
 
 
 

 
  مدی بر تبارشناسی ترجمه در ایراندرآ

 
 سینا جهاندیدهدکتر 

 
علوم انسانی در ایران، از اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد دچار گسستی بنیادین شد. 

های ناگهانی نظریهنقش ترجمه در این گسست از سه جهت اهمیت دارد: الف) ورود 
شدن ایرانیان با چهرۀ آشناو  .شناختی و..شناختی، جامعهمختلف فلسفی، فرهنگی، زبان

 تبلیغ،ای دیگر تبیین کرده بودند. ب) گونهمتفکرانی غربی که فرهنگ و زبان و جامعه را به
هایی یمهای مختلف که منجر به ظهور پاراداها به شکلنظریه این آموزش و تبیین معرفی،

ای. یافتن نوعی تفکر ترجمهشد که با الگوهای دانش قبلی ایرانیان فاصله داشت. ج) رواج
جمله مراد فرهادپور ترجمه را یگانه شکل حوالت بود که برخی اندیشمندان از در اثر این ت

اندیشیدن در این وضعیت تاریخی دانستند. این مقاله با رویکرد تبارشناسی ترجمه، معتقد 
تفکر «م نداده بلکه از دهۀ هفتاد ترجمه در ایران فقط کار انتقال دانش را انجااست 
ها و تفکر نظریه» نقاب ترجمه«خاطر پیوندی که با ایدئولوژی مترجمان دارد با به» ایترجمه

نتیجه، برخی یدئولوژیک بازنمایی کرده است. در شکل گزینشی و ااندیشمندان غربی را به
های موجود اند و نظریهثر فیلتر شدهؤ ی از صداهای مها معرفی و بسیارها و چهرهنظریهاز 

 .هستند های خاصگیرییافته مترجمان دارای جهتهای سازمانگزینش خاطربههم 
  

١ 
ین جامعه به دلیل مواجهه و رویارویی با دیگری دارد. استثنایی وضعیتی ا جامعۀ پس از جنگ

جامعۀ پس از جنگ اوست. مواجهه، منشأ مواضع و عمل است و » اندیشمواجهه«
واهد زود جبران مافات کند خچون می ناهشیار نیز هستبه هشیاری رسیده، حال که درعین

 دست آورد.هدست آورد، ناگهان و در فرصتی کوتاه بهو چیزهایی را که باید به زمانی بلند ب
وضعیت خود را شناسایی کرد. در  ،شکل پدیدارشناسانهتوان بهگرایانه نمیاما با نگاه فایده

عصر  ایراِن  .آیندانبر برمیهای میی است که کسانی در جستجوی راهیاین وضعیت استثنا
در صدد مواجهه برآمد و در این مواجهه امیرکبیر ها، قاجار، پس از شکست در جنگ با روس
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ها به ضرر انتخابی که بعد، بری انتخاب کردمیانراه 
وار به ایران تمام شد. امیرکبیر افالطونعلوم انسانی در 

این نتیجه رسیده بود که شعر برای ایران مضر است، 
بنابرین شأِن مترجم را برتر از شأِن شاعر دانست. دوست 

تبدیل به مترجم شود تا شاید » قاآنی شاعر«داشت 
 وضعیت استثنایی ایران بهبود یابد.

دیگر در وضعیت  بار سالهجنگ هشتان پس از ایر  
کرد؛ گرفت. اما این بار شرایط فرق می استثنایی قرار

مهم و ی را چون برعکس عصر امیرکبیر، علوم انسان
اما همچنان تصور بر این بود که  ؛کردندتلقیحیاتی 

کند. در دهۀ هفتاد دیگرِی غربی بهتر از من فکر می
ختی، پدیدارشنا ز منظرمسلط شد. ا» ایاندیشۀ ترجمه«

، معطوف به اندیشۀ دیگری استکه ای اندیشۀ ترجمه
و  نگردشۀ خودی را به چشم حقارت میبلکه هر نوع اندی ؛داندرو میخود را دنبالهفقط نه

ای اندیشه، ظاهرًا خود را اندیشهنوع فرادست دوخته است. این  دهان دیگرِی بهچشم
اما  ؛ها مفروض استگوی فرهنگو اصل گفتذات ترجمه چون در  ؛داندمیباور گوو گفت

گفته است حقیقت » دیگِر بزرگ«دچار نوعی مونولوگ سلبی است. به این معنی که آنچه 
ش شود که در درونای میای، سوژهمحض و غیرقابل نقد است. بنابراین اندیشۀ ترجمه

ای یل از همان زمانی که اندیشۀ ترجمهکنند. به همین دلن بزرگ غربی زندگی میاپرداز نظریه
کردند به چشم پیروز شد، اکثر محققانی که با معناهای قدیم پژوهش و متن تولید می

 نبودند. » های معاصرانسان«چون یر آمدند قح ایواردکنندگاِن اندیشۀ ترجمه
قاجار است؛ قابل مقایسه با عصر فقط این وضعیت استثنایی که از دهۀ هفتاد شروع شد، 

زاده، دشتی، عالمه ای امتیازی نداشت. کسانی چون تقیزیرا در عصر پهلوی اندیشۀ ترجمه
اصغرحکمت، هدایت، نیما، احسان طبری، خانلری، پورداوود، محمد معین قزوینی، علی

ای چیزی اما با اندیشۀ ترجمه ؛بر یک یا چند زبان خارجی مسلط بودندرکدام و... ه
بودند و زبان، تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران را کامًال » مترجمان اندیشه«آنها آفریدند. نمی
ای که به کافکا عالقه همهاین با خواست بودلر ایران باشد. هدایتشناختند. نیما نمیمی

