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 در جهــان ارتباطــات و مبــادالت برســاخته در تکثــر زبانــی انســان ها،
امــری دیگــر  زبــان  بــه  زبــان  یــک  از  نوشــتاری  و  گفتــاری   ترجمــۀ 
اندیشــه آفریده هــای  برجســته ترین  از  فلســفه  اســت.   گریزناپذیــر 
کــه از دیربــاز در تبــادالت میان فرهنگــی  و زبــان انســان ها اســت 
کــه بــا زبــان و کلیــت فرهنگــی ویــژه، بــه نــام ملــت یــا قــوم یــا  جوامعــی 
کشــور از هم متمایز می شــده اند، جایگاه بس مهمی داشــته اســت.
 توجــه بــه امکان پذیــری ترجمــه، چگونگــی ترجمــه و مقتضیــات
ــان دیگــر همــواره از ــه زب ــی ب  ترجمــۀ موفــق یــک متــن فلســفی از زبان
 دغدغه هــای مترجمــان اندیشــه ورز و همچنیــن خــود فیلســوفانی
کــه هــم بــه ترجمــۀ متــون فلســفی آفریده شــده در زبان هــای  بــوده  
 دیگــر نیــاز داشــته اند هــم مشــتاق و نگــران انتقــال هرچــه دقیق تــر
 اندیشــۀ فلســفی از زبــان مبــدأ بــه زبــان مقصــد بوده انــد. این اشــتیاق
 و نگرانــی از زمــان فیلســوفان بنیادگــذار پیشاســقراطی و چینیــان و
 هندیــان و ایرانیــان باســتان تــا فیلســوفان ســده های میانــۀ جهــان
در »ترجمــه«  امــر  چنانکــه  اســت،  داشــته   وجــود  غــرب  و   اســالم 
ــوع ــا موض ــفی ی ــئلۀ فلس ــک مس ــه ی ــفه ورزی ب ــی فلس یخ ــت تار  حرک

گروه فلسفۀ علم، عضو هیئت علمی 
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

»ترمجۀ   فلسفه«   در پروت »فلسفۀ  ترمجه«
 موسی اکرمی
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ــت. ــده اس ــل ش ــفی تبدی ــفه ورزی فلس ــژه در فلس وی
پرتــو در  و  شــالیرماخر  کوشــش های  بــا  بیشــتر  جدیــد،  دوران   در 
 دســتاوردهای ســنت هرمنوتیــک، فیلســوفانی بــزرگ از دو ســنت
یکــور تــا ر یتگنشــتاین  از نیچــه و هایدگــر و و قــاره ای،   تحلیلــی و 
یــدا و بدیــو، توجهــی ویــژه بــه کوایــن و دیویدســن و در گادامــر و   و 
ــا ــد ب  سرشــت و ســازوکار و نقــش ویــژۀ »ترجمــه« داشــته اند. در پیون
ــو دســتاوردهای ــان، از یــک ســو، و در پرت  تأمــالت و پژوهش هــای آن
 شناخت شناســی و زبان شناســی و فلســفۀ زبــان و فلســفۀ ذهــن و
 علــوم شــناختی، از ســوی دیگــر، نظریه هــای مهمــی دربــارۀ »ترجمــه«
از فلســفه،  زمینــۀ  در  به ویــژه  مترجمــی،  هیــچ  کــه  شــده    مطــرح 
کم وکیــف درخــور توجــه ــا   دانســتن آن هــا بی نیــاز نیســت. امــروزه، ب
 ایــن دســتاوردها، مــا در آســتانۀ پیدایــش یــک فلســفۀ خــاص، بــا نــام
ــه زودی شــاهد تدویــن گرفته ایــم، چنانکــه ب  »فلســفۀ ترجمــه«، قــرار 
 و تصویــب ایــن رشــته و آمــوزش آن در رشــته هایی چــون مترجمــی
گــون، رشــتۀ فلســفه و رشــته های مرتبــط بــا ادیــان گونا  زبان هــای 
گــون گونا ــان در آن هــا ویژگی هــای  کــه زب ــود، رشــته هایی   خواهیــم ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــود را ب ــگفت خ  ش
 نگارنــده در ســخنرانی خــود، پــس از بیــان ضــرورت و مبانــی رشــتۀ

کــرد.◼ کلــی آن را ترســیم خواهــد  »فلســفۀ ترجمــه«، خطــوط 
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کــه فلســفه  ژئوفیالســوفی چشــم اندازی را در پیــش رو قــرار می دهــد 
و مفاهیــم فلســفی بــا توجــه بــه ســرزمین و قلمــرو جغرافیایــی درک و 
ــا نــگاه ســنتی  کلــی، متفــاوت ب فهــم می شــوند. ایــن درک، بــه طــور 
کــه در حیطــه ای انتزاعــی و بــدون  بــه فلســفه و مفاهیــم آن اســت 
گرفتــه می شــوند. بــر مبنــای ژئوفیالســوفی و در  وجــوه عینــی در نظــر 
کنــش  کلــی  کنــش فلســفی و مفاهیــم فلســفی بــه  بحــث حاضــر، 
یســت محیط  ز ایــن  از  برآمــده  زبــان  و  فرهنــگ  و  یســت محیطی  ز
اســت. در ایــن صــورت، مســئلۀ اولیــه توجــه بــه قلمــرو و ســرزمین 
و ظهــور  فلســفی  کنــش  تحقــق  بــرای  اساســی  مبنــای  عنــوان  بــه 
مفاهیــم آن اســت. ایــن مســئله خــود مســئلۀدیگری را بــه دنبــال 
دارد و آن انتقــال مفاهیــم از زبانــی بــه زبــان دیگــر بــه واســطۀ ترجمــه 
یکــرد ژئوفیالســوفی و در بحــث حاضــر  اســت. ترجمــه بــا توجــه بــه رو
بــا  صــرف انتقــال مفاهیــم از زبانــی بــه زبــان دیگــر نیســت بلکــه 
یســت محیط خــاص خــود بــه  ــا ز ترجمــه، مفهــوم از یــک ســرزمین ب
ــا آن منتقــل می شــود. در  کامــل متفــاوت ب ــه طــور  یســت محیطی ب ز
کــه انتقــال مفاهیــم از یــک قلمــرو و  ایــن صــورت، مشــکل ایــن اســت 

 نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
 پژوهشگر فلسفه

ژئوفیالسویف  و  مسئلۀ  ترمجه
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ســرزمین بــه عنــوان مبــدأ بــه قلمــرو و ســرزمین دیگــر بــه عنــوان مقصد 
چگونــه ممکــن اســت و چــه پیامــدی دارد. بــا بررســی مختصــر و 
τὸ τί ἦν εἶναι و ἡ οὐσῐ́ᾱ ،τὸ ὄν ــی ــارات اساس ــم و عب ــاه مفاهی کوت
در فلســفۀ یونــان بــه عنــوان چنــد نمونــه و ترجمــۀ آن هــا در ســنت 
ایــن  پیامدهــای  کــه  دیــد  روشــنی  بــه  می تــوان  اســالمی،  فلســفۀ 
از  نگرشــی  ایجــاد  باعــث  و  بــوده  اساســی  میــزان  چــه  تــا  انتقــال 

اســت.◼ شــده  متفــاوت  اســاس 
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در اوایــل قــرن هیجدهــم میــالدی، افالطــون در فضــای فلســفی و 
گرایــش بــه اندیشــه و  فرهنگــِی آلمــان تقریبــًا فرامــوش شــده بــود امــا 
کالســک یونانــی و رشــد و تحــول  آثــار افالطــون بــا بازگشــت بــه متــون 
کالســیک در نیمه هــای قــرن هجدهــم   )Philology( زبان شناســی
بــا ارنســتی )J.A. Ernesti( و رونکــن )David Ruhnken( پدیــدار 
ــان،  ــون هام ــوفانی همچ ــالدی، فیلس ــۀ 1760 می ــروِع ده ــا ش ــد. ب ش
ی آوردنــد.  در اواخــر قــرن  هــردر و مندلســون بــه اندیشــۀ افالطونــی رو
کــه پس از چند دهه  هجدهــم میــالدی و در دهــۀ 1780 میــالدی بود 
مطالعــه و تحقیــق، رنســانس افالطونــی آغــاز شــد و تحولــی شــگرف 
در فلســفه و فرهنــگ آلمانــی پدیــد آورد. جریــان افالطونــی بیــش 
از همــۀ جریانــات فکــری و فلســفِی آلمانــی در جریــان رمانتیــک 
بســط یافــت. در میــان اندیشــمندان رومانتیــک، شــالیرماخر شــاید 
آثــار  در  منــدرج  مفاهیــم  و  اندیشــه  از  را  تأثیــر  بیشــترین  به نوعــی 
کــه او مترجــم آثــار افالطــون بــه  افالطونــی داشــته اســت، بــدان ســبب 
کــه هنــوز مرجعیــت خــود را از دســت  آلمانــی اســت، ترجمه هایــی 
آثــار  ترجمــه ی  هســتند.  اندیشــمندان  ارجــاع  محــل  و  نداده انــد 

نظـریات    شـالیرماخــر   دربارۀ  ترمجه  در
 بســـرت هرمنیویتک، دیالکتیک   و شهود

 عضــو هیئــت علمــی دانشــکدۀ حقــوق، 
علــوم سیاســی و الهیــات، دانشــگاه آزاد 
اســالمی، واحــد علــوم و تحقیقــات 

دانشــجوی دکتــری ادیــان و عرفــان 
تطبیقــی، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
واحــد علــوم و تحقیقــات

 بابک برومندفر

حامد حسین پور
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ــزد شــالیرماخر  افالطــون تحولــی در االهیــات احســاس )Gefühl( ن
نهــد.  بنــا  را  تــا فلســفۀ متن شناســی  بــود  پــی آن  بــود. شــلگل در 
شــالیرماخر نیــز بــه ســبب مؤانســت بــا شــلگل و حلقــۀ رمانتیــک  
کــرد. امــا نظریــۀ  متقــدم، نظریــات هرمنیوتیــک خویــش را عرضــه 
ــه دنبــال فهــم اســت،  کــه ب هرمنیوتیــک شــالیرماخر در عیــن حــال 
کــه ملهــم از اندیشــۀ افالطونــی اســت، پیونــدی  بــا دیالکتیــک او، 
منســجم دارد. دیالکتیــک در نــگاه شــالیرماخر، به مبحث دانســتن 
می پــردازد زیــرا شــاخصۀ دانســتن، تبــادل نظــر و تفهیــم اســت. از 
کــه در نــگاه  ســوی دیگــر، شــالیرماخر از دســتور زبــان در فهــم متــن، 
ــار تفســیر روان شــناختی  کن ــود، در  ــۀ فــن تفســیر ب ــه مثاب متقدمــان ب
کــه مؤلفــۀ اصلــی و متمایزکننــدۀ نظریــۀ  یــا فنــی هــم ســود می بــرد 
امــا  بــود.  گذشــتگان  بــه ســنت تفســیری  او نســبت  هرمنیوتیــِک 
مؤلفــۀ روان شــناختی در نــگاه شــالیرماخر مختــص بــه اوســت. بــر 
همیــن اســاس، نظریــۀ هرمنیوتیــک شــالیرماخر بــه فهم نزدیک شــده 
و نوعــی عمــل فهمیــدن اســت. هرمنیوتیــک، دیالکتیــک و الهیــات 
کنــار یکدیگــر،  مبتنــی بــر احســاس در ســیر ترجمــۀ آثــار افالطــون، در 
هرچنــد مباحثــی مســتقل بــه نظــر می رســند، امــا چیدمانــی پیوســته 
او در ســخنرانی  اندیشــۀ شــالیرماخر می ســازند.  را در  و منســجم 
خــود در ســال 1813 میــالدی تحــت عنــوان »دربــاره ی شــیوه های 
کــه طــی ترجمــۀ آثــار افالطون  کــرد  متفــاوت ترجمــه« مضامینــی ارائــه 

ــدند. ــی او ش ــفی و الهیات ــه های فلس ــور اندیش ــه ظه ــر ب منج
آغــاز  ترجمــه  اهمیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  را  ســخنرانیش  شــالیرماخر 
کــه مــا در همــۀ جنبه هــای زندگــی ترجمــه  می کنــد. او بیــان می کنــد 
کیــد می کنــد: 1( چگونــه  می کنیــم. او در ایــن ســخنان بــر دو چیــز تأ
ترجمــه بــه زبان هــای مختلــف فرصتــی می دهــد تــا آثــار باســتانی 
کــه  کننــد؟ 2( ترجمــه فعالیتــی اســت  کالســیک خــود را احیــا  و 



17

مهایش فلسفۀ  غرب  و  ترمجه/ هبمن ماه  1399

گســترۀ هــر زبــان خاصــی یافــت. شــالیرماخر در  می تــوان آن را در 
ــا را  ــردازد و آن ه ــه می پ ــیر و ترجم ــای تفس ــه تفاوت ه ــث ب ــۀ بح ادام
مرتبــط بــا ماهیــت متــن می دانــد، هرچنــد تجربــۀ او در ترجمــۀ آثــار 
کــه او پیــش از ترجمــه، قصــد تفســیر متــون  افالطــون نشــان می دهــد 
ــیوۀ  ــخنرانی دو ش ــن س ــالیرماخر در ای ــت. ش ــته اس ــون را داش افالط
ترجمــه ارایــه می کنــد و مباحثــش را بــا هرمنیوتیــک و احســاس و 
جنبه هــای   .1 مؤلفــۀ:  دو  بــر  کیــد  تأ بــا  او  می زنــد.  پیونــد  شــهود 
نحــوی  ســاختار  و  یشه شناســی  ر لغــات،  معانــی  از  اعــم  زبانــی، 
ــه فهــم عمــِل مؤلــف دارد،  کــه اشــاره ب جمــالت و 2. جنبــۀ فــردی، 
نشــان می دهــد نوشــتِن متــن، از وجــوِد منحصربه فــرِد مؤلــف نشــئت 
می گیــرد. ایــن جنبــه همــان مؤلفــۀ روان شــناختی در هرمنیوتیــِک 
کــه در تعامــل بــا مؤلفــۀ دســتور زبانــی بــه فهــم متــن منجــر  اوســت 
می شــود و مخاطــب را از فهــِم نادرســت نســبت بــه قصــد و نیــِت 

ماتــن دور می کنــد.
او در این سخنرانی، دو روش متمایز را مطرح می کند:

1( مترجم خواننده را به سوی مؤلف سوق می دهد.
2( مترجم مؤلف را به سمت خواننده سوق می دهد.

و  تقریــب دو شــخص  ترجمــه  هــدف  نــگاه شــالیرماخر،  در  لــذا، 
خواننــده  بدفهمــی  می خواهــد  او  اســت.  بین فــردی  درک  امــکان 
کنــد. در ســیر هرمنیوتیکــی متــن، مترجــم  نســبت بــه متــن را اصــالح 
کــه از هــر ســو مخاطــب بــه آن بنگــرد در  هماننــد ســکه ای اســت 
راســتای فهــِم متــن قــدم برداشــته اســت. در عیــن حــال، مترجــم 
ــه   ای  ــد مفســر هــم باشــد، هماننــد خــوِد شــالیرماخر در تجرب می توان
ســخنرانی های  در  او  داشــت.  افالطــون  آثــار  ترجمــه ی  در  کــه 
از  نمی تــوان  را  مؤلــف  کــه  می کنــد  بیــان  هرمنیوتیــک  بــه  مربــوط 
کــرد بلکــه درک مؤلــف تنهــا از طریــق شــهود  طریــق مفاهیــم درک 
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اســت. امکان پذیــر 
ــه،  ــارۀ ترجم ــالیرماخر را درب ــات ش ــم نظری ی ــد دار ــه قص ــن مقال در ای
در بســتِر هرمنیوتیــک، دیالکتیــک و الهیــاِت مبتنــی بــر احســاس و 

کنیــم.◼ شــهود بررســی 
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ترجمــۀ متــون فلســفی بــه دلیــل ابهام هــای معنایــی موجــود در آن هــا 
همــواره محــّل بحــث و چالــش بــوده اســت. از نظــر وجــود معانــی 
اســتعاری، شــباهت بســیاری میــان متــون فلســفی و متــون ادبــی 
ــی  کــه وجــود اســتعاره و ابهــام در متــون ادب ــه  وجــود دارد. همان گون
باعــث بــروز ترجمه هــا و تفاســیر متعــددی از یــک متــن می شــود، 
بــه شــیوه های متفاوتــی توســط  نیــز ممکــن اســت  متــون فلســفی 
مترجمــان ترجمــه و تفســیر شــوند. هرمنوتیــک از نظریه هــای نقــد 
ادبــی بــه شــمار مــی رود. نقــد ادبــی در جســت و جوی روش هــای 
و  رمزگشــایی  ایــن  و  اســت  متــن  تفســیر  بــرای  معنــا  رمزگشــایی 
کانــون علــم هرمنوتیــک اســت. هرمنوتیــک بــا غلبــه  تفســیر متــن 
ــر فاصلــه میــان متــن و مفّســر آن بــه خواننــده در جهــت فهــم متــن  ب
فهــم  ســاختن  قاعده منــد  از  بی نیــاز  امــر  ایــن  و  می رســاند  یــاری 
ــو  ــا در پرت ــم ت ــش می کنی کوش ــه ای  کتابخان ــش  ــن پژوه ــت. در ای اس
کــه مبتنــی بــر تفاســیر و ترجمه هــای  یکــور،  نظریــۀ هرمنوتیکــی پــل ر
یــاد، ترجمــه  کــه بــه احتمــال ز خواننده-محــور اســت، نشــان دهیــم 
و تفاســیر مختلفــی از یــک متــن فلســفی ممکــن اســت وجــود داشــته 

فلســیف متــون  تفســر  و  ترمجــه  ارزیــایب 
از دیــدگاه   هرمنویتکــی   پــل ریکــور 

 آمنه یاری

مریم قدرتی

  مدرس ترجمه، دانشگاه بیرجند

مدرس ترجمه، دانشگاه بجنورد
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کــه تفاســیر و ترجمه هــای مختلــف  باشــد. اّمــا برخــالف متــون ادبــی 
یکــور دارای اعتبــاری نســبتًا برابــر اســت، ماهیــت  آن هــا در نظــر پــل ر
اســت.  متــون  ایــن  معنایــی  اهمیــت  بــر  مبتنــی  فلســفی  متــون 
بنابرایــن، ضــروری می دانیــم تــا چارچــوب مشــخصی بــرای نقــد و 
یابــی تفاســیر و ترجمه هــای متعــدد از یــک متــن فلســفی ارائــه  ارز
ــا خواننــدگان از درک معنــای درســت بســیاری از مفاهیــم و  کنیــم ت

کلیدواژه هــای موجــود در متــون فلســفی بی بهــره نماننــد.◼
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یــدا بــر مبنــای فلســفۀ ساخت گشــایی معتقــد اســت ترجمــۀ  ک در ژا
که انتقال  واحــد و منطبــق بــر متــن اصلی امری غیرممکن اســت چرا
معنــای واحــد از متــن اصلــی غیرممکــن اســت و در هیــچ متنــی 
کــی  معنــای واحــدی وجــود نــدارد. مفهــوِم »بــازی آزاد نشــانه ها« حا
کــه نیــاز بــه تکــرار  گونــه ای از خوانــش اســت  کــه ترجمــه  از آن اســت 
ــی بــرای خوانش هــای متفــاوت 

ّ
دارد زیــرا هــر خوانشــی از متــن دال

ــا   ه
ّ

ــایر دال ــا س ــان ب ــازی بی پای ــک ب ــا در ی  ه
ّ

ــن دال ــت و ای ــر اس دیگ
می آفریننــد.  جدیــد  ترجمه هــای  و  تــازه  خوانش هــای  نشــانه ها  و 
بــر ایــن اســاس، بــاور بــه ترجمه پذیــری یــا ترجمه ناپذیــرِی مطلــق 
کلــی  طــور  بــه  می توانــد  نــه  ترجمه شــده  متــِن  اســت؛  اشــتباه 
کلــی بــا آن  منتقل کننــدۀ عینــی معنــای متــن اصلــی باشــد و نــه بــه 
متــن بیگانــه اســت بلکــه ترجمــۀ مناســب همــواره در حــال آمــدن و 

ــا اســت. ــا و زای محقــق شــدن و فراینــدی پیوســته پوی
کــه یــک تفســیر  یــدا، ترجمــه فراینــدی تفســیری اســت  بــه اعتقــاد در
کــی می کنــد. در  از میــان تفســیرهای ممکــن را بــر زبــان مقصــد حکا
نتیجــه، معنــا پیوســته بــه تعویــق می افتــد و هرگــز معنــای نهایــی 

 پژوهشگر فلسفه، جهاد دانشگاهی

دریدا و ساخت گشایی ترمجه
کبرزاده حامد علی ا
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ایجــاد  بــرای  نشــانه ها  بی پایــان  بــازی  و  نمی شــود  محقــق  متــن 
معنــای جدیــد ادامــه می یابــد.

