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  چکیده
و کتاب بر اساس دیـدگاه  هاي د  چندان مرور شباهت نه هدف از این بررسی تطبیقی

تـر درآمـدي اسـت بـر نـوعی رویکـرد        بـل بـیش  ، و پیشاتحلیلیِ معمول   توصیفی
 قرن اخیر از آثـار پسـامدرن در کشـور مـا       هایی که در ربع  ترجمه شناسانه به  آسیب

 )réception(هاي مدرن دریافـت    خبري از نظریه  بی منشأ پژوهش نه. اند  انجام گرفته
غفلت از دیدگاه  نه. نقش معمارگونۀ خواننده در ساخت متن توجهی به  نه بی، است

والتر بنیامین در خصوص سترون بودن ارجـاع بـه مخاطـب در بررسـی جایگـاه و      
مربوط  فلسفیـ  ادبی هاي  نظریه با بیگانگی نه نیز، اي از آثار  ارزش یک اثر یا مجموعه

از افالطـون تـا مـوریس    ، ییگریزي نوشتار که اندیشـۀ اروپـا    به سکوت و مخاطب
شان چیـزي    ها کوشیده است و ماحصل نهایی  هر بار به طریقی در تبیین آن، بالنشو

اي کـه بـارت     خواننـده  ناظر بر مـرگ ، بارتی   پیشاپیش ضد یجز دیدگاه نتواند بود
در عـین بـاور بـه همـۀ     ، جستار حاضـر . دانست  تولد او را در گرو مرگ مؤلف می

در شرایط  ،ها  برترین اندیشه شمارد که  بند می  خود را به این اصل پاي، هاي باال  نگره
ناکارآمد جلوه کنند و باید بـا توجـه    سره ممکن است ناکافی یا حتی یک ،مشخص

هاي آلمـانی    نظریه. یا موقتاً معلق گردند و به نیازهاي روز مورد بازنگري قرار گیرند
نیز از این مین ویتز و بنیا  پان، شالیرماخر، تهبا نمایندگانی چون گو مربوط به ترجمه

 منزلـۀ   به، خویشـ  زبانـ  درـ  بیگانهـ  عنصرـ  کردنـ  انداز  طنین :امر مستثنی نیستند
هاي فرانسويِ قائـل    پیشاپیش از نگره مثابۀ اصلی که  و به ها  فصل مشترك این نظریه

رهاي مناسـب و متناسـب بـا    همواره نیازمنـد تفسـی  ، دهد  به سکوت ادبیات خبر می
یابی بـه چنـین تفسـیرهایی      نقد حاضر در آرزوي دست. است مکانِ ترجمهـ  زمان
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اي   هیچ داعیه و روش خود ،کمیت ،با توجه به موضوع این نقد، در عین حال. است
و  ،آمـاري ، هاي تاریخی  تواند داشته باشد مگر اشاره به ضرورت برخی بررسی  نمی

هایی کـه    و ارائۀ فرضیه رابطه با استقبال ایرانیان از آثار پسامدرن شناختی در  مخاطب
باري نقـد اسـتوار بـر    . ها اثبات شود  شان باید از طریق همین بررسی  صحت و سقم

نـوعی نوسـان   ، نشده همواره محکوم است به نـوعی تعلیـق   اثباتهاي هنوز   فرضیه
اطمینانیِ ابدي نسـبت بـه ارزش و     و البته محکوم به تردید و بی. میان حال و آینده

کم دو معنـا از معـانی متعـدد      شاید دست، اما، آن نوسان و این تردید. فایدة خویش
فقط از بلنـدپروازي او بـراي    بحرانی که در ذات نقد ثبت است و نه: باشند» بحران«
زایـد کـه خـود او را      اي مـی   بل نیز از بـدگمانی ، »ترسیم مرزهاي سرزمین حقیقت«

  .گیرد  ف میهد
  .شناسی  آسیب، دریافت، درآمد، پسامدرنیسم، بارت ،نقد، ترجمه :ها  دواژهیکل

 
  درآمد نخست. 1

را معموالً بر اساس تعداد  هاي مربوط به یک جریان فرهنگی  موفقیت یک کتاب یا کتاب
ت طور متعارف میان رضـای  بهیعنی . سنجند  می ها  کتاب یا کتاب   ها و شمارگان آن  چاپ

در شرایطی که به هـر  . اي مستقیم وجود دارد  هاي کتاب رابطه  خوانندگان و تعدد چاپ
ها از هر   و زمانی که تعداد چاپ، دلیل اطالعات دقیقی از شمارگان کتاب در دست نباشد

اینک تنها راهـی  . شود  نوعی مختل می بهاین رابطه ، معیاري جز رضایت خواننده پیروي کند
 تجربـۀ شخصـی   ماند  درجۀ خرسندي خوانندگان باقی می ها و  کتاب توفیقکه براي بررسی 

  .گران است  نظر او با دیگر خوانندگان و پژوهش   گر و احیاناً تبادل  پژوهش ـ خواننده
اي از نـوع ارتبـاط خواننـدگان      رسد که تا کنون هیچ آمار رسمی یا غیررسـمی   نظر می به

که تا چه حد فقـدان آمـار و     این .سامدرن منتشر نشده باشدایرانی با آثار منسوب به جریان پ
بر درك ناقص ما از فضاي فرهنگی کشور  ،و البته در موارد دیگر ،ارقام در این مورد خاص

اما بدیهی اسـت  . اي جداگانه است  خود محتاج بررسی زند  دهد و بر آن دامن می  گواهی می
کـه  اي   گزینـه ، بپوشـیم    نام رضایت خواننده چشماوضاع کنونی یا باید از معیاري به که در 

اثر  ثمر بودن ارجاع به مخاطب براي شناخت  نهایت به دیدگاه والتر بنیامین مبنی بر بی در
ها را مالك داوري قـرار    شنیده ها و  یا فعالً دیده، انجامد  می) Benjamin, 2000: 244(ادبی یا هنري 

را در ایـن خصـوص یـادآور     تر  تر و رسمی  وسیع آماريدهیم و در عین حال لزوم مطالعات 
البتـه چنـین آمارهـایی قـادر      .ها آماده کنـیم   تا حد امکان زمینه را نیز براي انجام آن ویم وش



 181   مازیار مهیمنی

این پژوهش بـه یقـین    »میدانی  نیمه«هاي   تردیدهاي ما را در خصوص داده نخواهند بود همۀ
در هر مقیـاس و  ، آیند  دست می بهق نظرسنجی ارزش علمی اطالعاتی که از طری. بدل سازند
 محتملو  متقنترین نتایج آماري همواره میان   دقیق: همواره در مظان شک است، با هر دقت
در بررسی  1.ها مقایسه کرد  نشانه توان کارکرد آمار را با کارکرد  اند و از این نظر می  در نوسان

از یـک   :دو واکنش متضاد را برانگیزد تواند  می رآما این وضعیت بینابینی رابطۀ اثر و مخاطب
اطمینانی به نتـایج    دلیل بی به هاي مخاطبان  گرویدن به دیدگاه بنیامین و رها کردن دیدگاه سو

محورِ حاضر با تکیه بر شباهت ماهوي آن بـا    از سوي دیگر ادامۀ روشِ مخاطب، نظرسنجی
تـر    یابی به نتـایج دقیـق    دست. هایش  یتدر عین آگاهی از محدود، هاي آماري  دیگر روش

، آموزگـاران ، دانشگاهیان( هاي موازي از اقشار گوناگون  منوط خواهد بود به نظرسنجی
هـاي    داري  ها و جانب  داوري  پیش بدون ها با روحیۀ علمی  و تحلیل داده )هنرمندان و غیره

    .معمول
 و پسامدرن آثار از یرانیا خوانندگان لاستقبا انیم که دهند  یم نشان کینزد شواهد يبار

 معکوس ییگو رابطه نیا بل ندارد، وجود یمیمستق ۀرابط تنها نه آثار نیا از ها  آن تیرضا
 یکل  به« یحت ای یاز دشوارفهم ،رمتخصصیغ مخاطبان فقط نه و ،مخاطبان غالب. است

 گناهفروتنانه  یبرخ .ددارن تیشکا یفارس زبان به آثار نیا يها  ترجمه »بودنِ   نامفهوم
 ای یسینو  دهیچیپ به را پسامدرن سندگانینو يا  دسته رند،یگ  یم گردن به خود را دنینفهم
 يها  زبان با که آنان ژهیو  به ،زین یهگرو و کنند،  یم متهم يگر  سفسطه و ییگو  انیهذ یحت

 امروزه حال، هر در. دانند  یم متون ییناخوانا مسئول را مترجمان ،دارند ییآشنا یخارج
 ینوع به پسامدرن آثار یفارس يها  نسخه ۀمطالع از که افتی توان  یم را يا  خواننده تر  کم

بر  .کند اقدام ها  نسخه نیا خواندن به اقیاشت با چنان هم و باشد نکرده یسرخوردگ احساس
 و ها  کتاب عموم به آن ةزد  شتاب میتعم از يخوددار نیع در و ساده، ةمشاهد نیهم اساس

 از انیرانیا )paradoxal( ناسازمند استقبال دربارة را   هیفرض دو کم  دست توان  یم مخاطبان،
 يها  سال در ها  ترجمه نیا پررونق بازار که  نیا نخست: کرد ارائه پسامدرن آثار يها  ترجمه
 و ياچارن از یناش يادیز حدود تا بل خوانندگان، لیاص يتقاضا تابع چندان نه گذشته

 ییناآشنا ،یداخل یفرهنگ محصوالت تیفیک و تیکفا عدم: است بوده آنان یانتخاب  یب
 نیتر  مهم از یاصل آثار به دانان  زبان یدسترس عدم و گانه،یب يها  زبان با خوانندگان تیاکثر

 بازار یکنون رکود که  آن دوم یۀفرض. اند  بوده لیدخ بازار نیا رونق در که هستند یعوامل
 یاجتماع و ياقتصاد مشکالت معلول تنها نه 2یکل طور  به کتاب بازار و سمیپسامدرن

 اطالعات و يها  يورافن شدن ریفراگ پسامدرن، يها  شهیاند افتادن   مد   از خوانندگان،
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 يناخرسند معلول يحدود تا بل ،»خواندن« يها  روش و وجوه تحول ای ارتباطات،
  .است بازار نیا انیمشتر

جا دارد از گروه چهارمی نیز یـاد کنـیم    ،هاي مخاطبان ناراضی  طیف یا در مقابلِ کنار در
بدون مطالعۀ حتی یک متن به زبـان اصـلی و   ، هاي خارجی  ترین آشنایی با زبان  که بدون کم

کننـد کـه پسامدرنیسـم را      ادعا مـی ، گریخته  به پشتوانۀ خوانشی ناقص از چند ترجمۀ جسته
برخـی از ایـن   . بیننـد   نظـر مـی    حتی خود را در این وادي متخصص و صاحب اند و  شناخته

دهنـد و ابعـاد     پسامدرن داد سـخن مـی   خردگریزي با نوعی شیفتگی دربارة »نظران  صاحب«
گویی بار عقالنیت گیتی از ازل همه بـر   که  چنان، کنند میپیشاعقالنی این جریان را برجسته 
نیز  برخی...  توانند با خاطري آسوده آن را زمین بگذارند  یدوش ایشان بوده است و اکنون م

و  یتـه مدرن خردگرایـی  بـد  و خـوب  همیشگی قانون اساس بر و کنند میاز فرصت استفاده 
 از، سند و مدرك برايو البته ، گیرند  می انتقاد باد به جا  یک را غربی پسامدرنیتۀ و سنت حتی

وجه اشتراك این دو گروه رویکـردي اسـت   . ورزند  غرب هم غفلت نمی نقل اقوال متفکران
: غیرفلسفی بـه پسامدرنیسـم بـا تقلیـل آن بـه چنـد فرمـول ابتـدایی         و ،بعدي  یک، سطحی

پسامدرنیسـم ترکیبـی اسـت از    «؛ »گرایی غرب  پسامدرنیسم شاهدي است بر شکست خرد«
نویسـنده  فـالن  «؛ »کنـد   پسامدرنیسـم کثـرت را جـایگزین وحـدت مـی     «؛ »سنت و مدرنیته
هایی از   فرمول. 3و غیره» کنند  نویسی پیروي نمی  زیرا آثار او از قواعد داستان ،پسامدرن است

، گري نباشد  اگر حیله، ها  دهند و محرك آن  گواهی می» درجۀ صفر تفکر«این دست بر نوعی 
  .انگاري است  شک ساده  بی

هـاي    ات مختلف در غالـب کـنش  اي اشاره کنیم که به درج  سرانجام الزم است به پدیده
، شود و عبارت است از نوعی خلـط میـان کهنـه و نـو      دیده می )actes de lecture(خوانشی 

در . شـویم   بار با آن مواجه می  نخستینایم و چیزي که براي   دانسته  میان چیزي که از قبل می
 »مـدرن   پسا«والنا یا بیهقی را اشاره کرد که مثالً منویسندگانی  ـ توان به خواننده  می زمینهاین 
 )مثل فمینیسـم ( و سیاسی ،اجتماعی، هاي فکري  جریانپسامدرنیسم را به برخی  خوانند یا  می

زمـانی دیگـر موکـول     به، اگر ضروري باشند، توان  هاي موردي را می  بررسی. کاهند  فرو می
 فهمیـدن  مضـاعف ینـد  فراوجود قسـمی نقصـان در    اکنون جاي مطالعه دارد  چه هم  آن. کرد

بدین معنا که ذهن خواننـده بـراي فهـم اندیشـۀ جدیـد بـه نـوعی آن را مطـابق بـا          . است
عملیات اما از پویایی و انعطاف کافی براي انجام ، دهد  هاي پیشین خود تغییر شکل می  دانسته

کار فهم بر   و  ساز اگر بپذیریم که .هایش با اندیشۀ جدید برخوردار نیست  دانسته معکوس و انطباق
حذف هریک ، استوار است ،میل به آیندهو  بازگشت به گذشتهیعنی  ،این عملیات دوسویه
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توان   شود که می  می اي  کار و بروز ناهنجاري  و  این ساز دو مرحله موجب اختالل در این از
بوالحسن هاي ممکن از همان آفتی باشد که ا  این شاید یکی از تحلیل .نامید» وهمِ فهم«آن را 

خواننـد و    کتابی میخوانندگان «: کرد  تعبیر می» فاجعۀ اندیشه«از آن به  1360نجفی در دهۀ 
نجفی  ).5: 1361، نجفی( »اند  کنند که فهمیده  که مطلقاً آن را فهمیده باشند گمان می  آن بی
ارة گسترش کند و درب  یاد می» اجتماعی فاجعۀ«عنوان مسئوالن این  بهصراحت از مترجمان  به

  ).6 - 5: همان(دهد   روزافزون آن هشدار می
اي هشدار آقـاي    تر خواننده  تر مترجم و کم  هاي بعد حاکی از آن است که کم  تجربۀ دهه

 1370رسد که از سـال    نظر می بهحتی  .است     نجفی را در خصوص فاجعۀ فهم جدي گرفته
کوشـش بابـک    بـه سـاختار و تأویـل مـتن    ساز   یعنی پس از انتشار کتاب جریان، به این سو

وارد نوعی فضاي فرهنگی یـا نـوعی      تر  تر و ملموس  جدي ما به شکلی )نشر مرکز( احمدي
 و خوانـدن  انیم مدار قطع آنشویم که مشخصۀ بارز   می) mode de réception(وجه دریافت 

ینـی چــون  توسـل بـه براه   .نیـز  متـرجم  نـزد  بـل  ،خواننـده نـزد   تنهـا  نـه . 4اسـت  دنیـ فهم
وارگـــیِ   یـــا چیســـتان) érotéticité(محـــوري     پرســـش، )illisibilité(ناپـــذیري   خـــوانش

)énigmaticité (ترجمـۀ : دهد  گرانه گواهی می  فایده است و تنها بر نوعی کاهلی حیله  متن بی 
نیـز شایسـته نیسـت    . انـد   متفاوت سرسرادو چیزِ  ناپذیر  خوانش ترجمۀ و ناپذیري  خوانش

از ) 12: 1374 حقیقـی، ( »نامأنوس بودن و ابهام خود متون«یا » وفاداري به جزئیات« هانۀب  به
تر براي اعادة مفهوم دقیق آثار در زبان فارسـی شـانه     تر روي ترجمه و تالشِ جدي بیش کارِ