 خواستندمی هدایت و نیما نوابغی بودند که هرگز دوست نداشت کافکای ایران باشد. ،داشت

معۀ پس از جنگ جا
به حال که درعین

هشیاری رسیده، 
چون  ناهشیار نیز هست

واهد زود جبران خمی
مافات کند و چیزهایی 

را که باید به زمانی بلند 
ناگهان و کسب کند، 

در فرصتی کوتاه 
  دست آورد.هب
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گو کنند. به همین دلیل وقتی و با ادبیات ایران و غرب گفت
خواندند هدایت را یکی های غربی بوف کور را سوررئالیست

ن سوررئالیسم پیش از سوررئالیسم دانستند. این اگذار از بنیان
وضعیت حتی تا دهۀ شصت شمسی ادامه داشت. در همین دهه 

دانی مترجماِن اندیشه نسلی شکل گرفت که در عین زبان
ای، عبدالکریم سروش، بودند: جالل ستاری، فریدون بدره

خرمشاهی، کامران فانی،  بهاالدینشناس، محمد حقعلی
ه این نسل اولین ضرب .جوادی، تقی پورنامداریان و..نصرالله پور

 را بر پژوهش ادبی سنتی فرود آورد.
ساله بدون هیچ در پایان دهۀ شصت که جنگ هشت

غنایمی به پایان رسید، کسانی با غنایم بسیار از غرب بازگشتند: 
... با بازگشت بابک احمدی، محمد ضیمران، ناصر فکوهی و

در ای در ایران کلید خورد. این نسل بود که اندیشۀ ترجمه
چنان در تاریخ و چیزدانی. دیگر نیازی نبود که آندانی یعنی همهزبان ،ایاندیشۀ ترجمه

ایم. که اندیشۀ دیگرِی بزرگ را انتقال دهیم به تفکر رسیدههمین فرهنگ خودی غرق شویم.
شد و حاال به حدی رسیده است که  هروز بر جرگۀ مترجمان افزودروزبهاز دهۀ هفتاد به بعد 

میدان شد و  ای پیروزِ ای دارد. اندیشۀ ترجمهیک جوان دهۀ هفتادی چندین کتاب ترجمه
 عقل افسردهدر کتاب است ای یکی از رهبران اندیشۀ ترجمهکه خود » مراد فرهادپور«

 ).١٠: ١٣٧٨(فرهادپور،  »ترجمه یگانه نوع اندیشدن در ایران است«صراحتًا اعالم کرد که 
زبان فارسی وضعیت  ،الهیات ترجمه: والتر بنیامین و رسالت مترجممید مهرگان در کتاب ا

ه به چیزی ترجمه را هموار «شود تا داند؛ وضعیتی که سبب میافتادگی میرا وضعیت جدا
  گوید: ادامه میدر او  )١٥:  ۱۳۹۲(مهرگان، » .ل سازدبیش از ترجمه بد

زبانان خویش معرفی در مورد آثار درجۀ یک و مهم، مترجمی که قصد دارد آنها را به هم
کند. این قسم ترجمه، بلکه خیلی کارهای دیگر هم می ؛کندکند، اثر را صرفًا ترجمه نمی

که به یک معنا یگانه شکل ترجمه به مفهوم دقیق کلمه است، ضرورتًا با تفسیر همراه است. 
دست بهچیزی صرفًا انتقال یا دست  translationاللفظی واژۀ بنابراین، برخالف معنای تحت

شود، درست نظیر حیات خود تقریر میکاری و از نو حال دستبلکه درعین ؛شودنمی
 در حضور مفهوم انتقالو   traditionو   translationسنت. شباهت صوری دو واژه التین

اندیشۀ 
که ای ترجمه

معطوف به اندیشۀ 
، دیگری است

خود را فقط نه
 ؛داندرو میدنباله

بلکه هر نوع 
اندیشۀ خودی را به 

چشم حقارت 
 . نگردمی
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  ). ۱۶-۱۵(همان : » هر دو مبین قرابت شیوۀ عمل است
، »تفسیر«گذرد: راحتی میمهرگان از چند مفهوم به

این مفاهیم اگرچه ». کردناز نو تقریر«و » کاریدست«
کند، اما دقیقًا مترجم را بسیار برجسته می سازِ سرنوشتنقش 
تواند از همین کنش و های شدید فرهنگی نیز میآسیب

مترجم چگونه تبدیل به متفکری شود. ناشیعاملیت مترجم 
کاری و از نو تفسیر و ای را دستراحتی اندیشهشود تا بهمی

به را  أتواند کل فرهنگ مبد تقریر کند؟ مترجم که نمی
فرهنگ مقصد انتقال دهد. بنابراین باید دست به گزینش 

تردید همراه با ایدئولوژی است. به بیان زند. این گزینش بیب
و  تفسیربنای کند، مای که تمهیدات گزینش مترجم را فراهم میهمان ایدئولوژی ،دیگر

در فرهنگ  راآورد. مترجم چگونه اثر مهمی از فرهنگ دیگری کاری را هم فراهم میدست
 فرهنگموجود در  هایکند؟ آیا این احضار گفتمانی نیست؟ یعنی نزاعخود احضار می

که در این وضعیت تاریخی چه چیزی باید ترجمه شود؟ ترجمه اگرچه کند مترجم حکم نمی
تردید نوعی بازنمایی نیز هست؛ بنابراین مترجم تواند نوعی تفسیر باشد، اما بیمی