یــدا، جســت وجوی ترجمــۀ واحــد امــری متناقــض اســت  از منظــر در
گــر متــن چندمعنایــی باشــد، ترجمــۀ کامــل ممکن نیســت و  کــه ا چرا
گــر متــن واحــد باشــد، تکــرار آن در ترجمــه نیــز ممکــن نخواهــد بــود.  ا
ــای  ــتردن مرزه گس ــانه ها،  ــازی نش ــه ب ــازه دادن ب ــم اج ــۀ مترج وظیف
ی تفــاوت اســت زیــرا  یچه هــای تــازه ای بــه رو کــردن در معنــا و بــاز 
کــه بــر  کامــل نیســت بلکــه شــبکه ای اســت  متــن یــک نوشــتۀ تــام و 

اســاس تفــاوت ســاخته شــده اســت.
از منظــر فلســفۀ ساخت گشــایی و  بــه بررســی ترجمــه  ایــن مقالــه 

می پــردازد.◼ بــاره  ایــن  در  یــدا  در دیدگاه هــای 
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ــًا  ــر رفتــن از ترجمــۀ صرف کوششــی اســت بــرای فرات ترجمــۀ فرهنگــی 
گرامــر )دســتور زبــان( عبــور  کــه از ســطح  مکانیکــی و تحت اللفظــی 
می کنــد و، فراتــر از معنــای مفــردات، بــه بافــت و زمینــۀ فرهنگــی 
یســت جهان مبــدأ و ظرایــف، اقتضائــات و مختصــات  )context( ز
گام اول، مقالــه بــا مــروری  فرهنــگ مقصــد توجــه جــدی می کنــد. در 
کلیــدی ســه پارادایــم غالــب در فلســفۀ علــوم انســانی،  ــر مقــوالت  ب
کنــت(،  گوســت  آ نمایندگــی  )بــه  یتیویســتی  پوز پارادایــم  یعنــی 
پارادایــم  و  دیلتــای(  یلهلــم  و نمایندگــی  )بــه  هرمنوتیکــی  پارادیــم 
گرفتــن از تلقــی  کارل مارکــس( و بــا بهــره  انتقــادی )بــه نمایندگــی 
ــاب  ــر علــوم انســانی در ب کتــاب مقدمــه ب یلهلــم دیلتــای در  ــع و بدی
ی در بــاب مناســبات  ماهیــت فلســفی علــوم انســانی و دیــدگاه و
ایــن  تبییــن  و  طــرح  درصــدد  یخــی«،  تار »جهــان  و  »مفاهیــم« 
کــه  کــه برخــالف خوانــش غالــب از ســه پارادایــم فــوق  مدعاســت 
فرهنگــی  یســت جهان  ز بافــت  از  بریــده  را  یتیویســتی  پوز پارادایــم 
و دو پارادایــم دیگــر را آغشــته بــه زمینــۀ فرهنگــی غــرب می دانــد، 
در متــون اصلــی نماینــدگان هــر ســه پارادایــم فلســفۀ علــوم انســانی 

عضـــــو هیئت علـــــمی پـژوهشـــــــگاه
 علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی

رویکرد »ترمجۀ  فرهنگی«
 به  فلسفۀ  علوم  انساین
مالک شجاعی
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)کنــت، دیلتــای و مارکــس( بــا نوعــی صورتبنــدی زبانــِی )ترجمــۀ 
یســته« مواجه ایــم. در بخــش بعــدی مقالــه و بــا  فرهنگــِی( »تجربــۀ ز
توجــه بــه نتایــج نظــری بخــش اول، بــه امکانــات و محدودیت هــای 
گانــۀ فــوق بــرای طــرح مســائل فلســفی  مفهومــی پارادایم هــای ســه 

ــت. ◼ ــم پرداخ ــران خواهی ــر ای ــگ معاص ــه فرهن ــر ب ناظ

مهایش فلسفۀ  غرب  و  ترمجه/ هبمن ماه  1399





2

نسبت ترمجه و 
اندیشۀ  فلسـیف

 در ایران
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کنــت   کــه نخســتین اثــر فلســفی مهــم غربــی بــه توصیــۀ  از زمانــی 
دوگوبینــو توســط مــال اســحاق اللــه زاری بــه فارســی ترجمــه شــد و در 
ســال 12۴1 شمســی بــه چــاپ رســید حــدود 160ســال می گــذرد. ایــن 
که  گفتار در روش دکارت، از آن جهت برگزیده شــده بود  اثر، یعنی  
کیــدی که  هیــچ قرابتــی بــا فرهنــگ اســالمی– ایرانــی نداشــت و بــا تأ
ــر اســتقالل عقــل در تفســیر عالــم و آدم می گذاشــت،  می توانســت  ب
کنــده شــود  ــران آن عصــر پرا همچــون ویروســی در فضــای فکــری ای
و بــا ورود بــه خــون  ایرانــی،  نتایجــی ناشــناخته و غیرقابــل انتظــار بــه 
گفتــار، بــا در مرکــز قــرار دادن تصــور دوگوبینــو، ایــن  وجــود آورد. ایــن 
کــه چــرا پیش بینــی او، نــه در آن زمــان و  پرســش را پیــش می کشــد 
کنــون، محقــق نشــده و نتایجــی سراســر دگرگون کننــده  نــه حتــی تا
کــه روایــت اللــه زاری  گــر ایــن باشــد  ــار نیــاورده اســت؟ پاســخ ا ــه ب ب
از گفتــار در روش دکارت نه تنهــا ترجمــه نبــود بلکــه او اصــواًل حتــی 
ــود  ــوم ب ــود، معل ــن ب ــون چنی ــود و چ ــرده ب ــی نب ــود دکارت پ ــه مقص ب
کــه اصــواًل نمی توانســت منشــأ اثــر یــا، فراتــر از آن، تغییــری باشــد. 
گــر بــر ترجمــۀ  کــه ا پرســش دیگــری پدیــدار می شــود و آن ایــن اســت 

گروه فلسفه،  عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

حسین مصباحیان
نسبت  ترمجه  با  مسائل  مبتال به  ملی
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کمابیــش همــان مالحظــات  کتــاب دکارت هــم  افضل الملــک از 
کــه حــدود هفــت دهــه بعــد پدیــدار  وارد باشــد، چــرا ترجمــۀ فروغــی، 
ــه در  ک ــد  کن ــل  ــی تبدی ــه دکارت ــران ب ــت دکارت را در ای ــد، نتوانس ش
گفتــار حاضــر پاســخ ایــن پرســش ها را،  پــا تحول آفریــن شــده بــود.  ارو
از یــک ســو، در نســبت ترجمــه و تفکــر و، از ســوی دیگــر، در نســبت 
جســت وجو  ملــی  مبتالبــه  مســائل  بــا  ترجمه شــده  فلســفی  آثــار 
یکــرد ناظــر بــر  کــه رو کــرد  می کنــد و در ایــن زمینــه بحــث خواهــد 
راه  آغــاز  در  هنــوز  ایــران  معاصــر  مســائل  بــه  فلســفی  اندیشــیدن 
کــه بــه نظــر می رســد از ســال های آغازیــن دهــۀ هفتــاد  اســت، راهــی 

خورشــیدی آغــاز شــده اســت و همچنــان ادامــه دارد.
ــوان دورۀ  ــب، می ت ــن ترتی ــو  را، بدی ــن س ــاد بدی ــۀ هفت ــدای ده از ابت
بــرای  پرشــمار  مســائلی  زدن  ســر  آن،  تبــع  بــه  و،  ترجمــه  پرشــور 
اندیشــیدن دانســت. بــا اینکــه ترجمــۀ متون کالســیک فلســفۀ غربی 
کالســیک  هنــوز در آغــاز راه اســت ولــی بســیاری از آثــار مهــم فلســفۀ 
)تقریبــًا تمــام آثــار افالطــون و ارســطو(، برخــی از آثــار مهــم فیلســوفان 
گوســتینوس(، برخــی از آثــار  کوینــاس و آ ســده های میانــه )مثــل آ
و  هایدگــر(  تــا  دکارت  )از  معاصــر  و  جدیــد  عصــر  فالســفۀ  مهــم 
ــه  یکــور، لوینــاس( ب ــو، ر ــدا، فوک ی فیلســوفان تأثیرگــذار فرانســوی )در
گرچــه انتخــاب و ترجمــۀ آثــار فلســفی  فارســی ترجمــه شــده اســت 
عمدتــًا بــدون نظــارت یــک دســتگاه برنامه گــذار و بــر اســاس ســالیق 
گرفتــه و همیــن ســبب شــده  و عالیــق فــردی مترجمــان صــورت 
کانــت، تــا ایــن اواخــر  کــه بــه طــور مثــال، جــز نقدهــای ســه گانۀ  اســت 
کــه  ــا ایــن همــه، تالش هایــی  ــر مهــم دیگــری از او ترجمــه نشــود. ب اث
گرفتــه اســت بــا مجمــوع صدوبیســت ســال  در ایــن دوره صــورت 
ــر  پیــش از ایــن دوران بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه نیســت. افــزون ب
یــخ  ایــن، تعــداد پــر شــماری از منابــع دســت دوم فلســفی، از تار
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ــن  ــفۀ دی ــالق و فلس ــفۀ اخ ــی و فلس ــفۀ سیاس ــا فلس ــه ت گرفت ــفه  فلس
کنفرانس هــا  و فلســفۀ تحلیلــی، بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. 
فالســفۀ  شــناخت  در  مهمــی  بین المللــی  و  ملــی  ســمینارهای  و 
تاثیرگــذار  فیلســوفان  از  تعــدادی  و  شــده  برگــزار  ایــران  در  غربــی 
یچــارد رورتــی، آنتونیــو نگــری  غــرب، همچــون یورگــن هابرمــاس، ر
به شــیوه ای  یــک  هــر  و  کرده انــد  ســفر  ایــران  بــه  دالمایــر،  فــرد  و 
فلســفه پژوهان را بــه اندیشــدن فلســفی دربــارۀ مســائل مبتالبــه ملــی 
ــگاران  ــد تالش هــای روزنامه  ن ــر ایــن تالش هــا بای ــد. ب کرده ان دعــوت 
و مجــالت فلســفی را، اعــم از مجــالت تخصصــی و عمومــی، افــزود 
یــج افــکار فلســفی می پردازنــد. مجموعــۀ ایــن تالش هــا  کــه بــه ترو
گرچــه بخشــی ناچیــز را از آنچــه بایــد بشــود تشــکیل می دهــد ولــی، در 
مجمــوع، ایــن دعــوت را برانگیختــه که با فلســفه خوانــدن، نمی توان 
فیلســوف شــد. ایــن دعــوت یــا طــرح مســئله هــم توســط اســاتید 
نســل  توســط فلســفه پژوهان  قدیمــی فلســفه مطــرح می شــود هــم 
جدیــد و در عمــل نیــز تالش هایــی در ایــن جهــت صــورت می گیــرد.

کــه ایــران  گرفتــه اســت  تمــام ایــن آشــنایی ها امــا در بســتری صــورت 
گفتــه شــده در  گاه  کــه  کشــوری بــا ســنت دیریــن فلســفی  نــام دارد، 
ــق  ــفی خل ــار فلس ــد در آن »آث ــدن هن ــتثنای تم ــه اس ــی ب ــچ تمدن هی
کتاب شناســی آن در مجموعــه ای  کــه فقــط  ــاری  نشــده اســت«، آث
هجده جلــدی بــه نــام مجموعــۀ کتاب شناســی جامــع فلســفه در 
تــا  از قــرن دوم  ایــران در ســه ســرفصل در دســت تهیــه اســت: 1. 
قــرن هفتــم، دوران شــکوفایی و تکویــن فلســفه: از نهضــت ترجمــه 
ــرن  ــا نیمــه ق ــرن هفتــم ت ــر طوســی؛ 2. از نیمــۀ دوم ق ــا خواجــه نصی ت
ینــی  قزو کاتبــی  از  دوران متکلم فیلســوفان مکتــب شــیراز:  دهــم، 
کــی؛ 3. دوران عارف فیلســوفان مکتــب اصفهــان و  تــا داوود انطا
ســبزوار و تهــران: از شــیخ بهایــی بــه بعــد. البتــه برخــی از مجلــدات 
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ــر ایــن، فیلســوفان  ــه چــاپ رســیده اســت. عــالوه ب ایــن مجموعــه ب
معاصــر ســنت اســالمی- ایرانــی در داخــل و خــارج از کشــور بر غنای 
دیریــن  ایــن ســنت  افزوده انــد.  اســالمی  فلســفی ســنت  ادبیــات 
ــا فلســفۀ غربــی،  یخــِی آشــنایی ایرانیــان ب فلســفی و آن پیشــینۀ تار
کنــار اقبــال عمومــی بــه فلســفه در ایــران، بــار دیگــر ایــن پرســش  در 
کــه آنچــه ترجمــه  شــده اســت چــه نســبتی  را برجســته تر می ســازد 
کــم دارد، چــرا چنیــن  ــا  گــر نــدارد ی ــا مســائل مبتالبــه ملــی دارد. و ا ب
ی ایــن پرســش ها دغدغــۀ اصلــی ایــن  کاو کــرد؟ وا اســت و چــه بایــد 
گفتــار اســت. خروجــی یــا برنهــادۀ آن هــم دعــوت بــه ترجمــۀ متونــی از 
جنــس متدولــوژی جهــت یــاری رســاندن بــه تدقیــق نحــوۀ مواجهــۀ 

کــه خفتــه! ◼ مــا بــا خــود و، بــه تبــع آن، ســر زدن خــودی اســت 
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کتــاب ابــواب الهــدی  میــرزا مهــدی اصفهانــی در بخش هایــی از 
کــه  بــه مذمــت ترجمــۀ متــون فلســفی بــه زبــان عربــی می پــردازد 
طــی نهضــت ترجمــه اتفــاق افتــاد. او ســعی می کنــد بــا نشــان دادن 
بــه وقــوع  کمــک  پــس  بــه عقیــده اش، در  کــه  انگیزه هــای شــومی 
ایــن نهضــت بــود، بــه نقــد آن بپــردازد. اصفهانــی انگیــز ۀ خلفــا از 
حمایــت از نهضــت ترجمــه را تحت الشــعاع قــرار دادن برتــری علــم 
او، طرحــی  از نظــر  کــه  امامــان شــیعه در نظــر مســلمانان دانســته 
ــار  ــی در بح ــه مجلس ــا عالم ــم رأی ب ــت. او،        ه ــوده اس ــز ب موفقیت آمی
کتــاب  االنــوار، ایــن حرکــت را بدعــت می خوانــد. در بخشــی دیگــر از 
ابــواب الهــدی، میــرزا عملکــرد نابخردانــه و منفعالنــۀ            خلفــا را در برابر 
کــه بــا هــدف تحت الشــعاع قــرار دادن اعتقــادات اســالمی،  عــده   ای 
در  شــدند  اســالم  جهــان  بــه  یونانــی  کتاب هــای  ورود  زمینه        ســاز 
وقــوع چنیــن نهضتــی مقصــر می دانــد و بــه عنــوان شــاهدی بــرای 
کــه عالمــه  ایــن ادعــا، داســتانی را از عالمــه مجلســی نقــل می کنــد 
کتابــی بــا نــام  مجلســی خــود آن را از شــخصی بــه نــام صفــدی از 
کــرده اســت. طبــق ایــن روایــت، ورود کتاب هــای  المیــه العجــم نقــل 

عاطفه رنجبر دارستانی

ــاین  ــدی اصفه ــرزا هم ــت م ــرریس مخالف ب
وینــاین  زبــان  از  فلســیف  متــون  ترمجــۀ  بــا 
بــه زبــان عــریب طــی هنضــت ترمجــه در 
اهلــدی اوباب 
کالم اسالمی،  دانشجوی دکتری فلسفه و 
پردیس فارابی دانشگاه تهران
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پادشــاهی  خصمانــۀ  تدبیــر  نتیجــۀ  در  اســالم  جهــان  بــه  یونانــی 
کــرده بــود.  کــه مأمــون بــا آن هــا ســازش  نصرانــی و نزدیکانــش بــود 
ــردن دولــت اســالمی و ایجــاد  ــی هــم از بیــن ب انگیــزه پادشــاه نصران
کتــاب  اختــالف بیــن علمــای اســالم بــود. عیــن ایــن داســتان در 
صــون المنطــق و الــکالم عــن فنــی المنطــق و الــکالم ســیوطی بــه 
همــراه داســتان های دیگــر نقــل شــده اســت. همچنیــن، نقل قولــی 
آمــده  ترجمــه  نهضــت  مذمــت  و  نقــد  راســتای  در  ابن تیمیــه  از 
کــه هــدف  یافــت  کتــاب ســیوطی، می تــوان در اســت. بــا مراجعــه بــه 
از بیــان ایــن مطالــب از ســوی او نقــد حکومــت بنی عبــاس و اثبــات 
برتــری حکومــت بنی امیــه نســبت بــه ایشــان بــوده اســت. بــه عقیــدۀ 
کــه نهضــت ترجمــه و، همچنیــن،  ســیوطی، بــه همیــن دلیــل اســت 
کثــر آن    هــا  کــه از نظــر او، در قلــب ا ــه دســت ایرانیــان  دادن امــوری ب
داشــت  وجــود  اســالم  دولــت  و  عــرب  بــه  نســبت  بغــض  و  کفــر 
کثــر  ا کــه  بنی امیــه،  برخــالف  افتــاد،  اتفــاق  بنی عبــاس  زمــان  در 
کارگــزاران و دســت اندرکاران حکومتشــان عــرب بودنــد و هیــچ گاه 
از  نقل قولــی  بــا  ســیوطی  نزدنــد.  بدعت هایــی  چنیــن  بــه  دســت 
قیروانــی و در تأییــد او، ترجمــۀ متــون فلســفی از زبــان یونانــی بــه 
زبــان عربــی را تحــت تأثیــر یحیی بــن خالد بــن برمــک و بــا هــدف از 
ــه ایــن ترتیــب، بــه نظــر می رســد  بیــن بــردن اســالم اعــالم می کنــد. ب
گوتــاس معتقــد اســت، چنیــن مخالفتــی  کــه دیمیتــری  همان گونــه 
بــا نهضــت ترجمــه تنهــا مخالفتــی تقارنــی بــوده اســت، بــه ایــن معنــا 
یشــۀ آن تنهــا مقارنــت نهضــت ترجمــه بــا خالفــت عباســی  کــه ر
کــرده اســت.  کــه مخالفــت بــا دومــی بــه اولــی نیــز ســرایت  اســت 
کــه نقــل ایــن مــوارد توســط عالمــه مجلســی بــا  بایــد در نظــر داشــت 
گرفتــه اســت، احتمــااًل بــا ایــن  گزینش هــا صــورت  اعمــال برخــی 
ــه  ــت ترجم ــوع نهض ــر دو در وق ــاس ه ــه و بنی عب ــه بنی امی ک ــدف  ه
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مقصــر معرفــی شــوند و، همچنیــن، بــرای اینکــه ادعــای او بتوانــد 
کــه البتــه از نســبت دادن  مــورد قبــول ایرانیــان واقــع شــود، ایرانیانــی 
کفــر و بغــض نســبت بــه اســالم بــه اسالفشــان ناخشــنود می شــدند و 
کــه انگیــزۀ طــرح آن اثبــات برتــری بنی امیــه بــود  بــه پذیرفتــن ادعایــی 
تمایلــی نداشــتند و ابن تیمیــه نیــز در میــان آن هــا محبــوب نبــود. ◼
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بــر اســاس یــک تقســیم بندی مهــم، در مجمــوع دوازده ایدئولــوژی 
سیاســی وجــود دارد. ایــن ایدئولوژی هــا عبارت انــد از: لیبرالســیم 
مارکسیســم،  آنارشیســم،  ســنتی،  محافظــه کاری  کالســیک، 
یســم، لیبرالیســم معاصــر، محافظــه کاری  کمونیســم، فاشیســم و ناز
معاصــر، چــپ بنیادیــن، راســت بنیادیــن، راســت افراطــی، چــپ 
کــدام از ایــن ایدئولوژی هــا متفکــران خــاص خــودش را  افراطــی. هــر 
کتاب هــای  دارد و ایــن متفکــران بــرای دفــاع از ایدئولــوژی  خودشــان 

