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 «فلسفی ویتگنشتاین ـ رساله منطقی»به انگيزه انتشار ترجمه 

 وگوي ایبنا با سروش دباغهاي ترجمه آثار فلسفی در ایران در گفتکارنامه و بایسته

 

 1/5/39:مورخ ،چهارشنبه، روز خبرگزاری كتاب ایران :منبع
 

ه سیر ترجمه آثار فلسفی وگو نشستیم. نگاهی بدباغ به گفت ، با دكتر سروش«فلسفی ویتگنشتاینـرساله منطقی»به بهانه انتشار ترجمه 

در پیشبرد  تخصصی فلسفی، نقش نقد با رویکردی به حوزه متون فلسفه تحلیلی، بایدها و نبایدهای ترجمه در متون ویژهدر ایران به

 .وگو بودگفت فرهنگ ترجمه و ... برخی از موضوعهای این

 

 بندیترجمه متون فلسفی در ایران در مقطع تاریخ معاصر ــ كه طبق تقسیم مركب :خبرگزاری كتاب ایران )ایبنا(، لعیا درفشه

سیر در كه این م پشت سر گذاشته و صرف نظر از این شود ــ مسیر پرپیچ و خمی راكارشناسان حدودا از مشروطه تا امروز را شامل می

ا ای هستیم كه بمتون ترجمه ای ازاست، ما امروز وارث مجموعه به دست حاكمان، هموار یا ناهموار گشته كدام یک از مقاطع تاریخی

حوزه  ویژه درهای علمی و بهاند. هر چند این آرزوی دیرینه كه روزی در عرصهآمده های بسیار فراهمخطاها و دشواریها و آزمون

توان با شویم همچنان به قوت خود باقی است اما به هر حال نمی نیاز از ترجمهعلوم انسانی به آن اندازه از تولید فکر دست یابیم كه بی

 .كلی بر روی آنها دیده فرو بستبرای دستاوردهای فکری بشر، به جغرافیایی قائل شدن مرز

تدبیر و امید مطرح شده، به اهالی فرهنگ و  اندازی نهضت ترجمه كه طی یک سال گذشته از سوی مدیران فرهنگی دولتراه ایده

 باشند. خبرگزاری ادن به این حوزه شاهدای نزدیک تحركاتی جدی را به منظور سر و سامان دآینده قلم این امیدواری را داده كه در

تر سروش دباغ وگویی با دكحوزه كتاب به سهم خود بر آن شد تا در گفت های تخصصیكتاب ایران )ایبنا( نیز به عنوان یکی از رسانه

 .ردازددو دهه اخیر بپـیکی ای كشورمان دریکی از فعاالن حوزه فلسفه به ارزیابی و مرور كارنامه ترجمه به عنوان

دریس؛ ت داروسازی و همچنین دكترای فلسفه اخالق با گرایش تحلیلی است عالوه بر كار التحصیل دكترایسروش دباغ كه فارغ

« تگنشتاینفلسفی ویـرساله منطقی»توان به ترجمه جمله می اش ثبت كرده كه از آنترجمه و تالیف چندین كتاب را در كارنامه علمی

عالوه بر ترجمه مقاالتی در حوزه فلسفه  دی از سوی انتشارات هرمس روانه بازار كتاب خواهدشد. از دیگر آثار اوزو اشاره كرد كه به

، «در اخالق خاص عام و»، «امر اخالقی، امر متعالی»، «و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین سکوت»توان به آثاری از جمله دین، می

و ... اشاره كرد. همچنین جدیدترین كتاب او با عنوان « ترنم موزون حزن »، «زبان و تصویر جهان» ، «درسگفتارهایی در فلسفه اخالق»

 .تروانه بازار كتاب شده اس« نگاه معاصر»نشر  پژوهی است به تازگی از سویكه حاوی مقاالت او در حوزه سپهری« سپهر سپهری در»

رجمه در متون تخصصی و نبایدهای ت با رویکردی به حوزه متون فلسفه تحلیلی، بایدها ویژهآثار فلسفی در ایران به نگاهی به سیر ترجمه

 .وگو نشستیمشان با او به گفتبرخی از موضوعهایی بود كه در باره ... ی، نقش نقد در پیشبرد فرهنگ ترجمه وففلس

 

ر حوزه متون دهه گذشته چه د وعنوان مقدمه ابتدا بفرمایید سیر ترجمه آثار فلسفی را در ایران طی یکی ـ د به

  كنید؟می های جدید چگونه ارزیابیكالسیک و چه فلسفه
 نظورتان از متون كالسیک دقیقا چیست؟م   
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 .منظورم آثار مربوط به قبل از دكارت و پیش از عصر روشنگری است

ترین نبان و یکی از مهمجمثابه سلسله كارت بهاز د كنم ابتدا باید از اثر كالسیک تعیین مراد كنیم، بدین معنا كه وقتی شمامی فکر