 ).همـان (هایی گنگ ملزم سازیم   نوشته» خواندنِ دوباره و دوبارة«خواننده را به  و کنیمخالی 
در زبـان  ] شـده  ترجمـه [متـون  [...] یـک از    توان با اطمینانِ تمام اعالم کرد که هیچ  می«آري 
توان بـا    می اما ).همان(» دهند  فهم قرار نمی  شان نیز خواننده را برابر نثري روان و آسان  اصلی

شـان    هـاي فارسـی    تر از فهم ترجمه    همین اطمینان اعالم کرد که فهم متون اصلی بسیار آسان
از انتقـال بسـیاري از   ، یابی به زبـان مناسـب    عدم دست علت  به، ها  است و غالب این ترجمه

بر نسبی بودن یـا  !) ؟(» پسامدرن«با ذهنی  البته آزادیم که. اند  فهم نیز عاجز مانده نکات قابل
ا امـ . خوانش و فهم تأکید ورزیم و هر فهمی را وهم بشماریمیندهاي افرحتی اوهامی بودن 

محروم خواهیم کرد و بر  ،گرچه نامطمئن ،بدین طریق خود را از همین یگانه مبناي مشترك
  .هرج و مرج فرهنگی دامن خواهیم زد

و  »وضـعیت «ایـن   شناسـاندن  راستی  باري اگر هدف از ترجمۀ پسامدرنیسم در ایران به
ال اخیر بوده س 50شمالی در مریکاي اهاي اندیشۀ اروپاي غربی و   معرفی برخی از شاخص

توان گفت که این هدف تا حدود زیادي از دسترس دور مانـده    کمابیش با اطمینان می، باشد
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آن اما مدهاي آ پیاز کنار . شاید این ناکامی به خودي خود چندان اهمیتی نداشته باشد. است
هراسـی و    دامـن زدن بـر فلسـفه   ، شـک   بـی ، اصـلی مـد  آ پـی . تـوان گذشـت    تفاوت نمی  بی

اي است که پیدا نیست از کدام زمان و با دخالت کدام عوامل گریبان ما ایرانیان   گریزي  هفلسف
بل حتـی بـه یـک ارزش    ، رود  شمار نمی تنها یک معلولیت به نهاکنون دیگر  را گرفته است و

شناسی این آفت بزرگ و بررسی علل آن باید در اولویـت مطالعـات     دیرینه. است   بدل شده
الحساب هر اقدامی که بر وحشـت خواننـدگان مـا از      علی .اختیِ ایرانی قرار گیردشن  معرفت
جـا    و از همـین . تعهـدي دارد   مسئولیتی و بی  نشان از بی بیفزاید ،یعنی از خرددوستی ،فلسفه

متـرجم متعهـد   : را تعریف کرد» مترجم متعهد«و » ترجمۀ متعهد«شاید بتوان مفاهیمی چون 
نظریـات  ، کند و از میان اصـول همیشـگی    مکانِ ترجمه را تحلیل میـ  کسی است که زمان

فعالیـت او  مکانِ  ـ که با زمان گزیند  هایی را برمی  آن ترجمه هاي گوناگون  و روش ،برتر
فرصتی  ،تواند  چنان می و هم ،توانست  میترجمۀ آثار پسامدرن . 5تري دارند خوانی بیش هم

اي که اتفاقـاً یکـی از محورهـاي اندیشـۀ       ایرانی با فلسفه باشد براي آشتی دادن خوانندگان
پسامدرن ساقط کردن آن از اورنگ انتزاع بوده است و تبـدیل آن بـه مـوهبتی در دسـترس     

  .و نه دیگر در انحصار سالطین اندیشه، همگان
  

  دوم درآمد. 2
: بـارت و  وتـاه ک اریبس يدرآمد: سمیپسامدرنیعنی  ،شوند می یبررس جا  نیا که يا  ترجمه دو

در  ادیز ایکه به درجات کم  هستند  ینسبتاً کامل از مسائل ۀمجموع دو ،کوتاه اریبس يدرآمد
 سمیپسامدرن شرح در که یمتون يها  ترجمه در زین و پسامدرن آثار یفارس يها  ترجمه غالب

 ۀترجم ،کتاب موضوع به مترجم ۀاحاط عدم: خورد  یم چشم به اند  شده نوشته ها  پسامدرن ای
ـ . 6رهیـ غ و پـژوهش  یـۀ روح فقدان ،یزدگ  شتاب ثالث، زبان از ترجمه واژه، به واژه  شـک   یب
 صـورت  آن در. دهـد  اختصـاص  خود به را مجزا ينقد توانست یم   کتاب دو نیا از کیهر

 جستار. کنیممطالعه  را ترجمه مشکالت از يبارزتر یحت ای تر  فراوان يها  نمونه میتوانست  یم
 خـاص  ۀترجمـ  چنـد  ایـ  کی ضعف نقاط بر نهادن انگشت یپ در که  آن از شیب اما حاضر
 از) typologie( یشناسـ   سـنخ  ینـوع  مقـدمات  طـرح  دنبـال  به خود، محدود مجال در باشد،
 نسـل  تـا  اند  شده سبب که است یعوامل از یبرخو رصد  گذشته ۀده سه در ترجمه مسائل

 را مشترك شیکماب یمواضع گانه،یب متون يها  يواردش با مواجهه در ،یرانیا مترجمان دیجد
ـ ا. بندنـد  کـار  به را کسانی شیکماب ییها  روش و کنند اتخاذ  از یکـ ی کـم   دسـت  اسـت  نی
 را واحـد  ۀترجمـ  کیـ کـه   يبا نقد اسیق در: دیآ  یم یپ در که يا  یقیتطب یبررس هاتیتوج
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 ی خواهد توانسـت بـه شـکل   مستقل احتماالً نسبتاً ۀترجم دو به معطوف نقد رد،یگ  یم هدف
ـ ا در ترجمـه  يفضـا  بـر  حاکم نیقوان ةپژوهش دربار يرا برا نهیکارآمدتر زم  و امـروز  رانی

  .سازد فراهم کنند  یم دیتهد را فضا نیا که ییها  بیآس کشف
هـاي دو کتـاب     معناي چشم بستن بـر شـباهت    بهانداز وسیع   قرار دادن نقد در این چشم

هاي ظاهري و بیرونی   شباهت، هاي مشترك در امر ترجمه  وه بر کاستیعال .الذکر نیست  فوق
بـا شـکل و شـمایل    نشر علم،  را هر دو برگردان: کند  ها را توجیه می  این آثار نیز مقایسۀ آن

متعلق اسـت بـه مجموعـۀ     ها  آن هاي اصلی  و نسخه رساندهچاپ  به 1389در سال ، سان هم
انتشـارات  کـه   )Very Short Introductions( سـیار کوتـاه  درآمـدهاي ب  معروف و پرخوانندة

 دانشگاه آکسفورد)Oxford University Press ( به این سـو بـه طبـع     1995انگلستان از سال
مریکـا  اهاي انگلسـتان و    نویسندگان دو کتاب از استادان برجستۀ دانشگاه .ها اهتمام دارد  آن

کریسـتوفر بـاتلر    .اند  شماري را تألیف کردههستند و هریک در حوزة تخصصی خود آثار پر
)Christopher Butler( ،هـاي    غالب پژوهش، استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آکسفورد

: پسامدرنیسـم خود را به هنر و ادبیات مدرن و پسامدرن اختصاص داده است و افـزون بـر   
شـکنی و ایـدئولوژي     اختس، تأویل عناوین مهم دیگري چون )2002( درآمدي بسیار کوتاه

)Interpretation, Deconstruction and Ideology, 1984( ،موسیقی ، ادبیات: مدرنیسم آغازین
 Early modernism: Literature, Music and(1916تا  1900هاي   در سال، و نقاشی در اروپا

Painting in Europe, 1900-1916, 1994( ،ـ  : خوشی و هنرها نقاشـی و  ، اتلذت بـردن از ادبی
و ، )Pleasure and the Arts: Enjoying Literature, Painting and Music, 2005(موسـیقی  
را در ) Modernism: A Very Short Introduction, 2010( درآمـدي بسـیار کوتـاه   : مدرنیسـم 

مثابـۀ جسـتارهایی در نظـر      را بـه شاید بتوان آثار بـاتلر  ، کلی یدر نگاه. کارنامۀ خود دارد
و  ،اجتمـاعی ، را بر زنـدگی فـردي   کوشند تأثیر شرایط مدرن و پسامدرن  گرفت که می
میان  ویژه از مناسبات  و به، ندکنآشکار  یکم  و  بیستم و بیستهاي   سدهها در   سیاسی انسان

ها و   نیز از رابطۀ آن صورتو ، امروزهنري با پیکربندي اندیشۀ انسان ـ  هاي ادبی  صورت
  .معاصر پرده بردارند سیاسی جوامعـ  ي با ساختارهاي اجتماعیاین پیکربند

 اسـتاد ادبیـات انگلیسـی و تطبیقـی    ، 1944متولـد  ، )Jonathan Culler(جاناتان کالر 
 امریکـا و رئـیس سـابق انجمـن ادبیـات تطبیقـی      ) Cornell University(دانشگاه کرنل 

)American Comparative Literature Association (ا زبان و ادبیات فرانسـه آشـنایی   ب .است
امـا در  ، نظر اسـت   ادبی صاحب و نظریۀ ،نقد، هایی چون ساختارگرایی  در حوزه، کامل دارد

فقط روي  ،2014ژوییۀ  18به تاریخ  به نوشتۀ خودش در پیامی به نگارنده ،حال حاضر
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 امریکـا بـه عضـویت فرهنگسـتان علـوم و هنرهـاي       2001در سـال  . کنـد   شعر کار می
)American Academy of Arts and Sciences ( بــه عضــویت انجمــن فلســفۀ  2006و در
ــا ا ــت) American Philosophical Society(مریک ــده اس ــاري .درآم ــۀ  همک ــا مجموع  اش ب

محـدود   Barthes: A Very Short Introduction (2001) بـه کتـاب   درآمـدهاي بسـیار کوتـاه   
 درآمدي بسیار کوتـاه : نظریۀ ادبی ترین آثار او با عنوان  یکی از مهم 1997در سال : شود  نمی

)Literary Theory: A Very Short Introduction (  ه بـود نظر اهل فن را به خود جلـب کـرد. 
: شکنی  بارة ساخت  در :دو عنوان از اهمیتی ویژه برخوردارند، هاي پرشمار کالر  میان پژوهش  در

 On Deconstruction: Theory and Criticism After( نقـد و نظریـه پـس از سـاختارگرایی    

Structuralism, 1982, 1983 ( شناسـی و مطالعـات ادبـی     زبان، ساختارگرایی: بوطیقاي ساختارگراو 
)Structuraliste Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature, 1975, 2002.( 

کم در دو کتابی   دست، ن دو نویسنده و استاد دانشگاهارزش کار ای نباید فراموش کرد که
ها به موضوع و در   تر در نگاه آموزگارانۀ آن بیش، گذرانیم  هایشان را از نظر می  جا ترجمه  که این

 تر  هاي وسیع  مطالعه و ترغیب خوانندگان به پژوهش شان براي ترسیم مسیر  مند تالش ارزش
ایـن   مقایسـۀ ، ایـن منظـر   از .نـو  راستی  هاي به  ي و ارائۀ اندیشهپرداز  نهفته است تا در نظریه

 ،اند  آنان بوده بخش  اي که الهام  دانشگاهیان با ساختارگرایان و پساساختارگرایانِ خاصه فرانسوي
شـاید   حتـی . کار آسانی نیست ،ستروس تا بارت و فوکو و دلوز و دریداـ  از بالنشو و لوي
هایی   چهرهـ  شان  هاي اروپایی  نسل  با آثار هم، ویژه از نظر رویکرد و روش  به، نتوان آثار آنان را
ـ  فیلیـپ الکـو  ، )G. Agamben(جورجو آگامبن ، )J. Rancière(یر   مثل ژاك رانسی   البـارت   ـ

)Ph. Lacoue-Labarthe( ،لوك نانسی  ـ ژان)J.-L. Nancy( با این  .تراز دانست  هم ـ و دیگران
یـا  ، هاي پسـامدرن   اندیشه ر بپنداریم که بدون احاطۀ کافی به آثار بارت وخطاست اگ، همه

هایی دقیق   توان به ترجمه  می ،هاي کالر یا باتلر  کم بدون آشنایی نسبی با پیشینۀ پژوهش  دست
آن احاطه و این آشنایی نزد خانم تینا امرالهی و آقاي محمـد  . هاي آنان دست یافت  از کتاب
ترین   از بیرونی ؛تا خود متن )paratexte(متن   از پیرا ؛جا  همه. نمایند  رنگ می  سخت کم عظیمی

  .ترین ژرفاي آن  رویۀ زبان تا ژرف
  

  متن  پیرا .3
یک کتاب یا دال بر کوچک شمردن این عناصر ) paratextuel(متنی   پیرا عدم توجه به عناصر

) textologique(شـناختی    باحـث مـتن  هـا در م   خبـري از جایگـاه ویـژة آن     یا نشانۀ بی است
تـرین    را در وسـیع » پیـرامتن «) G. Genette(بـه پیـروي از ژرار ژنـت     جا  این .هاي اخیر  دهه
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رسـند یـا     گیریم که در اطراف متن به گـوش مـی    هایی در نظر می  پیامهمۀ مثابۀ   معنایش و به
ي شفاهیِ خوانندگان خاص و عام ها  تبلیغات و نقدهاي مکتوب و داوري از: شوند  می» دیده«

عناوین  ، نوشت  پی ، شتپانو ،ها  یادداشت ،دیباچه ،گرفته تا فضاي مادي خود کتاب که عنوان
 گرچـه  ).Genette, 1987: 9-11 ( گـردد   مـی هاي دیگري از این دست را شامل   و پیام ،فصول

نظـر   بـه ، دانسـت ) در کنـار (=  -paraونـد یونـانی   توان معادل دقیقی براي پیش  را نمی» پیرا«
. در زبـان فارسـی گزینـۀ بهتـري در دسـت نباشـد      » پیرامون«رسد که براي القاي مفهوم   می
 است کردهنهاد  پیش» بافت  کران«محمدتقی غیاثی در ترکیب  که» کران«اسم  زمینه،همین   در
. دهـد   یآن را سـخت کـاهش مـ    ییبار معنا paraبا  يلغو یکینزد رغم  به) 9: 1381 ،یاثیغ(
 نظر مد را »رامونیپ« يمعنا تر شیب paratexte ةواژ انتخاب در هم ژنت خود که میکن يادآوری

ـ نزد یِرامونیپ يفضایعنی  ،آن ةدهند  لیتشک يفضا دو فیتعر در که ينحو به دارد،  بـه  کی
ـ ق بار دو ،)épitexte( دورتر یرامونیپ يفضا و) péritexte( متن بـه  را ) رامـون یپ =( autour دی

طور دقیق   وندي که به دانیم پیش  این در حالی است که می و). Genette, 1987: 11 ( برد  یکار م
در بحـث  » پیـرامتن «باري کاربرد اصطالح . paraاست و نه  péri کند  داللت می» پیرامون«بر 

ارداد و بر مبناي همین قر. تر متکی بر قرارداد است تا بر باور به دقت واژگانیِ آن حاضر بیش
 و péritexte جـاي   ترتیـب بـه   بـه » بـرمتن « و» مـتن   کران«دو واژة  هاي زیباتر  در غیاب معادل

épitexte )épi- = رفتخواهند به کار ) روي.  
  
