
 
 
 

 
 گفتگو با بابک احمدی

 
جناب آقای احمدی، با تشکر از این که صمیمانه پذیرفتید با ما گفتگو کنید،  فر:خزاعی

نظر هستید ولی ما مجبوریم اید و صاحبهای مختلف کار کردهجنابعالی در حوزه
طلبم. از همان میگفتگو را به مباحث مرتبط با ترجمه محدود کنیم و از این بابت پوزش 

فیلم  هایی سینمایی است که در مجلۀهای شما نوشتهآغاز شروع کنیم. گویا اولین نوشته
 ۀفلسفه هستید و دربار  ۀالتحصیل رشتچاپ رسیده است. شما فارغهب 60 ۀدر ده

آیند. متون فلسفی سینمایی یا حساب میهاید که فیلسوفان سینما بسینماگرانی نوشته
طورکلی متون نظری درباره سینما متون دشواری هستند و ترجمۀ آنها به زبان فارسی به

 ۀدشواری مضاعفی دارد. خاطرم هست قبل از انقالب یک مجموعه کتاب دربار  طبعا  
لف غربی به فارسی ترجمه شد که زبانی بسیار گنگ و نامفهوم داشت. ؤ سینماگران م

ارد ولی مباحث هم بسیار انتزاعی بود. من آن البته تسلط زبانی مترجم بسیار اهمیت د
ناکام شدم  هاکتابموقع به مباحث نظری سینمایی عالقه داشتم و چون از خواندن آن 

را بخواند و  هاکتابرا ترجمه کند آن  هاکتابفکر کردم کاش کسی به جای اینکه آن 
روان بازگو کند. هنوز  فهم به زبان فارسی روشن ورا به شکلی قابل هاآنروایتی دیگر از 

دیگری  ۀکنم ترجمه تنها راه ما نیست. برای واردکردن دانش غربی گزینهم فکر می
ید یاز طریق ترجمه است که بعدا  بیشتر به آن خواهیم پرداخت. بفرما تألیفداریم که 

به این مشکل برنخوردید  تألیف؟ و در ترجمه یا تألیفتان ترجمه بود یا ییمقاالت سینما
 کردید؟  و چگونه مشکل را حل می

 
رو روش خاصی نیست هیچهای سینمایی بهها و مقالهروش من در نگارش کتاب احمدی:

هاست. پیش از هر معمولی، و به نظرم درست، در نگارش این گونه متن ۀبل همان شیو 
ها و ین اسناد، کتاببیشتر های مورد نظر، سپس گردآوری چیز، بارها دیدن فیلم یا فیلم

های برداری منظم از نکتهها، خواندن دقیق و یادداشتهای مرتبط به آن فیلممقاله
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صورت نقل قول در متن هایی که ممکن است بهعبارتۀ شان، و در مواردی ترجماصلی
شود که ساختار مقاله یا ای آغاز مینهایی به کار آیند. نگارش متن بر اساس طرح اولیه

ۀ کتاب را تعیین کرده، و محتمل است که آن طرح در جریان کار تغییر کند. این شیو 
سو به قصد معرفی دقیق از یك موضوع، ۀهای نویسنده دربار نگارش بنا به دیدگاه و دانسته

رود. هدف من هایی پیش میها و برداشتو از سوی دیگر بر اساس پذیرش یا نقد نکته
تأویلی شخصی یا سوبژکتیو از آن آثار نیز از ۀ ها نبود، بل ارائی ابژکتیو فیلمصرفا  معرف

است که ناپذیر در نگارش این ام بود. اصل اخالقی مسلم و تخطیجمله اهداف اصلی
دقت، در متن لف دیگری را به خود نسبت ندهد، همواره و بهؤ نویسنده هرگز ایده یا نظر م

ها با ذکر منابع خواننده را راهنمایی کند تا بتواند به آن منابع رجوع و به ویژه در پانوشت
های من لف باخبر شود. در نوشتهؤ ها و نظریات آن ماز اندیشه بیشترکند و با تفصیل 

برخی با اشاره به این موضوع  یها و ذکر منابع بسیار زیاد است و حتشمار پانوشت وال  معم
شخص نظریات  ن با توجه به این نکته که نباید اند، اما مفروشی کردهمرا متهم به فضل

های خودم معرفی کنم، اصرار در معرفی منابع را مکاشفات و دانسته عنوانبهدیگری را 
ای که من آثار اصلی منابع در آن دورهۀ دانم. تهیدر نویسندگی می روش درست و اخالقی

( کار آسانی نبود و مدیون نزدیکان و دوستانی 1360ۀ یعنی در ده) نوشتمام را میسینمایی
 فرستادند.از خارج از ایران، برایم می بیشترکردند، و هستم که منابع مورد نیاز را تهیه می

  
اید که اگرچه انبوه دانشجویان و این بخت بلند برخودار بودهشما از : فرخزاعی

اید و پژوهشگری ت علمی دانشگاه نبودهئاید اما عضو هیخوانندگان مشتاق خود را داشته
ها اید. شما مشکل پژوهشرساندهعشق شما بوده و از این راه به دانشگاهیان هم دانش 

ر من این است که در غرب دانش در بینید؟ تصو و پژوهشگران دانشگاهی را چه می
شود و مراکزی خارج از دانشگاه وجود ندارد. اما ها و مراکز پژوهشی تولید میدانشگاه

اش را از دست داده و بخش زیادی از بار تولید و در ایران ظاهرا  دانشگاه کارکرد اصلی
ای به یم که پدیدهبینعلم به مراکزی خارج از دانشگاه منتقل شده و اخیرا  هم میۀ ترجم
وجود آمده، یعنی کارگران پژوهشی که همان خیل هب« پرولتاریای پژوهشی»نام 
اند ولی خارج التحصیالن دانشگاهی هستند که به هر دلیل به دانشگاه راه پیدانکردهفارغ

دهند، از نوشتن مقاالت از دانشگاه برای دانشجویان و اساتید خدمات پژوهشی انجام می
 نامه. آی گرفته تا نوشتن پایاناسآی
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تا چند سال پیش، من بنا به  احمدی:
جویان در بسیاری از دعوت دانش

های رانی و کالسسخنان های ایر دانشگاه
عنوان یکی از اعضای آزاد داشتم، البته نه به

ت علمی. نزدیك به سی سال در ئهی
های فلسفه های مختلف در زمینهدانشگاه

های در دانشگاه)داشتم  رانیو هنر سخن
تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، همدان، 

های دوره یحت(، و مازندران، کرمان و...
های آزاد برقرار کردم کالس عنوانبهدرسی 

برای نمونه در دانشگاه امیرکبیر یا )
حقوق دانشگاه ۀ تکنیك، دانشکدپلی

در دوران مشهور به اصالحات  بیشترالبته، این توفیق ( .تهران، و دانشگاه صنعتی شریف
ش نظر من بسیار مهم بود زیرا حاصلجویان از هرحال، این رابطه با دانشم شد. بهنصیب

جویان خوانندگان آرمانی های آنان بود، و دانشها و دانستهآشنایی با افق فکری، خواست
استاد باتجربه و دانایی که در  عنوانبهچنان هستند. برداشت معترض شما من بودند و هم

اید کامال  درست است که تولید دانش به مراکز نظام دانشگاهی ایران تدریس کرده
های فنی، ریاضی و در مورد رشته غیردانشگاهی منتقل شده است. البته شاید این حکم