نوشــته اند. کالســیک 
سیاســی  ایدئولوژی هــای  ایــن  بــا  یــج  به تدر مــا  مشــروطه،  از  بعــد 
کشــورمان ســخنگویان  ــم و هــر یــک از آن هــا در  کردی آشــنایی پیــدا 
کــرد. در ایــن جســتار می خواهــم بــه ســه  و مروجــان خــود را پیــدا 
موضــوع مهــم بپــردازم. اول اینکــه متفکــران اصلــی ایــن ایدئولوژی ها 
کتاب هــای  ایــن  از  و  کدام انــد  آن هــا  کالســیک  کتاب هــای  و 
کدام یــک ترجمــه  کدام یــک بــه فارســی ترجمــه شــده اند و  کالســیک 
ترجمــه ی  در  سیاســی  ایدئولــوژی  کــدام  اینکــه  دوم  نشــده اند. 
کالســیک خــود بــه فارســی دســت بــاال را داشــته اســت  کتاب هــای 

برریس ترمجۀ آثار  کالسیِک
  ایـــــدئولوژی های   ســیایس 
 در  ایران  بعد  از مشــــروطه

جواد حیدری
گروه علوم سیاسی، عضو هیئت علمی 

 دانشگاه شاهد
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برریس ترمجۀ آثار  کالسیِک
  ایـــــدئولوژی های   ســیایس 
 در  ایران  بعد  از مشــــروطه

اینکــه  ســوم  اســت.  داشــته  را  پاییــن  دســت  ایدئولــوژی  کــدام  و 
چــه علــل و عواملــی باعــث اقبــال مترجمــان بــه یــک ایدئولــوژی 
سیاســی خــاص شــده و چــه علــل و عواملــی باعــث شــده اســت 
ــه یــک ایدئولــوژی سیاســی خــاص اقبالــی نداشــته  کــه مترجمــان ب

باشــند. ◼
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فلســفۀ حقــوق یکــی از معماهــای فکری بس پیچیده اســت. از یک 
ــی  ــات جمع ــدار در حی ــن پدی ــه پیچیده تری ــده ب ــفۀ یادش ــو، فلس س
کــه بــه مجموعــۀ قانــون و  آدمیــان راجــع اســت. در واقــع، حقــوق، 
حیــات  ایــن  اعصــاِب  سلســلۀ  می شــود،  اطــالق  حقوقــی  نظــام 
جمعــی اســت. ایــن نظــام بایدانــگار به ظاهــر بــا دیگــر نظام هــای 
بایدانــگار )اعــم از اخالقــی، سیاســی، دینــی و اجتماعــی( شــباهت 
حوزه هــای  و  حقــوق  پررنگــی  فــارق  خــط  امــا  دارد  هم پوشــانی  و 
هم جــوار را از هــم جــدا می کنــد. از دیگــر ســو، حقــوق بــا مناســبات 
قــدرت، نظام هــای اجتماعــی و نیــز ســاختار روانــی آدمیــان رابطــه ای 
تنگاتنــگ دارد. بــه دیگــر ســخن، وجــه »واقعــی« حقــوق، در مقابــل 
ــه برخــی، از  ک ــدر حســاس و مهــم اســت  وجــه »هنجــاری« آن، آن ق
جملــه شــماری از نظریه پــردازان اقتصــادی، ســودای دســت شســتن 
کامــل آن بــه نظــام قواعــد موجــود در طبیعــت  کل حقــوق و تقلیــل  از 
بــرای  منَتــج  شــبکۀ  و  فــرد  روان  بــر  کــم  حا قواعــد  نمونــه،  )بــرای 
رفــع حاجــات او( داشــته اند. از ایــن رو، شــناخت نظــری حقــوق 
هم زمــان مســتلزم اتخــاذ موضعــی نظــری در بــاب اخــالق، دیــن، 

ضــرورت  و  حقــوق  فلســفۀ  معمــای 
تعامــل مثابــۀ  بــه  ترمجــه  اصیــل  اندیشــۀ 

محمد راسخ
گروه حقوق عمومی،  عضو هیئت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی
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قلمروهــای  اســت.  اجتماعــی  عرف هــای  و  اقتصــاد  سیاســت، 
اخیــر امــا بــه نوبــۀ خــود بــر بنیادهایــی فلســفی )در حــوزۀ منطــق، 
انسان شناســی(  و  ارزش  نظریــۀ  وجودشناســی،  معرفت شناســی، 
اســتوار می شــوند. فلســفۀ حقــوق مقصــدی از مقصدهــای دور در 
کــه به آســانی رخ نمی نمایــد. شــاید  کوشــش نظــری آدمــی اســت 
کــه حجــم عظیمــی از ادعاهــای  بدیــن ســبب و دلیــل بــوده اســت 
مربــوط در ایــن پهنــه بــر نظریه هایــی ســاده انگارانه، ماننــد نظریــۀ 

ارادۀ الهــی یــا جبــِر ســاختاری، پــای فشــرده اند.
ــم حقــوق 

َ
کــه همــه چیــز در عال کــرد  بــا ایــن حــال، نبایــد فرامــوش 

از »نقــش« و »هــدف« خــاص قانــون و نظــام حقوقــی آغــاز می شــود. 
گــره فروبســته ای در حیــات فــردی و اجتماعــی انســان بــوده  کــدام 
نیــاز  رســوم، همچنــان  و  اقتصــاد  و  دیــن  و  اخــالق  بــر  افــزون  کــه 
بــوده اســت؟  گــره  بــرای بازشــدن آن  از نوعــی دیگــر  بــه »بایــد«ی 
دیگــر  بــه جامعــه ای  یــک جامعــه  از  البتــه  نــوع  ایــن  از  گره هایــی 
کــه در یــک  متفــاوت بوده انــد. بســیاری َاعمــال و/یــا روابــط هســتند 
جامعــه ای  در  و  می شــوند  حقوقــی«  »تنظیــم  جامعــه ای  در  زمــان 
نظــام  ایــن  نمی شــوند.  قانونــی  تنظیــم  قلمــرو  وارد  اساســًا  دیگــر 
گاه آن را  ــد  ــواز می ده ــاص ج ــط خ ــا رواب ــل ی ــه عم گاه ب ــز  ــم نی تنظی
کــه نظــام حقوقــی، در نســبت بــا  منــع می کنــد. مالحظــه می شــود 
ــی  ــت یک ــن اس ــه، ممک ــود در جامع ــکالت موج ــا مش ــات ی موضوع
کنــد. بــا آنکــه هــر عمــل  از ســه موضــِع رد، قبــول یــا ســکوت را اتخــاذ 
کامــاًل  واقــع می شــود،  تقبیــح اخالقــی  و  ارادی موضــوع تحســین 
کــرارًا چنیــن اتفــاق افتــاده اســت،  ممکــن اســت، و در عمــل نیــز 
کــه نظــام حقوقــی دربــارۀ هــر عمــل ارادی حکمــی نداشــته و عالمــًا 
کــرده باشــد. در ایــن  و عامــدًا در خصــوص برخــی َاعمــال ســکوت 
کــه اهمیــت محــوری  یســت اجتماعــی هســتند  میــان، اقتضائــات ز
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و  می نماینــد  را  خــود  خاصــی  مشــکل  یــا  نیــاز  قالــب  در  و  دارنــد 
کار می اندازنــد. در هــر  برخــی از آن هــا »فراینــد تولیــد قانــون« را بــه 
حــال، وجــود و عــدم قانــون همــواره در ارتبــاط و تناســب بــا مشــکلی 
خــاص در یــک جامعــه قابــل درک و فهــم اســت. از ایــن رو، بایــد 
گفــت قانــون همــواره امــری بافتمنــد و بومــی اســت، وگرنــه اساســًا در 
ــود و بســا  کارآمــد خواهــد ب ــا نا ــا مشــکل یادشــده ناموفــق ی برخــورد ب
تی پیچیده تــر و وخیم تــر شــود.  کــه در نهایــت، موجــب بــروز مشــکال
ــون«  ــر ایــن، چنانکــه به اشــاره آمــد، »فراینــد شــکل گیری قان ــزون ب اف
ــا واقعیت هــای روانــی، اجتماعــی و سیاســی درآمیختــه و، از ایــن  ب
لحــاظ نیــز، قانــون همواره امری خاص، بافتمند و انضمامی اســت.

در تصویــر بــاال آشــکارا دو جــزء عــام و خــاص وجــود دارد: مقصــد 
یســت بوم نزدیــک )مشــکل(. اولــی انتزاعــی و دومــی  دور )نظریــه( و ز
کوشــش بــرای حــل  گــر نظریــه در مســیر  انضمامــی اســت. حــال، ا
مشــکل بــه دســت آمــده باشــد، پیشــاپیش ربطــی روشــن، روان، و 
معنــادار میــان ایــن دو وجــود دارد. چنیــن ربطــی هــم هدایتگــر حــل 
یســت بوم خواهــد بــود هــم نشــانگر  موفقیت آمیــز مشــکل موجــود در ز

اصالــت اندیشــه.
کــه نــه ســعی ای در شناســایِی  مشــکل امــا از آنجــا آغــاز می شــود 
کوششــی در راســتای تفکــر انتزاعــی  نــه  دقیــق مشــکالت شــود و 
یکــی  وضعیتــی،  چنیــن  در  گیــرد.  صــورت  مشــکل  بــا  مرتبــط 
میــان  در  مــوازی  تجربه هــای  بــه  توجه کــردن  البتــه  راهکارهــا  از 
گــر ســعی و  انســان های جوامــع دیگــر اســت، ســوای آنکــه حتــی ا
ــا دیگــر جوامــع در  ــاز هــم دادوســتد ب تــالش یادشــده انجــام شــود، ب
کوشــش ها  بــر قــوت و اســتحکام نتایــج برآمــده از آن  ایــن زمینــه 
دادوســتدی  چنیــن  و  توجــه  چنــان  راه هــای  از  یکــی  می افزایــد. 
»ترجمــه« اســت ولــی بی گمــان نــه بهتریــن راه. ترجمــه بــه مثابــۀ 
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تعامــل بــا تجربه هــای مــوازی در شناســایی امــر نزدیــک )مشــکالت( 
کوشــش بــرای رســیدن بــه مقصــد دور )نظریــه و فلســفه( می توانــد  و 

کنــد. نقشــی مثبــت در اندیشــه ورزی اصیــل ایفــا 
از  بســیاری  تالقــی  نقطــۀ  در  کــه  حقــوق،  فلســفۀ  معمــای 
فقــط  دارد،  قــرار  بــاال(  شــرح  )بــه  فلســفه ها  و  نظریه پردازی هــا 
تعامــل  مثابــۀ  بــه  ترجمــه  اســت.  حل شــدنی  اصیــل  اندیشــۀ  بــا 
ــه ایــن مقصــود باشــد. شــاه  ــد یکــی از زمینه هــای رســیدن ب می توان
کــه خواهــان فقیــه شــیعۀ مســلط بــه عربــی بــود و  طهماســب صفــوی 
کــه دانشــجو بــه دانشــگاه های غربــی فرســتاد،  عباس میــرزای قاجــار 

◼ ایــن تعامــل می اندیشــیدند.  بــه  یــاد، هــر دو  ز بــه احتمــال 
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ترمجۀ متون  فلسیف 

به فاریس
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ــال  ــت س یس ــه دو ــک ب ــران نزدی ــدرن در ای ــه در دورۀ م ــاز ترجم از آغ
می گــذرد. در ایــن دوره در خــأ بحث هــای نظــری دربــارۀ ذات و 
کارکــرد ترجمــه، باورهایــی نادرســت درمــورد شــیوۀ ترجمــه شــکل 
ــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. ترجمــۀ متــون فلســفی  گرفتــه و ب
گرفتــه، از فقــدان  کــه در همیــن بســتر نظــری و عملــی صــورت  هــم 
پشــتوانۀ نظــری و باورهــای نادرســت دربــارۀ شــیوۀ ترجمــه بســیار 
آســیب دیــده اســت. فقــدان پشــتوانۀ نظــری دربــارۀ ترجمــه متــون 
مشــهود  ترجمــه  مطالعــات  حــوزۀ  پژوهش هــای  در  هــم  فلســفی 
اســت هــم در پژوهش هــای حــوزۀ فلســفه. هــدف ایــن مقالــه ایــن 
کار  در  نظریــه  اهمیــت  نظــری،  مســئلۀ  یــک  طــرح  بــا  کــه  اســت 

عملــی ترجمــۀ متــون فلســفی را نشــان دهــد.
یکــی از مباحــث نظــری در مطالعــات ترجمــه تقســیم بندی متــون 
ینــا  کاتار بــا هــدف یافتــن شــیوه ای بــرای ترجمــۀ هــر نــوع متــن اســت. 
کــه ُمبــدع ایــن نظریــه اســت، متــون را بــر اســاس  رایــس )1981(، 
ــه چهــار دســته تقســیم می کنــد و معتقــد اســت هــر  ــی ب کارکــرد زبان
کــه متــن ترجمــه در  ــد چنــان ترجمــه شــوند  دســته از ایــن متــون بای

امهیت  مباین  نظری  ترمجه 
 در ترمجۀ  متون  فلسیف  در  ایران
علی خزاعی فرید

سمیه دل زنده روی

گروه زبان انگلیسی،  عضو هیئت علمی 
 دانشگاه فردوسی مشهد

گروه زبان شناسی و مطالعات ترجمه،  عضو هیئت علمی 
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
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کارکــرد متــن مبــدأ در فرهنــگ  کارکــردی مشــابه  فرهنــگ مقصــد 
را  ترجمــه  روش  زبــان  کارکــرد  روش  ایــن  در  باشــد.  داشــته  مبــدأ 
ســطح  در  ترجمــه  و  اصــل  متــن  دو  همتــرازی  و  می کنــد  تعییــن 

کارکــرد زبانــی برقــرار می شــود.
در مــورد دســته بندی متــون فلســفی اختالف نظــر وجــود دارد چــون 
کــه دارنــد  متــون فلســفی، از یــک طــرف، بــه دلیــل زبانــی تخصصــی 
در دســتۀ متــون فنــی قــرار می گیرنــد. از طــرف دیگــر، برخــی از متــون 
فلســفی خصلــت ادبــی دارنــد. بــرای حــل ایــن مســئله، مــا بیــن دو 
کــه فیلســوف بــرای  نــوع متــن فلســفی تمایــز قایــل می شــویم، متنــی 
کــه بــرای تبییــن فلســفۀ یــک  تبییــن فلســفۀ خــود نوشــته و متنــی 
فیلســوف نوشــته شــده اســت. بــه اعتقــاد مــا، ایــن دو نــوع متــن از دو 
کارکــرد متفــاوت دارد و  جنــس متفــاوت هســتند و زبــان در آن هــا دو 
لــذا، بایــد دو شــیوۀ متفــاوت بــرای ترجمــۀ آن هــا بــه کار گرفــت. بــرای 
مثــال، مکالمــات افالطــون، مدینــۀ فاضلــۀ تامــس مــور و آثــار ســارتر، 
کامــو، ســانتیانا و هایدگــر از نــوع اول هســتند و همــۀ مقــاالت و کتبی 
کــه دربــارۀ فلســفه و بــا هــدف )کارکــرد( تبییــن یــا نقــد آرای فلســفی 
ــد. ایــن  ــرار می گیرن نوشــته می شــوند در دســتۀ دوم متــون فلســفی ق
گــر الزامات  تمایــز ممکــن اســت در بــدو امــر بدیهــی بــه نظر برســد اما ا
آن را در عمــل بپذیریــم، بســیاری از مشــکالت و ســوء تفاهمات در 

ترجمــۀ متــون فلســفی در ایــران رفــع می شــود.
از  کــه در آن هــا نویســنده  نــوع اول متونــی هســتند  متــون فلســفی 
تشــبیه و ایمــاژ و دیگــر آرایه هــای ادبــی برای بیان و قدرت بخشــیدن 
اشــاره وار،  موجــز،  متــن  زبــان  و  می کنــد  اســتفاده  خــود  بیــان  بــه 
اســتعاری، احساســی، پوشــیده، رمــزی و فاقــد قطعیــت اســت و، از 
همــه مهم تــر اینکــه، بــه قــول رومــن اینــگاردن )1955(، بخش هایــی 
کــه درمــورد  کل متــن فلســفی زبانــی مبهــم دارد، بــه نحــوی  گاه  و 
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در  و،  کــرد  تأمــل  یــا دهه هــا  یــا ســال ها  ماه هــا  آن می تــوان  معنــی 
ــاد  ــه اعتق ــی آورم.« ب ــر در نم ــچ س ــه هی ک ــن  ــرد »م ک ــان  ــت، اذع نهای
اینــگاردن، ایــن مســئله ناشــی از ناتوانــی ذهنــی مــا در درک متــن 
نیســت بلکــه ناشــی از ایــن حقیقــت اســت که فیلســوف عمــدًا متن 
را مبهــم نوشــته و هدفــش تحیرزایــی بــوده اســت تــا خواننــده خــود در 
کســب معنــی  ــر متــن و  ــی ژرف ت لــذت تحیــر و لــذت تأمــل در معان
غــرق شــود. لــذا، مترجــم نبایــد از متــن ابهام زدایــی و تحیرزدایــی 
کارکــرد زبانــی بــه ترجمــۀ ایــن نــوع متــون بنگریــم،  گــر از منظــر  کنــد. ا
در ترجمــۀ ایــن نــوع متــن، فــرم بــر محتــوی، و نویســنده بــر خواننــده 
مختلــف،  درجــات  بــه  و  بناچــار  ترجمــه  زبــان  و  می یابــد  تقــدم 
آثــاری از نحــو و ترکیبــات واژگانــی متــن اصلــی را بــا خــود خواهــد 
کــه برخــی از نظریه پــردازان در مــورد ترجمــۀ  داشــت. آن تعصبــی 
گویــی بــرای متــن فلســفی تقــدس و  متــون فلســفی دارنــد، چنانکــه 
کارکــرد آن قابــل  الوهیتــی قائل انــد درمــورد ایــن نــوع متــن بــا توجــه بــه 
پذیــرش اســت و انتظــار نمــی رود چنیــن متنــی بــه زبانــی روان و زیبــا 
ترجمــه شــود )نمونــۀ چنیــن ترجمه هــا و اســتدالل هایی در اینجــا 

ذکــر می شــود(.
کارکــرد متــن توضیــح و تبییــن اســت و  ــوع دوم،  در متــون فلســفی ن
مترجــم دســتش بــاز اســت تــا از همــۀ جــوازات مشــروع در ترجمــه 
کارکــرد آن تبییــن و توضیــح بــه  کــه  کنــد و متنــی بنویســد  اســتفاده 
زبانــی روشــن و منطقــی و عــاری از هــر نــوع ابهــام و تعقیــد و فاقــد 
ــر فــرم  ــوع متــن، معنــی ب ــوی ترجمــه باشــد. در ترجمــۀ ایــن ن رنگ وب

تقــدم می یابــد و خواننــده بــر نویســنده.
کــه الزامــات هیچ یــک از ایــن دو  در ایــران، چنیــن بــه نظــر می رســد 
گاه  شــیوه همیشــه درک و رعایــت نمی شــود. متــون فلســفی نــوع اول 
ساده ســازی و ابهام زدایــی می شــود ولــی مهم تــر از آن اینکــه متــون 
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گاه بــه ســبک متــون نــوع اول یعنــی تحت اللفظــی  فلســفی نــوع دوم 
ترجمــه می شــود. آنچــه بیــش از همــه آزاردهنــده اســت ایــن اســت 
گرایــش بــه لفــظ  کــه مترجمــان از ایــن شــیوۀ خــود دفــاع می کننــد و 
و نحــو نویســنده را تالشــی بــرای حفــظ ســبک نویســنده می داننــد، 
گفتیــم در ایــن نــوع متــون آنچــه اهمیــت دارد ســبک  حــال آنکــه 
کارکــرد متــن، یعنــی انتقــال روشــن و روان معنــی  نویســنده نیســت، 
متــن، اســت. البتــه خــروج از اســارت لفــظ و نحــو نویســنده دشــوار 
زبانــی و دانــش فلســفی باالیــی می طلبــد.  توانایی هــای  اســت و 
ــام  ــت و زدودن ابه ــام اس ــون زدودن ابه ــوع مت ــن ن ــۀ ای ــش ترجم چال
ــت  ــی اس ــه بدیه ــن )ک ــی مت ــه معن ــیدن ب ــن، رس ــیر مت ــتلزم تفس مس
کــه بــرای خواننــده  معنــی تفســیری اســت( و انتقــال متــن بــه زبانــی 
کــه خــود از فهــم متــن عاجــز اســت  کســی  کامــاًل قابــل درک باشــد. 
کــه در ســاختار  قــدرت تفســیر متــن را نــدارد و لــذا، قــادر نیســت 
ــه  ــزوم، آن را ب کنــد و در صــورت ل جملــۀ نویســنده دخــل و تصــرف 
ــۀ  کــه می بینیــم نظری بیــان و ســاختاری دیگــر بنویســد. اینجاســت 
ترجمــه بــه قامــت ناتوانایــی مترجمــان طراحــی می شــود و حفــظ 

