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 پرژام ماین

کتاب  نی. اداستیدوستداران در یبرا یاز مترجمان کاربلد و خوشنام البته خبر خوب یکیبا ترجمه  دایدر« نوشتار و تفاوت»کتاب  انتشار

فوکوم دکارتم  رینظ یکه در آنها با آثار متفکرانم شتتااران و هنرمندان ینوشتتتهم متون دایاستتت که در یمتون نینخستتت یحاو یخواندن

خود را  نانهیزبیالبال و رآرام ستتتبا فار و آرام شتتتودیم ریادموند ژابسم آرتو و ... درگ میاستتتتروسم باتا یلو دمیهگلم فرو ناسمیلو

 یزماناندک دایکه در ینکات دی. شادینامیم «یخوانآهسته» چهیکه ن ماندیم یسنت ییکه به تحقق غا یسبک دهدمیو پرورش م ندیآفریم

گارش ا استتتت. در مقدمه مترج   یپروژه فلستتتف ایدادن و پرورش دنیآفر ندیفرا نیاز هم یگواه کندیممتون مطرح  نیپس از ن

در آن  نکهی: نخستتت اکندی( دو نکته را روشتتن م١٩٦٦کتاب آمده استتت سدستتامبر  انیکه در پا یکوتاه ادداشتتتیدر  دایدر»  یخوانیم

 ایمتون به  نیا لیهرچند تبد نکهیا گریداردم و د ینامساو یافاصله نهابا آ گذردیمتون نم نیاز نگارش ا یکه هنوز زمان چندان خیتار

به کما نوا ظام  با  رممکنیغ« دوختن» ین ما  ها پ انیم توانیه  م« زدنکوک»نبوده استتتتت ا هایآن ند « برقرار نمود. یداریمعن یو

 «.داستیدر یعیمدخل طب کتاب نیا»: رسدیبه نظر م «یعیطب»مترج  در مقدمه کتاب  یبسا ادااکه چه روستنیازا

شار ا اما سشیگریکتاب ساحتماالً مثل هر خبر خوش د نیخبر خوب انت ست. مثالً انتخاب در زیبرانگ( پر  یهابا توجه به ترجمه دایه  ه

دوران رونق  رستتدیکه به نظر م یطیانتخاب در شتترا نیا گرید یاستتتم از ستتو رکنندهیدور از ذهن و غافلگ یمترج  قدر نیا نیشتتیپ



 

 

به  «یعیطب» ای یهیاست چندان بد دهیسر رس!( بهشودیم ریتعب «یدابازیدر»گوها به وآنچه اغلب در گفت یعنیس هدر فلسف یزبان یهایباز

سدینظر نم س ینابهنگام ایمترج  خود به  نی. افزون بر ار سا شاره م زین تریا که در جو  یاخواننده یبرا»ها متن نی. به زا  اوم اکندیا

شد ستهیست  نزیقرن ب یانیم یهادهه یفکر شوار « با س»د شوار اریو گاه ب ست چراکه « د سر از آن آبمتن نیا کرهیپ»ا سرا هوا متأثر وها 

پس چرا « .ردیگیاو از محل نزاع را مستتتل  م یخواننده و آگاه یختگیدر اغلب موارد فره دایخود در»که  یطیآن ه  در شتتترا« استتتت

و فکورانه  ینیشتتتیپ یها یترجمه لزوماً از تصتتتم یاثر برا ایگفت انتخاب  توانیماگرچه  دا؟یکتاب در نیچرا اکنون؟ چرا ا دا؟یدر

 یترمترج  نقش مه  ایطلب تنوع هیروح یحت ایناخودآگاه  یلیم میتصتتادف یامواجهه رینظ یزیاز مواقع چ یلیو خ ردیگینشتتأت نم

ضا تاًیکه نها یاثر نیبا وجود ا کندمیم یباز شرمن نینماد یترجمه و در ف شدم گر «لیدلیب»هرقدر ه   شودمیم ت شده با از  یزیانتخاب 