  متن  کران 1.3

بحـث بـر سـر     جا  این .است ،یا مترجم ،و نویسنده متن مشترکاً بر عهدة ناشر  مسئولیت کران
هـا    دانیم که بسیاري از خوانندگان بـه ایـن پیـام     زیرا می، تنی نیستم  هاي کران  ضرورت پیام

تضـمین  « تواند در تحکیم جایگـاه مـتن و    می متن  کران مهم نقشی است که نکتۀ. اعتنایند  بی
ي ژرار ژنت آمـده  )Seuils( ها  آستانهکه در کتاب   چنان .کند  ایفا ) ibid: 7( »حضور آن در دنیا

 ،)ibid: 11( ها  برخی یادداشت عناوین فصول و، گفتار  پیش، نام نویسنده، انعالوه بر عنو، است
متن جا   و ملحقات این دو نیز در حوزة کران ،صفحۀ عنوان، جلد کتابعناصر دیگري چون 

جـنس  ، شـامل قطـع آن   کتاب» اجراي مادي«، چنین هم، استگونه   این ).ibid: 21(گیرند   می
که خود احیاناً نظـر  ، مطابق با تصمیم ناشر، که متخصص چاپ نگاري و غیره  حروف، کاغذ

  ).ibid: 11(پوشاند   در نهایت به آن جامۀ عمل می ،نویسنده را هم جویا شده است
در حوصـلۀ ایـن نقـد     پسامدرنیسـم و  بارت هاي  ترجمه یکایک عناصر مادي درنگ بر
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اي در نگـاه نخسـت     اننـده زیرا هر خو، نیست وانگهی این کار چندان سودبخش .گنجد  نمی
، جـنس کاغـذ  ، بصـري    جذابیت، یابد که این دو کتاب از نظر کیفیت چاپ و صحافی  درمی

حتی بـا اسـتانداردهاي ملـی فاصـلۀ زیـادي       ...خوانی و   نسخه، آرایی  صفحه، نگاري  حروف
همگونی ها با نوعی سردرگمی و نا  نیز در این ترجمه از نظر قواعد نگارش و ویرایش. دارند
هـاي    دهد و هم در محدوده  هم هنگام مقایسۀ دو کتاب خود را نشان می شویم که  می   مواجه

جدانویسـی اشـاره    در مقولـۀ  واحد مشی ابیغ به توان مثالً  می بارهدر این . ها  هریک از آن
نیز  انگاري  و البته خود این سهل. است ویراستاري در فرایندانگاري   سهل کرد که خود نشانۀ

حکایت دارد و از کوچک شمردن الزاماتی که هنگـام چـاپ    توجهی به روح مجموعه  از بی
  .ها گردن نهاد  باید بر آن   ها  مجموعه
هاي   اما در میان نقصان .هاي مورد بحث شاید همین اشاره کافی باشد  مادیت کتاب رةدربا

 .غیاب مقدمه است، کند  که بیش از همه جلب توجه می آن، ها  این کتاب متنیِ  کران

  مقدمۀ ناشر 1.1.3
، ادبی یا هنـري ، مجموعه آثار مربوط به یک جریان فکري، چاپ مجموعه آثار یک نویسنده

کلیت  از ،خواه مفصل یا خواه اجمالی ،قاعدتاً باید با یک معرفی...  مجموعه آثار درآمدوار و
اما شاید ایـن  ، ن کلی وضع کردتوان قانو  هرچند در این خصوص نمی. مجموعه همراه باشد

. شود  یکی از جاهایی باشد که ضرورت وجود مقدمۀ ناشر بیش از جاهاي دیگر احساس می
تـوان    ایـن نظـر مـی   شک تضمین وحدت مجموعه است و از   بی   ترین وظیفۀ این عنصر  مهم

توان به   می بر این عالوه. کارکرد آن را با کارکرد طرح جلد و قطع واحد قابل مقایسه دانست
فکـري موجـود نشـان     ـ جایگاه آن را در فضاي ادبی، یاري مقدمه چاپ مجموعه را توجیه کرد

گفت که مجموعۀ مورد بحث قرار اسـت کـدام    پاسخ ضمنی یا صریح پرسشِاین و به  ،داد
 تواند ابزاري باشد بـراي   می   که مقدمه  و دیگر آن. خوان را مرتفع سازد  نیاز جامعۀ کتاب

احیانـاً معرفـی   ، خبر دادن از عزم او مبنی بـر ادامـۀ مجموعـه   ، سیم برنامۀ آیندة ناشرتر
  .هاي بعدي و غیره  کتاب
مورد بررسی ما جـز طـرح جلـد مشـترك هـیچ نشـان        درآمد دو یفارس يها  نسخه در

تـر از   بس بـیش ، سانیِ جلد و اتفاقاً هم، خورد  دیگري از تعلق به یک مجموعه به چشم نمی
از ، جانبه گواهی دهـد   وسیع و همه) projet(ه بر عزم استوار ناشر براي تحقق یک طرح ک  آن

درآمدهاي بسـیار  بدین معنا که چاپ . دارد  پرده برمی انداز  نوعی تزلزل و نوعی فقدان چشم
بـه احتمـال زیـاد     بر اساس یک برنامۀ اندیشیده و منسجم و بـا کیفیتـی شایسـته    کوتاه
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در حالی که چاپِ ، را به یکی از ناشران تراز اول کشور بدل سازد توانست نشر علم  می
تصویري از یک ، آن هم با ظاهر نازیبا، تنها دو برگردان از چهارصد عنوانِ این مجموعه

چندان از مقتضیات بازار کتـاب آگـاه    نه کند که  انگار را تداعی می  برنامه و ساده  ناشر بی
ویژه از موقعیت بالفعل و بالقوة خویش در صنعت   و نه بهنه از ماهیت کاالیی کتاب ، است

 .آگاهی داللت دارد  برنامگی و کم  بی، انگاري  غیاب مقدمۀ ناشر بر همین ساده. نشر کشور
بخشـی از هویـت    ،)ibid: 26-28(متنی است   یک پیام کران که به خودي خود ،مجموعه

و  ،مکمـل ، متنی ثـانوي   ش یک پیام کراننق این شرایط   که در گیرد  خود را از مقدمه می
  .کند  کننده را ایفا می  تقویت

مثابـۀ برآینـد ایـن کارکردهـا الزم اسـت بـه نقـش          عالوه بر همۀ کارکردهاي بـاال و بـه  
اي که از نیت ناشـر مبنـی بـر چـاپ و نشـر یـک         مقدمه. مقدمه نیز اشاره شود بازدارندگی

منی براي دیگـر ناشـران اسـت تـا از اقـدامات      حاوي پیامی ض دهد  مجموعۀ کامل خبر می
،   با توجه به وسعت مجموعه، درآمدهاي بسیار کوتاه در مورد ترجمۀ .خودداري کنند موازي

بود که چند ناشر در حرکتی هماهنگ و با بهره جسـتن از مترجمـان     وضعیت آرمانی این می
ظـاهراً تـا ایـن     .سـانند را با شتاب مناسب به سـرانجام بر  چاپ آثار متخصص در هر حوزه

گویی همگی بر  بل، ناشران ما خطور نکرده است  تنها اندیشۀ این همکاري به ذهن  لحظه نه
به نحوي کـه  ، اند  دیگر به رقابت برخاسته با یک درآمدهاي کوتاهسر چاپ پراکنده و نامنظم 

، نمایش دهیم حاکم بر فضاي نشر کشور را   امروز اگر بخواهیم تصویري روشن از نابسامانی
  .هایی که در دست داریم سرگذشت همین مجموعه است  ترین نمونه  یکی از جالب

 نظریـۀ یعنی زمانی کـه نشـر مرکـز کتـاب     ، گردد  می   باز 1382سال  به یگویآغاز ماجرا 
اثـر جاناتـان    )Literary Theory: A Very Short Introduction( معرفی بسـیار مختصـر  : ادبی

ظـاهراً دیگـر   . دهـد   مۀ فرزانه طاهري در اختیار خواننـدگان ایرانـی قـرار مـی    کالر را با ترج
با  درآمدهاي بسیار کوتاه کنند و پروندة  هاي مجموعه توجه ناشر را به خود جلب نمی  کتاب

  .شود  همین یک کتاب در نشر مرکز بسته می
 Continental(ي ا  فلسفۀ قـاره  گیرد کتاب  نشر ماهی تصمیم می، 1387در ، پنج سال بعد

Philosophy (سایمون کریچلی  نوشتۀ)Simon Critchley (    را با ترجمـۀ خشـایار دیهیمـی و
سـه   مـاهی  نشـر ، همان سال. به چاپ برساند مختصر مفید عنوان نخستین اثر از مجموعۀ  به

اثـر  ) Political Philosophy( فلسـفۀ سیاسـی   :کنـد  می منتشر را مجموعهعنوان دیگر از این 
نوشـتۀ گراهـام پریسـت    ) Logic( منطق، با ترجمۀ بهمن دارالشفایی) D. Miller(ید میلر دیو

)G. Priest (سیاستو ، با برگردان بهرام اسدیان )Politics (   ـت مینـاگناثر ک)K. Minogue (
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زیـر نظـر    یـک سـال و   یطـ  مختصـر مفیـد   چهار عنوان انتشار. و ترجمۀ بهمن دارالشفایی
آوران   نـام  و نسـل قلـم  یش از آن سرپرستی چنـد مجموعـه از جملـه    که پ، خشایار دیهیمی

نسـبتاً مـنظم و    اي  داد که این بـار هـم بـا برنامـه      نوید می، را در کارنامۀ خود داشت فرهنگ
، خالی است جا هم جایش که این ،در مقدمۀ ناشر این برنامه اما .رو خواهیم بود    منسجم روبه

در  تـأخیري دوسـاله  بـا  را   آن، دبیر جدید مجموعه ،ضا تقاءاحمدر آقايشود بل  منتشر نمی
 مهرنامـه واقع پس از یادداشـت آقـاي تقـاء در     در ).1389 ،تقاء( کند   یماعالم  مهرنامه مجلۀ

سرپرسـتی   ،و از عنـوان پـنجم بـه بعـد     ،ایشان پس از آقـاي دیهیمـی   بریم  است که پی می
دیگـر را نیـز بـه بـازار کتـاب       عنوان 10زودي  هاند و قرار است ب  مجموعه را به عهده گرفته

، شناسـی   جامعـه ، داري  سـرمایه ، تاریخشامل ( عنوان 10باري انتشار این  ).همان(کنند روانه 
هنـر  ، سـقراطی   فلسـفۀ پـیش  ، اسـطوره ، فاشیسم، عکاسی، شناسی اجتماعی و فرهنگی    انسان

موعـه در همـین شـمارة چهـاردهم     مج و انجامد  به طول می 1392تا سال  )اقتصادو  معاصر
، سیاسـت شاهد تجدیـد چـاپ برخـی آثـار از جملـه       1393البته در سال . شود  متوقف می

مختصر اما هنوز آشکار نیست که آیا در آینده عنوان جدیدي به ، ایم  بوده عکاسیو  ،فاشیسم
  .اضافه خواهد شد یا نه ها  مفید

از سـال  . شـود   جا ختم نمـی   ا به همیندر کشور م Very Short Introductions سرنوشت
مند شـده و هریـک کوشـیده      به این مجموعه عالقه کم نُه ناشر دیگر  دستبه این سو  1388

  :خود را به قافلۀ علم جهانی برساند درآمد بسیار کوتاهاست با چاپ یک یا دو 
 مـدي بـر  درآ و) E. Craig(اثر ادوارد کریگ  فلسفه درآمدي بر امیرکبیرانتشارات . 1

   را با ترجمۀ ابوالفضل حقیري قزوینی در سال) S. Okasha(نوشتۀ سمیر اکاشا  فلسفۀ علم
  کند؛  منتشر می 1388
اي   مقدمـه (فلسـفه  عنـوان  تحـت   1390در سال  را اثر کریگانتشارات کلک سیمین . 2

  د؛انرس  به چاپ می با ترجمۀ دکتر حسین اکبري بیرق )بسیار کوتاه
با برگردان هـومن پناهنـده و    1391در انتشارات فرهنگ معاصر  را اکاشاکتاب سمیر . 3

تجدید چـاپ   1390امیرکبیر در سال این کتاب را ظاهراً ( کند   منتشر می فلسفۀ علمبا عنوان 
  ؛)کرده بود

را با ترجمۀ البـرز  ) K. Knott(اثر کیم نات  درآمدي بسیار کوتاه: هندوییسمنشر ثالث . 4
را بـا  ) P. Singer(نوشتۀ پیتر سینگر  درآمدي بسیار کوتاه بر مارکسو  1389 پورجعفري در

  رساند؛  به چاپ می 1393برگردان لیلی سلگی در 
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 تیمـوتی گـاورز   اثر اي کوتاه بر ریاضیات  مقدمه 1388انتشارات فاطمی در سال . 5
)T. Gowers (دهد؛  می را با ترجمۀ مهران اخباریفر در اختیار خوانندگان ایرانی قرار  

با ترجمۀ پوریـا  ) وابسته به انتشارات حکمت( نشر بصیرت را همین کتاب، سال بعد. 6
دیگر از این مجموعـه را  دو کتاب  همان ناشر .کند   چاپ می ریاضیاتناظمی و تحت عنوان 

اثـر میخاییـل    شناسـی   تاریخ سـتاره و ) R. Stannard(اثر راسل استانارد  نسبیت هاي عنوان با
متـرجم  . رسـاند  ، به چاپ مـی 1393و  1391هاي   ترتیب در سال به ،)M. Hoskin( هاسکین

  است؛ پوریا ناظمینیز کتاب دو  این
  کند؛  منتشر می 1389را نشر علم در سال  پسامدرنیسمو  بارت. 7
االسالمی دوبـاره    را با ترجمۀ حسین شیخ بارتنشر افق نسخۀ جدیدي از ، سال بعد .8
 :نظریۀ ادبـی درآمد کوتاه نشر مرکز یعنی  یگانه، کند و عالوه بر آن  معرفی میوطنان ما   به هم

با ، در همان نشر مرکز به چاپ سوم رسیده است 1389که در سال  را معرفی بسیار مختصر
آرایـد؛    االسالمی به زیور جدیـد طبـع مـی     و با ترجمۀ آقاي شیخ تئوري ادبی عنوان مختصر

 جـان کـالم  اي بـه نـام     در قالب مجموعه این دو ترجمه را که نشر افقشایان ذکر است 
انقـالب کبیـر    ( منتشر کرده و هشت عنوان دیگـر ) Very Short Introductionsجاي   به(

را هم در  )فوکوو  ،ژورنالیسم، سیاست بریتانیایی، انگلس، کافکا، ها  فسیل، مغز، فرانسه
  این مجموعه جاي داده است؛

نوشـتۀ  اي بسـیار کوتـاه     مقدمـه : ژئوپلیتیـک کتـاب   1390سال نیز در  نشر سهره. 9
فرد و محمـد زهـدي گهرپـور بـه       را با ترجمۀ زهرا پیشگاهی) K. Dodds(کالز دادس 

  ... رساند  چاپ می
ـ دا يهـا   مجموعه به ما ناشران شیگرا لیدال ـ ا ارتبـاط  و وار  المعـارف     ةری  بـا  شیگـرا  نی
 از مـا ) anachronique( شِیپـر   زمـان  ادراك بحث، مورد يها  مجموعه از خوانندگان استقبال
 نترنـت یبه نقـش ا  یتوجه  یب خام، اطالعات و یعموم معلومات از يا  اندوخته ۀمثاب  به دانش

ـ ا ظهـور  رغم  به علم از ما فیتعر ماندن ثابت و انتها  یب المعارف  ةریدا کی عنوان به  بانـک  نی
ـ  اسـتقبال  نوع و زانیم ها،  آن ترجمۀو  ها  المعارف  ةریدا تولید انیم تفاوت ،یاطالعات میعظ  ای

ـ ماه ،یخـارج  يهـا   المعارف  ةریدا ۀترجم از شهیاند مولد يکشورها استقبال عدم  اساسـاً  تی
 یردانشگاهیغ و یدانشگاه سطوح نیباالتر در یحت ما یِعلم »داتیتول« غالبِ یِالمعارف  ةریدا
 .ندشـو  یبررسـ  تـر   قیعم شکل به و جداگانه ییجستارها در دیبا که ندا يادیبن یمسائل...  و

 و وقـت  از یبخش یکنون طیشرا در باشد قرار اگر یحت که میکن بسنده نکته نیا ذکر به فعالً
 ةچنـدبار  و دوبـاره  ۀترجمـ  شـود،  یالمعارف ةریدا اطالعات ۀترجم صرف ما مترجمان يروین
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 بازدارنـده  اثـر  توانـد  یمـ  ناشر ۀمقدم زمینهین هم در. است هیتوج فاقد یکل  به اطالعات نیا
ـ ا کـه  علم، نشر. کنند اعتنا آن به گرید ناشران که  نیا بر مشروط باشد، داشته  طـور  بـه  جـا   نی

 را گـر ید ناشـران  ۀناخواسـت  ای خواسته یِرامتنیپ يها امیپ نه ظاهراً ماست، توجه مورد خاص
ـ  از اثـر  دو چـاپ  به اقدام. است بوده خود يها کتاب رامتنیپ بند در نه و کرده افتیدر  کی

 مگـر  باشـد  داشـته  توانـد   ینمـ  علتـی  چیهـ  ،آثار ۀنیشیپ به يا  اشاره نیتر  کم بدون ،مجموعه
  .ها  آن يها  امیپ به ییاعتنا  یب ای گرید ناشران کار از یاطالع  یب

