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پیشگفتار 

سو،انتشارکتابهاییباتیراژ  ۰۵۵نسخهو


برد:ازیک
ترجمهمتوننظریدربحرانیسراسریبسرمی
گونهای که هر سال
خاکخوردن همانها در قفسههای کتابفروشی و از سوی دیگر ،تعدد ترجمههای نظری به 

خوانندهایبرایآنباشدوبیآنکهحتیبافرضوجود

شودبیآنکه


هایبسیاریازمتفکرانغربیمنتشرمی

کتاب
خوانندهقابلخواندنباشد.درچنینحالوهواییتأمل«در»و«بر»ترجمه،چهدرمعنایعاموچهدرمعنایخاصآن،
مهمترین
ترینمیانجیها(وچهبسا 


جاکههنوزکههنوزاستترجمهیکیازمهم
هدفاولیهاینپروندهاست.ازآن
میانجیِ)مواجهةغیرعادی(وتروماتیک)مابادیگری-غرب-تاریخمدرناستبازخوانیتجربةعینیوذهنیکنش
کهخواندنمتنهاینظریبهزبانفارسیعمالًخود

چنانضروریاست،بهویژهاین

ترجمهخواندنهم

ترجمهکردن-

هاوایدههایبیگانهوبنابراینخودشکلیازتجربةترجمهاست .


شکلیازمواجههبامتن













طرفبهنظرترجمههم چونضرورتیتاریخخودراتحمیلکرده،وگوییهیچافقیجزترجمهروبروی«ما»نیست،یعنی


ازیک
تزیازدهم:
آخرترجمهاست،وازطرفدیگرباترجمهبههیچ وجهراحتنیستیم،توجهکافیبهآننداریم،بعضاًآنراناکافیو


کنیمدست

هرکاریمی
ماخوشنمیآید.شما

نابسنده،وگاه آنرابیربطبهشرایطخاصخودمیدانیم.عنوان مترجمبرایمثالبهمذاقخیلیاز «فیلسوفهای»
وضعیتراچگونهارزیابیمیکنید؟چهدرکیازترجمهدارید؟ 


سویجهانوبهسویدیگریاست.بایداِشکالیدرکارماباشد،اگر


ترجمهنمودیازگشودگیبه
محمدرضانیکفر :
هاآغازمیشود.وقتیمتنیراومفاهیمیرابهقومییا

درنفسترجمهاشکالیببینیم.مشکلداشتنباترجمهبادین
زبانیجوشدادندوخویشاوندیخدایشانرابادیگرخداهایمرسوم ،ازجملهخدایانهمسایهانکارکردند،ترجمه
به عنواناِشکال،جرم،یااحیاناًابزاریبرایسردرآوردنازکاررقیبانباهدفکوبیدنآناندرآمد.ناتوانیدرفهم

کردنیامخالفتباترجمه کردن،کهبنابریکافسانهدینیدربرجبابلرخداد،


یکدیگر،یعنیناتوانیدرترجمه
بنیادبااالهیاتسیاسیاست:مارستگاریمودشمنماکافراستوملعونوشایستهعذاب.دینهابودندکهبه


هم
زبانخودیبرتریدادندوزبانغیرخودیهاراتحقیرکردند .

دراینمیان،وضعیتِمسیحیتتاحدیاستثنائیاست.ایندینباگسستشکلگرفتودرگسستهویتمستقل
هایاصلیاشاززبانپیامبرخویشوقوماو(آرامی)واززبانسنتدینیمرجعخویش


کهدرشاخه

یافت،آنچنان
(عبری)نیزگسست.مسیحیتمادامکهترجمهگشتبدلبهمسیحیتشد.ترجمةاصلیبهیونانیوسپسبهالتین

وعبریوبهمیزانیکمتربهآرامیبرگردند.همین

صورتگرفت.ازهمانآغازالزمبوداززبانالتینبهیونانی 
برگشتنهابنیادیایجادکردبرایفرهنگبرگرداندن-یعنیترجمهکردن .

عنوانابزاروضرورتحکمفرماییبرسرزمینیپهناوربامردمانیکهبه


درایرانپیشازاسالمترجمهمعمولبودبه
کتیبهها را میبینیم که چند زبانهاند .زبانشناسان در کتیبهها به غلطهای
زبانهای مختلف سخن میگفتند .برخی  

اند.تاشروعدورانجدیدربطتنگاتنگیمیانکتابتودیانتوجوددارد؛وازایننظر،هر


امالییوانشاییبرخورده
اشکالی در کتابت را باید در درجه اول به دیانت برگرداند .ضعف در ادبیات پیش از اسالم به تنگنظری موبدان
دیدندکهکتابمقدسشانراازدسترسدوردارند.چنینکسانیطبعاًبه


شانرادراینمی

گردد.حفظپایگاه

برمی
شانتنهاخردهایباقیماند.هرکسگشودهنباشد،فرو


اشراپسدادند:ازاوستای

ترجمهعالقهنداشتند.تفاص
خواهد فسرد .اسالم بهخودیخود به ترجمه عالقه نداشت ،حتی به ترجمة کتابش به زبانهای دیگر« .اهلل»
،شخصیتآنرامیزداید.امادرجهاناسالمترجمهصورتگرفتبه

ترجمهناپذیراستوترجمة آنبه«خداوند»


عللمختلف:گشادهنظریامپراتوریدرمقطعیازدورانعباسی،قدرتورواجدوزباندیگریکهدرامپراتوری

زبانوترکزبانناآشناباعربیبهترجمه.فرهنگاسالمی


رواجداشتندیعنیفارسیوترکی،وتشویقشاهانفارس
قدرترجمهراندانستاگرچهمدیونآنبود:دراینفرهنگبدونترجمة فلسفه،پزشکی،ریاضیاتونجوموجود
نداشتواگرداشتمایهاینداشتکهفرهنگاسالمیبدانفخرفروشد.زبانعربی،ازراهترجمهاستوارگشت،

چنانکهدستورزبانآنبربنیادمنطقارسطوییانتظامیافت .

بابیاعتناییبهآن،مثالًدردرباراکبرشاهگورکانیکهمهدیکنوزایش
ترجمهصورتگرفت،علیرغماسالموحتی 
ناکام بود .در کل میتوان گفت ،که صمیمت و جدیت در فهم دیگران در جهان اسالم اندک بود .کسانی چون
ابوریحانبیرونیبسیارنادرند.مسلماناندراسپانیابهمبادلهفکریوفرهنگیرونیاوردند.یهودیانومسیحیاناما
ابنرشدرابرگرفتندوازاوبسیارآموختند .
گها و ملتها .رابطة سنتی کتابت و دیانت ،و کالً زبان و دین
عصر جدید ،عصر ترجمه است ،برای همه فرهن 
وند.اماخودمحوریدینیپایاننمییابدوسنتآناز

گسلد،وبااینکارهمهزبانهابهروییکدیگرگشودهمیش
ٴ

می
جاییکهتفکریک
کند.آن 


جملهبهصورتخودمحوریملیکهنمودیازآنخودمحوریزبانیاست،ادامهپیدامی
هادربرابرهمگذاشتهمیشوند،محتمالًهمینذهنیتِخودی–


یکچیزدیگر،واین
چیزدانستهمیشود،وترجمه 

یرخودیداردعملمیکند .

غ
ترازنیستند،وگفتوگوهمواره


وگوهموارههم

هایگفت

وگوهموارهبرابرنیست.طرف

وگواست؛گفت
ترجمهﹾ 
گفت
اهنیست،بلکهممکناستآمیختهباسوءتفاهمباشد.امادرگفتوگواینامکاننهفتهاستکهبرابریو

باتفاهمهمر
سالهاخیرراکهدرنظرگیریم،میبینیمکههمتفاهمایجادکرده،هم

تفاهمایجادشود.تاریخترجمهدرایران۰۰۵
سوءتفاهم.همزبانمارابستهوهمگشوده؛امابیشترگشودهاست،تابستهباشد.مااینکبهتراز۰۰۵سالپیش

شود،مفهومترکرده،چون«سنت»نیزنیازبه


نامیدهمی
میتوانیمخودرابه بیاندرآوریم.آنچهرانیزکه«سنت»

ترجمهدارد.
اگرانتقادیبهترجمهباشد،بهنظرمنبایستیبرزمینةچنیندرکِمثبتیازترجمهصورتگیرد،درکیکهدرنهایت
براینبنیاداستکهانسانزبانوَراستوبهزبان،ترجمهتعلقیذاتیدارد .

زنید،آیاخصیصهایهرمنوتیکیبرایآنقائلهستیدکهغایتآنذوب


وگوحرفمی

عنوانشکلیازگفت

وقتیازترجمهبه
تزیازدهم :
طورکلی،گفتوگوییکهترجمهحاکیازآناست،ازچهجنسیاست؟ 


نوعیوحدتاست؟به
تفاهمهاودستیاب 
یبه


ها،وفراوریازسوء

افق

نیکفر :فهمی که در پس ’ترجمه‘ قرار دارد ،از جنس هر فهم دیگری است .برای اثبات این نکته میتوانیم
صورتکهآنچهراکهدرعملترجمهﹾ موضوعنیست،اماافقوزمینهرامیسازد،از


پدیدارشناسانهعملکنیم،بهاین
چیزیکه’تِم‘نیستبه’تِم‘تبدیلکنیم .

بینیم،آنسانخودپیداکهدرعملترجمه


گیریم،چهچیزیراخودپیدامی

ببینیمدرترجمهچهچیزیرابدیهیمی
دانیمکهآنها’معنا‘دارند.ماپیشاز


پیشمی
هاییرامیبینیموپیشا


کنیم:نشانه
هیچتالشیبرایپیداکردنِآننمی
این که معنای آنها را در جریان آموختن زبان بیاموزیم ،با تصور معنامندی به آنها مینگریم .اما این تصور
معنامندیازکجامیآید؟ازجهانخودمانکهیکجهانزبانیاست.معنامندیﹾ زبانیمنطقیداردکهمتوجهآن

کهباموردنقضآنمواجهشویم.معناهموارهباکمینهایازتعیّنهمراهاست.امرمطلقاًنامتعیّن،


مگرآن
نمیشویم 

ایازنشانه هایمعنامندقرارگیردوبهاینیاآناعتبارمتعیّنشود،بیمعناست.در


یعنیامریکهنتوانددرزنجیره
معناییبهشکلِمتعارفیمتعیّناست.متعارفبهاینمعناکهدرآن

زبانمتعارف،زبانزیست-جهان،نحوۀتعیّن
ای برسیمکهمعلوم
مانیماگربهجمله 

عدمقطعیّتدرچارچوبیمتعارفاست.مثالًمادرجریانترجمهمتوقفمی

گویدچیزی(شاید)رخداده،یارخنداده،وجوددارد،یاوجودندارد.


نباشدمثبتاستیامنفی،معلومنیستکهمی
هایپرسشی.امااگرجملهایاخباریباشد،اماتعیّنمثبت


هاییوجوددارندکهمثبتیامنفینیستند،مثلجمله

جمله
یعنیخبردادندرتضادمیافتد.براینقرار

یامنفی،دستکمبهصورتظنیواحتمالی،نداشتهباشد،بانفس’اخبار‘

کنیم،چونمیبینیمکه


کردنمی
اگربهجملهایدرمتنبیگانهبربخوریمکهدراینمعنانامتعیّنباشد،شروعبهشک

سازهمهآنهاست.وقتی


هامشترکاست،منطقیاستکهزمینه

درهمهزبان
چیزیجوردرنمیآید’.جوردرآمدن‘

آید،شکمیکنیمکهمباداچیزیجاافتادهباشد،چیزیغلطچاپشدهباشد،چیزیدرمعناییبه


چیزیجوردرنمی
کاررفتهکهمابرآنآگاهینداریم.بایدبپرسیم:مشکلاینجملهچیست؟آنچهاینپرسشراموجهمیکند،آن

منطقعمومیمعنامندیاست.اگرزبانیازمنطقعمومیمعنامندیپیروینکند،آموختنینیست،اصالًزباننیست.
زبان ،در جهان کرانمند متعیّن شکل می گیرد و عناصر و بافت معنایی آن همواره متعیّن است .بر این قرار اگر
،یانامحصوردرجهانیکرانمند،آنگاهبایدگفتآنخدابیزباناست.او

موجودیبیکران تصورکنیم

خداییرا
تواندرابطهایباانسانبگیرد،چونفرضرابطهکرانمندیاست .


استونمی
بیزبان
بیچشمو 
بیگوشو 

آیند،چونمنطقمعنامندیدرآنهایکساناست.بربنیاداینجوردرآمدناست


هایانسانیباهمجوردرمی

زبان
هاطرحکردید،رخمیدهد.البتهایناصطالحکهدرهرمنوتیکهانسگئورگ


آمیزیافق

عنواندرهم

کهآنچهشمابه
هاست،توضیحنمیدهد.رخدادگادامریاین


هارا،کهبرخوردجهان
گادامربارورشده،کلیتِرخدادبرخوردزبان
فهمد؛اینفهمیدندرهمآمیزیدوافقمعناییاست،افق


خواندومی
گونهاست:استادزباندانیمتنکالسیکیرامی

فهماستادماوافقیکهمتنگشودهدربرابراومیگشاید.اینرخدادبا اضطراب،باسردرگمی،واحیاناًباتحقیر

همراهنیست.امادرواقعیتبرخوردبایکزبانبیگانه،همهاینمشکالتراداریم:درستمیفهمم؟فردیازآن

جهان بیگانه به من تشر میزند :میفهمی؟ نمیدانم میفهمم یا نمیفهمم .میپرسم چه چیزی را؟ دوباره توضیح
آیدوبالکنتمیپرسممنظورتانچیست؟اوحرفی


شوم.زبانمبندمی

فهمم؛دچاراضطرابمی

مننمی
میدهدوباز

کند.گونهایدیگرازسردرگمیهموجوددارد:در


فهمم:داردمراتحقیرمی

بارفقطیکچیزازآنمی

زندکهاین

می

جهانمنیکچیزدرپیوندبامجموعهایازچیزهاینسبتاًمعیّندیگراست.اماوقتیمنبازیست-جهان

زیست-

دیگریازطریقیکزباندیگرآشنامیشوم،آنچیزراشایددرپیوندهایمتفاوتیببینم.ایندیدنممکناست

اضطراب آور باشد ،ممکن است مرا گیج کند ،ممکن است آشنا را ناآشنا کند و وقتی من با این درکِ اینک

جهانخودمبرگردم،شایدباهمزبانانامدچارمشکلدرتفاهمشوم .

گستردهترشدهبه

آورکارراهمدیدوفقطکلیشهرخداددرهمآمیزی


کنمبرایفهممشکلترجمه،بایداینجنبهاضطراب

منفکرمی
سردرگمکنندۀ

نظرکنندهدرذهننظرنداشت.دیدنجنبهاضطرابآورو


هارا،چونانرخدادیتروتمیزوبلند

افق
ترجمهمنافاتیبارویکردمثبتبهترجمهبهعنواننمودیازگشودگیندارد.گشودگیبااضطرابهمراهاست.انسان

موجودیسردرگمونگراناست.نگرانی وسردرگمی وگشودگی،برپایهپدیدارشناسیوجوددرهستیوزمان
هایدگر،همبنیادهستند.

مواجهههای زبانیاغلب ،مثل مواجهه «ما» با غرب ،برخوردهای تمدنی-هویتی هم هستند .آیا شکافهای هویتی هماز منطق

تز یازدهم :
شکافهای زبانی تبعیت میکنند یا از جنس دیگری هستند؟ آیا همآیندی این دو ،اعواجی ایجاد نمیکند در آنچه دربارۀ منطق عمومی

ترازآنکهمعناباشد،قدرتاست .


دراینسؤالایناستکهمسألهدربرخوردهایهویتیبیش
هاگفتید؟پیشفرضمن


زبان

جاابتداکمیتوضیحدرموردقدرتالزماست:قدرتهمبهمعنایتواناییست(قدرت-بهانجامکاری)


دراین
نیکفر:
بربهعنوانحاصلاِعمالقدرت-بر).اولیقدرت-بهاست،دومیقدرت-بر.درهر
وهمبهمعنایسلطهاست(سلطه -
آید.قدرتاقتداریستکهبه


بهبیاندرمی
دومعناقدرتنسبیاست،یعنینسبتیرابیانمیکندکهبا’به‘و’بر‘

گردد،نشانیکموضعاست.اماازطرفدیگرموضعبهقدرتبرمیگردد،یعنیموضعْنشانِقدرت


یکموضعبرمی
است.قدرتْقدرت-به(=تواناییِ)نشاندنِدر-برابرِخود(=ابژهخود)برموضعِخاصییااعمالقدرت-بردر-برابرِ
ایدارد:اینموضعرانشانمیدهدوآن

خودبرایحفظآندرآنموضعاست.درهمهحالتهاقدرتحالتِنشانه
موضع را .قدرتﹾ موضع و موضوع خود را برمینشاند .ممکن است این برنشاندنﹾ کشاندن به یک موقعیت مرزی
رسدوپیشازآندردمیکشد.قدرتدر

کهمابهفیزیکمیرسیموابژهبهلبپرتگاهمرگمی

باشد،بهآن 
جایی

دورنگهداشتهشود.نظامِدور

هاییپدیدمیآوردکهقدرتازموقعیتمرزیﹾ


زوراست.جامعهامکان
موقعیتمرزیﹾ
سازیهمهست)،آنچیزیاستکهفرهنگنامیدهمیشود.قدرتهمواره


دربرگیرندهقواعدنزدیک
نگهداری(که

باتهدیدگرایشبهموقعیتمرزی،یعنیپارهکردنپوستةفرهنگوتبدیلشدنبهفیزیکمحضهمراهاست؛واز
آوراست.پیشرفتفرهنگ،بهعنوانِضخیمشدنپوستهآناستبهطوریکهقدرتنتواندبهماده


نظر،ترس

این
دردرجهاولافشایتهدیدقدرتاستبهرفتنبهموقعیتِمرزیوتبدیلشدن

نزدیکشود.براینقرار،نقدقدرتﹾ
بهزورمادی.قدرتایناستعدادراداردکهبهزورتبدیلشود.ماهنوزدرآنمرحلهازرشدتمدنیهستیمکههر
ریزشود.نمیدانمآیازمانیجزاینخواهدشدیاهموارههمینوضعبرقرارخواهد


وقعیتیخون
قدرتیمیتوانددرم

بود .

بایدنگرانقدرتبود،امادر داوریدربارهقدرت،نبایستی آنرابهزورتقلیلداد.کالًنبایستیپنداشتکه هر
بسیاریموردهامیتواندچنینباشد.قدرتبهموقعیت

اینکهدر
قدرتیدرزورریشهدارد،بهزوربرمیگردد– با  

اند،انباشتههایمعناییهستند،زیرامعنادرمربوطیت(مربوط


هاساختهشده

هاچونازنسبت

گرددوموقعیت

برمی
بودن چیزی به چیزی) ریشه دارد .دیدن قدرت بهعنوان رابطهﹾ اهمیت روششناختی دارد .مثالً سرمایهداری را
،اگرسرمایهرابهصورتکمیتیپولتصورکنیمنهبیاننوعیرابطه.وچنیننیزهستدرحالتیکهدو


فهمیم
ن 
می
مجموعهمعناییبههمبرمیخورند،مثالًدوجهانزبانی،دو’هویت‘فرهنگی .
امانکتهمهمدراینبحثایناست:دربرداشتازپدیدۀبرخورددوجهانمعناییبهیکدیگرهنوزاینپندارغلط
شوند.هموارهموضعیبهموضعیدیگربرخوردمیکندو


جادوکلیتباهممواجهمی
تأثیرگذاراستکهگویادراین
هر موضعی خود از یک ساختار قدرت برمیآید .روش صحیح این است :اساس ،دیدن هر کلیتی بهعنوان ظرف
عنواننمایندهآنکلیتپدیدارمیشود،اینپدیداریرا


ایازآنکلیتبه

هاستوهرگاهپدیده

هاواختالف

رابطه
بینیم؛یعنیآنرابرمیگردانیمبهیکساختاردردرونِآنکلیتونیزنوعرابطهایکه


عنوانپدیداریقدرتمی

به
ینشیوهازذاتباوری

باکلیتدیگرگرفتهشده،کهطبعاًدرچارچوبجهانیستکهعرصةآنبرخورداست.باا
کنندۀاذعانبهوجودخصیصههاینسبتاًپایدارنیست .


باوریالبتهنفی

ورزیم.نقدذات
اجتنابمی
مثابهمواجهشدنِهویتهای’جمعی‘باهم،واز

هابهپرسشبرگردیم:دیدنمسألةبرخوردزبان 
هابه


بااینتوضیح
هاهستند.اگرواحدهایقدرتمداریکهبین


هابازترازهویت

رت.زبان
اینزاویهطرحموضوعبهعنوانکشاکشقد

چنانتنوعزبانهارا


گرفتند،ماهم

گذارندشکلنمی

کشندوزبانخودرادربرابرزبانهمسایگانمی

خودمرزمی
امیتوانستیمهمواره
هایمراودهشان.م 


ومکان
هارابایکدیگردرهمسایگی 


داشتیموازطرفدیگرآمیختگیآن
هاکشیدهشدهاند.برخالفاسطورهبرجبابل،تنوعفقطبااختالفهمراهنیست،بلکهبا


هاییراببینیمکهمیانزبان

پل
آمیزشهمهمراهاست.وباوجودهمةمرزهایخونینی کههمسایگیزبانیرادچاراختاللکرده،بازدرمرزهاما
هایزبانیسخنمیگویند.حالتآمیخته،


شناسانازخانواده

بینیم.درستبهاینخاطرزبان
حالتهایهیبریدرام 
ی

حالتعادیاست،وحالتنابوسرهحالتغیرعادی،حالتتصنعی.زبانفارسییکزبانهیبریداست،زبانترکی
چنین،زبانانگلیسینیز.خصلتآمیختگی،حالتهیبریدی،نشاندهندهمیلیطبیعیبهفهمیکدیگراستکهبا


هم
برگرفتن از یکدیگر همراه است .قدرت بهمثابه قدرت-به فقط قدرت به دادن نیست ،بلکه به گرفتن نیز هست.
قدرت-برنیزمعموالًتحمیلیکسویهخودبردیگرینیست .
یوههاییبرایطردبیگانگان.
هویتبستهتراست،تاحدزیادیتصنعیاستوبهصُنعآنتعلقداردزرهپوشیوش 

کنند.چیزهاییراکهبازهستند،میبندند،چیزهاییراکهمیلبهآمیزشدارند،


هاسوءاستفادهمی

هااززبان

هویت
خواند.دربقیهموردهاهویت

کنند.هویتراتنهادریکگروهکوچکبستةمنسجممیتوان’جمعی‘


مجردوسرهمی
کگروهاقلیتحاکماست.البتهمیتوانهویترابههمسرنوشتیبرگرداند.ولیهمسرنوشتیتنها

معموالًبرساختهی

امکانمحدودیبرایبروزهویتیپیدامیکند.همسرنوشتیقاعدتاهمسرنوشتیاکثریتستمدیدهاست،اماچنین

طرحمیکند،معموالً

شودوخودرابهمثابه’ما‘دربرابر’دیگری‘


چیزیدرآنچهدرهرمقطعیهویتخواندهمی
سرنوشتاندرلحظةدرهمشکستنِحصاریکهویت

امکانهایمحدودیبرایبروزدارد.بارزترینجلوههویتِهم

تحمیلیساختگیاست.امااینجلوهتاکنونتراژیکبودهاست.مقطعیشدهاستبرایگذارازیکساختارستمبه
ساختاریدیگر .
اضطراب زبانیدرترجمه،درموردمشخصممکناستبهاضطرابهویتیبرگرددیاچنیناضطرابیراایجادکند.
امااضطرابزبانیوهویتیدوچیزهستند.اصلاضطرابزبانی،اضطرابیوجودیاست.اضطرابهویتیاضطراب
رتمیگذارد.بااینحسابترجمهبه

یکساختاردربرابریکنیرویفشاراست.هویت،زبانراهمدرزرادخانهقد
آید.اینکشاکشفرقداردبااضطرابورودبهیکجهانمعناییدیگر.امااینکهاضطراب

صورتِکشاکشدرمی
توانندبههمبرگردند،وباهمدرآمیزند،برمیگرددبهمشابهتیناشیازخصلتنشانهای


زبانیواضطرابهویتیمی
بهمثابهیکساختارقدرت.قدرتهمانگونهکهدیدیمنمادیناست .
زبانوهویت،هویت 
ایمعتقدهستنداینحرفهامختصبهزمینهوبعضاًزمانهایدیگروبه


هاگفتید.عده

شماازجعلیبودنیاتحمیلیبودنهویت
تزیازدهم:
اصطالح’ترجمه‘ایاست.مثالًدراینمورد،اگربخواهیمنظریهرابرزمین’صُلب‘و’سخت‘ایرانبنشانیم،بایدعناصرخاصوطبیعیشاکله
ازآنهاست) مبنا قرار دهیم ،و براساس آنها تفکر را
هویت ایرانی از اندیشة یونانی تا آیه و حدیث را (که هر ایرانی ’تألیفی طبیعی‘  
صورتبندیکنیم .


برگرداند.درهمهدورانهایبحرانهویت،

نیکفر:موضوعهویتسازیموضوعینیستکهبتوانآنرابه’ترجمه‘
یعنیدوران هایتحمیلوضعفدرمقاومتدیدهشدهاست.بنگریدبهصفحاتآخرشاهنامه،بهباببرزویهطبیب

هایحافظاززمانهوهمانندهایاینها.امااین


،بهشکایت
درکلیلهودمنه،بهاندوهبافتهشدهدرمتنتاریخبیهقی
زبانهابهکرداربازیبود‘،شرحوبسطنیافتهوکسینپرسیدهکه
درستاستکهنکتهبیانشدهدرسخنفردوسی ’،

آیدوچهپیامدهاییدارد.درهمهسخنهاییازایننوع،بهازدسترفتنمرجع،


وارشدنیعنیچه،ازکجامی

بازی
شودوهمزمانبهقرارمابر


شود،اشارهمی

کندومانعپریشانیمامی

گاه،یعنیجاییکهبودنمارااستوارمی

واگشت
کهدیگرقرارگاهیواقعیوقابلاعتمادنیست.میتوانیمباتفسیرهاییقایلبهوجودچیزیشویمکهدرکل


زمینی
برگشتهاند.اما

همةقرارگاههایقابلاعتمادآرزوشدهبهآن

تاریخاینسرزمینهمچونزمینیصُلبوسختبودهو

روانیستازاینامرتأملییاتأویلیاستفادهایکنیمکهبهقولکانت’سازنده‘باشد.یعنیکسینبایدمدعیشودکه:

بفرمایید،مندرزیرآوارهاوبرخیآبادانیها،اینزمینرایافتم،حالبیاییدبرآنبسازیم.اینکسپیشازآنکه

بیابد،پیداکردهاست.انتخاباوانتخابیاستپیشاپیش .
گیریمیامیکوشیمقرارگیریم،یکچیزحاضروآمادهومستقلازذهنمامعاصران


ایکهبرآنقرارمی

زمینه
سازویاشایدهمنمایشیوتشریفاتیای

نیست.مادرجریانساختن،چیزهاییرابرمیگیریموبانظربهشأنبنیاد


خواهیمچهبسازیمتعیینکنندهآناستکهزمینه


گذاریم.اینکهمامی

شانرازمینهمی

دهیم،اسم

هامی

کهبهآن
کنندۀگذشتهاست.مشکلیکهمااینکباهویتخودداریم،بهاینخاطراستکهنمیدانیم


چیست.آیندهتعیین
هایهویتینمیشوند.بحثهویت،بحثملت


داردرگیربحث

هکنیم.مردمانشادوچابکوآینده
میخواهیمچ

دپرسیواست .
تزیازدهم:دریادداشتیبهمناسبترجمةهستیوزمان هایدگر،روشدرخوربرایترجمةهایدگرراروشزبانسازانة(بهزعممنتقدان،
طورکهزبانفلسفیآلمانیساختهوپرداختهی


اید.آیااینیعنیهمان

دانسته
بازانة)میرشمسالدینادیبسلطانیدرسنجشخردناب
لغت 

میگشاید؟آیا
تفکررابایددرافقیجستجوکنیمکهادیبسلطانیباترجمه 

مفهومیهایدگروامثالاوست،فارسیبهمثابهزبان

صنعتگری

چنینزبانیمُخلبه«انتقال»اندیشهنیست؟ 

است،ساختنیکهخارجازچارچوبطبیعیزبانروزمرهانجاممیپذیرد.

نیکفر:زبانعلمیوفلسفیحاصل’ساختن‘
سازیمیکند،امااینکارراباهمانمصالحزبانطبیعیوتاحدبسیاریدروفاداریبهآنانجام


ادبیاتهمزبان
هاییاززبانطبیعیبرمیگیرد،بهآنباری


گرایآوانگارد).زبانعلمیوفلسفیمفهوم

دهد(بهجزادبیاتنخبه

می
می دهدکهباکاربستاصلیآنشایدتنهاشباهتیصوریداشتهباشد.دانشمندانهندی،چینیویونانباستانهمه

کار خود را بر این روال پیش بردهاند .پس زبانسازی چیز جدیدی نیست .اما در عصر جدید این کار پویش و
گسترش تازهای مییابد .کار به جایی میرسد که زبان علمی اساساً دهنده و زبان طبیعیِ روزمره اساساً گیرنده
علمیرجوعمیکند،زبانفلسفیبهزبانفلسفی.بهاینترتیبزبانعلمیو

میشود.زبانعلمیبرایگرفتنبهزبان

شود،الیهبررویالیهچیدهمیشودوچیدمانبرایخودتاریخیدارد.بهاینجهتاستکه

فلسفیدارایتاریخمی
فهومبرمیخورید،واین

نامةفلسفی،کهتاحدیمفصلباشد،رجوعمیکنید،ابتدابهتاریخم


وقتیشمابهیکواژه
تاریخآنچناناستکهمیتوانیمبگوییمآشناییبامفهومیعنیآشناییباتاریخآن.معموالًمیبینیدکهفیلسوفی

ایرااززبانروزمرهبرگرفتهیاخودشبهنوعیساختهوسپسفیلسوفبعدیبهاورجوعکردهودرآنواژه


واژه
احیاناًبارتازهایگنجانده.واژهدیگردارایزندگیتاریخیخودششدهاست،هویتو’شخصیتی‘یافتهکهباآنهر
کارینمیتوانکرد.تنهایکاتوریتةقویِفکریقادراستمسیرآنراعوضکند .

میکنیماز
سازاست،پسماهمبرایآنکهبهعلم،علمپیداکنیمواینعلمیراکهپیدا 


اگربپذیریمکهعلمزبان
سازیمیسرمیشود.


سازینداریم.انتقالاندیشههمتنهابازبان

ایجززبان
مانتبیینپذیرباشد،چاره


طریقزبان
همان گونهکهجادهکاروانصدسالپیشبرایترافیکمدرنمناسبنبودهاستووسایلنقلیهمدرنایجابکرده

کهجادهمدرنبسازیم،برایانتقالاندیشهمدرنهمبهزبانمدرننیازداریم .
ترجمةمتونفلسفیوعلومانسانیدردوراناخیر،بیش ترتوسطجریاناتوافرادیبیرونازنهادآکادمیوبعضاًباانگیزههای

تزیازدهم:
سیاسیصورتپذیرفتهاست،دراینموردنظرتانچیست؟ 

درغرب،پیشبُردزبانسازیعلمیوفلسفیمبتنیبراتوریتةمدنیاست:اتوریتةنهادمدنیدانشگاهودیگر

نیکفر:
مرکزهایعلمیوفنیوهمچنیناقتدارواحترامروشنفکران.درایران،نهاددانشگاهضعیفاست،استقاللنداردو

کانون فکر نیست .روشنفکران هم اقتدار و احترام الزم را ندارند .وظیفة ترجمه و انتقال اندیشه عمدتاً بر عهدۀ
روشنفکرانی میافتد که در انفراد میزیند ،آثارشان را جمع محدودی میخوانند و امکاناتشان برای مشاوره و
همکاریبادیگرانیکهاهلکارند،بسیارمحدوداست.اینکهروشنفکرانبهنوشتناهتمامدارند،ترجمهمیکنند و

ایبرایبیانایدههایجدیدبیابند،بسیاردرخورستایشاست .

دغدغهدارندکهچاره
ترجمهوکالًنوشتنبهزبانوبانظربهایدههاییخارجاز ایدئولوژیغالب،رکنیازجنبشِمقاومتدربرابرساختار
بالهتپِراکنِسفلهپرورموجوداست.مقاومتزبانیوفکریخوبپیشرفتهاست.زبانوذهنعمومیآلودهشده،

اند،اماهنوزنتوانستهاندآنراتصرفکنند .


کوبیده

اند.دانشگاهرادرهم

اماازدستنرفته
کنمبایدسپاسگزارهمةکسانیباشیمکهنگذاشتهاند


دانموفکرمی
براینقرار،منکالًجریانترجمهرامثبتمی
هباشدوارتباطخودراباایدههاینوازدستبدهد .

زبانمافروبستهوپژمرد
جریانترجمهوسایةآنبرفضایفکریایرانباالخصدردهةهشتادناخرسندیهایینیزبههمراهداشتهاست.ازیکطرفبا

تزیازدهم:
شدهاند؛وازطرفدیگر،خودِترجمهنیز
هاودقتهایمعمولترجمهومنتشر  


گیری

انبوهیازمتونفلسفیروبروهستیمکهبدونسخت
کمبهفراگیریچنینزبانیدرمحیطهایفکریدامنزده


گورابهتفکرتحمیلکردهیادست

پیچیده
بعضاًزبانیژارگون،دفرمه،آشفته،و 
یفلسفی،حاکیازتجربهایمعیوبو

ستیدرزبانتاژارگونگرای

است.بهنظرشمااینپیامدها،ازتجربةخالءواحساسبیریشگیوس

،وتجربةترجمهوتفکرقلمدادکرد؟بهطورکلی،

هارابخشیاجتنابناپذیرازفراینداضطرابآورمواجههبا’دیگری‘


اند؛یابایدآن

ناقص
فرایندترجمةفلسفیوتأثیرآنبرفضاهایفکریایرانرادردهةاخیرچگونهارزیابیمیکنید؟ 


درموردزبانفارسیکهحرفمیزنیمبهتراستنیمهپُرلیوانراببینیم،اینوقتیممکناستکهوضعیتآن

نیکفر:
خوانیومدحگوییو


رادریکبازۀزبانیطوالنیدرنظرگیریم.صدسالپیشاینزبانالکنبود،فقطبهدردروضه

تکرار تصویرهای صدها بار تکرارشده در قالبهای سنتی شعری میخورد .ملک الشعرای بهار در مقدمه تاریخ
مختصر احزاب سیاسی در شرح حالیکه از خود میدهد میگوید که در جوانی دو اثر از خود را به یک مجله
کنندوپیاممیدهندکهارزشنشر


شود،امااثرمنثورراچاپنمی

فرستد،اثریکهبهشعربودچاپمی

تجددخواهمی
داندومیگویدکهزبانفارسیدرآنهنگامفاقدقابلیتِبیانیدرشکلنثر


اشرابهحقمی
ندارد.اونپذیرفتنمقاله
بود.باانقالبمشروطیتوپیداشدنرسانهچاپی،زبانمادرمسیرتحولقرارگرفتواکنونچنانشدهاستکه
تواندایدههایپیچیدۀفلسفیرابیانکند .


می
فارسیدردورهپسازانقالبدرمقالهنویسیودرحوزۀعلومانسانیواجتماعیبسینیرومندشد.زبانبه

زبان
دالیل مختلف بهکار گرفته شد و نشر گسترش یافت .آموختن زبانهای خارجی معمولتر از پیش شد و ورود به
جرگةنویسندگیونشرسادهترشد .


سویدیوارچیزدیگریوجوددارد،ودرآنسو


کماینتأثیرراداشتند:آن
انبوهیترجمهصورتگرفتکهدس 
ت
ذرهای به قیلوقال نمایندگان خدا بر روی زمین ایران اعتنا نمیکنند .من وقتی مجلهای منتشر شده در ایران را

میبینمکههیچمخالفخوانیآشکاریندارداماقدرتغالب درآنغایبمطلقاستوانگارنهانگارکهمجلهدارد

میبینمکهعمقآندرهیچاعالمیه
منتشرمیشود،حستحقیریرانسبتبهقدرتمستقر 

در زیرنگاهدستگاه 
مخالفخوانتندوتیزیقابلبیاننیست .

در دهه  ۰۸۳۵ما با یک انقالب رسانهای مواجه شدیم .رابطه با جهان خارج گسترش یافت و شوک دوران
نویسندهکُشیزنجیرهایبرطرفشد.درایندورهباوجودسانسوروناتوانیصنعتنشرانبوهیکتابترجمهشد.

برخیها از آنها خوب هستند و بسیاری از آنها بد .آشفتگی در ترجمههای این دوره به اضطراب وجودی در

گردد،بهاخالقبزنودررو،بهماستمالی،به


سروسامانیمملکتبرمی
برنمیگردد،بهبی

برخوردبا’دیگری‘
نداشتنحسنسبتبهکیفیت،بهنبودفرهنگنقد .
چندانروشناییبخشراگِل

توانست،همینپنجرههاینه


ستایم.اگرقدرتمستقرمی

هایبدرامی

امامنحتیترجمه
متسطحیکافینیست،رفتنباهرجنگافزاریبهمیدانکافینیست؛

میگرفت.نکتهاماایناستکهدیگرمقاو

آهن قراضه و نیزۀ چوبی شکسته به درد نمیخورد .باید فرهنگی بدیل عرضه کرد و این فرهنگ باید کیفیتمند
کهاولینکتابباکیفیتزندگیاشرابخواند،اولینگامرابرایرهاشدنازدامشعبدهبرداشتهاست .


باشد.کسی
گیرانهروآورد.تصورکنیدمامجموعههایی


درایندورهازتکاملزباندرامرترجمهبایستیبهکارتخصصیسخت
میگویند،مثالًسریترجمههاییآراستهوویراستهازآثارابن
داشتهباشیمکهبهآندرزبانآکادمیک’استاندارد‘ 
گل،مارکس،ویتگنشتاینودیگران،وهمزمانمجلهایتخصصیداشتهباشیم

سینا،ابنرُشد،دکارت،هیوم،کانت،ه
ها،تامترجمانبهسیالیتتاریخیمفهومهاتوجهکنندوحسیتاریخینسبتبهزبانبیابند.با


دربارۀتاریخمفهوم
هایاستانداردزیرساختیایجادمیشودکهدرآنترجمةبدفوراًبهصورتجنسناجورشناخته


ایازترجمه

مجموعه
میشود .



وسیعترینمعنایکلمهیگانه

تزیازدهم:بیشازیکدههپیشمرادفرهادپوردرمقدمهعقلافسرده نوشت«:دردورهمعاصرترجمه  
به
ایکهتألیفشأنیباالترازترجمهداشتوبهترجمهمتونغربیبهدیدهتحقیرنگریستهمیشد،


دردوره
شکلحقیقیتفکر برایماست».
امکانهایجدیدیرادرفضایفکری

اینایدهدرتمامیابعادآن-ازمواجههبادیگریغربیتاترجمةمتوننظریغرببهزبانفارسی-
پارههایفکر منتشر کرد .با
ایران گشود .فرهادپور بعدها نظریة «ترجمه-تفکر» را بسط داد و صورت نهایی آن را در مقالهای در کتاب  
هاینامفهومافزودهمیشودونامفهومینهرذیلتبلکهفضیلتیبرای


روزبرکثرتترجمه
بریمکهروز 
به


همه،امروزدرشرایطیبسرمی

این
چنینشرایطیستکهمرورنظریهترجمه-تفکر،سیربسطومراحلمختلفایننظریه،وبررسیبحرانو

فکربهشمارمیرود.شایددر

رامیکاود

آشفتگیکنونیِمتوننظریضروریوالزماست.فرهادپوردراینگفتو گوبهاختصاربرخیازتبعاتوپیامدهای«ترجمه-تفکر»
فکرکردن یعنی
میدهیم و معتقدیم  
ودرنهایتبااشارهبهانبوهترجمههایکنونیمعتقداست«:اگر ترجمه و تفکر را در پیوند با هم قرار  

ناممکنشدن فکر

فکرنکردن و 
شکلهایی از ترجمه داریم که عالمت  
میخورد.ما  
آنگاه فکرنکردن هم با کنش ترجمه گره  
ترجمهکردن  

است» .

*** 
تفاوت هایپدیدارشناسانهحضورشخصوناممترجمدروضعیتتاریخیجامعهایرانوجوامعدیگرشروع

میتوانبایکیاز
تزیازدهم :
رسددرتجربةترجمهدرفضایغیرازایرانبانوعینامرئیبودن()invisibilityمترجم


اید.بهنظرمی
کردکهشماقبالًنیزبداناشارهکرده
هانمیآید.کسیکهیکمتن


شودورویجلدکتاب

هایآکادمیکنامیازمترجمانبردهنمی

یدرحلقه
درحوزهنظریهسروکارداریم.حت
کندوبهکتابمرجعبدلمی شودنامیازاودرمیاننیست.درقیاسبااینتجربهکهشایدقابلنقدهمباشد،ما


مهمآکادمیکراترجمهمی
کردننامخودوپیداکردنجاپایمحکمیدرعرصهنمادین؛یکبار

عنوانراهمیانبُریبرایابدی


یمبه
دراینجاباتورمناممترجمروبروی

ذکرنامفردبه عنوانمترجمروییککتاب،بلکهدرمطلعیکمقالهدرروزنامه،سایت،مجلهکافیاستبرایورودبهعرصهنمادین،بدون

شدنآن.درتقابلباتجربهنامرئیبودنمترجماندرفضایفکریغربدر


شدنوخوانده
هیچدغدغهایبرایتجدیدچاپکتابیا 
دیده

بودنمتورممترجمانمواجهیم.دراینبستر،الزماستبهدورهدهسالة ۰۸۳۳تا ۰۸۳۳بپردازیم،یعنیبازۀزمانیبسط


ایرانمابامرئی
تعبیری،روانکاوانهیالکانی


تیکیرابطهتفکروترجمهکارخودراآغازکردوواردفاز،به
ایدۀتفکر-ترجمه.مرادفرهادپورازتحلیلهرمنو
توانباخالصهایازاینگذاربحثراآغازکرد .