 کردیو نحوه رو ستتوایاثر از  ایترجمه و انتشتتار  یهافرضشیبا پ تاًیکه نها ییهانداردم پرستتش ییهاپرستتش نیبا چن شتتدنریدرگ

در مقدمه  «یعیطب»کتاب به شکل  نیا یرضقابل تصور است که خواننده ف لیدل نی. به همشوندیم ریدرگ گرید یخوانندگان به اثر از سو

که  ابدییچندان راهگشتتا ممعدود و نه یخواننده در مقدمه کتاب تنها ابارات همهمنیبگردد. با ا ییهاپرستتش نیمترج  به دنبال پاستتخ چن

ها نه سصرفاً( پرسش نیا بتوجه داشت که مخاط دیها مربوط است. اما باپرسش نیبه موضع مترج  درباره ا یحیتلو یاغلب تنها به نحو

 قیاست که هر خواننده بالقوه کتابم با توجه به اال یهمان پرسش نیل خوانندگان کتاب است. ابالفع ایجماات بالقوه  شتریمترج  که ب

من  معاصتتتربه چه معنا  دایبخوان ؟ در دایدر دی. چرا باپرستتتدیشتتتدن با کتاب از خود مهنگام مواجه شمیخو یمطالعات یهانهیزمو پس

 چرا حاال؟ دا؟یکتاب از در نیاست؟ چرا ا

سفه را وام نیوجود دارد. اما ا یزبان یهایاز باز یکه کثرت شومیمنکر نم» سدمینویم ویآلن بد یوقت  لیاگر بخواهد م -تا  داردیامر فل

 انیپا شیشتتاپیپ [١] «آن نشتتود یوچراچونیکثرت مستتتقر ستتازد تا تابع ب نیاز محدوده ا ریغ ییخود را در جا -را حفظ کند تیبه کل



 

 

 میلیفلستتفه تحل امیهرمنوت رینظ ییهاکه ستتنت یشتتهره استتت. دوران «یچرخش زبان»که به  کندیرا ااالم م یستتفاز تفکر فل یاصتتر

 نکهیشکل گرفته است: نخست ا نیادیبر اساس دو اصل بن ویزا  بدو به ردیگیرا دربر م ییو پساساختارگرا یشناسنشانه مییساختارگرا

ارصه  گانهیزبان در مقام  نکهیو دوم ا  میکن قتیحق دهیا نیگزیرا جا یکثرت معان ستیبایناممکن شده است و ما م قتیحق ایزیمتاف

سف ساً تعمق یتفکرم افق مطلق تفکر فل سا سفه ا سوفانیاصر در کار ف نیدر باب زبان است. گذر از ا یاست و فل به  ژکیو ژ ویبد رینظ یل

شت به اقبم به پ ینوا یمعنا صل فرارفتن از محدوده کهبل ستمیدورانم ن نیاز ا شیبازگ ست ب نیا یهاحا صر ا تجربه و  نیا آنکهیا

 نیا جینتا رشیپذ نیو ستتوژه در ا تیکل قتمیاز حق یاتازه یبندگذار صتتورت نیگرفته شتتود. هدا از ا دهیبرخاستتته از آن ناد جینتا

 ستتتتادهیکجا ا انیم نیدر ا دایمقوالت استتتت. اما در نیاز ا یکیزیو متاف یستتتنت یتلق یهاتیو بدون درافتادن به محدود یچرخش زبان

ست؟ آ سفه قاره ایا سواس دوران نیتمام اواو را نمونه تام توانینم یادر متن فل سفه به زبان نامو صله به ذهن  یجواب د؟یساز فل که بالفا

 اتیاز ادب یارا به شتتاخه لستتفهف دایمگر در ؟«ستتتیمتن ن رونیب یزیچ» گفتینبود که م دایدر نیقاطع استتت: مگر هم یآر ای دیآیم

سوایبدل نکرده بود؟ مگر او ف سب ل صه تفاوت یگراین اموماً درون  دای. اگرچه دردینمایشتابزده م یجواب قدر نیاما ا ست؟یها نار