ــر ســر صــد عیــب نهــان. ســبک پــرده ای می شــود ب
ترجمــۀ  کار  بــه  کــه  ترجمــه،  مطالعــات  مفیــد  مفاهیــم  دیگــر  از 
متــون فلســفی می آیــد، مفهــوم متــن اســت. هــر مجموعــۀ جمــالت 
قــرار بگیرنــد متــن نمی ســازند. متــن دارای  کنــار یکدیگــر  کــه در 
و  خــارج  متنیــت  از  را  متــن  آن هــا  نبــود  کــه  اســت  ویژگی هایــی 
ــمرده و  ــت را برش ــای متنی ــه ویژگی ه ــۀ مقال ــد. در ادام ــن می کن نامت
کــه برخــی ترجمه هــای فلســفی )از هــر دو نــوع متــن  نشــان می دهیــم 

◼ فلســفی( فاقــد ویژگی هــای متنــی هســتند. 
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کــردن زبــان فارســی  در ترجمــۀ متــون فلســفی بــه زبــان فارســی و وادار 
بــه تفلســف در دل ســنت های فکــری پــروردۀ مغــرب زمیــن و برقــرار 
و  اســالمی  ایرانــی-  فلســفی  ســنت های  میــان  گفت وگــو  کــردن 
ســنت های اندیشــگانی مغرب زمیــن تنگناهــای بســیار وجــود دارد 
کــه همیــن تنگناهــا موجــب شــده اســت ترجمه هــای متــون فلســفی 
ــا اقبــال مواجــه نشــوند.  ــان فارســی چنــدان مفیــد نباشــند و ب ــه زب ب
کــرد: تنگنــای نخســت  بــرای نمونــه، بــه دو تنگنــا می تــوان اشــاره 
کــه  را دو راهــۀ »یکدســتی- فصاحــت« نامیــده ام. بدیهــی اســت 
را  واحــدی  معــادل  همه جــا  بایــد  فلســفی  واژگان  ترجمــۀ  بــرای 
کار  ــه آن وفــادار باشــیم ولــی طرفــه اینکــه ایــن  برگزینیــم و همیشــه ب
گسســت در فهــم  در عمــل شــدنی نیســت و همیــن باعــث نوعــی 
می تــوان  را  دوم  تنگنــای  می شــود.  فلســفی  ترجمه شــدۀ  متــون 
تنگنــای »دقــت- سالســت« نامیــد. مترجــم همــواره بــا ایــن دوراهــه 
کــه جانــب دقــت را در برگردانــدن متــن داشــته باشــد  روبه روســت 
و  ایــن تنگناهــا  را.  بــودن متــن  یــا جانــب ســلیس و خوش خــوان 
دشــوار  را  فلســفی  متــون  ترجمــۀ  کار  دســت  ایــن  از  تنگناهایــی 

کاوه بهبهانی
پژوهشگر و مترجم فلسفه
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می کننــد و پیونــد مخاطــب را بــا متــون ترجمــه شــده سســت. امــا آیــا 
راهــی بــرای برون رفــت از ایــن تنگناهــا وجــود دارد؟ در جلســۀ پیــش 
ایــن اوضــاع  از  بــرای برون شــد  را  از پیشــنهادات خــود  پــاره ای  رو 

ــرد. ◼ ک ــم  ــه خواه عرض
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فارســی  زبــان  بــه  غربــی  فلســفی  متــون  ترجمــۀ  یخــی  تار تجربــۀ 
و  آثــار  و  متــون  ایــن  ترجمــۀ  اهمیــت  به رغــم  کــه  می دهــد  نشــان 
دســتاوردهای قابــل توجــه آن در غنــا بخشــیدن بــه فرهنــگ فلســفِی 
کار  کــه موجــب می شــوند ایــن  ایــران، همچنــان موانعــی وجــود دارد 
ــوان دســت کم  گیــرد. می ت ــه ثمربخش تریــن شــکل صــورت  ــد ب نتوان

ــرد: ک ــاره  ــکل اش ــن ش ــده بدی ــع عم ــه 9 مان ب
کمتــر  1. تنــوع و تعــدد مکاتــب فلســفی غــرب در مقابــل تنــوع بســیار 

مکاتــب فلســفی اســالمی
ــوم و  ــا عل ــه ب ــت رابط ــژه از جه ــرب به وی ــفی غ ــر فلس ــی تفک 2. پویای

ــا علــوم ایســتایی تفکــر فلســفی در ایــران و قطــع ارتبــاط ب
3. محدودیت دانش زبانی در میان مترجمان ایرانی

۴. ناآشــنایی بســیاری از مترجمــان متــون فلســفۀ غــرب بــا پیشــینۀ 
تفکــر فلســفی در تمــدن اســالمی

یخــی مفاهیــم در فلســفۀ غــرب از ســوی  5. عــدم توجــه بــه تحــول تار
مترجمان

6. فقدان  گفت وگو  به منزلۀ ابزاری مؤثر در جهت  درک صحیح  تفکر

 موانع  و  معدات  در ترمجۀ
متون  فلسیف  غرب
محمود یوسف ثانی
گروه منطق، عضو هیئت علمی 
 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
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7. عدم توجه به سیر تفکر فیلسوفان و تحول مفاهیم نزد آن ها
ــال  ــت انتق ــی در جه ــان فارس ــای زب ــتفاده از ظرفیت ه ــدم اس 8. ع

ــا ایــن ظرفیت هــا ــه علــت ناآشــنایی ب مفاهیــم فلســفی ب
کنــده کاری و تربیــت نشــدن بــه منزلــۀ متخصص در شــناخت  9. پرا

افــکار یک فیلســوف.
و  نمونه هــا  بــه  موانــع،  ایــن  توضیــح  ضمــن  بحــث،  ایــن  در 
کار ترجمــۀ متــون فلســفِی غربــی بــه فارســی  نشــانه هایی از آن هــا در 

◼ شــد.  خواهــد  اشــاره 
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غیــــاب  در  کــه  کــــرده ام  پیشــــنهاد  مقالــــه ای1  پایــــاِن  در  پیش تــر 
برنامه ریــزی جامــع بــرای ترجمــۀ متــون فلســفی )در پژوهشــگاه های 
عمومــی(،  بودجــۀ  از  منتفــع  نهادهــای  دیگــر  و  طویــل  و  عریــض 
باصالحیــت  مترجمــان  همــکاری  بــا  صاحب امکانــات  ناشــران 
کم کــم  تــا  ببرنــد  پیــش  و  کننــد  تــدارک  را  خــود  ُخــرد  برنامه هــای 
کنــون می خواهــم  ــر شــود. ا ــورد نظــر پ کالِن م ــی برنامــۀ  جاهــای خال
کیــد  بــر اهمیــت »پــروژه« داشــتن خــوِد مترجمــان آثــار فلســفی تأ
کنــم و تأثیــر آن را نه فقــط در پرکــردن بخش هایــی از آن برنامه هــای 
کیفیــت ترجمــۀ آن مترجمــان نشــان دهــم.  کالن بلکــه در  خــرد و 
کالســیک و مهــم فلســفی یکدســتی  کــه در ترجمــۀ آثــار  گــر بپذیریــم  ا
کنــد،  کــه مترجــم بایــد رعایــت  در اصطالح گزینــی اصلــی اســت 
پــروژه داشــتن در ترجمــه و تمرکــز ســنجیده بــر آثــار یــک فیلســوف 

مــوردی  )بررســی  فارســی  بــه  فلســفه ورزی  الزمــۀ  فلســفی:  آثــار  معتبــر  »ترجمــۀ   .1
روز  مقــاالت همایــش  معاصــر، مجموعــه  ایــران  در  فلســفه  ویتگنشــتاین(«، وضعیــت 
ــران،  ــفۀ ای ــت و فلس ــی حکم ــۀ پژوهش ــاه 1391(، مؤسس ــفه )23 و 24 آبان م ــی فلس جهان

.1392 تهــران 

امهیِت »پروژه« داشنت  در ترمجۀ
 آثار فلسیف
مالک حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، 
واحد علوم و تحقیقات
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ــه ســمت  کــه مترجــم را ب ــری اســت  ــا یــک حــوزه عامــل بســیار مؤث ی
کــه پــروژه اش  رعایــت ایــن اصــل می کشــاند و، در مــورد مترجمــی 
آثــار فیلســوف واحــدی اســت، باعــث می شــود حتــی در  ترجمــۀ 
کــه ممکــن اســت  ترجمــۀ واژه هــای غیرتخصصــی نیــز تــا جایــی 
کنــد تــا بتوانــد نثــر منســجم و یکدســتی  اصــل یکدســتی را رعایــت 

بــرای آن فیلســوف در زبــان فارســی بیافرینــد. ◼

ترمجۀ متون فلسیف به عنوان
 رساله های دانشگاهی: اعتبار، اکربرد، و 
تریبت علمی
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ــر  ــدارم و ب در ارزش و اعتبــار ترجمــۀ متــون فلســفی هیــچ تردیــدی ن
کــه خــوب اســت بهتریــن آثــار فلســفی ترجمــه شــود و در اختیار  آن ام 
کــه در ایــن  گیــرد. امــا ایــده ای  مخاطبــان عــام و حتــی خــاص قــرار 
کــه نبایــد ترجمــۀ متــون فلســفی،  مقالــه بســط خواهــم داد آن اســت 
بــه شــکل خــاص و دیگــر متــون عمومــًا، بــه عنــوان پایان نامــۀ مقطــع 
آموزشــی ارشــد یــا دکتــری پذیرفتــه شــود بلکــه دانشــجو ملــزم اســت 
کاری تألیفــی بــه مثابــۀ رســاله خــود ارائــه  تــا در ایــن دو مقطــع حتمــًا 

کنــد.
کار تألیفــی  البتــه ممکــن اســت برخــی ترجمه هــا عمــاًل بــه نوعــی 
کســی بخواهــد اخــالق نیکوماخــوس  ــد، ماننــد آنکــه  ــه شــمار رون ب
را از زبــان یونانــی ترجمــه و بــا همیــن ترجمــه در زبــان عربــی مقایســه 
ایــن  از  بــود.  خواهــد  درشــت  و  ســترگ  کاری  خــود  ایــن  کنــد. 
کاری پژوهشــی بــه  یــم.  در مجمــوع ترجمــه  نمونه هــای خــاص بگذر
کارکــرد تألیــف را بــرای رســاله های  شــمار نمــی رود و نمی توانــد آن 
کتابــی خوشــخوان  کافــی اســت دانشــجو  دانشــگاهی داشــته باشــد. 
کمــک واژه نامه هــای دوزبانــه، آن را ســطر بــه ســطر و  را برگیــرد و بــه 

ترمجۀ متون فلسیف به عنوان
 رساله های دانشگاهی: اعتبار، اکربرد، و 
تریبت علمی
حسن اسالمی اردکانی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادیان،
 دانشگاه ادیان و مذاهب



52

مهایش فلسفۀ  غرب  و  ترمجه/ هبمن ماه  1399

کنــد. کلمــه ترجمــه  ــه  کلمــه ب گاه 
کــه وقتــی بنیــۀ علمــی دانشــجو ضعیــف اســت و  اشــکال می شــود 
گزینه همین ترجمه اســت.  کنــد، بهتریــن  کار پژوهشــی ارائــه  نتوانــد 
کار، در واقــع، ضعــف علمــی را تشــدید می کنــد،  نــه درمــان.  امــا ایــن 
ــه  ــادر ب کنــد احتمــااًل ق ــد خــوب تألیــف  ــه نتوان ک اواًل، دانشــجویی 
کــه  می شــناختم  دانشــجویی  بــود.  نخواهــد  هــم  خوبــی  ترجمــۀ 
کــرده بــود. بعدها از  کــرده و دفــاع  رســالۀ ارشــدش را ترجمــه انتخــاب 
کنیــم. صادقانــه  کتابــی برایــم بنویســد تــا منتشــر  گــزارش  او خواســتم 
کــه قــادر نیســت خــودش یــک صفحــه بنویســد ولــی ترجمــه  گفــت 
پیــش  متــن  پابه پــای  او می توانــد  و  اســت  راحــت  ایــن جهــت  از 
بــرود. در ایــن نوشــته، به تفصیــل دالیــل موافــق و مخالــف ترجمــه 
کنــم. ◼ را تحلیــل و، در نهایــت، می کوشــم نظــرگاه خــودم را مدلــل 
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کشــور مــا ترجمــۀ مشــترک ســابقه دارد امــا در یکــی دو دهــۀ اخیــر  در 
کــه بیــش از یک مترجم  در حــال گســترش بــوده اســت. کتاب هایــی 
دارند به دو دســته تقســیم می شــوند: در دســتۀ اول مشــخص اســت 
کــرده اســت. بــرای مثــال،  کــدام مترجــم ترجمــه  کــدام بخــش را  کــه 
کــرده و نــام  کتابــی چهــار بخــش دارد و هــر بخــش را یــک نفــر ترجمــه 
کــرده  کــه ترجمــه  کتــاب یــا ابتــدای بخشــی  مترجــم نیــز در فهرســت 
کیفیــت ترجمــۀ هــر بخــش  آمــده اســت. در ایــن صــورت مســئول 
کیفیــت ســایر بخش هــا بــه او ارتباطــی نــدارد.  مشــخص اســت و 
کــه چــون مترجم هــا متفــاوت  ــوع ترجمــه ایــن اســت  اشــکال ایــن ن
کیفــی ترجمــۀ همــۀ بخش هــا در یــک حــد نیســت.  هســتند، ســطح 
گــون،  گونا از جنبه هــای  قــرار می گیــرد  ایــن دســته  کــه در  کتابــی 
دارای  فارســی،  نثــر  و  معادل گــذاری  ترجمــه،  کیفیــت  ماننــد 
بخش هــای نامتــوازن اســت و ایــن موضــوع بــه کتــاب لطمــه می زنــد. 
کســی ترجمــه  کــدام بخــش را چــه  در دســتۀ دوم مشــخص نیســت 
ی جلــد  کتابــی ترجمــه شــده اســت و نــام دو مترجــم رو کــرده اســت. 
کتــاب را هــر دو بــا هــم  کل  کنیــم  آن دیــده می شــود. آیــا بایــد فــرض 

ترمجۀ مشرتک
هدایت علوی تبار
گروه فلسفه،  عضو هیئت علمی 
 دانشگاه عالمه طباطبایی
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کرده انــد؟! ایــن فــرض معقــول نیســت زیــرا امــکان نــدارد هــر  ترجمــه 
دو در مــورد معنــای همــۀ جمله هــا و معــادل همــۀ اصطالحــات بــه 
کســی معنــای  گــر هــم رســیده باشــند، چــه  توافــق رســیده باشــند و ا
جمله هــا را بــه فارســی بــه نــگارش درآورده اســت؟ باید توجه داشــت 
گــر  کــه نثــر هــر فــرد ماننــد اثــر انگشــت او منحصربه فــرد اســت و ا
برخــی جمله هــا را یکــی و برخــی را دیگــری نوشــته باشــد، ترجمــه از 
کتاب هایــی  ــود. بنابرایــن،  لحــاظ نثــر فارســی یکدســت نخواهــد ب
کــه در دســتۀ دوم قــرار می گیرنــد نیــز دچــار اشــکال اساســی هســتند.
کــه پدیــدۀ »ترجمــۀ مشــترک« مطلوب  بــه طــور کلــی، بــه نظــر می رســد 
می تــوان  کــه  اســتثنایی  تنهــا  کــرد.  پرهیــز  آن  از  بایــد  و  نیســت 
ــنده دارد  ــد نویس ــه چن ک ــت  ــی اس کتاب ــد  ــل ش ــم قائ ــن حک ــرای ای ب
ــا از تنــوع  کســی نوشــته و ی کــه هــر بخــش را چــه  و مشــخص اســت 
کــه یــک مترجــم نمی توانــد بــه  موضوعــی برخــوردار اســت، بــه طــوری 
خوبــی از عهــدۀ ترجمــۀ همــۀ بخش هــای آن برآیــد. در ایــن صــورت، 
چنــد مترجــم، بــه فراخــور تخصــص خــود، می تواننــد بخش هــای 
ــد در  ــش بای ــر بخ ــم ه ــام مترج ــد و ن کنن ــه  ــاب را ترجم کت ــف  مختل
کــه  کتــاب یــا ابتــدای بخــش ذکــر شــود. از ایــن اســتثنا  فهرســت 
یــک  کتــاب  کــه  اســت  ایــن  ترجمــه  یــم، شــیوۀ درســت در  بگذر
مترجــم، یــک ویراســتار محتوایــی و یــک ویراســتار صــوری داشــته 
محتوایــی  ویراســتار  می کنــد،  ترجمــه  را  کتــاب  مترجــم  باشــد. 
کــه بــه نظــرش اشــتباه ترجمــه شــده  ترجمــۀ درســت جمله هایــی را 
اســت در اختیــار مترجــم می گــذارد و مترجــم، در صــورت موافقــت، 
هــم  صــوری  ویراســتار  و  می دهــد  تغییــر  خــود  قلــم  بــا  را  جملــه 
رســم الخط را یکدســت می کنــد. البتــه ممکــن اســت فــرد یــا افــرادی 
کــرده  کمــک  ــا در مــوارد دیگــر  ــه مترجــم در فهــم برخــی جمله هــا ی ب
کنــد. ◼ کــه مترجــم می توانــد در مقدمــه از آنــان تشــکر  باشــند 
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ترمجه  یا  تفکر؟

نگاهی  به  رابطۀ
 ترمجۀ  متون  فلسیف  و  تفکر
 از منظر نظریۀ   معنای   استنباط گرایانه
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که با انقالب مشروطه شروع می شود و احتمااًل در  »در دورۀ معاصر- 
آینده ای نه چندان نزدیک پایان خواهد یافت- ترجمه به وسیع ترین 
کلمه یگانه شکل حقیقی تفکر برای ماست.«1 معنای 

ــا تخصصــِی( فلســفۀ غــرب توانســته  ــا ترجمــۀ متــوِن )کالســیک ی آی
کنــد؟ در ایــن نوشــته قصــد  کمــک  اســت بــه پــرورش تفکــر فلســفی 
دارم قــدری دربــارۀ معنــای ایــن پرســش و امــکان پاســخگویی بــه آن 
کنــم. نخســت، در چارچــوب نظریۀ محاســباتِی ذهــن دربارۀ  بحــث 
کــرد. طبــق نظریــۀ محاســباتِی  رابطــۀ تفکــر و ترجمــه بحــث خواهــم 
محاســبه،  از  منظــور  و  محاســبه  از  اســت  عبــارت  تفکــر  ذهــن 
بــر  زبانــی( صرفــًا  دســتکاری )manipulation( نمادهــا )عبــارات 
گــر نظریــۀ محاســباتی  اســاس ویژگی هــای صــوری )نحــوی( اســت. ا
امــا  آورد.  شــمار  بــه  تفکــر  نوعــی  می تــوان  را  ترجمــه  بپذیریــم،  را 
ایرادهــای مشــهوری بــه ایــن نظریــه وارد اســت، از جملــه، اســتدالل 

1. فرهادپور، مراد )1378( عقل افسرده: تأمالتی در باب تفکر مدرن، تهران: طرح نو.

