارد؟ آیا میتوانم علیه او
شکایت کنم؟ مراحل قانونی این کار چیست؟
پاسخ:حافظاموالامیناست.درصورتیکهعمد ًادرامانت
خیانت کند ،میتوان علیه او به اتهام خیانت در امانت ،به
دادســرای محل شکایت کرد .اصو ًال اموال توقیف شده را
نمیتوان بدون توافق طرفین دعوا نزد یکی از آن ها امانت
سپرد .فروش اموال توقیف شده ،صرف ًا با برگزاری مزایده و
با نشر آگهی در نشریات کثیراالنتشار ممکن است .مبحث
پنجمازقانوناجرایاحکاممدنیمصوب،1356بهشرایط
نگهداری اموال توقیف شده میپردازد« :اموال توقیف شده
در همان جا که هست حفظ میشود؛ مگر این که نقل اموال
بهمحلدیگریضرورتداشتهباشد(».ماده)77همچنین،
«اموالتوقیفشدهبرایحفاظتبهشخصمسئولیسپرده
میشود.حافظباتوافقطرفینتعیینمیگرددودرصورتی
ن توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ
که طرفین حی 
تراضی ننمایند ،دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی
را معین میکند .اوراق بهادار و جواهر و امثال آن هادر
صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود».
(ماده « )78اموال توقیف شده ،بدون تراضی کتبی طرفین
بهاشخاصذیل سپردهنمیشود-1:اقربای سببی ونسبی
دادورز(مأموراجرا)تادرجهسوم- 2.محکوملهومحکومعلیه
و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا
درجهسومدارند(».ماده«)79اموالتوقیفشدهورونوشت
صــورت امــوال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده
گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد( ».ماده « )80شخص
حافظ میتواند اجــرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت
تراضینشودمدیراجراباتوجهبهکمیتوکیفیتمالومدت
حفاظت میزان آن را تعیین مینماید» (ماده « )81حافظ
نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال
توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به
طورکلیهرگاهحافظمرتکبتعدییاتفریطگردد،مسئول
پرداختخسارتواردهبودهوحقمطالبهاجرتهمنخواهد
داشت(».ماده) 83

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت  :شیب سرعت تعطیلی کتاب فروشیها متوقف شده است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید عباس صالحی
درحاشیهمراسمروزملیگرامیداشتصنعتچاپدرجمعخبرنگارانافزود:بابرخیازحمایتهاییکهدرچندسالگذشتهبرایبحثمعافیتهاو
طرحهایعیدانهکتابوتأسیس،تجهیزونوسازیکتابفروشیهاانجامشد،توانستیماینبحرانرامتوقفکنیم.

جواد نوائیان رودسری
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اگر قرار باشد درباره مترجمان آثار فلسفی به زبان فارسی
صحبت کنیم ،بدون تردید ،استاد عــز تا ...فوالدوند
بهترین آن ها قرار دارد .مترجمی توانا که در
در ردیف
ِ
آستانه  83سالگی نیز ،دست از کار نمیکشد و همچنان
در تالش برای ارائه بهترینها به عالقهمندان آثار فلسفی
است .استاد در سال  ،1314در شهر هنرپرور اصفهان
به دنیا آمــد؛ پس از طی تحصیالت مقدماتی ،ابتدا به
انگلیس ،سپس به فرانسه و از آن جا به آمریکا رفت و در
رشته فلسفه ،از دانشگاه کلمبیا ،مدرک دکترا گرفت .او
پس از بازگشت به ایران ،در کنار مشاغلی که در شرکت
نفت و وزارت دارایی عهدهدار بود ،به ترجمه آثار فلسفی
نیز میپرداخت .تسلط او بر مباحث فلسفه غرب از یک
سو و از سوی دیگر ،آشنایی و تسلط کم مانندش به زبان
انگلیسی و فرانسوی و نیز ،توانایی مثال زدنـیاش در
نگارش متون به زبان فارسی ،باعث شد که کتا بهای
ترجمه شده توسط وی ،در زمره بهترین آثار ترجمه شده
دوران ما قرار بگیرد .استاد فوالدوند ،به دلیل ترجمه
کتابهای «فلسفه کانت» و «آگاهی و جامعه» ،دوبار برنده
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شده است.
استاد معتقد است که مترجمان جوان ،افزون بر دانستن
کافی زبانهای مبدأ و مقصد ،باید به موضوع کتابی که
قصد ترجمه کردن آن را دارند نیز ،مسلط باشند .او در
گفتوگو با خراسان ،درباره ایرادهای ترجمههای جدید
از آثار فلسفی ،مسائلی در خور تأمل مطرح کرد .آنچه
در پی میآید ،بخش نخست گفتوگوی خراسان با این
مترجم نامدار و پیش کسوت کشور است.
اهالی کتاب شما را با ترجمههای ارزنده
و بینقصتان از متون سنگین و پیچیده فلسفی
میشناسند .به عنوان استاد این فن ،وضعیت ترجمه
متون فلسفی را طی سا لهای اخیر چطور ارزیابی