  مقدمۀ مترجم 2.1.3
هـاي خـود و تعیـین      ه ترجمـه سره از غم توجی نیز گویی یک پسامدرنیسمو  بارتمترجمان 
البتـه  . انـد   ها در میان خیل منابع مربوط به نویسـنده و جریـان مزبـور فـارغ بـوده       جایگاه آن

توان پنداشت که همین وفور منابع سبب شده تا این مترجمان بـا نـوعی فروتنـی دربـارة       می
نویسـندگان دو  اما آیا آشنایی خواننـدگان ایرانـی بـا    . هاي خود سکوت کنند  موضوع کتاب

آیـا   هـا معـاف دارد؟    مورد بحث نیز در حدي بوده است که متـرجم را از معرفـی آن   درآمد
با مروري کوتاه بر زندگی و آثار جاناتان کالر یا کریستوفر باتلر راه  توانسته است  مترجم نمی

 توانسـت بـه    کـم مـی    دست هاي آنان هموار سازد؟ تینا امرالهی  را براي دریافتی بهتر از کتاب
: بـارت  اشاره کند و بدین ترتیب، 1389پیش از سال ، هاي آثار جاناتان کالر در ایران  ترجمه

جـاي   7هـا   ي متشکل از ایـن ترجمـه    )micro-espace( »فضا  خُرد«را در  درآمدي بسیار کوتاه
ـ    توانست به ما بگوید که از کریستوفر بـاتلر   می محمد عظیمی مثالً. دهد ه بـا  تنهـا یـک مقال

و او نخسـتین کسـی    8به زبان فارسی ترجمه شده »مدرنیسم و پسامدرنیسم، جویس«عنوان 
  ... گرداند  است که کتابی از باتلر را به فارسی برمی

بـل دالیـل و    ،نه غیاب مقدمه به خـودي خـود   چه اهمیت دارد  در این بحث نیز آن
 و بـه تبـع آن   ،و یـا هـر دو  از جانب ناشر یا مترجم  ،زدگی  شتاب :آمدهاي آن است  پی

عدم ، و در نهایت، عملیات ترجمه با همراه و بر متقدمهاي   پژوهش دربارةانگاري   سهل
البته اگر . شمار آورد  توان دالیل اصلی این غیاب به  تسلط مترجم بر موضوع کتاب را می

باحث محوري به هایی از احاطۀ مترجمان بر م  هاي دو اثر مورد بررسی ما نشانه    در ترجمه
اما با توجه به . غیاب مقدمه را به شکل دیگري تعبیر کنیم ناگزیر بودیم، خورد  چشم می

سکوت مترجمان را  دشوار بتوان ،ها خواهیم پرداخت  تر به آن  که پایین ،هاي ترجمه  کاستی
ونه گ  این .آشنایی با موضوع و ماهیت فرمایشی کارها نسبت داد  به عوامل دیگري جز کم

، از هدف اصـلی خـود   المعارفی  ةدایرهاي   درآمدهاي کوتاه یا مجموعه است که ترجمۀ
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و غیرمتخصـص  و اصـول اولیـۀ یـک اندیشـه بـه خواننـدگان        یعنی معرفی مبانی کلی
شده از آن اندیشه را به   ماند و تصویري ناقص یا کمابیش تحریف  باز می، متخصص  نیمه

  .دهد  مخاطبان مجموعه ارائه می
  
  برمتن 2.3

و ، پـیش از صـفحۀ عنـوان   ، Postmodernism: A Very Short Introduction در نسخۀ اصلی
هاي   دو تن از استادان دانشگاه   هاي  با دیدگاه،   هاي مجموعه  حتی پیش از فهرست دیگر کتاب

  :شویم  باتلر آشنا می کتاب انگلستان و هلند دربارة
“The most intellectually incisive, coherent and comprehensive meditation upon 
the history and significance of postmodernism that I have yet encountered” 

Patricia Waugh, University of Durham 

 

“Easily the best introduction to postmodernism currently available” 

Hans Bertens, Utrecht University 
راسـتی آشـکار     امـا بـه  . اند  ها تا چه اندازه به حقیقت نزدیک  خواهیم دید که این داوري

در  ،حتـی بـه زبـان اصـلی     ،نیست که چرا مترجم محترم از منعکس کردن این چنـد سـطر  
عـالوه بـر   ، »مـتن   کـران  بـه  مبدل هاي  برمتن«این . نسخۀ فارسی کتاب خودداري کرده است

براي ترجمۀ آقاي عظیمـی   دو تبلیغ رایگان را نقش توانستند  م میک  دست، تثبیت هویت متن
 بـراي نشـر علـم    اما ظاهراً. شد  سود این تبلیغات در نهایت نصیب ناشر می البته. بازي کنند

جـا بایـد نتیجـه      از این و البته! رسالت فرهنگی است نه عایدي اقتصادي چه اولویت دارد  آن
همـۀ ناشـران دنیـا     بـارة از اصحاب نشـر در ) P. Bourdieu(یر بوردیو   پی گرفت که تعریف

که هم ماهیت اقتصـادي دارد  ، که کتاب شیئی است دووجهی  با توجه به این«: کند  صدق نمی
ناشر نیز شخصیتی اسـت مضـاعف کـه بایـد     ، هم کاالست و هم معنا، و هم ماهیت نمادین

هـاي مبـدل     برمتن«غیابِ ). Bourdieu, 1999: 16(» دیگر آشتی دهد بتواند پول و هنر را با یک
گـواه دیگـري اسـت بـر عـدم احاطـۀ ناشـر و         پسامدرنیسمدر ترجمۀ فارسی » متن  به کران

 طالیـیِ ویـژه غفلـت از مربـع      و بـه  هاي صـنعت نشـر    کاري  اي و ریزه  مترجم به فنون حرفه
کل ترسـیم کـرده   که یکی از ناشران اروپـایی آن را بـه ایـن شـ     »خرید ،میل ،عالقه، توجه«

] مشـتري را [و ، را بزایاند میل، را برانگیزد عالقه، را جلب کند توجه«کوشد   ناشر می: است
  ).Nyssen, 1993: 94(» ترغیب کند خریدبه 
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  متن. 4
پیوندي اسـت تنگاتنـگ میـان پیـرامتن و خـرد       چه شاید بتوان از نکات باال استنباط کرد  آن

و عقالنیـت  ) paratextualité(میـان پیرامتنیـت   ، تـر   قیاس وسـیع در م و، ايِ بازار کتاب  حرفه
)rationalisme (کـم    دسـت  ،رسد اگـر   نظر نمی به چندان نامعقول، زمینهدر همین . طور عام  به

کـه    بـیش از آن ، فرهنگـی خـویش   يفضا بگوییم که عدم احاطۀ ما به ،در قالب یک فرضیه
) paratextualité générale(اي پیرامتنیـت عـام     گونه ناشی از غیابِ، ناشی از کمبود متن باشد

را بـه   ،ترین معناي واژه  در وسیع ،متوننوعی همۀ  به شاید بتواند، اگر شکل بگیرد، است که
از کـارکردي   پیـرامتن ، در این معنـا . پذیر بدل سازد  خوانش یک متنِ کمابیش واحد و نسبتاً

شود کـه عقـل     اي برخوردار می  مان نقش نظارتیاز ه و )épistémologique(شناختی   معرفت
البتـه  . کنـد   ایفا می) raison intentionnelle(در برابر عقل رویکردي ) raison critique(انتقادي 

از  نیز نقد و دیدگاه انتقـادي ) paratextualité propre(هاي یک پیرامتنیت خاص   در محدوده
  .ستفضاها  خُرد، تر بیش، گویی اما، ها  موضوع آن. جایگاهی مرکزي برخوردارند

امـا بـا اطمینـان    . کنـیم   هاي عام و خاص بسنده می  فعالً به این تعریف اولیه از پیرامتنیت
یعنی از ادراك فضاهاي  ،اي از شناخت این دو پیرامتنیت  توان گفت که هیچ ترجمه  فراوان می

متن ترجمه در این . نیاز نیست  بی ،ها  دهندة آن  فضاهاي تشکیل  فرهنگیِ مبدأ و مقصد و خُرد
تنها متن اصلی با پیرامتن خود در زبـان مبـدأ متولـد     زیرا نه، گیرد  پیرامتنِ مضاعف شکل می

شـود در فضـاي پیرامتنـی آن      بل هر آن چیزي که دربارة این متن نوشته یا گفته می، شود  می
زیـرا  ، بخشی از این پیرامتن باشـد  رسد که خود ترجمه نیز  نظر می بهوانگهی . گیرد  جاي می

گفتـه   یمتن اصـل  بارةدر که است چیزي ،در نهایت، از هر دیدگاهی به آن بنگریم، ترجمه
 ،امـروز هـاي معنـاگراي     در نگـره  هـم ، تر  با پژوهشی وسیع، توان  این را احتماالً می. شود  یم
با نماینـدگانی  ) théorie interprétative de la traduction( شناسی تعبیرمحور  ویژه در ترجمه  به

 نشـان داد و هـم   ،)M. Lederer(و ماریان لدرر ) D. Seleskovitch(چون دانیکا سلسکوویچ 
اهمیـت    هایی که اعادة معنا را در ترجمه کمـابیش نـاممکن یـا حتـی فرعـی و کـم        در نظریه

هـا و    رغـم تفـاوت    بـه ، اهـ   همۀ این نظریه ).دریداو ، برمان، بنیامین، شالیرماخر(شمارند   می
 دادن گـواهی  ترجمه کارکرد ترین  مهم کهشوند   به این انگارة ساده منتهی می، هایشان  تقابل

 .است اصلی متن وجود بر
 
 متون اصلی 1.4

عنوان خبردهنده از وجود مـتن    مثابۀ پیرامتن و برجسته ساختن نقش آن به  ادراك از ترجمه به
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نـه   )چگونگی گواهی نیز مهم است زیرا( شود  ت ترجمه میاصلی نه سبب غفلت از مشکال
سـره   یـک  پسامدرنیسـم و  بارتهاي اصلی   نسخه. گرایی در خصوص متن اولیه  سبب مطلق

در  شـاید کـه  ، جدا از مجموعه مباحث مربوط به بداعت و نوآوري .خالی از اشکال نیستند
غالب مسائل ایـن دو کتـاب   ، باشند مجال طرح داشته تر  کمهاي درآمدوار   ارتباط با پژوهش

ویژه   به ،گاه نیز. با بحث رویکرد و روش مرتبط دانست، تر اشاره شد  که پیش  چنان، توان  میرا 
نظـر   بـه چنـدان منصـفانه     نـه شـویم کـه     هایی مواجه می  با قضاوت ،در کتاب کریستوفر باتلر

  .رسند و نه به قدر کافی مستدل  می
 بارت 1.1.4

انتشارات ، درآمدهاي بسیار کوتاه پیش از ظهور در مجموعۀ، را تاب جاناتان کالرظاهراً ک
با ، یعنی سه سال پس از مرگ بارت، 1983بار در سال   نخستین) Fontana Press(فونتانا 

 ،)Modern Masters( اربابان اندیشۀ مدرندر مجموعۀ دیگري به نام  Barthes عنوان سادة
در فاصلۀ ، کند  گفتار چاپ جدید اعالم می  که نویسنده در پیش  اما چنان. بود کردهچاپ 

. است   هاي کلی او دربارة بارت تغییر زیادي نکرده  دیدگاه، 2001تا  1983از ، ها  این سال
پرسشـی  ، گفتار جدید  در همین پیش، در عوض. این اقرار چندان افتخارآمیز نیستالبته 

بایسـت از چـاپ دوبـارة کتـابش       ید کـالر مـی  شود که بـدون آن شـا    اساسی مطرح می
 :کند نظر  صرف

What is Roland Barthes for us today? […] what Barthes should we read and why? 
(Preface) 

 پس بارت« عنوان با را جدیدي فصل کالر جاناتان تا است شده سبب پرسش این گرچه
 پرسشش اندازة به او پاسخ که داشت انتظار وانت  نمی طبعاً بگنجاند، خود درآمد در »بارت از

 دربـارة  او هـاي   دیـدگاه  سـال  هجده طول در شد، گفته که  چنان زیرا، ،باشد شگرف یا ژرف
 بـارت  نیسـت  شایسـته  کـه  اسـت  ایـن  نهایت در کالر پاسخ. اند  مانده ثابت کمابیش بارت
 :کنیم نویسنده بارت فداي را پرداز  نظریه

It would be a pity if this Barthes were forever lost in the image of the ‘unabashed 
lover of language and of style’ promoted by Barthes’s modern admirers, who 
want to forget the theorist for the writer (p. 129). 

  :»شوند  جدي گرفته میهایش   اندیشه«داند که   اي می  پرداز را نویسنده  کالر نظریه
The theorist, one should say rather, is the writer whose ideas one takes seriously 
(ibid.). 
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فارسـی بـه چـه     در ترجمـۀ ، ویـژه در بخـش آغـازینش     به، باال   قول  خواهیم دید که نقل
ـ    راستی تا چه اندازه می  اما به. است   سرنوشتی دچار شده ن تعریـف را جـدي   توان خـود ای

کافی است مثالً نگـاهی بـه   : نیست واژهفرمالیست در معناي منفی بارت یک ، گرفت؟ آري
 دهیـ عق  هـم توان تا حدودي با کـالر    نیز می ).36: 1390 ،بارت(هاي تئاتري او بیندازیم   نوشته

ـ تعر ذلـک   مع. است سندهینو کار از تر  »يجد« یجهات از پرداز  هینظر کار که بود کـالر از   فی
theorist، محدود بس و است عام سخت حال نیع در بل غلط، نه اگر.  

جو کـرد کـه مبتنـی اسـت بـر        و  ریشۀ این تعریف را باید در روش پژوهش کالر جست
پیـروي از منطقـی    هم با   آن، دیگر هاي مختلف از یک »  بارت«یعنی جدا کردن ، تجزیۀ بارت

شاید این روش تا حدودي نوآورانه باشـد و بـه   . »یکیمکان«و حتی قدري » آکادمیک«زیاده 
. تـوان بسـت    اما بر مشکالت آن چشـم نمـی  . هاي گوناگون کار بارت کمک کند  فهم بخش

گانۀ   هاي یازده  که پنج فصل از فصل بدین معنا. بندي مطالب است  مشکل اصلی نحوة بخش
واسـطۀ   پردازنـد و تنهـا بـه     مـی ، یعنی جنبۀ ادبـی اندیشـۀ بـارت   ، کتاب به موضوعی واحد

، )ناقـد (فصـل چهـارم   ، )مـورخ ادبـی  (فصـل دوم  : شوند  دیگر جدا می هایشان از یک  عنوان
 بـا ). ادیـب (و فصـل دهـم    ،)نویسـنده (فصل نهـم  ، )polémiste = نویس  ستیزه(فصل پنجم 

 ،یـات ادب تـاریخ  ةدربـار  او يها  دگاهید بارت، روالن یادب ينقدها انیم ییجدا عدم به توجه
ـ  بـه  را او شان  جمع که ش،ا ادبی ذوق و قلمی هاي  ستیزه  یعـ یطب کـرده،  بـدل  سـنده ینو کی
راحتـی    دیگر نزدیک باشند و هر فصل بتوانـد بـه   ها سخت به یک  این فصل مطالب که است
حتـی در  ، وانگهی ابعاد ادبی کار بـارت  .ها مبادله کند  یا مطالب خود را با دیگر فصل   عنوان
تفکـر او اختصـاص    شناسـانۀ   و نشـانه    ،گرایانـه   لذت، یی که به وجوه ساختارگرایانهها  فصل
را بایـد در  »   نویسنده  «عنوان ، بارت بارةدر ویژه  به، باري. پیوسته نقشی پررنگ دارند، اند  یافته

جـدا کـردن ایـن دو    . نیـز هسـت  » پرداز  نظریه«ترین معنایش در نظر گرفت که شامل   وسیع
هـم نـاممکن اسـت و هـم     ، شاید از جویس و پروسـت بـه ایـن سـو    ، دیگر د از یککارکر

  .»پریشی  زمان«برخاسته از نوعی 
چنـین بـه فصـل اول کتـاب بـا عنـوان        الزم است هـم  بندي مطالب  مشکل بخشبارة در

