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چکیده
پژوهش حاضر به مطالعـة نقـش گفتمـانهـا فلسـفی در فرندنـد رو بـه رشـد مطالعـات
ترجمــه از منظــر تــارد ی میپــردازد .بــدد منظــور ،ادــ پــژوهش بــهدنبــاک فشــ
توصی

و

نقش گفتمانهـا فلسـفی در مطالعـات ترجمـه بـود تـا در مـورد تـث یر عمـدة

فلسفه بر ترجمه و نظردهها ترجمه فنکـاش فنـد و معلـوم نمادـد تـا ـه حـد بـازبینی
و تجددــد نظــر در گفتمانهــا فلســفی بــه رونــد رو بــه رشــد مطالعــات ترجمــه
مساعدت مینمادـد .هـد

عمـد نن اسـ

فـه بـا توجـه بـه ماهیـ

مطالعـات ترجمـه

بهعنـوان رشـتها گیرنـد از گفتمـانهـا فلسـفی و بسـیار از رشـتهها حـد واسـ ،
بــه فرضیهســاز دربــارة اد ـ رشــته و ارائ ـة ــار وبی جــامو و دربرگیرنــد پرداخت ـه
شود .با در نظر گـرفت شـواهد مربـو ،،دافتـهها پـژوهش پـیش رو نشـان داد فـه سـیر
مرجعی

و اقتدار از سـو فلسـفه بـه مطالعـات ترجمـه و نـه بـالعک

میباشـد .علـاو

بــر نن ،گفتمــانهــا فلســفی حــداقا از ســه ردــق بــه مطالعــات ترجمــه مــرتب
میشــوند :فیلســوفان رشــتهها م تلــ

از ترجمــه بــهعنــوان مطالعــه مــورد دــا

اســتعار ا بــرا شــرم مســائا مربــو ،بــه برنامــهها فلیتــر اســتفاد فــرد انــد؛
نظردهپردازان و عملگرادـان ترجمـه همـوار بـه گفتمـانهـا فلسـفی بـهعنـوان حـامی و
پشــتیبان نظرد ـات خــود نگــا ف ـرد انــد؛ نیــآ ننکــه ،فیلســوفان ،دانشــمندان و مترجم ـان
دربــارة ترجمــة گفتمــانهــا فلســفی بــه ارائــة تفســیر و اظهــار نظــر پرداختــهانــد.
همی

ور ،دافتهها حـافی از نن اسـ

فـه گفتمـانهـا فلسـفی ،بـا توجـه بـه دسترسـی

نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا و تــدود فلمــات مناســ

بــا فلمــات جــادگآد ،

تمادــا شــددد بــه بــازنگر و تجددــد نظــر دارنــد .در ادــ میــان ،انطبــاو و ــرم
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مطالعـات ترجمـه مسـتلآم بررسـی نن اسـ

فلمات بـهعنوان دکـی از وظـاد
نوع گفتمـانهـا فلسـفی از دسـ

رفتهانـد فـه خـود باعـ

شمارة دوم
فـه ـه

میشـود مترجمـان بـه ور

مــداوم ســعی در فــاهش پیچیــدگی مــت داشــته باشــند .از ســو ددگــر ،در صــورت
وجــود گآدنــهها متعــدد و نبــود نظردــها مشــ
پیچیــدگی مــت  ،زمینــها بــرا

در رابطــه بــا گــونگی فــاهش

ــرم و بررســی بح هــا مــرتب بــا گفتمــانهــا

فلسفی بهوجود میندـد فـه ادـ امـر را میتـوان در ارائـة نظردـهها و روشهـا مربـو،
بیشتر مشاهد فرد.
کلیدواژهها :بازنگر  ،فرضیه ،گفتمانها فلسفی ،مطالعات ترجمه
 .۱مقدمه

در اغل ـ

مــوارد ،رشــتهها م تل ـ

علــوم انســانی بــهوس ـیلة زنجی ـر ا از قــدرت بــا

دکددگر ارتبا ،دارند .بـه ور مثـاک ،جامعـهشناسـی زبـان در ـوک تـاردخ بـه زبانشناسـی و
جامعهشناسی بـهعنوان قـدرتهـا مرجـو بـرا ابـراز و ارائـة مفـاهیم اساسـی خـود پیونـد
داشته اس  .همی

ـور ،زبانشناسـی بـهنوبـة خـود میتوانـد بـا ل ـ شناسـی ارتبـا ،داشـته

باشــد ،د ـا جامعــهشناس ـی ممکـ اس ـ

بــه تــاردخ ،روانشناســی د ـا اقتصــاد سیاس ـی اشــار

داشــته باشــد .وجــود نــی ســاختار زنجیــر ا از قــدرت در میــان رشــتهها ،مــا را قــادر
میسازد به تجسـمی از فلسـفة غـر

بـهعنوان مجموعـها از گفتمـانهـا فـه ظـاهرا قـدرت

خود را از رشـتهها خـارجی قـر

دـابیم؛ ـرا فـه در ادنجـا مفـاهیم و

نگرفتهانـد ،دسـ

اصــطلاحات بــرا اســتفاد در ددگــر رشــتهها تشــردح و پال ـادش مـیشــوند و ممکـ اس ـ
فاملــا در خــدم

ددگــر رشــتهها بــهف ـار گرفتــه شــوند .از ســو ددگــر ،ترجم ـة فلســفه و

گفتمانهــا فلســفی م صوصــا از زمــان مشـکاســاز شــدن ارتبــا ،نن بــا گذشـتة فلاسـیک
عاملی بااهمی

و مادة نگرانـی در فلسـفة غـر

بـود اسـ

و در ادـ میـان بررسـی سـم

و ســو قــدرت فلســفه و مطالعــات فلســفی و نقــش و تــث یر تــارد ی نن در رشــتهها
ددگـر علـوم و از جملـه مطالعــات ترجمـه حـائآ اهمیـ
رو بدان پرداخته میشود.

ودــژ میباشـد فـه در مقالـة پــیش
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 .۱ .۱پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر بهدنباک دافت پاسخ به پرسشها زدر اس :
 .6از ددــدگا تــارد ی ــه ارتبــا ،و نقش ـی میــان گفتمــانهــا فلســفی و مطالعــات
ترجمه وجود دارد؟
 .2تا ه حـد بـازبینی و تجددـد نظـر در گفتمانهـا فلسـفی بـه رونـد رو بـه رشـد
مطالعات ترجمه فمک میفند؟
 .9گونه میتـوان بـا ارائـة ـار وبی جـامو و دربرگیرنـد بـه فرضیهسـاز دربـارة
رشتة مطالعات ترجمه پرداخ ؟
 .۲ .۱فرضیهها

در اد پژوهش ،فرضیهها زدر در نظر گرفته شدند:
 .6گفتمانها فلسفی تث یر عمد ا بر ترجمه و نظردهها ترجمه داشتهاند.
 .2گفتمــانهــا فلســفی ،بــا توجــه بــه دسترســی نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا و
تــدود فلمــات مناسـ

بــا فلمــات جــادگآد  ،تمادـا شــددد بــه بــازنگر و تجددــد

نظر دارند.
 .9در صــورت وجــود گآدنــهها متعــدد و نبــود دــک نظردــه مش ـ
گونگی فـاهش پیچیـدگی مـت  ،زمینـها بـرا

در رابطــه بــا

ـرم و بررسـی بح هـا مـرتب بـا

گفتمانها فلسفی از ردق ارائه نظردهها بهوجود میندد.
 .۳ .۱اهداف پژوهش

پژوهش حاضر بـه ـور عمـد بـهدنبـاک فشـ

ارتبـا ،و نقـش گفتمـانهـا فلسـفی در

مطالعات ترجمه مـیباشـد تـا در ادـ راسـتا بـه ـور اخـ
ترجمه و نظردهها ترجمـه فنکـاش نمادـد و مشـ

دربـارة تـث یر عمـدة فلسـفه بـر

فنـد تـا ـه حـد بـازبینی و تجددـد

نظر در گفتمانها فلسفی به روند رو به رشد مطالعات ترجمه فمک مینمادد.
دکی از فوادد نـی مطالعـها ادـ اسـ

فـه بـا ارائـة ـار وبی جـامو و دربرگیرنـد ،

میتوان بـه فرضیهسـاز دربـارة رشـتة مطالعـات ترجمـه پرداخـ

و بـدد نکتـه بهتـر پـی

93

شمارة دوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

بــرد فــه مطالعــات ترجمــه بــهعنوان دــک رشــتة گیرنــد  ،از گفتمــانهــا فلســفی و در
حقیق

از بسیار رشتهها حد واسـ بهـر میگیـرد .علـاو بـر نن ،از ننجـادیفـه بـهنظـر

میرسد سم

و سو قـدرت بیشـتر از مطالعـات فلسـفی و نـه از را هـا ددگـر بـه سـو

مطالعات ترجمه باشد ،روابـ سیاسـی بـی هـر دـک از مـوارد بالـا ،بسـیار متفـاوت خواهـد
بود .از اد رو ،در ادنجـا تحولـات بـه ور مسـتقا در نظـر گرفتـه میشـوند ،هر نـد ممکـ
اسـ

در ـوک تـاردخ ننهـا در فنـار هـم تحـ

معرفـ شناسـی فلـی علـوم انسـانی عمـا

نمود باشند.
 .۲پیشینة فلسفه در مطالعات ترجمه
 .۱ .۲ترجمة فلسفه در غرب

ننتونی پـیم در فتـا

روش تـاردخ ترجمـه بـر ادـ بـاور دردـدا اشـار مـیفنـد فـه «در

انجــام ترجمــه مــا بــا یـآ فمتــر از مسـ لة گــذر از متــون فلســفی روبــرو نیســتیم» (پــیم،
 ،6333ص .)3 .در ادــ میــان ،نگرانــی عمــدة دردــدا از ترجمــة متــون فلســفی ردشــه در
ترجمــه ا ــر افلــا ون داشـ

فـه در نن اصــطلام دونــانی pharmakonمـیتوانسـ

فرانسه به دکی از صـورتهـا درمـان 6دـا سـم 2برگـردان شـود ولـی نمـیتوانسـ

در زبــان
بـه ور

هــمزمــان بــه هــر دو صــورت برگــردان شــود (ر.ک .دردــدا .)6331 ،بــدد ترتی ـ  ،مس ـ لة
ترجمه با اصطلامشناسـی خـاص گفتمـانهـا فلسـفی دـا دسـ فـم بـا نن نـوع فلسـفه فـه
اصطلاحات مشـترفی بـا ددگـر ن ـار گفتمـانی داشـتند مـرتب میشـود .بـا توجـه بـه نافـافی
بودن ترجمهها موجود در زبان فرانسه ،مـیتـوان فـر