نگاهی  به  رابطۀ
 ترمجۀ  متون  فلسیف  و  تفکر
 از منظر نظریۀ   معنای   استنباط گرایانه
میثم محمدامینی
عضو هیئت علمی 
پژوهشکدۀ مطالعات بنیادین علم و فناوری 
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اســتدالل  همیــن  از  تغییریافتــه ای  شــکل  از  ســرل.  چینــی  اتــاق 
کــه ترجمــه مســتلزم  کــرد  می تــوان بــرای دفــاع از ایــن موضــع اســتفاده 

ــرای مترجــم( نیســت. تفکــر و فهــم )حتــی ب
در بخــش دوم مقالــه، بــا بهره گیــری از نظریــۀ معنای اســتنباط گرایانه 
همیــن مســئله را بررســی خواهیــم. در بحــث از محتــوای التفاتــی و 
ــز  ــوان از هــم متمای یکــرد مبنایــی را می ت کلــی، دو رو ــه طــور  معنــا، ب
دو  ایــن  اختــالف  اســتنباط گرایی.  و  بازنمایی گرایــی  ســاخت: 
 )order of explanation( »یکــرد عمدتــًا در »ترتیــب تبیینــی نــوع رو
ــه  ــوط ب ــرای توضیــح پدیده هــای مشــابه )مســائل مرب کــه ب ــی  متفاوت
حــاالت التفاتــی یعنــی معنــا و محتــوای ذهــن( مناســب تشــخیص 
می دهنــد بــروز می یابــد. آمــوزۀ اساســی بازنمایی گرایــی قائــل شــدِن 
اولویــت تبیینــی بــرای مفهوم بازنمایی اســت. از ایــن رو، در نظریات 
مفاهیــم  »ارجــاع«  و  »صــدق«  مفاهیــم  بازنمایی گرایانــه  معنــای 
اســتنباط گرایانه  یکــرد  رو در  مقابــل،  در  می شــوند.  تلقــی  پایــه ای 
ــا »اســتنباط«  ــرای مفهــوم »اســتدالل« )reasoning، دلیــل آوری( ی ب

)Inference( اولویــت قائــل می شــوند.
بیــان  را  پایــه ای  نظــرِی  مالحظــات  برخــی  چارچــوب،  همیــن  در 
کــرد، از جملــه تمایــز تعــادل )equivalence، هــم ارزی(  خواهیــم 
کــه  کــرد  کارکــردی. بــر همیــن اســاس، بحــث خواهیــم  معنایــی و 
یابــِی دقیق تــِر اثربخشــی ترجمــۀ متــون فلســفی بــه فارســی،  بــرای ارز
کــه بــرای مخاطــب  الزم اســت حســاب ترجمــۀ متــون فلســفی ای 
کالســیک  متن هــای  و  می شــوند  نگاشــته  غیرمختصــص  و  عــام 
کنیــم. ترجمــۀ متــون عمومــی همیشــه اثــرات  و تخصصــی را ســوا 
ترجمــۀ  مــورد  در  امــا  دارنــد.  عمومــی  فرهنــگ  ارتقــاء  در  مثبتــی 
کــه  کــرد  ــاع خواهیــم  کالســیک و تخصصــی از ایــن ادعــا دف متــون 
میــزان اثربخشــی متــون ترجمه شــدۀ فلســفۀ غــرب را بایــد بــر اســاس 
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دانشــجویان  کــه  ســنجید  ثانــوی ای  ادبیــات  کمیــت  و  کیفیــت 
می آورنــد:  پدیــد  متن هــا  ایــن  پیرامــون  فلســفه  متخصصــان  و 
تــا  گرفتــه  آثــار  ایــن  معرفــی  در  یجــی  ترو و  مــروری  نوشــته های  از 

پژوهشــی. مقاله هــای  و  پایان نامه هــا 
نهایتــًا، بــر اســاس بحث هــای صورت گرفتــه، مالحظــۀ پایانــی مقالــه 
کــه ســطح پایان نامه هــای دانشــجویی  کــه تــا زمانــی  ایــن خواهــد بــود 
در  می شــود  نگاشــته  فارســی  بــه  کــه  پژوهشــی ای  مقاله هــای  و 
تخصصــِی  و  دســت اول  متن هــای  ترجمــۀ  اســت،  فعلــی  ســطح 
یخــی  کــه ارزش ادبــی و تار بــه ویــژه متن هــای جدیدتــر  فلســفی، 

کار چنــدان ثمربخشــی نیســت. ◼ مهمــی ندارنــد، 
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گذشــته  یســتۀ ایرانیــان در دســت کم دو ســدۀ  مرکــز ثقــل تجربــۀ ز
ــا جهــان جدیــد بــوده و وجــه فرهنگــی و، در رأس  همــواره مواجهــه ب
آن، وجــه فکــری ایــن مواجهــه درهم تنیــده بــا پدیــده ای به نــام ترجمۀ 
انســانی،  ادبــی، هنــری، فرهنگــی و علــوم  آثــار و متــون فلســفی، 
پایــی بــه زبــان فارســی رقــم خــورده اســت.  اجتماعــی از زبان هــای ارو
در بــاب نیازمنــدی بــه ترجمــۀ متــون در راســتای فهــم ژرف تــر جهــان 
جدیــد و نیــز فهــم رونــد و چگونگــی تکویــن و دگرگونی هــای خــود 
ترجمــه از آغــاز تــا بــه امــروز هیــچ تردیــد نیســت ولــی ترجمــه بــه مثابــۀ 
پدیــده ای فرهنگــی و فکــری پیامدهایــی دامن گســتر و اغلــب پنهــان 
گرفته شــده در عرصــۀ حیــات فرهنگــی و فکــری ایرانیــان،  و نادیــده 
به ویــژه ایرانیــان تحصیل کــرده و دانشــگاهی و فرهنگــی، برجــای 
کــرد. یکــی از  کــه بــه آن هــا نیــز بایــد توجــه  گذاشــته اســت و می گــذارد 
ــار و عــوارض پدیــدۀ ترجمــه و مترجــم در ایــران معاصــر  مهم تریــن آث
آزمــودن  بــه  از آن  کــه  مــرزی« اســت  یــدادی  بــه منزلــۀ »رو ترجمــه 
ــدادی  ی ــه رو ــر می کنــم. چــرا ب ــد تعبی شــیوه های فکــری جهــان جدی
مــرزی تعبیــر می شــود؟ ترجمــه در ایــران معاصــر در ســطوح ژرفــی 

بــرریس  ضــرورت  وتأمــان:  نــگاه  دو 
ــه  ــد ترمج ــیف و نق ــار فلس ــۀ آث ــت ترمج امهی
تفکــر بــرای  جایگزیــی  منزلــۀ  بــه 

مزدک رجبی
یــخ و تمــدن غــرب،  گــروه تار عضــو هیئــت علمــی 
فرهنگــی مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 



61

مهایش فلسفۀ  غرب  و  ترمجه/ هبمن ماه  1399

کــرده و البتــه »ترجمــه ـ تفکــر« پدیــده ای مــرزی  جــای تفکــر را اشــغال 
ــی می شــود. کــه در مــرز میــان ایــن دو می ایســتد و هویت یاب اســت 
از دورۀ حکومــت پهلــوی و به ویــژه از دورۀ پهلــوی دوم تــا بــه امــروز 
کــرده اســت. هــم خــود مترجمــان و  ترجمــه جــای تفکــر را اشــغال 
کــه  ی اثرگــذار فرهنگــی قابــل توجهــی بوده انــد  هــم آثارشــان نیــرو
البتــه پدیــده ای مهــم و قابــل بررســی اســت و بــه همیــن اعتبــار بایــد 
بررســیده شــود. در ایــن نوشــته، ضمــن بررســی خــود ایــن پدیــده 
کــه چــرا و  و ویژگــی مــرزی بودنــش، بــه ایــن پرداختــه خواهــد شــد 
چگونــه ترجمــه تفکــر نیســت هرچنــد بــرای حیــات فکــری ایــران 
ضــروری اســت و می توانــد مــا را بــه مرزهــای تفکــر اصیــل نزدیــک 
ســازد. معیارهــای تفکــر اصیــل چیســت؟ در ایــن نوشــتار توضیــح 
داده خواهد شــد. یک وجه »ترجمه- تفکر« وجه مخرب آن اســت. 
البتــه تنهــا و تنهــا بــه اعتبــار تفکــر، پدیــدۀ ذهنیــت ترجمــه ای چنــان 
کتاب ســازی های  کــه حتــی بســیاری از تألیف هــا و  پردامنــه اســت 
دانشــگاهی و غیردانشــگاهی نیز ماهیت ترجمه ای داشــته و دارند. 
یــک نــگاه نه تنهــا ایــن پدیــدۀ رخ داده را مذمــوم نمی انــگارد بلکــه 
کــه وضعیــت هستی شناســانۀ مــا تــا اطــالع ثانــوی  پافشــاری می کنــد 
ترجمــه- تفکــر را ایجــاب می کنــد. وجــه دیگــر ایــن پدیــده هویــت 
کــه دورگــه اســت، یعنــی هــم ویژگی هــای ترجمــه  مــرزی آن اســت 
را دارد هــم بــرای تفکــر زمینه چیــن اســت. در ایــن نوشــتار بــه ایــن 
وجــه دوم نیــز پرداختــه خواهــد شــد. بنابرایــن، ایــن نوشــته تالشــی 
اســت جهــت فهــم ایــن پدیــده در دو جهــت: نخســت، چگونگــی 
کــه ماننــد هــر موجــود دیگــری  تکویــن ایــن پدیــده بــه منزلــۀ موجــودی 
یخــت و مفصل بنــدی )فــرم( اجتماعــی-  بایــد پیدایــش و آفرینــش ر
ایــن  نســبت  چگونگــی  توضیــح  دوم،  داد.  توضیــح  را  آن  فکــری 
ــۀ خرده گفتمانــی در حیــات فرهنگــی ایــران معاصــر  ــه مثاب ــده ب پدی
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بــا نیروهــای قــدرت. مــراد از نیروهــای قــدرت نــه لزومــًا و تنهــا قــدرت 
ــروز و ظهورهــای اجتماعــی و فرهنگــی آن  کــه قــدرت در ب سیاســی 
ــادی  ــی و اقتص ــای سیاس ــر از قدرت ه ــر و نهانی ت ــه پنهان ت ک ــت  اس
متذکــر  نــگاه،  ایــن  رادیــکال  نقــد  بــا  می کننــد.  عمــل  و  هســتند 
گــر مــا دهه هایــی دیگــر همچنــان بــه صــرف ترجمــه  کــه ا خواهــم شــد 
ــه تفکــر رخ نخواهــد داد،  ــرای ورود ب ــز تمهیــدی ب ادامــه دهیــم، هرگ
ی زنــدۀ تفکــر تکویــن نیابــد. اینکــه چــرا و مهم تــر از آن  کــه نیــرو مــادام 
کــه در ایــن نوشــته  چگونــه تفکــر رخ نمی دهــد نکتــه ای ویــژه اســت 
وجهــی از آن آشــکار خواهــد شــد. البتــه بــه هویــت مــرزی ترجمــه هــم 
ــری،  ــی فک ــه نیروی ــه ترجم ک ــود  ــکار ش ــا آش ــد ت ــد ش ــه خواه پرداخت
کم اثــر، نیــز بــوده اســت و حیــات فکــری و دانشــگاهی ایــران  هرچنــد 
ــی  ــد بررس ــد و نبای ــود نمی توان ــۀ خ ــی متأمالن ــرای بازاندیش ــر ب معاص

مســتقل ایــن پدیــده را نادیــده بگیــرد. ◼
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مــراد فرهادپــور در مقالــه ای بــا نام »تفکر/ترجمه« بــه مفهوم »ترجمه« 
ــۀ خــود باعــث  ــه نوب کــه ب کلّیــت بالوجــه می دهــد  ــا  نوعــی شــمول ی
یارویــی  بــرای رو ولــو در مقــام اســتعاره،  ایــن مفهــوم،  کارآمــدی  نا
بــه قصــد پاســخ گویی  بــا ســنت فلســفۀ غربــی و شــرقی  ســازنده 
گرچــه  ا ایــران معاصــر می شــود.  در  نویــن  تفکــر  بــه ضرورت هــای 
و  بازاندیشــی  ضــرورت  متوجــه  فرهادپــور  دغدغه هــای  بی شــک 
روزآمدســازی ســاختارها و ســاحت های آن تفکــر فلســفی اســت 
گذشــتۀ »خــود« و »دیگــری« میــراث برده ایــم، او در توجــه و  کــه از 
بــه  نــه  ترجمــه  تفکــر/  تــز  انضمامــی  ضرورت هــای  بــه  رســیدگی 
ــنت  ــا س ــق ب ــه ای عمی ــه مواجه ــد، ن ــه می کن ــوع توج ــات موض جزئی
کــه زیربنــای بحــث اوســت. در نتیجــه، بحــث و تزش  گادامــری دارد 

یک بینانــه از آب در نمی آیــد. نیــز چنانکــه بایــد روشــنگرانه و بار
مقالــۀ حاضــر دارای دو بخــش و یــک ضمیمــه اســت. در بخــش 
نخســت بــه مقالــۀ »تفکــر/ ترجمــه« مــراد فرهادپــور می پــردازم تــا 
ــتابزدگی  ــی ش ــار نوع ــه دچ ــۀ ترجم ــه مقول ــگاه او ب ــه ن ک ــم  ــان ده نش
کــه  گادامــری اســت، به ویــژه آنجــا  در خوانــش ســنت هرمنوتیــک 

ــۀ  ــر/ ترمج ــز تفک ــادی از ت ــی انتق خوان
مــراد فرهادپــور بــا تکیــه بــر هرمنویتــک 
گادامــری 
  چگونه  وتجه  یک  نسل  به  مشکالت  فلسیف  معاصر 
خویش  به   وتلد   نسلی  از  مرتمجان منجر گشته است؟
مجید پروانه پور
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ هنر،
 فرهنگستان هنر
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گادامــر نیــز ترجمــه را هــم در معنایــی بســیار وســیع در نظــر می گیــرد 
کاری  هــم آن را بــه »وضعیــت« پیونــد می زنــد و ایــن دقیقــًا همــان 
ــۀ خــود می کنــد. در ایــن راســتا، قصــد  کــه فرهادپــور در مقال اســت 
کــه فرهادپــور از آن  دارم نشــان دهــم چگونــه ترجمــه، بــدان معنایــی 
مــراد می کنــد، در نهایــت، چیــزی جــز »تفســیر« و »فهــم« نیســت و 
ــه موضــوع ترجمــۀ  ــژه و مهــم ب ــور، ضمــن توجهــی وی ــه فرهادپ چگون
و  گیــر  فرا چنــان  شــمولی  بــه  مبتــال  را  خــود  بحــث  غربــی،  متــون 
می انجامــد  آن  کارآمــدی  نا بــه  خواه ناخــواه  کــه  می کنــد  انتزاعــی 
کــه  گیــری، بحــث او همچنــان  بــا ایــن درجــه از انتــزاع و فرا زیــرا 
یــخ فکــر فلســفی  تار نه فقــط  یخ هــای فکــری )و  تار تمــام  مــورد  در 
ایرانــی( مصــداق می یابــد، مانعــی می شــود بــر ســر راه بســط نگــرش 
انضمامــی خــود او بــه ضرورت هــای تفکــر فلســفی در ایــران معاصــر. 
روش  و  حقیقــت  در  »ترجمــه«  مفهــوم  بــر  به ویــژه  زمینــه،  ایــن  در 
کدام یــک  کــه فرهادپــور از  کــرد تــا نشــان دهــم  گادامــر تکیــه خواهــم 
یــده اســت. ایــن غفلــت را نخســت  از امکانــات تــز خــود غفلــت ورز
به ویــژه محصــول عــدم توجــه او بــه نســبت »عمــوم و خصــوص مــن 
کلــِی »ترجمــه« و »تفســیر« و، در ادامــه، محصــول  وجــه« میــان دو 
گادامــر بــه ترجمــه  توجــه غیرانتقــادی و شــتابزدۀ او بــه نــگاه خــاص 
کــه می تــوان  کــه باعــث رواج ایــن نگــرش شــده اســت  دانســته ام 
گرفــت و »ترجمــه را نوعــی  کلــی در نظــر  ترجمــه را بــه معنایــی بســیار 
کــه در ذیــل توجــه  تفســیر دانســت«. تــالش می کنــم نشــان دهــم 
کلــِی یــاد  دقیــق بــه نســبت »عمــوم و خصــوص مــن وجــه« میــان دو 
گزینــه می رســیم: 1( بعضــی ترجمه هــا تفســیرند؛  شــده بــه چهــار 
تفســیرها  بعضــی   )3 نیســتند؛  تفســیر  ترجمه هــا  بعضــی   )2
ــه  ــد؛ و ۴( بعضــی تفســیرها ترجمــه نیســتند. ثمــرۀ توجــه ب ترجمه ان
گفتــن آنکــه ترجمــه را می تــوان بــه  ایــن چهارگزینــه چنیــن اســت: 
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ــا مــوارد  ــد ب کــه در پیون گرفــت، مــادام  کلــی در نظــر  معنایــی بســیار 
کلی گویــی انتزاعــی و بی ثمــر  کنــکاش قــرار نگیــرد، یــک  جزئــی مــورد 

ــود. خواهــد ب
یخــی مقالــه را می ســازد،  کــه بخــش نســبتًا تار در بخــش دوم مقالــه، 
فرهادپــور  چگونــه  کــه  شــد  خواهــم  متمرکــز  موضــوع  ایــن  بــر 
مجلــۀ  در  همکارانــش  و  خــود  تجــارب  بــر  تکیــه  بــا  می توانســت 
کــه مواجهــه بــا متــون غربــی و ترجمــۀ  ارغنــون به خوبــی نشــان دهــد 
آن هــا هــم راهگشــا بــوده اســت هــم راهبنــد. راهگشــایی آن، از یــک 
کــه موجــب غنــای  ــوده  ــه واســطۀ تــالش فلســفی مترجمــان ب ســو، ب
فلســفی و زبانــِی زبــاِن فارســی شــده اســت و، از ســوی دیگــر، بــه 
نادیده گرفتــن تالش هــای فکــری در ایــران )مثــاًل روشــنفکری دینــی، 
کــه  ســنت گرایی، تــز امتنــاع تفکــر ســید جــواد طباطبایــی و غیــره 
خــود محصــول آشــنایی بــا ســنت غربــی از مجــرای ترجمــۀ متــون 
بــا انتقادهایــی  کنــار افکنــدن آن هــا صرفــًا  بــه  غربــی هســتند( و 
ــاختن  ــدود س ــن مس ــود ضم ــۀ خ ــه نوب ــن ب ــت. ای ــده اس ــتابزده ش ش
ســاحت بحــث و دیالــوگ فلســفی، راه را بــرای ترجمه های مغشــوش 
کــه  از متــون غربــی بــاز می کنــد. پرســش ایــن بخــش آن خواهــد بــود 
ــۀ یادشــده، هنــوز  ــه اذعــان خــود فرهادپــور در مقال کــه ب در فضایــی 
کالســیک  یــک مجموعــۀ آثــار منقــح بــا ترجمــه ای شایســته از متــون 
ی آوردن  فلســفی ابن ســینا یــا فارابــی وجــود نــدارد، چــرا شــاهد رو
ســی  تــا  بیســت  ســن  بــا  )مترجمانــی  جوان تــر  هرچــه  نســل هایی 
کالســیک غربــی هســتیم. بــه نظــر می رســد  ســال( بــه ترجمــۀ متــون 
کــه بــه ترجمــۀ متمرکــز متــون  بتــوان دورۀ نخســت مجلــۀ ارغنــون را، 
غربــی اختصــاص داشــت، دردنشــاِن وضعیــت چندپــارۀ تفکــر/ 
ترجمــه در ایــران معاصــر دانســت. در ایــن راســتا، بــه انتقادهــای 
فرهادپــور بــه بابــک احمــدی و نقــش هــر دو آن هــا و همراهانشــان 
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کــه  گرایــش جوانــان بــه ترجمــۀ متــون غربــی )متونــی دشــوار  در رواج 
کــه همانــا انگلیســی باشــد بــه زبان فارســی  عمدتــًا از راه زبــان واســط 
کــرد  ــده شــده اند و همچنــان هــم می شــوند( توجــه خواهــم  بازگردان
کــه نــه بهره منــدی از الگوهــای تفســیری بــرای خوانــش  تــا نشــان دهــم 
متــون ســنتی شــرقی یــا غربــی و نــه حتــی ترجمــۀ تمــام متــون غربــی 
از زبــان اصلــی آن هــا به تنهایــی راهگشــای تفکــر نمی توانــد بــود. در 
ایــن بخــش پایانــی، بــا بازگشــت بــه خوانــش گادامــر از »زبــان« و نقش 
گــر  کــه ا آن در نســبت بــا »انســان« و »جهــان«، نشــان خواهــم داد 
گذشــتۀ  یــم، آنچــه  ســنت تفکــر را ســنتی انســانی و جهــان روا بینگار
تفکــر یــا ســنت غربــی می نامیــم نیــز بــه یــک معنــا بخشــی از ســنت 
کــه همیشــه خواهی نخواهــی وجهــی  انســانی مــا خواهــد بــود و تفکــر، 
ترجمانــی داشــته اســت، دارد و خواهــد داشــت، محــدود و منحصــر 
بــه یــک حــوزه یــا ســنت فلســفی/ زبانــی خــاص باقــی نخواهــد مانــد. 
کــرد که فیلســوف  گادامــری، می تــوان ادعــا  نتیجــه آنکــه، بنــا بــه فهــم 
و ســنت  تفکــر ســنت »خــودی«  بــر ســفرۀ  و  بــوده  همــاره مترجــم 
ــه هیــچ حــوزۀ  »دیگــری« نشســته اســت و ایــن محــدود و منحصــر ب
فکــری نیســت. ضمیمــۀ پایانــی مقالــه نیــز بخشــی از تجربیــات مــن 
کیمیــای هنــر  بــه عنــوان دبیــر علمــی فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی 
کــه قصــد دارم طــی آن و در تکمیــل بحــث خــود، بــه بررســی  اســت 
شــرایط نــگارش مقــاالت علمــی در زمینــۀ هنــر بپــردازم و بــه صــورت 
کــه چگونــه نــگاه غالــب بــر فضــای  خیلــی مختصــر نشــان دهــم 
از  متأثــر  نگاهــی  عمدتــًا  همچنــان  مــا  کادمیــک  آ مقاله نــگاری 
ترجمــۀ متــون غربــی اســت. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر ســنت فکــری 
یکــرد نظــری آن نیــز  گادامــری هدایــت شــده اســت و رو هرمنوتیــک 