کند و البته آنچه اجازۀ ورود که هر چیز را وارد فرهنگ مقصد نمی است» بانیدروازه«
دهد با ایدئولوژی و عالیق او رابطه دارد. در این شرایط است که مترجم با نقاب می

شود. بنابراین آنچه بسیار حیاتی مؤلف ظاهر میدر هیات ای بیگانه در کشور خود نویسنده
اش نویسندهکتابی  اگربرای مثال، جمه است. است واکاوی نوع پیوند ایدئولوژی و تر 

گامبن« گامبن  هایهکردن مقالاست، اما مترجم با حذف برخی مقاالت و برجسته» آ دیگر، آ
زند. بنابراین در این شرایط مترجم در واقع بجای او حرف کند تا بهرا به شکلی بازنمایی می

ش را به شکل اسازد تا بتواند ایدئولوژیاو بریکوالژی میکند؛ فقط چیزی را ترجمه نمی
امید مهرگان همین کار را با والتر بنیامین کرد. نظریۀ بنیامین کمااینکه  ؛استعاری نمایان کند

 دستهکه آن را با ترکیب مارکسیسم و مسیانیسم بپیوند دارد تری دربارۀ ترجمه با نظریۀ کالن
بنیامیِن آنکه است، حالریۀ او دربارۀ زبان ظنمرتبط با بنیامین در ترجمه آورده است. نظر 
ای بازنمایی شده تا ایدۀ فرهادپور و مهرگان به کرسی بنشیند که ترجمه گونهبرساختۀ مهرگان به

 یگانه شکل اندیشیدن در این وضعیت تاریخی است.
 به شباهتیکه در خارج از ایران  شمندان غربیدر ایران با کیمیاگری ترجمه، برخی اندی

در اندیشۀ 
دانی زبان ،ایترجمه

چیزدانی. یعنی همه
دیگر نیازی نبود که 
آنچنان در تاریخ و 

فرهنگ خودی 
  غرق شویم.



 77/////درآمدی بر تبارشناسی ترجمه در ایران

 

 

گامبن به شکلی در کنار ژیژک و بدیو قرار میشبیه به هم می هم ندارند گیرد که شوند. آ
کاری و از نو تقریر کردن و اند. این همان دستبردن یک پروژهگویی در حال پیش

گذرد. و سپس از نظریۀ فرهادپور میسادگی از آن تفسیرکردن مترجم است که امید مهرگان به
  کند.که ترجمه یگانه شکل تفکر در این وضعیت تاریخی ایران است دفاع می

 
٢ 

مترجمی است که اگرچه اندیشۀ خود را به دو شکل ترجمه ) مؤلف١٣٣٧مراد فرهادپور (متولد 
هایش خنرانیگفتارها و سها، تألیفات و حتی درساما بین ترجمه، دهدو تألیف انتشار می

کند تا اندیشۀ خود را با صدای دیگری به گاهی ترجمه می کند.اهداف واحدی را دنبال می
کند تا آنچه را ترجمه کرده است، توصیف، تبیین گوش مخاطب برساند و گاهی تألیف می

دهی گفتمانی کند. فرهادپور یک اندیشمند چپ نو است؛ در این گرایش حتی و جهت
خواه است که رمانتیک یافت. او از آن دسته نویسندگاِن آرمانعالقۀ نوستالژیکتوان یک می

های خود، حتی به دیسپلین دانشگاهی هم پشت کرده است. از این جهت برای پیشبرد اندیشه
شبیه به نویسندگان سرسختی چون صادق هدایت است که با داشتن آن همه نبوغ هیچ وقت 

 قانع شود. نتوانست به تحصیالت دانشگاهی
رهبری میل به ای در هدایت نیز وجود داشت؛ یعنی گونهمیلی در فرهادپور هست که به

کرد و های تازه؛ با این تفاوت که هدایت به هنر داستان و روایت فکر میجریان یا جریان
توان اندیشد. سیر اندیشه و زیست فرهنگی فرهادپور را میهای چپ نو میفرهاد پور به جریان

 ه سه دوره تقسیم کرد:ب
 است.» الهیات فرهنگ«ترین اصل آن الف) دورۀ گرایش به هرمنوتیک که مهم

دیوید کوزنز هوی اثر  حلقۀ انتقادی .۱فرهادپور در این دوره این آثار را ترجمه کرده است: 
پل تلیش اثر  الهیات فرهنگ. ٤ش پل تلیاثر  شجاعت بودن .۳؛ اثر آلوارز بکت .۲ )۱۳۷۱(
او از دهۀ هفتاد سعی کرده است . )۱۳۷۶( اثر آلن گالووی الهیات تاریخیپانن برگ: . ٥

آرام و گرچه جریان اندیشۀ فرهادپور در دهۀ هفتاد ، اهای چپ نو را وارد ایران کنداندیشه
طور کلی به الهیات فرهنگ در واکنش به جّوی بود عالقۀ وی به پل تلیش و به. بطئی است

جلوگیری از منظور هراهی بیافتن برای  تر سروش برانگیخته بود؛ یعنی جستجوکه دک
نجام اکه سر  دورۀ اولکیهان فرهنگی پور با یاران مجلۀ یدئولوژیک شدن دین. ارتباط فرهاد ا

دهد که او الهیات فرهنگ را در پلورالیسم دینی و تکثرگرایی شد نشان می کیانتبدیل به مجلۀ 
مدرن ستگذاران اندیشۀ پُ اما فرهادپور به مدرنیسم تعلق خاطر دارد. او به بنیانکند. دنبال می
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مند است، اما عالقه هستند های مدرنیسمبسته و مارکس و فروید که منتقدان بنچون نیچ
های شصت و هفتاد، دو اثر از پل تلیش کند. فرهاپور در دههمدرن را تأیید نمیستجهان پُ 