نمـود فـه خـود دردـدا علـیرغـم

محــدودد هــا خــاص عملکـرد بــه ترجمــهها مــر رتر دسـ

دافتــه اسـ  .موفقیـ

و به اد دلیا بود فه فیلسوفی فـه از زبـان بـومی اسـتفاد مـیفنـد نشـکارا علاقـة خاصـی
بــه انجــام ترجمــه متــون فلســفی نشــان میدهــد .در ادـ حالـ  ،ترجمــه خــود بــهصــورت
شـکلی از توانــادی فلســفی در میندـد فـه ا ــر خــود را در محـی خــارجی بــاقی مـیگــذارد
(پیم.)6333 ،
)1. remede (cure
)2. poison (poison
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با ذفر مثـاک فـوو از افلـا ون مـیتـوان پـی بـرد فـه ترجمـة فلسـفه م صوصـا از زمـان
مشکاساز شدن ارتبـا ،نن بـا گذشـتة فلاسـیک عـاملی بااهمیـ
غــر

بــود اس ـ

سلسلهمرات

بــه ــور فــه در حــاک حاضــر ،پ ـ

و مادـة نگرانـی در فلسـفة

از نــدد ســد غفل ـ

زبـانی ،ترجمـه بـه نـان امـر مهمـی تبـددا شـد فـه بـرا بحـ

ناش ـی از
نمیتوانـد

صرفا به نظردهپردازان ترجمه واگذار گردد.
در سـدة پـانآدهم ،ل ونـاردو برونـی 6بـه ودژگـی زدبـادی

در دوران انسانگرادـی رنسـان
بهعنوان خصوصـی
اسق

ضـرور در ترجمـه ن ـار افلـا ون تثفیـد فـرد و در رودـارودی داغ بـا

اسـاانیادی ،نلونسـو دفارتاجنـا 2قـرار گرفـ

فـه از ترجمـهها قـرون وسـطی فـه بـا

دارابــودن ترفیبــات قرض ـی خواندنشــان بس ـیار دشــوار بــود دفــاع م ـیف ـرد .در اد ـ ف ـارزار
دفارتاجنـــا بـــهعنوان مـــدافو بیگانـــه گرادـــی ،و حـــامی بکـــارگیر اصـــطلاحات فنـــی و
ت صصـی و رفــدار تکثــر زبــانی بــه صــورتی فـه مــورد قبــوک پسامدرنیسـ ها امــروز
باشد شناخته مـیشـد .همـی

ـور ،و بـر تمـادآ ترجمـهها مبتنـی بـر فلسـفه ملحدانـه از

ترجمــهها اصــوک مس ـیحی

تثفیــد داش ـ  .بــا در نظــر گــرفت مســائا تــارد ی ،ف ـارزار

فوو در نهاد

به نفو برونـی پادـان دافـ  ،بـه ور فـه نظـرات افلـا ونی جادگـاهی فـرد

و ســبکی در ترجمــه پیــدا نمودنــد ،فلســفه از انــواع ددگــر ن ــار اســتفاد نمــود ،تفکــرات
ملحدانـه بــا الهیـات دهــود مسـیحی نمی تــه شــد و گفتمــانهــا از زبــان دونــانی بــه لــاتی و
زبانها بومی اروپا جردان داف .
بــر اســاآ ننچــه در بالــا اشــار شــد ،مشــکا دردــدا در خصــوص ترجمــه افلــا ونی
فووالذفر قابا تثمـا گرددـد .در واقـو ،سـن

انسـانگـرا ترجمـة فلسـفی یـآ بـود فـه

درددا با نن و علیه نن فار میفـرد .ادـ امـر تـا مـدت زدـاد بلامنـازع بـاقی مانـد تـا ادنکـه
فلســفه دارا بعــدها مــذهبی و غیرمــذهبی گرددــد .بــه ور مثــاک ،دانشــمند الهیــات
پروتستانی شـلادرماخر توانسـ

وانمـود فنـد فـه از لحـا عقیـدتی از ترجمـهها افلـا ون

ملحــد نزرد نمیشــود ،بلکــه بیشــتر نگرانــی و بابــ

م ــادرت واژ شناســی موجــود در
1. Leonardo Bruni
2. Alonso de Cartagena
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مت بود .ادـ امـر بـه ادـ دلیـا بـود فـه ـرز تفکـر نلمـان رمانتیسـ
زبان و هود

شمارة دوم

در سـطح صـورت،

و نـه در سـطح محتـوا بـود و از ادـ رو ،از ددـد شـلادرماخر ،نظـرات افلـا ون

به هـیچ وجـه زدبـا و پیراسـته نبـود .علـاو بـر نن ،در نلمـان رمانتیسـ

بـاور ضـدفردگرادی

توس بسـیار از سـن هـا تفسـیر دنبـاک شـد .در ادـ میـان ،مـارتی هادـدگر بیشـتر از
هــر ف ـ

ددگــر از ترجمــه بــرا نشــان دادن را پــر پ ـیچوخــم تفس ـیر اســتفاد ف ـرد و از

ترجمه بهعنوان حالتی برا تفسیرها فلسفی و فکر استفاد نمود.
نکت ـة جال ـ

ف ـه امــروز ترجمــه بــهتــدردج بــه

توجــه در خصــوص ترجمــه نن اس ـ

راه ـی واقع ـی بــرا انجــام فلســفه و انتقــاک ســن ها از دس ـ
سو ددگر ،با دانست ادـ نکتـه فـه فلسـفة غـر

رفتــه تبــددا میشــود .از

در دـک سـطح خـاص ،بـهخـود خـود

تبددا به ترجمـهها مفهـومی گرددـد مـیتـوان درک فـرد فـه ـرا فیلسـوفان ترجمـهها
خود را به هر یآ ددگر فه صرفا توس مترجمان انجام شد  ،ترجیح میدهند.
ممک ادعا شـود فـه بسـیار از گفتمـانهـا فلسـفی معاصـر تـا حـدود نگـران زبـان
ترجمها خود هستند فـه نتیجـة متـداوک نن ادجـاد متـون نـاهمگونی اسـ

فـه در ترجمـه

فمتــر بــدد شــکا ددــد میشــوند .دکــی از قــوانی ممکــ در ترجمــه ،گــرادش نن بــه
همگونساز گفتمانهـا میباشـد ،امـا ادـ امـر بـرا متـون فلسـفی فمتـر اتفـاو مـیافتـد؛
زدرا در اد متـون نودسـندگان بـا تحکـم و اقتـدار در حـوزة علـوم انسـانی بحـ

مـیفننـد.

بــرا مثــاک ،زبــان دردــدا بــهعنوان دــک شــهروند نمردکــادی نمیتوانــد بــا زبــان فلســفة
نمردکادی اشتبا گرفته شـود .در واقـو ،میتـوان اذعـان فـرد فـه بـا ادنکـه فیلسـوفان تـافنون
جملــات فرام ـ نمی ـآ فمتــر در خصــوص مترجمــان گفتهانــد ،مترجمــان و نظرد ـهپردازان
ترجمه در مجموع تمادا بسیار بیشتر به حفظ حرم

فلاسفه داشته و دارند.

 .۲ .۲نظریههای تاریخی در زمینة جایگاه فلسفه در ترجمه

مــرور اجمــالی اســناد تــارد ی نشــاندهنــدة نن اســ

فــه در فلســفة غــر

نــدان ســنتی در قبــاک ترجمــه وجــود نــدارد .در حقیقــ
دائر المعار

ل ــ

گفتمــانی

«ترجمــه» در فمتــر

دـا واژ نامـهها ت صصـی وجـود دارد و در ادـ راسـتا بـق گفتـة رابینسـون

( ،6333ص« )293-221 .ترجمــه تقردبــا هــیچ جادگــاهی در گفتمــانهــا فلســفی دونــان

ساک پنجاهم
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باستان ندارد» .بـهعلـاو  ،تلـاش نـا یآ در ـی سـد هـا بـرا پرفـردن ادـ خلـث صـورت
بــه گرادشهــا عمیـق بــومی فـه در نن

گرفتــه اسـ  .ادـ نــوع فـمتــوجهی ممکـ اسـ

تمام زبانهـا بیگانـه بـهعنوان زبانهـا بربـر و بیتمـدن شـناخته میشـدند ،نسـب
شــود .بــههمی ترتی  ،اد ـ فـمتــوجهی ممکـ اس ـ
جــادی ف ـه نظــرات هــوراآ و سیســرو مردــد اهمی ـ
فصــاح

و بلاغــ

از فرهنــم روم نش ـ
ننــان نســب

داد

گرفتــه باشــد،

بــه اشــعار نمادشــی و

و نــه فلســفه بودنــد .علــاو بــر نن ،ادــ وضــعی

در بســیار از

سن ها قرون وسطی نیآ ددـد میشـود .بـه ور مثـاک ،زمـانی فـه ورمیـر ( )6331بـا بهـر
گــرفت از نظــام رامــون لــاک 6دـا تومــاآ نفودنــاآ 2بــه بسـ نظردـهها ترجمــه پرداخـ ،
د ـافت پاســخ ب ـرا ادــ مس ـ لة اساســی در خصــوص ترجمــه را ادجــا

فــرد ف ـه « ــرا

متفکران قرون وسطی نظردههادی برا ترجمه ارائه نداد اند».
رابینســون ( )6331/6336ســعی داشــ
مصر و دونـانی بـه روم انتقـاک دافـ

تــا فطــرت ترجمــه را از زمــانی فــه فرهنــم

و سـا

در زمـان سـرفوبی نن در مسـیحی  ،دنبـاک

فنــد .ی ـآ مشــابه بــه اد ـ ف ـار را مس ـکونیک ،6333( 9ص )92 .انجــام شــد .و ســعی
داش

نشان دهد فـه اروپـا تنهـا قـار ا اسـ

دونــان در فلســفه و فرهنــم عبــر در مــذه
نگهداشت ماهی

فـه فـرهنگش بـر اسـاآ ترجمـه از فرهنـم
پادــهردــآ شــد اســ

و در نن بــا پنهــان

متون اصلی ،متـون ترجمـهشـد بـهعنوان متـون اصـلی جـا زد مـیشـوند.