در زیرمجموعــۀ »مطالعــات ترجمــه« قــرار می گیــرد. ◼
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بــاب  یــا  آســتانه  همچــون  همــواره  ترجمــه«  »نهضت هــای 
گفتمانــی« دوران ســاز بــه شــمار  آمده انــد.  »گسســت های معرفتــی- 
بــرای نمونــه، دوران هــای انتقــال میــراث یونــان بــه دنیــای التیــن و یــا 
گــذار بــه  بــه زبــان عربــی و تمــدن مســلمان طــی ســده های میانــه و 
عصــر جدیــد بــا برگــردان آثــار کالســیک یونانــی- التیــن بــه زبان هــای 
انســانی«  »مطالعــات  بــه  موســوم  رنســانس،  عصــر  در  پــا  ارو ملــی 
و سرنوشت ســازی   تعیین کننــده  مراحــل   ،)studia humanitatis(

بوده انــد. یــخ  تار در 
کیفیــت نویــن آن  رشــد »جنبــش ترجمــه« در ایــران از نشــانه های 
کشــور مــا  کنــون در  کــه از صــدر مشــروطه تا خیــزش فرهنگــی  اســت 
آغــاز شــده و فرجامــی نیافتــه اســت. احســاس ضــرورت آشــنایی 
عمیق تــر بــا چگونگــی زایــش تجــدد در مغــرب  زمیــن، رغبــت بــه 
شناســایی و پیگیــری آخریــن تحــوالت و سرنوشــت »دیگــری« و 
بــه  گرایشــی  انگیــزۀ چنیــن  میــان  ایــن  انســانی« در  نقــش »علــوم 
زبــان  بــه  »بیگانــه«  اندیشــه ورزان  متــون  و  آثــار  برگــرداِن  و  ترجمــه 
کیفیــت  ترجمه گرایــی،  پدیــدۀ  فراســوی  اســت.  بــوده  مــادری 

در نسبت تفکر  و  ترمجه  یا
 آیا ترمجه  یم وتاند  جای  تفکر  نبشیند؟
احسان شریعتی
 پژوهشگر فلسفه
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بحث هــای نظــری، در ســطح اجتماعــی و فرهنگــی، در دو دوران 
پیــش و پــس از انقــالب قیاس ناپذیــر اســت. درک ضــرورِت بازبینــی 
کــه  صــورت مســائل، تعمیــق مبانــی فلســفی همــان تحولــی اســت 
گویــی  رخــداد،  آن  بــا  می کنیــم.  تجربــه  انقالبــی  پســا-  دوران  در 
و  ســنتی  خــواه  خوش خیالــی،  و  بی خبــری  بهشــت  از  گهــان  نا
ــه زمیــن بغرنــج بلــوغ و به خودوانهادگــی هبــوط  خــواه مدرنیســتی، ب
ــرزخ ســنت و تجــدد، شــرق و غــرب، دیــن  ــار، در ب ــم و ایــن ب کرده ای
و دنیــا، و..، فراســوی ایــن  قبیــل دوگانه ســازی ها، بایــد بــه ســالح 

نقــد، قــدرت تشــخیص و تــوان تفکیــک مجهــز شــویم.
جریــان یــا جنبــش ترجمــه در میهــن مــا امــا هنــوز به ظاهــر از چنــد 

کاســتی بنیــادی رنــج می بــرد:
کالســیک فلســفه و  نخســت آنکــه به جــای برگــردان متــون اصلــی و 
علــوم انســانی، بیشــتر بــه ترجمــۀ مقدمه هــا، معرفی نامه هــا، شــرح 
یــا قاموس هــای آموزشــی و مطبوعاتــی توجــه می شــود و  متن هــا و 
هــدف نیــز بیشــتر اطالع رســانی آموزشــی یــا رســانه ای اســت. حاصــل 

اینکــه مجموعــه ترجمه هــای متــون پایــه هنــوز درخــور نیســت.
و  اســت  غربــی  متفکــران  متوجــه  تنهــا  توجــه  ثقــل  اینکــه  دیگــر 
بــه ســایر مباحــث هم قطــاران همســایه و  روشــنفکران مــا نســبت 
کافــی ندارنــد.  هم سرنوشتشــان در شــرق و جنــوب عنایــت الزم و 
مبتالبــه  مشــترک  مســائل  مــا  کــه  همین هاســت  بــا  آنکــه  حــال 

یــم. دار تمدنــی  فرهنگــی-  و  زبانــی  معرفتــی- 
کاســتی ها، غفلــت مــا از نیــاز حیاتــی بــه  و بنیادی تــر از ایــن دســت 
ــد  ــینا و ابن رش ــی و پورس ــت، از فاراب ــان اس ــران خودم ــۀ متفک ترجم
گاه فرامــوش می کنیــم  ــا ســهروردی و صــدرا.  گرفتــه ت و ابن خلــدون 
کــه چــه انــدازه بــا زبــان آن هــا، یعنــی بــا زبــان ســنتی فلســفه و علــوم 
در ســرزمین خــود، بیگانه ایــم. و در فقــدان یــک ســنت زبانــی در 
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کار اندیشــه ورزان دور-و- حــوزه و ســپهر اندیشــه چگونــه می تــوان 
کــه  دیرتــر را درســت برگردانــد و بــه چــه زبانــی؟ نتیجــه ایــن می شــود 
کار  گاه  هــر روز بــا واژگان خلق الســاعۀ نوظهــور مواجــه می شــویم و 
گزیــر از رجــوع بــه متــن  کــه بــرای فهــم ترجمــه، نا بدانجــا می کشــد 
کــه بــه ســیاق دکتــر شــریعتی، اظهــار  گزیــر  گاه نا اصلــی می شــویم و 
یــخ، تقــی زاده و .. ترجمــه!« )نقــل  کــه »از چنــد »ت« بیــزارم: تار کنیــم 

بــه مضمــون(.
 »translation« به خــالف  ترجمــه،   مفهــوم  آلمانــی،  ســنت  در 
یــا  و  مدلول هــا  جهــان روای  انتقال پذیــری  بــر  کــه  انگلیســی 
کــه بــه صــدور خــود بــه خــارج یــا ادغــام  »traduction« فرانســوی 
یــک  کیــد دارنــد، بــر شناســایی متقابــل و دیالوژ اجنبــی در خــودی تأ
میــان خــودی و بیگانــه بــا حفــظ یگانگــی و خودویژگی هــا تکیــه 
دارد. متفکــران آلمــان، از هــردر تــا هایدگــر، بــا بهره گیــری از واژه ی 
تفکیک پذیــر über-setzen ترجمــه یــا بر-گــردان، نشــان داده انــد 
گــذار،  کار می کنــد: یکــی، عبــور،  کــه هــر بر-گردانــی در آِن واحــد دو 
کنــاره ی دیگــر، و دیگــر، نشســتن،  فــرا رفتــن یــا پــرش از ســاحلی بــه 
موضع گرفتــن، یــا تعبیــری تــازه یافتــن در ســپهر دیگــر. از ایــن رو، 
برســازندۀ  خمیرمایــۀ  کــه  اســت  تفســیری  کنــش  همــان  ترجمــه 
زبــان »گفتــار« )هایدگــر- فوکــو( در  گــر جوهــر  ا زبــان اســت.  نفــس 
خویــش  بــا  دائمــی  گفت وگــوی  همچــون  اندیشــه  کالبــد  مقــام 
)افالطــون( اســت، پــس، بــه طریــق اولــی، پیــش از برگــردان اندیشــه 
و متــن دیگــران بــه زبــان خــود، نخســت بایــد زبــان ســنتی خویــش را 
یخــی چگونــه می تــوان بــه  بازبیندیشــیم. بــدون ایــن »فرا-دهــش« تار
ــه ذات  ــه ب ک ــت  ــری پرداخ ــا تعابی ــات ی ــم، اصطالح ــردان مفاهی برگ
کــه ترجمــه نشــده  و نمی تواننــد  »ترجمــه   ناپذیر«نــد، نــه بدیــن معنــا 
کاســن در معرفــی قامــوس  کــه خانــم باربــارا  بشــوند بــل همان گونــه 
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ترجمه ناپذیرهــا  دیکســیونر  فلســفه ها-  پایــی  ارو واژگان  غنــی 
کــه از ترجمــه شــدن )و نشــدن(  می نویســد: »ترجمه ناپذیــر آن اســت 
بازنمی ایســتد«! بــرای نمونــه، واژگان بنیادیــن فلســفۀ غــرب، ماننــد 
گایســت، و ... را چگونــه می تــوان بــه فارســی  ایــده، ســوژه، ابــژه، 

ــرد(؟ ــا نک ــرد )ی ک ــه  ترجم
کــه مســئلۀ اهلــی یــا بومــی نبــودن  از ســوی دیگــر، ســنت گرایانی 
مبانــی و معانــی علــوم انســانی غــرب و ترجمــه ای مانــدن صــرف 
ــه بومی ســازی  کــه هرگون ــد فرامــوش می کننــد  کرده ان آن هــا را مطــرح 
کار زبانــی ترجمــه آغــاز می شــود و، بــه رغــم همــۀ نواقــص ذاتــی و  بــا 
عرضــی هــر ترجمــه ، راه دیگــری جــز طــی ایــن مســیر متصــور نیســت. 
ــته  ــت و شایس ــه هس ک ــور  ــری را همان ط ــه دیگ ــت اینک ــی نخس یعن
زبــان خــود،  بــه  او  مــراد  بازگویــی  در  آنــگاه  بفهمیــم؛  و  بشناســیم 
یســت و جهان بینــی  معــادل یــا حتــی نعم البــدل او را در جهان-ز
خــود بازآفرینیــم. امــا آیــا به راســتی می تــوان دیگــری را، فــارغ از هــر 
بی شــک  ایــن  شــناخت؟  به درســتی  ارزشــی،  )پیــش-(داوری 
یتیــک(  )آپور بن بســت نمای  معضــل  و  مســتقل  فلســفی  پرســش 

دیگــری اســت.
ــکافانه  ــگاهی موش ــی و دانش ــروز فرهنگ ــت ام ــه وضعی ــی ب ــر لخت گ ا
کــه در هــر دو بخــش ســنتی و  بنگریــم، واقعیــت تلــخ ایــن اســت 
مــدرن، هنــوز شــرایط بهینــه  و مطلوبــی بــرای بــه راه افتــادن نوعــی 
فراهــم  مفهــوم(  هابرماســی  معنــای  )بــه  »گفت وگویــی«  ترجمــۀ 
ــه دپارتمان هــای فلســفۀ ســنتی  ک نیامــده و چنیــن به نظــر می رســد 
و اســالمی دانشــگاه و حــوزه بیشــتر دل مشــغول شــرح متــون قدمــا 
و حــل مســائل بی ربــط بــا ســرنمون های معرفتــی- دورانــی دنیــای 
گسســت های آن انــد. در مقابــل،  گشــت ها و  جدیــد و معاصــر و 
ــه  ــًا ب ــز عمدت ــرب نی ــر غ ــد و معاص ــفۀ جدی ــه فلس ــا ب ــش مدرن ه گرای
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ترجمه هــای ناقــص )بــدون دسترســی بــه متــون پایــه و منابــع مــادر( 
متکــی اســت. اینکــه بخواهیــم تفکــر دیگــری را صرفــًا برگردانیــم )بــه 
هــر دو معنــای نقــل و قلــب( الزامــًا فکــر نــو ایجــاد نمی کنــد. از ایــن رو، 
ــا  ــدرن م ــی م ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل ــم دپارتمان ه ــر نخواهی گ ا
نیــز صرفــًا بــدل بــه شــارحان و تکرارکننــدگان الکــن مفاهیــم و واژگان 
اساســی  چــاره ای  نشــده(  دیــر  )تــا  بایــد  غــرب  شــوند،  متفکــران 

اندیشــید.
و  فلســفه  و  هنــر  و  ادب  ســپهر  در  به ویــژه  زبــان،  کــه  جــا  آن  از 
دانش هــای انســانی، نــه ابــزار ســادۀ ارتباطــی جهــت انتقــال پیــام و 
نــه نظــام صــرف نشــانه ها و دال هــا و دســتور و نحــو معانــی، بــل آیینــه  
و آشــیانۀ روان و وجــود آدمــی و مناســبات پیچیــدۀ او در جهــان و 
گویش هــای  ــا زبان هــا و  ــا دیگــران در جامعــه اســت و همــواره مــا ب ب
محلــی و متنــوع مواجه ایــم، ترجمــۀ »ترجمه نشــدنی ها« در اســاس 
گاهــی بــه ایــن امــر و بــه  ممکــن ســاختن امــر ناممکــن اســت و خودآ
ــد ایــن  ــع برشــمرده  می توان جملگــی مالحظــات و معضــالت و موان

ــه ایــن امیــد. ◼ ــن-و-روان« ســازد. ب »نهضــت« را »روییــن ت
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 ایهد های  فلسیف

»فروُبرد«، »فراُبرد«، و »اندرُبرد«



73

آن هــا  مشــتقات  و   »deduction« ،»induction« ،»abduction«
کلیدواژه هــای مهــم و پربســامد متــون منطقــی و فلســفِی دوران  از 
چــون  معادل هایــی  به ترتیــب  ایرانــی  مترجمــان  کــه  معاصرنــد 
»قیاس/ اســتنتاج«، »اســتقرا«، و »فرضیه ربایی« را برای آن ها پیش 
کــه ایــن معادل هــا بــا  نهاده انــد. در ایــن نوشــتار نشــان خواهیــم داد 
نگاهــی منفــرد بــه ِصــرِف واژه انتخــاب شــده اند، نــه با توّجــه به نقش 
ی، ایــن معادل هــا  )به ویــژه اّولــی(  واژه در بافتــار متــن و، از همیــن رو
دشــواری هایی را در مقــام ترجمــه و در بافتــار متــن پدیــد می آورنــد. 
گــزارش ایــن دشــواری ها، پیشــنهادهایی  در ایــن نوشــتار، پــس از 
ــر  ــا )1( ب ــه در آن ه ک ــوند  ــت داده می ش ــه دس ــا ب ــایش آن ه گش ــرای  ب
یشه شناســی تکیــه می شــود، )2( واژه هــا در بافتــار متــن نگریســته  ر
می شــوند و )3( از ظرفیت هــای فراموش شــدۀ زبــان فارســی بهــره 
گرفتــه می شــود. بــر ایــن اســاس، ســه اصطــالح یادشــده به ترتیــب 
◼ بــود.  خواهنــد  برگرداندنــی  »فراُبــرد«  و  ُبــرد«،  »اندر »فروُبــرد«،  بــه 

»فروُبرد«، »فراُبرد«، و »اندرُبرد«
مهدی عظیمی
کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران



74

کــه قیــاس را بــه دو قســم   ابن ســینا نخســتین منطق دانــی اســت 
کــرده اســت. پیــش از او، تنهــا دو  ــی« و »اســتثنایی« تقســیم  »اقتران
گونــه قیــاس وجــود داشــت: »قیــاس حملــی« و »قیــاس شــرطی«. 
از جهتــی شــبیه  کــه  قیــاس  از  کشــف قســم ســومی  بــا  ابن ســینا 
گزیــر  قیــاس حملــی اســت و از جهتــی دیگــر شــبیه قیــاس شــرطی، نا
کــه تقســیم بندی قیــاس را تغییــر دهــد و بــا »اســتثنایی« نامیدن  شــد 
قیاس هــای  نامیــدن  »اقترانــی«  و  پیشــینیان  نــزد  شــرطی  قیــاس 
بــه  و  کــرد  تقســیم  و »شــرطی«  بــه »حملــی«  را  ایــن دومــی  دیگــر، 
ســه گانۀ »اســتثنایی«، »اقترانــی حملــی« و »اقترانــی شــرطی« رســید 

ــت. ــود اوس ــوآوری خ ــت ن ــوم در حقیق ــم س ــن قس ــه ای ک
ــار منطقدانــان مســلمان  کــه غربیــان بــه ترجمــۀ آث در دوران معاصــر 
عالقه منــد شــده اند ترجمه هــای بســیار متفاوتــی بــرای اصطالحــات 
آنهــا،  جملــۀ  از  کــه  نهاده انــد  پیــش  ســینوی  ســنت  در  منطقــی 
اختــالف  اســت.  »اســتثنایی«  و  »اقترانــی«  اصطــالح  دو  همیــن 
کــه خوانــدن متــون غربــی  گیــر اســت  گســترده و فرا ترجمه هــا چنــان 
بســیار  عربــی،  واژگان  بــه  اشــاره  بــدون  ســینوی،  منطــق  دربــارۀ 

ترمجۀ دو اصطالح »اقرتاین« و»استثنایی«
 در آثار  مرتمجان   غریب

اسداهلل فالحی
گروه منطق،  عضو هیئت علمی 

 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
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دشــوار می نمایــد. در ایــن مقــال، بــه تحــوالت معنایــی ترجمه هــای 
پیشــنهادی دو اصطــالح »اقترانــی« و »اســتثنایی« نظــر می افکنیــم 
و در پرتــو آن بــه فهمــی ژرف تــر از معنــای ایــن دو اصطــالح در ســنت 

◼ ســینوی می رســیم. 
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کــه بــر مجموعــۀ مطالعــات فلســفی  فلســفۀ زبــان عنوانــی اســت 
گرچــه زبــان همــواره به نوعــی موضــوع  دربــارۀ زبــان اطــالق می شــود. 
تأمــل فیلســوفان بــوده اســت، توجــه بــه آن بــه مثابــۀ شــاخه ای مجــزا 
در ســدۀ بیســتم رخ داد. امــروزه زبــان جایــگاه مهمــی در اندیشــۀ 
فیلســوفان تحلیلــی و قــاره ای دارد و ایشــان نوشــته های بســیاری در 
ــان فارســی  ــه زب ــز ب کــه بخشــی از آنهــا نی ــد  ــد آورده ان ایــن زمینــه پدی
کتــاب  ترجمــۀ  بــا  نیــز  مقالــه  ایــن  نویســندۀ  شــده اند.  برگردانــده 
ــت.  ــته اس ــه داش ــن عرص ــهمی در ای ــان س ــوفان زب ــن فیلس بزرگ تری
البتــه فیلســوفان تنهــا متفکــران ایــن عرصــه نیســتند و فلســفه ورزان 
هــم تنهــا مخاطبــان مباحــث فلســفۀ زبــان نیســتند. مســئلۀ اصلــی 
ایــن نوشــتار بررســی چگونگــی ورود مباحــث فلســفۀ زبــان بــه دایــرۀ 
اندیشــه و زبــان فارســی زبانان و نیــز بررســی چالش هــا و الزامــات 
بــه  یــم  دار نگاهــی  ایــن مســیر،  در  اســت.  زمینــه  ایــن  در  ترجمــه 
نگاهــی  مجــال،  اقتضــای  بــه  و،  مباحــث  ایــن  ترجمــۀ  ســابقۀ 
گذشــته و آنچــه پیــش روســت و آنچــه بایــد در  نقادانــه بــه آنچــه 
ایــن زمینــه انجــام شــود. در بحــث چگونگــی ترجمــۀ ایــن مباحــث 