های فلسفه، علوم اجتماعی و پزشکی به طور کامل صادق نباشد اما به یقین در زمینه
 پذیر است.های هنری اثباتبسیاری از رشته

  
ای از مقاالت ادبی از والتر بنیامین مجموعه ۀظاهرَا اولین ترجمۀ شما ترجم فر:خزاعی

است. گویا خودتان از این ترجمه راضی نبودید و سی و دو سال بعد با بازنگری آن را 
ثیر أترجمه ت ۀدانیم که چندین مالحظه در شیو دوباره چاپ کردید. مشکل چه بود؟ می

و سطح  حفظ نحو» ،«حفظ عین تعبیر نویسنده برای حفظ دقت»دارند، ازجمله 
ایجاد سهولت در خواندن و درک »، «دشواری متن اصلی برای حفظ سبک نویسنده

یک از این کدام ،«ترجمه با مداخله در زبان نویسنده و ایجاد برخی تغییرات زبانی
 ثر بوده است؟ و چرا؟ ؤ شما نسبت به ترجمه م ۀاولی در تغییر تصور مالحظات
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نیستم. ترجمه کاری تخصصی است و جدا از عالقه و ذوق ای مترجم حرفهمن  احمدی:
ام هایی که من ترجمه کردهطلبد. شمار متنشخصی، استعداد، تمرین و پیگیری می

احساس یم هازهایی که در جریان تألیف کتابها و نیاچندان زیاد نیست و بنا به ضرورت
مطالعات »آنچه به )ترجمه  ۀاند. البته، به مباحث نظری در زمینکردم فراهم آمدهمی

های مختلف مندم و همواره مشتاق باخبری از نظریهبسیار عالقه (مشهور شده «ترجمه
های ام. بخش اعظم خواندهام اما به ندرت نوشتهام. در این مورد زیاد خواندهترجمه بوده
های بالنشو، شود و از نوشتهزبان مربوط میۀ ترجمه به آثاری در گفتمان فلسفۀ من در زمین

های نظریهۀ ام. در زمیندریدا، استاینر، ریکور، یاکوبسن، اکو و... بسیار آموخته
 شناسان در مورد ترجمه دانشی کلی و یقینا  ناکافی دارم.زبان

ای وفادار به متن مبدأ به نظر لفظ با اینکه به ظاهر ترجمهبهلفظۀ به گمان من ترجم
دقیقی نیست. وقتی مفهوم اصالت از خود متن مبدأ سلب شده متن ۀ آید لزوما  ترجممی

کند ترجمه میلفظ بهروش لفظبه مترجمی که ای اصیل نخواهد بود. مقصد هم ترجمه
اما این نکته  های او باقی نمانده است.دیگر جایی برای تأویل و برداشتکند تصور می

ترجمه »ها در متن مقصد توانند به شماری از واژههای متن مبدأ میکه بسیاری از واژه
و نه فقط به یك واژه، و این واقعیت که مترجم ناگزیر از گزینش است، آن قطعیت « شوند

ۀ نکته به طور خاص با توجه به ترجماین برد. لفظ را زیر سئوال میبهادعایی روش لفظ
ها به دلیل اقتدار ها معناهای مختلف واژهشود، زیرا در این متنآثار ادبی بهتر دانسته می

ابزاری  عنوانبهها چندان فراوان است که تأویل مترجم را بیان مجازی و به ویژه استعاره
یك قطعه شعر به یکی ۀ ترجم»سازد. به قول ازرا پاند، ذیر میدر کار ترجمه کاری گریزناپ

هم و نگر فیا بیااز این دو متن منجر خواهد شد: 
عر جدیدی تأویل مترجم خواهد بود که عمال  ش

ون عکسی از یك مجسمه چارائه خواهد شد، یا هم
خواهد بود، تا حد ممکن دقیق، اما فقط از یك 

 .«سطح آن مجسمه
های والتر بنیامین که مقالهۀ دبرگزیۀ در ترجم

نخستین ویراست آن را نشر فاریاب با عنوان 
منتشر کرده بود، مشکل اصلی  ای به رهایینشانه

روش به مترجمی که 
کند ترجمه میلفظ بهلفظ

کند دیگر جایی تصور می
های برای تأویل و برداشت

 نمانده است.او باقی 
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گفتار ویراست جدید توضیح کارم با متن آلمانی برابر نشده بود. در پیشۀ این بود که نتیج
ام که چرا برخالف میل من و عهد ناشر این کار انجام نشده بود. در ویراست تازه داده

منتشر کرد این مشکل به لطف  ای برای رهایینشانهکه سال گذشته نشر مرکز با عنوان 
با متن آلمانی مقایسه کردند تا حدودی حل شده  ها راآقای امین ابطحی که متن مقاله

ترین نویسندگان است. امیدوارم متن به سبك و روش بیان بنیامین که یکی از برجسته
تر شده باشد. آشنایی من با زبان آلمانی چندان کم بیستم بود، نزدیكۀ زبان سدآلمانی

 بدهم.توانم در این مورد نظر درست و موثقی رو نمیاست که به هیچ
 

نظرم این کتاب از جهت  . بهویل متنأساختار و ترسیم به کتاب دوران ساز می فر:خزاعی
شباهت این مرحوم فروغی قابل قیاس است. ۀ نوشت سیرحکمت در اروپابا کتاب اهمیت 

هم از حیث کارکرد است و هم از حیث شکل. کارکرد به این معنی که فروغی دو کتاب 
کند و لذا کارکرد های فلسفی غرب را به خواننده ایرانی معرفی میدر کتابش اندیشه

ین جدید و بسیار یهم سه آ ویل متنأساختار و تکتاب انتقال گفتمان فلسفی است. کتاب 
کند و این شکنی و هرمنوتیک را معرفی میودهمهم نظریۀ ادبی یعنی ساختارشکنی، شال

کند. جای بحث ادبی در ایران می ۀها را برای اولین بار وارد حوزۀ گفتمانی نظریگفتمان
در حوزۀ ادبیات است نه در مجلۀ مترجم. آنچه از نظر  ها طبعا  اهمیت این گفتمان ۀدربار 

تر بگویم شکل ما اهمیت دارد شباهت مهم میان این دو کتاب از حیث شکل یا دقیق
هستند و به اعتقاد من  تألیفکدام ترجمه نیستند بلکه انتقال است. این دو کتاب هیچ

یسنده باید نظریه را یی نو هاکتاباهمیت آنها هم در همین است. برای نوشتن چنین 
با بسیاری از مبانی آن  درست بفهمد و آن را برای مخاطبی بازنویسی کند که احتماال  

های ها و تفاوتای قادر است شباهتنظریه آشنایی ندارد ضمن اینکه چنین نویسنده
 های بومی درک و بیان کند. این را مقایسهها و گفتماننظریه یا گفتمان جدید را با نظریه

اند. بسیار پیش ها ارائه دادههایی که مترجمان نه چندان مسلط به نظریهکنید با ترجمه
اند بلکه به سبب اینکه آمده که این مترجمان نه فقط از انتقال درست نظریه ناتوان بوده

اند در انتخاب کتاب برای ترجمه هم نادرست عمل به اصل نظریه اشراف نداشته
که همچون  حقیقت و زیباییهم اضافه کنم که کتاب دیگر شما  اند. این نکته راکرده