بـــرم  ،6331( 0ص )33 .نقـــد مشـــابه در مـــورد فرهنـــم اســـلامی دارد فـــه در نن
نس ـ هها اصــلی بعــد از انجــام ترجمــه از ب ـی م ـیرفتنــد؛ زد ـرا از اد ـ دد ـدگا ترجمــه
بهعنوان یآ برا پنهان شـدن و نـه نظردـهپرداز بـهشـمار مـیرفـ

فـه خـود ادـ امـر

عاملی برا سکوت سنتی فیلسوفان گرددد.
علــاو بــر مــوارد فــوو ،حــداقا دو دلیـا ددگــر وجــود دارد فـه توض ـیحدهندة س ـکوت
فیلســوفان در زمینــة ترجمــه اس ـ  :اوک ادنک ـه ،در بس ـیار از دوران تــارد ی غــر  ،ارائــه
1. Ramon Llull
2. Thomas Aquinas
3. Meschonnic
4. Berman
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و انتشار نظـرات جددـد فعالیـ

سیاسـی خطرنـافی محسـو

میشـد و در نـی شـرادطی

فیلســوفان همیشــه در موضــو قــدرت نبودنــد .برخ ـی شــراد ادجــا
حماد ـ

شمارة دوم

م ـیف ـرد ف ـه بــرا

از نودســند ا مــت جدد ـد را بــهعنوان ا ــر ترجمــهشــد (بــه عبــارت ددگــر،

ترجم ـة جعل ـی) معرف ـی فننــد .اد ـ امــر توض ـیحی بــرا بســیار از ترجمــهها فلســفی
اس

فه بـه ـرز مشـکوفی هرگـآ منبـو اصـلیشـان پیـدا نشـد اسـ

و البتـه ادـ رخـداد

فقـ مربــو ،بــه ســن ها اســلامی نمیشــود (بــداو  .)6313 ،6دوم ادنکـه ،انتقــاک نظــرات
در دوران لــاتی توســ سلســلهمراتــ

مــذهبی زبانهــا تحــ

فنتــرک قــرار گرفتــه بــود

به ور فـه زبانهـا مـذهبی شـاما عبـر  ،دونـانی ،عربـی و حتـی سانسـکرد
سلســلهمرات ـ
سـا

قــرار داشــتند و پ ـ

از ننهــا زبــان می ـانجی روشــنفکر بــهود ـژ لــاتی و

زبانهـا نوشـتار انگلیسـی ،فرانسـو  ،نلمـانی و برخـی گــودشهـا محلـی قــرار

گرفتــه بودنــد .بــدد ترتیــ  ،نظردــة پرقــدرت سلســله مراتــ

مــذهبی زدربنــا گفتمــان

مترجمــان را ش ـکا م ـیداد .علــاو بــر نن ،بــا توجــه بــه ادنکــه جه ـ
سم

در صـدر

زبانها معـرو

بـه سـم

ددگـر زبانهـا بـود ،ادـ وضـعی

حرف ـ
باعـ

معمولــا از

شـکا گـرفت

تعداد متعـدد اسـتعار بـرا ترجمـه بـهعنوان محصـولاتی فـمارزش شـد بـود .از ننجـادی
فــه ادــ سلســلهمراتــ
نتیجة بهدس
واقعا باب

باعــ

نمد فاقد وجاه

قرارگیــر ترجمــه در رد فعالی هــا نــازک میگرددــد،
بحـ

و تثمـا بـود .بـا ادـ توصـی  ،جـا نن اسـ

فـه

فقدان هر گونه فلسفة سنتی و بارز در ترجمه افسوآ خورد.

در سـدة پــانآدهم بــهمنظــور ارن نهـادن بــه فـار ترجمــه بـهعنوان عینیـ

تفکـر متــرجم،

برخی گودشها محلی بـا توجـه بـه زبـان لـاتی  ،مـورد ارزدـابی قـرار گرفتنـد .ادـ رونـد
در دورة نهض
با موفقیـ

فکـر و فرهنگـی رنسـان

نغـاز شـد؛ دعنـی زمـانی فـه ل ونـاردو برونـی

بـر ظراف هـا ترجمـه اصـرار داشـ  .ادـ

ـرز تفکـر بـه موفقیـ

2

شـمگیر

رمانتیسم نلمان منجر شد.

1. Badawi
2. Leonardo Bruni
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ودلهلــم ون هومبولــ  )6391( 6عملکــرد تمــام زبانهــا را مشــابه هــم ددــد و برخــی
مفاهیم را تحـ

عنـوان مکمـا جهـانبینی شـکا مـیداد .ادـ امـر در نتیجـة بسـ مفـاهیم

جهــانی از رد ـق مقی ـاآ عظ ـیم زمــانی زمی شناس ـی و نی ـآ ســفرها افتشــافی بــود (ر.ک.
فوفــو .)6311 ،2ون هومبولــ

بــه زبانهــادی از قبیــا فو ــوا 9و باســک 0و فرهنمهــادی

نظیـر نلمــانی فـه نشــکارا در حــاک گســترش تــارد ی بودنــد نظــر داشـ  .نتیجـة ادـ فـار
نهتنهـا ارزدـابی مجـدد و فآادنـدة فرهنمهـا م تلـ  ،بلکـه افـآادش نگـاهی از ادـ نکتـه
بــود فــه گونــه میتــوان از ترجمــه بــرا پالــادش و استانداردســاز زبانهــا مقصــد
استفاد فرد .اد تنـاق

تـارد ی احتمـاک مسـتدک را مبنـی بـر ادـ فـه اگـر زبانهـا جهـان

بینیها متفـاوت دارنـد پـ

ترجمـه نرمـانی امـر غیـرممک میباشـد ،تـا حـد زدـاد از

نظر دور میداش .
در ادـ راســتا ،ون هومبولـ

همچـون شــلادرماخر 1و ددگــران بـر برتــر بیگانــهســاز

1

در برابر بـومیسـاز  3در ترجمـه تثفیـد داشـ  ،بـدد معنـا فـه ترجمـه بادـد بـهعنوان دـک
برگردان و نـه ماننـد دـک مـت از زبـان مقصـد بـه نظـر برسـد .حـاک ممکـ اسـ

پرسـید

شـود فـه در ادـ صـورت ندـا نتیجـة حاصـا از نشـفتهبـازار ترجمـه ن واهـد بـود؟ از نظــر
شلگا ،حفـظ میانـهرو مسـتلآم جسـتجو مفهـومهـا اشـار نشـد در ناشـناختگی دـک
ترجمــه اســ

و ننچــه بــهعنوان «بیگــانگی» ارزش دارد (ر.ک .بــرم  ،6332 ،ص.)610 .

نـی تمــادآاتی بــه لحــا نظــر بــه ترجمــه ادـ امکـان را مـیداد تــا بــه توســعه زبــان و
فرهنم نلمانی فمـک فنـد ،درحـالیفـه بـه ور همآمـان ،بسـیار ترجمـه را بـهعنوان متنـی
جدا و بـه ور بـالقو جـدا از ملیـ

میدانسـتند برخـی ددگـر بـه ودـژ لیـوا  3ادـ نظـر را

داشتند فه ترجمه دک نوع فار ادبی جداگانه محسو

میشود.
1. Wilhelm von Humbolt
2. Foucault
3. Quechua
4. Basque
5. Schleiermacher
)6. foreignising (verfremdend
)7. domesticating (verdeutschend
8. Levy
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بــه ور فلــی ،میــراث رمانتیســم در نلمــان را میتــوان در امتــداد دو خــ دنبــاک فــرد.
اول ـی مــورد بــه م الف هــا اساس ـی در قبــاک بــومیســاز ترجمــه وابســته اس ـ  .اگــر
بومیساز حما بر فرهنـم غالـ
میتواند بر حس

و متش صـی باشـد ،اصـرار نلمـانیهـا بـر بیگانـهسـاز

ملاحظة ننان در رعادـ

ـرد ددگـران،

اخلـاو بیـان گـردد ،زدـرا بـهجـا

ننان را با نغـوش بـاز پذدرفتنـد .بنـابراد  ،نظردـة ترجمـه میتوانـد بـه راهـی بـرا حفـظ و
حمادـــ

از تولیـــدات فرهنگـــی تبـــددا شـــود .در رمانتیســـم نلمـــان ،اخلـــاوگرادـــی در

بیگانــهســاز بــهخــوبی خــود را بــا تعــداد از روشــنفکران فرهنــمهــا غال ـ

ســازگار

نمود اس  .در فرانسـه ،تثفیـد بـر رو انتقـاک ضـرباهنم اصـلی ،بـرم ( )6330را بـه نقـد
فامــا عملکردهــا متنــی بــومیمحــور ســوو داد اســ
حالــ
درداف

و در انگلســتان میتــوان همــان

فکــر را در نقــد اولیــة ونــوتی ( )6331/6333در خصــوص سلاســ
فرد .در تمامی ادـ مضـامی  ،مباحـ

م تلـ

در ترجمــه

بـا تثفیـد حـوک تـث یر ترجمـهها بـر

زبانها و فرهنمها مقصد ددد میشود.
دومی میـراث رمانتیسـم در نلمـان بـه ور فلـی سـن

تفسـیر  6اسـ

ادـ مضــمون ددــد مــیشــود و در نن تثفیــد بــر رو ماهیـ
ترجمــه شــد اسـ  .بــهمحــآ ننک ـه شـ

فـه در سرتاسـر

مــت منبــو دـا نودســندة مــت

متوجــه وجــود دوگــانگی در ترجمــه گــردد،

بادد درک فند فـه بـیش از دـک را بـرا ترجمـه فـردن وجـود دارد و در نتیجـه ،وضـعی
مت منبو مشکاسـاز میشـود .هـیچ متنـی نمیتوانـد تمـامی ا لاعـات مـورد نیـاز را بـه ور
فاما ارائه دهد ،در نتیجـه تمـام متـون تـا حـدود در معـر
پ

سراک اد اس

فـه گونـه و تـا ـه انـداز شـ

تفسـیرها متفـاوت هسـتند.

میتوانـد مطمـ

باشـد فـه مـت

ترجمـــهشـــد را درک فـــرد اســـ  .ادـــ ســـراک ردشـــه در پدددارشناســـی 2دارد فـــه

1. hermeneutic
2. phenomenology

بررسی نقش گفتمانها فلسفی در فرندند رو به رشد ...

ساک پنجاهم

01

دانشـــمندانی ـــون هاســـرک ،6هادـــدگر ،2گـــادامر 9و ردکـــوئر 0نن را مطالعـــه و بررســـی
فرد اند.
اگر ــه مســائا فل ـی ترجمــه از دد ـد اد ـ متفک ـران دور نمانــد اس ـ  ،مــارتی هاد ـدگر
تنهــا فســی اســ

فــه از ترجمــه بــهعنوان زمینــها بــرا عرضــة فلســفه و شــادد تفکــر

اســتفاد فــرد اســ  .علاقــة خــاص او در ترجمــه نــهتنهــا بــه فثــرت تفاســیر 1معطــو
میشود ،بلکه شاما هستیشناسـی 1خـود زبـان نیـآ میشـود و بـه پاسـخ بـه ادـ سـراک فـه
ــرا زبانهــا زد ـاد وجــود دارد ،و بــهخصــوص بــه ارتبــا ،مفــرو

برابــر ب ـی زبــان

نلمانی و دونانی فلاسیک مربـو ،میشـود .در ادـ زمینـه ،هادـدگر بـههمـرا والتـر بنیـامی ،3
از نظردــة گسســته هولــدرلی  3اســتفاد فردنــد ف ـه در نلمــان رمانتیس ـ
شد بود .نظردة اساسی بنیـامی ادـ اسـ
معنــادی اســ
برداش ـ

همــان ــور فــه در ســن

بــه حاش ـیه رانــد

فـه عبـارت اولیـه در شـکا موجـود دارا تکثـر
فابالــا ،3فلســفة متفکــران دهــود فــه پادــة نن

عرفــانی از تــورات اس ـ  ،مع ـانی بــر اســاآ اعــداد نماد ـان شــد از خ ـ عبــر

تفسیر میفردند .بنابراد  ،وظیفة ترجمـه ادـ اسـ

فـه بـر رو شـکا اصـلی فـار فنـد تـا

بتوانـد معــانی پنهــانی را از نن اســت ران نمادـد .در مقالـة بنیـامی فـه در ســاک  6329بــا نــام
«وظیف ـة متــرجم» منتشــر شــد ،نظرد ـها بــا اد ـ مضــمون وجــود داش ـ
خود خـود دـک قطعـه از دـک مجموعـة بآرگتـر اسـ