هار قرن نیز تولید فلسفی كه در این چ ای از آثارباشید پارهبرید باید در نظر داشتهروشنگری یا عصر جدید نام می نمایندگان فلسفۀ عصر

كنم همه فکر می اند؛ای را بنیان نهادهاند و مکتب فلسفییعنی آثار فیلسوفانی كه صاحب ایده اند؛شده اكنون در زمره آثار كالسیک

ار الک، هابز، المثل آثاند فیآثاری كه در سنت فلسفی، كالسیک شده شود آثار كالسیک نام نهاد. به تعبیری،ها را میاین كتاب

ه تحلیلی نیز ما اند. در سنت فلسفصاحب مکتب دیگرانی كه در زمرۀ فیلسوفانهیوم، هگل و در قرن بیستم هایدگر، لویناس و  باركلی،

ان كالسیک شده آثارش اند كهبرخی از اعضای حلقه وین نظیر كارناپ را داریم كه در زمره فلیسوفانی فرگه، راسل، مور، ویتگنشتاین و

 .است

ثار آ توان گفت آثار مهمی از جمله برخی ازمد نظر قرار دهیم مییا پس از دكارت را  به این ترتیب اگر آثار دوره رنسانس به بعد

 هاییهمچنین از آثار جان استوارت میل و ویتگنشتاین ترجمه .اندكالسیک هایدگر ــ خصوصا در دهه اخیر ــ به فارسی برگردانده شده

اند؛ شده ای از آثارش ترجمههم پاره جمه كنم. كانترا برای بار سوم تر« فلسفیـرساله منطقی»من هم توفیق داشتم  .صورت گرفته است

ان اهالی فلسفه چند رغم دقتی كه دارد ــ به سبب زبان نامتعارفی كه دارد، میانــ به كانت «نقد عقل محض»ترجمه ادیب سلطانی از 

گردانده بیدی به فارسی بردرهیدرسگفتارهای او توسط منوچهر صانع كانت هم ترجمه شده؛ برخی« نقد عقل عملی»جایی باز نکرده؛ 

هم شاهدیم كه مترجم توانمندی چون داریوش  ایرا ترجمه كرده است. در سنت فلسفه قاره« تمهیدات»غالمعلی حدادعادل نیز  شده؛

از آثار ی برخ توان چنین نتیجه گرفت كهاست. با مد نظر قرار دادن موارد فوق، میبرگردانده آشوری آثار نیچه را به زبان فارسی

برگردانده  شوند به فارسیو امروزه در زمره آثار كالسیک قلمداد می منتشر شده كالسیکی كه در چهار قرن اخیر در قلمرو فلسفۀ غرب

 هایدگر سه ترجمه در بازار موجود است؛« زمان هستی و» اند. از كتاب ها كامالً قابل استفادهخوشبختانه برخی از این ترجمه اند؛شده

السیک از ك المثل اثریو عبدالکریم رشیدیان؛ در سنت تحلیلی هم كارهایی صورت گرفته فی جمه سیاوش جمادی، محمد نوالیتر

یک را به كه واژه كالس فارسی برگردانده شده. پس هنگامی با ترجمه كاوه الجوردی به« نامگذاری و ضرورت»كریپکی تحت عنوان 

در زمرۀ آثار كالسیک و مهم به  نی است یعنی دوران پیش از رنسانس؛ گاه مراد آثاری است كهمراد به لحاظ زما بریم، گاهكار می

رساله » كنند. در قرن بیستم، آثاری چونآثار را در زمره آثار كالسیک قلمداد می پژوهان، اینآیند و كثیری از فلسفهحساب می

اند كه هر سه به فارسی ترجمه هایدگر در زمره آثار كالسیک « زمان هستی و»ویتگنشتاین و « های فلسفیپژوهش»و « فلسفیـمنطقی

 .اندشده

نیا ترجمه اثر به قلم مرحوم سهراب علوی در حوزه فلسفه تحلیلی كه حوزه كاری من است آثار خوبی ترجمه شده؛ مثالً چند خوشبختانه

، نوشته هاورد «تاینویتگنش درآمدی به رساله»هکر و نیز كتاب  اثر پیتر« از دیدگاه ویتگنشتاین ماهیت بشر»شده است؛ از جمله كتاب 

 است و« یقین در باب»است؛ یکی  كالسیک ویتگنشتاین را به فارسی برگردانده ماونس. همچنین مالک حسینی كه چند اثر از آثار

« فلسفیـقیرساله منط»ار مهمی است و پس از كه ك« باب یقین در»ویژه اند، بهكه هر دو در زمره آثار مهم ویتگنشتاین« هابرگه»دیگری 

 .مهمترین اثر فلسفی ویتگنشتاین است« فلسفی پژوهشهای»و 

حمدحسن مرحوم م لحاظ زمانی یعنی پیشارنسانس هم آثار افالطون و ارسطو ترجمه شده كه مشخصاً در باب فلسفۀ كالسیک به