رابطهتفکروترجمهشد.می

مراد فرهادپور :بحث در متن مقدمه عقل افسرده و ادامه آن بهعنوان شکلی از کنش ترجمه میگنجد؛ تأمل و
بازاندیشیدراینکنشدرقالبفرمهایاولیههرمنوتیکی،سپسادامةآندرمتنگذرکلیازنوعینظریهانتقادی

بهاینسوباآنآشناشدیم(عمدتاًدر

مبتنیبرآدورنووبنیامینبهتجربهگفتارهایجدیدیکهازسالهای ٢۵۵۰

پیوند با نظریات ژیژک و بدیو) به این نتیجه انجامید که معضلة ترجمه در قالب جدیدی مطرح شد و این تحول
تئوریک بر آن نظریه نیز تأثیر گذاشت .ولی نقطه شروع تجربی اتفاقاً همین تفاوت فضای غرب و ایران بود .بد

تروپیچیدهترباهمیننقطهشروعتجربیآغازکنیم،چونبحثترجمه-تفکرو


هایفلسفی

نیستمستقلازبحث
فلسفیباسویههایتجربی-تاریخی

خوردنسویههایسیاسی-


گرددبهگره

تفاهمآنبرمی

چیدگیوابهاموسوء
پی
هاست.درنگاهکلی،ماباگذریازترجمهبهمفهومسرراستترجمهکردناززبانیدیگر


کهناشیازتفاوتوضعیت
تیکیروبروییم،وبهتدریجخوداینمفهومنیزتحولیرااز

بهمفهومعامتریازترجمهدرقالبانتقالیافهمهرمنو

رسد.درنتیجه،چندبعدیبودنازهمان

ترمیشودتانهایتاًبهلکانمی


گذراندوازطریقنظریةآدورنوانتقادی

سرمی
ابتدادراینمبحثوجودداردکههمازجهتیمایةغنایآناستوهمازجهتیدیگربهسوءتفاهموابهامنیزمنجر

شدهاست.چونمشخصنیستکجاازترجمهبهمفهومسرراستوتجربیآنصحبتمیکنیم،کجابایکمفهوم

هرمنوتیکیطرفیم،وکجاترجمهرادرقالبپیوندبینتفکرباکنشسیاسیقرارمیدهیم،یعنیدرمتنتغییرو

حرکتازچارچوبهرمنوتیکیبهنظریةانتقادیونهایتاًروانکاویلکانیومهمترازآننظریةرخدادبدیو .
هایمختلفراتاحدیولومصنوعیازهمجداکنیم.ترجمهبهعنوانیک


بااینتوصیف،مناسباستکهاینسویه
امرمجازییعنیترجمهاززبانیدیگر،کامالًبههمینتفاوتیبرمیگرددکهمشهودوملموساست.برایهرکسی
خصوصدرسالهایاولیهانقالببابازشدنفضامشغولترجمةمتونبوداینتفاوتمیانفضایغربوایران


کهبه
کامالً عیان بود .مشاهده میشد که در اینجا بر اساس مرئیبودن بیش از حد مترجم هرکسی میتواند از طریق
ترجمهپوزیسیونیامقامنمادینیبرایخودبسازد.البتهبایدبهتجربةغربینیزپیچیدهتربنگریم،ازایننظرکه

وقتی به سویههای تاریخی تجربة غرب نیز بر میگردیم گاه با پدیدههای جهان سومی مواجه میشویم ،فرضاً
اطالعبودنکاملبرخیسنتهایفکریازیکدیگر.اواسطدهه ۰۰۹۵وقتیآدورنووهورکهایمردرآلمانکار
بی 

کهایندوبرخیازآثارمهمخودرادر


اشددرحالی
کردندبعیداستحتیاسمفوکویادلوزبهگوششانخوردهب


می
آنزماننوشتهبودند.یابالعکس،درسنتهایفرانسوی ،اتیینبالیبار میگویدتادهة  ۰۵اصالًآدورنونخوانده

هایخوداونزدیکاست.دههانمونةدیگرازاین


چقدربهبحث
بوده،یافوکواشارهمیکنددیالکتیکروشنگری 

ایونیزدرخودفضایقارهایبینسنتهایفرانسویو

هابهویژهبینجهانآنگلوساکسونوفضایقاره
تفاوتسنت 

تواندیدکهچگونهدرمواردزیادیجریانهایفکری


خورد.پسحتیدرتجربةغربینیزمی
آلمانیبهچشممی
نها طی کردهاند .تنها در دهة  ۳۵و  ۳۵خودمان که
روند شکلگیری خود را در بیاطالعی مطلق از دیگر جریا 
جهانیشدن و اینترنت رواج یافت ما با درهمآمیزی روبروییم .پس درون تجربة غربی نیز شکاف بارزی مشاهده

شود.به عالوه،مواردینیزسراغداریمکهخودکنشترجمهدرتجربةغربیبایکپروژۀفلسفی -نمادینگره


می
می تواندبهسنتبدلشود،خواهدرارتباطبایکفردیایکجمع.ترجمةگایرازکانتتنهایککار
میخوردو  

کنندوماتحتعنوان«کانتِگایر»ازآننام


ایازافرادندکهدریکپروژۀمشترککارمی

فردینیست.مجموعه
رارنیستیکموقعیتآرمانیوایدهآلازیک

میبریم.پسالزماستازتجربهغربینیزرمززداییشود،چراکهق

غرب بیمسأله بسازیم و در مقابل وضعیت ترجمه را در ایران مصیبتبار نشان دهیم .خود ما در ترجمههای

هایضعیفیارائهکردهاندیا


ایمکهچگونهمترجمانانگلیسیازمتونفرانسهوآلمانیترجمه

مانشاهدبوده
جمعی
صورتانتزاعیدرمقامخوبوبدکنارهمبگذاریم.بهرغماین


ایننبایدایندوتجربةتاریخیرابه
برعکس.بنابر
آمدنناممترجمیکیازنمودهایاینتفاوتاست.نمودیکهنشانگر


نکته،تفاوتمذکوروجودداردوتویچشم
خود،گرفتاریزبانبیگانهبهعنوانابزاری

بحرانتفکردرایراناست:نبودسنت،ناکامیآکادمیدر ایفاینقش
برایتفکروانبوهمسائلیکهبهوضعیتسیاسیواجتماعیبرمیگردد.همةاینمواردبایددرکنارهمدرسنجش

این دو موقعیت ارزیابی شوند .بر اساس تفاوت این دو جهان بود که ترجمه بهعنوان «دردنشان بیماری تفکر در
ایران»برایمنمطرحشد .
هاومصاحبههاو


هاوکالس

هاهموارهدرسخنرانی

گذردوشماطیاینسال
تزیازدهم:چیزیحدود۰۳سالازچاپمقدمهعقلافسرده 
می
منتشرشد.چنانکهشمادرمقالهتفکر-ترجمهپای

پارههایفکر 
نوشتههایتانبهبازاندیشیرویتز«تفکر-ترجمه»پرداختیدکهبعدهادر 

نظرمیرسد«ترجمه» درتزشماشبیهمنشوریاستکهازهرطرفبهآننوربتابانیمیکوضعیترا


کشید،به

رابهمیانمی
مفهوم«استعاره»
کند.می توانازمنابعمختلفبهاینمنشورنورتاباندونتایجگوناگونگرفت.مثالًاگرازمنبعترجمهبهمعنایاخصکلمهبهاین


روشنمی
منشور نور بتابانیم آنچه روشن میکند وضعیت مغشوشی است که به نابودی متون نظری میانجامد .اما یکی از منابع یا جهات مهمی که
میتوانازآنبهاینمنشورنورتابانیدازوجهتاریخی-اجتماعیاستتاوضعیتکنونیماروشنشود.شماهموارهرویوضعیتتاریخی-

امیماتأکیدمی گذارید.اگرازاینمنظربهبحثبپردازیمواینتزرادرکنارمابقینظریاتیبگذاریمکهروشنفکرانایرانازصدر

انضم
رسیم.میتواندو،سهپارادایمرادرمواجههبا


هایبارزیمی

اند،بهتفاوت

اجتماعیماارائهکرده
مشروطهتاکنوندربارهوضعیتتاریخی-
تفکر غربی یا چیزی بهنام «غرب»  نزد روشنفکرانایران تشخیص داد؛یکی شیفتگی به غرب در برابر لختی و عریانی خودمان ،دیگری
مقاومت در برابر آن با محتواهایایدئولوژیک و معنوی ،و نیزترکیبهاییاز هردو .منتهاتز «ترجمه -تفکر» کوشید همزمان «شرق» و
«غرب»راازحالتکل یبیرونبیاوردوهردورادریکوضعیتتاریخیبنشاند،سپسبهمیانجیدیالکتیکهگلی-لکانیخطفارقایندو
وضعیت تاریخی -اجتماعی را به دو سر طیف رهنمون کند و در هر دوی آن ها بکشاند .نتیجه این کار ،نوعی ازجادررفتگی است که در
کند.اتفاقاتتاریخیوجنبشهایسیاسی،نوعیتأکیدگذاشتنبرهمینخطاست.اکنونپس

وضعیتماپتانسیلیبرای«خالقیت»ایجاد  
می
توانهمچنانازآندفاعکرد؟ 


ترجمههنوزکارگشاست؟وچگونهمی
سال،آیاخواندنتاریخمعاصربهمیانجیتزتفکر-

ازگذشت۰۳

مرادفرهادپور :خودهمینسؤالنشانگرگستردگیموضوعبحثاست.اگررابطهترجمهوتفکرراباچندالیگیآن
جدیبگیریمحوزهوسیعیرادربرمیگیردکهنقطهشروعآنتأکیدبرپیوندتفکربایکوضعیتتاریخیاست .

مثابهاستعاره(ترجمهاستعارهایاستازوضعیتاجتماعی-

تزیازدهم :خُب،آیامیتوانگفتاصوالًدومحوروجوددارد:یکیترجمهبه
سیاسیما)ودیگریترجمهبهمثابهسمپتوم(وضعیتخاصترجمهدرشرایطتاریخی-اجتماعیما)؟ 


ایبرایتفکربخوانیموچهدردنشانیازبحرانهای


واقع،مسألهایناستکهچهترجمهرااستعاره
مرادفرهادپور :
به
طلبیوعدمصداقتیبرمیگرددکه


ترینسطحتجربیکهبهفرصت

گیرد،ازساده

تفکر،انبوهیازمسائلرادربرمی
در کنش ترجمه وجود داشت ،پیوند آن با تألیف حتی در سطح امتیازدهی دانشگاهها ،تا مسائل مهمتری که کل
سنتومدرنیته،غربزدگی،معنویت،بازگشتبهخویشتن،عریانیدربرابرپربودنفضای

وضعیتتاریخیما -
گیردمیگنجد.اصالًچرا


تابسیاریازمسائلیکههمهذیلدیالکتیکتفکروجاییکهتفکردرآنصورتمی
غربی-

شود؟زیرااگرترجمهدرپیوندباتفکرقرارگیردتمامپیچیدگیهایتفکردر


دردهههفتادمطرحمی
خوداینبحث
جاتکرارمیشودازجملهپیوندتفکرباسیاست.مثالًبحثغربزدگییامسائلترجمهراپیشازانقالبهم


این
داشتیم ولی نکاتی در اینجا هست که به «زندگینامه سیاسی تفکر» بر میگردد .اوایل انقالب ما شاهد انفجاری از
ترجمههمراهباانفجاریازتفکرهستیمکهدرنسبتاستبابازشدنفضایسیاسیوگرهخوردنکنشفکرکردنبا

ترازاستباساختهشدندولتوتجربهجنگواتفاقاتی


کنیمکههم

سیاست.سپسفروبستگیکاملیرامشاهدهمی
شدننسبیفضابابهوجودآمدنامکانیبرایسیاست


دیثمکرراست.تنهاپسازپایانجنگوباز
کهذکرآنح
هایمربوطبهترجمهذیلتحولیقرارمیگیردکهدردومخردادشاهدآنبودیم؛


شود.درنتیجهبحث

تفکرآغازمی
چرخش اجتماعی -تاریخی در وضعیت ایران .از همینرو اگر بخواهیم اکنون به «ترجمه بهعنوان یک بحران»
سیاسینظرداشتهباشیم.اگرترجمهوتفکررادرپیوندباهمقرارمیدهیمو

بپردازیمبایدبهشرایطاجتماعی -
خورد.ماشکلهاییازترجمه

کردنآنگاهفکرنکردنهمباکنشترجمهگرهمی


کردنیعنیترجمه

معتقدیمفکر
داریم که عالمت فکرنکردن و ناممکنشدن فکر است .از اینرو ،بحران فعلی در ترجمه را میتوان در ردههای
مختلفی از معنای استعاری خواند؛ از فرصتطلبی و بازاریشدن همهچیز و شخصیشدن امور که انعکاس آن در
خورد(افزایششارالتانیسم)تاپیوندساختاریناممکنشدنتفکربا سرکوبسیاسیووقایع


ترجمهنیزبهچشممی
هاآنمنشوربهشکلهایمختلف،ازسطحناب


گردتاریخی.بنابرایندرهمةاینموقعیت

هایگذشتهوعقب

سال
تجربی تا بحثهای پیچیدۀ فلسفی ،بازتابانده میشود .پس میتوان مشاهده کرد که همه معضالتی نظیر سنت و
زدگی،ماوآنها،شرقوغرب،ونظایرآنرااگرسیاسیبخوانیممستقیماًدرپیونداستباتجربه


مدرنیته،غرب
ترشود،هرچهازبازاندیشیوتأمل،ازامکانتجربهکردنتهیشودما


سیاستودموکراسی.هرچهاینتجربهبسته
شویمکهدرآناستعارهترجمهمیتوانددرسطوحمختلفمعنابیابد


تریروبرومی

تروبحرانی

هایبغرنج

باوضعیت
وکلیدیباشدبرایپرداختنبهوضعیتاکنونخودمان،ودرعینحالابزاریباشدبرایقرائتوضعیتمادرپرتو

عنوانعالمتبحراندرتمامیایندورهها.بنابراین


تاریخمعاصر،ازمشروطهتابهامروزوتأکیدبرنقشترجمهبه
ترجمه -تفکر نقطهای دیالکتیکی است که چون الیههای گوناگونی در خود دارد برای تجربه تفکر و پیوند آن با
سیاستووضعیتتاریخیهمچنانبهترینکلیداست .

توانمشاهدهکردوقتیفضایسیاسیشکلهای


تفکرراباسیاستمدنظرقراردهیم،می
تزیازدهم:اگرخطسیرتاریخیوپیوندترجمه-
جامیتوانبهدودورهپسازانقالب۰۳اشارهکرد:یکیدر


رود.دراین

کندبحرانترجمهنیزبهمحاقمی

کردنراممکنمی

جدیدیازفکر
بحبوحه سال های اولیه انقالب که ما با شکوفایی فکر و خالقیت روبروییم .در این سالها کتابهای مهم و تأثیرگذاری به فارسی ترجمه
سو.دراینجامقایسهایمیاندهه۳۵و


هایسفید.ودیگریازدهههفتادشمسیبهاین

چونکتاب

امیازمترجمبیاید،هم
آنکهن
شودبی 


می
اللفظیاشو


آوردوترجمه،چهبهمعنایتحت

کردنرافراهممی
۳۵و۰۵شمسیضروریاست.گشایشسیاسیدهههفتادعمالًامکانفکر
تواناینفرایندرادموکراتیکشدنفکروترجمهقلمداد


انجامد.می

هایجدیدمی

هاینووایده

زتفکر،بهطرحفکر
چهدرمقاماستعارهایا

کردکههمراهاستباپاگرفتننسبیدموکراسیوسیاستدرایران.اماباشکستوفروبستگیپسازآندورانسویهدیگراینفرایند
دموکراتیک مبتذلشدن فکر و ترجمه است که در قالب منافع فردی ،اغراض شخصی ،ویژگیهای روانی و نظایر آن بیرون میزند .اگر

دسترسیهمگانبهمنابعدستاولغربیودرنتیجهماشاهدنوعیانحصار(بهمعنای


دردهةشصتهمراهبودباعدم
شکستتجربة ۰۳
ادبیغربیپرمیشودو

تفکربودیم،اینبارخألشکستسیاسیدراواخردهه۳۵بادسترسیآسانبهمتوننظری-

مثبتکلمه)درترجمه-
سازیدامنمیزند .


همینامربهفرایندمبتذل

مرادفرهادپور:چیزیکهمیخواستماضافهکنمهمینسویهجمعیترجمه-تفکروپیوندمستقیمآنباسیاستاست.
کتابهای سفید عمالً محصول کار گروههای چپی بودند که آنها را بهعنوان تولیدات ایدئولوژیک و سیاسی خود

کردند.همینامرنشانمیدهدچگونهترجمهمحملیاستبراییکتجربةپیشرفتهسیاسی-فکری.ولی


عرضهمی
گذشته از این ،چندالیگی ترجمه به این معناست که با همه حوزههای تجربه گره میخورد .مثالً میتوانیم تأثیر
تکنولوژی های جدید را در این حوزه بررسی کنیم .هر چند انحصار مذکور نیز زمینه را برای شارالتانیسم فراهم

میکرد .

از سوی دیگر ،برجستگی دیالکتیکی ترجمه-تفکر در این است که هم استعارۀ فکرکردن است هم استعارۀ
برگیرد،ازجملهگرهخوردنآنباکنشجمعیمشترک–

تواندجنبههایمختلفیرادر 


فکرنکردن،وبنابراینمی
کهدرسهسالاولانقالبباخالقیتفکریروبروبودیمکهدرآناغراضشخصیوشهرتطلبیوشارالتانیسم


جایی
نمودی ندارد .از اینرو ،ترجمه میتواند استعارهای مرکزی باشد برای دربرگرفتن همة این بحثها .در نهایت،
همچنان که از لحاظ اقتصادی ادغام ما در سرمایهداری جهانی از زاویة یک کشور عقبافتادۀ صنعتینشده فاقد

آوردونشانمیدهد


هایوابستگیوپیرامونومرکزوغیرهرابهمیانمی

تکنولوژیاستکهخواهناخواهپاینظریه
نگرفتنسرمایهداریشروعبهکارکنیم،درنتیجهترجمهنیز

کهحتیدرنقدسرمایهداریدرایرانبایداززاویةپا

ندادن.همینامرترجمهرامهممیکند.پسچهدراوج


دهدوهمرخ

دادنرانشانمی

ایاستکههمرخ

استعاره
خالقیتفکری ۰۳وچهدررکودفعلیاعتدالنهایتاًموقعیتماازاینقراراستکهنفسفکرکردن،نفسپیوند
عنوانسویهایازتجربةمدرنیتهبرایماذیلنوعیدرگیریباغربصورت


تفکرباتاریخ،سیاست،زندگیروزمرهبه
ایم.مادراینجابایکخألتاریخیروبروبودیمکهشایددرزمینةتئوریوفلسفه


کننده

گیردکهدرآنمادریافت

می
نتوان آن را بهصورت تجربی نشان داد ولی در زمینههای تئاتر ،موسیقی یا نقاشی میتوان نشان داد که اینجا
جاجدیداست.اینها


چونپرسپکتیوونقاشیانتزاعیوفیگوراتیوونظایرآندراین

چیزینبوده؛مباحثیهم

هیچ
همهتجربههاییاستکهدرغربانجامشده.بنابراین،ازهرچهبگذریم،تجربهماحتیدراوج خالقیتخودحالت

دریافت کنندگی و انفعال دارد .این امر ناشی از وضعیت تاریخی است که نه باید آن را هستیشناختی کرد و نه

می تواننادیدهگرفت.بههمینجهت،مندرتزخودمحتیبهترجمهبهمعنایاخصکلمهنیزتأکیدداشتم.بخش

وسیعی از تفکر در ما ،جایی که سنت فکری نیست ،روشنگری نبوده ،رنسانس تجربه نشده ،ایدهآلیسم آلمانی و
انقالبفرانسهنداشته،تحوالتگذربهمدرنیتهرخندادهوتاریخباناصرالدینشاهشروعمیشود،روشناستکهدر
چنین فضایی آغاز اولیه باید بر اساس اخذ و گرفتن باشد .گرفتن میتواند مستقیماً شکل ترجمه داشته باشد یا
ایموچارهایجزترجمهنیست.


شناسیوعلومانسانینداشته

صورتتألیفانجامگیرد.خب،ماجامعه

غیرمستقیمبه

بنابراینمشخصاستکهپشتهمهبحثهایمربوطبهعلومانسانیبومیچیزیجزنظارتدولتینیست.وقتی

چیزیبهنامعلوماجتماعیوجامعهشناسینداشتهایمقراراستروایتبومیازچهارائهکنیم؟روشناستکهدر
همهاینحوزههاماهرقدرهمبخواهیمخالقباشیمدرموقعیتاخذکردنقرارداریم .

ترجمهکردن» درتاریخ نثر فارسی میتواند به روشنشدن بحث

تز یازدهم :در خصوص خالقیت ،اشاره بهتجربهای در رابطه «نوشتن» و «
مککند.دریکنگاهبسیارکلی،میتواندوخطدرنثرمدرنفارسیترسیمکرد:یکیخطنثر«صادقهدایتتابهرامصادقی»ودیگری

ک
آلاحمدهمیکاستثنااستکهتوضیحخواهیمدادچگونهمیتواناو رادراینمیان

ملکالشعرایبهارتاهوشنگگلشیری».
خطنثر« 
بارداستاننویسیراشروعکرددودیدگاهدر


شود.وقتیهدایتاولین

هارابطهخالقیتیانوشتنباترجمهبحرانیمی
گنجاند.دراینن 
مونه
ایداستانهایاورادارای


هایارتدوکسیاتوده

)چپ
گراهانثراورامعیوبوضعیفمیدانستند٢(.


).سنت
واکنشبهاوبهوجودآمد۰(:
دانستندکهبهانفعالوناامیدیوبیکنشیاجتماعیوفردگراییمیانجامد.نکتهکلیدی درواکنش مرتجعانبهنثر

محتوایبورژوایی می
هدایتاینبودکهآنرااصالفارسینمی دانستند؛نوعیازتولیدنثرفارسیکهاصلومنشاآنجایدیگریاست.مثالآنراهمانتحال

یادداشتهایمالدهالئوریسبریگه» .

میدانندکهپاراگرافیاستازریلکهدرکتاب«
ادبیهدایتدربوفکور 
توانچنینخالصهکرد :شکلیازنوشتنبهزبانمادریکهگوییترجمهمتوناصلیناموجوداست.این

خط«هدایتتابهرامصادقی»رامی
متکیاستبهگنجینهغنیهزارسالهایازنثرفارسیکه

هایبدوناصلتولیدمیکند.درمقابلخط«ازبهارتاگلشیری»


سنتخالقنثر،کپی
ایمیخوانیم.


کنیممتونترجمه
میخوانیماحساس  
نمی
توانبهنثریمعیاربرایزمانحالرسید.نثرهاییشستهرفتهکهوقتی 


ازدلآنمی
این زبانآشنا،غنی وپرازارجاع بهنثرهایکهن است .گلشیری وقتی معصومپنجم و متنهایی شبیه آنرا مینوشت عمال به بازسازی
نثرهای قدیمی و قصصاالنبیاء مشغول بود .در حالیکه از هدایت تا بهرام صادقی به سمت نثری پیش میرویم که بهجهت غرابت آن با
کهبانوشتههای


احمد،باآن

شود.امادرنمونهآل

ارجاعدادهنمی
خواندند.دراینجادیگربهنثرهایکهن


ایمی

زبانانآنراترجمه

فارسی
رویشخصیروبروییمازنظرفرمالکارجالبیمیکند.درآثارآلاحمدبانوعیژورنالیسمرمانتیزه


سیاسیرادیکالوگاهتندرویوچپ
ممیشود.چوننثربهرامصادقیبهآرشیوهایپلیسو

سروکارداریم،ایندرستخالفخطیاستکهازهدایتبهبهرامصادقیترسی
زندمشابهسبکمطلقفلوبری.بااینمثالخواستمرابطهخالقیتباترجمهراتوضیحدهم؛شیوهایازنوشتن


ایپهلومی

هایروزنامه

گزارش
ایاروپاییداریمواردکردنریتمهایجدیددرنثر

کردناستازمتونناموجود.چونبهجهتفاصلهتاریخیکهمابازبانه


کهنوعیترجمه
هاونحوهاآنقدربارزنیستکهتفاوتمیان

فارسیضروریاست.دربینخودزبانهایاروپایی(مثالًازانگلیسیبهفرانسه)تفاوتریتم

زبانفارسیوزبانهایاروپایی .


ایدیدهمیشودکهمن


تجربهنهضتترجمهمقایسهکنیم،سویه
مرادفرهادپور:اگرهمینمثالرابهلحاظتاریخیبا
زدگیوغربزدگی


چونشرق

هاییهم

شناختیدانستوبابحث

آنراانفعالخواندم.البتهنبایداینانفعالراهستی
جادررفتگی ایجاد میکند .ترجمه شکلی از تجربه
بررسی کرد .خط ترجمه در هر دو زبان مقصد و مبدأ نوعی از 
همخوردن
ازجادررفتگی مدرن است که نشان میدهد فکرکردن و نوشتن همراه است با ایجاد بحران ،غرابت ،به 

کلیت ارگانیک سنتی و رویارویی با چیزی خارجی ،مصنوعی ،انتزاعی و بیارتباط به سنتهای درخشان و ذخایر
فرهنگی .این امر ،جزئی از تجربة تاریخی گذر به عصر جدید است .در اروپا نیز با همین فرایند مواجهیم .این
شود.آنجاهم

تواندرسبکمطلقفلوبریاشعر اروپاییمشاهدهکردکهبابودلرمنفجرمی

جادررفتگی رامی
از 

فرآینداخذورویاروییبادیگریدرکاراست.تجربهمانهازنظرهستیشناختیبلکهبهلحاظتاریخیباغربفرق


داردولیدرهردوسومابانوعیگسستروبروییمواینقضیهرابهبهترینوجهمیتواندرترجمهدید.البتهدر

هاوآلمانیهاانقالبفرانسهرا

مورداروپااینتجربهدرونیتراستوحالتمتوازنیدارد.مثالًدرسیاست،انگلیسی

هاهستندکهواگنریابرامسراترجمهمیکنند.امادرموردما


نسوی
ترجمهمیکنندودرموسیقیبرعکساینفرا

اییکطرفهاست .


اینتوازنوجودنداردورابطه
اگربهنهضتترجمهبرگردیممشاهدهمیکنیمکهترجمهدرآندورهبهمعنایحضوریکدیگریِبحرانآفرین

نبودهاست.اگرچهدردوراننهضتترجمهنیزترجمةا فالطونیاارسطوبهلحاظکالمیبحرانایجادکردوآغازگر
تفکروفلسفهبود.نکتهمهمایناستکهدرآندورهچونازنظرسیاسی-تاریخیباامپراتوریاسالممواجهبودیمو
یونانبخشکوچکیازمتصرفاتخالفتامویوعباسیبودبهلحاظتمدنیشرقبهنسبتاروپایآنزمانبرتری

داشت.درنتیجهامربیگانهدرقالبمتونیونانیدرموقعیتبرترینظامی،اقتصادی،سیاسینمیتواندایجادبحران

کنندهگسستاستبلکهبرعکسقدرتهایموجود


گیردوکمترتولید

شدهانجاممی
کند.ترجمهبهصورتکنترل

میتوانند آن را به عنوان ابزار ایدئولوژیک در اختیار بگیرند .البته همچنان اینجا سواالت زیادی هست که من

دهدگوییترجمههمچناندرمقام


پاسخیبرایآنندارم،چونبرخوردغزالیومواردتاریخیازایندستنشانمی
حدتامروز.بههرحالاینمقایسهکمکمیکنددریابیم

کنندهبودهاست،البتهشایدنهبهشدتو


ایمرعوب

بیگانه
وضعیتکنونیهستی شناختیوذاتینیستودرروزگاریدیگربهجهتعدمبرترینظامی،اقتصادی،سیاسیبا

کنندگیمواجهنبودهایم .


حالتدریافت
غیبتزمینه هایمادیوتاریخیوضعیتمدرنروبروییمولیشایدبتوانازمنظراکنونوجهیمدرنرابه


البتهدرآندورانبا
تزیازدهم:
آنتزریقکرد.امویان،اولینکسانیکهبهفکرتأسیسامپراتوریجهانیاسالمافتادند،بدینمنظورراهزبانرابرگزیدند:لسانعربیمبین،
شدهمهمیتوانستنددرگیرآنشوند.باکشورگشاییو


روشنگرخطاببههمگان.چوناینزبانازطریقمناسکآموختهمی
یعنیزبانی 
فتوحاتاموی هاقراربودزبانعربیزبانروزمره،زباننوشتنوزبانفکرکردنشود.خودزبانعربیمجبوربهمواجههبازبانیونانیشد،

امریکلیبود،زیراکلیبودنریاضیات

بهواسطهاتکاءبهریاضیات-
آنهمبهایناعتبارکهتجربةاستثناییدموکراسیآتنیازهمانابتدا -

وابستهبهجغرافیاییوناننبود.بنابراینفعالیتعقلیدرآندورهناگزیرازمواجههبامتونیونانیاستکهالزمهاشدانستنزبانیونانی

هاوقتیبهمتونیونانیبرمیخوردندازابتداقشر


داد.آن

هامی

یتتاریخیایرانوزبانفارسیخصلتیمدرنبهتجربةایرانی
بود.ولیموقع
توانندبهدوزبانفارسیوعربیبنویسند.ابنسیناهمدانشنامه نوشتهوهمکلیمتونعربی.درنتیجه،دروضعیت


اندومی

خاصیدوزبانه
شود.شرایطامروزبرعکساست.بخشعمدهایازکشورهایعربیپساز


دورانیکموجوددوزبانهباتفکریونانیمواجهمی
ایرانِآن 
اشتکزبانهباقیمانده

استقاللبهعنوانکشورهایدوزبانه(وازاینمنظرمدرن)تاسیسشدنددرحالیکهجامعهایرانفعالًدرفازکنونی

ینجامعهعربیبداندیاازکلماتعربیاستفادهکندهنوزنمیتواندبهعربیتکلمکند.تجربهزبانفارسیدرآنبرهه

است.هرقدرهما
ای)دوزبانهسروکارداشتیمکهدستبهنهضتترجمهمیزنند.خُب.باهمة


ایاستثناییبودکهمابامتفکرانی(نهباجامعه

تاریخیتجربه
اینها ،االناجازه دهید برگردیم به ترجمه بهمثابهاستعاره.اگر همچنان به ترجمه بهعنوان یک استعاره بنگریم سیاست دیگری هم در

تفکراست.عدهایازمترجمانایرانینظیر عزتاهللفوالدوندوداریوش

فضایفکریایران مشاهده میکنیمکهمتمایزازنظریهترجمه-
زدودهکمبوداطالعاتومعرفتمیدانند .


بیبایدترجمهشودزیرامشکلجامعهایرانراازمنظریسیاست
شایگانمعتقدندکلآثارغر

مراد فرهادپور :یعنی یک دیدگاه مدیریتی و معرفتمحور .این نکته را قبول دارم ولی از سوی دیگر هم نباید
وجودندارد.درمقایسهباایرانمیتوانبه

فراموشکردارتباطیکهبینتفکرودانشگاهدرغربهستدرایران 
ترکیه،ژاپنوکشورهایعربیاشارهکردکهالاقلمتوناصلیتفکرغربیراترجمهکردهاندومثالًپیشازاینکه

دانشکدهجامعهشناسیتأسیسکنندآثارمهموبرراداشتهاند .

جاستکهدرایرانبادولتیتئوکراتیکسروکارداریمکه


ایضروریاست.مسألهاین
تزیازدهم:البتهکهپیشازهرچیزترجمهمتونپایه
کوشدهموارهخودبستهباشد،اماازدرونباسویه هایفرهنگ،تمدن،تکنولوژیغربیوسرمایهگرهخوردهاست.دراینوضعیتهمه


می
الفرهنگیاستکهحتیاینامرهمباایدئولوژیموجودغیرممکناست.امادر

چیزازباالتعیینمیشود.ترجمهمتوندربهترینحالتانتق

مقابل،درتزتفکر-ترجمهگذارنظری«ازتفسیربهتکرار» وجوددارد.سویههرمنوتیکیبهمعنایفرویدیکلمه(درورایاصللذت)نوعی
تفسیراستکهدرآنباانبوهیازمعناروبروییم.ولیدرایرانبهدلیلساختاردولتتئوکراتیکعمالًسویهتفسیرینیزناممکناست .

البتهسویهمدیریتیچونابزاریاستمیتواندبهراحتیازفوالدوندگرفتهوبهدستدانشگاهامام

مرادفرهادپور :
صورتنظارتهمراحتترصورتمیگیرد .


صادقدادهشود.دراین
تزیازدهم:خُب ...بنابراینشایدبتوانازتزتفکر-ترجمهاینتفسیررابیرونکشیدکهاگرترجمهرابهمعنای«گذارازتفسیربهتکرار»
بخوانیم آنچه مدام در تاریخ معاصر ایران تکرار میشود تجربه شکستهای سیاسی است .اگر تصور کنیم یکبار این تجربة ناتمامِ
ایبازمیشودکهممکناستشرایطترجمهمتوناصلیغربیدرآنتغییرکند.پس

به 
گونه
شکستخوردهمحققشود،درآنصورتفضا  

میتوان روی وجه استعاری تز ترجمه-تفکر دست گذاشت و وجه تکرار را معادل سیاست دانست .در اینصورت شاید تعین سیاسی،

اجتماعی،تاریخیتزشماهمانترجمهدرحکمتحققسیاستاست .

کهگفتمرابطهدیالکتیکیترجمهباسیاستبدینگونهاستکهترجمههمحاکیازفکرکردن

مرادفرهادپور  :
چنان
نکردن.بنابراینفروبستگیوضعیتوشکستوناکامیباعثتکرارمیشود.نتیجهچیزینیستجز


استوهمفکر
روآمدن دیدگاههای مدیریتی و نیز عرفانی بازگشت به خویشتن و ساختن زبان (همچون مورد ادیب سلطانی) و

وسواس هایبیمارگوننسبتبهفارسیسرهوناسرهونظایرآن.ولیبایدبهمفهومتکرارتعیّنبخشید.چونتکرار

اگربهمعنایلکانیدرنظرگرفتهشود،یعنیصرفچرخیدندورابژهایبدونهیچمعناییباشدنهایتاًبهچیزی
شود.نمیتوانکنشترجمهرا


هافقطترجمهمی

بازارکنونیکهکتاب

رسیمیاهمینآشفته
نظیرترجمهتحتالفظیمی

باتکرارکردنبهکنشسیاسیبدلکرد.ترجمهبینسطوحمختلفانتزاعوسطوحمختلفکنشفردیوجمعییا
انقالبخواندبهجایتکرارشکستو

زند.درهرحالتکراررابایدتکرارسیاستو


بینفکرکردنوسیاستپلمی
ناکامی.اماارتباطاینبحثباتفکربایدمتعینترشود.دراینسوالمشخصنیستمنظورازتکرار،تکرارکنش

معنایترجمةکنونیکهدرآنمتنیراسهمترجمترجمهمیکنندوهرسههمغلط .


انقالباستیاتکراروضعیتبی
تزیازدهم:بُعداستعاریترجمهدروضعیتسیاسی-تاریخی-اجتماعیمهماست.شایدیکیازایراداتتزترجمه-تفکر،جهشازوضعیت
اجتماعیبهترجمهبهمعنایاخصکلمهاست.اگراینتزدربافتتاریخی-اجتماعیقراربگیردباارجاعبهتجربةمدرنیتهبهخوبی

تاریخی-
میتوان بحث را صورت بندی کرد .منتها در زمینة ترجمة متون باید صورتبندی دیگری ارائه کرد .بدون زیرسوالبردن ارزش ترجمه


درستبایداهمیتسیاسترانشانداد.اگرترجمه هاینامفهومیکیازمشکالتفضایفکریکنونیاست،اینآشفتگیبهخاطرناکامی

تجربهسیاسیاست .

کهوقتیازترجمهبهعنوانکنشسیاسیصحبتمیکنیمبایدازمخلفاتمحتواییو

مرادفرهادپور :شکینیست 
هایدربوداغانامروزنیزاین


شود.حتیدرترجمه

جاستکهنفستکرارترجمهمهممی

معرفتیفاصلهبگیریم.این
بُعدوجودداردومیتوانارتباطآنرابانظاممدیریتدولتینشانداد.وقتیفضایسیاستبستهاستوزارتارشاد
داندازدلآنچیزیبیروننمیآیدمثلبیابانیکهدرآن


دهد.چونمی

هایاشتباهمجوزمی

آگاهانهبهاینترجمه
فردبهدنبالسرابمی گردد.امادراینژستدولتهمامکانخطاوجوددارد.نفسدویدندراینبیابانهنوز

معناییتاریخیداردونشانمی دهدکهحتیدرقالبتوهموسرابنیزپیوندتفکروسیاستیاتکرارانقالبومازاد
هاینامفهومکنونینیزهمنمودفکرنکردنهستندوهمنمودفکرکردنو


پذیراست.پسحتیترجمه

تئوریامکان
ایننشاندهندهایناستکهنظریههنوزمطرحاست .

رسداینبحثرابایدچندوجهیخواند.ازسویمیتوانگفت،کهتزترجمه-تفکرمبتنیاستبرمواجههبادیگری


نظرمی
تزیازدهم :
به
گیردچونپیششرطآنآشناییبازباندیگریوفهماوست.


بازارکنونیاینمواجههشکلنمی

کردن.درآشفته

عنوانبنیانهرگونهفکر

به
توانهمهچیزرابهزبانآموزیتقلیلنداد.مثالًفرضآشناییبازباندیگری


تواندپیشآیدکهچگونهمی

وازسویدیگرهماینمعضلمی
چونایدئولوژیوسیاستبهمیانمیآورد.زیراانزوایایرانامکانهرگونهرابطهبادیگریراسلب


بازهمپایبسیاریچیزهایدیگرهم
سیاسیسربرمیآورد .

دانندولیتازهدرآنصورتاستکهشرایطاجتماعی-


عربزبانانگلیسیمی
کرده.امروزهدردبیهمهکودکان

توانپیششرط


فهمیم.نمی
مرادفرهادپور :قضیه اینجاستکههمیشه ازطریقرویاروییبادیگریزبان اورامی
دیگریوصلاست.درپسزمینهسیاسی-

معرفتیگذاشت وقائلبهتقدموتأخربود،زیرازباندیگریبهخود
عنواننوعیازجادررفتگی)درپیونداستباسیاستهای دولتی،ناکامی


اجتماعی،درگیریبادیگری(به
تاریخی -
سیاسی ،عدم تجربه ،و از دل آن شارالتانیسم و ژستهای فردی بیرون میزند .حال آنکه در جاهای دیگر چون
نداردمواجههبادیگریتااینحدمعرفتینمیشودوراههایمختلفیبرایاینمواجههیا

سیاستدرهایبستهوجود
مثالًیادگیریزبانوجوددارد.لزومینداردفقطبرایخواندنوبرزبانیادبگیریم.اگرماتوریسمداشتیمیااگر
دستتأثیرمیگذاشت.درمتناین

چهلسالانزوانداشتیم،همرویسیاستوهممواجههباغربومسائلیاز 
هاینابهنجارناشیازآناستکهمیتوانگفتمواجههمابادیگریبیشازحد


بافتتاریخی،بافرضانزواوشکل
در پیوند است با فلسفه دیگری .اگر این انزوا و ناکامی را به عنوان واقعیت تاریخی بپذیریم آنگاه تاکتیکهای
مشخصی از هم متمایز میشوند ،از جمله تأکید نهادن بر محتوای معرفتی ترجمه در فضایی که معرفت به شکل
نابهنجاروایدئولوژیکتبدیل بهمسالهشده؛خوددولتفلسفهرابزرگمیکندوقصدداردعلومانسانیاسالمی
تاکتیکهاییرا

آگاهانهدولتکهبهمامیگوید«دراینبیابانبدوید»


بسازد.دراینفضابایدمقابلاستراتژینیمه
اتخاذکرد.شایدیکیازتاکتیک هااینباشدکهاصالًندویموخطوطیترسیمکنیمکهاینآشفتهبازارایدئولوژیکرا

زند.کارصالحنجفیدرنقدترجمهها،


بازاریکههممعلولآنانزوااستوهمبهآندامنمی

بههمبریزد،آشفته

ادامههمینفرآیندترسیمخطوطاست.بحثاساسیوتاکیدبرسیاستسرجایخودامادرچهارچوبتاکتیکها

در
گیریهای خاص امروزه دیگر ژستهایی همچون ترجمه تحتالفظی و ایجاد بحران جواب نمیدهد ،یا

و تصمیم
میتواننوعیخالقیتحسابکردبلکه
سیاستنثریهدایتیاشکلهایعجیبشعرگفتنیانوشتنرماننوران 

نوعیبیماریزباناست .
ایندوبایددرابتداازهمجداشوندتادرانتهابتوانآنها

تزیازدهم:دوبحثمطرحاست:یکی«تجربهترجمه»ودیگری«سیاستترجمه».
کهمیدانیددرآلمانیدوواژهبرایتجربهوجود


بازگشت.چنان
میتوانبهخودواژه«تجربه» 
رابههمارتباطداد.درمورد«تجربهترجمه» 
.نسلما(مترجمهایبعدازخرداد)۰۸۳۹مترجمانیهستیممنهایتجربهزیسته()Erlebnisترجمه.یعنی

دارد Erlebnis:و Erfahrung
بندیکنیموسیاسیشدن


آیدیکفردخارجیحرفبزندوماترجمهکنیم.بنابراینمابایستیتجربةترجمةخودراازنوصورت

کمپیشمی
ترجمهنیزبهخاطرهمیناست.ماحضورغیابیِبحران زایدیگریراازطریقتئوریوفلسفهدیگریداریم.اگرمترجماننسلمابرخوردار
لنگدکهمترجمهیچگاه


هایامروزیبهاینعلتپایشانمی

ترجمهبودندبسیاریازمشکالتحلبود.بخشزیادیازترجمه
از Erlebnis
با یک انگلیسیزبان حرف نمیزند و بهطرز عجیبی فقط به میانجی تئوری ،زبان را یاد میگیرد .البته میتوان شاهد مترجمانی بود منهای
تجربةانتزاعیِ()Erfahrungترجمه .
در نظریه تفکر -ترجمه گذار از هرمنوتیک به دیالکتیکِ لکان همراه است با یک جهش نظری که در بطن آن گذار تئوریزه شده :خط
پساساختارگرایی .معموال اتفاقی که در نظریههای ترجمه میافتد این است که ما تصوری سوبژکتیویستی از «سوژه ترجمه» داریم.