ی تبیین تألیفهای هنر را به زبانی ساز است نظریهکتابی دورانویل متن أساختار و تکتاب 
 هاگفتمان راه انتقال ال این است که به نظر شما بهترینؤ س ای.کرده و نه به زبان ترجمه

 ها چیست؟ و چه کسانی صالحیت انجام چه کاری را از چه طریق دارند؟ و نظریه 
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ساختار و تأویل کنم. قیاس ام تشکر میاز نظر لطف شما به دو کتابی که نوشته احمدی:
این ی محمدعلی فروغی موجب افتخار من است. نوشتن سیر حکمت در اروپابا  متن

تر بود. چنانکه بارها ساده حقیقت و زیباییکار طوالنی و دشواری بود اما نگارش کتاب 
ما ۀ ام این کتاب در حکم گام نخست بود و همنوشته ساختار و تأویل متنگفتار در پیش

پردازان و از انبوهی نظریهنخستین گام را که برداشتیم زمین خوردیم. در این کتاب 
فارسی زبان کامال  ناشناخته بودند. آثاری ۀ شد که برای خوانندنویسندگان یاد می

در مورد ساختارگرایی به فارسی  (راستی کمتر از شمار انگشتان یك دستبه)شمار انگشت
در  هرمنوتیك هیچ چیزۀ شکنی و نظریمنتشر شده بود. در مورد پساساختارگرایی، شالوده

های ناشناخته معرفی شدند، روشنبود. باید مفاهیم تازه توضیح داده می دسترس
پردازان هایی که نظریهشدند. مثالای ساخته میهای تازهها و اصطالحشدند، و واژهمی

فارسی زبان ناشناخته ۀ آوردند عمدتا  از آثاری بود که برای خوانندمورد نظر در کتاب می
اصلی بحث ساختار و ۀ های فراوانی در زمینع تفاوت کرده و کتاببودند. اکنون وض

 فارسی زبان قرار دارند.ۀ تأویل متن در اختیار خوانند
منتشر شد. البته، هنوز  ساختار و تأویل متنفقط سه سال پس از  حقیقت و زیبایی

نگارش آن را از کتاب قبلی متمایز  ممهۀ بسیاری از آن مشکالت باقی بود اما یك نکت
هایی گفتارهایی نوشته شده بود در کالسبر اساس درس حقیقت و زیباییکرد. اینکه می

هفتگی در انجمن حکمت و فلسفه که بیش از پنجاه شاگرد دائمی داشت، و دوستان 
کردند. این کتاب برخالف ها دخالت مینیز در بیشتر جلسات شرکت و در بحثدانایی 

باران های جنگ و موشكنفره و در تاریکی شبکتابی نبود که یك ساختار و تأویل متن
ها و وگوها، بحثگفتۀ نوشته شده باشد، بل به یك معنا محصول خرد جمعی و نتیج

بیشتر به تر و تعهدی زبانی ساده زیبایی حقیقت وهای حاضران بود. باری، راهنمایی
 های شخصی.دیدگاهۀ آموزش دارد تا به ارائ
های ادبی و هنری نظریهۀ هایی در زمینم که تألیف کتابباور دار  من نیز چون شما

بسیار مفید است. البته تألیف به تنهایی کافی نیست و در این زمینه باید آثار زیادی ترجمه 
خوبی به بار ۀ گر با در نظر گرفتن افق دانایی خوانندگان انجام شود نتیجشوند. اما تألیف ا

های معتبر هایی بود که از نوشتهآورد. اثرگذاری ساختار و تأویل متن بیش از ترجمهمی
نقد ادبی جدید به قلم ۀ استادانی چون تری ایگلتون، رابرت اسکولز و دیگران در زمین
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خودش در آن افق  ساختار و تأویل متنلف ؤ زیرا ممترجمانی کارکشته منتشر شدند، 
دانایی، فکری و نظری با خوانندگانش شریك بود. اگر مخاطب را از نزدیك و دقیق 

بم واهد بود. دقت کنید که من در کتانویسیم تأثیرگذار خچه برای او میبشناسیم آن
مگر در مواردی معدود چون توضیح ادبیات )هایی از ادبیات معاصر ایران نیاوردم مثال

بان جذاب فارسی زۀ ، اما کتاب برای خوانند(کور صادق هدایتشگرف و بحث از بوف
های نثر و پیچیدگی مباحث به ش اینکه کتاب با تمام دشواریو آموزنده بود. دلیل

شود. به تازگی نشر مرکز چاپ وانده میهای مکرر رسیده است و هنوز خچاپ
بیش از آن موفق بود و اکنون  یحت حقیقت و زیباییویکم آن را منتشر کرده است. بیست

 وهفتم آن منتشر شده است.چاپ سی
 

تر شما را توصیف کنیم، شما مترجم نیستید، بلکه شارح اگر بخواهیم دقیق فر:خزاعی 
یم، شما صرفا  شارح یتر بخواهیم بگو هستید؛ از این هم دقیقهای مدرن ها و گفتماننظریه

هایی که آنها را از نظر اجتماعی نیستید بلکه روشنفکری هستید که جدا از گسترش نظریه
دانید در پی تبیین رابطۀ نظریه با زندگی اجتماعی و حقیقت و روابط قدرت کارساز می

شود بیش تماعی شماست که باعث میهم هستید. و شاید ارتباط میان تفکر و عمل اج
فهم باشید. با این توصیف از آنکه ترجمه کنید در فکر شرح نظریه به زبانی بومی و قابل

 موافقید؟ 
 

مبانی )هایی ام توضیح نکتههایی که نوشتههدف اصلی من در بسیاری از کتاب احمدی:
 (های فکری و غیرهههای فیلسوفی، نقش تاریخی دستگاای، مبادی اندیشهنظری ایده

برم. در به کار می «روشن کردن موضوع»و  «گشایش»بوده است. توضیح را به معنای 
نامند. شرح به می «شارح»دهنده را و توضیح «شرح»گرانه را زبان عربی توضیح روشن
است. در بحث ما معنای  «چندقطعه کردن»و نیز  «گشودن»صورت مصدر به معنای 

دهد که در آن چه چیزها نهفته گشاید و نشان مینخست مطرح است. شارح متن را می
هایی وجود است. این کنش گشایش در هرمنوتیك بسیار مهم است. در تاریخ ادبیات متن

عربی و ابن ترجمان االشواق)اند تا آنها را شرح بدهند لفان ترجیح دادهؤ دارند که خود م
کند، مثل تری را دنبال می. آنجا شارح کار ساده(بزرگ هستند ۀدانته دو نمون یافتض

ای شك کند که شاید این نکته درست فهمیده کسی که در جریان گفتار ضمن بیان نکته
شارِح قول . «خواستم بگویم که...می»هایی تکمیلی به آن بیافزاید: نخواهد شد و عبارت
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لف ؤ به نظر من، گوینده یا م»یش دارد و حرف او این است: دیگری کار دشوارتری در پ
 .«خواهد بگوید که...می

دیگر در پرسش شما که نسبت میان نظریه با زندگی اجتماعی ۀ هوشمندانۀ در مورد نکت
است باید بگویم که این نیز همواره از نظر من مهم بوده و هدفی است که پیگیرانه دنبال 

نیستم، نه عضو حزب و گروهی هستم  «فعال سیاسی»من ام روزانهام. در زندگی کرده
ای را مشی سیاسی، و نه خط(اش کامال  موافقمنامهکانون نویسندگان که با اساس یحت)