های دیگر فرهادپور و همچنین . ترجمهالهیات فرهنگو  شجاعت بودنهای ترجمه کرد به نام
 پیداکرده است.او در پایان دهۀ هفتاد چرخشی اندیشۀ دهد های فلسفی او نشان میگرایش

مارشال برمن، دورۀ دوم  اثر تجربۀ مدرنیتهفرهادپور با ترجمۀ کتاب  ،در انتهای دهۀ هفتاد
رسد ترجمۀ این کتاب پاسخی بود که کند. به نظر میحیات فرهنگی خود را آغاز می

های انتقادی غرب و خواست به هیاهوی گفتمانی دهۀ هفتاد، یعنی جریان انتقال اندیشهمی
م ای معروف از مانیفست کمونیسرمن بر پیشانی خود جملهمدرن بدهد. کتاب بِ مفاهیم پست

این جملۀ » رودهرآنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می«مارکس دارد: 
های مدرن چگونه جهان را خواهد از جهان مدرن پرده بردارد که انساناستعاری در واقع می

 اند.تجربه کرده
سازی استراتژی عرفی«دهد که با های این دهه، نشان میشکل برخورد فرهادپور به پرسش

سالۀ تری دارد؛ به همین دلیل انتشار دهموافق نیست و پیشنهاد رادیکال» ش علوم انسانیدان
توان پاسخی به نوع برخورد بابک احمدی دانست که با ) را می۱۳۸۳تا ١٣٧٣( ارغنونمجلۀ 

حجم عظیمی از اطالعات علمی را وارد سامانۀ معرفتی  ساختار و تأویل متننوشتن کتاب 
) بر ١٣٧١ /»آشفتگی معنا«ایران کرد. فرهادپور ابتدا به اتفاق دکتر اباذری نقد تندی (مقالۀ 

 راه انداخت.را  ارغنواناتفاق اباذری مجلۀ نوشت و سپس دوسال بعد باز به تأویل متنکتاب 
رخدادهای دهۀ هفتاد دانست که در موازات ترین را باید یکی از مهم ارغنونمجلۀ 

ترین نقدی که فرهادپور و اباذری به بابک یافت. مهمهای بابک احمدی انتشار میکتاب
ظهور را معرفی های نو دوم و غیراصیل اندیشهاحمدی داشتند این بود که براساس منابع دست

دهد فرهادپور و اباذری نشان میتوسط » آشفتگی معنا«کرده است. معرفی دیلتای در مقالۀ 
هایشان که بابک احمدی در کتاب تأویل متن های علمی و نظریهکه با نوع معرفی شخصیت

 آشکار کرده بود موافق نبودند.
را ترجمه و منتشر کرده است: زیر در این دوره آثار  ؛هاب) دورۀ گرایش به فرانکفورتی

عروسک . ٢رنو ترجمۀ مشترک با امید مهرگان. اثر هورکهایمر و آدو  دیالکتیک روشنگری. ١
والتر بنیامین ترجمۀ مشترک با مهرگان.  اثر مقاالتی درباب فلسفۀ زبان و فلسفۀ تاریخ؛و کوتوله

علیه . ٣شود. منتشر میدربارۀ زبان و تاریخ مقاالت بنیامین عنوان  ااین کتاب بعدها ب
 یا که به تنهایی ها و تألیفات امید مهرگاناکثر ترجمهآدرنو. قابل ذکر است که ثر ا آلیسمایده
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  است. ها تیر همین دورۀ گرایش به فرانکفو مربوط به با دیگران منتشر کرده است بیشتر 
فرهادپور در این دوره برخی از فیلسوفان و اندیشمندان  و؛ج) دورۀ معرفی فیلسوفان چپ ن

کند. البته در کنار ترجمۀ آثار این اندیشمندان بار به ایرانیان معرفی می چپ نو را برای اولین
هایی چون الن بدیو، ژیژک، پردازد. چهرههایشان نیز میبه تبیین و توصیف و معرفی اندیشه

گامبن و... ۀ (گزید قانون و خشونت. ١: از ندام این دوره عبارتب مهسه کتا رانسیر، آ
گامبن، کارل اشمیت، بنیامین، آرنت، ژیژک، رانسیر، دریدا، موفه، اولمن و الیاس)  مقاالت آ

مقاالت  ۀگزید، فلسفۀ سیاست هنر و عشق. ٢مشترک با امید مهرگان و صالح نجفی. ۀ ترجم
 ۀگزید ،نظریۀ سیاست دین. ٣عباس بیگی. ترجمۀ مشترک با صالح نجفی و علی ،آلن بدیو

 مقاالت اسالُوی ژیژک ترجمۀ مشترک با مازیار اسالمی و امید مهرگان.
گیری و توان گفت جهتالبته جداکردن دقیق این سه دوره ممکن نیست. فقط می

کیدهای فرهادپور در هر دوره بیشتر می هر سه نگره، گرایش دارد. چنانکه شود و اال او به تأ
توان های نظری این مجله میدر دورۀ فعالیت او در ارغنون و با توجه به مقاالت و گرایش
 به فیلسوفان چپ نو.هم ها و گفت فرهادپور هم به الهیات نو توجه دارد، هم به فرانکفورتی