پساساختارگراها بهاین وجه حمله کردند و پروژه آنها را میتوان در دو گزاره خالصه کرد )۰( :ترجمه به هر حال بازنویسی یک متن
)هرجورنوشتنینوعیبازنویسیاست.بنابراینکسیکهترجمهمیکندبهیکمعنادر

ارجینالاست.ولیواسازیاینگزارهایناستکه(2
نویسدبهیکمعنادرحالترجمهکردناست.ابداعتئوریکنظریهتفکر-ترجمهایناستکهماازسوژۀ


حالنوشتناستوکسیکهمی
شود.خطتئوریکیکهمیتوانبهاینبحث


کنیموزمینةسیاسیبحثازایننقطهشروعمی

عنوانسوژۀناخودآگاهصحبتمی

مترجمبه
اضافهکنیمگذاریا ستکهدرنظریهرانسیرازامرواالیکانتیبهزیباییشیلریوجوددارد.درتجربهامرواالحساصلیبامفهومawe
صورتبندی میشود؛یعنیترسآمیختهبهاحترامیاهیبت«.ترسآمیختهبهاحترام»درستتجربهمواجههنسلمابامتونغربیاست،

نهایتمکانیکیبااینمتونمواجهمیشدیم.تعداداینمتونهرروز


لحاظبی

نهایتریاضیوچهبه

اظبی
خصوصوقتیکهچهبهلح


همبه

آن
یافت.اینجاستکه


کرد.نتیجهاینبودکهفردمترجمخودرادربرابریکامرواالمی

شدوفردرابیشتردچارحسهیبتمی

بیشترمی
الدوندهستیم،مترجمیکهآنقدرمی داندووسعتوجامعیتداردکهامکانمواجههباامرواالرابرای

شایدمانیازمندمترجمانیدرسطحفو
خوانندهفراهممی آورد،محمدحسنلطفیباشدیامحمدقاضی،ابراهیمیونسیباشدیافوالدوند.رانسیرزیباییشیلریرادرتقابلباامر
واالیکانتیمیگذارد.درزیباییشیلریبهجایترسآمیختهبااحترامترکیبتمیزناپذیر«جاذبهودافعه»داریم.شکلیازترجمهکهمراد

کردبه نحویبودکهدرمواجههبادیگریغربی،درعینتصدیقزیبایییاواالییدیگری،فاصلهرادروناین


فرهادپوراجراوتمرینمی
بالآنهستیمدرفاصلهفوالدوندوفرهادپورقرارمیگیرد.درطرفاولمافقطجاذبهداشتیمودر

جاذبهواردمیکرد.نثرآرمانیکهمادن

جانکتهجالبیدرسیاستترجمهمشخصمیشود.ما


کرد.این

الفظیرفتیمکهفاصلهرازیادمی

هایتحت

طرفدومحتیبهسمتترجمه
متونیتولیدکنندکهکارهرکدامدیگرشانباشد(همچونتجربهاولانقالب).مثالیبزنم؛

اتوپیاییازجماعتمترجمانداریمکهمیتوانند

بهمثابه»ها مغار بخورند .جایی که
بهمثابه»  بیشاز مترجمان دیگراست.اما شرط آناین است که « 
در ترجمههای فرهادپور تعداد کلمه « 
میدانیمبایداستفادهکرد.درنتیجه
بهمثابه» 
میتواناستفادهنکردنبایدازآناستفادهکردوجاییکهمااینفاصلهرادراستفادۀسیاسیاز« 

گذاریمیاراهیبرایدورزدنشپیدانمیکنیم.اینمستلزمتمرینیکوضعیتبازیاست.دروضعیت

همچون»یا«چونان» 
نمی
بهجایآن« 

)ترجمه،استفادهمیکنیمبرایساختنمیدانبازیِترجمه.دراینمیدان

بازی،ماازفقدانتاریخیخود،فقدانتجربه زیسته(Erlebnis

بازی (بازی به مفهوم شیلری -رانسیری) خود ترجمه بهتدریج به وسیلهای بیهدف تبدیل میشود یعنی مترجم برای افزایش معرفت
کند،بلکهمترجمترجمهمیکندتاخوان ندگانبازیمواجههبادیگریرادرزبانخودتمرینکنند.اینبازی،بازی


خوانندگانترجمهنمی
)وزباندانیاست.امری

بخشیاستکهمابایدمدامپیادهکنیم.دراینمیدانبازیپیششرطاصلیفهممطلب(comprehension


رهایی
رسد.مترجمیکهمتنرانمیفهمدوشروع

بدیهیکهگفتنآنضرورینیستولیظاهراًدروضعیتماذکراینبدیهیاتضروریبهنظرمی
چونبازیکنیاستکهبدونآشناییباقواعدشروعبهفوتبالمیکند.حتماًخواهیدگفتبهجزبازیکردنراهدیگری


کندهم

بهترجمهمی
یافتدایناستکهماشاهدمترجمانیهستیمکهازطریق
برایآموختنیادرونیکردنقواعدبازیوجودندارد.امااتفاقیکهدروضعیتمام 

چاپ کتاب در حال یادگیری ترجمه هستند و این بحران اصلی است .ما نیاز داریم به نوعی ترجمهکردن و نقد ترجمه که بگوییم همه
وضعیتتاریخیمابهایناعتبارهمچنانتنها

می تواننداینکارراانجامدهند؛اینیکبازیاستکههمهبایددرآنسهیمباشند.ترجمهدر

زدن،سرشاخشدنبادیگریراازطریقترجمهصورت


چنانسروکله

شویم.هم

شکلتفکراستکهمافقطازاینراهبادیگریمواجهمی
کردنترجمهمیآموزندو


ازطریقترجمه
دهیم.بههمیندلیلبایدمیدانراازفوالدوندگرفتوالبتهنسپاردبهدستدوگروه:آنهاکه


می
هاونهادهایدولتی.مابهمیدانیازترجمهنیازداریمکهتجسمبیرونیآنازاینقراراستکهمنازطریقترجمهنکردنهمترجمه


آکادمی
کردنیالحظههاییهستکهاز


ترجمه
ایم،میتوانترجمهکردبدون


هاازدستداده

کنم.اینفرمیازترجمهبودکهمادراینسال

می
نکردندرحالترجمهایم .


طریقترجمه

)دراینجاناروشناست.گذربهلکانبهاینقصدبودکهسویه

مرادفرهادپور :قسمتتجربهانتزاعی(Erfahrung
بهمعنایگادامریوهرمنوتیکیبرجستهنشود.بلهمنزویبودنرابایدآگاهانهمطرحکنیموببینیمدرمتن

Erlebnis
آنچهامکاناتیداریم،منتهاداخلآنمحتوامسالةپیداکردنهنجار()normمطرحبود.تاکیدبرترجمهدروهلهاول

کردنددرحالتالیفکردنهستند.تالش


حشدکهخیالمی
بهشکلهنجارترجمةآگاهانهدرتقابلباکسانیمطر
دادنگذربنیامینیبودکهتجربةزیستهرامنفیتلقیمیکند.برخالفگادامرکهتجربةزیستهرانقطه


برایصورت
مقابل تجربه انتزاعی می داند و غنای تجربه از نظر او در تجربة زیسته است ،بنیامین با پیشکشیدن «تمثیل» و
عنوانبازگشتبهامربیواسطهبهنقد


داندوبه

تجربةزیستهرانوعیسوبژکتیویسممی
دانستنخودواقعیت،


انتزاعی
ترجمهبحثواسطههاراداریم.گذراز«ترجمهبهمعنای

هاتأکیدمیکند.مانیزدرتزتفکر-


کشدوبرواسطه

می
بحثواسطه هاورسیدنبههنجاروبرخوردآگاهانهباآنرابهمیان

اخصکلمه»به«ترجمهبهعنوانکنشسیاسی»
می کشد .من تالشم این بود که از دل تاکید بر ترجمه به یک هنجار مبتنی بر تجربه زیسته ( )Erlebnisنرسیم و

هاوتجربهها

تجربهشخصیخودرابههنجارومعیاردرستبودنتبدیلنکنیم.اتفاقابایدگستردگیوتفاوتترج 
مه

شود،فراترازمحدودیتهایشخصی-سوبژکتیو.


بازمی
رابفهمیمودراینصورتاستکهفضابرای«تجربهعینی»

شناسیخوداینبحثرامطرحمیکندکهخودامرزیباواالست،درخودامرزیباحالت


آدورنوهمدرنظریهزیبایی
حیرتوترسآمیختهبهاحترامحضوردارد.بایدبر«تجربهعینی»تاکیدگذاشتتابحثنرماتیوروشنشود.درنقد
ترجمه های صالح نجفی ،باز کردن این تجربه زیسته شخصی به عنوان فضایی که در اختیار هیچ هدفی نیست و

انحصاریکردن

هدفمی تواندآنراازادعاینرمیاهنجاربودنجداکند.چوناتهامهمیشگی «


ایبی

عنوانوسیله

به
ترجمه» است .مساله این است که چگونه از ادعای هنجاری ( )normativeفراتر رویم ولی به بیهنجاری
() normlessnessنرسیم.بایدبتوانیمآگاهانهرویفاصلهبینهنجاروتجربةزیستههرنسلیاهرفردتاکیدکنیم.

عنوانتاکتیکهایخاص دراین

میباکنشهای خاصبه

اینقضیههمچیزینیست جزبرخوردمشخصوانضما
فضایسیاسیوایدئولوژیکخاص،باایندولت،بااینایدئولوژیواینسابقهتاریخیانزوای ۰۵ساله.دراینمتن
استکهبینابعادمختلفترجمه،ازترجمهبهمعنایاخصکلمهتاترجمهبهعنوانکنشفکریوسیاسی،حرکت
هامی طلبدکهآگاهانهبتوانیمدرهرلحظههمةابعادمختلفراباهمداشتهباشیم.


وآمدبیناینجنبه

نیم.رفت
میک

مثالًدربرخوردسیاسیبایدمسائلمربوطبهترجمةمتونرابرجستهکرد.جاییکهبامعنایاخصترجمهروبروییم
سیوابزاریدارد.اینموضوعبهمااجازهمیدهدبتوانیمبحثرا

بایدنگاهکردکهدرعینحالاینقضیهبُعدیسیا

بهشکلخالقانهپیشببریم.بهیکمعنااینبحثازدلنهتجربةزیستیفردیبلکه«تجربهعینینسلی»بیرون
میآید؛ از دل تجربة بعد از انقالب بیرون میآید و نشان میدهد چگونه برای خود ما مواجهه با دیگری و حتی

سیاستدرپیونداستباکنشخواندنکتابهاینظریهگلوکانتورانسیروبدیوووسوسةترجمهوسپس

تحققاینوسوسه.ترجمهبرایمامستقیماًشکلیازسیاستوبارزترینومداومتریننوعتفکروسیاستبودهاست.













هانریمشونیک( ،)Henri Meschonnicشاعرومترجمیهودیفرانسوی ،درسال ۰۰۸٢درپاریسازپدرومادریروسیزادهشد.در
شناسیتحصیلکردوابتدادردانشگاهلیلبهتدریسزبانشناسیپرداخت.درسال ۰۰۹۰بههمراهژیلدلوز،میشلفوکو،ژان


رشتةزبان

فرانسوالیوتار،ژاکلکان،آلنبدیوودیگراندانشگاهتجربیونسنرابنیاننهاد .
اندرکارترجمةکتابمقدسشدواینتجربهاورابهمطالعاتعمیقتریدرزمینةترجمهوزبان


مشونیکبافراگیریزبانعبریدست
انشناس
سوسور،وبهخصوصامیلبنونیست،زب 

ستکهدرآنهاتأثیرهومبولت ،


هایمتعددی

هامقاالتوکتاب

برانگیختکهحاصلآن
فرانسوی،بارزاست.اوترجمهراکنشیاخالقیوسیاسیمی داندومتأثرازبنونیست،معتقداستتحققچنینکنشیمستلزمآناستکهنه

کلمهونهحتیگزاره،بلکهگفتارراواحدترجمهقراردهیم.هانریمشونیکدرسال٢۵۵۰درگذشت .
ابهایاو،اخالقوسیاستترجمه )Éthique et) politique du traduire,Verdier,2007است.
متنزیرترجمهبخشهاییازیکیازکت 


*** 

( )۰
گفتار)است.وهراخالقزبانمستلزمنظریهای

هراخالقِترجمهدروهلهنخستمستلزمیکاخالقالنگاژ (زبان -
هورکهایمر،کهدرنقطهمقابلنظریههایموضعیقرار

دربارۀکلیتِالنگاژاست،نظریهایانتقادیدرمعنایموردنظر
دارد .
تفکر درباره النگاژ بدون بوطیقا آکادمیسم محض است؛ اندیشیدن دربارۀ اخالق باید با و از طریق بوطیقا صورت
گیرد؛ اندیشیدندربارۀسیاستبایدباوازطریقبوطیقا،وبرایتحققبوطیقایجامعه،صورتگیرد.تفکربدون
هادوگانگیمستتردرنشانهراحفظکنیم،نشانهباهمةگرایشاتیکه


چونآکادمیسین

بوطیقابهمعنایآناستکههم
درآننهفتهاست :دوگانگیِظاهرِعبارتوروحعبارت،دوگانگیهویتوغیریت،دوگانگیایکهامرالهی-سیاسی
نیزتقویتکنندۀآناست .

که،درزمینةترجمه،عبارتاندازمفاهیموفاداریودقت .وفاداربهچه؟ بهزبان؟ کدامزبان؟

واینفکرفریبیهایی

امازبانالنگاژنیست .نبایدایندوراباهممشتبهکرد .

خصوصبهمحض

اگروقتیدربارۀاخالقمیاندیشیمبهالنگاژنیندیشیم،ناروشنیخصلتِبارزِاندیشهماخواهدشد،به
کهسخنازشعردرمیانباشد.اینهمانچیزیستکهمثالًدراخالقیاتلویناسمیبینیم،و،بهزعممن،سبب


آن
ساختنتعمیمیافتهاززبان،شعر،وفرهنگ


باشد،دربرابراینذات
شوداینچنیندربرابرنفوذهایدگررخنهپذیر


می
کهبعضیدیگر،مانندریکور،آنراتکرارمیکنند .

فهمقرارمیدهد ،کاری

ژرمنیکهکلیتترجمهرادرچارچوب 
جوییاستکهسوژهدرپیشمیگیرد،

کنم،اخالقدرچشممنجستو


مناخالقرامسئولیتاجتماعیتعریفنمی
ستکهدیگریبهواسطةاو

ایکهتالشمیکندبافعالیتشخودراسوژهکند،امادراینفعالیتسوژهکسی


سوژه
سوژهمی شود.در اینمعنا،اینسوژهکهموجودیصاحب النگاژاست،هموجودیاخالقیاست وهمشاعرانه ،و

اخالق و بوطیقا در وجودش جداییناپذیرند .به دلیل این همبستگی اخالق و بوطیقا است که اخالق النگاژ به همة
موجوداتصاحبالنگاژ،شهروندانبشریت،مرتبطاست،ازهمینروستکهاخالقامریسیاسیاست .
کند،آنکسراکهمینویسدو


بوطیقایکاخالقهمهست،زیراشعرکنشیاخالقیاستچراکهسوژهرامتحولمی
هایدیگررانیزمتحولمیکند،ازسوژۀفلسفیگرفتهتاسوژۀ


خواند.بههمینواسطههمةسوژه
آنکسراکهمی
فرویدی .
زدنودرهمشکستنِنظراتِمتعارف


ها،ودرنتیجهدرموضوعاتترجمه،برهم

النگاژ،ادبیاتوادبیات
درموضوعات
کم،بیآنکهدُچارتوهمشویم،دستاندرکارفعالیتیشویمکه

ضرورتیمبرمدارد.ضرورتِمبرمداردکهدست
همپیوستهو
کهتااینحدبه 


نامید؛تصوراتی
)آنراازهمپاشاندنِتصوراتمی

رمیدگورمن(Rémy de Gourmont
تداعیکنندۀ یکدیگرند ،و آنچنان درجای خود استقراریافتهاند  که قطعی و مطلق شدهاند .یعنی دیگر تکان

هایاجتماعیشان .


اند.قدرت

جویتفکرنشسته
شانبهجایجستو

خورند:باحفظقدرت 
های


نمی
برای به عمل درآوردن نوعی اخالقِ تفکر است که من برنامهای در چند نکته پیشنهاد میکنم :تالش در جهت
بازشناختناینامرکهوقتیزبانوالنگاژ،زبانوفرهنگ،زبانوادبیات،وزبانوگفتارراباهممشتبهمیکنیم

ووقتیفکرمیکنیمترجمهیعنیترجمةزبان،بامفاهیمِزبانِصرف،متوجهنیستیمچه

متوجهنیستیمچهمیگوییم-

می گوییم؛وتالشدرجهتبازشناختناینامرکهتفکرزبانتفکرنشانهاست،تفکردوپارگی،تفکرتقلیلدادنِامور

تواندبهیکپارگی جسم–النگاژ،هیجان– مفهوم،و یکپارگیالنگاژ-شعر-

به دوقطب.تفکردوقطبانگارنمی
پارگیایکهسببمیشودهریکازاینچهارتاهرسهدیگررامتحولکند.بهاین


د،یک
اخالق -سیاستفکرکن
ترتیب،هویتدرمقابلغیریتقرارنمیگیرد،بلکهصرفاًبهواسطةغیریتاستکهپدیدمیآید،امریستکهخود

اشراابداعمیکند .


تاریخیت
ستکهسببمیشودترجمهکردنبرایتفکردربارۀالنگاژ،اخالقوسیاستامریضروری


ایندرستهمانچیزی
باشد،منتهابهشرطتفکردربارۀشعر،بهشرطترجمةشعر.بهشرطترجمةنیرو،نهفقطترجمةمعنا .


آرمانیبودناینپروژه،آرمانیبودننفساندیشیدنبهچنینتعاملی،طنزراضروریمیسازد،طنزبرایمخالفت
نقدراهمضروریمیسازد،

هاراباحرکتتفکرمشتبهمیکند.آرمانیبودنِاینپروژهﹾ 


کهقطعیت

جدیتی
باآن 
شبه
کردهاوتاریخیتهارا .


یعنیبررسیعمل
کند،ونشانمیدهدکهاینعبرینیستکهکتابمقدس


آمیزتفکررابطهمیانزبانوشعرراواژگونمی
بُعدهزل
راساخته،کتاب مقدساستکهعبریراساختهاست،واینزبانعربینیستکهزبانعربیراساخته،قرآناست
کهزبانعربیرازبانعربیکردهاست.فقطازبابمثال.اوجبدبختیآناستکهخودِامرِدینیمعبدآکادمیسم
است .
هاییراکهدراینکتابمیآیند


تکهمثال
مسلمانهفقطاین،شواهدبیشمارند.وبرجسته.تاحدیهمینامراس

موجهمیسازد .

کهدرچارچوبچیزیقرارمیگیردکه

برایتالشدرجهتچیزیکهمیتوانآنرایکاخالقِترجمهنامید،اخالقی

ایعامدربارۀالنگاژ،وبیهیچادعایینسبتبهجامعیّتاینبحث،

منآنرااخالقالنگاژمیدانم،درچارچوبِنظریه

بایدبهآنچهتاکنوندراینزمینهگفتهشدهنگاهکنیم.همةتجربهمندرمطالعاتِترجمهنشانمیدهندکهنفسِ
تصورِ اخالقِ ترجمه معموالً پنهان است .جایگزین آن :اصول اخالقی متعارف،که ترجمه ،بر اساس تکلیفشناسی
حرفهای ،آن را تعلیم میدهد :وفاداری ،محو شدنِ مترجم .اما تکلیفشناسی حرفهای ،که شرط اولیه و ضروری

است،کافینیست .


()٢
میدانیمکهنشانهجسداست.همانصفتیکههومبولتبه
دوتاییهاست.تضاد-جدایی .

نشانه،درساختارخود،سلسلة
نامههامیداد .
هاولغت 


دستورزبان
امامشخصهنشانهبیشازهرچیزرابطهایاستکهایندوجزءرابههمپیوندمیدهد،خوداینرابطههمدوخصیصه
دارد.نخست،ایندوجزءیکتمامیتراتشکیلمیدهند،آنچنانکهیکبهاضافهیکیعنیتمام،بهطوریکهنشانة
درحالیکهالنگاژامرینامحدوداست؛بنابرقولمشهورهومبولت«،استفادهنامحدودازوسایلمحدود».

تمامیتاست،
امارابطة میانایندوجزءنشانهچناناستکهنشانهازدوجزءبرابرتشکیلنشدهاست .اینرابطهچناناستکه
پوشاندومحومیکند،وازآنجزء،دیگرچیزیجزوجودی


جزءدیگررامی
یکیازدوجزء ،همیشههمانیکی ،
بالقوهباقینمیماند .


جارااشغالمیکند.چیزیکه

کنندوهمنگهشمیدارند،ودرنتیجه،مدلولهمة

همیشهدالاستکههمپنهانش 
می
درنگاینگفتهآناستکهترجمهبهجاینقشخادمانهایکه

ترجمهآشکارمیکنددقیقاًهمینامراست.نتیجة 
بی

هایالنگاژنقشیدرجهاولمییابد .


ازالنگاژودرفعالیت
برایآنقائلاند،دربازنماییوتصورما

سنتاً
درحالیکهدرنگاهسنتی،

جامعهرادربرمیگیرد ،

دیگرنشانهآناستکهکلیتیازپارادایمهاستکههمة 

خصیصة 
میداند ،اعتقاد به
نظریة نشانه فقط یک الگوی زبانشناسی است ،زیرا این نگاه مقوالت خِرَد رانامتجانس  
کارزبانشناسانباشد،

سببمیشودکهالنگاژ،ازلحاظفنی ،

نامتجانسبودنِمقوالتخِرَدخودﹾ معلولنشانهاستو

ادبیات کار ادیبان ،و فلسفه کار متخصصان فلسفه ،که خودش باز تخصصهایی دارد:اخالق ،زیباشناسی،
معرفتشناسی،فلسفهسیاسی ...

هاییکه ،بهپیرویازهورکهایمرومکتبفرانکفورت،
نظریه 

موضعیاند ،

نظریههای

خالصه،رشتههایدانشگاهیما

منزلهنظریهایکهکلیترادربرمیگیرد ،باآندرتعارض

تواننظریههای سنتینامیدشان،ونظریة انتقادی  
به


می
است .
بیدرنگاینگفته
ازهمیندیدگاهاستکهمنمیگویمبدوننظریهالنگاژ،نظریةانتقادیوجودندارد.نتیجة 

دقیقاً
آناستکهمکتبفرانکفورتهمدرچارچوبِسنتباقیماندهاست،چوننظریة النگاژنیست،نظریةالنگاژندارد.
زیراوظیفة یکنظریة انتقادیالنگاژتفکردربارۀ تعامل (،Wechselwirkungاینهمکلمهایدیگرازهومبولت)
تفکریکهسببمیشودقلمروبوطیقا،بسیفراترازبازشناختنکارادبیات،

میانالنگاژ،شعر،اخالقوسیاستاست،
بهگسترۀجامعهباشد .
همدرآنواحد :


ایازششپارادایم،آن

مجموعه
مجموعهایمنسجماست.

نشانة
-

الگویزبانشناختی،وبراساساینالگو ،


-

الگوییانسانشناختی:تقسیمجانوجسم،ظاهرِعبارتوروحعبارت،صداونوشته؛ 


-

گراییونامگرایی،کهفرهنگماآنرابهمنطق

الگوییفلسفی:تقسیم–تضادمیانالفاظواشیا،ومسألة 
واقع
اماجایآنداردکهآنراازویترینقرونوسطاییومنطقیاشبیرون

وبهقرونوسطامنحصرکردهاست،
آوریموواردپهنةاخالقوسیاستکنیم .

-

الگویی الهیاتی،کهمثلآنچندالگویدیگرهمهشمولنیست ،بلکهالگوییفرهنگیست کهجهانیشده
است:جداییعهدعتیقوعهدجدید .

-

الگویی اجتماعی ،جفت متعارض فرد و جامعه ،که در آن امر فردی یا بهواسطة امر فرهنگی و در امر
شناسانوانسانشناسانیمثللوییدومن(،)Louis Dumontبه


ت،یا،درنگاهجامعه
فرهنگیمحوشدهاس
دلیلفردمحوریولذتطلبی،باامرفرهنگیدرمنازعهوحتیویرانگرامراجتماعیاست .


-

و باالخره الگوی سیاسی،که اقلیت و اکثریت را در مقابل هم قرار میدهد و آن را معضل حلناشدنی
میداند .
دموکراسی 

کلیتاینمجموعهاستکهنشانهرامیسازد،ورابطةقدیمیمیانزبانمبدأوزبانمقصدﹾبازتولیدهمینکلیتاست .
ترجمهایکهتصور

تحتاللفظی ،
براساساینرابطة قدیمی ،توجهبهزبانمبدأ توجهبهصورتاست ،همانترجمة 
میرودمناسبشعراست.انگارواحدشعرکلمهاست،درحالیکهکلمهواحدزباناستنهواحدشعر.اماترجمةرایج،

مصلحتگرا،اساساًمعطوفاستبهزبانمقصد،بهجانبمحتوا.اینهمانجفتیستکهیکسرآنوفاداری

ترجمة
وسردیگرآنوفاداریبهزبانمقصداست،وتبعاتآنرامیشناسیم :وفاداریبهزبانمقصد یعنی

بهزبانمبدأ 
زیراهدفآناستکهتفاوتهایزبانی ،تاریخی وفرهنگیبامتناصلیناپدید

محوشدنِ مترجم وشفافیّتمتن ،
شود.انگارمتندروبرایزبانمقصدنوشتهشدهبودهاست .
امریکهبهخوبینشانمیدهدکهدرزمینةترجمةمتوندینیهمترجمةرایجدنبالجلبمشتریاست .

مسألة نظریمسلماً آننیستکهمنکروجودزبانمبدأ ومقصددرترجمهشویم ،بلکهمسأله آناستکهطرحاین
چنینی مسأله کاری باطل است  ،زیرا بردیدگاهی استوار است که جز مفهوم زبان و مفهوم نشانه مفهوم دیگری
نمیشناسد .

دیدگاهتغییرمیکند،ونتیجهنیز .

امااگربهگفتارفکرکنیم،ونهبهزبان،مسألهجابجامیشود،
ایبسیارسادهمیتوانخالصهکرد:هویترادربرابرغیریتقرارندهیم،زبانیرادربرابرزبان


هارادرگفته
همة 
این
ثیریکهمتنبرزبانخودمیگذارد،تأثیریکهفقطمتناستکهبرزبان

دیگرقرارندهیم،بلکهگوشبسپاریمبهتأ
میگذارد .


( )۸
نامههایاروپاییهنوزافالطوناستکهتفکرریتمرا
لغت 
اروپافرهنگالنگاژخودرابرپایةیونانبناکرد.درهمة 
برخالفنظرارسطوکهمیگفت«:اوزاناجزاء

کهریتمرابهوزنتقلیلمیدهد،

شکلمیدهد:تعریفیمبتنیبروزن،

ریتماند».


شمولشد،تفکریکه


جهان
انگاریهایش ،


دوگانه
بازنماییالنگاژبانشانهرامدیونتفکریونانباستانیمکه ،باسلسلة 
کهنشانهراجایگاهسبکمیداند،کهنشانهرا


تفکری
صرفاً مبتنیبردوپارگیبود ،تفکرصداومعنا ،شکلومحتوا ،
جایگاههرمنوتیکمیداند.اروپایعنینشانه.

بلکهسرشتوحقیقتالنگاژتلقیمیشود .اماازدیدگاه

دراینفرهنگ ،نشانهنهیکیازتصوراتممکنازالنگاژ ،
یکپارگی
دیدگاهیکپارگی ،

دیگری(وبهقولسوسورمادربارۀالنگاژچیزیجزدیدگاهنداریم)،ازدیدگاهدیگری،
یکپارگی معناشناسی متسلسل ،نشانه فقط یکی از تصورات ممکن است،
بدن ـ النگاژ ،ریتم ـ نحو ـ عروض  ،
بنابرایننمیگذاردآنراترجمهکنیم .

کندونمیگذاردبهآنبیندیشیم.


پارگیراازنظرپنهانمی

کهیک

تصوری
(بهحدیکه

هاستحرفاولرامیزند 


چونآنتصوریکهقرن
ترجمهای مستلزمتصوریازالنگاژاست .

زیراهر
تنهاتصوریستکهازلحاظفرهنگیبرایمامأنوساستودانشعلومالنگاژ،کهتماماًدردلنشانهجایدارد،نیز

بهآناستحکاممیبخشد)تصورنشانهاست،پسترجمةمتعارفترجمةنشانهاست .

کهتفکرچیزیراابداعمیکند،شعر،اثرادبی،اثرفلسفی(کهالبتهباگفتاردربارۀشعرواثرادبیو

امابهمحضآ 
ن
زیرااثرتحولیکشکلالنگاژبهواسطة

پارگیرابهکرسیمینشاند ،


آناثردیدگاهیک
اثرفلسفیتفاوتدارد) ،
یکشکلزندگیوتحولیکشکلزندگیبهواسطةیکشکلالنگاژاست.پسترجمهبراساسنشانهدربخشیاز

وجودِخودناترجمهاست،امحاگراست.
بنابراین،وظیفه،ودشواری،پیشِ رویماتغییردادنِ تصورموجودازالنگاژاست ،نقدکردنِ نشانهباتوسلبهشعر
است.
امردینیکهخود

نقطهآغازینآنراجفتآتنواورشلیممیدانیم(آتن:فلسفهوعلم،اورشلیم :

دراروپاییکهسنتاً 

سنتهایآکادمیکبهاین سنتهاامکان
دوپارهشده است :یونانیـعبری) ،طرفهآن استکه همانانبوهبودنِ  
کهدرسامانریتمآیههایکتاب


ظرفیتی
هایفرهنگیراپنهانمیکنند ،


ندکهظرفیتتحولکلیشه
میدهدپنهانکن

آنکه کسی به آن گوش دهد .زیرا این سامان ،سامان یکپارگی در النگاژ است .و گوش
مقدس حضور دارد بی 
فرادادنبهآنترجمهـنشانهرابهترجمهـشعرتکاملمیدهد .

این وظیفهای است که امروز پیشِ روی ما قرار دارد ،وظیفة فکر کردن و عمل کردن در تاریخِ تفکرِ اروپا از
حالازهمپاشاند .

النگاژ،فکرکردنبهآنچهاروپاراساختودرعین
مثالی ،مثالیزیبا،دراینزمینه،گفتهباختیندرکتابشدربارۀ رابلهاست،درخصوصترجمة لیوبیموفازرابلهدر
میتوان گفت که خوانندۀ روسی
سال  ،۰۰۹۰هرچند تحلیل نشده است .دوست دارم این جمالت را نقل کنم « :
اشرامیشنود،اگرچهرابلهازقرنهجدهم

نخستینباراستکهصدای 
خنده

نخستینباراستکهرابلهرامیخواند،


هافقطچکیدههاییجداجدابود،وهیچمترجمیبهبرگردانتازگیوغنایزبان


آنترجمه
بهروسیترجمهشدهبود،
فتندرابلهترجمهناپذیراست

تاآنجاکهگ
غایتدشوارمینمود .


اینکاریبه
وسبکرابله،حتیاندکی،نائلنشدهبود.
[…]  بههمیندلیلاستکه،درمیانبزرگانادبیاتجهان،رابلهتنهاکسیبودکهواردفرهنگروسیشدهبود،که
ایننقیصهای

(آنچنانکهشکسپیر،سروانتس،ودیگرانراکرد).
اینفرهنگآنرادروجودخودجذبنکردهبود 

بزرگ بود ،زیرا رابله  باب  عالم عظیم فرهنگ هزلآمیز عامیانه را بر ما میگشاید .اکنون ،بهلطفِ ترجمة
تحسینبرانگیز لیوبیموف که بهطرزی چشمگیر با اصل مطابق است ،میتوان گفت که رابله شروع کرده است به

ناپذیروعمیقاش


باهمانذوقپایان
باهمانگستاخیتقلیدناپذیرش ،

روسیسخنگوید،باهمانلحنخودمانیاش،

اهمیتاینرخدادهرچهبگوییمزیادهنگفتهایم»[]1

درهزل.دربارۀ
ماندلشتاممیگفتدرشعرهمیشه

مثالرابهدلیلارزشتمثیلیاش آوردم ،تمثیلجنگشعرعلیهنشانه .

من این 
نهفقطدرآیههای کتاب

جنگزبان،کهجنگترجمهنیزازهماننشأتمیگیرد .

جنگاست .وپیشازهرجنگی ،
مقدس.همیشهپاینشانهوشعردرمیاناست.پایجنگشان .
در وضعیت فعلی،نخستین چیزی که مشاهده میکنیم آن است که فرمانروایی نشانه مشکالتی درپی دارد که همة
هابهیکسانموضوعتفکرقرارنگرفتهاند .


آن
بهزباندیگرتعریفمیکنند .تعریفیابتدایی،تعریفسلیمعقالن؛بدونترجمه،همة

ترجمهراگذرازیکزبان 
فرهنگها درخود فرو میرفتند .اما ترجمه ـ زبان فراموش میکند که ترجمه فقط ترجمه گفتار است .وقتی در

هدفمانگذرازیکغیریتبههویتخودماناست ،وغیریتوهویترادرمقابلهم

میاندیشیم ،
چارچوبزبان  
آید.پسبایدپیامشان


غیریتپدیدمی
دهندکههویتفقطبهواسطة


نشانمی
درحالیکهشعر،وهنر،

قرارمیدهیم.

رابهگوشرساند.
ترجمهـنشانهآنچهراکهترجمهبایدبهگوشبرساندمحومیکند.اروپادراینمیانوضعیتیخاصدارد،زیراتنها

دیگرانمتونبنیانگذارفرهنگ خودرا فقط ازطریقترجمة (یونانی

قارهفرهنگیایاستکهبه جزمتخصصان،
میشناسند.
باستان،عبریکتابمقدس) 

برنامهریزیشده بهدست فرهنگ مسیحی ،را نیز در این میان از یاد نبریم که سبب شده است تعداد

بیفرهنگی ،

کهتصورمیکنندکتابمقدسبه


شمارباشد،کسانی

دانندکتابمقدسبهچهزبانینوشتهشدهاستبی

کهنمی

کسانی
آرامییایونانینوشتهشدهاست.فقطچندقطعهبهزبانآرامیاست .

[1].MikhaïlBakhtine,L'Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au MoyenÂge et sous la
Renaissance,Gallimard,1970,p.147.

کاریکهترجمهبایدانجامدهد،استکهاروپارابنیادنهادهاست .نقطة عزیمت،

پس،اینترجمه،وفراموشکردنِ 

نچهراکهاینفراموشیپنهانمیکند.

نقطةشروعدوبارهتفکر،اینفراموشیاست،وآ
این فراموشی شعر را پنهان میکند ،و فراموشیِ شعر تفکرِ سوژه را پنهان میکند ،پنهان میکند که سوژه مسألة
هاراتغییرمیدهد،


اخالقیاتاست،کهشعرکنشیاخالقیاست.واگرشعرکنشیاخالقیاستدراینمعناکهسوژه
و بدون آن شعر نیست بلکه شعربافی است ،پس شعر یک کنش سیاسی نیز هست (مثل  مایاکوفسکی که در
دانست،شعرعاشقانهمیگفت)،شعرکنشیسیاسیهمهست


ایکهشعرعاشقانهراانحطاطبورژواییمی

شوروی
زیراسوژهعمیقاًاجتماعی،وبنابراینتماماًسیاسیاست.
آنچهدرمیاناستکلیتتصوریستکهازالنگاژداریم،برایهمة جامعه .زیرادوپارگیِ درونیِ نشانهدردوپارگیِ

میانفردوجامعهداریمتداوممییابد.ونظریةالنگاژ،یعنیتعاملالنگاژـشعرـاخالقیاتـ

تصوراتیکهازمناسباتِ

تهاست،همانطورکههرتصوریازالنگاژ،

ایبهتصوریکهازالنگاژداردوابس

نشانمیدهدکههرجامعه

سیاست ،
چهعیانکندوچهپنهان،حاملتصورشازجامعهاست.
دراینجاهممثالیرامیتوانذکرکردکهحکم

آنچهدرمیاناست،آنچهبیشازهمهدرمخاطرهاست،سوژهاست.
زیرااودراینجادرجایگاهشاعراست

غازنوشتهاش«دولتوریتم».

تمثیلرادارد،گفتهماندلشتامدر۰۰٢۵درسرآ
سوژهبهواسطةشاعربودنش .

کهسخنمیگوید،براساسآگاهیبهمسألة
ماندلشتام مینویسد« :با سازماندادن به جامعه،با ارتقا دادنِ آن از وضعیت هرجومرج به بنای یک موجود
بیشکل،
انسانریختنایافته  ،

فراموشمیکنیمکهشخصاستکهبایدپیشازهرچیزسامانیابد .

سازمانیافته ،

آموزشما،آنگونهکهدولتجوانمادرقالب

بزرگتریندشمنجامعهاست .درعمق ،همة 

شخصساماننایافته 

کمیساریایآموزشخلقبرداشتمیکند ،ساماندادنبهشخصاست .آموزشاجتماعیسنتزانسانوجامعهرادر

جمعگرایی پیش از جمع آمده است .اگر آموزش
جمع فراهم  میآورد .جمع هنوز وجود ندارد ،باید زاده شود  .
کهماراتهدیدمیکندآناستکهبدونوجودجمع،جمعگراباشیم[.]1


خطری
اجتماعیبهیاریآننشتابد،
مطرحمیکند،مسألهایشاعرانهـاخالقیـسیاسی،

زیرامسألهایمهمرا

الزممیدانستمایناخطارشاعررانقلکنم،

همانطورکهپایاروپا.بسی

اگرچهحرفیازترجمهبهمیاننمیآورد،اماپایترجمهنیزدراینپیششرطگیراست.

بعدترازسالهای۰۰٢۵ومارکسیسمدولتی.


[1].Ossip Mandelstam,"Gossoudarstvoiritm"(L'État et le rythme),SobranieSotchinenij,Collected Works in three
volumes,ed.byG.P.Struve and B.A Filipoff,vol.three,EssaysLetters,NewYork,Inter-Language Literary
Associates,1969,p.123.
منازمتنروسیترجمهکردهام .


ذاتساختن از چیزها ،و
واقعگرایی ذوات  ،
زیرا مسألهای که ماندلشتام مطرح میکند مسألة منازعه دائمی میان  
گراییافراد،نامگراییآثاراست .


نام
نشناختیاست،مقوماروپاست ،بههمانحدکه
سرتاپایتفکراروپاییدرگیراینمسألهاست.اینمسألهکلیتیانسا 
تصورخاصیازالنگاژمقومِفرهنگاروپاست.بنابرایناینمسألهبرتفکروعملشاعروعملترجمهتأثیردارد .
اروپا و ترجمه را باید در رابطه با یکدیگر موضوع تفکر دوباره قرار داد.بعداً خواهیم دید که ترجمه از اروپا چه
ساختهاست.
بایدترجمهرادیگرصرفاًفعالیتیدرجهتانتقالمعنانبینیم ،بلکهآنراانکشافنظریةالنگاژیببینیمکهدرکُنش
ترجمه مضمر است و مورد تفکر قرار نگرفته است .نظریةالنگاژ در معنای تعاملی میان النگاژ -شعر ـ اخالق ـ
کوچکترینتصوریازآنندارد.فیلسوفانهمندارند.

کهزبانشناسی(حتیبانامجدید«علمالنگاژ»)


سیاست.چیزی
بنابراینبرایآنکهاخالقوسیاسترادرپیوندباهم ،ازطریقشعر،موردتفکرقراردهیم،

ادیبانازآنهمکمتر.

نظریة النگاژ امریضروریاست.ضروری،نیزبرایتفکردربارۀ اروپا .تفکردربارۀ اروپاازطریقشعر .اگرچهاین
گفتهبهچشمکوچکاندیشانِسیاستدیوانگیبنماید .

بهمنزلهجایگاه
برایآنکهبهسوژهازطریقکثرتبیندیشیم،و به کثرتازطریقسوژه .برایآنکهدربارۀاروپا  ،

اینتفکر،فکرکنیم.
باتقلیلدادنِ زبانبهارتباطات،کهبسترجهانشمولشدنِ زبان

،مقابلهباانهدامکثرتزبانها ،مقابله

بهاینترتیب
اززبانها،ازهرزبانخاص،دفاعکنیم،

انگلیسیاست،بخشیازنظریةالنگاژاست.برایدفاعاززبانهاالزمنیست،
بایدابتداًازنظریةانتقادیالنگاژدفاعکنیم .
تاریخمند کردنِ عمیق ارزشها،

این امر مستلزم تفکریست که به تاریخیّت عمیق ارزشها اعتقاد دارد ،به 
بهکار
کهبهکاربرقراریارتباطبیاید ،


النگاژپیشازآن
کالمبنونیسترابهیادآوریم«:

گراییایعمیقاًتاریخی.


انسان
میآید»[ .]1تاریخیّتِ عمیقِ زندگیِ هرفرددروازطریقزبانش .پسبایدفکرکنیمکهسخنگفتنﹾ
زندگیکردن 
یک کنش اخالقی است ،و زبانها در وهله اول ابزار ارتباطات نیستند ،بلکه پیش از هر چیز ابزار و شیوۀ زندگی
کردناند .



[1]. Émile Benveniste,"la forme et le sens dans le langage"(1996),dans Problèmes de linguistique générale
II,Gallimard,1974,p.217.





ترینحالت،فرایندایجادنقاطهمارزبازبانمبدأدرمتنزبانمقصداست.اساساً


فرایندترجمه،درکلی
پذیرنیست،یاترجمةآنبیمعناومهملبهنظر


ارزی.آنچهترجمه

چیزینیستجزقابلیتایجادهم
ترجمهپذیری»

«
محضباقیمیماند.امارسالتمترجمبیشاز

ارزینداردوهمچناندرحکمیک«تفاوت»

میرسد،عمالًمعادلو 
هم

یافتنبرایترجمهبایداز


عنوانشرطاساسیصالحیت
ارزیهاباشد(چیزیکههرمترجمیبه
کهدرکویافتنهم 


آن
هتفاوتهامیسرنیست.درواقع،مترجم

است.ایجادهمارزیجزازراهرجوعب

تفاوتها»

آنبهرهمندباشد)فهم«

بایدعالوهبردرکصحیحواژگانموجوددرمتندرحالترجمه،اشرافنسبیداشتهباشدبهواژگانوقواعدیکه
در متن اثری از آنها نیست اما تأثیرشان در فرم و محتوای آن انکارنشدنی است .درست است که بهلحاظ
توانبهلحاظفرهنگی


نسبیمیانمتنمبدأومتنمقصدوجودداشتهباشداماهرگزنمی
شناختیبایدهمارزی 


زبان
ایکاملوبینقصنیست،وحتیبهترین


رو،هیچترجمه

ارزیقائلشد.ازهمین

بینایندودنیایسراپامتفاوتهم
ترجمهشده از آنها غفلت شده.

ترجمهها نیز جا برای بهترشدن دارند .همواره میتوان نکاتی یافت که در متن 

کاررفتهدرمتنترجمهشدهپیشنهادکرد.اماآنتفاوتیکه


هایبه

جایمعادل

هایدیگریبه

توانپیوستهمعادل

می
کندهمیشهردپاهاییدرترجمهبرجایمیگذاردکهمانعازهضمو


دنیایزبانمبدأراازدنیایزبانمقصدجدامی
جذب زبان و فرهنگ بیگانه میشود .از اینرو ،شناسایی و مرزبندی «تفاوت»« ،هویت» و «غیاب» از جمله
استراتژیهای اصلی هر مترجمی است .بدینترتیب ،در فرایند ترجمه (و همچنین در کشور ما ،فرایند تألیف) ما

گاهبایکفرایندخطیوسادۀترجمةتحتالفظیمتونوانتقالمحتواومفاهیمازیکزبانبهزباندیگرنیستیم،


هیچ
الیهوتودرتومواجهیمکهخصلتیزمانمندوحلقویدارد،بدینمعناکهمترجمهموارهدرحال

بلکهبافرایندیالیه 
به

رو،مترجمهموارهدرگیریکتنشریشهای


ترجمةدوبارهودوبارۀترجمةخویشازمتونزبانمقصداست.ازهمین
است .
بهگفتةجورجاشتاینر،حرفةمترجمحرفهایعمیقاًمبهمودوپهلواست.ازیکسو،مترجمتحتتأثیرقاعدۀ


االمکانمتناصلیراموبهمودرقالبمتنترجمهشدهکپیکندوبهتعبیری،متن


کوشدتاحتی

وفاداریبهمتنمی
ییمخاطبانمتنمقصدقادرمیشوندهمانتجربةمواجهةخوانندگان

مبدأراطوریبهمتنمقصدمنتقلسازدکهگو
فرهنگ بیگانه با متن مبدأ و نویسندۀ آن را ،درست به همان سیاقیکه در فرهنگ بیگانه تجربه میشود ،از سر
آنجاکهتالشبرایحذفحضور سنگین«دیگری»و سایةپررنگ«تفاوت»(کهاصالتمتن
بگذرانند.در واقع،از  

همینرومترجمبایدمواجههبااین«غیریت»و

اساساًمتکیبداناست)درمتنمبدأنهممکناستونهمطلوب،واز
«دیگری»  را به بهترین نحو تسهیل کند .اما از سوی دیگر ،مترجم همواره درگیر این بیم و گمان است که مبادا
مواجهةخوانندگانمتنترجمهشدهبا«دیگری»شودومتناصلی

وفاداریمطلقبهمتناصلیباعثازدسترفتننَفْس

محضباقیبماندوبیگانگیآنتاحدیباشدکهامکانشکلیگیریهرنوعدرکیرااز

صرفاً درشکلیک«تفاوت»
تفاوتهاوبهیکمعنا«،بومیساختن»متنْخودرادر

همارزسازی»
خوانندهسلبکند.بدینسان،تالشمترجمبرای« 

دهدومترجمراوادارمیسازدتانویسندهمتنراعمالً وارددنیایفرهنگیو


هیأتنوعیسازشومصالحهنشانمی
آشنایخوانندگانزبانمقصدسازدومیانآنهاآشتیبرقرارکند .