شهروندی هستم،  بندی به حقوق دمکراتیك وکنم. من فقط مدافع تضمین و پایدنبال می
ۀ چنان سیاست برایم مهم است. اهمیت سیاست در چشم من به یك جنبو به این دلیل هم

ای نظری هم دارد که در گردد، و جنبهمان است بازمیعملی آن که دفاع از حقوق محرو
های مختلف مطرح شده است، همان نسبت مشهوری جای گرفته که در فلسفه به شکل

نسبت نظریه و عمل از نظر مارکس، نسبت دانش و قدرت از نظر فوکو، و نسبت زبان و 
عه کرده باشد. مطالکار فلسفی ویتگنشتاین را ۀ قدرت از نظر متفکری که آثار دومین دور 

ازجمله قدرت )تودرتوی قدرت اجتماعی ۀ های زبانی با شبکبازیۀ ام رابطمن کوشیده
 ام.ها را مطرح کردهها و گفتمانرا دریابم و با توجه به این هدف برخی از نظریه (سیاسی

اما در کار فکری و در نگارش، تابع 
ام. پسند و ذوق شخصی خود هم بوده

برای مثال در )گاه در نقش آموزگار 
 (شناسیو موسیقی حقیقت و زیبایی

از جایگاه آدمی  بیشترام، اما ظاهر شده
خواهد از آنچه دوست دارد و از که می

همه نظرش مهم است، حرف بزند. در 
 «نظریه با زندگی اجتماعی و حقیقت و روابط قدرتۀ تبیین رابط»حال، آنچه شما 

 خواندید در مرکز فعالیت فکری من بوده است. مارکس، گرامشی، آدورنو و فوکو
 راهنماهای اصلی من در این مسیر بودند.

  
برای کار  ساختار و تاویل متنفایدۀ نظری کتاب ۀ ال بعدی من دربار ؤ س فر:خزاعی

اند چه دیدگاه مفیدی ادبی که در این کتاب معرفی شده ۀعملی ترجمه است. سه نظری
به دانشجویان  دهند؟ ما در آموزش ترجمه معموال  به مترجم میدربارۀ ماهیت معنی 

من کوشیدهام رابطۀ بازیهای زبانی 
با شبکۀ تودرتوی قدرت اجتماعی 

)ازجمله قدرت سیاسی( را دریابم و با 
توجه به این هدف برخی از نظریهها و 

 گفتمانها را مطرح کردهام.
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توانند و اند نمییم تا مطمئن نشوند معنی عبارتی را صددرصد و قطعی نفهمیدهیگو می
و عبارات معانی ثابت دارند و صورت آیا الفاظ نباید آن عبارت را ترجمه کنند. در این

 و الفاظ فقط تفسیر خوانندگان مختلف از کل یک اثر متفاوت است یا این که اصال  
 شود؟ عبارات هم معانی ثابت ندارند، که در این صورت تکلیف مترجم با معنی چه می

 
 آن سه پردازاننظریهترین جالب و درخور توجه این است که برخی از مهمۀ نکت  احمدی:

ساختارگرایی، )اند معرفی شده ساختار و تأویل متنای که در آیین نظریه و نقادی ادبی 
اند، ای مطرح کردههای بدیع و تازهآثار نکتهۀ ترجمۀ در زمین (شکنی و هرمنوتیكشالوده

پردازان مترجم نیز این نظریه بیشتربرای نمونه یاکوبسن، بارت، دریدا، اکو و ریکور. 
، میشل فوکو از هوسرل ۀهندسۀ سرچشمهای دریدا از کتاب اند، برای مثال ترجمهبوده

ی هوسرل گشاهای راهایدهایمانوئل کانت، و ریکور از  شناسی از دیدگاه پراگماتیكانسان
بیستم محسوب ۀ های آثار فلسفی به زبان فرانسوی در سدترین ترجمهازجمله مهم

شوند. البته برداشت و فهم هر یك از این متفکران از مبانی ترجمه، خاص خود او و می
داشت که هر عبارت معنایی  اومبرتو اکو باوربسیار متفاوت از برداشت و فهم بقیه بود. 

من یکی از  دقیق و متعّین دارد که پیش از هر چیز باید فهمیده و پس از آن ترجمه شود.
هرمنوتیک ام که در کتاب را ترجمه کرده «تأویل و تأویل افزونه»ی او با عنوان هامقاله

ۀ به گمان من، نکت منتشر شده، و آنجا او این نظر خود را به تفصیل بیان کرده است.مدرن 
صادق است، اما در مورد آثار فلسفی تا  بیشترهای علمی مورد نظر اکو در مورد متن

به طور نسبی و در حد آثار برخی )حدودی 
درست است، و در مورد آثار  (از فیلسوفان
موارد درست نیست.  بیشترادبی در 

گر، معناهای تودرتو و نهانی متن دییسو از 
بحث ریکور و اهل هرمنوتیك  که موضوع 

است نیز در مورد هر متنی صادق نیست. 
این کار را بکن و »دهد فقط یك معنی دارد و بس: دستورالعملی که پزشك به بیمار می

کردن، مرکردن، خواهشهای گفتاری مورد نظر آستین چون اکنش. «آن کار را نکن
موارد  بیشترها در زبان تخصصی و فنی علوم در دادن، دعاخواندن و عبارتوعده

اومبرتو اکو باور داشت که هر 
عبارت معنایی دقیق و متعّین دارد 

که پیش از هر چیز باید فهمیده 
 و پس از آن ترجمه شود.
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های ادبی در هر زبان شماری از اشعار و متنمعنایی هستند. برعکس، تعداد بیتك
 اند.چندمعنایی

درست است که مترجم فقط در  به گمان من دستورالعمل مشهور استادان ترجمه کامال  
ك حالت مجاز است عبارتی را به زبان مقصد ترجمه کند، اینکه خودش درك صریح و ی

هرچند ممکن است مترجم دیگری  تصور دقیقی از معنای عبارت به دست آورده باشد.
 اما این مندی صحت درك خود را ثابت کندتری بیابد و بتواند با دالیل قدرتدرست درك

در  (و فقط)نافی حکم اصلی نیست که مترجم موظف است درك و تأویل خود را فقط 
 در همین نکته ترجمه اماۀ مخاطر  داند به زبان مقصد بازگرداند.حالتی که آن را درست می

ترین معادل متن اصلی ترین و درستشده دقیقو همواره متن ترجمه ا  شود. لزوممعلوم می
 گشاهم راه لفظبهلفظۀ مترجم گذشته است. در این مورد ترجم زیرا از صافی ذهن نیست،

گزینش  یتوانند چندمعنایی باشند، و حتها میهای ادبی واژهویژه در متننیست چون به 
تواند معنای عبارت را به کلی تغییر ی متن مبدأ مییك معنای خاص در برابر یك واژه

 بدهد.
  

کتابی ابتکاری و جذاب است و من  چهارگزارش از تذکره االولیاءکتاب  فر:خزاعی
گزارش سوم را که به تحلیل زبان کتاب  شخصا  آن را خیلی دوست دارم، مخصوصا  

رسد که شیرینی و سادگی زبان این کتاب شما را مجذوب پردازد. درواقع، به نظر میمی
خود کرده و نه سخن عرفانی کتاب که به قول خودتان منطقی نقدناپذیر دارد. 