بـود کـه ایـن فصـل در       در واقع بهتـر مـی  . اشاره کنیم) man of parts(» قطعه  شخص قطعه«
بـدیهی  ، زیـرا ، هاي بعدي در زیرمجموعۀ آن قـرار گیرنـد    ه ارائه گردد و فصلجایگاه مقدم

هـاي دیگـر     تواند از نظر جوهره و ماهیـت بـا فصـل     هیچ فصلی از یک کتاب نمی که است
 بایسـت   فصـل اول مـی  ، بیان دیگر به. ها را در خود بگنجاند  تفاوت داشته باشد یا مطالب آن

. هـا   نـه بـه همـۀ آن   ، هاي کار بـارت بپـردازد    ه یکی از بخشتنها ب هاي بعدي  چون فصل هم
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، هاي بـارت   بارة کلیات فعالیت  پس از هشت صفحۀ نسبتاً مفصل در، وانگهی در همین فصل
. شود  نامۀ این اندیشمند زده می  گریزي به زندگی، غیرمنتظره و کمابیش بدون توجیهبه شکلی 

رسـد کـه عناصـر      نظـر مـی   بـه ، آن »انیکیمکـ «با توجه به روش پـژوهش کـالر و خصـلت    
نویسـنده ناچـار   ، در آن صورت .بایست در ابتداي این بخش آورده شوند  اي می  نامه  زندگی

 When Roland Barthes died in“( اي واحـد   فصل اول خود را با جملهشد مقدمه و   نمی

سـت و هـم نظـم    هم از درون نابسامان ا، فصل اول، در یک کالم. آغاز کند )”… 1980
تر شاید بتوان ابعادي از این نابسامانی   در مجالی وسیع. کل اثر را مختل کرده است   منطقی

  .دیگر نیز نشان داد هاي  را در فصل

  پسامدرنیسم 2.1.4
 The rise of(» طلـوع پسامدرنیسـم  «خـود را     نخستین فصـل از کتـاب   کریستوفر باتلر

postmodernism (تـاه ر این فصلِ بسیار کوباري د .نامیده است )  ًبـدون  ، صـفحه  10تقریبـا
ـامدرن      ) 4احتساب فضاهاي خالی و تصویر صفحۀ  ـرایط پس چهـار   از مطالـب مربـوط بـه ظهـور ش

، ).Butler, 2002: 1-4, 10, etc( هـاي هنـر و نوشـتار پسـامدرن      نمونه. کنند  نمی صفحه تجاوز
میشل فوکـو و ژاك   م از جملهبرخی اندیشمندان برجستۀ پسامدرنیس اختالف نظر میان

قاعـدتاً   )ibid: 8( بارة این اندیشـمندان   هاي انتقادي نویسنده در  دیدگاه و) ibid: 9(دریدا 
) ibid: 2, 5, 11 (پژوهش و نیات نویسـنده   اهداف .هاي بعد مطرح شوند  در فصل بایست  می
بـا  ، به هر حال. »طلوع«وط به شکل پراکنده و در فصل مرب نه به، بهتر بود در مقدمه بیایند نیز

توان انتظار داشت که فصـل نخسـت کتـاب بـاتلر از نظـم        نمی، توجه به گوناگونی مباحث
، نظمـی   جا نیز یکی از دالیل بی  و این .منطقی و انسجام درونی قابل توجهی برخوردار باشد

متنـی را در    انتوان گمان برد که نویسنده محتواي این عنصـر کـر    آیا نمی. غیاب مقدمه است
  گنجانده است تا این فصل را به حجم قابل قبول برساند؟ بشفصل اول کتا

چـه در ایـن     امـا آن . بدین ترتیب مشکل روش در کتاب آقاي باتلر هم وجـود دارد 
، دارانـه   برخـی اظهارنظرهـاي جانـب   ، کنـد   کتاب بیش از دیگر مسائل جلب توجه مـی 

نخسـتین آمـاج    .ندگان پسامدرنیسم فرانسـوي اسـت  دربارة نمایعادالنه ناو  ،غیرمنطقی
با فردینان دو سوسور به ، گراماتولوژيدر «فیلسوفی که  :ژاك دریدا است حمالت باتلر

بسـیار  (و موضـع  ] دریـدا [که مسائل مـورد توجـه او     خبر از آن  بی[...] خیزد   نزاع برمی
توسط لودویـگ  ، )سهحتی در خود فران(در نظر بسیاري از اصحاب فلسفه ، ش)متزلزل

تـري مـورد تحلیـل قـرار      شکل بسیار بهتري مطرح شده و با قدرت بیش بهویتگنشتاین 
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بـارة او    دری، مریکایافیلسوف ، )J. Searle(اي که جان سرل   نویسنده ؛)ibid: 8( »گرفته بودند
» آفــرین و در عــین حــال تروریســتی  ابهــام«کنــد کــه نثــر او را   از میشــل فوکــو نقــل مــی

)obscurantisme terroriste (خوانده است   می) ibid: 8-9( هـایش    ؛ اندیشمندي که سـخنرانی
  ...  )ibid: 24 (اند   »نامتمرکز و طوالنی، نامنسجم، مهار  هایی بی  گویی  تک«

هاي ویتگنشتاین   گوید که کدام فیلسوفان فرانسوي یا غیرفرانسوي تحلیل  باتلر به ما نمی
یا قدرت ویتگنشتاین در طرح و بررسی مسـائلی  ، اند  داده  می  اي دریدا ترجیح ه  را بر دیدگاه

در گرو کدام ویژگی بـوده و بـه چـه شـکل      کنند  که بعدها توجه دریدا را به خود جلب می
رسد که این نوع داوري ریشه در همـان سـنتی دارد کـه      نظر می بهاما  .خودنمایی کرده است

فرِگـه  ، )Russell(راسـل   ماننـد  )philosophie analytique(پیشگامان و پیروان فلسفۀ تحلیلی 
)Frege( ،آسـتین  ، ویتگنشتاین)Austin( ، ـرلکـواین   و ،س)Quine(    را در مقابـل نماینـدگان

ایدآلیسـم آلمـانی تـا    از کانـت و   ،)philosophie continentale(اي   قدیم و جدید فلسفۀ قاره
کنـد نـه ویتگنشـتاین      چه باتلر از آن دفـاع مـی    البته آن. دهد  قرار می ،هایدگر و دلوز و دریدا
تر نـوعی ادراك آنگلوساکسـون    بیش گوییدغدغۀ او  .طور خاص بهاست نه فلسفۀ تحلیلی 

اي در   هـاي تحلیلـی و قـاره     سـفه هاي او تقابل فل  در قضاوت علتبه همین . از فلسفه است
، ها از فلسفه  ها و آنگلوساکسون  هاي ادراك فرانسوي  یعنی تقابل شیوه، یک تقابل دیگر سایۀ

  :بازد  رنگ می
There is therefore a great contrast and tension between the postmodernism which 
derived from French intellectuals and the main stream of Anglo-American liberal 
philosophical thought in this period. The latter tradition had been very suspicious, 
in a post-Orwellian manner, of jargon, of grandiose synthesis, and of Marxist-
derived ‘ideology’. In the 1960s and early 1970s it was much wedded to very 
different methods, and most particularly to idea that philosophy should work 
within an ‘ordinary language’ accessible to all, and even when technical aim at 
maximum clarity (ibid: 10). 

ا یکی از نقاط قوت خـود  ر) clarity(مریکایی وضوح و شفافیت اـ  پس فلسفۀ انگلیسی
 نثر دریدا» ابهام تروریستی«در خصوص  »سرلـ  فوکو« نقل سخن احتماالً باتلر با داند و  می

 اما ارجاع سرل به فوکو بـراي نقـد دریـدا   . ساختن همین ویژگی بوده است   در پی برجسته
شـود    و میکه از یک سو باعث فاصله گرفتن دریدا از فوک نزاع مضاعفی دارد خود ریشه در

 يگرچه آقـاي بـاتلر از ایـن دو نـزاع چیـز     . شوراند  و از سوي دیگر سرل را علیه دریدا می
اي بـا عنـوان     دریـدا در سـخنرانی   1963در سـال   الزم است یادآوري کنـیم کـه  ، گوید  نمی
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فوکـو   تـاریخ دیـوانگی  کتـاب  ) Cogito et histoire de la folie(» کوژیتو و تاریخ دیـوانگی «
اش به طـرد دیـوانگی     عنوان فیلسوفی که روش عقالنی بهرا از دکارت  و خوانش او   )1961(

دهـد    مورد انتقاد می، از قلمرو تفکر فلسفی و طرد دیوانگان از جامعۀ عاقالن انجامیده است
)Derrida, 1967: 51-97.(   ناگفته نماند که دریدا سخنان خود را با تجلیل از استادش فوکـو و

چنـدي پـس از ایـن    ، فوکـو هـم   و گویا) ibid: 51-52(کند   او آغاز می» انگیز  یشستا«کتاب 
و  یـدا در(کنـد    نظرش تشـکر مـی    دقت سبب   بهنویسد و از او   اي به دریدا می  نامه، سخنرانی

را به » مالحظاتی«، به قول خودش، فوکو، یعنی نه سال بعد، 1972در  ).هشت: 1388 فوکو،
  .یابد  جا خاتمه می  این نزاع آرام ظاهراً در همین و )71: همان(» ایدافز  می«بحث دریدا 

» بافتـار ، رویـداد ، امضـا «هـاي دریـدا بـا عنـوان       یکی دیگر از سخنرانی، همان سال
)Signature, événement, contexte ( نظریـۀ کـنش     1971که در هـاي    در مـونترِآل و در نقـد

 Marges de la(هـاي فلسـفه     حاشـیه در کتـاب  ، دایـراد شـده بـو    )Austin(گفتاريِ آستین 

philosophie( رسد   به چاپ می)Manouvrier, 2010: 2 .(    جزئیات ایـن سـخنرانی و واکـنش
در کتـابی  ) Raoul Moati(اخیراً رائول مـوآتی  را  به نقد دریدا ،شاگرد آستین ،تند جان سرل

) Déconstruction et langage ordinaire, 2009( شـکنی و کـالم عـادي     سـاخت بـا عنـوان   
هاي   برخورد شدید سال«اما آیا ممکن است که باتلر از این . کرده استشکل دقیق تحلیل  به

تـرین    یکـی از خشـن  «که ) Gress, 2009(» مریکاییااي و فلسفۀ   میان دو غول فلسفۀ قاره 70
خبر بوده باشد؟ بـاري    بی) Landolt, 2009(رود   شمار می بهنیز » هاي فلسفی قرن بیستم  جدال
کند که آشکار نیسـت در چـه     به نقل سخنی بسنده می، علنی باال دو نزاع جاي اشاره به  او به

 Michel Foucault“اي مثل   توسل به جمله. شرایطی میان فوکو و سرل رد و بدل شده است

once characterized Derrida’s prose to me as ‘obscurantisme terroriste’”    نـه نشـان از
  .قدرها با قواعد اخالق علمی سازگار است  نه آن، روحیۀ علمی دارد

هـم از  بـار    البته بـاتلر ایـن   .هاي دریدا نیز چندان منصفانه نیست  داوري باتلر دربارة سخنرانی
هـاي مهـم     اما به احتمال زیاد منظور او برخـی سـخنرانی  ، برد  هیچ سخنرانی خاصی نام نمی

 حیـوانی کـه  و ) Spectres de Marx, 1993( اشباح مارکس خاصه .است 1990 هۀدریدا در د
هـا بـیش از انـدازه      سـخنرانی  آري ایـن ). L’Animal que donc je suis, 1997( اویم )در پی(

بـا ایـن    .انـد   هایی عریض و طویل نیز به چاپ رسیده  کتابهیئت و در  اند  طوالنی بوده
 بارةرا در» نامتمرکز«و » نامنسجم« تواند صفاتی چون  می اطاحتی  تنها یک منتقد بی، حال

هاي   سخنرانی شکنانۀ  ساخت جا مجالی براي بررسی محتوا و روشِ  این .ها به کار برد  آن
هـا و    اما براي پی بردن بـه فضـاي کلـی حـاکم بـر ایـن سـخنرانی       . وجود ندارد دریدا
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گـوش دادن بـه    علـت    بـه هـا را    اتلر آنکه احتماالً ب( این فیلسوف هاي مخاطبان  واکنش
آمیز   ستایش گفتار  کافی است به پیش )داند  فاقد عقل سلیم می» مهار  گویی بی  تک« مشتی
گـزارش او از   و اویـم  )در پـی (حیـوانی کـه    بـر کتـاب   )M.-L. Mallet( لوییز مالهـ  ماري
ان از دریدا براي ایراد یک گوهاي دریدا با حاضران در این سخنرانی و درخواست این  و  گفت

ایـن  ). Derrida, 2006: 9-14(نگـاه کنـیم    )سـاعتۀ اول  10پس از سـخنرانیِ  ( سخنرانی دیگر
در  اشـباح مـارکس  مریکایی امخاطبان : شود  استقبال به هواداران فرانسوي دریدا محدود نمی

طق افسارگسـیخته را  این ن )1993آوریل  23و  22(دانشگاه کالیفرنیا نیز ظاهراً دو روز پیاپی 
  ... )Derrida, 1993: 10(تاب آورده بودند 

 او در فصل سوم کتابش از نویسندة. آقاي باتلر نسبت به فوکو هم نظر مساعدتري ندارد
، هـاي روانـی    گـاه   از تاریخچۀ آسـایش  یتشروا«کند که   عنوان کسی یاد می به تاریخ دیوانگی

کسی ؛ )Butler, 2002: 48(» کمی برخوردار نیستاز مبانی تجربی مستح، طور که باید  آن
 »ورزد  هـاي اخالقـی واضـح و آشـکار اجتنـاب مـی        از تفسیرهاي سیاسی و ارائۀ نظریه«که 

)ibid(و [...] کنـد    جز اصالحاتی جزئـی و در مقیـاس محـدود را توصـیه نمـی     «کسی که  ؛
  ... )ibid: 49(» گیرد  می  کم جایگاه عاملیت و مسئولیت فردي را دست
. نیازي نیست به آثار برجستۀ فوکو رجوع کنیم براي بررسی درجۀ دقت این اظهارات

در شمارة ) F. Ewald(بیندازیم که فرانسوا اوالد  شمار زندگی او کافی است نگاهی به گاه
و  رسـانده چـاپ  بـه  آن را  1994   در فوریـۀ ) Magazine Littéraire( مجلـۀ ادبـی   325

بر اساس . است شدهمنعکس  2014   همان مجله در فوریۀ 540ر شمارة ي از آن د  ا  چکیده
  :شمار این گاه

 .شناسی هم مبانی آکادمیک داشته است و هم مبانی عملـی   دانش فوکو در زمینۀ روان .1
و کـاربرد ایـن دانـش     ،تـدریس ، اي فوکو صـرف تحصـیل    هاي فعالیت حرفه  نخستین سال

شناسی در اکول نرمـال    وقت روان  تدریس پاره: 1951اسی؛ شن  لیسانس روان: 1949 :شود  می
زیـر نظـر   ) Sainte-Anne(آن  ـ شناس در بیمارستان سنت  روان سمتدر سوپریور و کار 

 شناسی با دریافت دو مدرك  ادامه تحصیل در روان: 1953؛ )J. Delay(پروفسور ژان دله 
 )psychologie expérimentale(اسـی تجربـی   شن  و روان) psychopathologie(شناسی   آسیبـ  روان

 بیمـاري روحـی و شخصـیت   چـاپ کتـاب   : 1954شناسـی پـاریس؛     از انستیتوي روان
)Maladie mentale et personnalité ( جذب در : 1960و شرکت در سمینارهاي ژاك الکان؛

ارتقا بـه  : 1962؛ تاریخ دیوانگیشناسی و اتمام   روان دانشیارِ با مرتبۀفران ـ  دانشگاه کلرمون
بیمـاري  و  تـاریخ دیـوانگی  چـاپ  ، فـران  ــ  شناسی در دانشگاه کلرمون  درجۀ استادي روان
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...  )Ewald, 1994) (بیمـاري روحـی و شخصـیت    نسخۀ بازنگریسـتۀ ( شناسی  روحی و روان
هاي فوکو قـرار    شناسی در مرکز پژوهش  هاي مدیدي که روان  باتلر دربارة سال سکوت باري
 هـم بـه کمـک عبـارتی مـبهم       آن، شناختی فوکو  است و انکار همۀ دستاوردهاي روان داشته