ایدیگربیانمیکندوازدلآندواستراتژیکلیبرایترجمة


شالیرماخرهمینابهامودوپهلوییرابهشیوه

کشد،توگوییمترجمناگزیربایددستبهانتخابیسرنوشتسازبزندونهایتاًیکاستراتژیرا


متونبیگانهبیرونمی
برایترجمهبرگزیند.همه چیزوابستهبههمینانتخابحیاتیاستومعناواهمیتمتنبستهبهانتخابهرکداماز

می تواندتغییرکند.استراتژیاولبهطورکلیایناستکهنویسندهراازچارچوبوزمینةزبانو
ایناستراتژیها  

فرهنگ بیگانه و «خارجی» جدا کنیم و او را به دنیای آشنای فرهنگ خودی بیاوریم و اسباب مواجهة نویسنده با
خوانندهراسرانجامدرهمینزمینةفرهنگیوتاریخیبومیمهیاسازیم.دراینصورت،مترجمبایدهمةهمتخود
هاوحفرههایناشیاز


اندازتولیدکندکههمةشکاف

،وبدونسکتهودست
یکدست»
رابهکاربنددتامتنی«روان» «،
ارزشهای فرهنگی

بیرونگذاشتن» 

ورود «امر خارجی» در آن پر و مسدود شده است .البته اینها همه به قیمت «
هاتولیدشدهاست.دراینجا،امکانتفکربههرنوعآلترناتیو


گیردکهمتناصلیدرآن

ایطیصورتمی
دیگریوشر
شودواولویتفرهنگخودیبههرقیمتیخودراتحمیلمیکند.دراستراتژی


اجتماعیوسیاسینادیدهگرفتهمی
سیاسیرامیبندندوعازمفرهنگبیگانه

دوم،اینخوانندگاناندکهبه همتمترجم بارسفریتاریخی-فرهنگی-

میشوند تا در همان دیار بیگانه نزد نویسنده روند .بدینترتیب ،مترجم رفتهرفته مقدمات آشنایی خوانندگان با

رافراهممیآوردتابتوانندبدونهرگونهترسیازمواجههبا«امرخارجی»و«دیگری»آنرادرچارچوب

«دیگری»
فرهنگ بیگ انه و با مختصات همان فرهنگ تجربه و درونی کنند .خود شالیرماخر استراتژی دوم را موثرتر و
متنمعرفیمیکند.بایدبهخاطرداشتکه

بیگانهسازی»

معنادارترمیداندوآنراتحتعنوان«خارجیسازی»یا«

وجهبهمعنایرازآلودکردنترجمهبهواسطةسرریز«غیریت»موجوددرمتناصلی،یا

انتخابایناستراتژیبه 
هیچ

توجهیبهفرهنگخوانندهوامثالهمنیست(چیزیکهدروضعیتکنونیترجمهدرایرانرفتهرفتهبهامریمسلط


بی
درکساختهاست).درهمینشیوۀمواجههباترجمهمیتوان


هارانفوذناپذیروغیرقابل

بدلشدهوبسیاریازترجمه
اند.مسالهاینجااستکهدر

ونسبتابی 
نقص

ضمامیترجمههایی را نشاندادکهکامالً «قابلفهم»«،دقیق»

بهنحوان

بودنوطبیعیبودن


اندوناخواستهمخلروان

هایموجوددرمتناصلیانتقالیافته

هاوشکاف

هاگسست

همیننمونه
طورناخودآگاهبرمالمیسازند.در


میوآشنایخودیرابه
شوندوازاینروفرایندحکوثبتفرهنگبو


ترجمهمی

برخی از همین ترجمهها مترجم میکوشد با نوشتن مقدمه و هشدار و توضیح  به خواننده در مورد غرابتها و
هایگاهوبیگاهدرمتنبهشکلآوردنپانویسهایمختلفوثبتواژۀ


هایسبکیمتناصلیوبادخالت

ویژگی
روبهرویمعادلانتخابشدهبرایترجمهومواردیازاینقبیلاولویت«دیگری»و«امربیگانه»رادرمدنظر
اصلی  
قراردهد.درواقع،اینشیوۀترجمهمنافاتیباترجمةروانوبیسکتهندارد،اماسختمخالفایدئولوژیترجمة
اوسلیسعامدانهبردرزوترکهایمتناصلیسرپوش

روانوطبیعیوشیوااست.درایدئولوژیترجمههایشیو

گیردتااساساهیچمواجههایبا«دیگری»میسر

گذاشتهمیشودو«امربیگانهوخارجی»عمالًخارجازمتنقرارمی

نشود .
بیگانهسازی» در ترجمه میتواند آگاهانه یک عمل فرهنگی و سیاسی مخالفخوان باشد .ترجمه

استراتژی «
هایفرهنگیوسیاسیحاشیهایو


هایزبانیمسلطوایجادقرابتباارزش

ندادنبهگفتارهاوارزش

تواندباتن

می
شاندربرابرارزشهایمسلطازدایرۀفرهنگرسمیو


واسطةمقاومت
هایبیگانهایکهبه


جملهفرهنگ
محذوف(من
ترتیب،متونترجمهشده


اشدنبالکند.بدین

تراتژیمذکورراتانهایتمنطقی
گفتارحاکمبیرونگذاشتهشدهاند)اس
سیاسیجدید،موضعیانتقادیدربرابرایدئولوژیهایمسلطاتخاذ

توانندباشکلدهیبهیکفرماسیونفرهنگی-


می
کنند .
بانگاهبهوضعیتتاریخیترجمهدرکشورخودمان،عمالً،میتوانیماستلزاماتوپیامدهایفرهنگیوسیاسی
هایفوقرادریابیم.هردویاینراهکارهایترجمه،باتوجهبهشرایطتاریخیوسیاسی


انتخابهریکازاستراتژی
اندبرایدئولوژی هایمتفاوتیکهپیامدهاییمختلفیبرایفرهنگوتفکروعملمادربردارند.دربحثما


ما،مبتنی
سازیها،مسالة

هایفنیترجمهدردوراهکارمذکور،نحوۀمعادل


کاری

زدرگیرشدنباموضوعاتیچونریزه
عامدانها
جاآثارتألیفینیزشأنترجمهرادارند،یادستکم

نحوودستورزبان،ونظایراینهاپرهیزشدهاست،زیرادر  
این
میتوانند داشته باشند .تألیف در بستر تاریخی شرایط ما بیتوجه به وضعیت کلی ترجمه و نحوۀ مواجهة مولف با

هایحاشیهای وبیگانهعمالربط ومعنای خودرا ازدستمیدهد.مااساساًفُرمهایجدیدزبانفارسی و


فرهنگ
هایزبانیتازهومدرنخودرادستکمدریکقرناخیرمدیونعملترجمهورویاروییباامربیگانهایم .


تجربه
توانتاریخادبیاتمدرندرایرانرانیزتاریخترجمهنامید.درواقع،نخستینداستاننویس


ازاینمنظر،می

مدرنایران،صادقهدایت ،و نخستینشاعرمدرن ایران،نیمایوشیج(،کهتجربةزبانیمارا ازبیخوبن دگرگون
نویسانوشاعرانبلندآوازۀفرانسهزبان(و


یاتفرانسویوبهتأسیازرمان
ساختند)ابتداتحتتأثیرفرهنگوادب
کتبترجمه شدهبهفرانسوی)آثاریازنویسندگانغربیراترجمهکردندودرقدمبعدیکوشیدندبرایاینفرم

تازۀزبانیمحتواییدرخور بیابند.همة ایدههاو مفاهیمظاهراًبکرونوآوریهای خالقانة نویسندگانیچونصادق
هدایتدرپرتومواجهةذهنیوعینیایشانبافرهنگیبیگانهوزبانیخارجیمعنامییابدکهدربطنخویشحاوی

تاریخوفرهنگیبهدرازایخودتاریخاست،زبانوفرهنگیکهغناوپویاییاشمحصولچندینقرنتحولوتوسعة

هایتازهوبدیعدرادبیاتایرانمیبایستترجمةذهنیخویشازفرهنگ


لقفرم
مداومتاریخیاست.آنهابرایخ

غربی را کراراً بازترجمه کنند تا زبانی برای بیان تجربههای غریب و منحصربهفرد جامعة مدرن ایران ـــ که در
هایمدرنیتهدستوپامیزدـــبیابند .


حاشیه
ایرانعالوهبرآنکهمحتاجدرگیریپیگیرومطالعةهمهجانبةمتونادبیوفلسفی

بدینسان،تفکروترجمهدر
مندانوطنی،ازشروعتفکرفلسفیدریونانباستانگرفتهتاتازهترین


غربیاست(کهبرطبقدعویبرخیاندیش
شود)نیازمندرجوعمکرربهآثارتألیفیوترجمهایایرانیدردورانپیشین


دستاوردهایفکریغربراشاملمی
رفتهسنتهایفکریزندهمجالظهوربیابند.در

است،تااساساًترجمهبتوانددربستریتاریخیرشدبیابدورفته
ماند،زیراایدههاومفاهیمبدونپیوندبا


شدهبهپرتابتیردرتاریکیمی

غیراینصورت،هراثرتألیفیوترجمه
معناییمیشوندکه بستهبهسلیقةشخصی


سروتهوبی

شانبدلبهمحتواهایفکریبی
ریشههایتاریخیح 
قیقی

گیرندوقالبعوضمیکنند.خطایبنیادیوبزرگمترجمایناستکهسعیدر

افرادْپیوستهرنگیتازهبهخودمی
بخشیبهوضعیتیداشتهباشدکهتجربةزبانیخوداودرآنرخمیدهد.درعوض،اوبایداجازهدهدکهبنیان


ثبات
هایهمارهتازهتردر


دچارشوکوتغییرشود.گشودنافق
زبانخوداوبهواسطةمواجههبا«امربیگانه»و«دیگری»
هایدرونیکردن«امربیگانه»،خودراهم


هایسنتیگفتارهایترجمهواستراتژی

جوبرایبدیل
زبانبومیوجست
تونمختلفبرایترجمهوهمدرخودفرایندترجمهنشانمیدهد.مترجمبایدآگاهباشدکهانتخاب

درانتخابم
یکاثرخاصبرایترجمهممکناستانحرافیدرمسیرتاریخیمواجههباآثاربیگانهایجادکند .
مسأله در اینجا صرفاً «بینامتنیت» ،اولویت تفسیر و امکان بیپایان تفسیر متن اصلی و ترجمهشده نیست.
شناختنعملترجمهبهعنوانتجربةنویسندگیوتصدیقمترجمدرمقامنویسندهاست.اگر


رسمیت

لهبرسربه
مسأ
بپذیریم که هر ترجمهای ،به یک معنا« ،بازنویسیِ» خشنِ متنِ اصلی است و مترجم بهناچار متن اصلی را
سیاقیدیگردرشرایطتاریخیوسیاسیخودتکرارمیکند،


تنتوسطنویسندهرابه
میشکندوتجربةنوشتنم
درهم 

باید گفت که مداخلة غیرمستقیم در وضعیت موجود و تأثیرگذاری بر کلیت ساحت تاریخی زبان مقصد و ایجاد
رونیکردن و
افقهای تازۀ زبانی برای خوانندگان متون ترجمهشده ،از استلزامات کار ترجمه است .فقط با د 

توانربطومعنایهراثرترجمهشدهرادروضعیتانضمامیترجمهآزمود .


خودآگاهیبهایناستلزاماتاستکهمی





( )۰
تالش این مقاله طرح این پرسش خواهد بود که آیا میتوان از دل ایدۀ رسالت مترجم بنیامین به نوعی
سیاستبرایترجمهاندیشید.بدیهیاستکهاینپرسش درمتنرویدادهایعرصةترجمهدرایرانموضوعیت
آنکه بخواهیم سرشت
مییابد .بههرحال ممکن است طرح این مسأله قدری کلی یا دلبخواهی بهنظر برسد امّا بی 

تجربیوآزمایشیایننوشتهراکتمانکنیم،بایددرنظربگیریمکهازجهتیطرحاینمسألهچندانهمدلبخواهی
نیست چراکه در مسیر پرداختن به مفهوم ترجمة بنیامینی از خالل کتاب االهیات ترجمة امید مهرگان موضوعیت
مییابد.نزدیکبههفتسالپیشمهرگانچاپاولکتاباالهیاتترجمهراروانةبازارکتابکردوحاالبعدازاین

تواندیدکهتفسیراوازمفهومترجمةتحتالفظیوتالش اوبرایبخشیدنصورتیانضمامیبه


وضوحمی
سال 
هابه

کهآنزمانهنوزبرایاو

اینمفهوموپیوندزدنایدۀ رسالتمترجم بهدرکیانضمامیوتاریخیازمقولةترجمه–
هاوسردرگمیها،بازهمیکیاز


زدگی

باوجودتمامشتاب
محسوبمیشد-

«یگانهشکلحقیقیتفکردرزمانةما»[]1
حسابمیآیدکهدررابطهباترجمهبهچاپرسیدهاست.االهیاتترجمه کتابکوچکِ


هاینظریبه

ترینمتن

مهم
ایاستکههردرخششوهرسقوطشقابلتأملاستومیتواندمسائلمهمیرادررابطهباترجمهو

بلندپروازانه
سیاستترجمهبرایماآشکارکند .
یفرهادپورآغازمیکندواینموضوعازدوجهتحائزاهمیتاست.اول

مهرگانکتابشراباتز«تفکر/ترجمه»
این کهشرحسیرتحولِدیالکتیکیِتزفرهادپوروتأکیدبراولویتبازگشتِتفکربهوضعیتانضمامی،درحکمنوعی

کتابینیستازیکمترجمجوانکهباجابهجاکردنو

اتژی،ازهمانآغازمعلوممیکندکهاالهیاتترجمه 

استر
طوالنیکردنجمالتِمتنیکهیکسالپیشترجمهکرده،نوشتهشدهباشد.بلکهاینکتاب،ترجمهرادرپیوندبا
وضعیتانضمامیِتفکرازنظرمیگذراندوحاملطرحمسألهای است.ازجهتیدیگر،پرداختنبهتز«تفکر/ترجمه»
به شکلی غیرمستقیم و جنبی ،این کتاب را همراه با کتابهای دیگری که مهرگان بهچاپ رسانده بود –که
ترینشان ترجمههایی بودند که با همکاری فرهادپور بهانجام رسانده بود -پیوند میزد به قسمی خودآگاهیِ
مهم 

رووقتیدستآخرپساز


آمد.ازاین

دستمی
تاریخیکهاز متندرگیریعملیوگروهیباتز«تفکر/ترجمه» 
به
پارههایفکر(فلسفهوسیاست)،نشرطرحنو،تهران ۰۸۳۳،
[.]1مرادفرهادپور ،

مقدمهای نهچندان کوتاه ،مهرگان مسألة فراتر رفتن از سیاستِ ترجمة فرهادپور را پیش میکشد موضوع بهنظر

میداندکجایتاریخایستادهاست،
سنجیدهوآگاهانهمیرسد.بهنظرمیرسدنویسندهومترجمجوانیکهخوب  

می خواهداززمینهوافقوضعیتمسلطفراتربرودوپرسشیتازهراطرحکند.مهرگانپسازشرحتماموکمالتز

«تفکر/ترجمه» و روشن کردن اهمیت و دستاوردهای تاریخی آن مینویسد که در پس تمام ایدههای فرهادپور
ونتیجهمیگیردکهسیاستترجمة

راتشخیصداد


ریازفرهنگواعتمادبهپیشرفتآن
میتوانردّپاینوعیهوادا

فرهادپور،نهایتاًسیاستیمبتنیبرمفاهمهومعناداریاستوالجرمناظربهقلمرواهداف.مهرگاندرپیتغییراین
ستبرایطرحاینمسألهکهآیامیتوانازمفهومرسالتبنیامینیِمترجمبه


سیاستاستواالهیاتترجمهتالشی
نوعیسیاسترادیکالبرایترجمهرسید .
البتهشایددرادامهمعلومشودکهکتابآنقدرهاهمکهوانمودمیکندحرفیمطمئنبرایگفتننداشتهاستامّا

مانمیدهد.به


مندنشان

اشرابهشکلپرسشیارزش
آخردستهایخالی


ایناستکهدست
خوبیاالهیاتترجمه 
الفظیرابهمثابهسیاستیروشنوالبتهرادیکال


دهدترجمةتحت

طورکهوعدهمی

تواندآن

عبارتی،شایدکتابنمی
رسشهایکتاببکشاند .

کممیتوانداینناکامیرابهترازپ

برایترجمهصورتبندیکندامّادست


توانبهتحتالفظیتدرترجمهوفادارماند؟آیااصالً

ترجمةتحتالفظیحقیقتاًچیستوحدّآنکجاست؟تاکجامی

تحققپذیراستیااینبرایترجمهیکآرماناستیاتنهایکایدۀفلسفیاست؟ 

چیزیبهنام«ترجمةبنیامینی»

هامیگشایند


کنیمافقیکهاینپرسش

هاییوفاداربمانیمچراکهفکرمی

نپرسش
درمتنحاضرقصدداریمبهچنی
تنهابهلحاظنظریمی تواندقابلتأملباشد،بلکهبهلحاظتاریخیوسیاسینیزطرحاینمسألهچندانبیارتباطبا


نه
وهبرتماممرضهاییکهداشت-

خصوصحاالکهپیکرنیمهجانتفکر–عال


وضعیتانضمامیترجمهوتفکرنیست.به
همرنجمیبرد .

بهشیوۀتحتالفظی»

گیرترجمه«


بهشکلیجانکاهداردازتبهمه
امّاپیشازچنینتأملیبایدروشنکنیمکهسیرتحلیلیاینمتنازدومسیراصلیمیگذرد.اولینمسیرازصفحات
اندرقسمتضمیمةکتاب،قولیازصالحنجفیراپیشمیکشد:

آغازمیشود.مهرگ

پایانیکتاباالهیاتترجمه 
الفظیبودنوکلمه بهکلمهراازنوتفسیرکرد»[.]1ماقصدداریماینقولراجدی

«احتماالًبایدخودمفهومتحت
بگیریم .از این رو تالشِ این مقاله بر این خواهد بود که در مسیر تفسیری جدید از ترجمة تحتالفظی ،افسونِ
کندمواضعیاستکهالجرمدرچنینمواجههای


رفتةاینعبارترابهآنبازگرداند.اماآنچهاهمیتپیدامی

دست

از
میشود .آیا ترجمة بنیامینی یا ترجمة تحتالفظی اصالً تحققپذیر است یا بهعبارتی رسالت
پیشرویمان پدیدار  

مترجمبنیامینتاکجابهکنشترجمهمربوطمیشود؟پاسخبهاینپرسش،ماراباسهدیدگاهعموماًرایجمواجه

خواهدساخت .
[.]1امیدمهرگان،االهیاتترجمه(والتربنیامینورسالتمترجم)،فرهنگصبا،تهران۰۸۳۳،

اولیایناستکهرسالتمترجمیکمتنتماماًفلسفیاستونهیکراهکارعملییاسیاسیبرایمترجمانآینده.از
اینرو تعابیر و توصیه های بنیامین در رسالت مترجم غیرقابل اجرا است و رسالت مترجم را نه در رابطه با کنش

ترجمهبلکهتنهابایددرراستایپروژۀفلسفی،سیاسیواالهیاتیبنیامینخواند .
دومین دیدگاه هم مثل اولی ،ترجمة بنیامینی یا  ترجمة تحتالفظی را ناممکن تلقی میکند اما رسالت مترجم را
خواند.بهعبارتیازاینمنظر،ترجمةتحتالفظیبهشکلعملیناممکناستامّادر


ارتباطباکنشترجمهنمی

بی
گرمیتوانگفتهرترجمة

بخشد.بهزباندی

آلوتحققناپذیربههرکنشِحقیقیترجمهشکلمی


حکمافقیایده
واجدارزشی،ازپیشنوعیترجمةتحتالفظیاست .

نیافتنییاافقیایدهآلتلقینمیکند.ترجمةتحتالفظی


الفظیرامفهومیمحالودست
امّادیدگاهسومترجمةتحت
دراینتفسیرهمانترجمهایاستکهماباآنآشناییم.مثلترجمةزیرکلمهایمتونمقدسکهالبتهواضحاستاز

لحاظانتقالپیامومعناچندانموفقنیستامّاارزشواهمیتاینترجمهدرستدرهمینبیاعتناییبهانتقالِمعناو
احضارِروحِمتناصلوزبانمبدأدرکالبدِمتنترجمهوزبانمقصداست.نتیجةچنینترجمهایکامالًقابلتصور
است.متنیبازبانیدرهمریخته،تسخیرشده،عجیبوآخرالزمانی(االهیاتترجمهدستکمدرفرازهاییمشخص،
ترجمةتحتالفظیراکامالًدرپیوندباهمیننظرگاهتفسیرمیکند) .

کدامازاینسهمنظرتعلقنخواهدداشت.ازاینرواینمتنتالشخواهدکردکهدر


دیدگاهمادرمقالةحاضربههیچ
راستایتفسیرمجددتحت الفظیبودنِترجمه،باتکیهبرتفسیرآگامبنازآراءبنیامیندربابتاریخوزبان،نشان

بدهدکهترجمةبنیامینییاتحتالفظی«چهچیزینیست» .

امّامسیردومدرسیرتحلیلیاینمتنرابایددرتقاطعبامسیراولدرنظرگرفت.برایاینکهبفهمیمترجمةبنیامینی
«چهچیزیاست» بهترجمةبنیامینازاشعاربودلروزندگی وآراءونظراتاوبهعنوانیکمترجممیپردازیم.
مطلبیکهبایددراینخصوصبرآنتاکیدگذاشتایناستکهاینجانبایدتصوّرکردمیخواهیمازروشترجمة

بنیامین و زندگی او در مقام یک مترجم ،به فهم آثار نظری او برسیم .چنین تحلیلی هیچ ارزشی نخواهد داشت.
بنیامینهممثلپروست(کهازقضایکیازنویسندگانیبودکهسالهادلمشغولترجمةکتابشبود)ازآنمعدود

نویسندههایی است که بهقول سوزان سانتاگ زندگی شخصیشان را باید در مسیر پروژۀ فکریشان خواند و نه

برعکس.مثالًتاآنجاییکهبهبیماریِپروستبرمیگردداشارهبهتجربیاتاودرحدودفاکت،چیزیراروشن

نخواهدکرد.قرنطینهوپرستاروتاریکی ودارو وانزوا چیزهایینیستندکهبتوان ازآنهابهدرجستجویزمان
هامیمیرندواز


جادرقرنطینه

همان
ازدسترفتهرسید.کمااینکههزارانبیمارمثلپروستبدونچنین«جستجویی»

راواجداهمیتمیکند.اتاقاو،درخود


روند.بیماریپروستمهماستولیازآنجهتکهپروژۀفکریاوآن

یادمی
هآنها

درجستجویزمانازدسترفته ب

اندازآنجاییکه 


اشمهم
غرقشدنهایاوو خاطراتبیاهمیت کودکی


کند.دربارۀبنیامیننیزوضعبههمین


هارادرهیأتاجزاییازیکمنظومه،عرضهمی

بخشدوآن

ابعادغیرشخصیمی
هاوآثارشخواندونهآثاروتفکراورادرراستایزندگیاش.درواقع


صورتاست.زندگیاورابایددرراستایایده
هاوسویههاییمنحصراً


پرترۀناتماماستونهکسیکهآنپرترهراساخته.تکه
میتوانگفتوالتربنیامیننامآن

اشباشولم،یابنیامیندررابطهاشبابرشت،یا


کنند.بنیامیندررابطه

جداازهمکههمگیبهیکچهرهاشارهمی
اشبود،برایاینکه


درحالساختن
هاهمهوجوهیازآنچهرهایاستکهبنیامین


بنیامیندررابطهباآدورنو،این
آن را هم مانند بسیاری چیزها ناتمام رها کند .درست مثل همان کاری که کافکا با رمانهایش کرده بود .این
مکاتبهها ،رفاقتها و روابط ،شکل بیرونی وجوهیاست که در پروژۀ فکری او اساسیاند ،بدون آنکه بنیامین در

هاینهچندانمرتبطباهمدرسراسر


هاازدستبدهد.دوره

اشراباآن

احلشودیافاصله
کدامازآنسویهه


هیچ
رابطههایی ضروری با دیگری  ،باید در پیوند با همین پرترۀ ناتمام  فهمیده شوند.

مثابه 
حیات فکری بنیامین ،به 
رابطهاش با االهیات در رابطهاش با شولم بیرونی میشود .رابطهاش با مارکسیسم و آن رویکردِ انتقادیِ کنایی در

اشبادیالکتیکوبهدستدادنمفهومیجدیدازتجربهبهشکلیماتریالیستیدررابطهبا


رابطهبابرشتورابطه
عنوانسویهای

ازاینحیث،ترجمههایبنیامینورابطهاشبابودلریامثالًپروست،به

آدورنوبیرونیمیشود ]1[.

اساسیدراینپرتره،بایددررابطهباهمینمفهوم«بیرونیشدنِ»وجوهیخاصدرپروژۀفکریاودرنظرگرفته
شوندونهبهعنوانبرهانیامبناییبرایفهمیدنِبهاصطالح«مقصودحقیقی»یا«هدفاصلیِ»نویسندۀرسالتمترجم .

ستکهقطعاتیناهمسانوگاهمتعارضآنرامیسازند.قطعاتی

جاگذاشتهچهره 
ای


تصویریکهبنیامینازخودشبه
کهدرنوعیپیوندانفصالیبایکدیگرپروژۀفکریوسیاسیبنیامینرابازنماییمیکنند.ازاینرورسالتمترجم و

یباهموبابخشهایدیگراینچهرهیاپروژهازنظرگذراند .

هایبنیامینرانیزبایددرچنینرابطها


ترجمه
( )٢
الفظیاشخواند.درخواندنرسالتمترجم بنیامین،اینموضوعراباید


الفظیرانبایددرمعنایتحت

ترجمةتحت
تجربینمیتوانند

درنظرگرفت.ترجمةتحتالفظییک«ایده»استونهیکدستورالعمل«.ایده»هابا«پدیده»های

هاییازپدیدههاکندهشوندتاکنارهم،ایدهراپدیدار


نسبتیمستقیمداشتهباشندبلکهالزماستعناصرییابخش
کنند.کسیکهاینتمایزرانادیدهمیگیردبایدبنیامینراهمبایکمتألهیهودیِراستکیش،یکیپنداشتهباشد.از

این رو نباید در مواجهه با رسالت مترجم ،بیگدار به آب زد .جمالت ،خودشان نیستند .زبان به چیزی در ورای
کند.چیزیهمچونزبانِزبان.زبانمدامدرحالاشارهبهفاصلهاشباجهاناست.وقتیبنیامین


خودشاشارهمی
مینویسدواحدترجمه،کلمهاستونهجمله،نبایدتصورکردکهبیاعتنابهفهم جمله،بایدمعنایکلماترازیر

هاگذاشت.اینیکدستورالعملنیست.سویةاغراقشدهازیکپدیدۀتجربی(دراینجاترجمه)استکهبایددر


آن
راوامدارصورتبندیدرخشان

.اینایدۀپیونددوره هایفکریواگرایانةبنیامینبانمودهایبیرونیآن،یعنیروابطیضروریبادیگری

[]1
مرادفرهادپوردرسخنرانیایدرباببنیامیندرموسسهپرسشهستیم .


رابطهباتکه هایدیگریدرکنارخودشوبرمبناینوعیدیالکتیکبنیامینیخواندهشودکهبناستایدۀرسالت

طورکهموزائیک هایلعابیِکوچک،کههرکدامممکناستنقشیمبهمیاغلطانداز

مترجم رابسازند.درست همان
بر خود داشته باشند ،بناست در کنار یکدیگر ،در هیأت نقش دیوارنگارۀ یک کلیسا به درخشش درآیند .این
یشود« :یک پیشنهاد
دیالکتیک ،در رسالة در باب نظریة شناخت ،نظریة پیشرفتِ بنیامین این چنین شرح داده م 
عرصههای‘گوناگونِهردورهای،

راحتیمیتواندرمتن’


تاریخی.به
کوچکروششناختیدربارۀدیالکتیکِفرهنگی-

هایمخالفیرابرقرارساخت،آنهمبهشیوهایکه[بگوییم]دریکسو،بخش

براساسدیدگاههایمعیّن،قطب

ماندهوپسروندهومنسوخِ


آندورهقرارداردودرسوییدیگر،بخشعقیم
’موّلد‘’،آیندهنگر‘’،سرزنده‘و’مثبتِ‘
آن.نفسِشکلکلیِاینبخشمثبترافقطتاجاییمیتوانآشکارانمایانساختکهآنرادرمقابلبخشمنفی
جااینپیشنهادروششناختیِبنیامینراجدیبگیریمودرمتنعرصةترجمه،بهدو

قراردهیم ]1[».بیاییدازهمین
توانهمانترجمهایدر

ایکهبنیامینطرحمیکند،صراحتوشفافیتببخشیم.قطبمنفیوعقیمماندهرامی


قطبی
نظر گرفت که غایت خود را همرسانی میداند .ترجمهای که با زبان همچون وسیلهای برای انتقالِ معانی برخورد
میکند .ترجمهای که دغدغة انتقال مفاهیم و همرسانی دارد .آنگاه قطب مثبت ،سرزنده و مولد ،نفی قطب دیگر

است ،یعنی ترجمهای که دغدغة انتقال معنا را از دوشاش وانهاده است یا همان چیزی که از آن با «ترجمة
مبردهمیشود.پساگردرقطبمنفی،واحدِترجمه،جملهاست،درقطبمثبت،بایدواحدترجمه،

تحتالفظی»نا

کدامبهتنهاییبنانیستنسخه ایعملیازروشترجمهارائهدهند،بلکهبایددرتقابلبا


کلمهباشد.ایندوهیچ
زمینهایبرایتبیینو


ایفقطبهمنزلهپس

هرنفی
یکدیگرشکافیرانمودارکنند.بنیامیندرادامهمینویسد«:امّا

رواهمیتیتعیینکنندهداردکهشکلجدیدیازتفکیکبراین


ترسیمامرزندهومثبت،واجدارزشاست.ازاین
نحویکه،درجابجاییدرزاویةدید(ولینهمعیارها!)،حتیازدلاین

مؤلفةمنفیوبدواًحذفشدهاِعمالگردد،به
چیزیغیرازآنچهپیشترمشخصشدهبودوبههمینشکلالیغیرالنهایه،

مؤلفهنیزمجدداًعنصریمثبتبرخیزد-
حاالبایکیازآنتکانههای

تازمانیکهکلگذشتهدرغالبنوعیاعادۀتاریخیبهدرونزمانحالکشیدهشود]2[».

بنیامینیمواجهیم.حرکتازقطبمنفیبهقطبمثبت،دربدوِامرقطبمنفیراحذفمیکند.بایدبرسرِشکافاین
دوایستاد،یعنیبایداینقطبمنفیبهشکلیتازهتفکیکشود.درموردترجمه،یعنیبایدباحرکتازقطبمثبت
تلقیمیکردودرپی

اعتنابهانتقالمعنابود)،بهقطبمنفی(یعنیترجمهایکهزبانراوسیله


ایکهبی

(یعنیترجمه
هم رسانیبود)،قطبمنفیبتواندامرزندهومثبتراازخودبیروندهد.ترجمةکلمهبهکلمهتنهادررابطهباپس

اشکههمانترجمهدرجهتانتقالمعنااستمیتواندعنصرمثبتوسازندهراتبیینوترسیمکند.


زمینةمنفی
ایبعدازقطعةپیشینمینویسد«:نکاتفوقبه


کند.اودرستدرقطعه

هراروشنمی
مثالیدیگرازبنیامینمسأل

[.]1والتربنیامین،عروسکوکوتوله:مقاالتیدربابفلسفهزبانوفلسفهتاریخ،گزینشوترجمةمرادفرهادپور-امیدمهرگان،انتشارات
گامنو،تهران ۰۸۳۰،
[.]2همان 

بیانیدیگر:تخریب ناپذیریِواالترینحیاتدرهمهچیز.علیهکاشفانبیماریزوال.حاالاینرابشنوید:آیاساختن

فیلمیازفاوستتوهینبهگوتهنیست،وآیامیانمنظومةفاوستوفیلمفاوست،دنیاییفاصلهنیست؟بله،یقیناً]1[».
ایدوقطبیایجادکند،مسألةانتقالپذیریِاثرگوتهاست.قطبمنفی،

اینجامسألهیانگاهمعیّن،کهبناستدرحوزه

ستکهادعامیکندمیخواهدفاوست گوتهرابهزبانتصویرترجمهکندوازاینامرناممکنعاجزاستو


فیلمی
وتأکیدبرانتقالناپذیریِآناست.حاالدوبارهوقفهوسکون«:ولیکنآیا

قطبمثبت،تمرکزبرمنظومةفاوستگوته
نیزدنیاییفاصلهنیست؟امامسألةمهمهرگزنهاختالفهای’بزرگ‘

میانیکفیلمبدویکفیلمخوباز فاوست 
رسند.بااینحالازدل

بلکهاختالفهایدیالکتیکیاست،کهغالباًازظرایفو نکاتِجزئی،تمایزناپذیربهنظرمی

آنهاست که زندگی همواره از نو زاده میشود ]2[».حاال میبینیم که قطب مثبت ،یعنی همان تأکید بر آن سویة

،عنصریمثبتمیسازدکههمان

ناپذیروانتقالناپذیرِفاوست،درعنصرمنفییعنیفیلمیازمنظومةفاوست


رسانی

هم
است.بدینساندرتقابل،آنفیلمبدازفاوستدوبارهجایگاهقطبیمنفیراپر

مفهومِخوببودنیکفیلمازفاوست
الفظیاشدورشودوبه


الفظیبایدازمعنایتحت

تواندیدکهچطورترجمةتحت

غیرالنهایه.پسمی
کندوالی 


می
عبارتیمسألهسازبدلگردد .

مهرگانبازگشتوزوایاییازآنراازفاصلةنزدیکبرجستهکرد.مهرگانبهخوبیموفق

حاالبایدبهاالهیاتترجمة
رویها و اغراقها و آوردن نمونههایی عینی از ترجمههای تحتالفظی و گاهی مقایسة آنها با
میشود با زیاده 

بهاصطالحمهرگانغیربنیامینیاست -قطبیتمرکزیدرمتن

ترجمههایروانوخوب،بهمعنایرایجکلمه -که

کند.اینکهنکندتماماین

رسالتمترجم رابهشکلیعینینمودارکند.امّاهموارهسایهایبرسرِکتابسنگینیمی
لمیتوانگفتبا

هاییبرایترجمهایبنیامینیباشند،یاالاق


ها،خودشاندستورالعمل

هاواغراق

ها،تقلیل

بازیگوشی
نظرمیرسدمدامامکان


زندامابه

ایسربازمی
اینکهفُرمپراکندهوپارهپارۀکتابازصراحتبخشیدنبهچنینمسأله

شود.بهعبارتیبهنظرمیرسداالهیاتترجمه بهتنشدیالکتیکی


اینوجهتجویزیدرکتاببهپرسشکشیدهمی
در عبارت «ترجمة تحتالفظی» بی اعتنا است .مهرگان ترجمة «خوبِ» اباذری از شعر واالس استیونس را ،کنار
گذاردوتأکیدمیکندکه


گذارد.اوکلمةخوبرادرگیومهمی

ایلغتبهلغتوزیرسطریازهمانشعرمی

ترجمه
اینکلمه،بهتلقیِغیربنیامینیازترجمهاشارهدارد.وقتیتلقیِبنیامینیازترجمه،معنایخودشراازنفیانتزاعی
تنهاشکافوقطبیتینمودارنمیشود،بلکهشکافِحقیقت،پشتاینوضعیتصوریپنهان


بگیرد،نه
ترجمة«خوب»
زیرابهواقعبهلحاظانتقالمعناوشیوۀداللتولحنشعر،ترجمة

میشود.ترجمةاباذری«خوب»وغیربنیامینیاست«


[.]1همان 

[.]2همان

یعنیترجمةبنیامینیدرخروجیونتیجهنمیتوانددرانتقالمعناوشیوۀداللتولحنشعر،

خوبیاست»[]1؛این
ترجمهایخوبباشد .


بهاینصورتاستکهمفاهیمینظیرشکستخوردنِترجمه،ناتمامبودن،وانهادنمعناوتحتالفظیّتکهدررسالت
بنیامیندرحکمهمانتکههایموزائیکِدیوارنگارۀکلیساهستندکهبناستبهایدهایتجسمببخشندوآنرا

مترجمِ
خلقکنند،هرکدامبه معنایتحتالفظیو سرراستِ خود،تقلیلمییابند.البتهاینموضوعینیستکه ازچشمان
اشاینموضوعرابهسطحخودآگاهیمیکشاند.اینضمیمه ،چند


آخر،کتابدرضمیمه

مهرگانپنهانبماند.دست
ماه بعد از بخشهای قبلی نوشته شده است .گویی مواجهه با خطابة پل دومان بر رسالت مترجمِ بنیامین در این
ایدستمیگذاردکهدومانبرآنتاکیدکردهاست:

خودآگاهیبرایمهرگانبیتاثیرنبودهاست.مهرگانبرنکته

دستورالعملهای» بنیامین در ترجمههای واقعی و روزمره ،به بیمعنایی و نامفهومی میانجامد ،پس

«پیاده کردنِ «
عنوانجزئیازمیراثفرهنگیدرگلچینهای«نظریةترجمه»دوبارهودوبارهچاپ

ظاهراًبایدمتنبنیامینراصرفاًبه
کرد.اماتالشبرایرادیکالیزهکردنِاینمتنوبیرونکشیدنِداللتهایسیاسیآن،کهبیربطباکلپروژۀاالهیات
ماتریالیستیوتاریخنگاریماتریالیستیبنیامیننیست،تالشیعبثنخواهدبود»]2[.اینیعنیرسالتمترجمِبنیامین،

بیش از اینکه بخواهد دستورالعملی برای ترجمه باشد ،ایدهای فلسفی است در میان تکههای پراکندۀ کلِ پروژۀ
دنداللتهایسیاسیآن،بایدآنرادرکلِپروژۀبنیامینقرائتکرد .

بنیامین،وبرایبیرونکشی
مهرگانباتاکیدبرمفهوم«ایدۀنثر»،بهمعناینامیبرایخودِمدرنیتهوقلمدادکردنآنبهعنوانسویةبنیادینِ
مفهوم ترجمه نزد بنیامین ،تا حدودی وجوه کلی فلسفی و سیاسی این ایده را روشن میکند .اما همچنان وسوسة
مسألة آغازین کتاب ،دست از سرش برنمیدارد :چگونه رسالت مترجم به کنشِ انضمامیِ ترجمه پیوند میخورد.
هاییپراکنده،دوبارهطنیناینمسألهبهگوشمیرسد«:ترجمةبنیامینیبهواقعبامعیارهایموجود


درمیانطرحایده
زگاریدیگر،اینترجمه،باصطالح،پذیرفتنیترشود،هرچندکه،بهقولخودبنیامین،

زبان،ناهمزماناست.شایدرو

شدناش توسط مخاطبانی فرضی نیست» ]3[.به نظر میرسد مهرگان ،برخالف
دغدغة ترجمه به هیچرو پذیرفته 
دومان،حاضرنیستازسودایعملیکردنِرسالتبنیامینیمترجمچشمبپوشد.اودوبارهقطبِقبلیکهنفیشده
الفظیرارهاکردهبود.کنشییکسرهبیاعتنابهانتقالمعناکه


کهترجمةتحت

گرداند.یعنیهمانجایی

بودرابازمی
همریخ تنحدودِنحویزبانِکاربردیوپدیدارکردنخألخودِزباناست.االهیاتترجمه درانتهااین
رسالتشبه 

کندودرهمانحالتماممیشود .


شکافرانمودارمی

[.]1مهرگان،همان 
[.]2همان 

[.]3همان

سراسربنیامینیکتاب (همدرفرموهمدرزبان)،اینبازگشتناگهانیبهقطبپیشینیِنفیشده،

باوجودژست 
یگانه کنش حقیقتاً بنیامینی کتاب االهیات ترجمه است .مهرگان هیچگاه ایمانش را به وجود چیزی بهنام ترجمة
دهد،هرچندنمی تواندنوعیسیاستترجمهرابهشکلیواقعی،تحتعنوانسیاستبنیامینی


بنیامینیازدستنمی
روستکهمینویسدترجمةبنیامینیبامعیارهایکنونیِزبان،ناهمزماناست،یعنی


بندیکند.ازاین

مترجمصورت
آنرابهزمانوزبانیدیگرموکولمیکند.امااگربخواهیمبهسیاستِرادیکالِتفکروفادارباشیم،بایدشکافرادر

کهآنراباقسمیفانتزیبپوشانیم.آیاروزیخواهدرسیدکهنوعیهمزمانیمیان

مقامشکافحفظکنیمنهاین
هایزبانوترجمةبنیامینیرخدهد؟آیااینناهمزمانیهمانمغاکینیستکهبایدمثلخودبنیامینبرسرآن

معیار
ایستادوبهعمقآنخیرهشد؟چیزینظیرفاصلةمیانجهانوزبانکههیچگاهدرنوردیدنینیستوالبتهخوداین

کنمیانآندوایجادمیکند،یابهعبارتی،بهآندودر

شکافوحفظاینشکافاستکهنوعیرابطةدیالکتیکیسا
همینرابطه،موضوعیتمیبخشد .

گونهکهمهرگانآنرادرک


الفظی(آن
نبستواقعیِسیاستترجمةتحت
ایبزرگباقیمیماندمیانب 

پسفا 
صله
مثابهبرداشتمتافیزیکیازترجمهیاایدهایفلسفیواالهیاتیکهربطیبهکنشِواقعی


کند)وترجمةبنیامینیبه

می
قطبی،دوبارهدیالکتیکیبنیامینیبهراهانداخت؟ 


توانازدلایندو

ترجمهندارد.آیانمی
( )۸
اگرواقعیتیبه نامترجمةبنیامینیتحققپذیرنباشد،پسبایدتحققایدۀمسیحاییزباندرفلسفةبنیامینراامری

ناممکنوغیرواقعیتلق یکنیم.امّااگرتحققایدۀزبانناب،ممکنوواقعیقلمدادشودکهدررابطهبافلسفةبنیامین
روشنمیکندو

بایدچنینکنیم(ایننکتهراآگامبندرمقالةزبانوتاریخ:مقوالتزبانیوتاریخیدرتفکربنیامین
انترجمةتحتالفظیبهمعنایبنیامینیآنبایدممکن

جابرآنتکیهمیکنیم)بایدبگوییمکهچیزیبهعنو


مااین
گذارد.اوبهاینپرسشتجسممیبخشد:


مانمی

گشاییپیشچشم

باشد.جورجوآگامبندرمقالةمزبوربصیرتراه
آنگاهسهتفسیراز
مثابهزبانجهانشمولبشریترستگارشدهمعرفیکنیم؟»[ ]1

«چگونهبایدواقعیتِزبانِنابرابه
رومیگذاردکهبنیامینصراحتاًعلیهآنهابهخوانندگانشهشداردادهاست.حذفاینسه


ایدۀزباننابراپیش
تواندبهصورتسلبی،تاحدودیبهویژگیهاییاززبانناب،تعیّنببخشد.اهمیتاینموضوعازاینحیث


فرضیهمی
تواندبهابژۀترجمةبنیامینییاترجمةتحتالفظی


شکلیخودکارمی
استکهاینتعیّنبخشیبهمفهومِزبانناب،به 
نیزتعیّنببخشد .
اولین فرضیه در تصوّر «اسپرانتو» به عنوان تجسّمِ زبان ناب نمود مییابد« .اسپرانتو» تالشی افراطی در جهت
خواهدبرکثرتزبانهاو


هرچندمی
سادهسازیومنظمکردندستوریِساختارِزبانهایتاریخیاست«.اسپرانتو»

[.]۰بنیامین،همان 

وضعیتبابلیزبانهافائقبیاید،امّااینکاررانهدرمعنایدگردیسیوتحقّقمسیحایی،بلکهدرمعناینوعیحفاظتِ

ایکههدفشهمرسانیوانتقال


توانگفتآنترجمه
پایانازداللتومعناانجاممیدهد.دررابطهباترجمهمی


بی
هاومعناهاانجاممیدهد«.اسپرانتو»بازنماییایدۀ


معنااست،تصوررسیدنبهزباننابرادرمعنایحفاظتازداللت
اینقسمترجمهاست.گوییمیتوانواقعیتِیکمتناصلرادرزبانیدیگربهتمامیبهچنگآورد .