 توانند بیاموزند؟  نویسان امروز از زبان این کتاب چه درسی میفارسی
 
ای دارد چون ثار من موقعیت یکهدر آ االولیاءچهار گزارش از تذکرهکتاب  احمدی:

ۀ پردازد، اثری که سخت شیفتادب کالسیك فارسی میۀ منحصرا  به شاهکاری در زمین
م آقای رمضانی مدیر محترم نشر مرکز تاب بنا به پیشنهادی که به دوستآن هستم. این ک

مهم  ای منتشر شود که موضوع هر کتاب آن یکی از آثارارائه کردم قرار بود در مجموعه
هایی را باشد. شماری از دوستان هم کتاب (خواه کالسیك یا مدرن)ادبیات فارسی 

موضوع کار خود برگزیدند، اما هر یك به دلیلی این کار را ادامه ندادند، فقط من  عنوانبه
هر  ،که کتاب عطار را برگزیده بودم کارم را به پایان رساندم. بنا به طرح کلی آن مجموعه

ویژه بر کرد و بهبود، اهمیت آن را معلوم میمتن مورد نظر میۀ کتاب باید معرفی ساد
های زبان اثر گذاشت. ازآنجاکه کشف ویژگیزبان آن تأکید میو  (سبك)روش بیان 
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به این  االولیاءچهار گزارش از تذکرهبسیار مهمی دانسته شده بود در کتاب ۀ برگزیده نکت
نوشتم پرداختم. البته اگر در هر چارچوب دیگری هم این کتاب را می بیشترجنبه با تفصیل 

ام شاهکار گرفت. چنان که در متن کتاب نوشتهزبان جادویی آن در مرکز کار قرار می
ترین عطار زبان اوست که در سادگی و زیبایی و از سوی دیگر در قدرت انتقال پیچیده

نظیر است. موضوع آنکه ادبیات عرفانی است و شرح احوال معناها در ادبیات ما کم
مبانی نگاه  امروزیۀ عارفانی بزرگ به سهم خود بسیار جذاب است. ممکن است خوانند

عارفان را به جهان، هستی و زندگی نپسندد و آن را مبنای نگرش و بینش خود قرار ندهد، 
های ش را در کل بینش و متافیزیك سدهزیبایی آن گفتمان شود یا اهمیت تواند منکراما نمی

منکر شود. من با آن بینش  (موالنا، سعدی، حافظ، جامی و...)میانه و در شعر فارسی 
ام، هرچند زیادی دارم، اما باید تأکید کنم که هرگز آن را کوچك نشمردهۀ نی فاصلعرفا

عطار کرد یقینا   تذکره االولیاءچه مرا مجذوب های اقتدارگرای آن انتقاد دارم. آنبه سویه
 زبان آن بود، زبانی که امروزی هم هست.

  
شدن هم داشت حقیقتا  جای مطرحیکی از مباحثی که اخیرا  مطرح شده و  فر:خزاعی

اینقدر ترجمه برای ما مفید است یا مضر؟  این است که ما تا کی باید ترجمه کنیم و اصال  
ای در این زمینه مقاله مترجم قبلی ۀجنابعالی با این بحث آشنا هستید و ما هم در شمار 

ین وارد جزئیات بحث بنابرا« توانند ما را نجات بدهند؟آیا مترجمان می»نوشتیم با عنوان 
شوم. دوست داریم نظر شما را بشنویم. فقط این توضیح و نظرات موافق و مخالف نمی

ها ها و گفتماندانم این بحث بیشتر در ارتباط با نظریهی که من مییرا عرض کنم تا جا
شود چون کسانی که از مطرح شده و متون روایی و  متون علمی و فنی را شامل نمی

کنند ادعایشان این است که ترجمه جای تفکر را گرفته ترجمه صحبت میهای آفت
بینیم؟ آیا تفکر یا در حوزۀ دانشگاه می ۀهایی از این امر را در حوز نشانه است. آیا واقعا  

درست  مشکل در کم و کیف ترجمه است یا در جاهای دیگر ریشه دارد؟ این ادعا اصال  
سازیم و کنیم، یعنی نظریه نمیکنیم تفکر نمیجمه میاست که ما به دلیل اینکه زیاد تر 

 نظریه هستیم؟  ۀکنندمصرف صرفا  
 
های آثار اصلی فلسفی، علمی و ادبی به زبان زمانی نه چندان دور شمار ترجمه احمدی: 

های بسیاری از شاهکارهای فلسفی، و نوشته 1350ۀ در ده یفارسی خیلی کم بود، حت
ترجمه نشده بودند. آیا آن زمان گرایشی به تفکر داشتیم؟  انسانی علومۀ کلیدی در زمین
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ها افزایش یافته ما بارها بیش شمار ترجمه ،پاسخ آشکارا منفی است. اکنون که به نسبت
ها بل اندیشیم، نه فقط به دلیل آن ترجمهاز گذشته به موقعیت تاریخی و فرهنگی خود می

یکرد به آن آثار را ناگزیر کرده است. البته، در این که رو  مانبه دلیل وضعیت تاریخی
یابی به ساحت راه شیدن وترین نهادهای مشّوق اندیاز مهم مورد نباید گزافه گفت. یکی

نگرش نظری و انتقادی آموزش عالی است که اکنون در ایران، آشکارا و بنا به دالیلی که 
انده است. فرهنگستان که رها، خود درمۀ هیچ پنهان نیستند، در ایفای نقش و وظیف

اندیشی و شود. مبانی کهن جزمها میسانسور هم به شکلی پیگیر مانع از گسترش بحث
فکران هنوز اصطالح روشنایمان به صحت باورهای خویش در میان اهل فرهنگ و به

باوری ایدئولوژیك است. اما به گمانم وضع تا حدودی آن جزمۀ باقی است که یك جنب
ها از گذشته شده و جای امیدواری هست. این درست است که بسیاری از ترجمهبهتر 

 یهای کلیدی وجود ندارد و حتویژه در گزینش اصطالحدقیق نیستند، وحدت نظر به
ها همواره استوار به دالیل معقول و منطقی نیستند، اما منصفانه باید گفت که در گزینش

بینی باید محتاط باشیم. داین، در ابراز خوشمجموع وضع بهتر از گذشته است. باوجو 
تعداد  (های ادبیات و نقد هنریو نیز در زمینه)های فلسفه و علوم انسانی متأسفانه در حوزه

های های متوسط است، و تعداد ترجمههای ضعیف و بد بارها بیش از ترجمهترجمه
های خوب اما های خوب و عالی است. همان ترجمهاز ترجمه بیشترمتوسط نیز خیلی 

اسباب امیدواری است چون از جمله فوایدشان یکی هم این است که چون الگوهایی راه 
 دهند.را به مترجمان نوآموز نشان می

ۀ در زمینرسد که به نظر می
آثار ادبی و ۀ ادبیات رونق ترجم

نویسان و نویسندگان ها بر رمانرمان
فارسی های کوتاه به زبان داستان

ۀ ترجم یحت .ه استتأثیر مثبت داشت
ها نیز تأثیر شعرها از دیگر زبان

است. امروز بسیاری از نویسندگان گذاشته گیری بر شاعران پیش و پس از انقالب چشم
های خوب ها نیز از توجه به ترجمهکم با یك زبان خارجی آشنایند، اما آنجوان ما دست

 های برجسته و نمونهنحو از ترجمهواژگان و ۀ توانند در گستر نیاز نیستند و میآثار ادبی بی