ستتوژه و  میلدر باب امر ک یاهینظر توانیدر کار او نم ستتوایاز  یعنیس ماندیم دهدینستتبت م یاصتتر فلستتف نیبه ا ویکه بد یچارچوب

 کردیرو همهنیگونش با زبان شتتهره اام و خاا استتت(م بااستتبا نوشتتتار او و نحوه برخورد وستتواس گرید یو از ستتو افتی قتیحق

 بارهنیدرا یادر مصتتاحبه دای. درستتازدیو پرتنش م دهیچیدوران پ نیدوران نستتبتش را با ا نیا یهافرضشیاو در مواجهه با پ کالیراد

س»: دیگویم س نیتنخ ساز»کردم  شنهادیآنچه پ ریگام من در م سشبه  میبنام «یوا شپر ساقتدار زبان دنیک  یمحوراقتدار لوگوس میشنا

 یرونی. آدادیادامه م شیبه راه خو «ییساختارگرا»انوان که همان موقع ه  تحت «یچرخش زبان» هیبود ال یااتراض نیا رونیبودم و از ا

از آنجا  م«ستیمتن ن رونیب یزیچ»متحدهم از آنجا که من نوشته بودم  االتیکه اغلبم به خصوا در ا ستا نیماجرا ا -گاه دردناک  -



 

 

ش شیرا پ( traceس «رد» دهیکه ا شتند که م یبودمم برخ دهیک سآن را به منزله فکر توانندیپندا اکس آن  قاًیکنند سدق ریکردن به زبان تف

به وضتتوح دغدغه  دایدر «[٢] بود یشتتناستتزبان هیال یااتراضتت الواقعیف کهیحالدر ددرج شتت «یچرخش زبان»در متن  یاستتت(. واستتاز

 یمحور  یدر مفاه کردیرو نیمتن ممکن شود. ا یانجیفرارفتن خود الجرم از درون زبان و به م نیا نکهیرفتن از افق زبان داشت ولو افرا

ستگاه و نظا فرانسمید رینظ دایدر شبحم خا س یافتنیآن  ریمکملم  ستراتژ ایو به انوان  تا شکال مختلف در متون تکرار یا شونده به ا

س یهااز نمونه یکی. ابدیینمود م دایدر سش کتاب»در مقاله  توانیرا م «یچرخش زبان» یحرکت به ورا نیاز ا اریب « ادموند ژابس و پر

شاار که  نیدر نقد ا دای. درافتیکتاب  نیاز هم سر نوا دستور یوجود نوا»ااتقاد ادموند ژابس  سرتا  یسیرمزنو یزبان استم و جهان 

از وجودداشتن  شیپ زیاستم که هرچ نیشودم که کتاب آغاز  یبازتقو ای  یشاارانه تقو ییرمزگشا ینوا ایثبت  لهیبه وس دیاست که با

بودنم باشتتد چه؟ ... اگر جهان ناز حروا آ رونیاز کتابم ب رونیب یاشتتهیر یااگر وجود به گونه»... : ستتدینویم...« در کتاب استتت و 

ضور آنم معنا شکار کند چه؟ ... ا -...  یاشهیر ییناخوانا یدر نوا - ییوجود آن خود را تنها در ناخوانا یح نه  یاشهیر ییناخوانا نیآ

 دایاز نسبت در ویبد فیتوص« لوگوسم بلکه خود امکان کتاب است... ایدرون کتابم در اقل  یاقهیاست نه ضد آنم نه دق یزیخردست

ساختارگراهاه »... : بخشدیم ژهیو ینیزبان تع یانجیفرارفتن از زبان به م نیو زبان به ا شصتم مثالً ه  یصدا با همه   شلیصدا با مدهه 

شتتدن جهانم همانا مشتتخو و نشتتان ایستتت. بودن در ا یتجربه اجبار گفتار یقبول داشتتت که تجربه جهان همواره نوا دایفوکوم در

است کهم شکل  نیا دایدر لیمنبع م دامینظر در دامیدر هیآخر. نظر یبدن و ال یگوشتم رو یشدن روگفتارهاستم از جمله نشان طتوس