همراهانش  هفرهادپور در هر دور های دیگر است؟ چرا چرا اکثرًا در کنار اسم فرهادپور اسم
کند؟ آیا این تغییر نشان از چیز دیگری هم دارد؟ فرهادپور همچنان که همراهانش را عوض می
های توان نشانهاالت میؤ شود. با این سهایش هم عوض میکند موضوع ترجمهرا عوض می

اگرچه در این  پور یافت. ویهای فرهاد پیوند چندوجهی ایدئولوژی و ترجمه را در ترجمه
هایی های ایدئولوژیک، کتابفرضداند اما با پیشعصر تنها راه تفکر ما ایرانیان را ترجمه می

های فرهادپور به توان از ترجمهکند؛ به همین دلیل میرا که باید ترجمه شود مشخص می
ل ترجمه اندیشۀ او دست یافت. رویکرد فرهادپور به ترجمه، نشان از این مسئله دارد که عم

زد. بنابراین را ها ترین حرفتوان ناگفتنییمترجم مبلکه با نقاب  ؛ساز استتنها گفتماننه
گامبن، رانسیر و... نه بلکه  ؛کردهمعرفی فرهادپوری هستند که تنها فیلسوفانژیژک، بدیو، آ

شود میکنش پیچیدۀ فرهادپور در ترجمه سبب است.  خوِد فرهادپور یک از این فیلسوفان هر
تا درکی دیگر از حرفۀ مترجمی آشکار شود. از این نظر مترجم عین مؤلف است زیرا او با 

سازد. از این نظر فرهادپور با حرفۀ های خود را جاری میها و اندیشهکنش ترجمه، حرف
هر  ،دیگرعبارتکند. بههای اندیشه در ایران را رهبری میمترجمی در واقع برخی جریان

شود به تبدیل میاش شود، هم کتاب و هم نویسندهکه مزّین به نام فرهادپور می ایترجمه
طور که صدای های فرهادپور همانترجمه. مؤثر در جریان اندیشۀ ایرانی ۀکتاب و نویسند
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های دیگر دهد، صداهای ناهماهنگ یا گفتمانفیلسوفان خاصی را بلندتر در ایران نشان می
باره شبیه یکهای متون فلسفی بهه همین دلیل است که بسیاری از ترجمهب کند.تر میرا کوتاه

شوند؛ چرا که گفتمان مسلط در ترجمۀ متون فلسفی به هم می
گذارد صداهای دیگر هم شنیده شود. از حاکم است که نمی

این منظر عجیب نیست که فیلسوفی در ایران بزرگ شود 
آنکه حتی یک کتابش به فارسی ترجمه شده باشد. زیرا بی

شود که دهی میمانای ساگونهگفتمان ترجمۀ متون فلسفی به
باید تبلیغاتی برای یک فیلسوف به راه بیفتد و سپس در ابتدا 
دار ترجمه شود. بنابراین های بعد آثارش به شکل جهتسال

 کند،گرایی دفاع میکه از کثرتال حعمل ترجمه درعین
گفتمان وضعیت، این کند. در صداهای دیگر را نیز فیلتر می

از آزادی بیان دفاع می کند،  حسب عادتروشنفکری که 
تبع آن هر پژوهشی که مواد گردد و بهصدایی میدچار تک

انداز محدود گیرد، چشمها مینظری خود را از این ترجمه
طور که صدای فیلسوفان خاصی های فرهادپور همانترجمه و نتایج محتومی خواهد داشت.

  کند.تر میکوتاههای دیگر را دهد، صداهای ناهماهنگ یا گفتمانرا بلندتر در ایران نشان می
 

٣ 
شناسی در ایران دارد. سیاست هنر و زیباییه سیاست فلسفه در ایران، شباهت آشکاری ب

تألیف و  سیر حکمت در اروپااند. مترجمان با فلسفۀ غرب آشنا شده» بانیدروازه«ایرانیان با 
فلسفه در دهد که سیاست ترین اثری است که نشان میترجمۀ محمدعلی فروغی استعاری

سیاست ترجمه  ،دیگرعبارتایران یعنی گذشتن فلسفه از فیلتر ترجمه و سیاست مترجمان. به
آشناشوند کند. اینکه ایرانیان باید با چه فیلسوفانی در ایران، سیاست فلسفه را نیز مشخص می

مترجمان کنند. با توجه به سیاست فلسفه در ایران، ما با دو دسته را مترجمان ایران مشخص می
ای به ایران انتقال دهند و شکل پایهخواهند فلسفۀ غرب را بهروبرو هستیم: مترجمانی که می

با نقاب و  کنندمترجمانی که ترجمۀ آثار فلسفی غرب را با کنش سیاسی خود همراه می
 گیرند. میرا پیسیاسی خود هدف ترجمه 

 جهانبگلو الیت مترجمی چون رامینهای مترجمی چون مراد فرهادپور را با فعاگر فعالیت

های ترجمه
طور فرهادپور همان

که صدای فیلسوفان 
خاصی را بلندتر در 

منعکس ایران 
د، صداهای کنیم

ناهماهنگ یا 
های دیگر گفتمان
  کند.می تررا کوتاه
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متفاوت، سیاست فلسفۀ ایران را شکل ی شویم که چگونه دو الگو مقایسه کنیم متوجه می
هایی از فلسفۀ غرب را آشکار کرد که کمتر ایدئولوژیک و سیاسی هانبگلو جهتج دهد.می

کند. دنبال میهای فلسفی را است. او اندیشمندی جدی در عرصۀ فلسفه است که اندیشه
های انگلیسی، آلمانی و فرانسه درک عمیق او از فلسفۀ غرب و همچنین تسلطش به زبان