 در زمینۀ ادبیات رونق ترجمۀ آثار ادبی 
و رمانها بر رماننویسان و نویسندگان 
داستانهای کوتاه به زبان فارسی تأثیر 

 مثبت داشته است.
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بهره ببرند. اگر کسی بگوید که این نکته در مورد آثار ادبی درست است اما بحث اصلی 
ۀ شده است که منطقا  در زمینهای ترجمهگزینی تفکر با رهنمودهای مندرج در متنیز جاا

پرسم که چرا ادبیات پیش از هر چیز از او میگشا باشد، تواند راهزندگی اجتماعی ما نمی
فلسفی باشد ۀ گر منظور او از تفکر صرفا  اندیشداند، و اجدا می «تفکر»ی را از حوزه

اند ماندگی فکر فلسفی در ایران وجود دارند و شناخته شدهچندان دالیل متعددی بر واپس
یکی از  عنوانبهسط، فقط های ضعیف و متو رونق ترجمهۀ کنندکه بحث از تأثیر تعیین

 شود و نه علت اصلی آن.عوامل مطرح می
  

طورکلی متون نظری متون فلسفی یا به ۀروش ترجم ۀال بعدی من دربار ؤ س فر:خزاعی
ایم که شیوۀ چاپ کرده مترجمازجمله متون علوم اجتماعی است. اخیرا  مقاالتی در 

اند. ظاهرا  مشکل اصلی این است که در این متون اینگونه متون را به نقد کشیدهۀ ترجم
کنند و مترجم عبارات چندان جای تفسیر ندارند و معنایی دقیق و خشک را منتقل می

البته )انجامد، کند تخطی از طرز بیان نویسنده به تغییر در معنای عبارات میگمان می
اللفظی در نتیجه مترجم تحت (شودم مزید بر علت میعدم تسلط مترجم بر دو زبان ه

کند و در برخی از موارد حاصل کار عباراتی هستند که یا مبهمند یا غلطند یا ترجمه می
 نامفهومند. به نظر شما مشکل چیست و راه حل کدام است؟ 

 
ۀ های مبدأ و مقصد نکتبه جز عدم تسلط شماری از مترجمان آثار فلسفی بر زبان احمدی:

اند، مهم دیگر این است که بسیاری از مترجمان با متنی که به هر دلیل برای ترجمه برگزیده
آشنایی کافی ندارند. یعنی آنها با موضوع مورد بحث در آن متن آشنا نیستند، دیگر آثار 

اند اش نوشته شدهموضوع اصلیۀ زمان با آن دربار آن متن یا آثاری را که هم مؤلف
اند، بیان و دستگاه واژگان و اصطالحات خاص متن بیگانهۀ ا زبان، شیو شناسند، و بنمی

خبرند، و در یك کالم دانش و های فلسفی بیاز دگرگونی تاریخی معنای اصطالح
 آن آثار را ندارند.ۀ صالحیت ترجم

طوالنی دارد ۀ آثار فلسفی پیشینۀ اللفظی در تاریخ ترجممشهور به تحتۀ ترجمروش 
دو زبان را در او محقق است )مترجمی باشد که سه شرط اصلی ترجمه  و اگر روش کار

تواند منجر به نتایج خوبی گاه می (آشناست داند و با موضوع بحث کامال  خوبی میبه
کانت و  سنجش خرد نابسلطانی از الدین ادیبهای دکتر شمساش ترجمهشود. نمونه

پدیدارشناسی گوندولین یارچیك و پیر ژان الباریر از ۀ ارسطو، یا ترجم (ُارگانون) منطق
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نیست و تر گفتم این روش همواره موفق به زبان فرانسوی، اما چنانکه پیش روح هگل
 شود های ادبی موجب ناکامی مترجمان میمتنۀ ویژه در ترجمبه

 
نوعی نثر توضیحی وجود را بنویسید  ویل متنأساختار و تپیش  از آنکه کتاب  فر:خزاعی

 نوشتند. چنین نثری می بودن آن بود و ادبا معموال  داشت که خصلت بارز آن ادبی
تفاوت کامال  اشکاری با آن نثر دارد و از آن شاخ و برگ  ویل متنأساختار و تنثر شما در 

حو از جهت نادبی پیراسته است و کامال  در خدمت بیان معنی است و احتماال  جاهایی 
کتاب از زبان کتاب  ۀآیا خوانندگان اولینماید. و سمنتیک و حتی پرگماتیک غریب می

تر و ما به مرور به سوی زبانی شفافگله داشتند یا آن را به راحتی پذیرفتند؟ آیا خود ش
 تر پیش رفتید؟  ساده

 
به  expositionالتین  ۀام که برداشت نویسندگان رومی از واژ من متوجه شده احمدی:

بسیار « کردنمنتقل»و  «کردنحمل»به معنای  exportare ۀ به واژ  «دادنتوضیح»معنای 
دهد باید معناهای نزدیك بود. آن کسی که نکته، ایده، عبارت یا متنی را توضیح می

کیناس در کتاب . «حمل یا منتقل کند»متفاوت، مخالف و مشابه آن را  جامع توماس آ
معرفی کرده است. برای  «حمِل الفاِظ افزوده بر الفاِظ متن»توضیح را مترادف االهیات 

بیان مجازی و استعاری بود و کوشید تا متن توضیحی از هر ۀ خاطر این کار باید متوجه م
خواندید نیز در همین  «شاخ و برگ ادبی»و آنچه شما   گونه بیان مجازی فاصله بگیرد،

ف روشنی داریم، دهیم هدای را توضیح میگیرد. زمانی که ما امری یا نکتهرده جای می
یابی به این هدف شاید تر بفهمد. برای دستقان آن نکته را بهتر و دقیمخواهیم مخاطبمی

ها الزم باشد که مثال بیاوریم، یا موارد مشابه را یادآور شویم، یا به گشودن معنای دقیق واژه
کار ای را بههای تازهبسنده کنیم، اما روشن است که در جریان توضیح همواره واژه

تر متن کمك واهد بود که به فهم دقیقها به شرطی موجه خبریم، و استفاده از این واژهمی
کردن بیش از حد و افراطی متن یا کاربرد نادرست کند. خطر بزرگ این است که ساده

کیناس به همین دلیل باور داشت  مجازهای بیان موجب بدفهمی خواننده شوند. توماس آ
 توضیح درست و مفید خودش یك هنر است.ۀ که ارائ
ای خاص که پنهان در مثال توضیح نظریه یا نکته برای)مهم در توضیح متن  ۀنکت

ها از نظر قدمت تاریخی، سبك یا نزدیکی به زبان متن است، و چون متن (ای استنوشته
توضیح شکل  عنوانبههای بیان متفاوتی هم ند، شیوهکلی متفاوتبیان با یکدیگر به روش
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تر است. دستور اصلی معناها به زبانی سادهمهم در توضیح، انتقال معنا یا ۀ گیرند. وظیفمی
کردن نباید به معنا صدمه بزند، و هرگاه مثالی برای این است که هدف ساده بیان

تر اینکه شود نباید خارج از موضوع باشد و مهممورد نظر مطرح میۀ شدن نکتروشن
د در پذیرش یك ضرورت ندارد تمامی نتایج آن مطرح شود یا از آنها دفاع شود. اصل را بای