لحظه به بعد کار  نیاسمش را گذاشت نقطه فرار... از ا شودیو م زدیگریاجبار م نیهست که از ا یاهرچه که باشدم نقطه یاجبار گفتار

شتار ا ایتفکرم  ریناپذانیپا ست که محل ا نینو شخو نیا شخو کندم م آمدنش گرفتن و به چنگ  یکردن محل نقطه به معنانقطه را م

 .«...دادنشاست با ازدست یگرفتن آن مساو نکهیا ی. براستین



 

 

را که بدان تعلق داشتت تا  یانهیزمپس یهافرضشیه  پ ماندیم یدوران باق نیا نهیزمه  در پس دایکه در دینمایم نیچن بیترت نیا به

سج  مفصل یگرپرسش نیو با ا کشدیخود به پرسش م یمنطق تینها شمند و من ستهم رو . او دیگشایاز ه  م یکییکیرا  شانیهاآه

 یانمونه «ییساختارگرا»با  دایدر یریها بگذرد. نحوه درگآستانه نیاز ا یبه تمام هآنکیب بردیم شیپ شیهامحور را تا آستانهفلسفه زبان

در   میشتتویاستتت که ملتفت ستتاختار م دیدر لحظه تهد»: ستتدینویم بارهنیکتاب درا نیاز هم« و معنا روین»امر استتت. او در مقاله  نیاز ا

نهاد را جمع و فشرده  یکه امکان و شکنندگ یسنگ ینهادم رو ای یسنگ بنا یما را رو یهابودن خطر نگاه الوقوعبیکه قر یالحظه

بلکه در  شیهارازهیکرد تا آن را بهتر مشاهده کردم نه فقط در ش دیروشمندانه ساختار را تهد توانیرو م نی. از اکندیمتمرکز م کندمیم

 رستتدیاستتت که به نظر م لیدل نیبه هم دیشتتا« استتت. یثباتیلکه بب میرانیکه در آنم ستتاختار نه برپابودن استتت نه و یایمکان مخف نیا

هر دو به  نیاستتت که ا یدر حال نی. اکندیم یشتتونده را بازمحو یانجیم ینقش نوا ژکیو ژ ویبد رینظ یلستتوفانیف ریدر خط ستت دایدر

. اما اگرچه در رودیکه الکان از فلستتفه ستتاختارگرا فراتر م یدوران یعنی دانندمیخود م یآثار متاخر ژاک الکان را مرجع اصتتل یدرستتت

هر دوم  یبرا دایظاهراً مواجهه با آثار در ستمین دایاز در یاغلب نام لسوایدو ف نیموجود در آثار ا یدیکل یهاو نقل قول یمراجع اصل

ش سوب م یامرحله گرمیکدیمتفاوت از  یاوهیهرچند به  شمگ دیشا رومنیا از. شودیمه  مح ضور چ صطالحات   یمفاه یبرخ ریح و ا

در  زین ژکیژ یمحوشتتتده دانستتتت. استتتالو یانجیم نیجامانده از ارا بتوان رد به ویبد قتیحق هیرد و مکمل در نظر رینظ دایدر یآشتتتنا

 دایبا آثار در ییآشناب ابارت از یکه به ترت کندیم ادی شیخو یفلسف ریدر آغاز مس «یدیجهت کل رییتغ»از دو « فلسفه یگشودن فضا»

ست. ژ ست:  دایآثار در فتهیش یکه چطور در جوان کندینقل م ژکیو الکان ا شنا١٩٦٨سال  لیدر اوا»بوده ا  رییتغ  یبرا دایبا در یی... آ

بهتر  به همراه چندتا از دوستان  که زبانشان زدممیفرانسه حرا م یبود... خاطرم هست که اگرچه به سخت  یاظ یو کشف یدیکل یجهت

 دایو انکشتتاا در کار بود سهرچند بعدها از در یبه وح هیشتتب ی...  واقعاً ستتاختار یکرد دایدر «یاز گراماتولوژ»بودم شتتروع به خواندن 



 

 