گو کند. کتاب مهم و سبب شده است که او با بسیاری از فیلسوفان مطرح معاصر غرب گفت
تجربۀ «جهانبگلو درست در زمانی به فارسی ترجمه شد که مفهومی چون  نقد عقل مدرن

جهانبگلو در دهۀ هفتاد برعکس هیاهوی بود.  گیریهۀ هفتاد در حال شکلدر د» مدرنیته
خواست از تجربۀ مدرنیته بگوید نه از گذار کرد. او میدر ایران، حرکت مییسم مدرنپست
شد. جهانبگلو در مقدمۀ جلد اول کتاب که در همان دهۀ هفتاد بارها مطرح می نیتهر از مد

  نویسد:نقد عقل مدرن می
قابلیت، خواست و ارادۀ  همثابای از تجربه است که برای نخستین بار بهمدرنیته، خود گونه

گاهی از توانایی تجربی خود کند. یکی از ویژگیکردن تجلی میتجربه های عقل مدرن آ
است. در واقع عقل مدرن با به آزمایش گذاشتن نیروی داوری خویش دربارۀ انسان و جهان، 

گونه نقد رساند. بدینبخشد و به اثبات میعقالنی خود را در واقعیت تحقق میموقعیت 
شک تفاوت میان عقل مدرن عقل مدرن چیزی نیست جز تجربۀ عقل از عقالنیت مدرن. بی

نویسد: تفاوت میان قدما لفرد وایتهد در این باره میآ جاست. و عقل ماقبل مدرن در همین
ایم؟ و پرسیدند: ما چه چیزی را تجربه کردها از خود میو متجددین در این است که قدم

  توانیم تجربه کنیم؟پرسند: ما چه چیزی را میمتجددین از خود می
داند؛ گو با چهل اندیشمند غربی، کانتی میو بدین طریق جهانبگلو رویکردش را در گفت

نکتۀ اساسی این است خواهد توهم و عقالنیت مدرن را از هم تفکیک کند. اما چراکه می
افالطونی در نوشتن تاریخ فلسفۀ معاصر غرب گوییو تنها جهانبگلو از ساخت گفتکه نه

عیار است. او گوی تمامو کند، بلکه سیاست او در فلسفه براساس یک گفتپیروی می
برعکس بسیار از مترجمان ایران در گزینش و معرفی اندیشمندان غربی ایدئولوژیک عمل 

معرفی برخی از فیلسوفان در کتاب دو جلدی عقل مدرن است  ۀشاهد این مسئل کند.نمی
که فلسفۀ معاصر ایران عمًال که هنوز آثاری از آنان به فارسی ترجمه نشده است. درحالی

توسط چند فیلسوف چپ غربی تصرف شده است؛ چنانکه جوانان ایرانی ممکن است 
گامبن، رانسیر چهره و ژیژک را بشناسند، اما از شناخت دقیق بسیاری هایی چون آلن بدیو، آ

دار قدر در ایران مسئلهاند. شکاف میان فیلسوفان لیبرال و چپ آناز فیلسوفان دیگر محروم
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های فلسفی از اندیشهتوان گفت ما است که می
که چهرۀ این دلیل محرومیم ترین فیلسوفان فقط به عمیق

شان در مقابل الگوهای همبارزاتی ندارند و یا اینکه اندیش
کید . به نظر میمقاومت تفکر چپ است رسد که تأ

» آیزیا برلین«های فیلسوفی چون جهانبگلو بر اندیشه
کید نمادین باشد؛ بدین معنی که ایرانیان بیش از آنکه  تأ

ته باشند به به فیلسوفان رادیکال چپ نیاز داش
  .نیازمندنداندیشمندانی چون برلین 

 
           ٤  

ال ؤ ها، چند سدهی بین بخشدر بخش پایانی این نوشتار برای رسیدن به نتیجه و انسجام
 کنم که رابطۀ مستقیم با سیاست ترجمه در ایران دارد: طرح می
اثر مهمی که در آیا انتخاب اینجا باید به آن پاسخ داد این است که در که  یالؤ س الف)

دارد، به تازگی ربط شود، به خود اثر یک وضعیت تاریخی مورد توجه مترجم ایرانی واقع می
ها و رخدادهای فرهنگی ایران و ایدئولوژی دارد یا اینکه گفتمانربط و جهانی بودن اثر 

  چهار پاسخ متصور است: کند؟ م میفراهترجمۀ اثر را مترجم موجبات 
 های جدید ارتباط دارد.اثر مورد ترجمه یک اثر جهانِی تازه است که با نظریه .١ 
 های دیگر را تکمیل کند.تواند نظریهاثر در فرهنگ ما می .٢ 
تواند های گذشته در فرهنگ غرب یک اثر مهم بوده اما اکنون میاثر اگرچه در قرن .٣ 

 سیاسی داشته باشد.وردهای علمی، فرهنگی یا اجتماعیآگ ما رهبرای فرهن
اما برای ما کارکرد فرهنگی و  است؛ از دست داده أاش را در فرهنگ مبد اثر پویایی .٤ 

عرضه های این اثر از سانسور هم گذشت و گفتمانی را توان با استعارهسیاسی دارد و حتی می
نوعی مقاومت  همثابهای حاشیه است. از این نظر ترجمه بهگفتمان ءکه در فرهنگ ما جزکرد 