دهنده وظیفه دارد آنچه را که خودش درك کرده و از اخالقی گذاشت. توضیح ۀ وظیف
صحت آن اطمینان یافته به زبانی روشن و دور از مجازهای بیان به خواننده ارائه کند. به 

 (چنان که به گمان او نّیت و خواست نویسنده است)بیان دیگر، او باید به نّیت نویسنده 
ر بماند، اما این اصل هرمنوتیکی را هم از نظر دور نکند که این تصوری، فهمی یا وفادا

 است، و چه بسا درست یا دقیق نباشد. مؤلفبرداشتی از نّیت 
تا حدودی پیچیده  ساختار و تأویل متندیگری در پرسش شما بپردازم. زبان ۀ به نکت

تر نوشته شود. شماری از شواهد تر و روشنشد سادهکنم کل کتاب میاست و من فکر می
کنند، اند برای درك مطلب چندان کمکی به خواننده نمیها آمدهکه در متن یا در پانوشت

اردی اند و بعدها به کار نویسندگان و مترجمان نیامدند. مو ها در مواردی نادقیقسازیواژه
رایج نشد. برعکس، برخی  (خواه کار موجهی بوده یا نه) «ایك»چون استفاده از پسوند 

 «افق انتظارها»، «بینامتنی»برای مثال  ،قبول افتادندمها ها و کاربرد اصطالحسازیاز واژه
های واژگانی هم برخی از نوآوری. «پیشا»و  «پسا»وندهای و اصرار بر کاربرد پیش

شکنی در برابر میان نویسندگان و مترجمان بعدی شدند، چون شالودهموجب بحث در 
deconstruction  یا سخن در برابرdiscourse  که امروز بنا به پیشنهاد داریوش آشوری

هرحال، کتاب من کار خود را کرد و مسیری تازه را به روی شود. بهخوانده می «گفتمان»
های انتشارش برخی از خوانندگان تین سالنویسندگان و مترجمان بعدی گشود. در نخس

کردند، و شاید هم حق داشتند. اکنون، بیش از از زبان دشوار کتاب گله و شکایت می
تر، تدریج، به زبان و سبکی سادهسی سال از زمان نگارش آن کتاب گذشته است و من، به

ام. در این ام به کار بردههای بعدیکتابام و در تر دست یافتهتر و امیدوارم دقیقهمه فهم
منتشر  ساختار و تأویل متنمباحث اصلی ۀ ها و شاید صدها کتاب در زمینفاصله ده

ها برای اند. امیدوارم که کتاب من مشوق شماری از مترجمان و نویسندگان آن کتابشده
دم که از سر محبت کار در این زمینه بوده باشد. در این فاصله، من با استادانی آشنا ش

های آنان را ویراستند و از راهنمایی یمای کارهاویراستاران کارکشته ام کردند، وراهنمایی
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ها و و مرا از برداشت م لطف کردندیهاببسیار آموختم. همچنین، خوانندگان کتا
با وجود بدخواهی کسانی که  ساختار و تأویل متنشان بی نصیب نگذاشتند. یانتقادها

 هنوز زنده است. خبر بدی برای آنها. (دانندو می)دانستند گویی را همان نقادی میناسزا
   

برداشت شما از ترجمه چیست؟ آیا به ضرورت وفاداری ید یدر پایان بفرما فر:خزاعی
ها و تفسیرهای مترجم را باور دارید؟ اهمیت نقش تأویل أمطلق مترجم به متن مبد 

 ای مطلقا  دقیق و درست از متن اصلی ممکن است؟ پذیرید؟ آیا ترجمهمی
 

بینازبانی است، یعنی برگردان واژه، عبارت ۀ شود، ترجمچه ترجمه نامیده میآن احمدی:
خوانند، و را زبان مقصد می یا متنی از یك زبان به زبانی دیگر. اولی را زبان مبدأ و دومی

های زبانی از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل شوند. روشن است که در قرار است که نشانه
شویم یکی متن مبدأ در زبان الف و دیگری متن ترجمه ما با دو متن متفاوت روبرو می

ی در بررسی اصلۀ توانند باشند. نکتهمان نیستند و نمیمقصد در زبان ب. این دو متن این
را به کار بردم تا از نوشتن « نزدیکی»ۀ هر ترجمه، درجه یا میزان نزدیکی دو متن است. واژ 

تواند به متن مبدأ نزدیك شود متن مقصد می ،همانندی یا تشابه خودداری کنم. در ترجمه
کند یا نزدیك اما به آن نخواهد رسید، چنانکه در ریاضیات یك منحنی به سوی حد میل می

 رسد.شود، اما به آن نمیمی
 ۀ دیگرجم بینازبانی باید دو گونها در کنش متر تر امکانات و محدودیتبرای فهم دقیق

ۀ ای. ترجمبینانشانهۀ زبانی و دیگری ترجمدرونۀ ترجمه هم بررسی شوند، یکی ترجم
های زبانی آنجا نشانهاست.  «مترجم»زبانی بازگویی یا بازنویسی استوار به تأویل درون
شوند. تبدیل می همان زبانۀ های زبانی متفاوتی در محدودهای متن مبدأ به نشانهگزاره

ای نسخهۀ ه زبان متن است، به قصد ارائزبانی بازآفرینی متن بدرونۀ دیگر، ترجمعبارتبه
گر باشد. مثل اینکه شاعری سندی که نمایش فهم تأویلۀ تر، یا ارائتر و فهمیدنیروشن

است. این ای بینانشانهۀ آورد. دیگری ترجمالمثلی را به شعر دریك کالم نغز یا ضرب
 و)های غیرکالمی انههای زبانی به نشزینی نشانهیگجاو  ترجممترجمه استوار به تأویل 

ای موسیقی بر اساس شعری، یا سینماگری سازی قطعهاست. مثل اینکه آهنگ( رعکسب
 فیلمی بر اساس رمانی بیافرینند.

 ۀاما دقت به دو گون بینازبانی است.ۀ مقصود من از ترجمه در این بحث فقط ترجم
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بینازبانی ۀ تر در مورد ترجمتر و جامعدقیقای شود که ما به دیدگاهی یا نظریهدیگر سبب می
آسان از  کشد که معموال  ای را پیش میدو نوع ترجمه نکته نیز دست یابیم. توجه به این

ها رود، اینکه ترجمه پیش از هر چیز محصول تأویل، تفسیر و تعبیر مترجم از عبارتیاد می
این تأویل، متن  ۀ شود و بر پایمی و کل متن مبدأ است. فراشد ترجمه از تأویل مترجم آغاز

کم با آید. در بحث از ترجمه ما دستمتن مبدأ به دست میۀ بازساخت عنوانبهشده ترجمه
( متن مبدأ یك واقعیت کامال  1کلیدی یا سه دشواری نظری روبروییم: ۀ سه نکت

مترجم گرفته، قطعی و نهایی نیست، معناهای مندرج در آن با تأویل مخاطب و شکل
های مترجم شکل گرفته است و آن هم ( متن مقصد بر اساس تأویل2شوند؛ ساخته می

( هیچ معلوم نیست که متن مقصد به دقت و به 3شود؛ متن قطعی و نهایی محسوب نمی
 طور کامل منطبق با تأویل مترجم باشد.