شه!»برگرداندم(م  یرو سا  دایمان بود... اگر درورد زبان« خود س دای. درماندمیم یباق یدگریها اینبود چه ب  یرویبود که ازم و ن یک

است که حدود ده سال بعد او را به آثار  « یکشف اظ»تجربه  نیسرانجام تکرار هم [٣] «به وجود آورد. دگریگسستن از ها یرا برا هیاول

درباره  ژکیژ یهابخش ااظ  نوشتتته همهمنی. با اشتتودیم ریدر فلستتفه تعب ژکیژ ریکه اموماً به نقطه شتتروع مستت رستتاندیژاک لکان م

ساز انیرو ج دایبه نقد در دایدر  ماندمیدر آن م دایاست که در یاو آستانه دایاختصاا داردم چراکه هدا او آشکارا ابور از در یوا

 دامیدر» یبا انوان فرا« جنون و مذهب تومیکوگ»با نام  ژکیبه مقاله ژ توانیاستتتت. به انوان مثال م یباق دایدر یجابیا ریهرچند رد تأث

استم  یو سوژه دکارت تویو فوکو حول مضمون کوگ دایدر انیم یهامقاله بحث نیا یمضمون مرکز. رداشاره ک« فوکو و سپس الکان

و نسبتش  داینقش در نجایدر ا [٤] شودیآغاز م« نوشتار و تفاوت»کتاب  نیاز هم« جنون خیو تار تویکوگ»که با مقاله مشهور  ییهابحث

آن  یانجیبه م کوشتتتدیم دایگذاشتتتتن بر نقد دراش ضتتتمن صتتتحهمقاله رد ژکیقابل مشتتتاهده استتتت. ژ یادیتا حد ز ژکیبا تفکر ژ

 .ماندیدر آن م دایبگذرد که در یااز آستانه گونهنیالکان و هگل ارائه کند و بد یآرا یبر مبنا تویاز کوگ یاتازه یبندصورت

 یانجیکه به م یسخن گفتم چارچوب داین درخواند یمعاصر برا یاز چارچوب «دا؟یچرا در»بتوان در پاسخ به پرسش  دیشا بیترت نیبد

 شیمحور دوران خواز فلسفه زبان ینه صرفاً بخش دایو در آن آثار در ردیگیاز فلسفه معاصر شکل م یدر بخش یگسست از چرخش زبان

ش یحال حاو نیکه در ا سو یآن و قدم هیال یشور سالو یقاطع به  ست. ا سرحدات آن ا در مقدمه کتاب  ژکیژ یگذر از مرزها و 

صورت «یمنظر پارالکس»  شتریاگرچه پ»: سدینویبا خودشم م زیبه انوان ادم انطباق هر چ م«نهیتفاوت کم» یمفهوم محور یبندپس از 

شته یادیمطالب ز دایکار در هیال شا یدر زمان -امم اکنون نو سبا  ست  ییدایدر عیکه  س دیشا -رو به افول ا ست تا با  دهیزمان آن ر ا

شاره به نزد صطالح تازه که نفس بدنام نیا - نامدیم فرانسیبا آنچه او د «نهیتفاوت کم» نیا یکیا س یا  یستیالیماتر سابقهیب لیآنم پتان

 «. یدار یاو را گرام ادی - کندیآن را مبه  م



 

 

*** 

 نامه یو فهرست و تقد نیاگر از اناو زیاست و ن« نوشتار و تفاوت»جمله مقدمه مترج   نینخست نیا: «داستیدر یعیکتاب مدخل طب نیا»

ست  یبگذر ست که خود مدخل طب یامقدمه یعیجملهم مدخل طب نیا یعنیجمله کتابم  نینخ ست که مترج  آن را مدخل  یکتاب یعیا ا

ص یخودارجاا یتودرتو یهانهین آی. انامدیم دایدر یعیطب صرفاً حا شات یزبان یباز ایل نه  شبلکه ن ست که در بطن  یگرفته از تن ا

ها تا سال  یدانیکه مشناخته شده است؟ چنان رانیدهه است که در ا ایاز  شیب دایدر نکهیآغاز؟ مگر نه ا اینهفته است. « آغاز» ای