)“[…] his history of asylums is not nearly as empirically well founded as it ought to 

be […]”( شود و نه   هاي روانی تصریح می  گاه  در آن نه روایت فوکو از تاریخچۀ آسایش که
شایسـتۀ   ها استوار گـردد   بایست بر آن  که این روایت می» تجربی مستحکمی مبانی« چیستیِ
  .جدي نیست یپژوهش
، بالنشـو ، هایی مثـل باتـاي    سو توجه فوکو به تجربۀ ادبی چهره   از یک 1960در دهۀ  .2

شود و از سوي دیگر خود او شیوة جدیـدي    و نویسندگان رمان نو جلب می ،کلوسوفسکی
 ها و چیزهـا   واژه یعنی، ویژه در دو اثر مهم این دهه  کند که به  را تجربه میاز روایت تاریخی 

)Les Mots et les choses, 1966 ( شناسی دانش  دیرینهو )L’Archéologie du savoir, 1969(،   نمـود
تـاریخ  شناسی بـا    فرانسوا اوالد به شباهت جوهري این دو دیرینه). cf. Ewald, 1994(یابد   می

اسـتاد دانشـگاه کاتولیـک    ) A. Berten(آنـدره بِـرتن    اما از مصاحبۀ، کند  اشاره نمی نگیدیوا
یـک در همـۀ    توان پی بـرد کـه ایـن     می 1981مه  7با میشل فوکو به تاریخ ) Louvain(لوون 

هـا    اي بـوده اسـت کـه در آن     دنبال کشف مقاطع تـاریخی  شناختی خود به  هاي دیرینه  بررسی
   مسـئله «بـار   نخسـتین بـراي  و جـرم  ، جنسـیت ، دیوانگی مانند ساس اجتماعیهاي ح  پدیده
ظاهراً باتلر از روش بدیع فوکو در بـازخوانی تـاریخ هـم هـیچ     ...  )Berten, 1981(» اند  شده

  .ادراکی ندارد
آشکارا رنـگ و بـوي سیاسـی بـه خـود       1980و  1970هاي   هاي فوکو در دهه  نظریه. 3

مراقبت ، )L’Ordre du discours, 1971( نظام گفتمان یعنی هم این دو دههدر آثار م. گیرند  می
ــه ــتن ، )Surveiller et punir, 1975( و تنبی ــه دانس و  ،)Volonté de savoir, 1976(اراده ب

بـه   1984شـان تـا     که چاپ ،)Histoire de la sexualité( تاریخ جنسیت گانۀ  مجلدهاي شش
فوکو سبک جدیـدي از   ،در عین حال .دایگاهی مرکزي دارجقدرت  عنصر ،انجامد  طول می

شکل سنتی تفاوت دارد و مبتنی اسـت   کند که با مبارزة حزبی به  عملکرد سیاسی را ابداع می
: شناسـند   سیاسی فوکو را نیز همـه مـی   مواضع. امور زندگی روزمره همۀ» سیاسی کردن«بر 

هاي   از شورش ؛ حمایت)1950-1952(مدت دو سال  فعالیت در حزب کمونیست فرانسه به
؛ 1968آخرین تظاهرات ژوئـن   شرکت در ؛)1966(امپریالیستی دانشجویان تونس  ضد

دهــی تظــاهرات در مخالفـت بــا ورود برژنــف بـه فرانســه و اســتقبال والــري     سـازمان 
دهی کنفرانس مطبوعـاتی در    ؛ سازمان)1977(از او ، جمهور وقترئیس ، ژیسکاردستن
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ها به پناه دادن   ترغیب فرانسوي، شکستۀ دریاي چین  نفع مهاجران کشتی نس بهکولژ دو فرا
» یکی از مسائل بزرگ سیاسی در آینده«منزلۀ  بهو ذکر پدیدة مهاجرت ، به این مهاجران

)1979) (Ewald, 1994.( باتلر چه معنایی از تفسیر  آشکار نیست که، ها  با توجه به این داده
  .و اصالحات را مد نظر دارد ،اخالقی موضع، سیاسی

از » فهـم غلـط  « متهم است بـه  )J. Baudrillard(ژان بودریار  یعنی باتلر دیگر قربانی مهم
چـون     از ایـن واژگـان بـراي سـاخت مفـاهیمی اسـتعاري      » جا  به  استفادة نا«و  واژگان علمی

 ل خــود ازدر تحلیــ) non-Euclidean(» غیراقلیدســی«و فضــاي ) hyperspace(» فضــا  بــیش«
جا هم کریستوفر باتلر دیدگاه شخصی خود را در پـس    این). Butler, 2002: 40( جنگ خلیج

گیري غیرمستقیم   طور کلی شگرد او عبارت است از موضع  به. کند  اظهارات دیگران پنهان می
بـل بـا ارجـاع بـه     ، نه با بررسی آثار خود این متفکـران ، در برابر روشنفکران فرانسوي

 تري ایگلتون، سرل براي نقد دریدا: ها  بارة آن  گران آنگلوساکسون در  پژوهش هاي  داوري
)T. Eagleton (  براي نقد فوکـو)ibid: 49 (     هـاي سـوکال     و اینـک دو اسـتاد فیزیـک بـه نـام
)Sokal ( و بریکمونت)Bricmont(9 جا هـم بـاتلر از تصـریح پیشـینۀ       این. براي نقد بودریار

بگویـد  او وظیفه داشت به مـا  . گذارد  ند و پاسخ رقیب را مسکوت میک  بحث خودداري می
 هـاي روشـنفکرانه    شـیادي  که نقد سوکال و بریکمونت دربارة بودریار را از کتاب جنجـالی 

)Impostures intellectuelles, 1997 ( اندیشـمندان  ، برداشت کرده است و در این کتـاب
برونو ، )L. Irigaray( لوس ایریگاره، یا کریستواژول، چون ژاك الکان دیگري هم     فرانسوي

اسـتفادة   علـت  بـه نیـز  ) F. Guattari(و فلـیکس گواتـاري    ،ژیـل دلـوز  ، )B. Latour(التـور  
بـا   بایسـت   مـی  بـاتلر . انـد   غیرعلمی از مفاهیم علمی مورد شماتت نویسندگان قـرار گرفتـه  

اقـدام جنجـالی سـوکال سـخن      از، داري  با عبارات روشن و بدون جانب، تر موشکافی بیش
 را بـا عنـوان   علمـی   شـبه  اي  مقالـه  هاي روشنفکرانه  شیادي بگوید که یک سال قبل از انتشار

 Transgresssing(» اي از جاذبـۀ کوانتـومی    سوي یک هرمنوتیک استحاله به: تجاوز از مرزها«

the Boundaries: Towards a transformative Hermeneutics of Quantum Gravity ( در
در مجلـۀ دیگـري بـه نـام      به چاپ رسانده و چند ماه بعـد  Social Textِ مجلۀ علوم انسانی
Lingua Franca     ــوده ــراپا دروغ ب ــزلِ س ــک ه ــتۀ او ی ــه نوش ــود ک ــرده ب ــالم ک و او  اع

 Social انـدرکارانِ   هاي پسامدرنِ دسـت   است از این طریق نشان دهد که اندیشه  خواسته  می

Text است    یان علمیفاقد بن)Ghasarian, 2001 .(کـرد کـه     اخالق علمی حکـم مـی  ، سرانجام
توانست   او می .به ما منعکس کند سوکال و بریکمونت را نیز دربارة ها  باتلر دیدگاه فرانسوي

در روزنامـۀ  » سوکال و بریکمونت جدي نیستند«مثالً به یادداشت کوتاه دریدا با عنوان 
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کـه نـام     ارجاع دهد که در آن دریدا پس از اشاره به ایـن  1997 نوامبر 20مورخ  لوموند
 گـره خـورده اسـت   ) آمیـز   شـوخی فریـب  =  hoax  =)canular بـا واژة » سوکال بیچاره«
)Sokal’s hoax(    هـاي    جایگـاه و تـأثیر اسـتعاره   ، نقـش «از » بررسـی دقیـق  «از فقـدان یـک

: کنـد   ابـراز تأسـف مـی    شده بودنـد  به نقد کشیده هاي روشنفکرانه  شیادي اي که در »علمی
فقـط   نـه [هـاي دشـوار     کـرد کـه شـمار فراوانـی از گفتمـان       ایجاب مـی ] اي  چنین بررسی[«
شـان    با توجه به نظم و ترتیـب منطقـی   ]فرانسوي مورد بحث چندفقط نزد  نهو  »فرانسوي«

هـا مـورد     در آن) stratégies rhétoriques(ورانـه    کارهاي اسـتدالل سـخن   خوانده شوند و راه
چنین از خودش  دریدا هم). Derrida, 1997: 17(» این کار انجام نشده است: مطالعه قرار گیرد

، هاي اصلی حمالت بوده اسـت   یکی از آماج که در آغاز ماجراي سوکالگوید   سخن می
ا تنـگ  ها ر  جاي آن» استاد خارجی«یک  در مقاماند که او   کرده  احساس میها   امریکایی زیرا
دارد که در   پرده برمی اندیشی سوکال و بریکمونت  مصلحت دریدا از، در آخر .)ibid( کند  می

هـاي دیگـري     و در کنار نـام » فیلسوفان آبرومند«تنها نام او را در فهرست  نه 1997این سال 
او  گونه تهـاجم قبلـی را نسـبت بـه      بل اساساً هر، دهند  و فوکو قرار می ،بارت، چون آلتوسر

  ... )ibid(کنند   انکار می
او  یا در عین آگاهی بر آن سرپوش نهاده است؟ آیا خبر بوده  این یادداشت بی آیا باتلر از

یـا  ، تـر اسـت    قـدم   تر و ثابت  سرسخت ،حتی از سوکال ،ها از همتایان خود  در نقد فرانسوي
؟ در هر حـال  دانست تاهکو »اریبس« يدرآمدها محدودهاي او را باید ناشی از مجال   سکوت

هاي درآمدوار همیشه شناخت دقیقـی از موضـوع مـورد نظـر       پژوهش باید نتیجه گرفت که
تمـایز میـان   : هـاي مثبـت هـم دارد     جنبه باتلر کتاب البته .کنند  خود را به خواننده منتقل نمی

عناصـر محـوري پسامدرنیسـم    ، )فصـل اول (آن مریکـایی  اپسامدرنیسم فرانسوي و نسخۀ 
بـه  هـا را   آناي کـه خـرد مـدرن      هاي اجتماعی  ها و گروه  جایگاه مرکزي اقلیت، )فصل دوم(

وجـوه تمـایز هنـر و ادبیـات مـدرن و      ، )و چهـارم  ،سـوم ، هاي دوم  فصل(حاشیه رانده بود 
از ) فصـل پـنجم  (در شـرایط پسـامدرن    ها  و سرانجام نقش رسانه، )فصل چهارم(پسامدرن 

  .ها موفق بوده است  ه تا حدود زیادي در توضیح آنکه نویسند هستند  ینکات
  
  ها  ترجمه 2.4

بـر مقابلـۀ واحـدهاي زبـانی و      مبتنی است، کم در کشور ما  دست، شیوة متداول نقد ترجمه
تعیـین   دغدغـۀ  فـارغ از ، معنایی در دو متن مبدأ و مقصد بر اساس نوعی رویکرد توصـیفی 

و بـدون تـالش بـراي اسـتخراج     ، لـی ترجمـه  هاي مورد بررسی در فضـاي ک   جایگاه نمونه
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،   شـناختی   انـداز آسـیب    یک چشـم  در .کمابیش جامع از بطن نقدهاي منفرد الگوهاي نظري
هاي مشترك   ها به نارسایی  شوند که بتوان از خالل آن  ها باید طوري انتخاب   نمونه، برخالف

ـ ، انـداز   در این چشم. ها پی برد  در طیف وسیعی از ترجمه و  بـارت  مترجمـان  هـاي   اتوانین
پرسـش اصـلی ایـن اسـت کـه ببینـیم       . گیـرد   در درجۀ دوم اهمیت قـرار مـی   پسامدرنیسم

ترجمـۀ بـدون   ، ترجمه از زبان ثالث، از جمله ترجمۀ واژه به واژه هاي این مترجمان  گزینش
 ونـی ها نسبت به عملیات ترجمه است و کـدام عوامـل بیر    تابع کدام دیدگاه پژوهش و غیره

  .اند  ها نقش داشته  گیري این دیدگاه  شکل مستقیم یا غیرمستقیم در شکل به
  ترجمۀ واژه به واژه 1.2.4

اسـت  » گرایش مترجم به حفظ زبـان نویسـنده  «محصول » گرا  لفظ«شود که ترجمۀ   گفته می
 :اند  شناس آلمانی پیشاپیش به یاري خوانده شده  دو ترجمه). 37: 1387، فر و فریدي  خزاعی(

متمایل به زبان و فرهنـگ  «گویند که اولی از ترجمۀ   می ).35 - 26: همان( گوته و شالیرماخر
دانـد    مـی » زبـان و فرهنـگ خواننـده   «شـدن  » تر  غنی«زیرا آن را موجب ، کند  دفاع می» مبدأ

نویسنده را تـا حـد امکـان    «و خبر داریم که دومی نیز حامی مترجمی است که  ).36: همان(
والتـر   از). Schleiermacher, 1999: 49(» بـرد   گذارد و خواننده را به اسـتقبال او مـی    ه میآسود

). 33: 1390، عبـداللهی (شـود    یاد مـی (!) »دقیق«و » ترجمۀ لفظ به لفظ«عنوان مبلّغ  بهبنیامین 
دلیـل   بهویتز است که مترجمان آلمانی را   رودولف پان بنیامین دانیم که یکی از الگوهاي  می  و
» هـاي بیگانـه    منـد زبـان   کـنش قـدرت  «اعتنـایی بـه     و بی» حفظ وضعیت متزلزل زبان خود«

  ).Benjamin, 2000: 260کند   نکوهش می
کـه ســنت    نخسـت ایـن  : تـوان اسـتنباط کـرد     دو نکتـۀ مهـم را مـی   ، از همـین مختصـر  

گانـه در ترجمـه   شناسی در آلمانِ رمانتیک و پسارمانتیک پیوسته بر بازنمود عنصـر بی   ترجمه
پژوهان ایرانـی ظـاهراً از ایـن سـنت بـراي        که مترجمان و ترجمه  تأکید داشته است؛ دوم آن

مثابـۀ یـک     تر به  کم، نحوي که امروزه این نوع ترجمه  به، اند  گرا بهره برده  توجیه ترجمۀ واژه
  .ودش می رحمط مشخص نظري ارچوبهچ یک بر متکی روشی منزلۀ تر به و بیش، کاستی
 کم  دست ،واژه به واژه ۀترجم واقع در. میهست انگارانه  ساده یمبحث خلط شاهد زین جا  نیا

 بـه  شیگـرا  ةانگار از توان  یم که است يزیچ نیآخر ،میبند  یم کار به را آن ما که یشکل به
 ریناپـذ  ییجـدا  یفرهنگ عنصر از یزبان عنصر گوته، نزد. کرد برداشت گانهیب فرهنگ و زبان

ـ ادب« کی انداز  چشم در گانهیب فرهنگ و زبان با تعامل و تاس  ردیـ گ  یمـ قـرار   »یجهـان  اتی
هاي   فرانسويچون یونانیان باستان و  هم، شالیرماخر). 32 -  26: 1387، فر و فریدي  خزاعی(

را  ترجمـه و  )Schleiermacher, 1999: 40-41(دانـد    چیز می  یکاندیشه و سخن را ، کالسیک
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 از گوید نه  می سخن بیگانه زبان کنش از تزیو  پان ).ibid: 44-45( دهد  می جاي فهم ندیفرادر 
 در اندیشۀ او تعامل با عنصر بیگانـه : گذارد  فراتر می ها  و بنیامین یک گام از این .هاي آن  واژه

 ,Benjamin(بـرد    راه مـی » زبـان نـاب  «مسیر دشواري که به اي است مقدماتی در   مرحله

انداز   طنین«و » اولیهپژواك زبان بیدار کردن «چون  زیبایی هم عبارات ژرف و). 251 :2000
که به زبان بیگانه اشاره   بیش از آن )ibid: 254 (» کردن پژواك زبان اولیه در دل جنگل زبان

آري  .)ibid: 254-255(گویند   و آرمانی سخن می ،»حقیقی«، از زبان تاریخی داشته باشند
زبانِ . اما بیگانگی او از جنسِ بیگانگیِ زبان ادبی است، خود ذاتاً بیگانه استچنین زبانی 