ف ـه هــر زبــان بــه

و وظیفـة متـرجم ادـ اسـ

فـه

معانیا را فه به قسم ها م تلفی تقسیم شد اند ،به دکددگر ملحق فند.
در  6330ــائو 64خلاصــها از رودکــرد تفســیر را در نــد اصــا اساســی معرفــی
فرد .از ننجادی فه از دـک مـت درک عینـی واقعـی وجـود نـدارد هـیچ ترجمـها نمیتوانـد
1. Husserl
2. Heidegger
3. Gadamer
4. Ricoeur
5. plurality of interpretations
6. ontology
7. Walter Benjamin
8. fragmentary ideas of Holderlin
9. Kabbalistic tradition
10. Chau
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اصــا خــود را بــه ور فامــا نشــان دهــد و تمــام ترجمــهها نــاگآدر از ت یی ـر معنــا مــت
اصلی میباشند .علاو بر ادـ  ،پـ

از گـادامر ،تعصـبات غیـر قابـا اجتنـابی بـهوجـود نمـد

ف ـه میتوانــد در تمــام فرندنــدها ترجمــه تــث یر مثبت ـی داشــته باشــد .بــه بــاور ــائو ،اد ـ
رودکـرد فلـی باعـ

میشــود فـه متــرجم در فرندنــد ترجمــه متواضــوتر و مسـ ولی پذدرتر

باشـد تـا بـه خلـق فعالانـة ترجمـه فمـر همـ

ببنـدد و نــه ادنکـه بـردة تـوهم معادکســاز

گردد .برخی ادعا مـیفننـد فـه ادـ رودکـرد ممکـ اسـ

باعـ

تعـد متـرجم از اخلـاو

وفــادار دــا معادکســاز شــود .در ادنجــا ،بــهوضــوم مسـیرها فلاســفه بــه ور گســترد ا
از اصــوک نــوگرا تحلیــا زبانشناس ـی در ســدة بیســتم جــدا شــد اســ  .همــان ور فــه
اشار شـد ،رودکـرد تفسـیر نشـاندهند جنبـهها عـدم قطعیـ

در سـد بیسـتم اسـ

و

اصــوک نن در بس ـیار از رودکردهــا معاصــر نشــان داد اس ـ  ،بــه خصــوص در درد ـدا و
همچنــی در جنــبش مطالعــات ترجمــه توصــیفی فــه در نن معــانی واقوگرادانــه علــوم
تجربـی نشــاندهند ی ـ
جبهه ،نسبی

گســترد ا از فثــرت ش ـیو ها مترجم ـی م ـیباشــند .در هــر دو

فرهنگـی و تـارد ی از نظردـات بـرا تصـحیح دـا تفسـیر فامـا گرفتـه شـد

اسـ  .ادـ موضــوگیـر هــا م تلـ  ،ادـ نظردـه را رد فرد انــد فـه تنهــا دــک را بــرا
ارائة هر عنصر اصلی مفـرو

وجـود دارد .بـه علـاو  ،همگـی بـه دنبـاک فهـم ادـ موضـوع

هستند فه گونه و را دک ترجمه بادد به تبعی

از منبو اصلی انجام شود.

نظردـة ددگـر ترجمــه فـه بــهلحــا ردشــها بــا ددگــران متفــاوت بــود در ســاک  6313و
توس ـ فیلســو

فاوشــگر ،ودلــارد ف ـواد  6بــا انتشــار مقالــها بــا نــام «ترجمــه و معنــا»

معرفــی شــد .ف ـواد بــه اهمی ـ

بررس ـی اد ـ مس ـ له پرداخ ـ

میتواند با بـیش از دـک نظردـه شـرم داد شـود و ممکـ اسـ
بی دو نظرده وجود نداشته باشـد .سـرانجام ،سـن

2

ف ـه مجموعــها از داد هــا
راهـی بـرا تصـمیمگیر

تفسـیر بـهدنبـاک بـهفـارگیر شـیو هـا

اخلاقی ،هستیشـناختی دـا معـادکشـناختی بـرا حـا مشـکلات بـود .بـا ادـ حـاک ،فـواد
تحلیاگر سنتی و محافظـهفـار بـود فـه بـهدنبـاک جوا هـا منطقـی و فنـی بـا اسـتفاد از
1. Willard Quine
2. Translation and Meaning
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نظرات رفتارگرادی و دافت راهـی بـود فـه صـرفا منجـر بـه شـک و ترددـد میشـد .اسـتفادة
و از ترجمــه بــهوضــوم بــهعنوان دـــک تجربــه فکــر و تصــودر از اصــا فلـــی
معرف شناسی 6محسو

میشود.

ف ـواد «ترجم ـة بنی ـادد »2را ف ـه بــه موج ـ
مربو ــه وجــود نــدارد فــر
روزمر هیچگـا

نن ه ـیچ ارتبــا ،پیش ـی ب ـی فرهنمهــا

اســتدلاک خــود قــرار داد و اد ـ امــر را پــذدرف

ف ـه زنــدگی

نـی شـرادطی را فـراهم نمـیفنـد .تحلیـا فـواد درجـها از ا مینـان را

برا انواع م تلفی از گآار ها قائا میشـد ،امـا نتیجـه مـیگرفـ

فـه هـیچ ترجمـة معـی و

قطعیا وجود ندارد.
نکتــة جالــ

توجــه ادــ اســ

فــه فرضــیة عــدم قطعیــ  9فــواد  ،بــا بیانیــه رومــ

دافوبس مبنی بر ادنکـه «معنـا هـر نشـانة زبـانی ،ترجمـة نشـانهها جـادگآد نن اسـ »،
در دک جلد منتشر شـد .ادـ امـر را بـهعنوان تفسـیر اصـا نشـانهها معنـادی 0مینامنـد فـه
دــک رونــد ابــ

در ترجمــه میباشــد .نظردــة نشــانهها معنــادی بــه پیــرآ ،1متفکــر

نمردکــادی بــاز میگــردد فــه بــهعنوان دکــی از بنیــانگــآاران رودکــرد نشانهشــناختی در
ترجمــه محســو

میشــود .بــر بــق اصــا نشــانهشناسـی ،ترجمــه انتقــاک دــا بازتولیــد معنــا

نیســ  ،بلکــه ادجــاد خلاقانــه معناســ  .از همــان بــدو امــر ،نــی نظــر در بســیار از
گفتمانها پیـرآ و دافوبسـ فـه بـهدنبـاک فسـ

ا مینـان فکـر بودنـد ،وجـود داشـ .

بــا اد ـ حــاک ،در نن زمــان اصــا نشــانهشناس ـی ،بــهعنوان دــک نــوع پرافنــدگی و انحــرا
فکر و نه نزادانددشی شناخته میشد.
در ترجمــه و معنــا ،1ودـرادش گــونتر و گــونتر روتــر ،3در  6333مــا بــا ادـ فــر
سر و فار داردم فـه مشـکلات ترجمـه مربـو ،بـه معناشناسـی رسـمی اسـ
حجــم بالــادی از اصــوک منطقـی درمــانپــذدر هســتند .در ادـ بحـ

فلـی

فـه بـا تجـودآ

بــا میـآان تــث یر عوامــا

1. epistemological principle
2. radical translation
3. indeterminacy thesis
4. principle of semiosis
5. Peirce
6. Meaning and Translation
7. Guenther & Guenther-Reutter
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اجتمــاعی دـا متنـی ،خــوا معنــا در ذهـ شـ

دـا در فـاربرد اجتمــاعی باشــد و ماهی ـ

ترجمهپذدر دعنی مشـکلی فـه هرگـآ توسـ

رفـداران رمانتیسـم در نلمـان حـا نگرددـد،

سر و فار داردم .بهعنوان مثـاک ،مـا در ترجمـه اصـا فـاتآ 6را داردـم فـه بیـان مـیفنـد «هـر
گــآار ا میتوانــد توس ـ هــر زبــان بیع ـی بی ـان شــود ».گآار هــادی مشــابه را میتــوان در
ن ـــار فرگـــه ،)6330( 2تارســـکی )6330( 9و ســـرک )6313( 0دافـــ  .فـــاتآ ( ،6333ص.
 )243درســتی اد ـ اصــا را بــه رســمی
به ودژ با در نظر گـرفت

میشناســد امــا بــه محــدودد هــا عملک ـرد نن

ـوک جملـات حاصـا از ترجمـه اذعـان دارد .از ننجـادی فـه تمـام

ترجمــهها در دنیــا واقعــی در معــر

نــی محــدودد هادی هســتند ،فــاتآ بــه ور

فارنمد مشکا ترجمـهپـذدر را بـهسـم

حوز هـا اجتمـاعی دـا فاربردشناسـی بـه دور

از نگرانیها معناشناسی فلسفی در نن زمانه سوو داد.
در ترجمــه و معنــا همچنــی بــه تحلیــا گفتمــان ترجمــه بــهعنوان نــوعی از ســ
گآارشی دا نقاوقوک پرداختـه شـد اسـ  .بیـملـو 1در سـاک 6333بیـان داشـ

فـه متـرجم

به انجام عملـی حدواسـ گفتـار نقـاوقـوک و گفتـار غیـر مسـتقیم میپـردازد فـه ادـ نـوع
تحلی ـا از ترجمــه ،در واقــو تحلیل ـی بــه ش ـکا ســاخ

معــادک نرمــانی میباشــد .از ســو

ددگر ،هارت 1در سـاک  6334بـر ادـ بـاور بـود فـه متـرجم نمیتوانـد بـه ور همزمـان هـم
مرجــو خــود و هــم ارزش حقیق ـیاش را حفــظ فنــد .اد ـ بــدد معن ـی اس ـ
«اولی فلمه اد جمله سه حر

ف ـه جملــه

دارد» نمیتوانـد بـه درسـتی بـه ور فلمـهبـهفلمـه بـه زبـان

فرانســه انتقــاک دابــد ،زد ـرا در زبــان فرانســه اول ـی فلمــه دو حــر

دارد .البتــه راهبردهــادی

بــرا حــا مش ـکا فــوو وجــود دارد ،مثلــا میتــوان بــه اشــار بــه جمل ـة انگلیس ـی د ـا بــا
صــحب

فـردن در مــورد دو حــر

ادـ نــوع تنــاق

بــه جــا ســه حــر

پرداخـ  .بــرگ )6333( 3وجــود

را در گفتگــودی فـه در نن خواننــد در اشــار بــه ماهیـ

زبــان مرجــو و
1. Katz's principle
2. Frege
3. Tarski
4. Searle
5. Bigelow
6. Hart
7. Burge
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نیســـ  ،مفیـــد مـــیدانـــد .از ســـو ددگـــر ،از ددـــد

صــورتگراها ،صــورت ظــاهر تحلی ـا ،بــا نگــاهی از اد ـ موضــوع ف ـه را حاهــا واقع ـی
ترجمه در میـان جـادگآد هـا نظردـها ترسـیم شـد اند ،میتوانـد مسـائا مـت و انت ـا
را فاملا تح

شعاع قرار دهد.