برگزاری  5نمایشگاه کتاب استانی در مهرماه
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
خبر
از آغاز ثبتنام ناشران برای حضور در
پنج نمایشگاه کتاب استانی که در ماه
مهر برگزار میشود ،خبر داد .به گزارش ایبنا به نقل از
روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
ناشران سراسر کشور تا  16شهریور مهلت دارند به پایگاه
الکترونیکی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،به

آدرس « »www.icfi.irمراجعه و برای حضور در این
نمایشگاهها ثبتنام کنند.
نمایشگاه کتاب اردبیل از اول تا ششم مهر ،نمایشگاه
کتاب زنجان از  9تا  14مهر ،نمایشگاه کتاب کردستان
از  18تا  23مهر ،نمایشگاه کتاب گلستان از  18تا 23
مهر و نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی ،از  29مهر تا
چهارم آبان برگزار میشود.

میکنید؟ آیا در این زمینه پیشرفتی داشتهایم؟
در برخی زمینهها ،بله .مترجمانی که سابقه تحصیالت
فلسفی دارند و از حیث زبا ندانی ،چه زبان مبدأ و چه
زبان مقصد ،کارآزموده و توانا هستند ،کارهای خوبی را
در این زمینه عرضه کردهاند .ولی اخیر ًا ،شاهد حضور
و فعالیت افرادی در این عرصه هستیم که نمیدانم از
کجا به این نتیجه رسید هاند که فلسفه و متون فلسفی،
خواستار و هوادار بسیاری دارد .البته ،من امیدوارم که
چنین باشد؛ اما این افراد به بحث ترجمه متون فلسفی
وارد میشوند و کتابهایی را برای برگردان انتخاب و
برخی از آن ها را ضایع میکنند.
	 در سا لهای اخیر و به ویــژه امسال ،در
طرحهایی مانند «تابستانه کتاب» ،شاهد توجه بیشتر
به آثار تألیفی هستیم .وضعیت این دسته از آثار را در
عرصه متون فلسفی ،چگونه ارزیابی میکنید؟
حقیقت این است که من خیلی در زمینه آثار تألیفی،
بررسی و دقــت نــکــرد هام و بنابراین ،نمیتوانم پاسخ
قطعی بدهم .اما مسلم ًا ،استادانی که از قبل در این زمینه
فعالیت داشتهاند ،اگر باز هم در این عرصه فعال باشند،
مایه خوشبختی و خوشحالی است.
به عنوان شخصیتی علمی که سالهاست
به کار ترجمه مشغول هستید ،چه رهنمودی برای
مترجمان جوانی دارید که به تازگی پا در این عرصه
گذاشتهاند؟
نصیحتی که من برای جوا نترها دارم و همواره آن را
تکرار کردهام ،این است که باید برای داشتن یک ترجمه
موفق ،سه عامل مهم و اساسی را مد نظر قرار دهند و آن
را همیشه مراعات کنند؛ دانستن و تسلط بر زبان مبدأ،
دانستن و تسلط بر زبان مقصد و تسلط بر موضوعی که
میخواهند کتاب مربوط به آن را ترجمه کنند.
منظورتان این است که مترجم باید پیش
از آغاز ترجمه ،درباره موضوع مورد بحث در کتاب،

منظومه فکری امام موسی صدر
راهکاری برای رفع معضالت خاورمیانه
نصیحتی که من برای جوانترها دارم و
همواره آن را تکرار کردهام ،این است که باید
برای داشتن یک ترجمه موفق ،سه عامل
مهم و اساسی را مد نظر قرار دهند و آن را
همیشه مراعات کنند؛ دانستن و تسلط بر
زبان مبدأ ،دانستن و تسلط بر زبان مقصد
و تسلط بر موضوعی که میخواهند کتاب
مربوط به آن را ترجمه کنند
مطالعه و تحقیق کافی و مؤثر کرده باشد؟
دقیق ًا همینطور است که میگویید .چون اگر چنین
رویکردی نداشته باشد ،مانند این است که کسی تصمیم
بگیرد بدون اطالع از دانش پزشکی ،دست به طبابت بزند.
اینرفتار،مس ّلم ًانهخدمتیبهعلمپزشکیمیکندونهگره
از کار کسانی که محتاج به این علم شدهاند ،می گشاید.
هم اکنون چه آثاری را در دست ترجمه یا
تألیف دارید و عالقهمندان به کارهای شما باید منتظر
چه اتفاقاتی باشند؟
یکی از زمینههایی که قب ً
ال کم و بیش به آن پرداخته شده،
اما به نظر من کافی و وافی نبوده است و جایی برای آرزو
کردن باقی میگذارد ،فلسفه تاریخ است که من ،در حال
نگارش یک کتاب مفصل در این زمینه هستم که گلچینی
از دیدگاههای بزرگ ترین فیلسوفان مطرح در این عرصه
اســت .اثــر دیگری که در حــال فراهم کــردن و تهیه آن
هستم ،کتابی مشابه همین مجموعه فلسفه تاریخ ،منتها
در زمینه فلسفه هنر است.
این آثار چه موقع روانه بازار نشر میشود؟
هنوز آن ها را بــرای طی کــردن مراحل چــاپ ،به ناشر
تحویل نــدادهام .اگر همتم را بیشتر کنم ،به زودی این
اتفاق خواهد افتاد.