امـا بـه سـکوت    ، )Mohaymeni, 2014: 55-57(گرایـد    ترجمانیِ بنیامین به سـکوت مـی  
هایشان به   تنها پرهیب فاسد الشه هایی که  به خاموشی گنگ واژه نه، پذیر ادبیات  خوانش

  ... رسد  مقصد می
  :انجامد  اي می  ها به چنین ترجمه  محتواي این اندیشهغفلت از 

بـالقوه   هـر چیـزي  نما روي آوردند که   هنرهاي تجسمی نیز به این طرز تفکر متناقض
بر این فرضیه ، این دیدگاه متن تلقی کردن دنیا که ویژة دریدا و بارت است. است “متن”

بخش عظیمی ، این امر. گذارد  صحه می کامالً، اي در زبان است  که تمام اندیشۀ ما به گونه
هـایی    واکنش. هاي غیرزبانی ما را به آثار هنري قبلی به ورطۀ فراموشی سپرد  از واکنش

شکل  اي که یا به  فراموشی. و روابط شکلی اجزاي نقاشی ،رنگ، چون لذت بردن از بافت
شکل  ط و یا بهجویی مدرنیسمِ فرمالیستیِ منح  ضرورت رهایی از عوارض ناشی از لذت

یافت   زبانیِ نظري و مناسب تجلی می ـ هاي مفهومی  نیاز وافر به رستگاري با خلق ایده
  ).145: 1389، باتلر(

. اند و نه زیبا  خود جمالت نه دقیق اما، معناي دو جملۀ نخست کمابیش روشن است
 حتــی اگــر در مــتن اصــلی از ترکیــب وصــفی: جملــۀ اول فاقــد بنیــان منطقــی اســت

  paradoxical thought  نـه تفکـر نـاظر بـر     ، سـت »نمـا   متنـاقض « چـه   آن، استفاده شده باشـد
زیرا اگر فعالً به این  ،بل گرویدن هنرهاي تجسمی به این تفکر است، وارگی چیزها  متن

حسـی و دیـداري اسـت تـا      تر بیش هنرها یند ادراك اینافر ،بسنده کنیمتمایز سطحی 
توانست بـا    می» دیدگاه متن تلقی کردن دنیا«عبارت ، دوم در جملۀ. خوانشی یا تحلیلی

قرار داشتن اندیشه در « چنین جایگزین شود؛ هم» مثابۀ متن  ادراك دنیا به«ساختاري مثل 
اصطالحِ ، در جملۀ سوم. »فرضیه«نه یک  یا یک گمان است ،یک باور، یک فرض» زبان

یـا متشـخص   ) personnel(بایسـت بـا یـک فاعـل شخصـی        مـی » به فراموشی سپردن«
)personnifié (جملۀ آخر نیز هیچ معنایی ندارد و تنها بـا رجـوع بـه مـتن     . همراه شود

  :توان از راز آن پرده برداشت  اصلی می
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The visual arts had also caught up to the paradoxical thought that everything was 
potentially ‘text’. This textualizing view of the world, typical of Derrida and 
Barthes, dominated on the assumption that all thinking was somehow in language. 
And this left out a good part of our non-linguistic responses to previous art – such 
as simply enjoying the texture of the paint, or the colour, or formal relationships – 
either as a dismissible hangover from the hedonism of a decadent formalist 
modernism, or as in need of salvation by the laying-on of some suitably 
theoretical conceptual-verbal association (Butler, 2002: 105). 

پـس از  (آخـر   عبـارت  گرایش مترجم به ترجمۀ لفظ به لفظ بینی بود که  پیششاید قابل 
بوده است و احتماالً ناشی از این ذهنیـت کـه    ماهیت انتزاعی این عبارت ناشی از )معترضه

هاي آغازین نیز   جمله اما در برگردان .ها را رعایت کرد  باید تتابع صفت در نسخۀ فارسی هم
کامل صورت نگرفته  طور   به )sémantique(به سطح معنایی ) littéral(گذار از سطح واژگانی 

 اول سـطر  چهـار  يبـار . است شده متوقف راه ۀانیم در ییگو) cognition( شناخت ندیفرا و
  :اند  داشته ازین یجزئ یراتییتغ به ترجمه

. تمـتن اسـ   چیـز    همههنرهاي تجسمی نیز به این اندیشه گرویدند که ، به شکلی ناسازمند
بر این بـاور تکیـه داشـت    ، و دریدا متولیان آن بودند   که بارت، مثابۀ متن  این ادراك از دنیا به

همـین باعـث شـد کـه بخـش مهمـی از       . نوعی در زبـان جـاي دارنـد     بهها   که همۀ اندیشه
بـه فراموشـی    دادیـم   اي که ما در مقابل هنر گذشته از خود نشـان مـی    هاي غیرزبانی  واکنش
یا روابطـی کـه   ، هاي آن  یا رنگ، پیرایه از بافت نقاشی  هایی مثل لذت بی  واکنش: شودسپرده 

  .[...]هاي آن حاکم بود   میان صورت

یعنـی بـا نـوعی    ، برگردان عبارت پایانی باتلر تنها با صعود به سطح باالتري از شـناخت 
  :ممکن خواهد بود، وار  تحلیل ریاضی

کـه   در پـی لـذتی  ، شـکل خمـاري زودگـذر    یا بـه  :کرد  روز به دو شکل ب فراموشی اما[...] «
کالمـی   ــ  هاي مفهومی  شکل بازي یا به، منحط با خود به ارمغان آورده بود گراي  مدرنیسم صورت

  .»بود] ذهن از یک وسواس[ شان رها ساختن  واري که گویی هدف  و نظریه

کـم کوشـیده     ا دسـت امـ . این ترجمه نه ادعاي دقت دارد و نه حتی ادعاي صحت نسبی
رابطۀ هر جمله را با کلیت متن در نظر بگیـرد  ، است روابط میان عناصر جمله را کشف کند

  .را در خود انعکاس دهد ،associationِ شناختی  مثالً هالۀ روان ،ها  هاي معنایی واژه  هاله و
  دو) ي(توان)نا(ترجمه به  2.2.4

 حد در که یادب ساخت از یفن یخودآگاه ل،او ۀوهل در. اند  بوده تحول مراحل ها، نیا
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 ییشناسا يبرا قهرمانانه خواست بعد، ۀمرحل در ؛)فلوبر( است افتهی رییتغ دردناك يدیترد
از  یادب ییگو  همان از زیگر به لیتما سپس؛ )ماالرمه( مشابه متن در ات،یادب یۀنظر و اتیادب
 اتیادب خود با تفکر نیا ادغام و شتننو به اذعان ۀواسط به اتیانداختن ادب قیبه تعو قیطر

  ).40-39: 1389 کالر،( [...]) پروست(

قطع و یقـین بایـد گفـت کـه متـرجم       جا اما به  این. نظر قطعی همیشه دشوار است  اظهار
نـه بوطیقـاي فلـوبر و    ، دارد )ویژه فرانسـه   به(ارجمند نه اندك فهمی از تاریخ ادبیات غرب 

ترین کوششی براي دست یافتن به آن فهـم و ایـن     نه به کم، سدشنا  ماالرمه و پروست را می
تـوان    راستی هیچ چیـز نمـی    گوییِ منسوب به بارت به  از این پریشان. شناخت تن داده است

پـرده برداشـتن از مـنشِ عمیقـاً ناسـازمند       تنها کارکرد این الفاظ نامربوط و نـامرتبط . فهمید
امـا از  ، ترجمه ادعاي وفاداري به الفاظ متن اصـلی را دارد این نوع  زیرا ،گراست    ترجمۀ لفظ

حتـی بـراي    ،از یـافتن معـادل دقیـق    جا که قادر به کشف روابط میان این الفـاظ نیسـت    آن
ایـن ناسـازه در    .مانـد   باز می ،...هاي غیرتخصصی و افعال و صفات و حروف اضافه و   واژه

اي وجـود    جا مـتن اصـلی    زیرا این، دهد  ان میشکل بارزتري خود را نش هاي ثانویه به  ترجمه
نـه  ، خانم امرالهی به فارسی برگردانـده  چیزي که .حس وفاداري مترجم را برانگیزد ندارد تا

  :که ترجمۀ جاناتان کالر از بارت است، سخن بارت
These have been, grosso modo, the phases of the development: first an artisanal 

conciousness of literary fabrication, refined to the point of painful scruple 

(Flaubert); then, the heroic will to identify, in one and the same written matter, 

literature and the theory of literature (Mallarmé); then, the hope of somehow 

eluding literary tautology by ceaselessly postponing literature, by declaring that 

one is going to write, and by making this declaration into literature itself (Proust) 

[…] (Culler, 2001: 19). 

در یک (=  grosso modo قید. 1: خانم امرالهی» لفظ به لفظ«در ترجمۀ ، بینیم  که می  چنان
لطیـف  ، پـالودن (=  refineفعـل  . 2حـذف شـده اسـت؛    ) بدون ورود به جزئیات، گاه کلین

   scrupleدر برابـر اسـم    .3ترجمه شده اسـت؛  » تغییر یافتن«به ) موشکافی کردن، کردن
تـرین معـادل آن یعنـی      ترین و در عین حال نامحتمـل   از وسیع) دقت زیاد، بیم، وسواس(= 

درنگ   بی) یگانه ساختن، تعیین هویت کردن(=  identifyفعل . 4 استفاده شده است؛» تردید«
جـا رهـا شـده      یـک ، تر است  که به متن نزدیک، ترجمه شده و معناي دوم آن» شناسایی«به 

در «بـدل شـده اسـت بـه     ) در متن واحد(=  in one and the same written matter .5است؛ 



 پرونده یک درآمد، دو ؛بارتو  پسامدرنیسم   208

برگردانـده شـده   » اذعان کردن«به ) اعالم کردن، اظهار کردن(=  declareفعل . 6؛ »متن مشابه
با اعالم ایـن موضـوع   (=  by making this declaration into literature itselfعبارت . 7است؛ 

  ... درآمده است» کر با خود ادبیاتادغام این تف«به صورت ) در خود اثر ادبی
بـراي  ، سـت داده باشـد  د بـه ترین ترجمه را از نوشـتۀ روالن بـارت     حتی اگر کالر دقیق

  :ناپذیر است  رجوع به متن اصلی اجتناب، تر اطمینان بیش
Voici quelles ont été, grosso modo, les phases de ce développement : d’abord, 
une conscience artisanale de la fabrication littéraire, poussée jusqu’au scrupule 
douloureux, au tourment de l’impossible (Flaubert); puis, la volonté héroïque de 
confondre dans une même substance écrite la littérature et la pensée de la 
littérature (Mallarmé); puis, l’espoir de parvenir à éluder la tautologie littéraire 
en remettant sans cesse, pour ainsi dire, la littérature au lendemain, en déclarant 
longuement qu’on va écrire, et en faisant de cette déclaration la littérature même 
(Proust) […] (Barthes, ١٢٩ :١٩٥٩). 

سواد  علت بهو ، هاي فرانسه و انگلیسی  هاي لغوي و ساختاري میان زبان  شباهت سبب به
امـا همـین   . تر باشد  طبیعی است که ترجمۀ او به متن بارت بسیار نزدیک، کالرادبی جاناتان 

در ترجمـۀ   )به اصـطالح ، به تعبیري(=  pour ainsi dire قید. 1: هایی دارد  هم کاستی ترجمه
 ”postpone“جاي فرود آمدن بر فعل   بدل گشته و به) به نوعی(=  somehowانگلیسی به 

 =)remettre  = موکول کردن به آینده، انداختنبه تعویق ( یا حتی بر قیدceaselessly  =)
sans cesse  =وقفه  بی( ، فعلelude  =)éluder  =را مقیـد سـاخته   ) طفره رفـتن ، احتراز کردن

در ترجمـۀ انگلیسـی   ) رنـج امـر نـاممکن   (=  tourment de l’impossible عبـارت . 2است؛ 
معنـایی سـخت وسـیع دارد و     pensée de la littératureترکیب اضافی . 3حذف شده است؛ 

: کنـد   و وسوسۀ ادبیات نیـز داللـت مـی    ،دغدغه، بر اندیشه ،عالوه بر نظریۀ ادبی و نقد ادبی
 =( longuementقیـد  . 4فـرو کاسـته اسـت؛     theory of literatureکالر همۀ این معانی را بـه  

 که در عبارت littératureواژة . 5در ترجمۀ کالر ناپدید شده است؛ ) مدتی طوالنی
en faisant de cette déclaration la littérature même ــنادي دارد ــۀ ، نقــش اس در ترجم

ل گشـته و  یبـد تبه ظرف مکان  )by making this declaration into literature itself( انگلیسی
  ... به سطح نازلی از معنا سقوط کرده است جملۀ بارت، در نتیجه

همـواره  ، هرچـه باشـد  ، نقـد . و نقد ترجمه شکافی پرنشـدنی وجـود دارد  میان ترجمه 
طـور   بـه اي قادر نیست لفظ و معناي متن اصـلی را    هیچ ترجمه، اما، در عمل. گراست  آرمان
نـه ترجمـۀ    شـود   اسـتنباط مـی   چه از این اصل بدیهی  آن. در زبان مقصد منعکس کند کامل
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حتـی بـه بهـاي    ، کوشد  اي است که می  بل ترجمه ،رالهیشیوة خانم ام به ،گرا و معناگریز  لفظ
 معنایی هرچند نـاقص و نسـبی از ایـن   ، تخطی از برخی مناسبات صرفی و نحوي متن اولیه

همـین راه   و ترجمۀ زیر نیز دوم را برگزیده است این راه کالر .متن را به خواننده انتقال دهد
  :کند  را دنبال می

مثابـۀ    ادراك از آفرینش ادبی بـه  نخست: اند  ها بوده  این مراحل تحول، در یک نگاه کلی
یابی بـه    پذیرد و رنج دست  دردآلود صورت می گرانه که با وسواسی  نوعی تولید صنعت

اي جسورانه مبنی بر درآمیختن ادبیات   گاه اراده  ؛ آن)فلوبر(خرد   امر ناممکن را به جان می
؛ و )ماالرمـه ] (یعنی در متن واحد[شتاري واحد و اندیشۀ ادبیات در قالب یک مادة نو

به نوعی با موکول کردن نوشتار به ، گویی در ادبیات  سپس دوري جستن از تکرار و همان
زودي شروع بـه نوشـتن     دارد که به  بدین صورت که نویسنده دیرزمانی اعالم می، آینده

 اعـالم چیزي جـز همـین   ، کند  موضوعِ اثري که او خلق می، اما در نهایت، خواهد کرد
  ) [...].پروست(نخواهد بود 

تنها از ترجمـۀ عبـارات    نهاو . داند  اندك می، داند  اگر می یا. داند  امرالهی فرانسه نمی
او . اسامی خاص و عناوین آثـار فرانسـوي نیـز نـاتوان اسـت      بل از برگردان، فرانسوي
 را) La Fontaine(فــونتن و ال) 33ص (خوانــد   مــی» برویــر«را ) La Bruyère(البرویـر  

 Critique et vérité هاي بارت یعنی  ترین کتاب  او عنوان یکی از معروف ).195ص (» فونتنی«
نقـد  خبر ندارد که این کتاب با عنوان   و حتی  )25ص (کند   ترجمه می» نقد و واقعیت«را به 

در نشـر مرکـز بـه     1382و  1380هـاي    دخت دقیقیان در سال  و با ترجمۀ شیرین و حقیقت
را ) تئاتر مردمـی ( Le Théâtre populaireاو عنوان مجلۀ . هاي اول و دوم رسیده است  چاپ

کـه خـود یکـی از    ، کـه بـارت    غافـل از آن ، )69ص (گردانـد    بـر مـی  » پسـند   تئاتر عامه«به 
 ت،بـار ( دانسـت   یمـ عامیانگی و مردمی بودن را دو چیز متضـاد  ، گذاران این مجله بود  بنیان

نزد : شناسد  جهان را نمی امرالهی حتی مشهورترین آثار تئاتر و سینماي ).99 ،54 ،36: 1390
الیـا کـازان بـه     در باراندازِو ) 70ص (شود   بدل می» شجاعت مادري«برشت به  ننه دالورِاو 

  .)71ص (» در ساحل«
» ی فرهنگـی خال«در نوعی  یگویترجمۀ خانم امرالهی . شمارند  مواردي از این دست بی

بـل  ، تنها از پژوهش در فرهنگ ملی و جهانی و تحقیق در آثار بارت نهاو . انجام گرفته است
گـاه امرالهـی زبـان      یگانـه تکیـه  . دان شانه خالی کـرده اسـت    حتی از مشورت با یک فرانسه

بـه بخـش   . زنـد   ترین عبارات انگلیسی هم لنـگ مـی    اما او در برگردان ساده. انگلیسی است
 :انی جملۀ زیر نگاه کنیمپای
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It would be a pity if this Barthes were forever lost in the image of the 
‘unabashed lover of language and of style’ promoted by Barthes’s modern 
admirers, who want to forget the theorist for the writer (Culler, 2001: 129). 