کلمةبیبیان،دراین

ایدهآل»است«.
شمولبهمنزلهنوعی« 

امّادومینتفسیرکهنبایدبهدامآنافتادتلقیزبانِجهان
تواندبهواقعتحققیابد،وتجربةتاریخیِنوعبشرِسخنگو


هدبودکههرگزنمی
مفهوم،نوعیرسالتنامتناهیخوا
اینایدهدرهرمنوتیکمعاصرتجسممییابد.هرگونهادراکازکالم،بایدبر

هموارهمعطوفبدانخواهدبود ]1[».
مبنایفهمِپایانناپذیریِمعنایهرجملةمتناهیصورتگیرد.بهعبارتیهرکالمیبرایتفسیراستوتفسیراصیل
نیز«تفسیریاستکه،باپناه دادنبهگشودگیِنامتناهیِاجتماعتاریخیِپیامها،هر امرگفتهشدهرادرمتنامر
دررابطهباترجمهدراینمعنا،میتوان

ایقرارمیدهدکهتفسیرشدنِنامتناهی،تقدیرآناست]2[».


ناگفتةتاریخی
مه،امریپایان ناپذیراستوهرمتنی،درگذرازصیرورتِتاریخیِخود،مدامترجمهمیشودواین

گفتکهترج
رسالتیبیپایاناستکههرخودآگاهیِتاریخیهموارهمعطوفبهآناست(.اینمفهوم،بهواسطةهرمنوتیکگادامر

تفکر/ترجمه«یفرهادپوردرحرکتاز«تفکر/ترجمه»به«ترجمةآگاه/ترجمةناآگاه»پیوندبخورد ).

میتواندبهتز«

اماتفسیرسومکهبایدازآنپرهیزکردومابایدبنابرموضوعیتبحثمانقدریبیشتربرسرآنتأملکنیم،

تفسیریکابالیستیاززبانِناببه مثابهنامخداونداست،کهازطرفیمبنایهرزبانبشریاستوازطرفی،فاقدهر
نوعمعنایخاصیاستوبرزبانراندنشنیزناممکناست.گرشولمشولمکهآثارشبهقولآگامبنمقتدرترین
برایکابالیستها،ایننامفاقدهر’معنایی‘ بهمفهومسنتی

آید،مینویسد«:

بیانِایننظریهدرزمانةمابهحسابمی
بیمعنا بودنِ نام خداوند نشانگر وضعیت آن در کانونِ وحی
این کلمه است .این نام هیچ داللت مشخصی ندارد  .
است،کهایننامدربنیانآننهفتهاست.درورایهرگونهانکشافمعناییدرزبان...همینعنصرحضورداردکهبه
شود،هرچندخودشدروهلةنخستارائةمعناراممکنمیسازد.همینعنصراستکه


پسوورایمعنافرافکندهمی
شکلدیگرازمعناراعرضهمی کند،هرچندکهخودشفاقدهرمعناییاست.آنچهماازخلقتووحی،یعنیکلمة

آموزیمبه شکلینامتناهیقابلتفسیرومنعکسدرزبانِخودماست.تشعشعِصداهاازسویاینکلمه،کهبه


خدامی
رسند،آنقدرهادرحکمارتباطوهمرسانینیستندکهدرحکمصوریازتوسل).(appealآنچهواجدمعنا–


مامی
مفهوموشکل -استخودِاینکلمهنیستبلکهسنتیاستکهدرپساینکلمهاست،همرسانیوانعکاسآندر
تحتالفظیِ»خداونددرزبانبشری،
آگامبندرحاشیهاضافهمیکند«:بااینتلقیعرفانیازرابطةمیاننام« 

زمان]3[».

[.]۰همان 

[.]٢همان
[.]۸همان 

مابهدرونافقیازتفکرگاممینهیمکهمسلماًبرایبنیامینآشنابود،افقیکهدرزمانةمابهواسطةنظریةبرتریِ

(درمقامبنیانسلبیوآغازینزبان)،دنیویشدهاست،نظریهایکه،قبلازهمهتوسط

حرفیاگراما] [gramma
دریدابهصورتبیشماریدرتفکرمعاصرفرانسویظاهرمیشود ]1[».

اما در رابطه با ترجمه ،باید گفت تجسّمِ این ایده چیزی نیست جز همان نسبینگری و تفکرِ بی حد و مرز
هیچقیدوبندیوبهمعنایتحتالفظیکلمه


فرماست.بی
پستمدرنیستیکهبروضعیتترجمةحالِحاضرماحکم

توانبهروشتحتالفظیترجمهکرد،چراکهترجمهچیزیجزهمینتجربةتفاوتِنابِخوشباشانهنیست.حاال


می
بایدبپرسیمآیاتجسماینایده،همانلبةلغزنده ونامطمئنِاالهیاتترجمة مهرگاننیست؟نقلقولزیرازضمیمة

الفظیراتاکجامیتوانادامهداد؟مثالًتاجایی


ترجمةتحت
خوبیایننزدیکیراآشکارمیکند«.

به 
االهیاتترجمه  

کهخودِکلمةخارجیرااستفادهکنیم؟چراکهنه؟احتماالًفقطمیتوانحروفاضافهوربطرااززبانمقصدگرفت.
طورکهدرزبانمبدأهستند...سرانجامبهچیزعجیبیمیرسیم:بهخودِحرف،ونهحتی


نیانتقالاسامیهمان
یع
کلمه .و حرف چیزی نیست مگر یک صوت .آیا ترجمة سراپا تحتالفظی در حقیقت ترجمه و انتقال خودِ صدا
نیست؟...ترجمهیعنیانتقالاصوات.ازاینجابهبعد،راهزیادیتاآرمانِموسیقینیست.موسیقیدرمقامیکزبان

امازبانجهان شمولبرایبنیامین،درپیوندباتصاویراست.تصاویروسکونتصاویر.مهرگاننیزاز

جهانشمول]2[».

لیدراینجا

ماند.اوبالفاصلهمینویسد«:ولیآیاتصویراینوظیفهرابهترانجامنمیدهد؟نکتةاص


ایننکتهغافلنمی
تقابل معنا/حقیقت ،یعنی تقابل گفتار معنا/گفتار حقیقت است ]3[».این نقلقول به شکلی مونادگون ،کیفیت
ایکههرچنددیر،امادستآخردرضمیمةکتاب،


کند.همانشکافارزنده

خوردۀکتابمهرگانراپدیدارمی

شکاف
همچون ایدهای گذرا نطفه میبندد؛ بازگشت ناگهانی از استعارۀ زبانِ موسیقی (زبان تفاوت ناب) به استعارۀ زبانِ
تصویر(تحققایدۀمسیحاییزبان) .
( )۰
حاالزمانآنرسیدهاستکهصراحتاًبهابژۀترجمةتحتالفظییاترجمةبنیامینینوربتابانیم.اینابژهرابایددرهر
دومعنایآندرنظرگرفت.ازطرفیاینابژهایاستکهترجمةبنیامینیدرپیآناست(چیزیشبیهتحققایدۀ

مسیحاییزبان)وازطرفیدیگر،ابژهایاستکهترجمةبنیامینی،خودچیزیجزآننیست .

درفلسفةبنیامیناساسیاست،همخوانیدارد.

ناشدنیایکهدربطنِمفهومپردازیِ«ایده»


ایندوگانگی،باتقابلحل
هاستارگانباشند،هرایدهای،یکمنظومهاستودرنهایتبازنماییِایده،یعنیساختنمنظومهوخیره


اگرپدیده

[.]۰همان
[.]٢مهرگان،همان 

[.]۸همان

ماند.ایدههاازقبلوجود


سازم؟ایندوگانگیباقیمی
جاست،یامنآنرامی


شدنبهآن.آیااینمنظومهازپیشآن
هامجزامیشوندتاازطریقکنارهمقرار


هاییازپدیده
رسدبهمیانجیمفاهیم،سویه


حالبهنظرمی
دارند،امادرعین
توانپدیدهها


ها،نمی

هاوپدیده

طورکهدررابطةایده

کههمانایدهاست.همان
ها،منظومهایشکلبگیرد

گرفتنِآن
هادرنظرگرفت،درموردترجمهنیز،نمیتوان


نفسهکانتی)برایایده

نیافتی(شیءفی

چونخاستگاهیدست

راهم
نفسهیاخاستگاهیدستنیافتنیبرایعملِترجمهتلقیکرد .


الفظیرادرمقامشیفی

ابژۀترجمةتحت
این دوگانگی را باید در رسالت مترجم و در مفهومِ ترجمهپذیری پی گرفت .عرصة آشتیجویی و تحقق زبانها
هرچندتالحظةوقوعترجمهدسترسیناپذیراست،امّاعرصهایازپیشتعیینشدهاست.معنایدوگانةپرسشاز

زیربیانمیکند«:اوالً،آیادرجمعخوانندگانش،سرآخرمترجمدرخور

ترجمهپذیرییکاثررا،بنیامینبهشیوۀ 

اشبهترجمهراهمیدهدو،الجرم-مطابقباداللت

خویشراخواهدیافت؟ثانیاً،بهمعناییرساتر:آیابنابهسرشت
بنیامینتأکیدمیکندکهایندوپرسشرانبایدباهمیکیگرفت.تنهااگردر

فرمترجمه -طالبآناست؟»[ ]1
ترجمهپذیریویژگیِ

کنیم.بنیامینمینویسد«:


هارایکیفرضمی

نسبتیباسوژه،باایندومعنامواجهشویم،آن
ذاتیِبرخیآثاراست–اینسخنبدینمعنانیستکهترجمهشدنبرایخودِایناثرامریذاتیاست؛بلکهمبین
ایناستکهداللتمعینیکهدرمتناصلینهفتهاست،خودرادرهیأتترجمهپذیریآنتجلّیمیدهد ]2[».

گردد،یعنیاینکه«آیااثردرجمعخوانندگانش،سرآخرمترجمدرخورخویشرا


جاکهبهپرسشاولبازمی

تاآن
توانبهیقینداد.شایدقرنهاازتولیدیکاثربگذردوکسی


رسشرانمی
خواهدیافت؟»،بایدگفتپاسخاینپ
نباشدکهآنرابهشکلی«درخور»ترجمهکند.امااینمفهوم«درخور»چیزیاستکهپرسشاولرابهپرسشدوم
پرسشدومرامیتوانبهیقینپاسخداد«،ترجمةدرخورِیکاثر»کداماست؟اینهمانجاییستکه

مرتبطمیکند.

موضوع ،از تراز سوژه فراتر میرود .این همان ابژۀ ترجمة بنیامینی است که همبستگیِ مفاهیمِ نهفته در هر دو
شود،میتوانگفتاصالً


کند.اگرمعلومشودترجمةبنیامینیبرمبنایکدامروابطفهمیدهمی

پرسشرا،روشنمی
ترجمة بنیامینی خودش چه بوده است .کدام «داللت معیّنی» در متن اصلی نهفته است؟ چگونه خود را در مفهوم
دهد؟دستآخر،اینموضوعچگونهبامترجموکنشترجمهمرتبطمیشود .


پذیریتجلیمی

ترجمه
هیچوجهبه
اینتصورکهخودِبنیامین،کهازقضایکیازوجوهاصلیپرترۀناتمامش،حرفةمترجمیبودهاست،به 
انگارانهودورازذهنبهنظرمیرسد.مهرگان


الفظینشدهباشد،قدریساده

شکلعینیوعملیدرگیرترجمةتحت
بودلرراکهازقضایکیازپروژههاییاستکهاوتاآخرعمرآنرارها

ترجیحمیدهدترجمةبنیامینازاشعارمنثور

نمیکند ،غیر بنیامینی یا غیر تحتالفظی بخواند .این درک ،به سادگی ،تحقّق عینیِ یک ترجمة تحتالفظی را ،با

گیرد،وچشمبرآنچهبنیامینقصدبازنماییاشرادارد

توصیفِعینیِترجمةهولدرلینازاشعارسوفوکلیکیمی
[.]۰بنیامین،همان 

[.]٢همان

طعههایی از یک
گلهای شرّ را باید همچون ق 
میبندد .اما ترجمة بنیامین از تابلوهای پاریسی و برخی از اشعار  

دیوارنگاره تلقی کرد .می توان هرکدام را پیش رو گذاشت و به آن خیره شد ،تا آن داللتهای اصلی نهفته و
رابطههای جزئی دیالکتیکی ،بهبیان درآیند .اما این روابط تنها در تقابل با موزاییکهای دیگر موضوعیت مییابند.

ها،درکنارپدیدههاییدیگر،


هاییدرنظرگرفتهشوندکهازطریقآن

هپدیده
هابایدبهمثاب

یعنیخودِاینترجمه
شود.مسألههمانتقابلهایقطبیوروابط

،بازنماییوهمزمانساختهمی

ترجمةتحتالفظی»

ایدۀ«رسالتمترجم»یا«
دیالکتیکیِ جزئی است .بودلر ،برای بنیامین ،در سراسر عمرش نقشی اساسی امّا نههمواره یکسان را ایفا میکند.

هایبنیامینازبودلر،درابتدادرسایةدرگیریهایاوبافلسفةزبانشکلگرفتهاستامّادستآخردرپروژۀ


ترجمه
پاساژها ،نقشبودلردرساختنبسترتأمالتنظریدرموردمفهومزندگیکالنشهرودررابطهبافازمارکسیستی

هیچوجه نمیتوانست
گلهای شرّ برای بنیامین ،به 
پروژۀ فکریاش ،برای او اساسی میشود .ترجمة برخی اشعار  
ایبکرودستنخوردهمحسوبشود.نزدیکبهپانزدهسال


مثابهمعرفیشاعریناشناختهیاپاگذاشتنبهعرصه

به
گلهای شرّ را توسط نشر
پیشتر از ترجمة بنیامین ،اشتفان گئورگه برای نخستینبار ،ترجمه/بازسُرایی خود از  

ایقابلقبولوزیباشناسانهمحسوب


ها،ترجمه
دربرلینبهچاپرساندهبود.اینترجمهدرچشمآلمانی 
زبان

بوندی 
میشد ،اما این مسأله موجب نمیشد که بنیامین مجدداً در همان راستایی که گئورگه در آن گام نهاده بود ،یعنی

ایشاعرانه،زیباوروان،یابهعبارتیترجمه/بازسراییاشعاربودلر،گامبردارد.ترجمةبنیامین

بهدستدادنتر 
جمه

چاپرسیدوهرچندازدیدصاحبنظرانواهالیفندورنماندامّامنتقدانی


ازاشعاربودلرتنهادرپانصدنسخهبه
پردازیهایخشکوسردو


خاطرقافیه
اساسیچوناشتفانتسوایگنیزیافت.بیشترمنتقدان،ترجمههایاورابه
روحوزباننثرگونهاشسرزنشکردند.گویاخودِبنیامیننیزآنطورکهبههوفمانشتالاذعانکردهاستمعتقد


بی
بودهکهترجمةاوازنظروزن،ساده انگارانهاستچونبیشتربهواژگانِشعرپرداختهتابهمعضالتِقالبووزن.امّا

دستآخر،بنیامینانتشاراینمجموعهرابهجادانست .

کند،آنهم


زندوچگونهاینمسیرراطیمی

پرسشاساسیایناستکهچرابنیامیندستبهترجمةایناشعارمی
میآمدند.اما
هایاشعاربودلر،یکیپسازدیگری،منتشرمیشدندوبهبازار 


ایکهانبوهترجمه

درستدربحبوبه
ایکهتاکنونبهشرحوجوهیازآنپرداختهایم


هایتاریخی

چنینپرسشیخودبیرونازمحورروابطجزئیوزمینه
موضوعیتنمییابد.برایخودِبنیامین،مالکومعیارترجمههایبعدیازاشعاربودلرراترجمهیگئورگهتعیین

ضعیتتاریخیآغازکند.میتوانگفتبنیامینقصددارددرترجمهاشبا

میکند.اینیعنیترجمهبایدازیکو

ترجمة گئورگه روبرو شود .اما چیزی که جهت این رویارویی را معین میکند همان چیزی است که  شاعران
هانخستینکسانیهستندکهزندگیکالنشهررامضمون


کند؛آن

خصوصبودلررابرایبنیامینمهممی

فرانسوی،به
اشعار غناییشان قرار دادهاند .شعر برای بودلر  پیوند میخورد به منظری تمثیلی که از آن میشد به کالنشهر
هایواژگانوچهبهلحاظفرمونحو،درراستای


لحاظانتخابمعادل

هایبنیامین،چهبه

روترجمه

نگریست.ازاین

ربودلر،سامانمییابند.درترجمةبنیامینازاشعاربودلر،حضور

برجستهکردناینوجهمدرنوکالنشهریِاشعا
لختوساکنکلماتیچوندکل،برجودودکش،تصویریکامالًشهریومدرنازپاریسارائهمیدهد.برخالف
پاریس گئورگه  که در آسمان آن ستونهایی از دود بهچشم می خوردند (تعبیری که میتوانست برای توصیف
آسمان ،برفرازِ دودکشهای چند خانة روستایی هم بهکار برود ) ،در پاریس بنیامین رودهایی از کربن به سمت
هامیوزد،امادرپاریسبنیامیناین


آسمانجریاندارند.یابرایمثالدرپاریسگئورگهتندبادیطبیعیدرخیابان
هاراجارومیکند.پاریسبنیامینپرازدحام،پروقفه،تپندهوپرشدتاست


طوفان،طغیانیاجتماعیاستکهخیابان
نبضوبیتکاپواست .


اماپاریسگئورگههمچونشهریکوچکوبی
همانطور که میبینیم داللتهای حاضر در متن بودلر ،برمبنای دیالکتیک ساکنِ بنیامین و رابطة تنگاتنگ عناصرِ

کنندهمیکند،اما


هایمترجمرابدلبهکنشوانتخابیتعیین

هاوانتخاب

ترینکنش

جزئیوخاصباامرکلی،جزئی
شوند.ازاینروممکناستمتنیدریکزبانودورۀتاریخی

اینداللتها،تنهادرخودِاینکنشِترجمهنمودارمی

ترجمهپذیرباشد،امادرزبانیدیگریادورۀتاریخیِدیگریترجمهپذیرنباشد .

اشبراشعاربودلر،تأکیدمیکندکهموفقبودنیکترجمهنهوابستهبهسلیقهبلکهبه


گفتارترجمه

امیندرپیش
بنی
کهچگونهاثریخواندهوفهمیدهمیشود،درکدامبسترتاریخی،یابهلحاظنظریچه


نوعرویکردوابستهاست،این
توانگفتوفاداریبهتحتالفظیتدرکنشترجمه


یلهستند.می
مشکالتزبانییاهنریدردریافتیاانتقالآندخ
رسانیومفاهمهشکافبرداردوجابرایهمینداللتهای


آوردتاعرصةهم

وجودمی
برایبنیامین،هموارهنیروییبه
فرموظرافتهای

تاریخیونحوۀخواندنوفهمیدناثربازشود.بهعبارتیترجمةبنیامینیقرارنیستبهلحاظانتقال
نقصیانوعیسرمشقبهحساببیایدبلکههمانطورکه


ایبی
ادبیِمتناصلوبازسازیآندرزبانمقصد،نمونه
خوداودربرنامةیکنشریهکهالبتهنافرجامماندنوشتهاست،ایننوعترجمهبناستدارایزبانیمکتبساز،منضبط
وبینظیرباشد.

( )۰
یک طرح م سألة نظری همیشه از جهاتی شبیه به یک داستان معمایی پلیسی است .از این حیث که در هر دو،
آنجاکهبهآنتعلقدارد،بازگردد.
خواندتاچیزیکهسرجایشنیستبه 

گر،دالهارابهشکلیمی


کارآگاه/پرسش
ینظمیبهمخوردهاست(قتلیبهوقوعپیوسته

اتفاوتیچشمگیردرمیاناست.معموالًدرداستانهایپلیسیمعمای

ام
ایبرقرارمیکند.امّاپیش


کندونظمتازه

یاچیزیدزدیدهشده)وتالشکارآگاه،عنصربرهمزنندۀنظمرامهارمی
رسدهمهچیزسرِجایِخودشباشد.اینکنشتفکراستکهموفقمیشوداین


نظرمی
ازطرحِیکمسألةنظری،به
آخرمنجربهقتلمیشود،منجربهجابهجا


هایکارآگاه،دست
ترابرهمبزند.بهعبارتیاینجاتمامفعالیّت

وضعی
همبریزد.ازاینحیثدرچنینوضعیتیهمیشهکارآگاه،خودشبهنوعیقاتل


چیزرابه
شدنچیزیکهمیتواندهمه


است.بنابراینبرخالفداستانمعمایی،محورهانهدر  نقطةارائةپاسخ،بلکهدرنقطةطرحپرسشبایکدیگرتالقی
میکنند .

یکی از چشمگیرترین طرح داستانهای پلیسی ،طرح نامة ربوده شدۀ ادگار آلنپو است که میتواند این وضعیت
،بهخصوصبهاین
ربطباموضوعمیتواندخالیازلطفنباشد 


چندانبی
دوگانهرایکجاعرضهکند.اینحاشیهرویِنه

تفکر/ترجمه«فرهادپوربازگشتوطرح

توانازتداعیهایالکانیاینداستانبهرهبردودوبارهبهتز«


دلیلکهمی

مسألةسیاستترجمةمهرگانرایکباردیگرازنظرگذراند.تصادفاًطرحموضوعاینمقالهشبیهبه داستاننامة

پوایناستکهدستآخرمسألهبهتمامیحلوفصل


شود(البتهزیباییداستانآلن

پوحلوفصلمی
ربودهشدۀ 
آلن
فهمدنامةملکهکهوزیرآنراربودهاست،جاییبیرونقصرنیست،بلکه


شود).درداستانپو،شوالیهدوپنمی

نمی
هایدیگر.همانجاییکهدر


جاجلویچشم،رویپیشبخاری،کنارنامه

جاییاستکهبایدباشد،همان
درستهمان
شود.ترجمةبنیامینیدستآخر


شکلیمشابهپاسخدادهمی

جاهمبهمسأله،به
وهلةاولازچشمدورمیماند.دراین

جایی نیست جز همانجا که باید باشد ،یعنی نزد بنیامین .از اینرو این مسأله را باید از وجهی اساسیتر از نظر
طورکهالکاننشانمیدهد،دالِتهیِنامه(کهازقضاماهیچگاهچیزی

گذراند.درستهمانطورکهدرداستانِپو،آن

کندوالبتهسوژۀکنشگربراساستغییر

دربارۀمحتوایآننخواهیمفهمید)جایگاهساختاریِسوژهرامشخصمی
اشرااحرازمیکند،درمسألةترجمةبنیامینیهمبایددرنظرداشتکه


زاویةدیدشنسبتبهنامه،هویتساختاری
ترجمة بنیامینی تا آنجا که به امر سیاسی بازمیگردد ،باید همچون خأل و شکافِ وضعیت باقی بماند .دالِ ترجمة
بنیامینی را نباید با انبوه معانی و توصیفها و تعیّن های ایجابی انباشت .به یک معنا چیزی در روش ترجمهکردن
بنیامین یا انتخاب متن هایش به تنهایی وجود ندارد که بتواند او را از سایر مترجمان جدا کند .ترجمههای او و
همینطورمتندرخشانرسالتمترجمرابایددرکلیتتفکرسیاسیونظریاودنبالکرد.ازاینحیثآنچهدرآن

نیستکهحاالبرایمانیزترجمهپذیرباشد.یاازطرفیدیگر

هیچوجهبهاینمعنا
پذیربوده،به 

دورانِآلمانترجمه
می توانگفتحتیاگریکمتنمثالًیکاثرادبیِمشخصدردووضعیتتاریخیمختلفبههردومعنایاساسیبه

پرسشازترجمهپذیریپاسخدهدیعنیهم«بنابهسرشتاشبهترجمهراهدهدو،الجرم-مطابقباداللتفرم

ترجمه-طالبآنباشد»وهم«سرآخردرجمعخوانندگانشمترجمدرخورِخویشرابیابد»بازهمایندوفرایندبه
هممربوطمیشوندکهحرکتزباندرآنهادرمقام«یککل»به


لحاظتاریخییکینیستندوتنهاازآنجهتبه
پیشمیرودودراینمعناتنهادرتاریخیبههم

اینهایی،قطعیوتعیینکنندهازکلِآفرینشِزبانی»


مرحله
جانب«
بهجانبفرجاممسیحایاشگرایشدارد» .

مربوطمیشوندکه«

برایروشنشدنموضوعمیتوانبهترجمةچندشعرمنثورازبودلرباترجمةفرهادپورومهرگاناشارهکردکه

بههمراهمقالةسنترالپارکِ بنیامیندرکتاببودلر/بنیامین  بهچاپرسیدهاست.تصادفاًپشتسرِاینترجمهنیز

ایازاشعاربودلربهفارسیقرارداردکهنسبتآنباترجمةفرهادپورومهرگانازلحاظیمیتواندشبیهبه


ترجمه

کتاباشارهمیکنند

نظربرسد.همانطورکهمترجمانبودلر/بنیامین درمقدمة


ترجمةگئورگهوترجمةبنیامینبه
«چنددهةپیش،ترجمةکاملِکتابماللِپاریس:اشعارکوتاه بهنثر بهقلممحمدعلیاسالمیندوشنمنتشرشده
استکهدرهرحالترجمهایقابلاتکاست،هرچندتأکیدمترجمبرجنبةبیشازحدتغزلیوبهاصطالحشاعرانهو

پوئتیکِترجمهچندانبارویکردوسبکِبودلرخوانانیست ]1[».ترجمةبودلر/بنیامین ازجهتیبناستبراینوجه
شدنبایدوجهیتناقضآلودرادرنظرگرفت.وجهیکهدررویکرد

منفیترجمةندوشنچیرهشود.دراینچیره
خودِبنیامینهمبهاشعاربودلروجوددارد.ازطرفیترجمهبناستتوهمدستیابیبهمتنِاصلی راکناربگذاردواز
این روازبندِانتقالِمتناصلیرهاباشد(تاجاییکه،ممکناستوجهتغزّلیوظرافتهاینحویوعروضیازدست

برود).اماازطرفیاینترجمهبناستبهوجوهیازمتناصلوفاداربماندکهدرترجمةقبلیلحاظنشدهاست.درعین

حال این وجوه ،از قبل داده شده نیستند بلکه با همان اندک تغییر زاویة دید (که برمیگردد به وضعیت تاریخی
انضمامیترجمهیاهمانزبانمقصد)نمودارمیشوندوتمامامورجزئیدرخاللکنشحادثیِترجمهدرمتنِهمین

داللتهایمتناصل»اموریمشخصویکسان

ماسبقضرورتمییابند.چراکه«


شکلیمعطوفبه
تغییرِزاویةدید،به
نیستند،بلکهبهقولبنیامین« هرترجمهاز اثریکه ریشهدردورۀخاصی ازتاریخزباندارد،صرفاًبهجهتجنبة

تواندنمایندۀترجمهبرایسایرزبانهاباشد» ]2[.واینیعنیجنبةخاصمحتواییاثرکه


خاصیازمحتوایاثرمی
أتترجمه پذیریآنتجلیدهد،ازتاریخیبهتاریخدیگرواززبانیبهزبانیدیگرمتفاوت

بناستخودرادرهی
است .
مندکهمهمترینشانمحصولدوران


هاییارزش

برایمهرگاندرکنارفهرستمفصلیازکتاب
ترجمةبودلر/بنیامین
همکاریاوبافرهادپورومشارکتدرترجمةگروهیسهکتابازکتابهایپروژۀرخداد است،ناظربرفصلیبر

آنطورکهخود
توانآنراهمسوباسیاستترجمةفرهادپور– 


ایاودرمقاممترجم/متفکراستکهمی
حیاتِحرفه
ازآنناممیبرد-قرائتکرد .

مهرگاندراالهیاتترجمه
باانتشاراتمینویخرددرتهران،مهرگاندرمصاحبهایبامجلة

یکسالپسازانتشاراولینچاپبودلر/بنیامین 

راازجوانبیبهنقدمیکشدکهپرداختنبهجزئیاتآندرحوصلةبندهایپایانیاینمقاله

مهرنامهپروژۀرخداد
نمی گنجد .اما طرح چند مسألة محوری در مصاحبه و تقابل آن با نقاط مفصلبندیِ سیاسیِ کتاب االهیات ترجمه

شکلیروشنومعنادارمیتوانددرراستایبخشیدنقدریوضوحِبیشتربهافقاینبحثمؤثرباشد.مهرگانبا


به
اشارهبهاینموضوعکهدرکنارهمقرارگرفتننامِمتفکرانیکهدرکتابهایرخدادزیرنامِیکپروژۀفکری
مشترکگردهمآمدهانددروضعیتتاریخیانضمامیِتفکرِمعاصرِغربهیچموضوعیتیندارد،رویکردکلیپروژه


[.]۰شارلپیربودلر-والتربنیامین،بودلر/بنیامین:گزیدۀماللپاریسومقالةسنترالپارک،مرادفرهادپور-امیدمهرگان،انتشاراتمینوی
خرد ۰۸۰۵،
[.]٢بنیامین،همان 

را در حکم فروغلتیدن به دام نوعی مدگرایی ارزیابی میکند .البته او به شکلی جنبی اشاره میکند به این که در
رایشهای

هامیشدمیانخودوگ


وضعیتتاریخیانضمامیایران،ازقضاتنهاازطریقکنارهمقراردادنایننام
فکریِپستمدرنیستیِرایجدروضعیتموجود،مرزکشیِسیاسیکرد.اینتأکیدجنبیمیتوانستبهاینشکلبیان
شودکهازقضادروضعیتتاریخیتفکردرایران،نحوۀقرارگرفتنایننامهادرکناریکدیگروموضوعیتیافتن

نوعیهمگراییمیانِتفکرهاییکهشایدازجها تیبایکدیگردرضدیتباشند،خودناظربراینحقیقتاستکه

ایندارندواینامرسیاسییاشکافوضعیتاستکهبهآنهادر


هایفکرینیز،هیچهویتیکپارچه

هاوسنت

ایده
روهمینخویشاوندیتازهمیانایننامهااستکهحقایقیاز


بخشد.وازاین
هایاضدیتهاهویتمی

قالبهمگرایی

وجهسیاسیپروژهرادرخودحملمیکند.مهرگانتفکر/ترجمهراکهدرکتابشازآنآغازکردهبودوبهیکمعنا

کندکهیکیکردنتفکروترجمهدرایران


کشدواظهارمی

گاهنتوانستهبودازافقآنفراتربرود،بهپرسشمی

هیچ
چیزی جز نوعی بازی با مفاهیم نیست چرا که حتی در خودِ کشورهای اروپایی هم تفکر از آغاز به ترجمه پیوند
خورده بوده است .اینها داللتهایی است که یکی پس از دیگری با مقایسه درون و بیرون (ایران و کشورهای
هایسیاسیوتاریخیایداردکهازقضادر


مثابةدوکلیتیکپارچه)سعیدرمحوکردنخطوطومرزکشی

اروپاییبه
تنشتاریخیانضمامیایرانموضوعیتدارندوالبتهپیشازاین،مبنایسیاسیِکنشتاریخیِترجمهوتفکربرای
هابرموضعیتأکیدمیکنندکهاتفاقاًبناست


آمدند.اینداللت

حسابمی

نیزبه
خودِمهرگاندرکنارپروژۀرخداد 
کهدستآخر

پنهانکنند،بی 
آن

ایکلیتر»


توسعه
مرزهایکشیدهشدهدردلوضعیتِتفکردرایرانرا،زیرنام«
مشخصشودکداممرزکشییاحدگذاریبرایخودِمهرگاناینتوسعةکلیراازتوسعةفرهنگیصرفکهالبتهاو
هایکممایة


کتاب
کند.دستآخرمهرگاننقدکلیتبازار


باصدایبنیامینبهآنتاختهبودجدامی
دراالهیاتترجمه
بورژواییتلقیمیکندودوبارهآنرا«ناتوانی


،نوعیگالیةخرده
وفورترجمههایمغلوط»

ایرانراکهانباشتهاستاز«
داند.اومینویسد«:گسترشمباحث

ازدرکیکپدیدهدرتمامیتانضمامیآن،درمتنیکروندتوسعةکلیتر» 
می

والبتهاینبرایوضعیتگذار،بهنوعی

والتجانبیبیمایهوغیراصیلهمدارد ]1[».

نظریدرعینحالصدهامحص
کندکهتشخیصکنتراستهایموجوددرهردوحیطة

تفکیکهاوتمایزهاییدروضعیتایجادمی

مفیداستچراکه«
امور منفی و مثبت را ممکن میکند ]2[».او این «نامفهومی» و لجامگسیختگی معنایی را که گریبان ترجمة ایران را
تلقیمیکند .

بهایساختنمفاهیموکارباآنها»

گرفتهاست«،

الفظیبهمعنایتحتالفظیکلمهنیستکهمهرگانرادر االهیات


گوییواستقبالازترجمةتحت

آیااینهمانآری

پریشیوفرورفتنمفاهیمدرانتزاعینابمیکشاندکهبرایمثالدر


بهپذیرفتنوحتیستایشازنوعیزبان
ترجمه
وعقبنشینی

نظرمیرسدبیشازاینکهاینتغییرمواضعرانوعی«آغازازنو»


نثردکتریزدیشاهدآنبودیم؟به
گانةمنتشرشدهرخداددرگفتوگوباامیدمهرگان:جذابیتآغاز

،ویژهنامةنوروز ،۰۸۰۰
سه

[.]۰ماهنامةعلومانسانی،مهرنامه،شماره٢۵
کردنازنووفضیلتِتمامشدن 

[.]٢مهرنامه،همان

خودآگاهانهدرمواضعسیاسیبخوانیمبایدآنالگویآشنارابهذهنبیاوریمکه«فاصلةمیانچپافراطیوراست،
صلهایناچیزاست»کهباید آنرابا چنگودندان حفظکرد،وگرنهاز«نقدرادیکالِوضعیت»و«فراتررفتن از
فا 
)تاآریگوییِخوشباشانهبهوضعیت،راهزیادیدرپیش

سیاستِمفاهمه»(کهدعویمهرگاندراالهیاتترجمهبود
نخواهدبود .


















ستکهمیتواندشعرفارسیراتاریخی


ترجمهیگانهکنشی
بیمقدمهنوشتةحاضرراباحکمیآغازمیکنم«:

اینعبارتفشرده،ناسازوازیکمنظرمتناقض،ازهرسوشایستةآناستتامهمترینآرمانمترجمشعر

کند ».
باشد .اما مگر کسی هست که قائل به تاریخی نبودن شعر فارسی باشد؟ فهرست تاریخ نگاریهایی که بر شعر،
شاعران،مکاتبوسبک هایادبیاتفارسینگاشتهشده،بهتنهاییقابلیتایجادیککتابقطوررادارد.طبقداللت-

هایآشکاروپنهانعبارتِحکمیفوقاوالًشعرفارسیتاریخینیست،ثانیاًنیازهستکهتاریخیشود،ثالثاًازمیان
همةتالشهایکردهونکرده،تنها«ترجمةشعر» استکهقادربهحصولچنینمرادیاست،والبتهنکتةآخراینکه

ترجمه یعنی سیاست؛ سیاست تاریخیسازی بهمیانجیِ اشعاری به زبان دیگران ،دیگری یا صدایی دیگر ،غرب و
شرق.بیشکخصلت«خودمرکزانگاری»شعرفارسی،بههیچنقطهایبهاندازۀهمینغربوشرقنامیدندیگران،

قرابتندارد]1[.اماچگونهمیتوانحکمفوقرامبسوطومدللساخت؟ 
سالهاستکهمترجمانفارسیازوضعیتوخیمحوزۀترجمةادبیسخنگفتهاند.فاکتورگرفتنازمحتوایمشترک

اینگالیهها،خوانندهرابهنوعیپافشاریواحدبراهمیتاخالق ترجمه،بدوناشارهکردنبهضرورتتاریخیو

کاوییدنتحوالتیاستکهامرترجمهدرمناسباتاجتماعیوسیاسیباآندرگیراست.تکرارمداوماعتراضاتیاز
مرورمعضلرابیشازآنکه


ماند،به
ایندستکهغالباًبدونیافتنراهکارانضمامیدرحدوحدودغرزدنباقیمی
دربافتسیاسی اشپیگیریکند،آنرادرسراشیبامریاخالقیدرافکندهاست.تحلیلسیاسیاینمعضلنهدر
انتزاعمترجم -ومتنیکهتولیدمیکند -ازگذشتهیاسنتادبیاش،بلکهاتفاقاًوضرورتاًدرنفسپیگیریاین
رود،عدمدرکِ

موضوعدرمواجههباگذشتهممکنمیشود.بهعبارتبهترآنچهدراینتحلیلهایکسرهازدستمی
همینعاملاحساسناامنیدرمقامنوعیوحدتبخشیِایدئولوژیکودرکلاقتضایترجمهدرمناسبتباسنتادبی
زبانمقصداستکهخودآشکارادرمسیرتحولقراردارد.صرفاًقولبهتاریخیبودناینپدیدهعاریازانتزاع
لکهمهم ترازآن،درکاینواقعیتاستکهعالوهبرنیازبهترجمه،معضالتبعضاًخُردوکالنآنوحتی

نیست،ب
تحلیلهایآندرزمینةتاریخیخودشانمتحولمیشوند.وایننهصرفاًدرحوزۀترجمهبلکهبهقولتریایگلتون
خصیصة کلی ادبیات به شمار میرود .اگر بخواهیم مصداق ملموسی برای این مسأله بیاوریم ،نقطة عزیمت آن از
خصلت مرکزیتطلبیِ شعر فارسی آغاز میشود .شعر فارسی همواره خود را در مرکز شعر دیده است .هر شعر
گذاریهانیزدگرکونشده


واقتصادیدرغرب،شاخصومرکزیتنام
گرچهدرزمانةماوباتراکمدانشهایتکنولوژیک،نظامی ،

[.]1ا
توانواژههایخاورمیانه،خاور دورونزدیکرانامبرد.دورازغربونزدیکبهغرب .