محمد زندی
پژوهشگر فلسفه
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چهــار محــور محــل تأمــل اســت: نخســت اینکــه ترجمه هــا فقــط 
بــه دســت متخصصــان فلســفه انجــام نشــده و مترجمــان دیگــر، از 
کرده انــد و، بــه  جملــه زبان شناســان، هــم در ایــن زمینــه فعالیــت 
بــاور نویســنده، از ایــن رهگــذر، بعضــی مباحــث بــه دقــت برگــردان 
مربــوط  متــون  ترجمــۀ  کندگــی  پرا بــه  دوم  محــور  اســت؛  نشــده 
کــه مترجمــان مختلــف بــه عالقــۀ خــود از متــون  گونــه ای  اســت، بــه 
ــه  ــن ب ــد و می کننــد و ای کرده ان ــا متــون اصلــی را ترجمــه  ــی ت مقدمات
نوبــۀ خــود مســائلی را بــه دنبــال داشــته اســت و دارد؛ محــور ســوم 
زبــان  زمینــۀ  در  کــه  برمی گــردد  فیلســوفانی  یکردهــای  رو تنــوع  بــه 
مباحــث  مختلفــی  بافت هــای  در  به اصطــالح  و  صاحب نظرنــد 
کــه لزومــًا همــۀ آن هــا در فضــای زبــان فارســی  کرده انــد  خــود را مطــرح 
ــر  ــراز و فرودهایــی را در ام به یکســان ترجمــه نشــده اند و ایــن خــود ف
ترجمــۀ مباحــث فلســفۀ زبــان پدیــد آورده اســت. در نهایــت، در 
ــان  ــه مســئلۀ زبان هــای متــون اصلــی فیلســوفان زب آخریــن محــور، ب
بــا  و،  نیســتند  انگلیســی  زبــان  بــه  فقــط محــدود  کــه  یــم  می پرداز
ایــن وصــف، مــا مخاطبــان ایرانــی عمدتــًا از طریــق زبــان انگلیســی 
ــا  ــا ب ــاط م ــی در ارتب ــود معضل ــن خ ــتیم و ای ــنا هس ــون آش ــن مت ــا ای ب
زبــان مبــدأ طــرح بعضــی اندیشــه ها اســت. در مبحــث چالش هــا 
و الزامــات ترجمــۀ متــون فلســفۀ زبــان آنچــه بیــش از همــه محــل 
توجــه اســت نقــش حیاتــی زبــان و ویژگی هــای آن در طــرح مباحــث 
کــه برگــردان مباحــث را تــا حــدی دشــوار می کنــد و توجــه بــه  اســت 
ظرفیت هــای زبــان فارســی و ایجــاد زمینــه ای بــرای تعامــل بی زبانــی 
را الزم می کنــد. همچنیــن، در ایــن محــور از ایــن مســئله بحــث 
کــه فلســفۀ زبــان در هــر صــورت زیرمجموعــۀ تأمــالت فلســفی  شــده 
اســت و در برگــردان مباحــث و اصطالحــات آن بیــش از هــر چیز باید 
بــه روش فلســفی و ترجمه هــا و مصطلحــات فلســفی توجــه شــود. 
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باعــث  زبانــی  مطالعــات  میان رشــته ای  ماهیــت  ایــن،  بــر  افــزون 
کــه نوعــی ســردرگمی در برگــردان مباحــث فلســفۀ زبــان  شــده اســت 
ــه  ــه، از جمل ــوازم ترجم ــی ل ــه برخ ــه ب ــا توج ــتی ب ــه بایس ک ــد  ــش آی پی
تدویــن دانشــنامه ها و غیــره، بــرای ایــن معضــل چاره اندیشــی شــود. 
دربــارۀ آخریــن مبحــث هــم، یعنــی بررســی ترجمه هــای انجام شــده، 
بــه مســئلۀ ترجمه هــای تکــراری، فقــر تألیفــات، ترجمــه  می تــوان 
برخــی  و  مباحــث  نبــودن  بــه روز  اصلــی،  متــون  بعضــی  نشــدن 
کــه بعضــی از آســیب های ایــن حــوزه  کــرد  مشــکالت نشــر اشــاره 

هســتند. ◼
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در برابــر اصطــالح »naturalism« ســه ترجمــه در زبــان فارســی شــایع 
ترجمــۀ  طبیعی گرایــی.  و  دهری گرایــی  طبیعت گرایــی،  اســت: 
کلمــه )طبیعــت، اســم  نخســت از ایــن اصطــالح بــه لحــاظ نــوع 
کــه صفــت اســت( هم خوانــی   natural( بــا بدیــل انگلیســی )اســت
نــدارد و، از ایــن حیــث، نســبت بــه ترجمــۀ دوم و ســوم موقعیــت 
ضعیف تــری دارد. در عیــن حــال، ایــن نقطه ضعــف بــا توجــه بــه 
بعضــی از ترجمه هــای شــایع و مقبــول از اصطالحاتــی فلســفی چــون 
)تجربه گرایــی(،   »empiricism« )عقل گرایــی(،   »rationalism«
اســت  توجیــه  قابــل  ظاهــرًا   ... و  )ماده بــاوری(   »materialism«
کــه در ایــن مــوارد نیــز اســِم فارســی در ترجمــۀ صفــت انگلیســی  چرا

ــت(. ــده اس آم
ــه لحــاظ  ــدارد، ب ــور را ن کــه ضعــف مذک ترجمــۀ دوم در عیــن حــال 
بــا اصطــالح انگلیســی فاصلــه دارد. معنــای لغــوی دهــر،  لغــوی 
روزگار و عصــر و دورۀ زمانــی اســت و ایــن معنــا بــا معنــای لغــوی 
ــوا، در  ــاظ محت ــه لح ــا ب ــدارد. ام ــی ن ــت چندان ــۀ »natural« قراب اولی
کســانی خطــاب  ســنت فکــری بومــی فارســی- عربــی، دهریــون بــه 

تأملی  در ترمجه های   فاریس
»naturalism«  اصطالح  
حسین شقاقی
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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بــا حامیــان  آراء مشــابهی  کــه در هستی شناســی  می شــده اســت 
یــک  دهری گرایــی  رو،  ایــن  از  داشــته اند.   »naturalism« امــروزی 
کــه بــه معنــای  اصطــالح جاافتــاده در ســنت فکــری بومــی اســت 
اصطــالح انگلیســی نزدیــک اســت و، از ایــن حیــث، نســبت بــه 

ترجمه هــای نخســت و ســوم ارجــح اســت.
بــه لحــاظ محتــوا، »naturalism« بــه یــک هستی شناســی خــاص 
کــه ترجمه هــای نخســت و دوم ایــن هستی شناســی را  اشــاره دارد 
ــوی  ــای لغ ــای معن ــر مبن ــی ب ــد، اول ــال می دهن ــی انتق ــان فارس در زب
و دومــی بــر مبنــای معنــای اصطالحــی جاافتــاده در ســنت فکــری. 
موقعیتــی  در  حیــث  ایــن  از  )طبیعی گرایــی(  ســوم  ترجمــۀ  امــا 
ضعیف تــر نســبت بــه دو رقیــب خــود قــرار دارد. در عیــن حــال، 
کلــی، نســبت بــه ترجمه هــای نخســت و دوم  ایــن ترجمــه، بــه طــور 
کــه اواًل بــه لحــاظ لغــوی بــا اصطــالح انگلیســی  ارجــح اســت چرا
قرابــت بیشــتری دارد؛ ثانیــًا، نــوع کلمــه )صفــت( بــا کلمــۀ انگلیســی 
کــرد بــا  مطابقــت دارد. امــا بــه لحــاظ محتــوا چــه؟ ســعی خواهــم 
حامیــان  برخــی  فکــری  بافــت  در   »naturalism« مفهــوم  تحلیــل 
کــه ایــن ترجمــه بــه لحــاظ محتــوا نیــز بــر ترجمــۀ  آن، نشــان دهــم 
ــد  ــم و ُبع ــوم عل ــل، مفه ــن تحلی ــت. در ای ــح اس ــت و دوم ارج نخس
جایگاهــی  طبیعــی  علــوم  هستی شــناختی  و  معرفت شــناختی 

محــوری خواهــد داشــت. ◼
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کالســیک  ــار  یتگنشــتاین از آث یــگ و رســالۀ منطقــی- فلســفِی لودو
آســتانۀ  در  کنــون  ا کــه  اســت  بیســتم  ســدۀ  فلســفی  دوران ســاز  و 
صدســالگی انتشــار آن بــه ســر می بریــم. اواخــر دهۀ هشــتاد شمســی، 
یتگنشــتایِن جــوان پرداختــم. محصــول  بــه ترجمــه و شــرح ایــن اثــر و
گفتــار،  کار در ســال 1392 توســط نشــر هرمــس منتشــر شــد. در ایــن 
بنــا دارم بــا عنایــت بــه ایــن تجربــه، دربــارۀ چنــد و چــون ترجمــۀ یــک 
کنــم. ترجمــۀ خــوِب واجــد  کالســیک فلســفی نکاتــی را طــرح  اثــر 
مفاهیــم و جمــالت درست ســاخت بــه غنــای واژگانــِی زبــان مقصــد 
کمــک می کنــد. در فراینــد برگردانــدِن متــون فلســفی، یعنــی  بســیار 
کــه متعلــق بــه دوران پسا-رنســانس هســتند و پــس از دکارت  متونــی 
ســر برآورده انــد، یافتــن معادل  هــای رســا و دقیــق در زبــان فارســی 
کار ســاده ای نیســت. در ســخنان  برای برخی اصطالحات فلســفی 
کــرد. ترجمــۀ دقیــق  خــود، بــه مــواردی از ایــن دســت اشــاره خواهــم 
کــه  کتاب هایــی  کالســیک و  و ســلیِس متــون فلســفی، اعــّم از آثــار 
کالســیک نوشــته شــده اند، همچنیــن تألیــف آثــار  دربــارۀ ایــن متــون 
فلســفِی روشــن و متقــن بــه زبــان مــادری، بــه غنــای بیشــتر زبــان و 

مباحــث فلســفی در میــان مــا مــدد بســیار می رســاند. ◼

تأملی  دربارۀ   ترمجۀ  آثار  کالسیک:
منونۀ  موردی   رســالۀ   منطیق-فلسیف 
لودویگ   وتیگنشتاین
سروش دباغ
یخی، گروه مطالعات تار  پژوهشگر مدعو 
 دانشگاه تورنتو
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گــر بــه خــوِد  گــر پــای متــن فلســفی میــان نباشــد، ا کاِر ترجمــه حتــی ا
»کار« بنگریــم، به خــودِی خــود هــر ســه عرصــۀ ســنتی فلســفه را پیــش 

چشــم مــی آورد: مابعدالطبیعــه، اخــالق، زیبایی شناســی.
بــا  درگیرشــدن  زیــرا  اســت  مابعدالطبیعــی  تجربــه ای  ترجمــه  کاِر 
دوگانــۀ »این همانــی و این نه آنــِی« متــن ترجمــه و متــن اصلــی اســت. 
از ایــن منظــر، مســئلۀ »مطابقــت در ترجمــه« به نوعــی سبک ســنگین 
کار ترجمــه در اینجــا خاتمــه  کثــرت اســت. امــا  کــردِن وحــدت و 
ــت  ــرای خدم ــش ب کوش ــت«،  ــاداری و خیان ــۀ »وف ــرد: دوگان نمی پذی
ضرباهنــِگ  و  سایه روشــن ها  و  لحــن  درآوردِن  اصلــی،  متــن  بــه 
جمله بندی هــای زبــان مبــدأ یــا ســودای نزدیک تــر  شــدن بــه زبــاِن 
یخت انداختــِن  ر از  کــردن،  اضافــه  آشــنا  چاشــنی های  مقصــد، 
غریبگــی بــه نفــع تجدیــد خاطره هــای رســوب کرده در زبــان مقصــد و 
خالصــه »خیانــت« بــه متــن اصلــی در هــر حرکــت قلــم ســراغ مترجــم 
کاِر ترجمــه در دوگانــۀ »وفــاداری و خیانــت« اخــالق را  را می  گیــرد. 
کمیــن اســت: دوگانــۀ  احضــار می کنــد. امــا هنــوز دوگانــه ای دیگــر در 
گــوش مترجــم  کــه بی وقفــه بیــِخ  کارآیــی«. یــادآور ســقراط  »زیبایــی و 

تکثر تجربۀ  فلسیف: در ترجـمۀ 
مقدمه و حوایش اتنی  ژیلسون  بر   
                     گفتار  در  روش  داکرت

اشکان خطیبی
گروه فلسفه،   دانشجوی دکتری، 

دانشگاه تهران
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و  َپهنــی  بــا همــۀ  آیــا دمــاغ مــن چــون »کارآ«تــر اســت،  می پرســد: 
ــه ایــن  ســادگی از  ــوان ب ــا مگــر می ت ــر نیســت؟ ام یختــی، »زیبا«ت بدر
کارآمــد«، از ایــن تخطــی افالطونــی و لذتــی که  وسوســۀ »امــر زیبــای نا

در پــی دارد، چشــم پوشــید؟
کــه در هــر  اینــک ترجمــۀ متنــی فلســفی: انــگار آن تجربــۀ ســه گانه را 
گذاشــته باشــند: همه چیــز  فعــل ترجمــه ای نهفتــه اســت جلــو آیینــه 
تکثیــر می شــود. مســئلۀ مطابقــت به قــّوت باقــی اســت امــا خــوِد متــن 
نیــز، به تصریــح یــا به تضمیــن، از مســئلۀ مطابقــت ســخن می گویــد. 
کــه خــود بحــث از اخــالق  دوگانــۀ وفــاداری و خیانــت در جایــی 
کلمه هــا اصــاًل  کــه  کارآیــی در جایــی  اســت و ســخن از زیبایــی و 
کارآیــی- چیســت؟«،  و   – »زیبایــی  بپرســند  تــا  ردیــف شــده اند 
کــردن متــن فلســفی را بــه تجربــۀ مضاعــِف ســه گانۀ ســنتِی  ترجمــه 
ــت،  ک اس ــژوا ــراِر پ ــه تک ک بلک ــژوا ــه پ ــن ن ــد و ای ــدل می کن ــفه ب فلس
ک شــنیده می شــود و معلــوم نیســت در چندمیــن  کــه به پــژوا آنــگاه 

رفــت و برگشــِت خــود اســت.
امــا تجربــۀ مــن، تجربــۀ برگردانــدن متنــی فلســفی، حتــی بــه اینجــا نیز 
کمابیــش هــم  ــوده اســت  ــر متنــی ب کــردن ب کار  ختــم نمی شــود زیــرا 
سن وســاِل نخســتین مواجهــاِت مکتــوب ایرانیــان بــا فلســفۀ مــدرن 
گفتــار در روِش دکارت؛ نــه ترجمــۀ خــود متــن بلکــه افــزودن  غــرب، 
کــه تجربــۀ  یلســون بــر ترجمــۀ فروغــی. کاری  مقدمــه و حواشــی اتیــن ژ
خــود  به خــودِی  تجربــه ای  را،  فلســفی  متــن  برگردانــدن  فلســفِی 
»مضاعــف«، بــاری دیگــر بــرای مترجــم مضاعــف می کنــد. چگونه؟

روگرفــت،  و  اصــل  مطابقــِت  مابعدالطبیعــِی  تجربــۀ  اینکــه  ابتــدا 
کوایــن، مســئلۀ انســاِن ســوم افالطونــی را در  کــه بــه تعبیــر  تجربــه ای 
قالــب مســئلۀ »متــن ســوم« و سلســلۀ نامتناهــی مطابقت هــا بــاز 
یلســون بــرای  کــردن بــر ترجمــۀ مقدمــه و حواشــی ژ کار  می گرداَنــد در 
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ــان  ــِن اصلــی در می گویــی دو مت مــن مضاعــف می شــود: در اینجــا 
کــه  یلســون  ــه یــک متــن اصلــی: از یک ســو متــِن فرانســوی ژ اســت ن
در ترجمــه اش مســئلۀ مابعدالطبیعــی مطابقــت بــه قــّوِت خــود باقــی 
اســت و، از ســوی دیگــر، در تجربــه ای نــادر، ترجمــۀ محمد علــی 
آن  پهلــوی  اســت  قــرار  فارســی  حواشــِی  و  مقدمــه  )کــه  فروغــی 
چالــش  اینجــا  در  اصلــی«.  متــن  »دومیــن  همچــون  بنشــیند( 
و  فروغــی  معادل گذاری هــای  بــا  می شــود:  مضاعــف  مطابقــت 
لحــن و اســلوب او )کــه خــود در فارسی نویســی مــدرن َســری دارد( 
ی یــا تــن زدن و راِه دیگــر پیمودن؟  کــرد؟ پذیــرش و پیــرو چــه کار بایــد 
یکــور،  کجاســت؟ و بــه قــول پــل ر ی. امــا »میانــه«  شــاید هــم میانــه رو

کجاســت؟ پهنــۀ »کار ماتــم« و »کار خاطــره« هــر یــک تــا 
کــه متــن اصلــی دو تا شــد، مســئلۀ اخــالق و زیبایی شناســی  همیــن 
کتــاب،  ــاز تکثیــر می شــود. مخصوصــًا وقتــی ناشــِر  در ترجمــه نیــز ب
بــر اســاس اقتضائــات معمــول و حرفــه ای، ترجمــۀ دوبــارۀ خــوِد متــن 
کنــد، دوگانــۀ »خیانــت و وفــاداری« این بــار  دکارت را هــم پیشــنهاد 
در قبــال متــن اصلــی دوم )یعنــی ترجمــۀ فروغــی از گفتــار در روش( 
گریبــان مترجــم را می گیــرد و بــا نپذیرفتــن نیــز دســت برنمــی دارد: 
هــر  انتخــاب  در  اســت.  ممکــن  وفــاداری  و  خیانــت  هــم  هنــوز 
کلمــاِت  ــا همــان  یلســون ب کــه دکارت و ژ معــادل و هــر لحــن، آنجــا 
فرانســوی ســخن می گوینــد، وفــاداری بــه ایــن »دومیــن متــن اصلــی« 
یــا خیانــت بــه آن درســت ماننــد وسوســۀ همــاورد بــا زیبایــِی قلــِم 
ــرای  ــر ب کارات ــی  ــا تمهیــِد هوشــمندانۀ طــرز بیان ــروِز ذکاءالملــک ی دی
مترجــم  کمیــن  در  مفیســتوفلس،  سرســختی  بــا  امــروز،  خواننــدۀ 

مقدمــه و حواشــی اســت.
ســنتی  ســه گانۀ  تجربــۀ  خــود  ترجمــه  فعــل  اینکــه  ســخن  کوتــاه 
فلســفه، یعنــی مابعدالطبیعــه و اخــالق و زیبایی شناســی، اســت. 
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متــن  زیــرا  می شــود  تکثیــر  فلســفی  متــن  ترجمــۀ  در  تجربــه  ایــن 
فلســفی خــود به صراحــت یــا اشــارت از مســائلی ســخن می گویــد 
کــه مترجــم در ترجمــۀ هــر متنــی بــا هــر موضوعــی در فعــِل ترجمــۀ 
کــه همیــن تجربــۀ مضاعــف  گاه هســت  خویــش تجربــه می کنــد. 
کــردم دوبــاره مضاعــف  کمیــاب ماننــد آنچــه مــن تجربــه  در فقــره ای 
ک می آینــد و آیینه هــا مقابــل آیینه هــا  ک هــا بــه پــژوا می گــردد: پژوا
بــرای  هســت  گوشــی  و  چشــم  را  مترجــم  هنــوز  آیــا  می نشــینند. 
ک و دیــدن آن آیینــه در آیینــه؟ یا ترجمه  ک در پــژوا شــنیدن ایــن پــژوا
– یکــی از بهتریــن راه هــای نفهمیــدن متــن- هــوش و گوشــش را ُبــرده 