فیلســوفان تحلیلـی بــه ور شــمگیر فارهــا برجســته و شــادان انجــام داد انــد .ننهــا
مشکلات واقعی را پیـدا نمـود  ،ننـان را واضـح تعردـ

فـرد سـا

ـار و هـادی بـرا

را حاهـــا موجـــود ارائـــه داد انـــد .در حقیقـــ  ،ننهـــا در خـــدم
پژوهشها مربو ،به ترجمه بود اند .بـا وجـود ادـ  ،ممکـ اسـ

جردـــان اصـــلی

پرسـید شـود فـه ـرا

بـهجـآ در برخـی از مـوارد اسـتثنا ار و هــا ارائـهشـد دارا حـداقا تـث یر و نفــوذ در
نظردهها ترجمه و بیشترد میآان نسی

و نارسادی در اد زمینه بود اند.

اوک ادنکه سـن ها پادنـدة بسـیار نـا یآ در فلسـفه تحلیلـی وجـود داشـته اسـ
نن از ترجمــه یــآ بــیش از دــک مــورد نزمادشــی نمیمانــد .بحــ

بــهموجــ

فـه

اساســی

مطــرم شــد توس ـ ف ـواد گــاهی مجــددا مطــرم گردد ـد در پژوهشهــا انســانشناس ـی
مـورد اسـتفاد قــرار گرفتـه اسـ

(فیلیاـا .)6333 ،6بــا ادـ حــاک ،بـهعنوان دــک اصـا فلـی

معرف ـ شناســی ،نتوانســته از نظراتــی همچــون اظهــار نظرهــا
قطعی ـ

امســکی مبنــی بــر عــدم

ترجمــه عبــور نماد ـد .همــان ور ف ـه ف ـاتآ ( ،6333ص )224 .بی ـان ف ـرد «اگــر دو

متــرجم ترجمــهها متفــاوتی از دــک جملــه دکســان ارائــه دهنــد و هــر دو ترجمــه بــه ور
دکسان قابا قبوک باشند ،ننگا ممکـ اسـ
اما در حقیق

هـیچ یـآ بـرا بحـ

ددگر ،در اد شراد هیچ بداه

فـه ننهـا ش صـا بـا دکـددگر م ـال

باشـند،

و جـدک در مـورد ننهـا وجـود نـدارد» .بـهعبـارت

امر وجود ندارد.

دوم ادنکه ،هر نـد انجـام پـژوهشهـا میتوانـد قطعـا مشـکلات دقیقـی را شـکا دهـد،
نمیتوانــد را حــاهــادی معتبــر بــرا ننهــا ارائــه دهــد .ادـ نــوع فلســفه ،در پادـان خــود را
بهعنوان زمینه پـژوهش ناحیـها نشـان داد فـه میتوانسـ

در برخـی مـوارد مـر ر بـود امـا

تمادلی به ورود بـه دنیـا عملگرادـی نـدارد .در ادـ نـوع فلسـفه ،اشـت اک بنیـادد بسـیار
1. Feleppa
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بــا عــدم قطعی ـ  ،بــهود ـژ در ف ـار دونالــد ددوددســون 6دد ـد میشــود ف ـه خــود میتوانــد
هماهنـم بـا گرادشهــا فلـی بــه اجتنـا

از مفروضــات هسـتیشناسـی باشـد .ددوددســون

در هنگــام دفــاع از فرض ـیها ف ـه انتســا

ارزشهــا حقیق ـی بــه گفت ـة ددگــر را جــدا از

ترجمـهپــذدر مفــرو

گفتــهها دانســته ،بــا صــراح

امــر ،بــه ور م ـر ر ترجمــه را در دــک بحـ

بــه ترجمــه اشــار فـرد اسـ  .ادـ

علیـه نســبی گرادــی بنی ـادد فرهنگـی قــرار

میدهد .بـه هـر حـاک ،در بالـاترد سـطوم فلسـفی ،ددوددسـون فـار نـدانی در خصـوص
ا بات میآان واقعـی ترجمـهپـذدر دـا ارائـة راهنمـادی در بررسـی ترجمـهها واقعـی انجـام
نمیدهد.
ســومی و بحران ـیتــرد مــورد در خصــوص بحث ـی ناســازگارانه اس ـ

ف ـه ب ـی جــان

ســرک و ژاک دردــدا بــی ســاکها 6339تــا  6333در گرفــ  .ســرک از وجــود معنــا
تح ـ اللفظی در راســتا باورهــا ددوددســون دفــاع میفــرد .از ســو ددگــر ،درد ـدا علی ـه
هــر زمینــه پادـدار معنــادی موجــود در راســتا نقــد «برتــرد مــدلوکها» 2فـه و در فرانســه
از اواخر دهة  6314تقبیح فـرد بـود ،منـاظر میفـرد .ادـ بحـ

نـهتنهـا در مـورد ترجمـه

بــود بلک ـه بــه می ـآان زد ـادتر بــه مســائا هنجارهــا فرهنگ ـی مشــترک و غیــر مشــترک و
عمــدتا در خصــوص نحــوة رفتــار در مباح ـ

دانشــگاهی م ـیپرداخ ـ

ف ـه نتیج ـة نن تنهــا

ترسیم خطی سطحی بی زبـان انگلیسـی و فلسـفه فرانسـه بـود .ادـ امـر در نظـام نموزشـی
انگلیسی زبان نیآ منـتج بـه ترسـیم خطـی بـی رودکردهـا زبـانشـناختی و ادبـی و مسـائا
مربــو ،بــه تفــاوت رودکــرد گرددــد .بعــد از ادــ بحــ  ،بســیار از دانشــمندان ادبــی
احساآ فردنـد فـه ددگـر نیـاز بـه خوانـدن متـونی بـا سـن ها تحلیلـی ندارنـد ،گـودی
فه سن هـا تحلیلـی مملـو از اشـتبا اسـ  .همچنـی  ،فیلسـوفان تحلیلـی بسـیار فمـی بـه
دردـدا اشــار میفردنــد ،گــودی فـه و فــرد فاقــد منطــق و در حاشـیه بــود .اگر ــه ادـ
بحـ

ارتبــا ی بــا ترجمــه نداشـ  ،اختلافــات موجــود باعـ

تـث یر ژر

بــررو اقتــدار

گفتمان فلسفی در نظردة ترجمه گرددد.
1. Donald Davidson
2. 'transcendental signifieds

ساک پنجاهم
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درددا در معرو ترد فـار اولیـهاش ،رودکـرد خـود مبنـی بـر نقـد جـدادی سـنتی شـکا
و معنــا را ارائــه نمــود .بــه ور مثــاک ،سوســور توانس ـ

دو ب ــش نشــانه را از رد ـق بی ـان

اســـتثنا بـــی تفـــاوت موجـــود میـــان نشـــانهها گفتـــار و نوشـــتار تـــدود و
ار و بنــد فنــد .از نظــر دردــدا ،تــوهم وجــود معنــا پادــدار تنهــا از ردــق نــی
اســتثنائاتی بــهوجــود میندــد .فــار ذهــ فعــاک ادــ اســ

فــه نن دســته از تفاوتهــا

ســرفو شــد را بــازگردانی فـرد  ،ننهــا را بــرا مقابلــه بــا س ـکون فعــاک فنــد .بــرا هــر
خواننــد ا ف ـه نظرد ـات ترجمــه را میخوانــد ،نقــدها نی ـآ نظرد ـه نشانهشناس ـی هســتند ف ـه
دارا معنــادی اب ـ

در تفس ـیر و بــاز تفس ـیر م ـیباش ـند .بــهعبــارت ددگــر ،نظرد ـه فل ـی در

مــورد ترجمــه اد ـ اس ـ

ف ـه در واقــو نــه بــهعنوان دــک فرندنــد انتقاکدهنــدة معنــا بلک ـه

بهعنوان ادجادفنندة معنا عما مینمادد.
 .۳بحث و بررسی

دکــی از مســائا عمــد در زمینــة ارتبــا ،بــی گفتمانهــا فلســفی و مطالعــات ترجمــه
نقــش فلســفه بــهعنوان زمینــهســاز اقتــدار در نظردــهپرداز ترجمــه میباشــد .در واقــو،
نظرد ـهپرداز در ترجمــه ،ــه توس ـ مترجمــان و ــه دانشــگاهیان ،بــهمرات ـ

ب ـیش از نن

ه فیلسوفان به ترجمه توجه جـد داشـتهانـد بـه گفتمـانهـا فلسـفی متکـی بـود اسـ .
در اد ـ رابط ـة نامتقــارن ،متــون دشــوار از رد ـق حوز هــا فلیتــر ،بــه دس ـ
میرسد .دکی از فرضیات ادـ اسـ

خواننــدگان

فـه فیلسـوفان همیشـه فـار را فـه انجـام میدهنـد بـا

نام خود انتشـار نمیدهنـد و ادـ در حـالی اسـ

فـه دکـی از ملآومـات اقتـدار ،مانـدگار

ولــانیمــدت اسـ  .بــهعنوان نمونــه ،از جـروم بــرا مــدت ولــانی بــهعنوان نمـاد اقتــدار
برا رفـ وفـادار بـه صـورت و معنـی نـام بـرد میشـود ،ـرا فـه او از هـر دو حالـ
ترجمــه ،دکــی بــرا متــون مقــدآ و ددگــر بــرا ددگــر متــون ،شمپوشـی فـرد .مــورد
مشــهودتر هــوراآ اس ـ

ف ـه در ف ـار مقتدرانــه خــود دعن ـی « »nec verbo verbumهــم از

گــرادش بــرا ترجمــه تح ـ اللفظی و هــم م ــال
بیشــتر مادـة شــگفتی اسـ

تعــالی ش صـیتی اسـ

نن بــه ور مک ـرر اســتفاد ف ـرد .ننچــه
فـه نظردـهپرداز ترجمــه بــرا

ن ـی

شاعران و مترجمـان مـذهبی تـا حـد فیلسـوفان مقتـدر گذشـتههـا دور قائـا اسـ  .نـی
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اهمالی را ممک اس
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تـا حـد بـه سـکوت نسـبی گفتمـان فلسـفی مناسـ

نسـب

داد .بـا

ادـ حــاک ،مــوارد مشــابه بــرا افــراد ماننــد ون هومبولـ  ،شــلادرماخر ،نیچــه ،6بنیـامی
و ســارتر 2بــهعنوان متفکــران ،مــذهبیون ،مترجمــان و نودســندگان ،و نــه صــرفا فلاســفه در
مفهــوم حرفــها نن رو داد .فرضــیهپــردازان ترجمــه معمولــا اجمــاع و انســجام ممکــ
مـیفننــد و در بسـیار از مــوارد ،اقتــدار در ترجمــه

موجـود در فلســفه را بــهراحتـی فــر

توس خود نظردهپردازان ترجمه ادجاد و انجام میشود.
معمولــا متفکـرد
مباحـ

یـ هــا م تلـ

بــه خــا ر موقعیـ

و منآلـ

خــود در محافــا و

ترجمــه مــورد توجــه و اشــار واقــو م ـیشــوند .بــه ور نمونــه ،میتــوان از لــارن

ونــوتی نظردــهپرداز نمردکــادی دــاد فــرد فــه الگوهــادی از لــودی
فرانســو را در ســاک  6331قــر

نلتوســر ،9مارفسیســ

گرفــ  .همچنــی  ،و بــه بــازگودی و حمادــ

شــلادرماخر در  6336پرداخــ  ،در ســاک  6332نســب

از

بــه نظردــات دردــدا و دومــ  0ادا

احتــرام ف ـرد ،در ســاک  6331نظرد ـات نیچــه و بنجــامی و بلــانچوت 1را دنبــاک نمــود و در
ساک  6333به ادعـا لسـرفا 1مبنـی بـر ادنکـه زبانشناسـی همیشـه واجـد ب شـی عـار از
هرگونــه نظرد ـه اس ـ  ،اشــار م ـیفنــد .ونــوتی نظرد ـة اخی ـر را بــه اســتدلاکها دلــوز 3و
گواتــار  3بــه نن دســته از «فرهنمهــا اقلیــ » 3گــر زد فــه بــه ور نرمــانی حاصــا
ترجمههادیاند فـه از بقادـا زبـانی بهـر میبرنـد .ادـ گونـه منـابو ،هر نـد ترغیـ فننـدة
بحـ
لعا

در مــورد ترجمــه هســتند ،گــاهی اوقــات در دام فلســفه مـیافتنــد و بــهدروغ رنــم و
جددد

بهخود میگیرند.