است.ازبراینمونهمی

دیگریبرایاوشرقوغرباست.ازاینروشعرفارسیهنوزهمبهشکلمزورانهاینیازبهبرقراریدیالوگبا
شعردیگرراکتمانمیکند.سرفصلهایرشتةادبیاتفارسیدرآکادمیایرانمصداقملموسیبرایاینجریانبه
شناسانهکردنِ سیاست،همانعنصرقدیمیوذاتیشعر

شناسانهکردنِ رنجومتعاقبآن،زیبایی

شمارمیرود.زیبایی
فارسی است که از نو بهویژه در دهة هفتاد شعر فارسی بازتولید شده است .و این همه در زمانیست که شعر
هاهیچگاهدست

کمتوسطیکمترجمبهفارسیترجمهشدهاند.امااینترجمه


ترینشاعرانغربوشرقدست

مهم
باال را نداشتند ،بلکه نیروی جاذبة آن خصلت مرکزیتطلبی درپی جذب متونی برآمد که صرفاً در حیطة محتوا
آمادگی بیشتری برای همپوشانی با محتواهای سنتی شعر فارسی داشتند .از اینرو ،ترجمة شعرهای سالن یا
استیونسهیچ گاهبهاندازۀترجمةشعرهایمثالًلورکانتوانستندجایخودرادراینحوزهبازکنند.رابطةنوشتار

همنظوربرهمزدنِنظممنطقیدرتوزیع

تاریخیباترجمهبعدازرخدادادبینیماوتاقبلازدودهةاخیرتالشیبودب
محسوساتزبانی.تالشنیماوشاگردانشصرفاًمرئیساختنامرناممکندرحوزۀشعرنبود،بلکهارتباطبنیادین
هاباترجمةشعرهاییکهبیشتریناستبعادراازشعرفارسیداشتند،حدودوثغوریرامرئیساختکهنبض


آن
رئیبودنآنهاتداوممییافت.اگرچهدرادامهاینمسأله رامبسوطخواهیمکردولییکیاز

سلطةحامیتدرنام
شواهداینمدعاآناستکهدرزماننیماوشاگردانشقطعبهیقینآنقدرترجمةشعردرایرانموجودنبودکه
اکنونهست،بااینحالآنهانسبتیباشعردیگرانبرقرارکردندکهبیشازآنکهتقلیدیفرمالیستیویاحتی

گزینشبراساسمصرفوسلیقةفرهنگیباشد،ایجادظرفیتینوینومدرنبودکهبتواندپیوندخودباسیاست
ادبیاتمدرنرادرونیِشعرسازد.سیاستیکهبهقولژاکرانسیرنهداللتیبرفیگورسیاسینویسندهوشاعرداردو
نهبهمعنایتبلورعقایدسیاسیدرونمتناست،بلکهادبیاتراوامیداردتادرکلیتخویش«سیاستبورزد».رابطة
نیماباسمبولیست ها،شاملوبابسیاریازشاعرانآمریکایالتینواسپانیاییزبان(والبتهصرفنظرازلورکا)،رؤیایی
باشاعرانفرانسوینظیرسنژونپرس،پلالوارودیگرانازهمینمصادیقاند.بعدازایندورۀکوتاهودرستبا
مستقرشدنبازارادبیوسوقنشربهسمترقابتاقتصادی،دغدغةمترجمانشعردرایرانایجادانطباقیشدکهبه
منظورراضینگهداشتنبازار،خصلتمرکزیتطلبیِشعرفارسیرادرسطورتمامسبکهایترجمهایبازتولیدمی-

هاابرازنظرهاوسخنرانیوحتیمقدمههاییکهبعضاًتریبونیبرایابرازدلخوریبودتا

کرد.نگاهیگذرابهمصاحبه
معرفیشاعرموردنظروشعرش،ایناصراررامیرساندکهمترجمانفارسی حفظنظامتوزیعامرمحسوس(در

جامعنا)رارسالتمهمتریمیپنداشتندتابهزمینه آوردنهرگونهتفاوتوتناقضمیانبیانهایشاعرانه.این


این
دیدگاهتلویحاًمنعکس کنندۀخصلتاستبدادیهماننظامتوزیعنیزبود،چراکههیچمترجمشعریازسلیقةمخاطب
خاص سخن نمیگوید ،بلکه پربسآمدترین اعتراض آنها فراخوان برای نجات معناست ،معنایی که تضمین کنندۀ
بازاروپسندبورژواییاززباناست.درنظرچنینمترجمانیبرهمخوردنِ نظاممنطقیتوزیعمعناییدرزبان،صرفاً

ستکهسنتکهندردلخودبرایآنهافراهمکرده

یکناهنجارییابلبشونیست،بلکهبهخطرافتادنزیستگاهی
است،زیستگاهیکهمیتوانآنرابههمانحدودنامرئیقدرتو«زورقانون»درمتنتعبیرکرد .ازهمینآشیانه


احساسیگری»[]1شعرفارسیرابهمتونترجمهسرایتدهند.مرئیساختنِایننقاط،یعنی

استکهآنهامیتوانند«

هاودرستجاییستکه

درنظرگرفتنامرناممکندرقالبیکامکانجدید،وایننقطههمانشکافمیانزبان
بیتردید مخاطبان اصلیِ ترجمههای شعر ،خوانندگان
باید سیاستورزی ادبیات در آن فهم شود .در سوی دیگر  ،
دقیقادبیاتهستند.خوانندگانیکهادبیاتراازحیثکاربردهایضربالمثلیرایج،اشعارپشتوانتی،تیتراعالمیة

یاستفادهمیشود ،رهاییمیبخشند.تنهااین خوانندگاناندکه

ترحیم،فالشبیلدایاکالمیکهدرموسیقیسنت
واپسین رخداد شعری یا همان گسست نیما از درونمایة بیتناقض و نتیجتاً بیمعنیِ شعر سنتی را هر دم از نو
شدناشبه
آفرینند.کسانیکهدریافتهاندهرترجمةآگاهانهایازشعر،درحکماستمراررخدادتاسرحدمنجر 


می
غایتخویشاست.بهتعبیرالکانی،اینگسستباقدرتیکهزبانبهساحتامرخیالیاِعمالمیکند،بیمناسبت
اندازیآنازخاللسوژهسازیخوانندهایرخمیدهدکهاعتبارسوژگیاشراازدلِ

نیست.هجمةاینترجمهوتَرک
گسستی حاصل میکند که میان او و شعر سُنتی افتاد .ترجمة شعر بهمثابه زبانیست که به وحدت خیالی شخص
اشحملهبرده،آنراپارهپارهمیکند.مازادهجمةترجمهبهاینوحدتخیالی،دستاورد

فارسیزبانوهویتشعری
بزرگیخواهدبود:خالصیبخشیدنشعرفارسیازجایگاهکهنالگوییوالبتهاسطورهایآن.شعرفارسیبازندگی
یکی است ،یگانگیای که جز بهواسطة پیوندش با ایدئولوژی عرفانی موردِ پسندحکومتها حاصل نشده است .در
جاایدئولوژیرابایدبهمثابهتمامعناصربازدارندهایفهمکردکهایجادهرگونهنقطهوفاصلهگذاریمیانقرائت


این
شعروتلقیدرمانیوتسکینیازآنراسرکوبمیکنند.محتوایاینقرائتبازتولیدمداوممضمونِ«تحمل»استو
توانمدعیشدکهشکلگیریتاریخیِنحوفارسیوتمام

اگرچهاثباتآنازحوصلةبحثحاضرخارجازاستامامی
پیرویمیکند.خاصیتاسطورهایاین

انعطافهایبهظاهرغیرمنطقیآن،کامالًازهمینمضمونبسطیافتة«تحمل»
نحواستکهشعرفارسیرابدونهیچجایگاهتاریخی،بهعنوانشاهدمثالومسکنیبرایهررنجاندوهدرزمان

حالنگاهمیدارد.ازقضاترجمةشعربنابرتفرقهاشازایننحو،میتواندفاصلةمذکوررابهمنظورنظارگیبُعدی
ناپذیربهنامشعر.شعریکهاگربناستبهحیاتشادامهدهد،


عدیمهموزوال
تاریخیازهویتایرانیفراهمکند.بُ
ضرورتاًبایدبهتاریخیشدنتنبسپارد .
سالهاپیشمرادفرهادپوربیشازتمامکسانیکهامروزهازانحرافترجمهسخنمیگویند،بستربصیرتیراگشود

کهدرآنمیبایستبهشکلیتیزهوشانه صورآگاهانهوناآگاهانةترجمهراازهمبازشناخت.ترجمةناآگاهانهصرفاً
شود،بلکهمهمترازآنبازتولیدتفوق

درانتخابشعرهاییکهنحوفارسیباآنهاحسخویشاوندیداردخالصهنمی

درتفکرالکانمیتوان

فرهنگیمعنابرخودزباناست.باتوسلبهتفاوت «سوژۀگفتن»و«سوژۀامرگفتهشده» 
توضیح داد که به این اعتبار  هرگونه انتخابی برای ترجمة شعر باید خود را در تعارض با تناسبی قرار دهد که
قولآرتورهاپاالشکلایدئولوژیکبرانگیختنوتحریکعواطفسطحیوغیراصیلاست،شکلیکه

گریواژۀدقیقیستکه 
به


احساسی
[]1
برخالفماخولیاییکهاوتعریفمی کندربطیبهفقدانابژۀبیرونیویامناسبتیباعواطفانسانمدرنندارد،بلکهبیشتردرتالشبرای
ساختنیکابژۀمصنوعاست .

توانمخرجمشترکیبرایتمامانتقاداتیکهدر حوزۀ

ایدئولوژیِحاکمآشکارا یانهانبرای شعروضعمیکند.می
اینناآگاهیاخذکردوریشةآنرادرنظرگاهیجستکهمتناصلیراتمامشدهو

ترجمهشعروجوددارد،برمبنای
کاملمی انگارد.البتهاینسخنبدانمعنانیستکهماهیتمتنراحوالهبهتکثرهایخوانشکنیمبلکهبیشازآن

نموداریاستازتفکیککارکردیمتندردوحوزۀمتفاوتاززبانوالبتهامکانناپذیریوسپسشکستکنش

هابهسمتزبانیکهدیگرمعناهایبشریندارد.ازاینروست

ترجمهومتعاقباًنشاندادنحرکتتاریخیهمةزبان
کهکارمترجمدرانتخابترجمه(کهبهقولوالتربنیامینمتنیاصیلترازمتناصلیاست)برایزبانمقصدنیست،

بلکهکاروباریاستباآن،درمواجههباآنودرافشایسازوکارهایایئولوژیکیِآن .اگرزبانازحیاتخودبر
بسترمصطلحاتپربسآمدشیاهمانایدیومهایش)(Idiomsپاسداریمیکند،ترجمةشعرمیتواندآلترناتیویبرای
آنمطرحکند.مصطلحاتهرزبانهماننقطهگذاریهایایدئولوژیدرزباناند،نقطههاییکهبایدبهیاریترجمه

هابیشترینشیوعرا


جهتنبودکهدرتولیداتادبیدهةهفتادایراناستفادهازایدیوم

هاراروآورد.ازقضابی

آن
داشت .بیشترین شیوع به این مناسبت که افزایش ایدیومها در تناسبی مستقیم با جایگزینی بود که آنها برای
سیاست برگزیده بودند :مشغول شدن به بازیهای زبانی ،سادهنویسی بدون مازاد اجتماعی و مد شدن نظریههای
بارتودریدا.ازقضامحتواینحویومادیدراکثریتمتونترجمهدرایندوره،گرتهبرداریازاسلوبنوشتاری

شاعرانایندههبود.درایندورهکمترترجمةشعریمیتوانیافتکهنحوزبانیاشمتمایزازتولیداتشعریآن

دوران باشد  .در صورتی که رسالت مهم چیزی نیست جز بیگانهسازی زبان مادری از خالل پسزدن و زدودن
ایکهپیششرطتاریخیشدنوافشایاینحقیقتاستکهزبانهیچگاهنظامیطبیعینبوده

ایدیومهایآن،بیگانگی

شودبلکهبستریبرایگفتوگویزبانها

همرسانیمعناهایخویشاوندفروکاستهنمی
ونیست.وترجمههیچگاهبه  

ایاستبرایتولیدنحویکهزبانمقصدهیچگاهخودرادرگیرآننمیکند.

دراعماقآنهاست.اینبیگانگیزمینه

حساسیتوسواسیوعجیبیکهوالتربنیامینبرسرحفظخاصیتدیگربودگیدربارۀمتناصلیداشتازهمینامر
گرفت.ازاینروبحثوجدلبرسرانتقالمعنابهفراخوردرککاربرزبانمقصدسطحیصورریو


سرچشمهمی
فروکاستندغدغةحقیقییعنی«انتقالنحوۀبیان»استکهرسالتدائمیمترجمشعرراشکلمیبخشد .
ایم.خرگوشیکهبهسببغرورشمسابقةدورابهالکپشتیکه

داستانمسابقةخرگوشوالکپشتراهمهشنیده
بازد.حرکتکندالکپشتسابقةمهموواقعیدیگرینیزداشتهاست.درعرفبورژوازیقرن


شودمی
ناامیدنمی
نوزدهمی ،رسمی وجود داشت که در آن طبقة بورژوا قالدهای به گردن الکپشتی می انداختند و با آن به دیدن
رفتند.حرکتکندالک پشتبیشترینمجالرابهمنظورتماشایویترینهاومغازههایاهمان

پاساژهاینوظهورمی
به اصطالح دیدزدن برای صاحبانش فراهم میساخت .این حرکت کُند سود مضاعفی نیز بههمراه داشت :سلطه بر
دامحیوانیدرجهتایجادیکفرهنگانسانیبهمیانجیِ

بدن،وَهمِتسلطبرهمانمازادیکهحیوانیاست،کنترلان
زند:هرکسیمیتواندبازی


پشتکهتبلیغایدئولوژیپشتکارحرفاولرامی

یکحیوان.درداستانخرگوشوالک

راببرد،بهشرطداشتنپشتکاروالبتهانتظاربرایاینکهدیگرانمرتکبخطاشوند.اینبالهتآشکاراتبلیغیبرای
بازد.الکپشتیکه


پشتیاستکهمی

لیبرالدموکراسیاست،امامترجمدراینمیانچهکارهاست؟اوهمانالک
داندنبایدامیدبرایپیروزیراجدیبگیرد.امااینشکستنهمقولهایپیشینی


کندومی

ضرورتتاریخیرانفینمی
استونهصرفاًمحصولمنظری کهبااثباتعلمی سروکاردارد،بلکهاصالًدرنفسیکمسابقةکامالَواقعیبایک
کند.درعرصةترجمةشعر،مترجمازسرعتغیرقابلقیاستولیدمتن

خرگوشاستکه«باختنِ»خودرابرجستهمی
اصلیشکستمیخوردواتفاقاًنفسهمینشکستخوردناستکهترجمةشعررادرمیانهوامیگذارد،مکانیکهنه
توانبهواسطةآن

بهزبانمبدأمتعلقباشدونهخراجبهزبانمقصدبدهد.واتفاقاًماحصلهمینشکستاستکهمی
بهدیدنآراموآهستةویترینشعردیگرانرفتوازخاللاینرفتنتالشیرابهمنظورسلطهبربدن،برزبانخود
پیمایدمدتهاپیش

پیریخت،سلطهایکهالبتهپیشاپیشمحکومبهشکستوزوالاست.چراکهمسیریکهاومی

لدومانکهازقضانزدیکترین قرابتنظریرادراینموردبهبنیامیندارد،

توسطخرگوشطیشدهبود.ازمنظرپُ
شباهتذاتیترجمهونظریهدرهمینجاست،یعنیدقیقاًدرتالشنافرجامبرایگفتنامریکهپیشاپیشتوسطمتن
تریندالیلیاستکهبنیامیندرجهتضرورتترجمةتحتاللفظیپیشمی-


واینیکیازمهم
اصلیبیانشدهاست.
کشد،ترجمه ایکهباپذیرشآگاهانهوشجاعانةاینشکست(وعدمتحققترجمه)،نسبتخودبامتناصلیراتنها
گاهبااصلبرابرنمیشودازچهرهمیزداید.


ایراکههیچ
درنقطةکوچکمعناترسیممیکند،ومتهورانهنقابِکپی
رسوب این شکست در عنوان آلمانی مقالة بنیامین) (Die Aufgabe des übersetzersکه با عنوان رسالت مترجم
بهجز وظیفه یا رسالت ،به معنای کسیست که کوتاه
ترجمه شده ،به شکل زیرکانهای بیان شده :واژۀ    Aufgabe
آید،کسیکهازمسابقهانصرافدادهوشکسترامیپذیرد.ناکامیمترجمانعکاسناکامییاشکستسرایندهدر


می
زبانمبدأاست.بهاینطریقمیتوانآنبهاصطالحمخرجمشترکتمامگالیههاوغرولندهارادرصداییمشترک،
بهعنوانشکستدرانعکاستجربةتاریخیدیگراندرزبانخودیدانست،انتقالتجربهبهحوزهایکهدرآنتجربه

مدتهاستقدرتانتقالپذیریاشراازدستدادهاست.بیتردیدتالشترجمهدرجهتانتقالنحوۀبیانحقیقی-

ایکهتولیدشرابایدبهمیانجیانتقالوبازتعریفرسانة
ترینعرصةتجلیدیگربودگیشعردیگراناست ،عرصه 
مادیشعرممکنساخت .
سیاستتاریخیکردنشعرفارسیتوسطترجمهرابههیچوجهنبایدبهمعنیخصلتدایدکتیوترجمةشعردانست.


این سیاست همانگونه که ذکر شد ،بیش از هر چیزی به زمینه آوردن نحو «دیگری» است ،نحوی که حشوها و
قولگوتهترجمهایکهبیگانگی


کند.به
چنینایدیومهایزبانمادریراازخاللِتاباندنِنورمتناصلیبرمالمی


هم
زبانها را آشکار کند و حشو زبان مقصد را رو آورد ،ترجمهای نوآورانه که نه بهعنوان جانشین متن اصلی ،بلکه

همراهوهمطرازیبرایآنتلقیشود .بهطورخاصدربارۀزبانفارسیبایدگفتدرونیِنحوآن رسوب

بهمثابه 

رومانتیسمعرفانیاستکهآهکشیدنوسوزناکونازککردنِصدادرهنگانخواندنشعررایگانهطریقازقرائت


دهد.ایننحوۀبیاندرمواجههباترجمةتحتاللفظیالکنمیشود،حتیدرمقابلاندکشعرهای


شعربهدستمی
فارسی که ایدۀ غایی شعر مدرن را از دل آن ترجمهها بیرون کشیدهاند .ازقضا ترجمههای بسیاری هم در زبان
فارسی،باهمینسوزناکیولطافتمصنوعباشعراصلیروبهروشدهاند.بهقولمرادفرهادپور«انگارنمیتوانیک
حقیقتشکلدگردیسیشدۀهمان

شعرراجدیوبالحنسردوبدونآهوسوزناکیخواند»[]1اینصدایوطنیدر
باردرهیئتینوبهذهنمترجمهجوممیآورند.بایداجازهدادتاشعربیگانهبرای


اندکهاین

هایایدئولوژیک

ایدیوم
شعرمانقشنثررابازیکند.شعردیگرانشعراست،نثرنیستولیمیتوانازآنکارکردنثریترابیرونکشید.

استودرعین حالبهیاریفرآیندرادیکالترجمه،ایدۀنثربرایشعرماست:شعریکهایدهاشنثر

زبانیکهشعر
است(بنیامین)تنهاتوقفدرایننقطهاستکهبرایهرمترجمشعریمیتواندضرورتیتاریخیداشتهباشد.نقطه-
تواندحرکتتاریخیهمةزبانهابه

ایکهدرآنزبانهمخلقمیکندوتوأمانرستگارمیسازد.وبهاینطریقمی
سمت زبان ناب را در خود منعکس کند .از اینرو میتوان هرگونه تالش به منظور سپردن ترجمه شعر به دست
خوانتلقیکردوتمامشکوائیههای


ایبهمنظورکشفکارآگاهیمحتواهایهم
اساتیدکهنهکارراتنهاکوششبیهوده

حالزایندۀفالکتاند.باید

آنهارابهخودشانبرگرداند.زبانناببامعناهاسروکاریندارد.معناهازادهودرعین

کاررابهمترجمانتازهنفسیسپردکهازقضادررساندنمعنابیشتراشتباهمیکنند،مترجمانیکهبهسببخامیو

جوانیبیشتردغدغةزبانرادارندتامحتوارا.ونتیجتاًدغدغةزبانداشتنچیزینخواهدبودجزپذیرشسُنتادبی
ایکههمچنانبرمعنادارکردن


کردنآنازمقاماسطوره

ایازتاریخوخلع

عنوانقطعه

وشعرهزارسالةخویشبه
همهچیزدرنسبتبهخوداصراردارد.اکنونزمانآناستکهنقداسطورهرادرقالبترجمههاییازشعرفهمکنیم
سازد.نسبتترجمهشعرباکلیگراییدرایننقطهبهوضوحبرجسته و

کهزبانخودی راباکاربرانشبیگانهمی
دهد.بهمحاق

مشخصاست.ترجمهباپسزدنتمامیداللتهایزائد،قصدیتکلیشعروحتیزبانرانشانمی

رفتن ایدیومها ،لزوماً یکی از مهمترین تالشهای ترجمة آگاهانه خواهد بود .اکنون پرسش این است که هیاهو،
انحراف یا بلبشوی فرضی در ترجمة شعر چه نسبتی با تولید داخلی شعر دارد؟ اگر مجدداً به نقطه نظری که
فرهادپورپیشمینهدتوجهکنیم،بایدصُ ورمختلفترجمةناآگاهانهراعالوهبرانتخابهرچهبادابادترجمه،در

نحوۀبیانیبدانیمکهازیکسودرکبورژوازیاززبان(دغدغةمعناومحتواداشتنوپاسداریازسلسلةنشانگانی
نظامزبانخودی)وازسویدیگردرکفاشیستیاززبان(یکیشدنمحتواباواقعیت)راازنوبازتولیدمیکند.

مهشعراستکهبهصورتتحتاللفظیترجمهشدهباشد .

مصداقاینمدعافقدانحتییکمجموعةکاملازترج

[.]1مصاحبهدربارۀشعرفارسیدرکتابهراتاقیمرکزجهاناستبهکوششسایرمحمدی .

اشارهمیکند،محصولِعصرجدید است.اعصارماضی

پدیدۀناهمزمانیدرعین همزمانی،کهبهمفهومتأخیر 


عقبافتاده»
حتی بهصورت بالقوه امکانِ جهانیشدن را نداشتند؛ بنابراین ،هیچ فرهنگ یا تمدنی بهلحاظ تاریخی « 
محسوب نمیشد .طرحِ مفهومِ تأخیر تاریخی مستلزمِ هژمونیک و جهانگستر شدنِ یک تمدنِ خاص است تا
هایدیگردرنسبتباآنسنجیدهشود.اماسوالایناستکهآیاباالحاقشدنِاین


هاوفرهنگ
«پیشرفتِ»تم 
دن
زمانیحلمیشود؟جوابدادنبهاینسوالمستلزمطرحپرسشدیگروجواب


هابهتمدنجدید،معضلناهم

بخش
دادنبداناست:آیامعضلناهمزمانیفقطمختصِکشورهایغیرغربیاست؟ 

ست،وازهمینرو،ازساختنِیککلتوپُروبدونِشکافناتوان

ایازتناقضاتریشه 
ای

مدرنیتهمحصولِمجموعه
جاکهمیتوان


ایبودهتاآن

هایریشه
زعمبرخیازاندیشمندان،فرآیندشکلگیریِمدرنیتههمراهباگسست


است.به
وجودنوعیتأخیروناهمزمانیدرنفسِخودِمدرنیته،گواهیمیدهد.

سخنازانواعمدرنیتهگفت.اینمسألهبر
ایوجودنداشتهاست.بهواقع

منزلهنوعیکجرویازمسیراصلینبوده،زیرااصوالًمسیراصلی


زمانیبه

سان،ناهم

بدین
کههمزمانیازخودفاصلهمیگیردوبهدرونِخویش

زمانیست،یعنیجایی


مثابهشکافیدردرونهم

زمانیبه

ناهم
مینگرد .پس همزمانی و ناهمزمانی محصول یک پدیدۀ واحدند و علیاالصول ،دستیافتن به یکی بدون دیگری

ناممکن است .زمانپریشی و سردرگمی همراهان همیشگی دچار شدن به «تب تاریخ» اند .انسان مدرنِ تبزده،
تر،چیزیکهدرآنیم

پریشیمیزید،عاجزازتجربهکردنِعصرخوداست؛بهبیاندقیق


جاکهدرنوعیزمان

ازآن
تجربهناپذیر است چراکه خود بهمنزلة فرمیست که سازمان تجربهکردن را سامان میدهد .زمانِ حال هیچگاه

بهمعنایدقیقکلمهزمانحالنیست،بلکههمیشهدرخودِزمانِحالقسمیناهمآواییونابهنگامیوجودداردکهما

رابانوعیتأخیرزمانیروبرومی کند.دوگانةاصلیتفکرفلسفیمدرن،یعنیانسانِتجربیوانسانِاستعالیی،که

تبیینآنمنجربهتجزیةعقلشد،دقیقاًنتیجةایندوپارگیِزمانیاست.کلتفکرمدرن،بهویژهفلسفةایدئالیسم
آلمانی،اهتمامبرایحلاینپارادوکسبودهاست .
ژاکوبنیسمزبانشناختی 

میشود -یعنیدرهیأتِامکانهایاز
منزلهگذشتهتجربه  


زمانحالهمیشهبه
دراین«ناموزونبودنتاریخی»
کفرفته.بهزعمِربِکاکامِی،انقالبفرانسهآلمانهارادُچارنوعیزمانپریشیکرد،چراکهازسویآنانازچُرتِ

مثابهتکرارتجربةجنبشاصالحدینیتعبیرکردند.میتوانتفسیر


طوالنیبیدارشدندوازسویدیگر،انقالبرابه

ها،هم زمانهمبهتأخیرتاریخیخوداشارهکردندوهمبهوجودنوعی

کامِیرابیشتربسطداد.درایناثنا،آلمان
تأخیردرحرکتروبهجلوِتاریخ.هرچندفرانسهدرحالتجربةحداعلیِپیشرفتتاریخیستولیبهواقعداردچیزی

کندکهآلمانهاچندقرنقبلتجربهکردند.البتهپُرواضحاستکهاشارهبهتکرارگذشتةآلمان،بهمثابه


راتجربهمی
دوییگذشتةآلمانرابهمثابهصدر

توانبهصورتجا


الپوشانیتأخیرتاریخیقومژرمننیزاست،زیراازاینراهمی
تاریخ تفسیر کرد تا ژرمنها بهجای فرانسویها هدایتِ ارابة تاریخ را بهدست گیرند .کامِی [ ]1نشان میدهد که
چگونهبعدازورودِسپاهیانناپلئونبهآلمان،نخبگانقومژرمن،تغییرموضعدادندوبهنوعیناسیونالیسمدرهیأتِ
رفتهپسرویکردند ]2[.ولیاینملیگراییدرنطفه،عقیموناکارآمدبود؛چراکهعجزدر

احیایعظمتِازدست
شدهدرزیرچکههای

تغییروضعیتحال(چهتغییرِمناسباتارتجاعیوماقبلمدرنوچهنجاتِسرزمینلگدمال
قشونِ فرانسه) آلمانها را به اعصار ماضیای پرتاب میکرد که در آن ژرمنها در هیأتِ امپراتوریِ مقدس رُم
کردند.امازبانگراییِافراطیبهمثابهجفتِگذشتهپرستی،پیامددیگراینعجزبود.درفقدانصالبت


رانیمی

حکم
ظهورکردکههدفاشقلعوقمعِقشونِلغاتِبیگانهوموانعاحیای

کوبندۀانقالب،قسمی«ژاکوبنیسمِزبانشناختی»
شکوهگذشتهبود،درحالیکهدرعال مواقعهمقشونبیگانهوهمموانعارتجاعیسرِجایِخودباقیماندهبودند.

یوهانگوتلیبفیشتهکهدر۰۳۰۸مقاالتیدرستایشازانقالبوژاکوبنیسمنوشتدرزماناهتزازپرچمناپلئونبر
خطابههاییبهملّتآلمانباخروشوخشماعالمکردملتاصیلژرمن

دوسویراین،درزمستان۰۳۵۳-۰۳۵۳در
فرهنگغیراصیلفرانسویدورنگهدارد.اوآلمانرابهمثابهوارثبرحقانقالب(البتهمنهای

بایدخودرااز«عفونت»
میتواند از
بیمعنایی هراسآورش) معرفی کرد که در پناه تفکر و زبان آغازین ( ،)Urspracheبهتر از فرانسه  

کند.فیشتهزبانرادرجایگاهدولتملی(کهفقدانشهموارههگلرانیزآزارمیداد)

دستاوردهایانقالبپاسداری
نخوردهاشاست

شاید.بهزعماو،عالمتِاصالتآلمانی،زباندست

مینشاندتافضاییجدیدبراینبردبابیگانگانبگ

زبانمیتوانبهخاستگاهحقیقیِقومژرمندست

سان،بهواسطةاین


هایالتینرانداده،وبدین

کهاجازۀورودآالینده
یافت.یواخیمهاینریشکامپ(کهقبالًازسویمجلسملیانقالبیفرانسهموردتقدیرقرارگرفتهبود)قبلازفیشته
آلمانیسازی»()Verdeutschungزبانونهایتاًفرهنگتأکیدکردبود.بهگماناو«در

بررزمدرمیدانزبانوپروژۀ«
ست،یابهتربگوییمسالهادرگیرِزایمانبودهوفقطویرانیزاییدهاست،

عصروزمانهیما،کهآبستنِشوربختی


[1]. Rebecca Comay, Mourning Sickness: Hegel and French Revolution, Stanford University Press, 2011.
اینکتابتوسطمرادفرهادپورونویسندۀاینمقالهدرحالترجمهاست.
[ . ]٢نگاه متفکران آلمان در قرن هجدهم و نوزدهم به انقالب فرانسه همواره دوپهلو بوده است .کانت این انقالب را همزمان باشکوه و
دانستتاآتشبازیِانقالبرامتفکرانهنگاهکندودرعینحال

هولناکمی پنداشت.اوفضایآرامِآلمانرابهترینجایگاهبراییکناظرمی

ازبالیاوشرّآندرامانماند.کانتدرحینتمجیدِرقصِانقالبیونبررویویرانههایجهانقدیم،صالبتوبُرندگیژاکوبنیِآنراکهنهایتاً
براندازتقبیحمیکرد .

بهقطعکردنِسرلوئیانجامیدبهمثابهشرّیخانمان

صورتبندی کرد؛ بهزعم او آلمانها ،آزادی را همیشه در «روز

مارکس این نگاه به تاریخ و انقالب را تحتعنوان «ایدئولوژی آلمانی» 
مالقاتکردهاند.

سپاریاش»


خاک

یماستکهنامآلمانبهطورکاملازصفحاتِتاریخبشرناپدیدنخواهدشد،و


واپسینامیدبازمانده
]زبانآلمانی[ 
یامکاناست]1[».درنتیجه،لغات

واپسینحجتِماستکهوحدتِمجددِآتیبرایمردمیخودآیینهنوزدردایره
قصدخرابکاریدارند.بابیرون

نبردمهاجمانیروندکهغالباًدرقامتِجاسوسﹾ


تنکنندوبه

بایدجامةسربازانرابه
تنهاازخودبلکهازوجدانملینیزاعادۀحیثیتمیکند.مهمنیستکهاینکواقعیت


،زباننه
حرامزاده»
راندنِالفاظ« 
آکنده از چکچک شمشیرها و صفیر گلولههای توپ گشته ،بلکه مهم ،تصرف استحکامات دشمن در زبان است.
بهنحویچیدهشدهمغلوبدرنهایتفاتحگردد .
قواعداینرزم 

مادام که مناسبات اجتماعی و سرانجام وجدان دوپاره شوند ،زبان نیز این دوپارگی را تجربه خواهد کرد .زبان از
 
گرایینابرافرآهممیآورد.زبانبرایفراراز

واقعیتمادیمنفصلمیشودودقیقاًاینانفصالاستکهامکانزبان

شدنشراسورمیگیرد.اکنونزبان،وجدانراکهدر


زندومستقل
اینتروما،درآنواحدبرمزارِواقعیتضجهمی

عرصة واقعیت جریحهدار شده ،با کمک اختراع آقای ژوزف گیوتین ،تسکین میدهد .ژاکوبنیسمِ زبانی ،خلوتی
انتزاعی برای نفسِ تحقیر شده ،فراهم میآورد .بدینترتیب ،تورمِ زبان ناشی از نحیفشدن واقعیت است .پیامد
سازیزبان،بیگانههراسیوفاشیسم

تحقیرنفس،هارشدنِزباناست.درنتیجه،یگانهدستاوردعظیمِفرآیندپاک
زبانگراییِآلمانی،بدلبهسنتیقویشد.میتوانازایدئالیسمآلمانیتاهولدرلینوهایدگر،فرآیندیرا
خواهدبود .
مشاهدکردکهدرجُستجویبازسازیقومدرپناهزبانیفخیمو«اصیل»برایمواجههباخاستگاهیاوجودبود .
*
توجهایِدربار
خانه،درعصرصفویهتوسطارامنهدراصفهانافتتاحگشت؛ولیبی 

تاریخمیگویدکهنخستینچاپ


و بهقول شاردن فرانسوی عدمتمایل متمولین به سرمایهگذاری در این صنعت ،باعث شد تا بهمرور این صنعت
بهدست فراموشی سپرده شود .دوباره در عصر زمامداری عباس میرزا در سال ۰٢۸۸میرزا زینالعابدین تبریزی

قلممیرزاابولقاسمقائممقاموزیرعباسمیرزا

فتحنامهیاجهادیه 
به
دستگاهچاپراواردایرانکرد؛وسرانجامکتاب 
توسطمیرزاصالحشیرازی،نهضتترجمهنیزبهمثابهپیامدصنعت

بهموازتنشرروزنامةکاغذاخبار
چاپشد  ]2[.
چاپظهورکرد.درایناثنا،کتبورمانهایتاریخیمورداستقبالقرارگرفتندومترجمانیچونبرجیسصاحبو

میرزارضایمهندستااعتصامالدولهومالالزارومیرزاحبیباصفهانیشروعبهترجمهکردند.رهبریایننهضتو

حالدولتمرداننامیازشارلدوازدهمتا


رو،شرح

اریانبود.ازاین
حتیانتخابمتونبرایترجمه،دردستاندرب
هاتوسطمیرزابنویسهاازنثروفاداربه


دستوردربار،ترجمه

پطرکبیروناپلئون،جزونخستینمتونترجمهبود.به
متن(کهغالباًداراینثریروانبودند)بهنثریبومیوکهنبازنویسیمیشدند.اینکار عالوهبرآشناییباجهان

[1].Comay, p,10-11.
گفتوگوهایرامینجهانبگلو،نشرگفتار،
گفتوگوباکامرانفانیدرایرانومدرنیته ،
]. [٢بنگریدبهترجمه،چاپونشرکتابدرایران ،
تهران .۰۸۳۵

میشد؛ ترجمة کتاب دکارت
مدرن ،بیگانگی متن را نیز پاالیش میکرد .معرفتِ وارداتی حتماً باید واکسینه  
تحتعنوانحکمتناصریبهخوبیمؤیداینمسألهاست.حکمتیجزحکمتکهنپادشاهانوجودنداردوآنچههم

دربالددیگرواردمیشودپیشاپیشمعرفِهمانحکمتبومیاست.پاسداریازنثرکهنبهواقعمُعرفِصیانتاز
بایستهمچناندرسیطرۀ دستگاه


منزلهبخشمهمیازفرهنگومعرفت،می

هابود.زبانبه

حاکمدرتمامحوزه
شد.اینکهنثرِروانوسادهبعدازانقالبمشروطهرواجیافت


اشکنترلومدیریتمی

ماندوتحول

حاکمانهباقی
خوبیپیوندمیانزبانونثرباحکومتوتحوالتسیاسیرانشانمیدهد.نثرفارسیازدیربازبهچیزیپُرتکلفو


به
حیاتادامهمیداد.باپیوندمیانتفکروشعردرایامقدیم

غامضبدلشدهبودوعمالًدرعالممجردومنزویِخودبه
توسطفردوسیورودکیو خیاموحافظعمالًنثربهامریبیفایدهبدلگشتوصرفاًبهمیدانتاختوتازِمنشیان
درباری تبدیل شد .بنابراین ،بازسازی نثر و دمیدن روح تازه در کالبد بیرمقش ،مبین نوعی درگیری عقیدتی با
مثابهرکنآزادیهایاجتماعیوسیاسی)وعریانیِنثر

حاکمیتبود.اصوالًپیوندوثیقیبینپاگرفتنِمطبوعات(به
وجوددارد.جدایینثرِکهناززبانِروزمرهبهمانعیدربرابرتفکرمفهومیبدلشدهبود.درایناثنا،ترجمةرُمانها
نامهها باعث شکوفایی نثر شد و نیز زبان را برای نبرد با هژمونی حکومت ،آموزش میداد ]1[.حرکت
و نمایش 
[. ]۰پیوندمیانرُمانومدرنیتهازدیربازموردتوجهبسیاریازمتفکرهابوده.استقبالِروشنفکرانایراندردورۀقاجارازترجمةرُمانیا
نوشتنآن،مؤیدِدرکآنانازاینپیوندبود.اماعدمتوفیقاینژانرتازمانصادقهدایتنشانازموانععینیوذهنیزیادیدرخلقو
تثبیتِ جایگاه رُمان دارد .جواد طباطبایی دربارۀ اهمیت رُمان و نمایشنامه در بدو شکلگیری آگاهی مدرن ایرانیان چنین مینویسد:
هایذهنیتجدیداروپاییبودوتوضیحشکل گرفتنبسیاریازهنرهایجدیدوحتیتکوینوجوهی

نمایشنامهورُمان...یکیازخاستگاه

«
نامهنویسی و ترجمة رُمانهای اروپایی
از اندیشة تجدد بدون ارجاع به رُمان امکانپذیر نیست و به این اعتبار بدیهی است که نمایش 

میتوانست تحولیاساسی در ذهنایرانی و زبان فارسیایجادکند ( ».بنگرید بهسید جواد طباطبایی ،مکتبتبریزومبانیتجددخواهی،

)طباطباییبهدرستیبرنقشایجابیرُماندستگذاشتهاستولیبهخصیصةمنفیِرُمان(کهمهمترین

انتشاراتستوده،۰۸۳۰،ص.۸۸۹
اینمیکند.رُماناززمانتحریردُنکیشوتتاآثاربزرگدرقرننوزدهموبیستممتکیبر«امرمنفی»بوده(تا

ویژگیرُماناست)اشاره
حدیکهسرانجامدرهیأتِنویسندهایچونساموئلبکت،رُمانبهخودتخریبیدستزد)؛رُماندرفرآیندتکوینشهمزمانماقبلمدرنو
جهان مدرن را نفی میکرد .انوره دو بالزاک ،بهمثابه نویسندهای محافظهکار ،بهواسطة رُمان به مناسباتِ بورژوایی و سوادگرانة مدرنیته،
مثابهابزاریایدئولوژیکیاستفادهشود.بدینقرار،منورالفکران،نتوانستند

تازد.چشمپوشیازاینوجه،باعثشدتادرایرانازرُمانبه


می
بهواسطةرُمان،دیدیانتقادینسبتبهخودِ«تجدد»پیداکنند .

کمتر فیلسوفی بهاندازۀ گئورگ لوکاچ بهتحلیل رُمان و نقشاش در مناسبات جدید پرداخته است .بهزعم او ،فرم رُمان «بازتاب جهانی

تواندروندتباهشدنحیاتو


جایشعر،نثرمی
باازدسترفتنِمعنایثابتحیات،رُمانبرحماسهارجحیتیافت.اینکبه

ازهمپاشیدهاست».

خوبی،خودخواهیو

یشود.رُمانبه
بیخدا»م 
فردمسألهدار»(پروبلماتیک)درجهانی« 

فردرابیانکند.درنتیجه،رُمانبدلبهعرصةظهور«
سطحینگریِبورژوازیدرمواجههباتباهیحیاترابرمالمی سازد.درایناثنا،سرنوشتِفردیکهبخواهددربرابرچنبرۀنیروهایانتزاعی

بر حیات ،بایستد ،نابودی است .بدینترتیب ،شکست به درونمایة تجربة فرد مدرن ،بدل میشود .الجرم فرد به درونِ خود (درونی که
انسانهابود،

آسمانپرستارهاشراهنمای»

ایدرثنایآرمانهایبربادرفتهواعصاریکه«


بردوچکامه

محصولعصرمدرناست)پناهمی
میسُراید.درموردنظریاتلوکاچبنگریدبه 

Georg Lukacs, The Theory of the Novel, Translated by Anna Bostock, MIT Press.
هدایتبابرجسته کردنِامرمنفی،مؤسسِراستینِرُماندرایراناست.اومستقیماًتقدیراسفناکِقهرمانیکرُمان راتجربهکرد.برخالف
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[. ]۰فردریشانگلس کهعالقهوقریحةوافریبهیادگیریِزبان
رسمالخط عربی در یادگیری زبان فارسی برایش ایجاد کرده بود ،چنین
نامهای به مارکس مورخ  ٢۹ژوئن  ۰۳۰۰دربارۀ مشکالتی که  

نوشت «:اگراینالفبایلعنتیعربینبودکهدرآنگاهششحرفپشتسرهمیکشکلویکریختدارند،وحروفصدادارندارد،من

اندیشههایمیرزافتحعلیآخوندزاده،
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علی

تبریز» نداشت) و ازقضا انرژیِ این انقالب بود که بهصورت جدی باعث بهوجود آمدن انقطاع در سنت ادبی شد.
انقالب نیما یوشیج در شعر ،محصول انقالب مشروطه بود .گسست از قواعد سنتی شعر بهمثابه تکرارِ انقالب و
وفاداریبهآنبود .
ایدرتماسبودزودترازشعرتوانستخودرابهروزکند.آشناییباحیات


جاکهبامطبوعاتوزبانمحاوره

نثرازآن
وتفکرمدرن،هیبتوجبروتِزبانرسمیراویرانکردوباعثرواجزبانروزمرهیاهمانزبانِ«عوام»شد.شعر
هرچندخودبدلبهابزاریبرایبیانخواستههایمترقیشد،منتهاهنوزمدرنیتةخویشراتجربهنکردهبودوالجرم

محتوای انقالبی در فرمی حکومتی بیان میشد .در این راستا ،رضا براهنی به تناقض مهمی در آثار دهخدا اشاره
کند؛بهزعماو«،یکتناقضوحشتناکیوجوددارد؛بیننثردهخداوشعردهخدا؛شعردهخدامشکلاست،نثرش


می
سادهاست؛چرااینطورشدهاست؟بهدلیلکمبود’پرسپکتیو‘ ویابینشسیاسیوهنریخوددهخدا.گفتارمردم

دراونهیبزده،گفته:مثلمنبنویس.نثرشمخاطبداشته،ولیشعرشتقریباًمیشودگفت،مخاطبنداشتهویا
دانهای حرفهای بودهاند و نه مردم؛»[ ]1اگرچه در
اگر مخاطب داشته ،بهاستثنای چند قطعهاش ،مخاطبش فارسی 
اشعارعشقی،بهار،وعارفباحرکتبهسمتنوعیزبانسادهطرفیمولیفرمهنوزپیشاانقالبیاست.نیمازبانساده

ومردمیرابافرمیسادهوانقالبیمنطبقکرد .
تازیستیزی» در زبان ،که در بُحبوحة تحول ادبی رخ داد،
همانطور که پیشتر گفتیم ،اصالح خط و بعداً جریانِ « 

حکایت از شکستِ تجددخواهیِ روشنفکرانه و حکومتی داشت .ناامیدیِ روشنفکران عهد ناصری از اصالحات
گراییسوقداد.بهزعمکسانیچونجاللالدینمیرزا،آخوندزاده،وحتی

حکومتی،آنانرا بهسمتِنوعیذهنیت
طالبوفتبریزی،اصالحواقعیتدرگروِپاالیشِزبان(وبالطبعذهنیت)بود]2[.میرزافتحعلیصراحتاًمدافعارجحیتِ
بود؛هرچندبهقولآدمیت،میرزافتحعلیازنگاهی«عقلی»ونه
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گروهیازروشنفکرانبودندکهموضعاجتماعی
سپسنتیجهمیگیردکه«

و می کوشیدند تا دستاویزی برای ادامة حیات گروه اجتماعی خودشان پیدا بکنند .آنها روشنفکران وابسته به گروههای رشد یابنده ،یا
میخواهد همه چیز را به نزاع طبقاتی
تودههایانقالبی نبودند ».مؤمنی بهتأسیاز ماتریالیسم تاریخی عمدتاً روسیشده ،درجا و بیواسطه  

فرو بکاهد و در گام بعدی هویتِ سیاسی و طبقاتی روشنفکران را مشخص کند .با اتخاذ این شیوۀ سادهاندیشانه میتوان بهراحتی کل
ایدئالیسم آلمانی (یا دستکم فیشته) را به مسألة طبقاتی تقلیل داد و این فالسفه را محکومشان کرد که نهایتاً میخواهند از «گروه
اجتماعیشان»دفاعکنند(.بنگریدبهباقرمؤمنی،ایراندرآستانةانقالبمشروطهوادبیاتمشروطه،٢۰۸۳،انتشاراتشباهنگ،ص .)۰۰۰
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راهآهنواجباستاماتغییرالفباواجبازآناست؛تلفرافواجباستاما
جاللالدینمیرزایقاجارنوشتکه« 

تغییرالفباواجبازآناست؛قوانیندولتیهواجباستاماتغییرالفباواجبازآناست.ازاینکلماتهویداستکه
علتاینکهبدونتربیتملت،قوانین

منمخالفوضعقوانیندولتیهنیستم،نهایتتغییرالفباراازمقدمشمردهام -
به
فایدهنخواهدبخشید ]2[».برنامةپیشنهادیِمیرزافتحعلی،کهبابیاعتناییازسویدربارقاجارروبروشدهبود،در
کشورعثمانیکهطاهرمنیفپاشاوشارلمیسمرهمازلزومتغییرواصالحخطسخنگفتهبودند،بااستقبالِنسبیِ
فوادپاشامواجههشد؛هرچندایناستقبالدستاوردزیادیبرایمیرزافتحعلینداشت ]3[.
راعیانمیکرد،از

تزلزلِجهانقدیموتحمیلمناسباتمدرن،عالوهبراینکهفاصلهوتضاد«سنت»با«تجدد»
پارهشدنِ خودِ سنت ،باالخص بیگانگی با زبان مادری ،نیز حکایت میکرد .زبان تبدیل به  امر غریب ( the
پاره 


)شد؛بدینمعناکهدرعینزیستندرزباننوعیفاصلهباآنحسمیشد(نوعیبودندرعیننبودنکه

uncanny
زمانیاست).اینحسبیگانگیبازبانمادری،بهنهضتپاکسازیزبانازالفاظ


زمانیدرعینهم
یادآورِهمانناهم
جه،حلشدنِدرهمزمانیبود.ایننهضتریشةپارادوکس

بیگانهمنتهیشدکههدفشدقیقاًرفعناهمزمانیودرنتی
فوقرانهدرزمانِحالبلکهدرگذشتهمیدید.ولیاینرویکردخودمحصولنوعیانفعالدرحوزۀعملاجتماعیو
ایدهشتناکدرذهنو

سیاسیبود.انقالبیگریدرزباندقیقاًرویدیگرانفعالدرعالمواقعبود.مدرنیتهحفره
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ترتیب،زباندرجایگاهحاکممی

تکلیفراانجامخواهدداد.بدین
اگر قشون یزگرد سوم در نبرد قادسیه و نهاوند شکست خورد و درفش کاویانی بهدست دشمن افتاد ،اما ،اکنون
.میرزافتحعلیآخوندزادهدرموردانگیزۀخویشچنینمینویسد «:غرضمنازتغییرخطاسالماینبودکهآلتتعلمعلوموصنایع

[]۰
سهولتپیداکرده،کافةملتاسالم ،شهرییادهاتی،خضرییابدوی،ذکوراًویااناثاًمانند ملتپروسبهتحصیلسوادوتعلیمعلومو
یافته،پابهدائرۀترقیگذاردورفتهرفتهدرعالمتمدنخودرابهاهالیآوروپابرساند(».بنگریدبهآدمیت،همان،ص.)۳۹

صنایعامکان
[.]٢آدمیت،همان،ص .۰۵۰
[ .]3میرزا فتحعلی نامه های زیادی برای رجال سیاسی و شهیر کشور (نظیر میرزا یوسف خان مستوفیالممالک ،میرزا سعید خان
الدوله،حسنعلیخانگروسی،میرزایوسفخانمستشارالدوله،ملکمخان،ومیرزارفیعصدرالعلمای


الملک،حسینخانمقدمنظام

مؤتمن
زطرحشحمایتکنند،لیکنبه جزملکمخانکهبعداًایدۀمیرزافتحعلیراادامهداد،کسیزیاد،دستکمدر

تبریزی)فرستادتاآنانا
قولآدمیتبیانگر«حدشعور»اوست)بهمیرزافتحعلی


ای(کهبه

اوایل،ازطرحاوحمایتنکرد.میرزاسعیدخانوزیرامورخارجه،درنامه
علتاینکهماسهخطداریم:نستعلیقوشکستهونسخکهدرحسن


نبهتغییرالفبایخودمانمحتاجنیستیم.به
اینگونهنوشت«:ماملتایرا

وزیباییباالترازخطوطجمیعمللرویزمیناست.وماهرگزاینخطوطخودمانرامتروکوخطجدیدمیرزافتحعلیآخوندزادهرا،وخط
جدیدملکمخانرامعمولنمیکنیمونخواهیمکرد(».آدمیت،همان،صص.)۰۸-۰٢


سعدبنابیوقاصراسالخیکرد.میرزافتحعلیآخوندزادهبهعینه

بادیهنشینِ»
تواندرپهنةزبان،جنگجویانِ« 


می
درپیایجادایننوعازپیوندمیانزبانوتاریخبود.بهزعماو،یکیازپیامدهای «غلبةتازیانوحشیبرمرزوبوم

اندکهبهواسطةآنتحصیل

صراحتمیگوید،اعراب«خطیرابهگردنمابسته


چیرگیخطعربیبود.اوبه
ایران»
سوادمتعارفهمبرایمادشوارتریناعمالشدهاست...االنمنتهایتالشوآرزویمصنفکمالالدولهایناستکه

ملتخودراباریازدستاینخطمردودوناپاککهازآنقومبهیادگارماندهاستخالصکرده،ملتشراازظلمت
جهالتبهنورانیتمعرفتبرساند ]1[».
آخوندزاده بعد از خواندن کتاب نامة خسروان که مدافع ایدۀ «آالیش السنة غیرپاک» در زبان بود ،به مؤلفش
جاللالدینمیرزایقاجارنوشتکهکتابشماازاینحیث«شایستةتحسیناستکهنوابشماملناتعربیهرااز

میان زبان فارسی بالکلیه برافکندهاید .کاش دیگران نیز متابعت شما ...کردندی و زبان ما را که از شیرینترین
زبان های دنیاست ،ازاختاللزبانکلفتوناهموارعربیآزادنمودندی.نوابشرفشمازبانمارا ازتسلطزبان

عربیآزادمیفرمایید،مننیزدراینتالشهستمکه...ملّتخودمان[را]ازدستخطعربهانجاتدهم.کاشثالثی

هاکهسلطنتهزارسالةعدالتآیینممدوحةبلندآوایمارا

پیداشدیوملّتماراازقیداکثررسومذمیمةاینعرب
بهزوالآوردندووطنماراکه گلستانرویزمیناست،خراباندرخرابکردندومارابدینذلتوسرافکندگیو
معالوصف،طالبوفتبریزیکهخودازحامیاناصالحالفبابودموضع
عبودیتورذالترسانیدند،آزادنمودی  ]2[»...
نهتنهابندۀبیسواد،همة
مینویسد «:
کرد.اوخطاببهجاللالدینمیرزا 


الدینمیرزاراردمی

افراطیآخوندزادهوجالل
سوادندارد،درمیانآنهامسألةتصفیةزبان

علمایدنیامنکرقولشماهستند.ملّتیکههنوزازهزارنفریکنفر[او]
چهمعنادارد؟ملّتیکهالفبایاوبالیظلمتوجهلاوست،اگرازاصالحاوصرفنظرنمودهوبهتصفیةزبانپردازند،
گناه است ]3[».هرچند طالبوف ،بیسوادی را به سختی الفبا تقلیل میدهد ولی بهدرستی بر ناکارآمدیِ فنیِ ایدۀ
پاالیش زبان اشاره میکند .پرواضع است که نیت میرزا فتحعلی از پاکسازی زبان ،فراتر از یک بحث فنی و
زبانشناختی میرود .درحالیکه بهدلیل پیوند «سلطنت دیسپوتیه» و «فانتاتیسم» امکان شمشیر کشیدن بهسبک

اصحابدائرهالمعارفبررویکشیشانوجودندارد،درعالمزبانیارانویاورانآنانرامیتوانازدمِتیغگذراند.