ــنید. ◼ ــد و ش ــد دی ــت؟ بای اس
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ــه ســاخِت  ــه خــالِف مترجــِم فارســیش، عالقــۀ چندانــی ب کانــت، ب
گاه  )و  جدیــد  مفاهیــِم  بیــاِن  بــرای  و  نداشــت  جدیــد  واژگاِن 
انقالبیــش( از واژگاِن مرســوِم پیشــینیاِن خــود بهــره می بــرد. مثــاًل، 
ــه نظــاِم فلســفِی خــود آن را transzendental می نامــد  ــرای اشــاره ب ب
ــی بســیار در ســنِت مدرســی اســت  ــا تداعی هــای معان کــه واژه ای ب
یــا، بــه رغــِم حمــالِت مکــرر علیــه نظام هــای متافیزیکــِی پیشــینیاِن 
کاخــی متافیزیکــی اعــالم می کنــد.  خــود، هــدِف خــود را نیــز بنــای 
قــرار  کانــت  مفســراِن  برابــر  در  دشــوار  پرســش هایی  مســئله  ایــن 
در  را  واژگان  ایــن  کاربــرِد  تشــابه های  و  تفاوت هــا  کــه  می دهــد 
کانــت  ــاِر  یابنــد. مترجــِم آث کانتــی و فالســفه ی پیــش از آن در نظــاِم 
نیــز مواجــه  بــا مشــکالِت بیشــتری  امــا  پایــی  زبان هــای غیرارو بــه 
پایــی  ارو زبان هــای  بــه  او  مفســراِن  یــا  مترجمــان  کــه  می شــود 
کانــت  فرانســۀ  یــا  انگلیســی  مترجــِم  گــر  ا نیســتند.  دچــار  آن  بــه 
برابــر  در  و   »Kritik«، »critique« برابــر  در  می توانــد  ســادگی  بــه 
را   »transcendantal« یــا   »transzendental«، »transcendental«
قــرار دهــد، مترجــم فارســی یــا عربــی بایــد بــه دنبــاِل واژۀ دیگــری 

نگاهی به چند ترجـمه  از
سنجش خرد ناب

مهدی رعنایی
پژوهشگر فلسفه
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کنــد هــم باعــِث  کانــت را منتقــل  کــه هــم معنــای مــد نظــر  باشــد 
تحمیــِل نظــِر تفســیرِی خــاِص مترجــم نشــود. در ایــن ســخنرانی، 
کتــاب بــه ســه زبــاِن انگلیســی،  بــا نگاهــی بــه چنــد ترجمــۀ ایــن 
کــرد  فارســی و عربــی و مقایســۀ آن هــا بــا متــِن اصلــی، ســعی خواهــم 
ــور  ــه ط ــن، ب ــز م ــم. تمرک ــان ده ــئله را نش ــن مس ــوارِی ای ــِق دش ــا عم ت
ــج(  کمبری ــر/وود )انتشــارات دانشــگاه  گای ــر ترجمه هــای  خــاص، ب
کمپ اســمیت )پالگریــو مــک میــالن( بــه زبــان انگلیســی، ادیــب  و 
ســلطانی )امیرکبیــر( و نظــری/ اردبیلــی )ققنــوس( بــه زبــان فارســی، 
بــه  تنهــا  و  زبــان عربــی اســت  بــه  و موســی وهبــه )فکــر فلســفی( 
کانــت یعنــی  بررســِی ترجمــۀ ســه مفهــوِم عمــده ی فلســفۀ نظــرِی 
پرداخــت.  خواهــم   »Bestimmung« و   »Kritik«، »Deduktion«
هــدف ایــن ســخنرانی البتــه نــه دفــاع یــا حملــه بــه ترجمه هــای مــورد 
ــن  ــه ای از ای ــت دادِن ترجم ــه دس ــِش ب ــان دادِن چال ــه نش ک ــی  بررس
پایــی در عیــِن حفــِظ  متــِن دشــوارخواِن فلســفی بــه زبان هــای غیرارو
بی طرفــِی تفســیری اســت هرچنــد الجــرم بــه موفقیــت یــا شکســِت 
برخــی از ترجمه هــای ارائه شــده بــرای ایــن مفاهیــم اشــاره خواهــد 

شــد. ◼
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کیــد بــر متــون فلســفی( آیــا صرفــًا یــک  ترجمــۀ متــون )در اینجــا بــا تأ
مترجــم،  جهــان  از  فــارغ  کلمــات،  از  زبان شناســانه  و  واژه گزینــی 
کاربــرد  متــن و مؤلــف اســت؟ هــر متفکــری بــا برخــی از واژه هــا و 
کل  داللتمنــدی  در  آن  تشــریح  و  متــن  معنایــی  کلیــت  در  آن 
پرســش هایی  کــردن  موضوعــی  بــه  آثــار  ســایر  و  متــن  ســاختاری 
فلســفی می پــردازد، ایــن پرســش ها امــری برآمــده از »هیــچ« نیســت 
مثابــۀ  بــه  زبــان  بــه  حال وهوایــی  و  فهمــی  جهانــی،  اســاس  بــر  و 
کلمــات  صوتــی یــا نوشــتاری می آیــد. توجــه صــرف بــر موقعیت هــای 
صوتــی و نوشــتاری و بررســی های زبان شناســانۀ متــن و ترجمــه بــر 
کــه بــر اســاس  اســاس آن، متــن را تبدیــل بــه جســدی مــرده می کنــد 
کــه  صورتــی  در  مــی رود  پیــش  بــه  مترجــم  و  مؤلــف  ســوبژکتیویتۀ 
گفتــار، فهــم و حال وهواهــا مقــدم بــر عناصــر زبان شناســانه   جهــان، 
در واژه گزینــی هســتند و عــدم فهــم ایــن موضــوع، برگردانــدن متــون 
ــرای  ــار ب ــه عملــی یــک ب فلســفی را امــری تکنیــکال و آن را تبدیــل ب
کالســیک فلســفی دوبــاره و  آثــار  کــه  همیشــه می کنــد. می دانیــم 
ــه  ــن ب ــه ای ــوند. البت ــه می ش ــی ترجم ــتی زمان ــاس هس ــاره براس چندب

ترمجه  به  مثابۀ   مواجهۀ   شیوه ها ی    هسیت
                                                                                          با    وتجه  به  آثار  ترمجه شدۀ     مارتنی   هایدگر   در   فاریس

احسان پویافر
دانشجوی دکتری، 
دانشگاه خوارزمی
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نیســت  ترجمــه  در  زبان شناســانه  بــه عناصــر  بی توجهــی  معنــای 
امــر  بــر  هستی شناســانه  امــر  بــودن  ســرآغازین  بــر  مســئله  بلکــه 

اســت. ترجمــه  در  زبا ن شناســانه 
در خصــوص ترجمــۀ متــون هایدگــر در زبــان فارســی، برخــی از آثــار و 
کــه دربــارۀ آثــارش ترجمــه شــده اســت نحــوۀ واژه گزینــی  شــرح هایی 
بــه برجسته ســازی  نیــاز  بــا آن متــون  و مواجهــۀ خــاص مترجمیــا 
کــه ایــن برجسته ســازی هــم فهــم و جهــان مترجمــان  فلســفی دارد 
مؤلــف  هم جهانــی  از  ناشــی  امکانــات  هــم  و  می دهــد  نشــان  را 
در  واژه گزینی هــا  و  واژه هــا  می ســازد.  آشــکار  را  فارســی  مترجــم  و 
کــه فهــم آن  ترجمــه بــر امــری ســرآغازین تر از خــود  واژه بنیــاد  دارنــد 
کتابــی خــاص، واژه گزینــی و شــرح های خــاص از  توجــه بــه ترجمــۀ 
کیــد بــر آثــاری  یــک متفکــر را قابــل فهــم می کنــد. نــوع واژه گزینــی و تأ
شــیوه ی  از  نشــان  خــاص  واژه گزینی هــای  و  هایدگــر  از  مشــخص 
گرامــر و  کــه بــه امــری بیــرون از  هســتی زمانــی متــن و مترجــم دارد 
گفــت  عناصــر زبان شناســانه ارجــاع دارد. بــر ایــن اســاس، می تــوان 
ــی بلکــه امــری  ــدگار)Immanenz( و درون ــه امــری درون مان ترجمــه ن
کــه هــم  ــه بیــرون اســت  متعالــی و اســتعالیی)Transenden( و رو ب
از ســوی مترجــم هــم از ســوی مؤلــف و متــن اصلــی ایــن اســتعال 
خــود را نشــان می دهــد. بنابرایــن، متــن و ترجمــه نــه رو بــه مؤلــف 
گزیستانســیال ها  و مترجــم بلکــه رو بــه ســوی در-جهان-بــودن و ا
نــه  و  دازایــن  مثابــۀ  بــه  آن  اســاس  بــر  مترجــم  و  مؤلــف  کــه  دارد 
براســاس خــودی درخودفرورفتــه، واژه هــا را در معنایــی متناســب 
ــر ایــن  ــا آن البتــه در »خودینگــی خــود« آشــکار می کنــد. ترجمــه، ب ب
کــه  گشــودگی ای بــه ســوی هســتی اســت  اســاس، همچــون دازایــن، 
ــر اســاس متــن خــود  در برون بودگــی مؤلــف و مترجــم در ماجرایــی ب
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بــه شــیوه های  واژه گزینــی در متــن  ایــن شــیوۀ  آشــکار می کنــد.  را 
کــه توجــه بــه آن فهــم آثــار ترجمه شــده را  هســتی زمانــی ارجــاع دارد 

می ســازد. فهم پذیــر  و  مشــخص 
 »Sein« در ترجمــۀ آثــار هایدگــر، بــرای نمونــه، می تــوان بــه ترجمــۀ
بــه هســتی، بــودن و وجــود، ترجمــۀ »Sorge« بــه پــروا، مبــاالت یــا 
ــرداری،  ــه ساخت گشــایی، الیه ب نگرانــی، ترجمــۀ »Destruktion« ب
 »eigentlich« ویران ســازی، واچینــی، برانــدازی و تهافــت، ترجمــۀ
کــرد. در بســیاری از ایــن دســت  بــه اصیــل، خودینــه، و... اشــاره 
یســتی،  محیط ز دینــی،  شــرح های  بــه  توجــه  نیــز  و  واژه گزینی هــا 
ی  بــر رو کــه  گماتیســتی و غیــره  غیردینــی، پساســاختارگرایانه، پرا
کلمــات  خــاص مؤثــر می شــود فهــم جهــان  واژه گزینــی و به کارگیــری 

و شــیوۀ  هســتی مترجــم، مؤلــف و متــن اهمیــت بنیادیــن دارد.
گر به تأســی از هایدگر فهم  در ایــن واژه گزینــی و مواجهــه بــا کلمــات، ا
 )Sprache( مقــدم بــر زبــان )Rede( گفتــار گفــت  کنیــم، می تــوان 
گزیستانســیال زبــان اســت و بــرای پــی بــردن  گفتــار ذات ا اســت، و 
گزیستانســیال ها  ــا ســایر ا گفتــار را در تضایــف ب بــه ذات زبــان بایــد 
مســائل  بــر  عــالوه  ترجمــه،  در  واژه گزینــی  فهــم  بــرای  و  کــرد  فهــم 
گفتــار بــه مثابــۀ بنیــاد آن بایــد  گرامــری و ســاختار زبان شناســانه، بــه 
کــه ساختارهای هستی شناســانۀ شــکل گیری یــک واژه  کــرد  توجــه 
را نشــان می دهــد و بــه واژه ســازی خــاص ره  می بــرد. بــرای فهــم آثــار 
اســاس،  ایــن  بــر  هایدگــر  شــدۀ  ترجمــه  شــرح های  و  ترجمه شــده 
گزیستانســیال های دیگــر، به خصــوص فهــم )Verstehen( و  بایــد ا
یافتگــی)Befindlichkeit( و در-جهان-بــودن و ســاختار ســه گانۀ 
گیــرد  گفتــار ترجمه هــا مــورد توجــه قــرار  کنــار  زمانمنــدی دازایــن در 
تــا آشــکار شــود هســتِی زمانــی مترجــم، مؤلــف و متــن در ترجمــه 
کلمــات صوتــی و نوشــتاری از  و واژه گزینــی امــری ســرآغازین تر از 
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اســت. حیث زبان شناســانه 
کــه مبتــی بــر شــیوۀ هســتی زمانــی رخ می دهــد.  ترجمــه امــری اســت 
ــدۀ  ــار ترجمه ش ــی آث ــی برخ ــه بررس ــته ب ــن نوش ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب
و  شــد،  ذکــر  بــاال  در  نمونــه  بــرای  آن  از  واژه هایــی  کــه  هایدگــر، 
یــم  می پرداز فارســی  زبــان  بــه  هایدگــر  از  ترجمه شــده  شــرح های 
آثــار  آن  در  را  گزیستانســیال ها  ا ســایر  و  گفتــار  بــودن  بنیادیــن  تــا 
زبــان  بــه  آثــار  ایــن  ترجمــۀ  منظــر،  ایــن  از  کنیــم.  نشــانه گذاری 
بــر  کــه  مترجــم  درون مانــدگار  ســوبژکتیویتۀ  از  ناشــی  نــه  فارســی 
بررســی  و  نقــد  اســت.  داده  رخ  دازاین گونــه  بیرون بودگــی  اســاس 
ــد مــورد توجــه  ــر ایــن اســاس بای واژه  گزینی هــای مترجمــان فارســی ب
گیــرد تــا خودینگــی مترجــم نیــز در ایــن بســتر خــود را آشــکار  قــرار 
ــار فلســفی در بــدو امــر یــک  ــه ترجمــۀ آث  کنــد. از ایــن منظــر، توجــه ب
کار زبان شناســانۀ ناشــی از تتبعــات  کار فلســفی اســت و نــه یــک 
گفت وگــوی  و  بحــث  سبب ســاز  موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  ادبــی. 
جــدی فلســفی ذیــل ترجمه هــا می شــود و مفاهیــم و جهــان فلســفی 
◼ کنــده از جهــان  مؤلــف، مترجــم و منتقــد می کنــد.  ایرانــی را آ
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کــه  منوچهــر بزرگمهــر یکــی از نخســتین مترجمــان و مؤلفانــی اســت 
بــاب آشــنایی فارســی زبانان را بــا فلســفه های تجربــی و تحلیلــی 
گشــوده اســت. بزرگمهــر  یتیویســم منطقــی خصوصــًا  عمومــًا و پوز
آغــاز شــکل گیری  کــه در  اســت  فلســفه ای  اهــل  و  نمونــۀ مترجــم 
کار را انجــام  ســنتی فکــرى ایســتاده اســت و می کوشــد هم زمــان دو 
و  اندیشــه ها  برخــی  او  مؤلــف،  و  شــارح  مترجــم،  مقــام  در  دهــد. 
ــه مخاطبــان فارســی زبان  یکردهــای معاصــر در فلســفۀ غــرب را ب رو
فلســفۀ  بــه  توجــه  عطــف  بــا  متفکــر،  مقــام  در  می کنــد.  معرفــی 
کــه او بــا آن  یکــرد فلســفی ای  اســالمی، نشــان می دهــد بــر مبنــای رو
ــود  ــنتی وج ــفی س ــر فلس ــل تفک ــی در مقاب ــت، بدیل های ــدل اس هم
گرایش هایــی عرفانــی  گاه  دارد. البتــه بزرگمهــر خــود در ایــن میــان 
از  بیــرون  را  حقیقــت  بــه  رســیدن  مســیر  و  دارد  فلسفه ســتیزانه  و 
قیل وقــال فلســفیان می دانــد. چنیــن نــگاه تفکیکــی ای بــه جدایــی 
مقــام وصــول بــه حــق از مقــام اســتدالل فلســفی البتــه بــا آنچــه او در 
یتیویســت های  ــر اســاس آموزه هــای پوز مقــام معنــاداری جمــالت ب

منطقــی می گویــد چنــدان ناســازگار نیســت.

منوچهــر  بزرگمهــر   و   ســنت    فلســفۀ     تجریب 
ایران در  

حسین شیخ رضایی
گروه مطالعات علم،  عضو هیئت علمی 
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
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ــی منوچهــر  کارنامــۀ فکــری و ترجمان در ایــن ســخنرانی، در بررســی 
کــرد.  خواهیــم  معطــوف  نکتــه  چنــد  بــه  را  خــود  توجــه  بزرگمهــر 
جریان هــای  چــه  مترجــم  مقــام  در  او  ببینیــم  اینکــه  نخســت 
یکــرد و چــه  کتاب هــا و بــا چــه رو کــدام نــوع  فلســفی ای را بــر اســاس 
کــرده اســت. بزرگمهــر عمدتــًا به ســراغ  عمقــی بــه خواننــدگان معرفــی 
ترجمــۀ متــون دســت اول فلســفۀ تحلیلــی نرفتــه اســت. در معرفــی 
ــی  ــًا مبتن ــاص از آن )عمدت ــی خ گرایش ــر  ــز ب ــی نی ــم منطق یتیویس پوز
کــرده و بــه مشــکالت اصــل تحقیق پذیــرى  کیــد  ــر( تأ کارهــای ِاِی ــر  ب
بــرای  کارنــپ  ماننــد  یتیویســت هایی  پوز کــه  تالش هایــی  و 
کل، او  کمتــر اشــاره داشــته اســت. در  اصــالح آن انجــام داده انــد 
ــا اصــل تحقیق پذیــرى و دالیــل مطــرح شــدن  ــه ب مواجهــه ای نقادان
مواجهــۀ  چنیــن  اســت.  نداشــته  آن  به جــای  تأییدپذیــرى  اصــل 
کــه بزرگمهــر در بســیارى  غیرنقادانــه ای ســبب شــده اســت آنــگاه 
یتگنشــتاین متأخــر و  ــه تالش هــاى فلســفی و مــوارد عالقــۀ خــود را ب
کــه ناســازگارى  گاه نباشــد  مکتــب تحلیــل زبانــی نشــان می دهــد، آ
هــم  آن  یتیویســم منطقــی،  پوز بــه  اعتقــاد هم زمــان  در  و تضــادى 
در  یتگنشــتاین  و کارهــاى  و  می کنــد،  معرفــی  ِاِیــر  کــه  نوعــی  از 
گویــا او هــر دو مکتــب را داخــل  تحقیقــات فلســفی وجــود دارد. 
دایــرۀ تجربه انــگارى جدیــد دانســته و از تغییــرات فلســفی عظیمــی 
گاه  کــه منجــر بــه طــرح مســئلۀ زبــان و اهمیــت فلســفی آن شــده نــاآ
کــه در شــکل دهی بــه فلســفۀ  بــوده اســت. این هــا نکاتــی اســت 
از اهمیــت  بزرگمهــر  از  پــس  ایــران معاصــر  و تجربــی در  تحلیلــی 

برخــوردار اســت.
نکتــۀ دوم توجــه بــه جزئیــات و کیفیت ترجمــه و معادل گذاری های 
بزرگمهــر اســت. نخســت بایــد دیــد دقــت زبانــی و مفهومــی او در 
ــرای  ــرد او ب ک ــی  ــپس بررس ــوده و س ــد ب ــه ح ــا چ ــون ت ــن مت ــۀ ای ترجم
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ترجمــۀ ایــن متــون بــه چــه زرادخانــۀ واژگانــی و مفهومــی ای متوســل 
کــرده اســت. در اینجــا  شــده و خأهــای زبــان فارســی را چگونــه پــر 
کــه چگونــه دانــش قبلــی او از  به ویــژه توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت 
کــردن معــادل بــرای  متــون فلســفی فارســی و عربــی هــم بــه او در پیــدا 
ــم  ــم او را از مفاهی گاه فه ــم  ــرده و ه ک ــک  کم ــفی  ــات فلس اصطالح

کــرده اســت. جدیــد مختــل 
بزرگمهــر  مقایســه ای  و  تطبیقــی  کارهــای  بــه  بایــد  ســرانجام، 
آرای  بــا  را  بیشــترین شــباهت  کوشــیده  او  کــه  پرداخــت، جایــی 
در  اشــراقی،  و  مشــائی  ســنت های  در  نــه  جدیــد،  تجربه گرایــان 
آرای متکلمــان اشــعرى بجویــد. بزرگمهــر بارهــا خواننــده را دعــوت 
و  کــرده  آرای متکلمــان اشــعری در ســنت اســالمی  بازخوانــی  بــه 
کــه ایــن بخــش از ســنت اســالمی امــکان  ــوده اســت  ــاور ب ــر ایــن ب ب
فلســفی تجربــی  بــا مکاتــب  را  تطبیقــی اصیل تــرى  پژوهش هــاى 

◼ مــی آورد.  فراهــم 