انتشار فراخوان انتخاب و معرفی «پایتخت کتاب ایران»
فراخوان پنجمین دوره انتخاب و معرفی
پیک اندیشه
پایتخت کتاب ای ــران منتشر شــد .به
گــزارش ایبنا« ،پایتخت کتاب ایــران»
عنوانی است که هر سال به یک شهر شرکت کننده ،اعطا
میشود که براساس نظر هیئت داوران ،بهترین برنامه را
برای ترویج کتابخوانی ارائه کرده باشد .براساس این
فراخوان ،برنامههای سال  ۱۳۹۸هر شهر ،در زمینه

ترویج کتابخوانی که با همکاری دستگاهها و نهادهای
دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شود ،قابلیت شرکت
در طــرح پایتخت کتاب ایــران را دارد .عالقهمندان
میتوانند مدارک الزم را تا پایان وقت اداری سهشنبه۲۰،
آذر  ،۱۳۹۷از طریق پست به دبیرخانه مرکزی انتخاب و
معرفی پایتخت کتاب ایران ارسال کنند.

رشـــاد حــســناف میگوید
که پــروژه امــام موسی صدر،
وحدت همه ادیان و اقوام در
خاورمیانه بود و اگر جریان
ربــــودن او پــیــش نــمـیآمــد،
خاورمیانه و فلسطین ،اکنون
سرنوشت متفاوتی داشتند.
بــه بـــاور حــس ـناف منظومه
فکری و آثار امام صدر میتواند
وضعیت فعلی خاورمیانه را تغییر دهــد .وی که مترجم
آثــار امــام موسی صدر به زبــان ترکی آذربایجانی است،
در گفتوگویی با خبرگزاری ایبنا به بیان دیدگاههایش
درباره شخصیت و آثار امام موسی صدر پرداخته است که
در پی میآید.
به نظر شما ترجمه آثار امام موسی صدر نیاز
به چه دانشهایی دارد؟
آثار و افکار امام صدر ،پیش از هر چیز ،میتواند در فهم
درست دین و ارائه یک تعریف دقیق از دین برای مخاطبان،
کارآمد باشد و روی ذهن و فکر آن ها تاثیر بگذارد .بنابراین،
آن دسته از دانشهایی مانند فلسفه ،روا نشناسی و
جامعهشناسی که انسان را به کشف حقیقت و یافتن یک
نگاه معرفتشناسانه عمیق یاری میکند ،برای مترجم
آثار امام موسی صدر ،ضروری است .افزون بر این ،برای
ترجمه آثار امام صدر ،به دانش اقتصاد هم نیاز است؛ چرا
که آن اصول اسالمی که این متفکر برجسته ارائه میکند
با اقتصاد روابط تنگاتنگی دارد .البته ،تفکر امام صدر به
این دانشها نیز کمک و اصو ًال ،رشته اقتصاد اسالمی با
اندیشههای متفکرانی چون امام موسی صدر پیشرفت
علمی و عملی کرده است.
به نظر شما چرا امام موسی صدر را ربودند و
چرا از بیان سرنوشت او وحشت دارند؟
امام موسی صدر این قابلیت را داشت که با منظومه فکری
خود و اعتقاداتش و برنامههای عملی که در پیش گرفته
بود ،سرنوشت همه خاورمیانه را عوض کند .به ویژه قضیه
فلسطین و وحدت همه مردم خاورمیانه ،مهمترین پروژه
امــام صدر بــود .اگر این پــروژه با موفقیت انجام میشد،
افکار عمومی دنیا درباره اسالم هم تغییر پیدا میکرد .اگر
این اتحاد رنگ حقیقت به خود میگرفت ،در قدم بعدی
آن ،شاید برقراری دیالوگ بین دنیای مسیحیت و دنیای
اسالم و دنیای شرق و غرب نیز ،جامه عمل میپوشید .به
همین دلیل ،این احتمال وجود دارد که بسیاری از اهالی
سیاست در خاورمیانه که تحمل این اصالحات را نداشتند،
دست به دست هم دادند تا خاورمیانه را از حضور این مصلح
اجتماعی محروم کنند.
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