رهـا  «به معنـاي   ”to forget the theorist for the writer“ شود که  اي متوجه می  ههر خوانند
یا چیزي » پرداز به پاي نویسنده  فدا کردن نظریه«یا » پرداز و چسبیدن به نویسنده  کردن نظریه

هـا کـه    آن[...] «: کنـد   طـور ترجمـه مـی     امرالهی اما عبـارت آخـر را ایـن   . از این قبیل است
  ... )209ص (» کرد را از یاد ببرند  پردازي می  که براي نویسنده نظریه ند آنخواه  می

کار تینا . اي تا این اندازه خطاکار است  تر ترجمه  اما کم. ترجمۀ خالی از خطا وجود ندارد
متـرجم و  گـزینش   ینـد افرراسـتی    بـه  شود تا بار دیگر از خود بپرسیم کـه   امرالهی سبب می

تابع کدام معـادالت اسـت و کـدام     ،نزد دیگر ناشران کشور و ،ر علمدر نش ترجمه پذیرش
  .گذارند  روابط بر آن تأثیر می

  ترجمه بدون پژوهش؟ 3.2.4
گرا و ترجمه از زبـان    نخست گواهی بر معلولیت ترجمۀ واژه: هاي باال دو کارکرد دارند  مثال
شاید یـادآوري  . یات پژوهشپیوند تنگاتنگ میان عملیات ترجمه و عمل دوم داللت بر ؛ثالث

دانند که پـژوهش بخـش الینفـک ترجمـه اسـت و        زیرا همگان می، این پیوند بیهوده باشد
و احتماالً همگان خواهنـد پـذیرفت    .کیفیت ترجمه تابعی است از کمیت و کیفیت پژوهش

تواند وجود خارجی داشته باشـد    دیگر نمی» مترجمِ محیط بر موضوع«که در روزگار ما 
 گراتـرِ   واقـع  تـر و   امروزي» شخصیت ـ انگاره« قدیمی باید با» شخصیت ـ انگاره«ین و ا

ها اما   واقعیت. رسد  نظر می همدلی در نگاه اول ساده به. جایگزین شود» گر  پژوهش ـ مترجم«
  ... گویند  چیز دیگري می
پیرامتنی ، یهاي متن  هاي خانم امرالهی و آقاي عظیمی هیچ اثري از پژوهش  در ترجمه

همـین غیـاب    گرا نیـز معلـول    توسل آنان به ترجمۀ واژه. خورد  یا بینامتنی به چشم نمی
سـازد    پذیر مـی   اي که صعود از واژه به معنا را امکان  شناختیفرایند زیرا ، پژوهش است

 :جا نیز اهمیت مسئله در عمومیت آن است  این. یابد  نیروي محرك خود را در پژوهش می
هاي فارسی آثار پسامدرن و نزد   ن یا گاه فقدانِ شناخت در بسیاري از دیگر نسخهنقصا

... دریـدا و  ، فوکـو ، هاي آثار بـارت   غالب ترجمه .شود  تر هم دیده می  مترجمان پرآوازه
در دام الفاظ متون اصلی گرفتـار   ها  کافی نبودن پژوهش و زدگی مترجمان  شتاب علت  به

اي   شناسی  ها به آسیب  هریک از این مجموعه ترجمه. اند  ها را رها کرده  معناي آن و   آمده
و  ،اقتصـادي ، اجتمـاعی ، تـاریخی ، چنین عوامل فرهنگـی  هم. مجزا و مفصل نیاز دارند
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گـر    میان متـرجم و پـژوهش  ، هاي اخیر  ویژه در سال  به، اند تا  اي که موجب شده  سیاسی
در این ، گذاران علم و فرهنگ  بب گشته تا سیاستو نیز هر آن چیزي که س جدایی افتد

شمار  پژوهشی به بل ضد، پژوهشی  ترجمه را فعالیتی غیر، در سطوح کالن و خرد، ها  سال
خلوت «اي ساده اما گویا از   فعالً به بررسی نمونه. شوندباید در جاي خود مطالعه ، آورند

رفـت   پیش کو عمیقاً متفکري ضدفو« :کنیم  در ترجمۀ آقاي عظیمی بسنده می »پژوهشی
 يآزاد فقدانِ ظهور خِیتار که است) ضد ویگ(چنین تاریخ نگار ضد لیبرالی   او هم. است

  ).62: 1389 باتلر،( »است نگاشته را
. هاي فرانسوي ندارد  پسامدرندربارة دیدگاه مثبتی  تر نشان دادیم که کریستوفر باتلر  پیش

عنـوان متفکـري    بـه پـروا از فوکـو     سـد کـه او چنـین بـی    ر  نظـر مـی   بـه بعیـد   ،با این حـال 
 نوشـت پارا در  anti-progrssiveالبته محمد عظیمی صـفت  . یاد کرده باشد» رفت پیش    ضد«

امـا او احتمـاالً   . منعکس کرده و بدین ترتیب کوشیده است بـر شـک خواننـده چیـره آیـد     
هـاي    نـه در بنـد واژه  ، اسـت  ارمعنـاد  متن و قیدق يها  جمله داند که خواننده در طلب  نمی

. ها بیندیشد  که به پیوند منطقی آن  چیند بی آن  ها را کنار هم می  باري آقاي عظیمی واژه .منفرد
هـا توجـه     نمودگار ذهنی است که نه به روح واژه» تاریخ ظهور فقدان آزادي«چیدمانی مثل 

   :ر این بوده استجملۀ باتل. شناسد  ها را می  نشینی آن نه قواعد هم، دارد
Foucault is deeply anti-progressive – he is an anti-Whig historian who chronicles 
the rise of unfreedom (Butler, 2002: 46). 

اما به روشـن  ، به متن اضافه شده» ضد لیبرالی«شویم که صفت   در همین ابتدا متوجه می
رسد که رمـز ایـن جملـه در صـفت       نظر می به چنین هم. شدن معنا هیچ کمکی نکرده است

anti-Whig کند   بسنده می شتپانودر  اما این بار هم مترجم به ذکر واژة انگلیسی، نهفته باشد
آقـاي عظیمـی فقـط سـري بـه       کـافی بـود  . رود  و از هرگونه توضیح تکمیلی طفره می

و » رفـت  پـیش  ضد«بزند تا معناي  )ترین اما نه معتبرترین مرجع  دستی  دممثابۀ   به( پدیا  ویکی
  :بودن فوکو را دریابد» ویگ ضد«

Whig history (or Whig historiography) is the approach to historiography which 
presents the past as an inevitable progression towards ever greater liberty and 
enlightenment, culminating in modern forms of liberal democracy and 
constitutional monarchy. In general, Whig historians emphasize the rise of 
constitutional government, personal freedoms, and scientific progress. The term is 
often applied generally (and pejoratively) to histories that present the past as the 
inexorable march of progress towards enlightenment […]. 
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گفتـار    نگاهی هـم بـه پـیش   ، پدیا هرگز نباید یگانه منبع پژوهش باشد  جا که ویکی  از آن
) Herbert Butterfield(هربـرت باترفیلـد    نوشتۀ The Whig Interpretation of History کتاب

  :اینترنت موجود است درآن  pdfبختانه نسخۀ   اندازیم که خوش  می
[Whig history is] the tendency in many historians […] to emphasise certain 
principles of progress in the past and to produce a story which is the ratification if 
not glorification of the present (Butterfield, 1931). 

تـري از جملـۀ بـاتلر      شاید بتوان به ترجمۀ نسـبتاً دقیـق  ، با توجه به این توضیحات
  :یافت دست

کوشـد    او می. است] گري فزاینده  سوي آزادي و روشن  به[رفت تاریخ  فوکو عمیقاً منکر پیش
   روایـت ، از ایـن نظـر  . رود  رفته از دست می  آزادي رفته، نشان دهد که چگونه در طول زمان

  .گیرد  قرار می ویگ روش  نگاري به  کو از تاریخ در برابر تاریخفو

اي از تعاریف بـاال را    نوشت ارجاع داد و خالصه  یا پی شتپانوبه  ،و باید ،توان  حاال می
  .به خواننده منعکس کرد

نویسـی      نهـادي مـا بـه پیـرا     هـاي پـیش    ممکن است برخی ایـراد بگیرنـد کـه برگـردان    
)paraphrase (قـدر    پاسخ به این ایراد همـان . ورزند  گرایند و به سبک نویسنده خیانت می  یم

و  ،نظـري ، فلسـفی ، هـدف از ترجمـۀ متـون علمـی    : ساده و تکراري است که خـود ایـراد  
خواسـت    کـه مـی   ،حتـی شـالیرماخر  . تا بازآفرینی صورت ستمعنا انتقال تر شیب یحیتشر

وطنـان    هـم  براي جلب توجه، دانست که مترجم  ا میرو ،خواننده را به استقبال نویسنده ببرد
رفته خواننده   گاه رفته  و آن نخست به ترجمۀ پیرانویسانه توسل جوید، به اندیشۀ بیگانه   خود

بایـد   متـرجم آثـار درآمـدوار   ). Schleiermacher, 1999: 54-55(خو دهد  را با سبک نویسنده
مطابق  در بدو ورودشان به کشور ما هاي پسامدرن  اندیشه اگر و .همین روش را به کار بندد

نخستین مراحـل آشـنایی بـا ایـن جریـان را       اکنون ما شاید ،با این روش ترجمه شده بودند
  .پشت سر گذاشته بودیم

  
  ؟گیري  جهینت. 5

 هـاي   در میان نسـخه  شدندهایی که بررسی   ترجمه .پروندة باال هنوز کمابیش ناگشوده است
دو متـرجم  . جایگاهی نازل دارنـد  هاي مربوط به پسامدرنیسم  درن یا نوشتهفارسی آثار پسام

بـاري   .شمار آورد  بهتوان نمایندگان یا متولیان پسامدرنیسم ایرانی   رو نمی هیچ بهمحترم را نیز 
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، گردد کـه آثـار بزرگـان آن     داوري قطعی در خصوص این پسامدرنیسم تنها زمانی میسر می
محـک نقـد     منـد بـه   شکل سامان به، )مترجم ـ( گر  و چه پژوهش) گر  پژوهش ـ( چه مترجم

هـاي آثـار     رسد که دو ترجمۀ مورد انتقاد مـا بـا دیگـر ترجمـه      نظر نمی بهالبته  .سپرده شوند
هـا    هاي همۀ این ترجمه  فرض ما این است که کاستی. پسامدرن تفاوت ماهوي داشته باشند

بـدون ایـن    .ها باید جست  کاستی درجاتتر در  را بیش ها  اند و تفاوت ترجمه  از یک جنس
جـا میـان فـرض و      ایـن  .توان گفت  اي سخن نمی  شناسی  فرض از هیچ پرونده و هیچ آسیب

هـاي    میان یقین و نوشتارِ یقین است با استناد به مثـال ، تر بیش، فاصله. اي نیست  یقین فاصله
ن حال متکی به خویش است و وابسـته بـه   پس این نقد در عی. هاي مکتوب  عینی و گواهی

هـم   هـم گنجـایش موضـوع خـود را دارد    . هم به بیرون کند  هم به درون خود میل می. غیر
 یسـخن  بـه  لـب  همـاره  درآمـدها . نامـد   مـی  درآمـد  و از همین روست که خـود را . ندارد

  10.زین نقدها. اند  ناتوان خود در آن گنجاندن از که ندیگشا  یم
  

  ها نوشت پی
 

از قرن هفدهم بـه ایـن    )signe(ایم که معتقد است نشانه   این مقایسه را از میشل فوکو الهام گرفته. 1
دلیـل   بـه ، جاي گرفته است و) connaissance(بل درون شناخت ، دیگر وجود خارجی ندارد سو

نوسـان  ) le probable(و امـر محتمـل   ) le certain(ر متقن در فاصلۀ میان ام، پیوندش با شناخت
  ).Foucault, 1966: 72-73(کند   می

یـا   500به  1380جلد در نیمۀ نخست دهۀ  2000یا  3000ها از   کاهش شمارگان بسیاري از کتاب. 2
در عـین رعایـت همـۀ    ، جلد در نیمۀ دوم همان دهه و آغاز دهۀ حاضر را شاید بتوان 300حتی 

  .یکی از گواهان این رکود دانست، یاطاتاحت
ها را بـه فـرد     دهیم آن  قدر زیاد است که ترجیح می  ها آن  بسامد شفاهی و مکتوبِ این قبیل فرمول. 3

، بـرد   کند و پیش نمـی   تنها نقد را مستند نمی نام افراد نه، گونه موارد  در این. خاصی منسوب نکنیم
  .دکاه  بل از دامنه و تأثیر آن می

نـه بـه معنـاي    ، این اظهارنظر نه به معناي برتري دادن ابوالحسن نجفی بر بابـک احمـدي اسـت    .4
گـر در    نقش پررنـگ ایـن دو پـژوهش   . نه بالعکس، ستایش نسل نجفی و نکوهش نسل احمدي

بـر  ، در دو برهۀ متفاوت امـا متـوالی  ، توسعۀ مرزهاي اندیشه در کشور ما و نوسازي زبان فارسی
و مادامی که . شاید تا کنون کسی به مقایسۀ نجفی و احمدي نیندیشیده باشد. ار استهمگان آشک

. توان دربارة وجوه تداوم و گسست میان کارهاي آنان داوري کرد  نمی، این مقایسه صورت نگیرد
تر از شکاف میـان احمـدي     رسد که شکاف میان احمدي و نجفی بسیار سطحی  نظر می اما فعالً به
  .تر متوجه این پیروان است نقد حاضر بیش. باشد و پیروانش
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از نسـبی بـودن و همیشـگی نبـودن آن اصـول و      ، به شکلی ناسـازمند ، و البته این امکان گزینش. 5
  .دهد  ها خبر می  نظریات و روش

  .شمارد  ها مبرا نمی  هاي خود را از این کاستی  رو ترجمه هیچ نگارنده به. 6
معرفـی بسـیار   : ادبـی نظریـۀ  ، )1380، هرمس(ترجمۀ کوروش صفوي  فردینان دو سوسورشامل . 7

شناسـی و    زبان، گرایی  ساخت: گرا  بوطیقاي ساختو ) 1382، مرکز(ترجمۀ فرزانه طاهري مختصر 
  ).1388، مینوي خرد(برگردان کوروش صفوي ، مطالعۀ ادبیات

 زیباشـناخت تمین شماره از مجلـۀ  و در هف 1381پور در سال   مقالۀ یادشده با ترجمۀ شهریار وقفی. 8
  .به چاپ رسیده است

و ) Rutgers(هـاي راتجـرز     در دانشـگاه  اما عالوه بر دانشگاه لـوون ، تبار است  بلژیکی بریکمونت. 9
  .مریکا نیز پژوهش و تدریس کرده استا) Princeton(پرینستون 

اهاي ایـن واژه عبـارت   نخستین معن نقد ةواژمطابق با روایت جورجو آگامبن از تاریخچۀ . 10
سـرزمین  «و تـالش بـراي ترسـیم مرزهـاي     » هاي شـناخت   پژوهش دربارة محدوده«: اند از  بوده

چنان به تعبیر آگامبن، نقد از ابتدا توجـه   ترتیب، هم  بدین). Agamben, 1998: 7 (» حقیقت
در . )ibid( »یـابی   دست«بود و نه قابل » تعیین«خود را به چیزي معطوف داشت که نه قابل 

دانسـتند    مـی  نقـد  ناماثري را شایستۀ  کند که فقط  یاد می Iénaهمین راستا آگامبن از گروه 
خود » محتواي بنیادین«عنوان  را با خود حمل کند و دقیقاً همان چیزي را به» نفی خود«که 

خنی این نقد س بحرانی آگامبن از وضعیت). ibid: 8( شود  تعیین کند که در خودش یافت نمی
شاید بتـوان  ) نقد =( critiqueو ) بحران =( crise اما با توجه به خویشاوندي دو اسم. گوید  نمی

  .ها تصور کرد  نوعی نزدیکی معنایی را نیز میان آن
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