هموارکردنِناهمواریهایزبانیوتارومارکردنِلغاتِغریبه،راهرابرایدستیافتنبهکُنهتاریخباستانمهیا
میسازد.اینناسیونالیسمزبانیدرکنارناسیونالیسمتاریخیبعداًبدلبهیکیازابزارهایساختندولتناسیونالیستی

رضا خان شد .لیکن این «تب تاریخ» مؤید پرتاب شدن به درون گرداب «تجدد» بود .بدلشدنِ زبان فارسی به
کلوزیومیبراینبردواژگاندرهیأتگالدیاتور،ازقسمیرویکردحاکمانهحکایتدارد.نثرکهباعریانکردنِخود،
از کالم موزن و مقفا فاصله گرفته و واجد حیثیتی «انقالبی» و «مردمی» شده بود ،بهمیانجیِ پروژۀ پاکسازی خشن
[.]۰آدمیت،همان،ص .۳۰
[.]2طباطبایی،همان،ص .۸۰۰
[.]3طباطبایی،همان،ص.۸۰۰

باترمیدورخودروبروگشتکهمیخواستدوبارهزبانرابهدستگاهایدئولوژیکحکومتالصاقکند.پیوند

واژگانﹾ
شناختیآنرانشانمیدهد.

اینپروژهباترمیدورنهایی جنبشمشروطه(یعنیسلطنت رضاخان)،وجهغیرزبان
اصوالً زبان حاکمانه بهخاستگاه میل دارد؛ از اینرو ،همواره در جستجویِ معنایی برسازنده و متافیزیکی در میان
شدهدعویباکرگیداشتهباشد.ولیازآنجاکه

الیههایتاریخاست.آموزۀزبانِپاکمیخواهددربطنِحیاتویران

زبانوجهاستعالیینسببهتاریخوحیاتندارد،هرآنچهحیاترامریضکندپیشاپیشدرکُنهزبانسکنیگزیده
است .لذا آنچه برای بیان و تبیین این ویرانگی در دسترس ماست چیزی نیست جز همین زبان الکن و بیمار.
کهاوضاعحیاتوتاریخراروایتمیکندراویوضعیتخودنیزهست.منتهازبانپاک،از


سان،اینزبانمادام

بدین
وسرکوبدیگرزبانهاست؛وبدینسبب

متالشیشدنِخودسربازمیزندوهموارهخواهانبرپایییکزبانرسمی 

این زبان همیشه محافظهکار و ترسزده است .اما بالعکس ،زبان مردمیﹾ ساده ولی مخرب است .زیرا بر ویرانی
وبرجستهکردنِحقیقت

خویشآگاهاست.اینزبان،پیشازآنکهدغدغةمعناداشتهباشددرپیکنارزدنمعانی 


است .بدینسان ،برخالف زبان حاکمانه ،این زبان واسطهها و فرهنگستانها را حذف میکند و بهصورت اجراییﹾ
همنهبرایدستیافتنبه


زبانمردمیدرپیشکافتنوحفرکردناستآن
()Performativeخودرامیسازد ]1[.
خاستگاه بلکه برعکس ،برای خلق امر نو .این زبان بهمثابه تبری تیز و بُرنده درختان بلند باال و پرهیبت را قطع

میکندتاتمامواژگانبهنوردسترسیداشتهباشند .

ترجمهنقشبسیارمهمیدرصیقلخوردنِزبانفارسیونزدیکشدننثربهزبانزندگیِروزمرهایفاکردهاست.


قولشیخابراهیمزنجانیایننوعترجمهها

کسانیچونمیرزاحبیباصفهانیمیخواستندکهباترجمةرُمان(کهبه

بهواسطةزبانِکاراکترهایدرونِرُمان،نثرفارسیرادموکراتیزه
دستمیچرخید)و 

میانمردمبعضاًمخفیانهدست 
به

.یکیازراه هایزودودنِبیگانگیِزبانوپرکردنِحفرۀتاریخی،ساختننوعیزبانشخصیاستکهبعضاًبهذخائرتاریخیوباستانینیز

[]1
متوسل میشود .این رویکرد میکوشد با یافتن معادلهای واژگان فرهنگی در زبانهای باستانی و کهن ،تیزی و بُرندگیِ مواجه با
واقعمیتوانگفت

زبان/فرهنگدیگری  رابگیرد؛وانگهی،کارکرددیگراینرجعت،الپوشانیِانقطاعوبیگانگیبینگذشتهوحالاست.به
ستیزیاست.رویکردفوقالذکر،فقطبیگانگیِزبانفرهنگی(بیگانگیایکهبایدسریعاً


هراسازانقطاعوجهمشترکهرشکلیازبیگانه
رانفیکند.بدینسان،این

خاستگاهاش

اشبهزبانباستانیمیخواهدانقطاعزبانِزندهاز


پذیرد،وبارجعت

بومیرامی
کنترلشود)بازبان
رویکرد مبینِ نوعیتوهم پیوستارِتاریخی است؛ پیوستاری که صرفاً بهصورتایدئولوژیکی وجود دارد و دقیقاًازاینرو ،زبان جعلشده،
ازکتابهای

یکسره شخصی است .محمد علی فروغی به درستی استفادهاز الفاظکهن برای ساختن زبانِ ناب را رد میکند.او مینویسد «
پهلویواوستالغتدرآوردنوآنرافارسیدانستنبکلیغلطاست.راستاستکهزبانپهلویواوستاوفرسقدیماصلومنشأزبان
کهکلماتیازآنزبان هاکهعیناًیاباتحوالتیبهزبانفارسینیامدهواستعمالنشدهاستومتروکو

فارسیاستاماایندلیلنمیشود

اندماآنهارافارسیامروزیبدانیم .اوستاوپهلویوفرسقدیمبرایمابهقدرسانسکریتویونانیوالتینویا آلمانیو


فراموششده
میباشند  و اگر از کلمات فارسی جدید احتیاجات ما برآورده نشود و مجبور به عاریهکردنِ باشیم به
روسی و فرانسه و انگلیسی بیگانه  
کارمیبرند(».تأکیدازمن؛-محمد


اکنونمردمانیهستندکهآنالفاظرابه

دانیمکههم

هایزندهمراجعهکنیمبهتراستزیراالاقلمی

زبان
علیفروغی«،پیاممنبهفرهنگستان»،مقاالتفروغی،انتشاراتتوس،4831،جلداول،ص .)۰۰۰-۰۰۵

عالوه،اونخستینکسیبودکهبهاصالح«دستور»زبانفارسیاقدامکردورسالهایدراینبابنوشت.با

کنند  ]1[.
به
این همه،کالًمبحثترجمهدر ایرانهمیشهموردتوجهبودهاست.ولیمرادفرهادپورنخستینکسیبودکهاین

مسألهراازسطحتجربیبهسطحمفهومیبرکشیدوبهآنبهمثابهیکمفهومنظری-تاریخینگریست .

مرزهایترجمه 
کهبراینخستینبارایدۀخودرادرآنجاتقریر

فرهادپوردرمقدمةکتابعقلافسرده:تأمالتیدربابعقلمدرن،
کرد،مینویسد «:نگارندۀاینسطورطیسالیانگذشتهبارهابرایننکتهتأکیدگذاردهاستکهدردورۀمعاصر-که

تقریباً با انقالب مشروطه شروع میشود و احتماالً در آیندهای نهچندان نزدیک پایان خواهد یافت -ترجمه به
وسیعترینمعنایکلمهیگانهشکلحقیقیتفکربرایماست]2[».دراینعبارات،ترجمهواجدشأنیدوگانهاست:از

یکسومحصولیکبرهةتاریخیاستوازسویدیگر،درمقامِیکبرهةتاریخیعملمیکند.اینفرارفتناز

وسیعترین

مثابهیکفنیاحتییککنشروشنفکرانه،شأنخاصیبهایدۀفرهادپورمیدهد.ترجمهدر«


ترجمهبه
معنایکلمه» ،اززمانمشروطهبدلبهپارادایمیغالب،هرچندبعضاًناآگاهانه،درمیانروشنفکرانومتفکرانوطنی
شده است .فرهادپور تلویحاً ،تجربة مدرنیته و ترجمه را یکی میکند؛ به عبارت دقیقتر ،ترجمه در مقامِ تجربة
مثابهبازنویسیرادیکالترایدۀقبلیستوطیآن


(کهبه
تفکر/ترجمه

مدرنتیه«دردورۀمعاصر»ماست.اودرمقالة
روانکاوی الکان نزدیک شود) مینویسد« :آنچه تحتعنوان
سعی میکند از سنت هرمنوتیکی فاصله گیرد و به  
،وبهراهافتادندیالکتیکخودودیگریاستکهدرآن

بردیم،بیانگررویاروییمابادیگری


مدرنیتهازآناسممی
ایازپیشتعیینشدهوماقبلتاریخیمواجه


همینعلت،دیگرباسوژه

است.به
اصوالًخودمحصولبرخوردبادیگری
نیستیمکهدربرابرانتخابیمیانمدرنیتهوسنتقرارگرفتهباشد،بلکهخودِاینسوژهوخوداینانتخابمحصول
وضعیتمدرناستودرنتیجهمحصولبرخوردخودبادیگریاست،یابهتعبیرهگلی-الکانی،مسألةاصلیهمان
آوردودرنتیجةهمینشکافاستکهمنبهسوژهتبدیلمیشومو


وجودمی
شکافونفیدرونیاستکهدیگری 
به

.اگرچهمیرزاحبیب،بهشهادتمورخانواهلفن،داراینثریشیواومدرنبود،اماازتکنیکیاستفادهمیکرد(کههنوزهمدرمیان

[]1
بسیاری از مترجمان رواج دارد) که مبین نوعی بیگانهزدایی بود .او (مثالً در ترجمة رُمان سرگذشت ژیل پالس ،اثر رُنه لُساژ) برای رفع
کرد؛هم چنیناوازاشعارمعروففارسیبرایتوصیفوقایعیارساندن

بیگانگیِفضایرُمان،بعضاًازاسامیبومیبرایکاراکترهااستفادهمی
نیتقهرمانان،بهرهمیجُست(برایآشناییبیشترباکارهاونوعترجمةمیرزاحبیباصفهانیبنگریدبه،طباطبایی،همان،ص.)۰٢۰-۸۳۰

میدهد .قاعدتاً سویة
ایست که در آن وقایع رُمان رخ 
کارکرد این نوع ترجمه ،حذفِ بیگانگیِ زبان مبدأ و نیز فضای فرهنگی و تاریخی 
اینروشمیرزاحبیبنهفقطدرترجمةرُمانبلکهدرترجمة

رادیکالوتیزِترجمه،بیانهمینبیگانگیمیانزبانهاوفضاهاست.امروزه،
متوننظرینیزرایجاست.استفادهازیکیازابیاتاشعارمولوییاعطاربرایبرگردانیاتوضیحیکمفهومدرنزدمترجمانوروشنفکران
ترازیکسومِمقاالتشپرازاشعارمولویونظامیو

مامسبوقبه سابقهاست(مثالخوباینمسألهعبدالکریمسروشاستکهتقریباًبیش

خوانندهبامتنرابینمیبرد.

میشودونیزفاصلةتاریخی-نظری
سعدیاست)اینامربانیتوهم«آنچهخودداشت »...
[.]2مرادفرهادپور،عقلافسرده:تأمالتیدربابعقلمدرن،انتشاراتطرحنو،۰۸۳۳،ص .۰۸

امکانخودآگاهیپیدامیکنم.اگراینمسألهرااندکیبسطدهیم،عمالًبامفهومترجمهدرالیههاووجوهگوناگون

روبرومیشویم» ]1[.

آن-ازترجمهبهمفهومکلیانتقالفرهنگیگرفتهتاترجمهبهمفهومخاصکلمه-
بهزعم فرهادپور ،ترجمهﹾ «ایدئال» یا یک «باید» نیست ،بلکه از درون «وضعیتِ واقعی تفکر» و در روبرو شدن با

آید.پس،مادامکهمادرونیداریمکهقواعدتفکررا


بیرونمی
«فعلیتوماهیت»خوددردرون«یکوضعیتخاص»
شیوهایدیالکتیکی
.فرهادپوربه 

نهدوترجمهراضروریمیسازدبایدوضعیتیبیرونیهمباشدتاترجمهگردد


برمی
در عین حفظ استقالل مقوالت خود/دیگری ،نشان میدهد که چگونه کدام در هیأت امر منفی یا نیستی در دیگر
ایبدلمیسازد.درنتیجه،کنش


قسمیارتباطریشه
ترتیب،فرهادپورداهیانه،عدمارتباطرابه 

حضوردارد.بدین 

سخرهمیگیرد.ازاینرو،فرهادپوربرعکسِ

ادریراهدفقرارمیدهدوقدسانیّتآنرابه

ترجمهباکرگیزبانم
کند.دراینجا،وضعیتبهواسطةترجمه


منزلهامرمنفیتحلیلمی

،مدرنیتهرابه
طرفداران«ژاکوبنیسمزبانشناختی»
گیریازخود،فکرکند.بدینسان،


دبافاصله
منتقلمیگرددتانفسبتوان

بهدورننفس
بحرانیمیشودو بیگانگی  


درزبان(دروسیعترینمعنایش)بلکهآگاه

ترجمهنهیکتالشبرایالپوشانیحفرههاوپاالیشبقایایِقشوناجنبی

شدنبهقسمیبیگانگیدردرونِخویشوپذیرشاینبیگانگیونیستیاست .
وضعیتماچیزینیستمگروضعیتترجمه؛توگوییمامحکومبهحملواژگانسنگینبررویگُردههایمان
هنکنانجادۀسنگالخیِتاریخرادرنوردیم.اینتمنابرای
ریزانوهن 

هستیمتابهامیدرسیدنبهمقصدنهایی،عر 
ق

هاهموارهدرپسایدۀترجمهنهفتهبوده.هرمترجمیبهدنبالیافتن«امرمشترک»


پایانترجمهوفرارازتکثرزبان
داندکهبارهاوبارهامیتوانیکچیزراترجمهکردامااینتکرارکافی


هاست.هرمترجمیمی

درپسکثرتزبان
بازچیزیازقلممیافتد.بنابراین،درترجمهمرزیعبورناپذیرمیان

نیست،چراکهانگاریدرهربارترجمهکردنﹾ 

امرترجمهناپذیرصحه

ریکوراگرچهبهدرستیبرحکمآنتوانبِرماندربارۀ وجود

خودودیگریوجوددارد.پل 
امرترجمهناپذیربهمعنا،در

می گذاردولیباوفادارماندنبهاصولسنتهرمنوتیکیوفروکاستنِهمهچیزازجمله

کند.بهگمان


ترجمهرانفیمی
پوشیازترجمةبینقص»،وجودهرحدومرزیدربرابر 


چشم
نهایتباطرحموضوع«
پوشیاستکهامکانزندگیباناممکنیرامیدهدکهگفتیم،یعنیخدمتبهدوارباب:مؤلفو


تنهااینچشم
او«
خواننده.بایدوجودنقصراپذیرفتوباآنزیست.اینسوگضمناًامکانتقبلدورسالتظاهراًناهمخوان’رساندن
رانیزمیدهد.خالصهبایدشجاعبودومسألةمعروفامانتوخیانت

مؤلفبهخواننده‘و’رساندنخوانندهبهمؤلف‘
راتقبلکرد:آرزو/تردید ]2[».

(کهفرهادپورباعاریتگرفتناینمفهومازروانکاویﹾ ساختمان

دقیقاًدراینعباراتمیبینیم کهچگونهفقدان
امرترجمهناپذیر.اینمسأله

سازد)ابزاریمیشودبرایفارغشدنازسماجت


رابررویآنمی
نظریة«تفکر/ترجمه»
پارههایفکر:فلسفهوسیاست،انتشاراتطرحنو،۰۸۳۳،ص.٢۸۳
[.]1بنگریدبهمقالةتفکر/ترجمه،درکتابِ 
[.]2پلریکور،دربارۀترجمه،ترجمةمدیاکاشیگر،نشرافق،۰۸۰٢،ص .٢٢-٢۰

بهتنهایی
بهخوبی نشان میدهد که تأکید بر «فقدان» و «نیستی» بدون اشاره به قسمی گسست و قیاسناپذیری  

تواندایدهایرادیکالدربارۀوجودتاریخیوبودندروضعیتراعرضهکند.درایناثنا،شایدموعدطرحاین


نمی
پرسشِ ضروری رسیده باشد که چه چیزی در نظریة ترجمه (ولو رادیکالترین شکل آن که فرهادپور
بندیاش میکند) وجود دارد که نمیتواند ما را از شرّ مزاحمی سمج نجات دهد؟ یا بهعبارت دیگر این
صورت 

ایمبانفریناشبرباددهدچیست؟ 


تواندترسناکباشدوهرآنچهراماکاشته
مزاحمیک 
همی
تقلیلخواستهوناخواستةهمهچیزبهمعنا(کهرویدیگرآناولویتِسوژهاست)راهرابرایامکانترجمهمهیا
جمهکردن است؛ حتی امر منفی که
می سازد .در این حالت ،چیزی بیرون از ترجمه وجود ندارد .همه چیز قابل تر 

ایجابیمیگردد.دراینجاستکهترجمهتماماً

بهواسطةترجمه ،
ایجابیّتِهمهچیزراخوردومتالشیمیسازد،خودﹾ  
میسازدیاخودِوضعیترابه
تبدیلمیشود-یعنیچیزیراازیکوضعیتبهوضعیتدیگریمنتقل 

بهنوعیانتقال
همهچیز،علیرغمتأکیدبردیالکتیکخودودیگری،

همارزکردنِ
یکسانکردنو 

میگرداند.این
وضعیتدیگریبر 
میکند ]1[.
درنهایتترجمهرادچارِمعضالتجدیِنظری،تاریخی،وسیاسی 
باشد؛ازقضادرادامهمیخواهم


ستیزینمی
آنچهپیشتر،قصابیواژگانغریبهدرزباننامیدیم،یگانهتجلیِبیگانه

نشان دهیم که چگونه قسی از ترجمه علیرغم انتقالِ الفاظ اجنبی به داخل ساختمان زبان ،با آنها بهسان اسرای
هارامیزداید.کامِی

کشیدنازآنها،هویت،شأن،وحیثیتِآن


یگاری
کندوباغلوزنجیرعالوهبرب


جنگیرفتارمی
سازد.اونشانمیدهدکهچگونهترجمهدرهیأت


دستیاینقسمازترجمهباژاکوبنیسمزبانیرابرمالمی

خوبیهم

به
انتقالﹾ وادادگی در میدان رزم را از یاد ژرمنها بُرد و دانشمندان ،در کسوتِ شوالیههای عهد باستانِ قومِ ژرمن،
سرگرم انتقال غنائم از سرزمینهای فتحشده به داخل زبان آلمانی شدند .او مینویسد« :رژۀ ظفرمندانة کلمات از
بندیشدۀالفباگذرکردند.کلماتِبیگانهپسازآنکهمنظمومرتبگشتندباحروفتایپیِالتین
خاللصفوفِرتبه 
هایآلمانیشانباحروفگوتیکدر


حالمعادل

ید،ودرهمان

ند،آمادهبرایمراسمخلع
درسمتچپبهصفشد
سمتراستردیفشدند ]2[».البتهانتقالفقطدراین موضع(یعنیبدلکردنِمغلوببهفاتح)ایفاینقشنکرده،

[ .]1مراد فرهادپور اگرچه بهدرستی بر وجه «سیاسی تفکر»  و ظهور «امر نو» تأکید میگذارد ،لیکن نهایتاً بر محدودیت ترجمه و امر
ایتاریخیوصلمیکند


تأکیدداردوکنشترجمهرابهواقعه
رغماینکهبر«وضعیتخاصما»


کند.فرهادپورعلی

اشارهنمی
ترجمهناپذیر


باقینمیگذاردوامرحادث،درزیرفشار

ولیدرنهایتباتعمیمترجمهبهکلوضعیتﹾدیگرچیزیغیرقابلبازنماییبرایمعرفتوضعیت

همهچیزگممیشود«:اگرفهموتفکربهوضعیتتعلقدارد،بنابراین،هرگونهفهمدیگریمستلزمِنوعیانتقالازیک

انتقالپذیرشدنِ 

ایستمکانی،زمانیو
خورد،زیرااینانتقالاستعاره 


عبارتدیگر،فهمازآغازباتفسیروترجمهپیوندمی

دیگراست.به
وضعیتبهوضعیت
درعین حالزبانی،یعنیانتقالازیکمکانبهمکاندیگر،ازیکزمانبهزماندیگر،ونهایتاًازیکزبانبهزباندیگر(».فرهادپور،همان،

ص .)٢۸۳
]2[. Rebecca Comay,Ibid.,p.14.

بلکهابرازدستفاتحانِحقیقیِتاریخنیزبودهاست .دربخشازمقاله،میخواهیماجماالًبهکارکردنظری-تاریخی
وسیعترینمعنای»آناشارهکنیم .

مفهومانتقالبپردازیموسپسدرادامهبهمعضالتترجمهدر«
همانطور که اشاره کردیم ( translatioانتقال) همبستة ( Translationترجمه) است یا بهعبارت دقیقتر ،با آن


اینهماناست.اینقسمازترجمه،کارکردبسیارمهمیدرتاریخایفاکردهاست.دراینبافتار،نامدیگرانتقال،تداوم
آید؛آنهمنهترجمهوانتقالِیکزبانبلکه


میانمی
است.درهرجاباتداومطرفیمپایمفهومانتقالوترجمهبه
هایتتفاوتمیاناعصاررامیپوشاند.اینامرما

عمدتاًبرگردانیکعصربهواسطةانتقالیکمفهومبنیادینکهدرن
سازد؛قرائتیکهمیتواننامقرائتِحاکمانهبدانداد.اینقسمازترجمه


مواجهمی
رابانوعخاصیازقرائتتاریخ 
(فارغازخشونتِمورداشارۀبِرمانوکامِیدرسطحزبان[)]1باخشونتوتندی،نفسِتاریخِواقعاًموجودرامنتقل

می سازد.ترجمهدراینمقام،نوعیچنگزدنبهگذشتهبرایاستمرارسرچشمهوخاستگاهاست.ایدۀامپراتوری

واسطةایننوعازترجمهاستمراریافتهاست.علیرغمِفرازونشیبهایاجتماعی،سیاسی،واقتصادی،تمدنِغربی،


به
چهدرعالماندیشهوچهدرعالمواقعیت ،همیشهدرزیرسایةامپراتوریرُمرشدونموکردهاست.باآنکهشکوه
رُمازدسترفت،اماهیچوقتازشبحرُمتاریخغربرارهانساخت.اروپایقرونچهارموپنجمبعدازحمالتِ
ستولوس،وبهتبعآن

هاوباالخرهحملةویرانگرِاودوآکر،سردارژرمنیوخلعرومولوسآوگو


هاوواندال

ویزیگوت
اشغالشمال ایتالیاتوسطلومباردها،همیشهدرپیاحیایِامپراتوریبودهاست .اینبیرق درتاریخگاه درهیأتِ
کارشجابهجاییودر

بهدستشدهاست.اینtranslatio imperii
تاجیمقدسوگاهدرهیأتمفهومیبنیادیندست 

نتیجهصیانتازیکآغازبودتا امکانتداوموپیوستارتاریخیدائماًوجودداشتهباشد.هرنوعبُریدنازاینآغاز
نجاتدهندهخودبرصلیبکشیدهشدو

هایتاریکونمورتاریخبود؛بهویژهوقتیکه


شدندردخمه

منزلهگم

به
مؤمنانانتظاریطوالنیراحدسزدند.درهنگامةاینسرگردانی،قدرمسلمرُماست،کهباهماننوامیساشکه
تواندپیرواناوراحفظکند.پستاجامپراتوریبایدتوسطنمایندۀنجاتدهندهبر

نجاتدهندهراکُشت،اکنونمی

سازد.اومینویسد«:رُم

سرجانشینسزارگذاشتهشود.کامِیدرکتابخودبهزیباییمراودۀرُموترجمهرابرمالمی
شکستناپذیر باقی میماند حتی زمانیکه مرکز قدرتاش

درمقامِ واپسین عصر جهان و واپسین مرحلهی آدمیﹾ 
هابهژرمنها...ترجمهبهمفهومِ


ها،ازلومبارت

هابهلومبارت

ها،ازفرانک

شود:ازبیزانسبهقلمروفرانک

جامی

جابه
ساده و سرراست کلمه ،یعنی ترجمة متون ،انتقال معارف ،و انتشار سنت ( )translatio studii et verbiنقش
مترجمدرعرصةروانی،دوخاصیتمتضادداردومیخواهدبههردو

[.]1آنتوانبِرماندربابخشونتِنهفتهدرترجمهچنینمینویسد«:
طرفزوربگوید:زبانخودشرامجبوربهپذیرشباراجنبیکند،زباندیگریرامجبوربهتبعیدخودخواستهدرزبانمادریخودشکند».
(ریکور ،همان،ص  .)٢۰بحث بِرمانارجحیت را بر حفظ مفهوم بیگانگیوامرمنفیدر زبان و کنش ترجمه میدهد .ولی ربِکا کامِی که
امرمنفیبهتنهایی

خوبینشانمیدهدکهحفظمفهومبیگانگیو


ترناظربرتاریخاست،به

رودوبیش

شناختیفراترمی

اشازدایرۀزبان

بحث
بارهمینویسد«:ترجمهدرمقامِنوعیغارت

تواندحولوحوشِنوعیوضعیتجنگیتبلوریابد.اودراین

کفایتنمیکندوترجمه/انتقالمی

آدمیهمچونیکفاتحمتنِمبدأرابهساناسیریجنگی،بهدرونِزبانِ

نظامی،وانتقالمعناازیکزبانبهزباندیگربهسانِاسرایِجنگی’

راند .)Comay,Ibid. ,p.14.).»‘...

بومیِخودمی

ایدئولوژیکیِ خاصی در این انتقالِ حماسی بازی میکند ،ساختنِ یک میراثِ فرهنگیِ پیوستهﹾ کمک میکند تا
ناگهانی بودنِانتقالِقدرتتلطیفیابد،خالءمربوطبهعصرفترتپرشود،وخشونتِفتحواشغالپوشیدهگردد.

جاییهایامپراطوریرادرسطحیاستعاریتابآورد:
یتوانجابه 
ترجمهفضاییانتقالیفراهممیآوردکهدرآنم 

استعاری»گردد-نوعی ]1[.translatio of translatio

مجازییا«

ترجمهرخستمیدهدتاخسرانﹾ

هابهمامیگویدمسلماًدرجهتمنافع


کرد؟بررسی

درجهتمنافعچهکسانیعملمی
ولی translatio of translatio
صورتقاچاقیازمیانشکافها،دوبارهوارد

همگاننبوده.اینشکلازتصاحبگذشته،چیزیرامیراندکهبعضاًبه
رانیزواجدقدرتوعظمتمیکرد.

مشروعیتمیبخشیدوواتیکان

تاریخمیشود.تداومرُمبهامپراتوریوسلطنتﹾ

میرد)مصداقپیداکرد.شارلمانیواخالفاش


(امپراتوریهرگزنمی
ازاینرو،شعارImperium numquam moritur
دستگاهاشوارثانرداوشهرامپراتوررُمشدهوخودرا«مقدس»نامیدند.درسراسرقرونوسطاجدال

وپاپودمو

منانشادامهداشتولیاینباررُمیانهمانغارتگرانقبلیامپراتوریبودند؛اکنونباانتقالارثیةرُم

میانرُمودش
ازبیزانسبهسرزمینهایشمالی،کسیچوناُتویاولدرسال،۰۹٢بعدازواقعةمهمکریسمسِسال( ۳۵۵یعنی

.بدینسان،قرونوسطاهرگزبهمثابهانقطاعاز«جاهلیت»

گذاریشارلمانی)،میتوانسترسماًتداومرُمراجارزند


تاج
نبود؛ چراکه جاهلیتی وجود نداشت .برای مورخان قرون وسطا ،عصر باستان تمام نشده بود ،زیرا برای آنان اصالً
«عصرباستان» وجودنداشت.قرونبعدازرُمچیزینبودمگرادامةعظمترُمکهاینکدعایخیرِپاپوعیسینیز
پشت سرشاست.تاریخبهقالبیبرایادامةسلطهوقدرتتبدیلشد،زیراساختنحاکمیتونوموسبدونارجاع

بهرُمممکننبود.رُمضامننظمونوامیسدرسراسرقرونوسطاشدتاخاطرۀاسپارتاکوسهاناغافلازمنافذتاریخ
بیروننزند.خاطرۀرُمنهتنها«عوام»بلکهاشرافیّتِمدافعِمثلهشدنِحاکمیترانیزبهمبارزهطلبید.حضورِرُمحتیبا
افولِ قرون وسطا ،کمرنگ نشد بلکه اینبار در هیأتِ نافیِ قرون وسطا تجلی یافت .بدینقرار ،رُم ،بنا به شرایط
اشرابازتولیدمیکرد.رازاحیایِرُمازطرفسلطنتمطلقه،چیزینبودمگرجواز


تاریخی،سلطهودستگاهحقوقی
برپایی قدرتی مستحکم در برابر شورش دهقانان و نارضایتیِ اشرافِ لگدمالشده .رُم دشمن کم نداشت اما
دشمنانش ،فاقد قدرت و صدا بودند .بدینسان ،بهتعبیر پترارک «آیا تاریخی چیز جز مدحِ رُم دارد؟» رُم نظامی
ازسازیخویشنیازمندآنبود.ازهمینرو،قیامعلیهقدرتِمتمرکزپادشاهو

حقوقیبودکهمفهومحاکمیتبرایب
جاللوجبروتِکلیسادقیقاًقیامعلیهرُمبود.بعضاًدرقرونوسطاوحتیبعدازآن،بابلواورشلیمعلیهرُماززیر
آمدندونعرهمیزند.ولیاینتمسکبهگفتارانجیلی،تنهامختصبهقرونوسطانبود؛بلکه


خروارهاخاکبیرونمی
برخیازشکست خوردگانعصرسلطنتمطلقه(چهعواموچهاشرافکهاینککالیگوال -آنقصابآریستوکراسیِ


[1]. Comay, Ibid.,p.16.

گُلها -را در هیأتِ هنری هشتم و لوئی چهاردهم دوباره بر تخت سلطنت میدید) نیز به گفتاری االهیاتی توسل
میجستند ]1[.

تنهاانتقالزبانالتینبهمثابهزبانقدرت


اشنه

کهوظیفه
بدین ترتیب،تاریخچیزینبوده،مگرنوعیکنشترجمه

کرد .این چیزیست که میتوان آن را ترجمة
بوده بلکه اشیاء ،خاطرات ،و قوانین را نیز باید منتقل و جابهجا می 
تاریخاست.بنابراین،تأکیدبرگسستوپارهکردنِجسمِ

نامیدکهبهواقعمبینچیرگیِحقوحاکمیتبر

حاکمانه 
تراینکهبراساس


اشنیستومهم
کنشیستعلیهترجمه وپافشاریبرچیزیکهتاریخمایلبهیادآوری

تاریخﹾ 
ناخواهبهمنزلهانقطاعاز

قوانیندرونیِخود،توانخلق اشراندارد.تاریخفقطناظربرتداوماستوهرگسستیخوه
خودِتاریخنیزاست .
ترجمه در هیأتِ رمز گذاریِ تاریخ رسمی ،دارایِ جایگاه بارزی در ایران بوده است .ترجمه عالوه بر کشف و
انتقال کلمات و آپاراتوسهای غربی ،چیزی را یافت که فکر میکرد در کنار منتسکیو و کاله شاپو ،عالج تمامی
هاست.ترجمهبهابزارباستانشناختیبرایحفرونهایتاًکشفگذشتةتاریخیبدلشد.ترجمهقویترازهر


بیماری
زمانیآنچهپیشتر«پاالیشزبانی»


ظاهرگردد.هم
هایخاکوسنگراکنارمیزدتا«عصرزرین»


بیلوکلنگیالیه
هاالزموملزومیکدیگرند.ترجمهامکانهرشکل


نامیدیمبارؤیایاحیایایرانباستان،اتفاقینیست.هردویآن
هایتختجمشید.هردویآنهادرجابهدستگاهحاکموصل


چهالفاظفرهنگیوچهستون
ازانتقالرافرآهمآورد-
هاراکشفمیکردند.


شناساننیزبایستیکاخ

شدوباستان
شدند.حیاتایرانیانبایدفوراًبهنوامیسمدرنترجمهمی
تببازگشتبهخاستگاهشروعشدهبود ونهایتاًباحفاری،یهمنفتکشفشدوهمکتیبةکوروش.پسهمهچیز
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شوند(یعنیلحظةخلقتجربیآنهایالحظةعمل

شانودرآنجاکهساکت 
می


ترینعمق
بازیافتنِلحظةتولدچیزهایگفتهشدهدرعمیق
دیرینهشناسیدانش،ترجمة نیکو سرخوش وافشین جهاندیده ،نشر نی،۰۸۰٢ ،

استعالییکه به آنها خاستگاه میدهد)؛» ( .میشل فوکو ،

صص .)٢۰۰-۰

تصوردامنمیزندکهگویاایندوعصریادودستگاهحقوقیﹾقرینةیکدیگرند]1[.پیداستکهمفاهیموواژگانواجد

ایکهبهدورنمفهوم


توانمعناییکمفهوموواژهراترجمهکردولیزمینةتاریخی

اند؛می
دوسطحِمعناییوتاریخی
ناپذیراست.منتها،طباطباییدرتحلیلاشاین


کند،ترجمه
رسوبکردهوحدودوثغورِکاربردِمفهومراتعیینمی
انادیدهمیگیرد.مثالًبنگریدبهمفاهیمینظیرِ«خالفتپاپ»«،والیتمطلقةپاپ»«،خلیفةمسیحیان»،

سطحتاریخیر
«خوارج»« ،عصر جاهلی» «رافضی»« ،امت عیسوی»« ،امامت»« ،امامت کبری»« ،اهل سنت»« ،حوزۀ علمیة پاریس»،
،والیآخر ]2[.هرکدامازاینمفاهیمواجدبارتاریخیومفهومیِخاصیاندوبهامورتجربیگوناگونو

«دارالخالفه»
بخشد،اشارهمیکنند .

نهایتاًبهساختاریکهبهآنامورتعیّنمی
همان طورکهقبالًگفتهشد،آننقشیکهعصرقبلازاسالمبرایساکنانحجازداشته،رُمبرایاروپائیاننداشتهاست.

توانبهراحتیاروپایباستانرادرگفتارقرونوسطاییبه«جاهلیت»ترجمهکرد.قطعاًخوانندهدچار


پسچگونهمی
سوءتفاهمخواهدشدودرذهنخودآنوضعیت راباوضعیتیکهباآنآشناتر است مقایسهمیکند وسرانجام
راسازماندهیکرده

یکسانمیپندارد.کلیساخودبزرگترینحافظگفتاررُمبودهوبراساسقوانینوحقرُمیﹾخود

است.به زعممورخان،کلیساتنهانهادیبودکهتوانستدرگذرازجهانباستانبهقرونوسطاودرمیانفروپاشی

نهادهای دیگر ،خود را حفظ کند و بر قدرت و اقتدار خود بیافزاید .کلیسا در این اثنا ،توانست بسیاری از ذخائر
فرهنگیآنعصررابهعصرمیانهمنتقلسازد -کلیساحقیقتاًکاریکمترجمراانجامداد.اینکلیسابودکهبهزبان
گیرکرد؛وانگهی،بهواسطةهمیننهادﹾتقویمِزمانییولیانوسی-رُمیدرقرونوسطا


التینتقدسبخشیدوآنراهمه
هاوروحانیونبهتدریجبهمقامِ


ایباامپراطوریداشتوحتیاسقف

کلیساروابطحسنه
رواجیافت.قبلاززوالرُمﹾ 
هایدستگاهامپراتوریارتقایافتند.بهزغمبرخیازمورخین،ایننفوذگسترده،بهزوالامپراتوریشتاب


بوروکرات
تولیدایفانمیکرد .

بخشید؛زیراکلیسابدلبهنهادسودجوییشدهبودکهخودنقشمولدیدر
اگرچهطباطباییاشارهمیکندکه«اصطالح’والیتمطلقةپاپوکلیسا‘ تنهادرموردخاصیکهاینجاموردبحث


ایازمفاهیمرامیسازدکه


لیکنهمینموردخاصدرکنارمفاهیمدیگر،شبکه
قرارگرفتهاست،درستمیآید»[]3

بیشتر ناظر بر مباحث اندیشة سیاسی اسالمیست تا اروپای عهد شارلمانی به بعد .از این حیث ،با توجه به سیر

مفهومی و تاریخی اصطالحی چون  theocracyدر وضعیتهای اروپای قرون میانه و قرون نخستین جامعة اسالمی،
نمیتوان مدلول مشخص و یکسانی را برای آن در نظر گرفت ]4[.دعوی پاپها در مورد ارجحیت اقتدار الهی بر


اشارهمیکندکه از«واژگانِمباحثاندیشةسیاسیدردورۀاسالمی»

[.]1البتهنویسندۀکتابجدالقدیموجدید،درپانویسصفحة ٢۰۰
استفادهمیکند.