ند با ها که در متن مبدأ وجود دار دالۀ کنش ترجمه فراشدی است که در آن زنجیر 
های شوند و این امر ناشی از تأویلگزین مییهای دیگری در متن مقصد جادالۀ زنجیر 

میان  (هایو تفاوت)های متن مبدأ است. معنا معلول یا محصول مناسبات مترجم از واژه
ای واحد، یکه و همیشگی ها در یك متن است و این مناسبات هرگز در حکم زنجیرهدال

من اینجا اتصال را دقیقا  به معنای مورد نظر ژیل دلوز به کار )ها النیست. زیرا اتصال د
های تاریخی، بینامتنی، و محدودیت واقعیت)های گوناگونی است واقعیتۀ نتیج( امبرده

دیگر، آن زنجیره همواره دگرگون عبارت. به(بیان در یك زبان خاص و به تأخیر افتادن معنا
آید پایدار نیست. به بیان معنایی هم که به دست می کند وشود، شکلش تفاوت میمی

صورت یك وحدت نهایی وجود ندارد. هم متن مبدأ و هم متن ها بهدالۀ بهتر، زنجیر 
و مترجم  مؤلفاند که مقصد از مواد مختلف و متفاوت زبانی و فرهنگی شکل گرفته

شود محصول خواست میها مسلط نیستند و قطعی نیست که آنچه نتیجه طور کامل بر آنبه
گاه امکانات یمبدأ جا کدام متن اصیل نیستند. متنها باشد. یعنی هیچنهایی یا نّیت آن

یکی از  (یا مترجم)معنایی مختلف است که فقط به صورت موقتی و بنا به درك مخاطب 
شود. معنا امری متکثر، و یك ممکن خاص چون امری ثابت فرض می آن امکانات

(contingent) لفظ بهای موفق لفظاست نه امری ذاتی، یکه و تغییرناپذیر. متنی که به گونه
 ترجمه شده باشد فقط بیان یکی از امکانات معنایی است و نه تمامی امکانات.

 در سطح ظاهرهرچند ترجمه به گردد.بینازبانی باز میۀ دشواری به ذات کنش ترجم
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شناختی نش زبانی نیست بل کنشی نشانهدهد اما در باطن محدود به کروی میی زبان
توجیه  (و نحوی و دستوری)شده شاید از نظر برابرهای واژگانی است. یك متن ترجمه

ممکن نباشد، زیرا همواره محتوای ۀ درست یا بهترین ترجمۀ شود اما امکان دارد که ترجم
بررسی شود که علمی ۀ معناشناختی بر صورت زبانی چیرگی دارد. ترجمه باید در گستر 

ها و کارکردهای گیری نشانهای است و شکلنشانه (ساختارهای) هایموضوع آن نظام
 «یك معنا» ۀکند. ترجمه انتقال سادفرهنگ بررسی میۀ مختلف آنها را در حد بسیار گسترد

ی زبان مبدأ به زبان مقصد نیست و از آنجا که با معنا سروکار دارد این فراشد هااز نشانه
است. مترجم باید دانش کافی  «فرازبانی»های ها و نکتهانبوهی از دادهۀ قال دربردارندانت

ها در دو فرهنگ داشته باشد. نکته اینجاست که هرگز دو زبان از حضور و کارکرد نشانه
ماهرترین و  یکنند و حترا بیان نمی «واقعیت اجتماعی»ای مطلقا  همانند مختلف به گونه
های دو زبان متمایز هستند یعنی ان هم از این مخمصه راه گریز ندارند. واژهداناترین مترجم

همان ای اینشود در دو زبان به گونهکه به نادرست فرض می)آنها یك معنا، یا یك محتوا را 
 گردند.کنند، بل به دو معنا و دو محتوای متفاوت بازمیبیان نمی (حضور دارد

زندگی فرهنگی و مناسبات ۀ خواهد بود که مترجم باید گستر بحث باال این ۀ نتیج
 (یعنی دو شکل مختلف زندگی اجتماعی و تاریخی)فرهنگی ۀ شناسانه در دو محدودنشانه

بیستم ۀ رمانی که در سدۀ آورم. در ترجمآثار ادبی میۀ ر را از ترجمگرا بشناسد. مثال روشن
هرمان  ۀنوشت مرگ ویرژیلرمان  مثال  )شده روزگار تاریخی دور و متفاوتی نوشته ۀ دربار 
در گام . نخست یعنی زندگی در روم روزگار ویرژیل را بشناسدۀ مترجم باید سوی (،بروخ

دوم یعنی درك هرمان بروخ از آن دوران تاریخی آشنا باشد، و سرانجام باید ۀ بعد باید با سوی
بیستم مرتبط کند.   ۀسدسوم را بشناسد یعنی متن را با شکل زندگی مشخصی در ۀ سوی

های معنایی را بشناسد: متن آلمانی مهمی است که مترجم آن رمان، تفاوت افقۀ این نکت
شاعری ۀ دربار  (افق نخست)ای مدرنیست از اهالی اتریش نویسندهۀ بیستمی نوشتۀ سد

افق )سرود زیست و به زبان التین شعر میرومی که یك سده پیش از میالد مسیح می
 شود.ترجمه می (افق سوم)، با توجه به امکانات بیان زبان فارسی امروزی (دوم
جا باید به یك مورد ه نظر من بیان قانوِن ترجمه است. اما همینگفته شد، بآنچه  

تواند منجر به پیدایش متنی در زبان مقصد نازبانی گاه میبیۀ استثنایی اشاره کنم. ترجم
با  «هماناین»یك گفتمان خاص کامال  ۀ کم بنا به قراردادهایی در گستر شود که دست



 43///// گفتگو با بابک احمدی

طور کامل به قراردادهایی که در متن مبدأ شناخته یا بهتر بگویم انگاشته شود. این امر به
گردد. برای مثال به بازمی اندپذیرفته شدهی یك گفتمان خاص کارکرد اجتماعۀ گستر 

گفتمان ۀ ها دقت کنید. بنا به قراردادهای مشخصی در گستر کارکرد اجتماعی دارالترجمه
هایی در متن مقصد شوند، سپس به واژهمعنایی فرض میهای متن مبدأ تكحقوقی، واژه

آیند. اما باید دقت دست میشوند و اسناد حقوقی، مالی، آموزشی و غیره بهتبدیل می
آمده متنی فراهم عنوانبهناپذیر متن مبدأ را کنیم که اینجا فقط قراردادهاي محکم و تخطی

هشت »یك پزشك، عبارت ۀ اند. چنانکه در نسخمعنایی معرفی کردههای تكاز نشانه
آید فقط یك معنا دارد، هر هشت ساعت یکی از این که پس از نام دارو می« ساعت یکی

معناست، های دیگر بیدر زمینه «هشت ساعت یکی»ۀ جملها را بخورید. اما شبهصقر 
جمله معنی بدهد. قراردادهای مگر اینکه آنجا هم قراردادی محکم به این شبه

در ریاضیات  2تقسیم بر  xها در ریاضیات هستند. شناختی در زبان مثل تعریفنشانه
تقسیم بر صفر تعریف نشده  xیی داشته باشد اما تواند در الگوریتم کاراتعریف شده و می

هایی دها چنین قراردامتن بیشترمهم این است که در ۀ شود. نکتبحث خارج میۀ و از دامن
ه حامل اصیل ک یمتن عنوانبهما با متن مبدأ آیند، و کمیاب هستند، یا اصال  به کار نمی

دانیم که هر متن سرشار از امکانات روبرو نیستیم، چون می معنایی باشدهای تكنشانه
  معنایی است.

 