شدت مغشوش و غ یمتون دیرسیاز او و درباره او به چاپ م هاکثر آنچ یبه زبان فارس دایپس از ورود در  زیفه  بود و امروزه ن قابلریبه 

را  دایکه بخواهد در یاخواننده میدر زبان فارستتت دایدرباره در یاز متون ای دایقابل قبول از در یهامعدود از ترجمه ییهابا وجود نمونه

س ستنیاز ا اینخواهد برد. آ ییمالقات کند چندان راه به جا یصرفاً در زبان فار  یبرا« مدخل» ایکردن ج  به دنبال فراه که متر رو

 است؟ دایخواندن در

آن را  نکهیا ایدرباره او منتشتتر شتتده استتت  ای دایاز در یاستتت که تاکنون به فارستت یزیهر آن چ گرفتندهیناد یبه معنا« مدخل»واژه  ایآ

مگر نه   ؟یبدان دید هیدر زاو نهیتفاوت کم ایمنظرم  رییتغ ای گریبه ابارت د ایو از نو واردشتتدن  آمدنرونیبه ب یااشتتاره ستتتیبایم

چرا  زند؟یمنظر حرا م رییتغ ایاز « کثرت مستقر سازد نیاز محدوده ا ریغ ییخود را در جا» دیبایفلسفه م دیگویم ویبد یوقت نکهیا

 توانیم دایدرباره در ای دایشتتتده از دراکثر آثار ترجمه تیفیاگرچه با توجه به ک نامد؟یم «دایدر یعیمدخل طب»کتاب را  نیمترج  ا

 یعیمدخل طب ایاز وجود  یتلق نیحالم ا نیدرک کرد با ا دایمطالعه در یرا برا ایآکادمو شتتبه مندقااده یاز اصتترار بر روشتت یحد

سبت به نقطه آغاز ینیبا بدب دایدر»به قول خود مترج   نکهی. مگر نه اماندیم زیبرانگپرسش س یدرست نیمطلق که تضم ین  ینظرورز ریم

سف شد و با ا ینقد ای یفل ست ف شهیآغاز هم خودباور که  نیما با شده ا سوایآغاز  که  ندیبیم یراه و بر رد انهیدر م شهیو منتقد را هم ل



 

 

صرا ما ن انشیآغاز و پا سخیهنوز ب ییهاپرسش هانیا «ست؟یدر ت صرفاً ر پا ست که نه  را از  شیهافرضشیمترج  به اثر و پ کردیوا

به سرنوشت کتاب  یحال به نحوه خواندن و فه  اثر و متعاقباً حت نیکه در ا ردیگیبه پرسش م شودیکه اثر در آن منتشر م یانهیزمپس

 نیدر ا دیشا گرید یفرو نشسته و از سو دایتاب دروتب گریکه د یمنتشر شدهم در روزگار رید سوایکتاب از  نی. اخوردیگره م زین

ش یبه زبان فارس ییدایکتاب با در شته با شا ییدایدر امدهمیکه هنوز ن  یسروکار دا شکل رو به اقب  ندهیآ یآثار احتمال دیکه  آن را به 

ست که از پ یآغاز نی. انندیافریب شده و با ا شیا ست. بد نیآغاز  ست آ یهیحال هنوز در راه ا  ندهیهمچون آ« نابهنگام»کتاب  نیا ندهیا

حوادث  ای یاجتماا تیو اقبال نابم وضتتتع بختاز جمله  زهایچ یلیکه به خ یاندهیباز استتتتم آ یاندهیآ یدر زبان فارستتت دایخود در

سته است... و البتهم کس یخیتار سته است که در مواجهه با  یبه مواضع ما خوانندگان یه  تا حد دیشا داندمیچه م یواب کتاب از  نیاواب

 همه زود؟ نیچرا ا ر؟یهمه د نیکتاب از او؟ چرا اکنون؟ چرا ا نیچرا ا دا؟ی: چرا در یپرسیخود م

 :هانوشتیپ
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