1. Nietzsche
2. Sartre
3. Louis Althusser
4. De Man
5. Blanchot
6. Lecercle
7. Deleuze
8. Guattari
'9. 'minority cultures
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نظردـة بقادـا زبـانی در میـان متفکـران مارفسیسـتی ماننـد لفـور دـا پچـوز

میشــود و در ادـ مــورد نقــد فـه بــر زبانشناسـی وارد اسـ

مانند زبانشناسی اجتمـاعی دـا زبانشناسـی توصـیفی متنـی ممکـ اسـ
تحولــات نــاتوان باشــد .مآد ـ

ادـ اسـ
در دردافـ

6

ف ـه
فامـا

عمــدة ونــوتی جمــو ب ـی زمینــهها سیاس ـی و اجتمــاعی و

ترجمــهها ادبــی در زبــان انگلیســی و ارتبــا ،تنگاتنــم و بــا مقولــه عمــاگرادــی و
عمــاگرادــان میباشــد .اگر ــه متــون اولیــة و را میتــوان بــهعنوان دفــاعی روشــنفکرانه
بــرا راهبردهــا بیگانــهســاز ترجمــها خوانــد ،در ســن ها تفســیر  ،ترجمــة و
به ور گسـترد ا مـورد حمادـ
شـ

ترجمـه روان و فصـیح قـرار میگیـرد .ممکـ اسـ

دـک

بــهدنبــاک تفک ـر فلســفة اعتقــاد و اصــولی نباشــد ،امــا بــه ور مــداوم در تعقی ـ

انجام فار ترجمه باشد .ونـوتی متـرجم ،همآمـان بـا دسـتکار موقعیـ
به توسعه و بس تفکـرات خـود شـد .بادـد توجـه داشـ
فاصــله گــرفت از زبــان مبــد تقود ـ

زبـان بیگانـه موفـق

فـه ادـ موقعیـ

خـاص بـهازا

میشــود .از اد ـ رو ،ونــوتی بــا اســتناد بــه نامهــا

نلمانی و فرانسـو و فـاهش ننهـا بـه نـد خـ دـا پـاراگرا  ،توانسـ
ننها را ساد فرد  ،اقتـدار ننهـا را هـداد

فنـد و بـه متـرجم محبـو

میـآان مشـارف

و مـورد علاقـه ننـان

تبددا گردد.
در ســاک  ،6330ننتــوان بــرم در فرانســه بــه رفــدار از مقولــة بیگانــهســاز بــا
بهــر گی ـر از برخ ـی نظرد ـهها گلچ ـی شــد از نلمــان رمانتیس ـ
و بــه ور نش ـکار منآل ـ
خصــوص موقعیــ
پـیم .)6333 ،برداشـ

ون هومبول ـ

پرداخ ـ  .در اد ـ امــر،

و شــلادرماخر را تــا حــد فلاســفه ترق ـی داد و در

متفکــران ددگــر نلمــانی همچــون هگــا 2ســکوت اختیــار فــرد (ر.ک.
بــرم از بیگانــهســاز بــهعنوان ســنتی فاملــا نلمــانی در برابــر ســن

فرانسو «زدبارودـان بـی وفـا» 9قـرار مـیگرفـ
نقطــهتلــاقی بــی دو ســن

و در ادـ بـی امتیـاز بـرم برخـودار از

بــود .بــرم توانســ

متــون خــود را بــا دفــاع از باورهــا

غیرخــود و نقــد عملکردهــا خودســتادند بــومیگــرا بــه برنامــها بنی ـادد و برانگیآنــدة
1. Pecheux
2. Hegel
3. belles infideles
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بــرا اخلاقیــات ترجمــه تبــددا نمادــد .ادــ فــار براســاآ دفــاع از م ادرتهــا و نقــد
شـیو ها نژادپرســتی متنـی انجــام گرفـ  .بــا دقـ
در برنامة و  ،میتوان بـه ن ـار تربیـ

در اصــطلاحات و مفـاهیم بــهفـار رفتــه

نموزنـدة بـرم در فلسـفه پـی بـرد .نـی سـنتی در

ا ــر ژان رنــه لــادمیراک )6333( 6ف ـه در نن توجــه دقیق ـی بــه تناقضــات ترجمــه و نمــوزش
مبــذوک گردد ـد و نیــآ در ا ــر نلکس ـی
ورا محدودد ها ترجمه محسو
بادد دانس

نــوآ )2446( 2ف ـه بس ـ برنامــه اخلــاقی بــرم

میشود ،مشاهد میگردد.

بسـیار از منـابو مـرتب بـه تفـاوتهـا میـان فرهنـمهـا بـه ور فامـا در

دســـترآ نیســـتند .نلفـــرد هـــرش ،9ودراســـتار مجموعـــة

Llbersetzung and

Dekonstruktionدر ســاک  6333بــا ترجمــة مقالــها از مقالــهها ن ســتی دردــدا نغــاز
مــیفنــد فــه در نن و از مفهــوم ترجمــه بــرا درک نقــش فلســفه در حــوزة نمــوزش
دانشــگاهی بهــر گرفتــه بــود .بــا ادـ حــاک ،ساختارشــکنی فـم و بـیش بــه همــان صــورتی
اس

فه میتوان از والتر بنیامی بـه عاردـه گرفـ ؛ دعنـی بـهنحـو فـه تفکـرات فرانسـه در

مــورد ترجمــه از ردش ـة نلمــانی گرفتــه شــد اس ـ  .در اد ـ مــورد ،اقتــدار تفک ـر فلســفی
بیگانه دادنور دـک «اصـا فرامـوش شـد » 0میباشـد فـه نن قـدر خـو

اسـ

فـه مـردم نن

را در تمام وک زندگی در فشور خود حفظ مینمادند.
بنــابر ننچــه در بالــا اشــار شــد اقتــدار فلســفه میتوانــد بــه خلــق خواننــدگان ممتــاز
بینجامــد ف ـه از رد ـق ننهــا ســن ها م ــال

و در ع ـی حــاک منســجم در نظرد ـهپرداز

ترجمــه ارائــه گــردد .در بس ـیار مــوارد ،نظرد ـهپردازان ترجمــه بیشــتر تماد ـا دارنــد ف ـه از
دک سـن

پیـرو فننـد و نسـب

دــک مقال ـة نظــر خــو

بـه ددگـر سـن ها توجـه نـدانی ندارنـد .بـه ور مثـاک،

در خصــوص گآدنــهها غیــر مضــاع

ف ـه درگی ـر گفتگوهــا

ترجمــه میباشــد صــرفا بــا اشــار بــه نــامهــا بــرم و ونــوتی بــه تمــام ســن ها ادب ـی
فرانسهنمردکادی اشار دارد.
1. Jean-Rene Ladmiral
2. Alexis Nouss
3. Alfred Hirsch
4. forgotten code
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در زبان نلمانی وضعیتی مشـابه بـا ادـ امـر در زمـان توسـعة نظردـة عمـا ترجمـها  6و
نظردــة هدفمنــد  2در فشــور نلمــان رو داد .هــولآ مانتــار  ،ددــدگا اولیــه را از ون
رادـــ  9عاردـــه گرفـــ

و نن را بـــا افـــآودن ددـــدگا ها مبســـو ،در مـــورد عمـــا و

فــارفردگرادی انســانشناســی اجتمــاعی فــه از ون هومبولــ

و مالینوفســکی گرفتــه شــد

بودند ،معرفی فـرد .از رفـی ،نظـر اساسـی ورمیـر ادـ بـود فـه ترجمـة عملـی بـهمنظـور
دســتیابی بــه هــدفی خــاص اس ـ  .اد ـ هــد

بس ـیار مت ی ـر بــود  ،ممک ـ اس ـ

مســتلآم

معادکدابی زبـان مبـد باشـد .در حـالی فـه هـولآ مانتـار بـر پیچیـدگی تعاملـات اجتمـاعی
تثفیـد داشـته بـر حالـات بسـیار م تلـ

عمـا ترجمـه و نقـش متـرجم بـهعنوان فارشــناآ

خبــر تمرف ـآ م ـیفنــد ،ورمی ـر توجــه بیشــتر بــر نقــش و التــآام مشــتر و اولود ـ هــا
مفهومی مـرتب دارد .بـا ادـ تفاسـیر ،علـیرغـم اسـتفاد از اصـطلاحات نسـبتا پیچیـد  ،هـر
دو ادعا میفنند فه اهمیـ
خــود بی ـانگر نن اس ـ

نقـش مـت مبـد را نـدان بـاور ندارنـد (ورمیـر )6333 ،و ادـ

ف ـه عوامــا تعیــی فننــدة بس ـیار ددگــر در ف ـار مترجمــان دخال ـ

دارند .با تحقیقات بـهعمـانمـد دربـارة زبـان نلمـانی ،ادـ نتیجـه حاصـا شـد فـه گروهـی
متفقالقوک از نظردـهپردازان تشـکیا شـود فـه تصـاودر از انقلـا

نظـر را بـه هـم مـرتب

نمادند .با وجود ادـ  ،ادـدة نظردـة عمـا ،بـههـیچ وجـه تنهـا شـکا انحصـار نظردـة فلـی
ترجمــه بــاقی نمیمانــد .مفهــوم عمــا هــد محــور از زمــان فانـ  0از زبــانی فلســفی بهــر
بــرد و بــه ور متــداوک در رودکردهــا مطالعــات اجتمــاعی وجــود داشــته اســ  .ادــ
مفهــوم میتوانــد هماننــد زبــان نلمــانی منجــر بــه تثفیــد بــر رو اهــدا  ،تــوانش و نظرد ـة
ت صــ

شــود ،در عــی حــاک دارا جادگــا هــادی در فاربردشناســی زبــانی ،نظردــة

سیستمی و روشهـا جددـد مشـاهدات تجربـی میباشـد .زمینـهها اخیـر فراتـر از نظردـة
هد

توسعه دافتـهانـد ،امـا بـهنحـو فـه در توافـق اساسـی بـا اصـوک سـازندة خـود بـاقی

ماند باشند.
1. translational action theory
2. skopos theory
3. von Wright
4. Kant
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با ذفر اد نکته ،جـا تعجـ