برایترجمةآیاتعهدجدید

بهویژهفصلِسومتحتعنوان«سیاستدرمحدودۀشریعت» .
[.]2بنگردبهطباطبایی،همان ،
[.]3طباطبایی،همان،ص .٢۰۸
میداند؛
[.]4اگرچه طباطباییتئوکراسی را به «والیت مطلقة پاپ و کلیسا» ترجمه میکند ،اما ترجمة دقیق و «لغوی» آن را «حکومت اهلل»  
).پیداستکهترجمةتئوکراسیبهحکومتاهللدرهروضعیتیبهجزادواریازتاریخجامعةاسالمی،حقیقتاًخالی

(بنگریدبههمان،ص٢۰۸

معنایتصرفقدرتزمینیویکیشدنحاکمبافقیهنبودهاست.اتحادیکهمیانپاپلئویسومبا


اقتدارزمینیبه
دادبیشترنتیجةترسپاپازلومباردهابود؛بهعالوه،ایناتحاد،امکان


پسرپپنکوتاهقد،یعنیشارلمانیکبیر،رخ
رو،میخواستآخنرا

تمندرابرایشاهانفراهمکرد.شارلمانیدقیقاًازهمین
شکلگرفتننهادیمتمرکزوقدر 

رقیبرُمکند.یکیازاهدافِاصالحاتدرزمانپاپگرگوریوسهفتمبازسازیاقتدارکلیساوتثبیتجایگاهپاپ
بودولینهایتاًآنچهحاصلشدجداییبیشترکلیساازدولتوکلیسایرُمباکلیسایبیزانسبود.بهواقع،آنچهباعث
نگرانیکلیساشد،دعویدینیواالهیشاهانبودتاحدیکهبسیاریازآنانادعایشفادهندگیداشتند.اینباورها

یا ریشه در سنت ژرمنی و رُمی داشتند یا اینکه از طریق بیزانس به اروپای التین راه یافته بودند .بهواقع ،شعار
( Nomos Empsychosحاکم قانون زنده است) راه را برای گُسترش قدرت معنوی و مادی سلطنت باز میکرد.
بدینسان ،مفهومی چون  ( Majestasکرامت) همزمان حق عفو و حق پیشگیری از تعدی به حیثیتِ پادشاه یا

رابهسلطنتمیداد؛کهحاصلاینتحوالت،تزدوبدنشاهبودکهرسماًامکانتداومنظامِ

Crimen lease majestitis
کرد.ازآنپس،تعرضبهبدنسیاسیشاه،بهمثابهتجاوزبهکل


سلطنتیرافارغازحیاتجسمانیشاهفراهممی
شد.رفته رفته،باتمایزبدنطبیعیشاهبابدنسیاسیاو،مقامومنزلتسلطنتواجدارزشیابدیو


جامعهقلمدادمی
تربرسازماندهیمجددحیاتاجتماعیتأثیرگذاشت -ازتثبیتقانون

جاودانگشت ]1[.اصالحاتِکلیسایی،بیش
تکهمسریوقدغن کردنطالقوضرورتبخشیدنبهعقددرکلیساگرفتهتاغسلتعمیداطفال،نمازبرمردهو

رغمهمیناصالحاتهمچنانسُنن

انونتجردکشیشها.منتها،علی

رواجآئیندینیدرموردکفنودفنونهایتاًق
مسیحیدربسیاریازروستاهارواجداشت.بسیاریازمورخینبرایناعتقادندکهآنچهبهکلیساقدرت


پاگانیوپیشا
کلیساازوقتیکهبهصورتنهادیفئودالیدرآمدو

بلکهفئودالیشدنکلیسابود  .

بخشیدنهتئوریِ«والیتمطلقه»
هاواجداختیاراتیکاربابزمیندارشدند(مثلفیف،امالکموقوفه،حقسینیوری،و)...امتیازاتیرا


هاوپاپ

اسقف
بهدستآوردکهعمالًآنراازدایرۀقدرتمطلقشاهخارجکرد.چراکهپارهپارهشدنِقدرتسیاسیدرقرونوسطا

یاروقدرتزیادیداد.حاکمیتقرونوسطاییهرچندازمفاهیممسیحیبرایسازماندهی

بهاربابانزمینداراخت

خویشاستفادهکرد،امادروهلةنهاییهمچنانبراساسحقوقرُمیعملمیکرد.مفاهیمبنیادینظیر actoritas,


potestasوغیره،ریشهدرعصرامپراتوریداشتند.االهیاتمسیحیواصلتثلیثامکانتجمعقدرتدریکنهاد
زودیدریافتکهتقسیمحوزههاعالوهبرکسبامتیازاتفئودالیباعث

دینیراتقریباًناممکنکردهبودوکلیسابه
هایسلطنتنیزمیشود؛بههماناندازهکهسلطنتمیلبهتجمعقدرتدریکمرکز

مصونیتدربرابرزیاده 
روی


رود.خدایمسیحیفاقدشأنوکارکردحکومتیایبودکهاهلل

ازاشکالنیست؛زیراتفاوتِشخصیتیمیانیهوهوخداپدربااهللازبینمی
دارایآنبود.
مندارنستکانتروویچ،بهویژهفصلسوم؛ 


بارهرجوعکنیدبهکتابارزش

.دراین
[]1
Ernst H. Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton University
Press, 1997.

داشت،برعکسکلیسامیلبه تکثرقدرتداشت.بااینهمه،سلطنتفقطنقشرقیبنداشتبلکهدرمقاطعیاز
کلیسا صیانت میکرد .در عوض ،پاپ اینوسنت سوم با تکیه بر  potestasسلطنتﹾ هر شکلی از بدعت را بهمنزله
خیانتبهشاهوامپراتورتفسیرکرد .
دستآورد.مانعبزرگآننهتنهاخودِاالهیاتمسیحیوتشددآراء،

کلیساهیچوقتنتوانست«والیتمطلقه» 
رابه
بلکهنظامفئودالی(بهعنواننظامیسیاسیواقتصادی)بود-یعنیدقیقاًهمانچیزیکهبهکلیساقدرتوثروتداد

هاواسقفهابامافوقغیرروحانیخود،طبقسننژرمنی،بایستیمراسمِ


رد.کشیش
درنهایتآنرانیزمحدودک
هوماژ (یعنی تحتالحمایگیِ فرانکی -ژرمنی) ،را برگزار میکردند .اما کلیسا خود  ،بهمیانجی همین سنتﹾ بهرۀ
کردوازوفاداریواسالهایشمطمئنمیشد.اینسازوکاربهحاکمانغیرروحانیامکانعزلونصب


مالکانهاخذمی
هارامیدادتاحدیکهدرروستاهاعمالً کشیشبیشازآنکهپیروپاپباشد ازارباب محلی


هاوکشیش

اسقف
تبعیتمی کرد،ونهایتاًکلیساچارهجزقبولاینسنتکارولنیژینینداشت.اگرچهانتصابوعزلاسقفهادراوایل

ودلیکنرفتهرفتهاشرافنیزاینحقراکسبکردند.اینچیرگیشاهبرکلیساباعثشدکه

تنهاحقانحصاریشاهب
باالترینمقاماسقفیازآنِروحانیتسلطنتیشود.اصالحاتگرگوریوسیهرچندحقانتصابوعزلاسقفهارابه
هابیرونکشد.رفتهرفته،پرچم


هوبارون
گاهنتوانستبهتمامیکلیسارااززیراستیالیِشا

کلیساداد،ولیعمالًهیچ
کرد.بهعالوه،طبق


دستسلطنتافتاد،زیراتداوماصالحاتبسیاریازحقوقانحصاریاشرافرالغومی

اصالحاتبه
،امپراتورهمچنانجزوشورایانتصابروحانیونردهباالباقیماندوکلیسابعدازاصالحات،

قراردادسال۰۰٢٢
سوگندواسالیازسویروحانیون،البتهبدوناجرایسنتهوماژ،راقبولکرد.بنابراین،علیرغممیلپاپ،

اجرای
دهیکندوازحقوقخوددفاعنماید.دراینجا،حقفئودالی


خودراسازمان
کلیسامیبایستبراساسقوانینفئودالیﹾ

برتر از حق دینی عمل میکرد .اما در نهایت ،در چارچوب نظام فئودالیته ،اشراف و سلطنت دستباال را داشتند.
همه،میبایستپادشاهآلمانرا«شاهرُم»نیزخطاب


کهرهبراحیایاقتدارکلیسابود،بااین

گرگوریوسهفتمباآن
کند.یکیازاسقفهادربارۀاولویتِاقتدارامپراتور،میگوید...«:درسایةقدرتقیصررُماستکهپاپگردِگناهان

راازچهرۀزمانهدراعصارو قرونمیشوید» ]1[.درمجموع ،رسماًکلیساپذیرفتهبودکهامپراتورحقنظارت بر
تمامیقلمرومسیح یترادارد.بااستنادبدینحق،اُتویسومدعویدخالتدرانتخابمستقیمیاغیرمستقیمپاپرا
هنگامانتصابپاپیجدیدچنینمیگوید...«:بهانگیزۀعشقپطرسمقدسما


داشت.اودرحکمحکومتیخودبه
اتالهیاورابهکسوتپاپیدرآوردیمو

استادخودمان،سروربزرگ،سیلوستررابهعنوانپاپبرگزیدیموباتأیید

بدینسان،استفادهازاصطالح«خالفت»برایپاپنادرستاست.ایناصطالحتنها
درجایگاهشمستقرساختیم»  ]2[.
درمتنشریعتواندیشةاسالمیمعنادارد.شریعتاسالمکهسنگبنایاصلیاندیشةسیاسیاسالمیبرایچندین


[.]1مارکبلوخ،جامعةفئودالی،ترجمةبهزادباشی،انتشاراتآگاه،۰۸۹۸،جلددوم،ص .۰۳۰
[.]2مارکبلوخ،همان،ص۰۰۵

هیچوجهتمایلبهحفظپیوندخودبا«عصر
ویژهآنکهاعراببه 


پیوندیالینقطعداشتهاست.به
قرنبوده،باوحی 
جاهلیت» نداشتند.دراندیشة سیاسی اسالم،باالخصدرقروننخستین،ضرورتِحکومت ازاصلضرورتِاجرای
شریعت ،استنتاج میشد .از اینرو ،بحث «عقلی» دربارۀ ضرورتِ دولت در حاشیه قرار میگرفت .در اسالم اولیه،
که،هدفنهاییحکومت،زمینهسازیبراینجاتاخرویِمسلمینبود.


تراین

تمایزیمیاندولتودیننبود.ومهم
درتفکرسیاسیاسالماولیه،خلیفه(چهدرتشیعوچهدراهلسنت)نایبپیامبرومسئولِحفاظتازدیانتوامت
بهمثابهجماعتیسیاسی-اجتماعی-دینی
بود.پس،مفهومامتوقتیمعناداردکهنهادخالفتوجودداشتهباشد.امت 
استفادهمیکند -امتیکهازامتیاز«ضمه»

برنهادهایحکومتیاست.پیامبردرهیأتِیکحاکم ازاصطالح«امتمن»

گاهبهمثابهدونهاد


هاهیچ

توأمانبودهوآن
مندمیشود.براساسمبانیاسالم،زایشدینودولت 


(حمایت)بهره
مجزاازهمقابلتصورنبودهاند؛[]1اینیگانگیحتیاز تئوکراسیِزمانساسانیانفراترمیرفت.اعراببرایاولین

باردرزمانچیرگیاسالمبانوعیحاکمیتِمتمرکزآشناشدند.حاکمدراندیشةسیاسیاسالم،برایراهنماییامت
ضروریاست.شیعیاندوازدهامامی،وجوبامامرادرذیل«قاعدۀلطف»کهامرواجبوقائمبرارادۀخدااست،
تبیین میکنند .بهزعم اشعریان (که غالب نظریههای دولت در اندیشة اهل سنت مبتنی بر کالم اشعریست)
مشروعیت افعال حاکم نه در ذات افعال بلکه در اراده و مشیّت خداوند است .استقرارِ نهادهایی چون «زعامت» و
منزلهعالیترینمقامِدینیوحکومتی،بود.یکیازتبعاتِیگانگیرهبری


،درراستایتقویتنهادخالفت،به
«بیعت»

وبرخیدیگرآنراکوتاهشدۀ

ایبراینعقیدهبودندکهاینکلمهکوتاهشدۀ«خلیفهاهلل»


معناینایبوجانشیناست.عده

.خلیفه،به
[]1
کردند.بهگمانِبرخیازمورخین،اصطالح


شانایناصطالحراتعبیرمی

دانستند.مفسرانبنابهعالیقسیاسیوکالمی
«خلیفهرسولاهلل» 
می
امیهرواجیافتواصطالحخلیفهرسوالاهللدراوایلخالفتعباسیانمتداولشد.بنابهاندیشةسیاسیاسالمی،رهبریا


خلیفهاهللدرعصربنی
معنایفردی ستکهدررأسحکومتقراردارد،دووظیفهدارد:نخست،دادنِوجهیشرعیبهامت،ودوم،هدایتعملی

امام کهدقیقاًبه
مثابهمسافرانیسرگرانندکهفاقدهرنوعهویتجمعیاند.پسبراساسِسنتپیامبر،


ردم.دراندیشةسیاسیاسالم،بدونامام،مردمبه
م
کسی عضو امت محسوب میشود که با امام بیعت کند .بنا به حدیثی از پیامبر« ،هر کس بدون امام بمیرد ،بهمرگ جاهلیت مرده است».
مفسرانبرطبق  اینحدیث ،معتقدبودندکهآنچهمُسلم راازغیرمُسلم متمایز میکندزیستندرقلمرویک حاکمشرعیاست.خوارج،
نخستینفرقهوگروهیبودندکهقائلبرتمایزمیانرهبردینیورهبرسیاسیشدند.آنانوجودامامراضرورینمیدانستندووجودشرا

ردندکهپسازختمغائله،می بایستاوازمسندخودخلعگردد.درعوضنزداسماعیلیهجایگاهامامبسیار

منوطبهشرایطاضطراریمیک

واالست؛ او کانونِ وحدت و نظم دین و دنیا است .بر اساس نظریة سیاسیِ اسماعیلیه ،حکومت دینی تنها حکومت واجد حق است که
شود.بدینسان  ،بدونِامامامکانرستگاریوجودندارد.درقرونبعدیکهقدرتخلیفهمیانسلطانو


اشازطرفاهللتفویضمی

رهبری

روحانیت تجزیه گشت باز به شالودۀ دینی حکومت خدشهای وارد نشد .غزالی در کتاب االقتصاد فی االعتقاد ،دربارۀ اهمیت این شالوده

قدرتوسلطانبیگمانالزمةنظمدنیااستونظمدنیاضروریدرنظمدینﹾ ونظمدینضروریدرنیلبهسعادتآخرتاست

میگوید«

که همان مقصود انبیا است و بنابراین ،وجوب امام از ضروریات شرع است که گریزی از آن نیست» ( .داود فیرحی ،همان ،ص.)۰۵۰
ابوالحسنماوردینیز،بهمثابهیکیازبزرگترینمتفکراناندیشةسیاسیاسالم،درکتاباالحکامالسلطانیه،دربارۀوجوبدینیامامتو

خداوندقادر،برایامت،زعیمورهبریبهجانشینینبوتمقررفرمود،وبهوسیلةاوملتراگردآورد،وسیاسترابهاو

خالفتمیگوید«:

نماید،وسخنهارابررأیمتبوعوواحدجمعکند.پسامامتاصلیاستکهقواعدملتبرآن

واگذاشت،تابراساسدینمشروعتدبیر 
وسیلةآنتثبیتگرددووالیتهایخاصازجانبآنصادرشود(».


کهامورعامهبه

استواراست،ومصالحامتبهآنانتظامیابد،تاآن
فیرحی،همان،ص .)۰٢

باوربرخیازمتشرعین،جایگاهخلیفه(بهعنوانِ


هایسیاسیبهدورنحوزۀدینبود.به

دینیوسیاسی،گسترشنزاع
حاکمدینی/دنیوی)چونانواالستکهدرآخرتنیزاتباعشبایدمطیعفرماناوباشند ]1[.

ظهورنهادهایچونسلطنتوروحانیتدراویلعصرعباسیانودرنتیجهتجزیةقدرتوخلیفه،برخیازمتشرعین
جملهغزالیرابرآنداشتتاهمزمانباتفسیردینیازسلطنت،درپیایجادنوعیهماهنگمیان

ومتفکرینمن
خالفتوسلطنتباشند]2[.
باایناوصاف،تفاوتمیانقروناولیهومیانةاسالمیباقرونوسطاییاروپایی،فقطمنحصربهنظامحقوقینیست
هاازبیخوبنبایکدیگرمتفاوتاست .


بلکهساختاراقتصادیواجتماعیمیانآن
همسان پنداشتنِ  ساختار اقتصادیِ ایران پیش از مشروطه با فئودالیسم اروپای غربی ،عمدتاً بهواسطة نظریات
مارکسیستی بهوجود آمد .این نظریات یکسره مبتنی بر ترجمه بودند .این کژفهمی محصولِ ابهامِ نظریة مارکس
هایتولیدماقبلسرمایهداری»بود.اینابهامنوعیدستگاهمفهومیِواحدیرابرهمةشیوههایتولید

دربارۀ« 
شیوه
هایمبتنیبرزمینداریرا


هایساختاریمیانانواعنظام

داریتحمیلکرد.ایندستگاهمفهومی،تفاوت

غیرسرمایه

[ .]1در صدر اسالم از آنجاکه فرقههای مذهبی بهمعنای دقیق کلمه شکل نگرفته بودند ،اشخاص با مشخصکردنِ وابستگی و عالیق
سیاسی شانجماعتِ(کهخودمحصولپیرویازوالیتیکامیراست)خودراتعیینمیکردند.بدینترتیب،آنانبابیانعبارت«علیدینِ

فالن» (یعنیپیرودینِمثالًعثمان،علی،معاویه،زبیر،و)..هویتوتعلقخودمشخصمیکردند.کرونوظایفعضویکجماعتراچنین
غذاشود،نبایددرمسجددرکنارشانبنشیند،نبایدباآنهارابطة


هایدیگرهم

عضویکجماعتنبایدبااعضایجماعت
توصیفمیکند«:

زناشوییداشتهباشد،نبایدازآنانارثببردوآنهانیزنبایدازاوارثببرند،نبایدبهدیدارشان برود،نبایدبرایشانطلبآمرزشکند،

پرسیکندیاحتیبهآنهالبخندبزند(».پاتریشیاکرون،تاریخاندیشةسیاسیدراسالم،ترجمةمسعودجعفری،


هاسالمواحوال

نبایدباآن
انتشاراتسخن،ص .)۹۰
بهباورمسلمینصدراسالم،نهادی«غیرعربی»و«کفرآمیز»بود.
.سلطنتکهبهتدریجبهفرماصلیحاکمیتدرجوامعاسالمیبدلشد ،

[]2
تأثیرسنتایرانیوبیزانسیوارداندیشةسیاسیاسالمشد.رفتهرفتهباجداشدنِخلیفهازاماموشکلگرفتننهاد


ترتحت

ایننهادبیش
کردند.بدینسان،باتفکیکمیانخلیفه،امام،وسلطان،


نفرینمی
روحانیت،رحانیونبااستنادبهسنت،امویانرابهدلیلرواجنهادسلطنت ،

واسطةپیرویازیکرهبردینیعضومیشدند.اینروال


شدندبلکهبه

واسطةپیرویازیکرهبرسیاسیعضوامتنمی

اشخاصدیگربه
سیاستزدایی»بود.درقرونسوموچهارمخالفتموردبازنگریمجددقرارگرفت.سیطرۀ

بهگمانبرخیازمورخینشروعنوعیروند«

پارهشدنِحاکمیتبود.
شدتمخالفپاره 


رویاندیشةسیاسیاسالمینهادکهبه
ودودمانهایچونآلبویه،معضلجدیدیراپیش

سالطین
باقدرت یابیسالطین،خلیفهمستقیماًیاغیرمستقیماًتابعادارۀآنانشد.ازهمینرو،کسیچون باقالنیالزمدیدتاجایگاهامامترادوباره

عنوانآموزه ایشیعیراردکردودرعوض،برانتخابیبودنِخلیفهتأکیدورزید.بهگماناو


بندیکند.اوارتباطمیاننصوامامبه

صورت
عدالتشرطیواجببرایانتخابخلیفهنیستودرنتیجهامامتفرد«مفضول»درغیابشخص«افضل»جایزاست.ماوردیحتیغصبِ
هایقبلی،میخواست


شرطپیرویازشریعتوعدالت،مشروعاعالمکرد.غزالیدرادامهتالش
«قدرتاجرایی»توسطنزدیکانِخلیفهرابه
ایبرایحلبحرانمشروعیتخلیفهعرضهکند.اوکهسیاسترابخشمهمیازدینواخالقمیدانستاعالمکردکهاجرایشریعت


نظریه
نیازمندقوۀقهریه،یعنیهمانسلطنتاست.بهزعماو،امامسمبولوحدتاستوسلطاننیز

محتاجوجودنهادامامتاستوایننهاد،خودﹾ
باشد.پسسلطنتوجودیمستقلندارد.بااینهمه،بدعتنظریِغزالیدراینبودکهسلطانمیتواندخلیفهرا


جزئیضروریازامامتمی
تعیینکندوسپسخواصدرهیأتِ«شورایحلوعقد»ویرامعرفینمایندتاامتبااوبیعتکند .

سان،همةآن هادرذیلمفهوماولویتامرسیاسییادخالتزورسیاسی

بهنوعیتمایزاتتجربیفرومیکاست؛بدین

بندیمیشدند ]1[.


زادتولید،صورت
درتخصیصما
هایدیگرزمینداری


داریاروپاییازشکل

راوجهتمایززمین
بسیاریازجامعهشناسانومورخین،وجودمقولة«فیف»

می دانندکهدرنهایت،اجازهدادتاطبقةآریستوکراسیِمستقلازدولتشکلیابد.جامعة فئودالیاروپا،محصول

بنابراینفئودالیسمراتنهانمیتوانبراساس

تالقیحقوق رُمیباسنتهایژرمنیِسازماندهیجماعتکاریبود ]2[.
داریکالنوزمینداریخُردتحلیلکرد.ساختارویژۀمالکیتارضیبخشمهمیاززمینداریاروپایی

آمیزشِزمین
بودهاست.اعطایاقتصادی زمین(فیف)درکنارتصاحباختیاراتقضاییومصونیت،کهخودِوابستهبهنظامِخاصی
موازاتمنقسمشدنِحاکمیتسیاسیپدیدآورد.از


گریبود،نوعیازمالکیتاقتصادیکالنوپایارابه

ازواسالی
دودمانمروونژینهابهبعد،بهویژهدراواخرقرنهشتم،خدمتواسالیبافیفتالقیپیداکردوشیوۀتولیدنوینیرا

ها(واسالهایمستقیمامپراتور)در روستاهاودیگرنواحیماندگارشدندواسکلتطبقة


رقمزد.واسیدومینیچی
دارمحلیراپدیدآوردند.رفتهرفتهمصونیتقضاییکهقبالًفقطازآنِکلیسابودشاملمالکینغیرروحانینیز


زمین
شد تاجاییکه آنان توانستند اختیار اعطای زمین در برابر خدمت نظامی را کسب کنند .این مسأله تدریجاً مفاهیم
حقوقیجدیدیرابهوجودآورد.اگردرابتدایفئودالیته،دهقانهنوزبروفققانونرُمی( mancipiaبرده)خوانده

هایتولیدماقبلسرمایه داری ونیزشیوۀتولید آسیایی،یکازمباحثجدیدردرونگفتار


.بحثدربارۀفئودالیسماروپاییوشیوه
[]1
هارااتیین


ترینتالش
مارکسیستسعیداشتندتاعدمانسجامِتزمارکسرارفعورجوعکنند.یکیازمهم

مارکسیستیبودهاست.متفکران
بالیبار بهکمک لویی آلتوسر انجام داد .بهزعم بالیبار ،در وجوه تولید پیشاسرمایهداری ،منجمله شیوۀ تولید آسیایی برعکس شیوۀ تولید
سرمایهداری ،کار ضروری با کار اضافی ( )surlus-labourمنطبق نمیشود؛ بنابراین،این عدمانطباق ،دولت آسیایی را دارای نیروی مولدی

قرار،بینکاروتولیدنوعیانفصالرخمیدهدکهراهرابرای


مثابهنهادیمافوقاقتصادیمازادتولیدراتصاحبکند.بدین

کرده،تابتواندبه
دارباآنکهبیرونازروابطاقتصادیقرارداردولیضامن


حاکم/زمین
دیبازمیکند.دولتآسیاییدرمقامِ

دخالتنیروهایمافوقاقتصا
قراردارد،کهبهعنوانساختاریتماماًاقتصادیﹾ نیازیبه

کهدرسرمایهدارینیرویمولددردرون«سرمایه»


بازتولیداقتصادیاست.درحالی
گیردکهعدمانطباقفرآیندکاربافرآیندتولیدوجهساختاری


سان،بالبیارنتیجهمی

یتخصیصمازادندارد.بدین
نیروییمافوقاقتصادیبرا
داریاست.بهواقع،برطبقاینتحلیل،تمایزیساختاریمیان«بهرهمالکانه»و«مالیات-بهره


هایتولیدماقبلسرمایه
ومشترکِهمةشیوه
همةآنهانه«تملکاقتصادی»بلکهقسمی«تملک

هایکسبمازادتولید،محصولزوروقهرسیاسیاند -


همةشکل
مالکانه»وجودنداردو 
تعیینکنندگیاقتصاددروهلةنهایی»،براین

اند.بالیباربرایانسجامبخشیدنبهماتریالیسمتاریخیوباکمکتزآلتوسریِ«

حقوقیوقانونی»

اعتقاد است که در شیوههای تولید ماقبل سرمایه داری ،جبر غیراقتصادی دولت ،در بازتولید مناسبات اقتصادی دخیل است اما بدل شدن
سیاست به «ساخت مسلط» خود محصول ساخت اقتصادی است .با اینهمه ،سرانجام تحلیل بالیبار نمیتواند از محدودیتهای ماتریالیسم
شود.برایآگاهیبیشتررجوعکنیدبه فصلِ


ئودالیسموشیوۀتولیدآسیاییتمایزیساختاریقائلنمی
تاریخیفراتررودواونهایتاًمیانف
«مفاهیمبنیادینماتریالیسمتاریخی»درکتابذیل:
Louis Althusser and Étienne Balibar, Reading Capital,Verso 1997

بربرهایژرمنکهدرانزوااززمینگذرانمیکردند،وکشاورزیبازمین-بندگان

کند.اومیگوید«


.مارکسبهاینآمیزشاشارهمی
[]2
تریبرایالتهایامپراتوریرُمتحمیلکنندچراکهتمرکزِمالکیتزمیندر


شانبود،توانستنداینشرایطرابهنحوساده

شیوۀتولیدمرسوم
جا هامناسباتپیشینکشاورزیراازقبلزیروروکردهبود(».کارلمارکس،گروندریسه:مبانینقداقتصادسیاسی،ترجمةباقرپرهامو
آن 

احمدتدین،نشرآگاه،۰۸۳۳،جلداول،ص .٢۸

میشد بعداً اصطالح  servusجایگزین آن شد .بدینسان ،این اختیارات و جایگاه تازۀ تولیدکنندگان مستقیم،

هایمیانیزیادیرابینتولیدکنندهوصاحبردایشاهیبهوجودآورد-مقاماتینظیرِحاکمقصر،مقامبارونی،


حلقه
مقامکُنتیوالیآخر.باپیرویازتحلیلِپریاندرسونمیتوانگفتکهماناییِزمینهایآلود(امالکدهقانیکهآنان
در قبالاش مالاالاجاره نمیدادند) و اشتراکی ،در کنار انقسام حاکمیت سیاسی و سرانجام ،ابهام در جایگاه شاه از
اینخصوصیاتوباالخصعدمتمرکزقدرتسیاسی،باعثشدتا

ترینویژگیهایبنیادینفئودالیتهبودند ]1[.


مهم
مستقلشودوبدینترتیب،شهرهادارای

براینخستینبارتولیدکاالدرمتناقتصادی«زراعی-طبیعی»،دارایِشأنی
کارکردیمهموپیشرفتهشوند.اینکارکردو«تضادپویا»ییکهدرمتنفئودالیسموجودداشت،زمینهرابرایظهور
اینویژگیهاعمالًساختسیاسیایرارقمزدکهدررأسآنیک«شاهعلیل»قرار

سرمایهداریمهیاساخت ]2[.

ازفرودستترینعضوجامعهمتفاوتبود.شاهیکمالکفئودالبود

ولاندرسونفقطبهلحاظ«درجه»

داشتکهبهق

بارهمیافزایدکه«شاههیچدسترسیِسیاسیبه


هایشدرپیوندبود.اندرسوندراین
کهبهمیانجیرسمِهوماژباواسال

داریمیگذشت.درواقع،


شمارتیول

هایبی

ریقالیه
مردمدرکلنداشتچراکهحقاعمالقدرتقضاییبرمردمازط
شاهفقطدرامالکخوداربابشمردهمیشدودرخارجازآنتاحدزیادیرییسیتشریفاتیبود ]3[».

همه،بهزعمِبرخیازمورخینوجامعهشناسان،تفاوتِساختاریایبینِبهرۀمالکانهبامالیات-بهرۀمالکانه


بااین

گمانآنان،عدمتمرکز


داری،فورماسیونفئودالیتهراتجربهکردهاست.به

وجودندارد؛درنتیجه،ایرانماقبلسرمایه
قدرت سیاسی در عصر سلجوقیان و نیز شکلگرفتن زمینداری خُرد ،مؤید وجود «فئودالیسم ایرانی» است .این
درحالیستکهاِقطاع(نهفیف)درمناسباتتولیدیدرایرانماقبلسرمایهداری،غالببودهاست.اِقطاعفاقداصل
دادنبهطبقةمستقلزمینداردرهمینمسألهنهفتهاست.اِقطاعحتی


توفیقاقطاعدرشکل

التجاءوحمایتاست.عدم
دارهمبیشترمدیرو


داریباشدقسمیواحداداریدرپیکردولتبود،ودرنتیجه،قطاع

کهنوعیزمین

ترازآن

بیش

[ .]1رجوع کنید به فصل «شیوۀ تولید فئودالی» در پری اندرسون ،گذر از عهد باستان به فئودالیسم ،ترجمة حسن مرتضوی ،نشر ثالث،
 .۰۸۳۳
[ . ]2مارکس به ویژگیِ تکینِ شهرهای قرون وسطایی در نسبت به شهرهای آسیایی ،اشاره میکند .او مینویسد «تاریخ دوران کالسیکِ
باستان،تاریخشهرهاست،اماشهرهائیکهبرمالکیتزمینوکشاورزیبناشدهاند.تاریخآسیائینوعیوحدتنامتمرکزشهروروستاست

عنواناردوگاههای سلطنتی ،زائدههای مصنوعیِ نوعی سازمانِ خاصِ اقتصادیتلقی گردند)؛

(شهرهای واقعاً بزرگ دراینجا باید صرفاً به
تضادشهروروستامیانجامد؛[عصر] جدید،

عنوانمرکزتاریخآغازمیشودکهتحولِبیشترِآنبه


هایمیانه(دورۀژرمنی)بازمینبه

سده
چنانکه در عهد باستان بود( ».کارل مارکس ،همان ،ص .)۰۳۰اندرسون نیز
دوران شهریشدنِ روستاست و نه روستائیشدنِ شهر آن 
به تفاوت ساختاری میان شهرهایاروپای قرون میانه و شهرهای تمدناسالمیاشاراتی مهم میکند.او مینویسد «شهرهایاسالمی بهطور

مشخصفاقدساختاردرونیِمنسجمی-چهازلحاظاداریچهازلحاظتکنولوژیِساختمان-بودند.شهرهاییادشدههزارتوهایسردرگمو
هاتجمعمیکردندتوجه


مساجدوبازارهاتجارمحلیدرآن

هیچمرکزیافضایعمومیبودندوتنهابه

ها،بی

هاوساختمان

شکلیازخیابان

بی
وریفعالیتپیشهورانخُردرادرشهرهایبزرگِاعرابموردحمایتقرارنمیدادیا


طورکههیچصنفپیشه

شد.همان

نشاندادهمی
خاصی
تباردولتاستبدادی،ترجمةحسنمرتضوی،نشرثالث،۰۸۰۵،ص.)۳۵۳-۳۵۳

تنظیمنمیکرد(».پریاندرسون،

[.]3اندرسون،گذرازعهدباستانبهفئودالیسم،ص .۰۰۸

اهمیتنشاندادنِفقدانروابطسنیوری،و


خواهندباکم
بوروکراتمحسوبمیشد.طرفدارانفئودالیسمایرانی،می

شکلهای روابط اقتصادی ،معادلی برای فیف پیدا کنند ]1[.با اینهمه ،هرچند میتوان
برجستهکردن برخی از  

معادلهایی یافت (مثل اِقطاع التملیک) ولی این معادلها فاقد آن جایگاه ساختاریِ فیف اند .وانگهی ،مفهوم اِقطاع

منزلهنهادیبوروکراتیکجزءضروریایازحاکمیتاسالمی،درهیأتنهادینظامی،است.اندرسونهرچندعدمِ


به
هابهتجارتتقلیلمیدهدودرنهایتتحلیلِخودرااستواربرنوعی

وجودِاقتصادفئودالیرابهعالقةاعرابوتُرک
کند،ولیتحلیلاوحاوینکاتمهمیاست.بهزعمِاو،دولتاسالمینتیجةاولویتزور

گراییوسوژهمحوریمی


ذهنی
و تصرف بود .این اولویت دولت را واجد قابلیتِ ایجادِ شبکهای خراجگذار میان تولید کشاورزی و اخذ مازاد در
شهرها،می کرد.بدینقرار،درروستاهاشاهدفقداننوعیمنسجمازروابططبقاتیهستم.دردولتنظامی،تمامیِ

ازآنهابایداجارهومالیاتبپردازند.درایناثنا،

شدهمتعلقبهسلطاناندواشخاصبرایاستفاده


اراضیتصرف
دولتهایاسالمینیزمعموالًازاعقابکوچنشین

شریعتنیزنتوانستمفهومروشنیازمالکیترابرنهد.بهباوراو«
کوچنشین
هایسیاسیبنیامیه،حمدانیون،سلجوقیان،مرابطون،عثمانی،صفویهومغولهمگیازائتالف  


بودند:نظام
ترینوثابتترینخانداناسالمیبودند،بخش


گردتشکیلشدهبودند.حتیخالفتعباسی،کهشایدشهری

بیابان
کرد.تمامیایندولتهایاسالمی


ایدرخراسانکسبمی

هایقبیله

اعظمقدرتنظامیاولیةخودراازمهاجرنشین
گربودند.کلبنیادعقالنیوساختارآنهاکهبرفتوحاتاستوار

مانندخودامپراتوریعثمانیاساساًجنگجووچ 
پاول
بود ،نظامی بود .مدیریت مدنی بهعنوان سپهر کارکردی مستقل هرگز درون طبقة حاکم مسلط نشد :بوروکراسی
کاتبانفراترازنیازهایمربوطبهگرآوریمالیاتتکاملنیافت.ماشیندولتیعمدتاًائتالفیازسربازانمتخصصبود
شدتمتمرکزیادرشکلیپراکندهسازمانیافتهبودندکهدرهرموردسنتاًازطریقدرآمدهای


هایبه

کهیادرگروه
هایدولتیگذرانمیکردند ]2[».


ناشیاززمین
بنابراین،ساختارخاصدولتامکانشکلگرفتنروابططبقاتیِمبتنیبرمالکیتخصوصیرانمیدادواینخودمنجر

به فقدان طبقة مستقلی از مالکین شد تا آنان سرانجام بتوانند تمرکز قانونی و نظامی دولت را درهمشکنند .حتی
تمرکزقدرتدرعصرسلجوق،نتوانستبهتنهاییمالکیتاقتصادیپایاوروابطسنیوریرامستقرسازد.خواجه


عدم
الملکاشارهمیکندکهبیننظام سلجوقوواگذاریزمینپیوندوثیقیجاریاست.بهواقع،حقِصاحباقطاع


نظام
نمیشود؛ چراکه حقمالکیتفقط
میشود ومشمولِ«مالکیتازنوعخصوصی» 
صرفاًشامل«تصرف»و«اخذمازاد» 
ازآنِ«سلطاناست».بهتعبیراو«مقطعانکهاقطاعدارند،بایدکهبدانندکهایشانرابررعایاجزآننیستکهمال
حقکهبدیشانحوالتکرده اندازایشانبستانندبروجهینیکو،وچونآنبستدند،آنرعایا،بهتنومالوزنو

فرزندوضیاعواسباب،ازایشانایمنباشند.ومقطعانرابرایشانسبیلینبود.ورعایا،اگرخواهندکهبهدرگاه
[ .]1در اینباره و بحثهایی دربارۀ وجوه تولید پیشاسرمایهداری ،رجوع کنید به ،عباس ولی ،ایران پیش از سرمایهداری ،ترجمة حسن
شمسآوری،نشرمرکز.۰۸۳۵،

[.]2اندرسون،تبارهایدولتاستبدادی،ص .۳۵۰

آیندوحالخویشبازنمایند،مرایشانراازآنبازندارند.وهرمقطعیکهجزاینکنددستشکوتاهواقطاعش
بازستانندوبااوعتابکنند،تادیگرانعبرتگیرند ]1[».
خواجهاشارهمیکند

سیرالملوک(سیاستنامه)

دراینفقراتبهخوبیتفاوتماهویِفیفبااقطاعروشنمیشود.در

شودورابطهاشبازمینازجنسمالکیتاستولی


مثابهمالکقلمدادمی

اقطاعالتملیکداردبه
کههرچندشخصیکه
«مالکیتنهبهخودزمین»بلکهبه«محصولتولیدشده»است.بنابراین،جداییِمیانحقوق مالکیتازخودِ مالکیت از
هایاقطاععصرسلجوقوایرانماقبلسرمایهداریاست .


ویژگی
بدین قرار ،از لحاظ تاریخی و مفهومی ،میان دو وضعیت فئودالیسم یا قرون وسطا با ایران عصر اسالمی یا ایران

هایتجربی،هیچوجهتشابهساختاریوجودندارد.درنتیجه،هرشکلیازترجمهبا


داری،درعینتشابه

پیشاسرمایه
وه،تأکیدبراینکهچونمدرنیتةغربیمحصولتحوالتِدرونیِ

شود.بهعال


ناپذیریروبرومی
موانعساختاریِترجمه
گذرد،حکمیکسرهایدئولوژیکیایاست.

االهیاتاستپسیگانهراه«خروجازانحطاط»ازمجرای«تذکرسنت» 
می
اینمسألهعالوهبریکسانکردناالهیاتمسیحیبافقهوکالماسالمی،تکینگیتاریخغربرامنکرمیشود.چراکه

،نمیتوانبدیننتیجهرسیدکهفقهوکالماسالمینیز
ازاینگزارهکه«تمامیمفاهیممدرنریشهدراالهیاتدارند» 
کردنهاپایةاصلیگفتارِترجمهبهسیاقجوادطباطباییاست .


رادارد.اینهمسان
استعدادوقابلیتتولید«تجدد»

عصرترجمه 
وضعیتهای ماقبل مدرن ،عاجز از کلیکردن خود در قالبِ جهانیسازی بودند .در عصر مدرن با چیرگی
علمیوچهبهمثابهقلمرویی

بارچهبهمثابهابژهایمفهومی -


ایفراهمشدتاجهانبراینخستین

داری،زمینه

سرمایه
طاعچیزهااززمینةفرهنگیشانشد

گرفتکهبهتدریجباعثانق


دستشود.فرآیندیشکل

جغرافیایی،همسانویک
تا آنها در هیأت فرمهای یکدست ،یکنواخت ،و قابلِ تکرار ،انتقالپذیر شوند .اولویت مبادله ،با زدودنِ شأنِ
دار،آن هارابهشئیمحضفروکاستتادربازارجهانیقابلخریدوفروشگردند.

تاریخیچیزهایِبیجانوجان
بدینسان،تعلیقوابستگیبهشرایطفرهنگی،شرطاساسیدارابودندرجهایازظهورشدتابتواناشیاءواموررا

هاترجمهکند،آنهمبدونِنیاز


هاووضعیت
ترجمهوصادرکرد.سرمایهداریتوانستخودرادرانواعگوناگونِزبان

کرد.بهواقع،مترجموترجمه


تزاعیخودراترجمهمی
بهمترجم؛چراکهبهصورتِاُتوماسیوندراوضاعیبهغایتان

داریدرهیأتیکگفتاراعظم،ازهمهچیزمعنازداییمیکندتاهیچمحتوایِجزئیوخاصیکه


یکیشدند.سرمایه
می تواندمانعترجمه/انتقالگردد،باقینماند.اوخودشرادرهیأتِیکوضعیت،منتقلمیسازد-حالچهدرقالب

دلباز .
ماشینیجنگیواشغالگر،وچهدرقالبتاجریِمنصفودستو 

[.]1عباسولی،همان،ص.٢۸۹

اشیاء ،ایدهها ،جانها ،و زبانها ،با آنکه در هیأت یک گفتار درآمدهاند ،منتها هنوز دارایِ درجهای از محتوا و
معنایند .بهبیان دقیقتر ،فقط معنایی که آنها را وابسته به شرایط فرهنگی میکند تعلیق شده .آنچه در حین
ترجمه/انتقال تغییر میکند نسبت میان عناصر گفتار با یکدیگر و با کردارهای موجود در مقصد است .بدینسان،
شدنمناسباتسرمایهداریاست.گفتار(یا


ایکهدرپیدارد،جهانی

کندونتیجةنهایی
کارکردنهاییِگفتارتغییرنمی
بهاعتباردیگرمجموعهقواعد صوری) ،اگرچهتوسطشرایط بیرونی،محاصرهمیگردد ولیدربرابرتحمیلمعانی

اندکهروندمعنادهیراکنترل

محلیدرقالبکردارهایغیرگفتاریمقاومتمیکند؛چراکهنهایتاًاین«قواعدگفتاری»

ایمیانوضعیتهای

ومشروطمیسازند.دغدغةوجودتفاوتدرعصرترجمه،دقیقاًناشیازعدموجودِتفاوتیریشه

گردد.اشیاءواموردریکبرابریصوری،شکلکاالییبهخود


بارهمهچیزقابلترجمهمی

خاصاست.براینخستین
هابهاقسانقاطجهانسفرکنند.دیگرمرزیبرایترجمهوجودندارد.

میگیرندتاسرانجامبتوانندبهسانِتوریست

چیزی در پس گزارههای مبادلهشده وجود ندارد بلکه آنچه تنها وجه بالفعلِ آنها وجود دارد .این در سطح قرار
سازد.ترجمهچیزیجزهمینفرآیندتکرارنیست.بنابرایندرسرمایهداری،


رامهیامی
گرفتنهمهچیزامکانتکرار
ای)بهچیز(وضعیتیاگزارهای)دیگر ترجمهنمیشودبلکهیکگفتار(وضعیتیاگزاره)


چیزی(وضعیتیاگزاره
ءگوناگونتکرار(ترجمه)میکند.فرآینداُتوماسیوندرکارخانه،فرممشخصِاینرونداست.


خودراتکثیرودرانحا
بدینقرار ،با نوع خاص و جدیدی از ترجمه سروکار داریم .با مکانیکیشدنِ حیات ،مناسبات اجتماعی توسط فرمِ

ایبهاینحدازانتزاعنرسیدهبودتا


شوند.پیشازاین،هیچوضعیتتاریخی

دهیمی

ملت)سازمان
واحدی(دولت-
شان،جداودرنهایتترجمهپذیرسازد.ولی،مسألةمهمایناست


بتواندمحصوالتشرااززمینةتاریخیوفرهنگی
کند.درمتنمناسباتجهانی،امرترجمهناپذیرنیز


،کارمی
مهناپذیر
کههنوزتماماینفرایندباتعلیقوانکارِامرترج 
جهانیمی شود؛امانهباواسطگیِکنشِمبتنیبرمبادلهبلکهبرعکس،بانفیمبادلهوپذیرشِوابستگیاشبهیک

بهامرترجمهناپذیر،و

نامناپذیر»،مستلزمانکارِجهانیسازیاست.اشاره
وضعیتخاص.جهانشمولبودناینعنصر« 

نهایتاًفعالکردناشدرهیأتِنیرویمبارزوجنگجو،تنهاامیدِکشیدنترمزِقطارِترجمهدرگستردهترینمعنای
آناست .