تواند سیاسی بازنمایی یا کنش سیاسی است. چراکه حتی یک کتاب کامًال فلسفی یا ادبی می
ال کرد که چرا فالن اثر در فالن وضعیت تاریخی ؤ شود. بنابراین در تبارشناسی ترجمه باید س

ما به فارسی ترجمه شده است؟ زیرا وضعیت تاریخی ما هم آن اثر را به یاد مترجم انداخته و 
 هایی دارد فراتر از محتوای خود اثر.هم استعاره

 فرهنگییهای تاریخها و نزاعگفتمان ای اگرچه براساس چالشمهاندیشۀ ترج روی،ازاین
 شوندمی بآثاری که برای ترجمه انتخا زیراست؛ » جابهنا«شود، یک اندیشه می ایران فعال

جهانبگلو در دهۀ 
در جهت خالف هفتاد 
ها تیسمدرنپست

کرد؛ او حرکت می
خواست از تجربۀ می

مدرنیته بگوید نه از 
 .نیتهر گذار از مد
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زمانی ندارند و تنها گرایش ذهنی، ربط تاریخی و در  با هم
تواند اثری را های مترجم است که میدغدغهایدئولوژیک و 

اندیشۀ که از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر انتقال دهد. ازآنجا
ای از دهۀ هفتاد به بعد کنترل نظام اندیشه در علوم ترجمه

انسانی ایران را در دست دارد، دانشی که در ایران انباشت 
شود بستگی به عالیق و ایدئولوژی مترجمان دارد؛ به می
د های علوم انسانی در ایران بیشتر به شکل مُ ین دلیل نظریههم

 .سادگی هم اوج و فرود دارندشوند و بهوارد ایران می
توان از فرهنگ پایه و فرهنگ پیرو ب) چه زمانی می

نامید؟ » فرهنِگ مؤلف« توانیسخن گفت؟ چه فرهنگی را م
راه ترجمه های دانش آن از ردهآو توان به فرهنگی که فر آیا می

 است فرهنگ مؤلف گفت؟
آفریند. فرهنگ تابع، می» فرهنگ تابع«کند یک دانشی که مستقیمًا از ترجمه ارتزاق می

عصر ما شوند که همزیرا ناگهان اندیشۀ کسانی منشأ تفکر می، کندتاریخ را آشفته تجربه می
زمانی دربارۀ چیزی  شوند که دیگر پرسش مهمی نیستند.هایی مسئلۀ ما مینیستند. پرسش

آن چیز پایان یافته است. اگر فرانسه را کشوری بدانیم که  أکنیم که در جهان مبد فکر می
بینیم وقتی در این فرهنگ، ساختارگرایی و یکی از مؤلفان دانش علوم انسانی است، می

شوند: رسد، اندیشمندان نسل دهۀ شصت میالدی آشکار میبست میپدیدارشناسی به بن
د، کنن، دریدا، بارت و فوکو. فوکو در آثار خود ساختارگرایی و پدیدارشناسی را نقد میلکا

بنابراین  کند.گذرد و اندیشۀ ضد سوژۀ استعالیی را مطرح میگرایی سارتری میاز انسان
گومند دارند و هم و گفت و» زمانیهم«شود هم ساخت آثاری که در فرانسه آشکار می

در فرهنگ تابع چیزهای ناهماهنگ و پارادوکسیکال با هم ظاهر  اما». درزمانی«ساخت 
مرگ «ای در اثبات نظریۀ شوند؛ بنابراین اصًال عجیب نیست که با ذهن انقالبی مقالهمی

  بنویسیم.» مؤلف
و » درزمانی«سوسور برای اینکه بتواند به ساخت بنیادین زبان دست یابد، دو مفهوم مهم 

شکل دقیقی توان زبان را بهکرد؛ زیرا با آمیختن این دو زمان نمیرا مطرح » هم زمانی«
جایی و آشفتگی تاریخی فرهنگی که وابسته به ترجمه است دچار نابه توصیف و بررسی کرد.

شوند زمان ظاهر میداند کدام مفهوم متعلق به کدام تاریخ است. چیزهایی همشود. نمیمی

های از اندیشه
ترین فلسفی عمیق

این فیلسوفان فقط به 
که دلیل محرومیم 
چهرۀ مبارزاتی 

ندارند و یا اینکه 
شان در مقابل هاندیش

الگوهای مقاومت 
  تفکر چپ است.
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اند. اصطالح گیدنزی ی و درزمانی آشکار شدهکه در فرهنگ پایه در یک سیر تاریخ
بودنش شود، سیالشاید به کمک ما بیاید. وقتی چیزی از جای خود کنده می» ازجاکندگی«

شود. به همین دلیل است که در ادبیات ما رمانس و رمان با هم منجر به آشفتگی تاریخی می
شوند و الیسم با هم ترکیب میر و الیسم و امپرسیونیسم و ناتئزندگی می کنند. رئالیسم، سورر 

آورند که ساخت فراتاریخی دارد. یا در مقاالت علمی، پراپ کاری به وجود میقلماثر شله
گوستین کنار هایدگر قرار می گیرند. این آشفتگی کنار الکان. استروس کنار دریدا و آ

ز جدی که زمانی، دقیقًا متصل است به ذوقیات و تصمیمات دلبخواهی مترجمان. هر چی
آورد. همین مسئله منجر ها درمیها و کتابترجمه شود متعلق به هر زمانی باشد سر از مقاله

شود: تب پراپ، تب باختین، تب کریستوا، تب سارتر، تب لکان. تب می» هاتب«به انواع 
ویژۀ  ۀهای دیگر. عصر ترجمه عصری است که هر مترجمی دنبال رودخاناستروس و تب