نیسـ
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فـه دـک نظردـة عمـا از نـوع شـناختیتـر توسـ

واتآلاودــک )6313( 6و همک ـاران در حــوزة فاربردشناس ـی د ـا حت ـی توس ـ وارلــا)6332( 2
در زمینة اخلاو بـهعنوان جـادگآد نظردـهپرداز عمـا ترجمـه نمادـان شـود .بـه ور مثـاک،
مناسلی و پونآو )2446( 9از تناقضـی شـبیه بـه ادـ واقعیـ

نغـاز فردنـد فـه ترجمـه بسـته

بــه ددــد لحظــها مشــاهد گــر نــوعی معادکســاز دــا عــدم معادکســاز از زبــان مبــد
میباشــد .نــی روابطــی را میتــوان بــا اســتفاد از منطــق فــاز ترســیم فــرد (گرنــ ،0
 .)6333یــآ فــه مادــة تعجــ

اســ

ادنکــه اصــا نظردــة عمــا در ترجمــه ،هر نــد

بــهلحــا اجتمــاعی ،رداض ـی و روانشــناختی بس ـ دافتــه باشــد ،در فلســفة تحلیل ـی دعن ـی
سن ها ودـتگ اشـتاد و فـواد  1قـرار مـیگیـرد .بـه سـ

ددگـر ،فلسـفها فـه در نن

حــداقا بادــد نــام دکــی از پیشــگامان نن دعنــی ونرادــ  )6331( 1و واتآلاودــک)6313( 3
ذفر شد باشد.
حــاک ادــ پرســش مطــرم میشــود فــه ندــا علاقــه بــه نظردــة عمــا نشــانة نگــاهی
ددرهنگــاهی نســب

بــه فلســفه تحلیل ـی اس ـ ؟ بــهنظــر میرســد ف ـه نظرد ـهپردازان ترجمــه

بیشـتر در مــورد ب ــشهــا گفتمــانهــا فلســفی اهمیـ
بــهمنظــور مشــروعی

قائــا بودنــد و ادـ امــر نــهتنهــا

ب ش ـیدن بــه رودکردهــا تحلیل ـی نظــاممنــد ،بلک ـه بــهعنوان تلاش ـی

بـرا حــا مشـکلاتی فـه تــا مـدت زدـاد لادنحـا بــاقی مانــد بودنـد بــهشـمار مـیرفـ .
بهعنوان مثـاک ،انـدرو سـترم بـا رجـوع بـه ونرادـ  ،بـه شـاخة فاربردشناسـی پرسـش و
پاســخ فلســفی اشــار دارد تــا مفــاهیم «هنجارهــا» را تعردـ
بیـــان فنـــد .همـــی

و فاربردهــا اخلــاقی ننهــا را

ـــور ،ســـترم ( )6333مـــوارد زدـــاد را از فـــارک پـــوپر 3بـــرا

روش ساز بیشتر مفاهیم و دـا انطبـاو بـا ادـد ها خـاص بـه عاردـه گرفتـه اسـ  .بـه ور
1. Watzlawick
2. Varela
3. Monacelli & Punzo
4. Grant
5. Wittgenstein & Quine
6. von Wright
7. Watzlawick
8. Karl Popper
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مثاک ،پوپر در زمینة اخلاو مشـاهد فـرد بـود فـه مـردم یآهـا بـد را بیشـتر از یآهـا
خو

قبوک دارند ،بنـابراد

سـترم پیشـنهاد مـیفنـد فـه ترجمـه بادـد تـا حـدود دارا

«جنبــهها اخلــاقی غی ـر مثب ـ » 6مشــابهی باشــد ف ـه بــر اســاآ اجتنــا

از ســو تفاهمهــا

بود و بهدنباک دافت معادلی نرمانی و فاما نباشد.
مطالعــات محققــان ددگــر ماننــد نرنــود ل ـادگوآ )2446( 2بــر رو ن ــار بــابر ،9مارســا
و لودنــاآ 1مرد ـد نن اس ـ

0

ف ـه میتــوان از گفتمــان فلســفی بــهعنوان وس ـیلها بــرا حــا

مشکلات استفاد فرد .نکتـة ددگـر در خصـوص افـراد فووالـذفر نن بـود فـه هـیچفـدام بـه
ــوک و تفصـیا بــه بحـ

در مــورد ترجمــه نمیپرداختنــد ،بلکـه همگـی ننــان ادـ نظــر را

بس دادند فه مترجم بادد به ارتبـا ،انسـانی فکـر فنـد .بـه ور مثـاک ،در حـالی فـه مـارتی
بــابر ،ضــمائر «م ـ » و «تــو» را در گفتمــانهــا اخلــاقی معتبرتــر از ضــمیر ســوم شــ
دانسته ،لادگوآ پیشنهاد مـیفنـد فـه متـرجم اخلـاومـدار بادـد هـم مـت و هـم خواننـد را
بــهعنوان دوم ش ـ

در نظــر بگی ـرد .هم ـی

ضــمادر ش صـی ددگــر (غیـر از اوک شـ

ــور ،هر نــد امانوئــا لودنــاآ ب ـهفــارگیر
مفــرد) را نمــاد از التــآام اخلــاقی میشناســد،

لیگوآ پیشنهاد میفند فـه متـرجم بـهدنبـاک ادجـاد رابطـه اخلـاقی مناسـبی بـا ـر
(دعنــی مــت  ،نودســند  ،خواننــد ) باشــد و تنهــا نگــران رعادــ

ددگـر

وظیفهشناســی در فــار

حرفها خود باشد .ملبـی )6331( 1بـه همـی منـواک ،تلـاش فـرد تـا نقطـه نظـرات لودنـاآ
در خصــوص تثفیــد بــر غیـر خــود و تقــدم بــر ددگــران را در حــوز عمــومی فنــاور زبــان
اعماک فنـد .در تمـام ادـ مـوارد ،گفتمـان فلسـفی بـدون نن فـه را حلـی سـاد بـه تمـامی
مشکلات مطالعات ترجمـه ارائـه نمادـد بـهعنوان منبعـی انگیآشـی بـرا تعیـی شـباه ها و
د ـا وس ـیلها ضــرور بــرا تعیــی درســتی و صــح

اصــطلاحات ،مــورد اســتفاد قــرار

گرفته اس .
1. negative ethics
2. Arnaud Laygues
3. Buber
4. Marcel
5. Levinas
6. Melby
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نظردة ترجمه در دهـه  6334بـه ور فآادنـد ا نگـران مسـائا اخلـاقی بـود .ادـ امـر تـا
حدود  ،وافنشی در برابر مفـاهیم سـنتی ماننـد وفـادار  6و تعـادک 2بـهشـمار مـیرفـ

فـه

در ســدة بیســتم بــدون زمینــة مفهــومی رهــا شــد بودنــد .در عــی حــاک ،پاســ ی بــه
ترغی ـ

تجربــهگرادی بــود ف ـه باع ـ

و ادجــاد انگیــآة زد ـاد بــرا ب ــشهــا م تل ـ

مطالعــات ترجمــه در دهــة  6334گرددــد بــود .در واقــو ،مســ لة تعــادک بــه حقیقتــی
جدانشــدنی از تمــامی ترجمــهها بــرا مطالعــات توصــیفی ترجمــه تبــددا شــد بــود .از
بیـانفننـدة وظیفـة

سو ددگر ،به لحا مفهـومی نن قـدر بسـ دافتـه بـود فـه نمیتوانسـ
مترجم در اد زمینه از ترجمـه باشـد و لـذا وظیفـة پژوهشـگر تنهـا توصـی

انـواع م تلـ

نن ،و نی ـآ هنجارهــا 9و قــوانی احتمــالی بــود .از ددــد پــیم ( )6331تعــادک ی ـآ فراتــر از
دــک «مــورد خــاص» 0و محــدود بــرا نظرد ـة هدفمنــد ف ـه در پ ـی هــداد
رهنمودهــا حرفــها جــادگآد بــود ،محســو

مترجمــان بــا

نمیشــد .در خصــوص رودکردهــا

ساختارزدا و پسامدرن هـم ،مفـاهیمی ماننـد تعـادک و وفـادار  ،توهمـاتی بودنـد فـه از ددـد
سنتی ضرور بهنظـر مـیرسـیدند ولـی قـادر بـه ارائـة هـیچگونـه رهنمـود نبودنـد .بـرا
مثـــاک ،باربـــارا جانســـون

1

( )6331عقیـــد داشـــ

فـــه «فـــر

وفـــادار از ددـــد

فلســفی»میتوانــد بســان دــک زون فرد ـ خــورد در نظــر گرفتــه شــود .از اد ـ رو ،فقــدان
وفــادار  ،ش ـکافی ادجــاد م ـیف ـرد ف ـه بازگش ـ

بــه مســائا بنی ـاد اخلــاقی را بــر اســاآ

بافتــار رواب ـ انســانی و نــه ه ـیچگونــه عملکــرد تجربــهگرا میســر م ـینمــود .از نظــر پــیم
( )2446ادـ بازگشـ

بــه اخلاقیـات همــرا بــا بــذک توجــه ودـژ بــه مقولـة تفسـیر فلــام و

گفتگو همرا بـود فـه در نن اهمیـ

بیشـتر بـه ور بیعـی بـه افـراد و نـه متـون داد شـد

اس .

1. fidelity
2. equivalence
3. norms
4. special case
5. Barbara Johnson

بررسی نقش گفتمانها فلسفی در فرندند رو به رشد ...

ساک پنجاهم

13

 .4نتیجهگیری

در حــاک حاضــر ،مســائا عمــد ا در روابـ بـی فلســفه و ترجمــه مشــهود اسـ  .هــر
جــادی فــه اقتــدار فلســفه وجــود داشــته باشــد ،نظردــهپردازان ترجمــه بــهعنوان حــامی و
پشتیبان ظاهر مـیشـوند .از ـر

ددگـر ،در جـادی فـه اقتـدار فلسـفه وجـود نـدارد ،ماننـد

مطالعــات ترجمــة توصــیفی دــا زبانشناســی پیکــر ا فــه بــهنــدرت فراتــر از مفــاهیم
نــوگرادیعلم ـی هســتند ،تمادــا خاصــی بــه تجربــهگرادــی وجــود دارد .بادــد دانس ـ

فــه

جدافردن گفتمانها فلسـفی فمـک نـدانی در ادـ زمینـه بـه مـا نمـینمادـد ،زدـرا نیمـی
از جهــان تظــاهر بــه دانســت اشــتباهات نیمـة ددگــر مـیفننــد فـه نتیجـة نن نــهتنهــا فقــدان
گفتگــو بلک ـه ســو تفاهمهــا جــد اس ـ  .در اد ـ می ـان ،برخ ـی خطاهــا تثس ـ بار در
زمینــة پژوهشهــا زبانشــناختی رو میدهــد .بــهعنوان نمونــه ،نظردــهپردازانی دافــ
میشــوند فــه بــهدلادــا تفاوتهــا فرهنگــی برخلــا
مینهند و مقالـات بسـیار انـدفی دافـ
صــح

راهکارهــا فلــامی گــراد

میشـوند فـه در ننـان از راهکارهـا گـراد

قــدم
بـرا

عمــا مترجمــان اســتفاد شــد باشــد ،گــودیفــه ادــ راهکارهــا صــرفا بــهعنوان

قــوانینی بــرا نوشــتار متــون خــو
ناددد انگاشت اهمیـ

قلمــداد میشــوند .همی

راهکارهـا گـراد

ــور ،برخـی نظردـهپردازان بــا

دـا نقـآ ادـ راهکارهـا ،از ننـان شـمپوشـی

فــرد و متحمــا ضــرر بآرگـی میشــوند .بیشـک گــراد

در درون ســن ها تحلیلـی بــه

دنباک یآ شبیه به دقی معنادی بود ،امـا تنهـا یـآ فـه پیـدا فـرد ادـ بـود فـه مـردم بـا
نقآ قوانی  ،معانی مـورد نظـر را ادجـاد مـیفننـد .بادـد دانسـ

راهکارهـا قـوانی نیسـتند،

بلکه در واقـو ابتکـاراتی عملـی هسـتند فـه مـا بـهمنظـور برقـرار ارتبـا ،از ننهـا اسـتفاد
میفنیم؛ لـذا نقـآ قـوانی ممکـ اسـ
اد امر ممک اس

بـه تفاوتهـا ظردـ

و حسـاآ منجـر شـود و

سرن ی از باورها مردم دربارة ترجمه درندند به ما دهد.