بانی مترجمان در عصر ترجمه، به شانس و را بگیرد. دروازهدلبخواهش ماهی  خود است تا
اش غذای رنگین است. درست مثل پدری قمارباز که اگر برنده باشد خانوادهوابسته اتفاق هم 

ثیر أدارند و اگر بازنده، باید شکم خالی خود را با نان فردا سیر کنند. اگرچه میل گفتمانی ت
آن وقت بستگی دارد. تصمیم مترجم به هزار عامل شخصی و غیر شخصی اما ، خود را دارد

رسد که آن سوژه را با علوم انسانی ما تطبیق دهند. اصل سازان وطنی مینوبت به مقاله
های دوگانۀ استروس را در حافظ و مندی باختینی را در مولوی بجویند، تقابلگوو گفت

های های مختلف. یکی در افسانههای پراپ را در افسانهقاعده
مازندران. فرهنگ پایه های گیالن و خراسان یکی در افسانه

آفریند، فرهنگ تابع همان قاعده را درساخت قاعده می
مدام وضعیت در این  و کندفرهنگی خود پیدا می

های نظری کسانی چون ژنت، باختین، تودوروف، زنیگمانه
 شود.در فرهنگ دیگر تأیید می .کریستوا، فوکو و ..

ست. های ناهماهنگ ابنابراین عصر ترجمه عصر تطبیق
های مختلف در یکدیگر داخل عصری است که مدام زمان

شوند که در شوند. کسانی در فرهنگ تابع معاصر هم میمی
وضعیت اند. در این هرگز معاصر هم نبوده أفرهنگ مبد 

هایی که در شود؛ زیرا زمانهای عجیب هم خلق میترکیب
عصر د. ندهربط را به هم ربط میهای بیاند شخصیتکنار هم

عصر ترجمه 
اگرچه عصری 

 است که دانش را
 با شتاب بیشتری 

اما  ،بردبه جلو می
هایی پرسش

 نابهنگام و
رضروری هم غی

  کند.طرح می
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هایی برد اما پرسشترجمه اگرچه عصری است که دانش را با شتاب بیشتری به جلو می
فرهنگ  ۀکنیم که آن چیز مسئلبه چیزی فکر می کند.نابهنگام و غیرضروری هم طرح می

زننده دارد. به همین دلیل که ظاهری گول است اتفاقی و تصادفی یبلکه پرسش ؛ما نیست
از مقاالت دانشگاهی در ایران با فلسفۀ تطبیق دلبخواهی شکل  توان گفت بسیاریمی
دهد فهرست منابع خوبی نشان میریختگی زمانی را بهکه درهمیی گیرد. بهترین تابلو می

های فرهنگ تابع است. درست است که در کتابنامه ظاهرًا هیچ نظم و ترتیب مقاالت و کتاب
صر ترجمه، چنان نامتعادل است که ممکن است تاریخی نیست، اما فهرست منابع تحقیقات ع

 هر کتابی در آن ظاهر شود.
یعنی کشف تاریخ اندیشه در ایران تبارشناسی ترجمه  

تبارشناسی ترجمه صرفًا ؛ کار تاریخ ترجمهبراساس 
 ،ایترجمه هایموضوعی و توصیفی کتاببندی رده

ای است به سوی فهم روزنهبلکه هدف گشودن  ؛نیست
یند گسترش آتبارشناسی ترجمه فهم فر  ها.گفتمان
خودی هایی است که با عمل ترجمه به فرهنگ پارادایم

دهد چه میانتقال یافته است. تبارشناسی ترجمه نشان 
کتابی و چرا در فالن تاریخ به زبان فارسی ترجمه شده 
است و ترجمه در حال انتقال چه گفتمانی است و یا در 

با کردن چه الگویی برای اندیشه است. بنابراین حال فربه
شده توانیم امر ناگفتنی، پنهانروش تبارشناسی ترجمه می

و مغفول را جستجو کنیم. تبارشناسی ترجمه درواقع در 
ای جستجوی راهی است تا به ساختارهای پنهان و شبکه

دانش و قدرت ۀ تواند رابطبد؛ ساختارهایی که میدست یا
را نشان دهد. اگر سیاست چاپ کتاب را سیاست بازنمایی 

 غریبتواند از پیوند قدرت و دانش، چیزهایی نش و قدرت بدانیم، تبارشناسی ترجمه میدا
 را کشف کند.

گویند؛ زیرا اوًال ترجمه در نمیسخن ای تنها از سیاست انتقال و دانش های ترجمهبکتا
گیرد و ثانیًا مترجمان ایران با نقاب ترجمه حرف های گفتمانی شکل میایران براساس نزاع

چاپ کتاب در ایران جانشینی است استعاری  ؛زنند. ایران فاقد احزاب سیاسی آزاد استمی

تبارشناسی ترجمه 
یعنی کشف تاریخ 

اندیشه در ایران 
؛ تاریخ ترجمهبراساس 

تبارشناسی ترجمه کار 
بندی ردهصرفًا 

موضوعی و توصیفی 
ای های ترجمهکتاب

نیست؛ بلکه هدف 
ای است روزنهگشودن 

به سوی فهم 
  ها.گفتمان
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های سیاسی است. برخی از ناشران برای احزاب سیاسی. مشی ناشران ایران پر از مقاومت
تواند به شکل متعارف طرح گویند که نمیهای خاص از چیزهایی میایران با انتخاب کتاب

 تواند بازنمایی ایدئولوژی ناشران نیز باشد.هر کتاب میشود. بنابراین چاپ 
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