دکــی از معــدود نظردــهپردازانی فــه بــه ســن ها تحلیلــی و شــالود ها تفســیر -
ســاختارزدا اشــار داشــ

ننــدرو بنیــامی  6بــود فــه در ســاک  6333فتــابی تحــ

عنــوان

1. Andrew Benjamin
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فلسـفه 6نوشـ

شمارة دوم

و در نن ماننـد بسـیار از ددگـر محققـان ،مـدعی شـد فـه

هـیچ پادـة فلســفی بــرا ترجمــه وجــود نــدارد .بنیـامی ( ،6333ص )31 .ماننــد بسـیار از
صــاح نظران معتقــد بــود فـه «بــهجــا تثفیــد بــر رو معــانی و فسـ

ا مینــان از ننهــا،

بادـد تثفیــد بــر رو مــت و زبــان باشــد» .و تلــاش فـرد ــار وبی تعردـ

فنــد فـه بــر

اساآ نن قادر به شـرم ادـ مسـ له باشـد فـه ـه ب شـی در زبـان ترجمـه میشـود دـا در
ــار و

ترجمــه خلــق میشــود و ادـ

را بــر حسـ

زبــان تعــاملی نقــا فــرد« :از همــان

ابتــدا زمین ـة برخــورد 2وجــود داشــته ف ـه اد ـ زمین ـة برخــورد بــه ترجمــه بس ـ داد ش ـد
اس » (بنیامی ( ،6333ص .)643 .ادـ نـوع اسـتدلاک میتوانـد نشـاندهنـدة راهـی بـه جلـو
باشــد ،بــهخصــوص اگــر بتــوان برخــورد را بــر حســ
نمــود .نکتــة مهــم ادــ اســ

همکــار ن وفلاســیک بــازتعرد

فــه مــا قــدم فراتــر از نقــدها و توهمــات نســان بگــذاردم.

زمینهها برخورد (دا همکـار ) بـه موقعیـ هـا تبـددا نظردـاتی ـون وفـادار  ،تعـادک،
ترجمــهپــذدر  ،خصوصــیات نامشــهود و اخلــاو حرفــها  ،بــه نقــشهــا عملکــرد
ســازماندافتــه در مـیندنــد .در واقــو ،ادـ نقــشهــا را میتــوان از ردـق ســن ها تحلیلـی
درک فرد فه بهنوعی ممک اس

پسامدرن محسو

گردد.

دکــی ددگــر از مشــکلات مربــو ،بــه نقــش و مســ ولی

شــ

متــرجم میباشــد.

امــان )6330(9ادعــا مــیفــرد فــه مطالعــات ترجمــه از ردــق بســ مقولــهها تعــادک و
تقسیمات دوگانـه سـعی در حـذ
علم ـی عمومی ـ
حذ

فردگرادـی دارد .مـا ممکـ اسـ

فراتـر رودـم :اگـر هـر

داشــته باشــد ،هــر نــوع مطالع ـة علم ـی ترجمــه باد ـد فاملــا فردگرادــی را

فند .اگر نی باشـد ،حـاک ادـ سـراک پـیش میندـد فـه ندـا تنهـا گآدنـه اسـتفاد از

فلسفه اس

فـه تحمیـا ت ـور را تقبـیح فـرد در نتیجـه بـه افـراد نزاد عمـا ظـاهر در

تصمیمگیر هـا فـرد خـود مـیدهـد؟ بـهنظـر مـیرسـد فـه ادـ وضـعی

مـانعی بـرا

درک مجهولات فاربرد باشد.

1. Translation and the Nature of Philosophy
2. the site of conflict
3. Ammann

ساک پنجاهم
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در ادنجــا نــدد را حــا ذفــر شــد اســ  .دکــی از را حاهــادی فــه ســترم
( )6333معرفــی فــرد اد ـ اس ـ

ف ـه مطالعــات ترجمــه باد ـد مســتقیما بــه متــرجم بگود ـد

ــهفارفنــد :ادــ فــار را میتــوان از ردــق انجــام تحقیقــات علمــیتجربــی انجــام شــود
دـا

بهمنظور پیشبینی ابنکه ـه اتفـاقی مـی افتـد اگـر متـرجم دکـی از گآدنـههـا الـ ،

ن را باــذدرد .دکــی ددگــر از را حاهــا ممک ـ  ،اســتفاد از گفتمــان جامعــهشناس ـی بــرا
متــرجم اس ـ

درک فردد ـ

ف ـه بــه ور دائــم منــو ،بــه رواب ـ اجتمــاعی ،بــدون محــدود

شــدن بــدانها میباشــد .در ادنجــا ممک ـ اس ـ
فــرد انت ــا

فلمــه «عــادتوار » 2ف ـه بوردد ـو 9مطــرم

شــود و ســعی شــود نن را بــا مفهــوم هنجارهــا موجــود در ترجمــه فــه

توس تور ارائه شد بود ،سـازگار فنـد .در عـی حـاک ،ممکـ اسـ
بورددــو را مبن ـی بــر اد ـ ف ـه علــوم انســانی عمومی ـ
مشــارف

برخـی افـراد نظردـة

ندارنــد بلک ـه بــر اســاآ ارتبا ــات

نظردــهپردازان و عمــاگرادــان قــرار دارنــد ،مــورد پــذدرش قــرار دهنــد .از ادــ

ددــدگا  ،در علــوم انســانی جنبــة فرددــ

شــمگیر وجــود دارد فــه در نهادــ

میشود اقتـدار فلسـفی راهـی را پـیش پـا تفکـرات اجتمـاعی بـهنفـو موقعیـ

باعــ

افـراد قـرار

دهد .نظردـهپردازان ترجمـه ،بـهعنوان واسـطها بـی گفتمـانهـا فلسـفی و شـیوة ترجمـه
عمــا م ـیفننــد و بــه ور فعالانــه درگی ـر گفتگوهــا پیوســتها هســتند فـه باد ـد از هــر دو
ر

فرا گرفتـه شـود .در ادـ راسـتا ،مشـکا مطالعـات ترجمـه تنهـا خوانـدن زدـاد فلسـفه

نیس  ،بلکه عط

توجه ودژ به فار ،فلام و عما مترجم اس .

در مجمــوع ،ننچــه فــه از مطال ـ

اشــار شــدة فــوو میتــوان دردافــ

اد ـ اس ـ

فــه

گفتمانها فلسفی حداقا از سه ردق به مطالعات ترجمه مرتب میشوند:
 .6فیلســوفان رشــتهها م تلــ

از ترجمــه بــهعنوان مطالعــة مــورد دــا اســتعار ا

برا شرم مسائا مربو ،به برنامهها فلیتر استفاد فرد اند؛
 .2نظردــهپردازان و عملگرادــان ترجمــه همــوار بــه گفتمــانهــا فلســفی بــهعنوان
حامی و پشتیبان نظردات خود نگا فرد اند؛
1. Chesterman
2. habitus
3. Bourdieu
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 .9فیلســوفان ،دانشــمندان و مترجمــان دربــارة ترجم ـة گفتمــانهــا فلســفی ب ـه ارائ ـة
تفسیر و اظهار نظر پرداختهاند.
از سو ددگر ،بـه ماهیـ
مســائا نگردس ـ

امـر ترجمـه میتـوان بـهعنوان نـوعی فعالیـ

در جهـ

حـا

ف ـه در نن دــک عنصــر در زبــان مبــد ب ـا دــک د ـا نــد عنصــر در زبــان

مقصــد ارائــه میشــود .اگــر متــرجم تنهــا دــک گآدنــه بــرا ترجمــه در دس ـ

داشــته باشــد

یآ برا گفت وجـود نـدارد و بـه هـیچ نـوع فلسـفها احتیـان نیسـ  .از ـر
هنگــامی فـه متــرجم دو دـا ســه گآدنــه در دسـ

ددگـر،

داشــته باشــد ننگــا ترجمــه ارزش بحـ

توســ مترجمــان نظردــهپرداز را پیــدا مــیفنــد .بــههمی ترتی  ،زمــانی فــه گآدنــهها
باشـد و هـیچ نظردـة مش صـی در رابطـه بـا گـونگی فـاهش پیچیـدگی

متعدد در دس

مت وجود نداشته باشد ،زمینـها بـرا

ـرم و بررسـی بح هـا مـرتب بـا گفتمـانهـا

فلســفی بــهوجــود میندــد .ادــ امــر را میتــوان در بیشــتر نظردــهها و روشهــا مــرتب
مشاهد فرد.
نکتة مهم ددگر فـه نبادـد از نظـر دور داشـ

ادـ اسـ

فـه گفتمـانهـا فلسـفی ،بـا

توجــه بــه اد ـ مس ـ له ف ـه نــدد گآدنــه در رابطــه بــا ننهــا در دســترآ اس ـ  ،تماد ـا
شددد بـه بـازنگر و تجددـد نظـر دارنـد .تـدود فلمـات مناسـ
جــآ وظــاد

فلســفه اسـ  .از ســو ددگــر ،دکــی از وظــاد

بـا فلمـات جـادگآد

مطالعــات ترجمــه انطبــاو و

ــرم فلمــات میباشــد .بــدد ترتیــ  ،ادنکــه ــه نــوع گفتمــانهــا فلســفی از دســ
رفتهانــد ،جآئــی از منطــق موجــود در فعالی هــا روزمــر اســ

فــه باعــ

میشــود

مترجمــان دائمــا ســعی در ف ـاهش پیچی ـدگی مــت داشــته باشــند .بــرا انجــام اد ـ ف ـار و
حفظ تعادک فلـی بادـد دـاد بگیـردم فـه گونـه در سیسـتمها ادرافـی عظـیم ،از پـادی بـه
بالا دعنی از سـم

عملکردهـا واقعـی و نـه از بالـا بـه پـادی دعنـی از سـم

سیسـتمهـا

مفهومی فکر فنیم.
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