خوبی از آثار  هایتوانم بگویم این است كه ترجمهنیستم اما آن چه می یاساند. اكنون در مقام قلطفی در این باب خیلی زحمت كشیده

 .ت، صورت گرفته اسنوشته شده فلسفیِ پس از رنسانس بدین سو، همچنین آثاری كه درباره این آثار كالسیک كالسیک
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یر از غ تخصیص بدهیم، آثاری را كه مشخصا در حوزه فلسفه تحلیلی ــ حاال اگر حوزه موضوعی را قدری

 بینید؟اند، چگونه میــ ترجمه شده ویتگنشتاین

سط اهلش عموماً هم تو حوزه فلسفۀ علم كارهای خوبی صورت گرفته مثالً آثار پوپر ترجمه شده كه در باب فلسفه تحلیلی، در

ن حسین كمالی با همچنی«. اسطوره چارچوب»و « درس این قرن»جمله  از صورت گرفته است. علی پایا چند كتاب ترجمه كرده

اند، شتهفلسفۀ علم هم كه به كشور بازگ التحصیالن جدیدرا ترجمه كرده. فارغ« منطق اكتشاف علمی»عبدالکریم سروش  ویراستاری

 .اندآثاری در این قلمرو ترجمه كرده

در این باب پیشرو بودند. در دهه هفتاد آثار  «نقد و نظر»و « كیان»در حوزه فلسفه دین هم مقاالت خوبی منتشر شده. نشریات  اخیراً

اً در دهه هفتاد از این مشخص ویلیام آلستون و دیگر فیلسوفان دین ترجمه شد كه بعدها هم به خاطر اقبالی كه خوبی از الوین پلنتینگا،

 سوف دیند. جان هیک، فیلبه فارسی برگردانده ش« عقل و اعتقاد دینی»نظیر  های چندیسنت فلسفی شد، افزون بر مقاالت، كتاب

ردانده شده. او به فارسی برگ« بعد پنجم»و « بر فلسفه دین درآمدی»نامبردار معاصر نیز در ایران مورد اقبال بوده و تا كنون آثاری چون 

نوز دانم هتا جایی كه می نیز در حال ترجمه است و Interpretation of Religion An آثار مهم هیک یعنی خبر دارم یکی از

 .منتشر نشده است

ارد مور كه در زمرۀ كتاب ادو ، نظیردر حوزه فلسفه اخالقِ تحلیلی نیز خوشبختانه آثاری چند منتشر شده از فلسفۀ دین كه بگذریم،

 مقدماتی خوب و رهگشایی نظیر آثار ویلیام فرانکنا، ارنست گنسلر، دیوید مک هایآثار كالسیک در این حوزه است، همچنین كتاب

 .ناتون و مری وارناک

 

خصوصا در پذیر كردن متن مپذیر كند، این فهماست كه متن را فهم شود وظیفه مترجم ایناین كه گفته می

گونه مصداق پیدا چ تحلیلی با توجه به تاكیدی كه فیلسوفان تحلیلی بر وضوح و روشنی گفتار دارند، سنت فلسفه

 كند؟می

ر قالب جمالت دقیق د هایرفته با به كار بستن این معادلبرای اصطالحات فلسفی پیدا كرد. رفته یهای مناسب و رسایتوان معادلمی

 توانشوند. در برخی از موارد هم نمیتر میبرای كاربر زبان فارسی مانوس كنند ودرست ساختِ زبان مادری، این واژگان ورز پیدا می

اصطالحات اصلی به كار برده شود. به عنوان مثال، در  ای نیست جز این كهورت چارهمعادل خوبی كه افاده معنا كند، یافت. در این ص

بگذارم. با دوستان و همکاران  چه معادلی metaphysical subject ، خیلی تامل كردم برای«فلسفیـمنطقی رساله»ترجمه خویش از 

المثل اگر برای فی .یابمبرای آن نمی« سوژه متافیزیکی»بهتر از نتیجه رسیدم كه معادلی  نیز در این باب رایزنی كردم. نهایتا به این

امر  ت به ایننیز با عنای« سوژه»كند. برای واژه معنای این واژه را منتقل نمی را بگذاریم به هیچ وجه،« مابعدالطبیعه»معادل « متافیزیک»

فلسف است، به كار گرفتنِ هر معادلی جز سوژه در زبان ت در حال (transcendental ) كه ویتگنشتاین در دل سنت كانتیِ استعالیی

نباید در پی « یکیسوژه متافیز»نظیر  كنم برای برخی از واژگان و اصطالحات فلسفیكند. تصور میافاده معنا نمی فارسی، چنانکه باید،

عادل فارسی برای آنها م چه اصطالحاتی را كههوش باشیم كه چه این اصطالحات و بسازیم. اما باید به این باشیم تا به هر قیمت، معادلی

 ،رفته ذخیرۀ واژگانی فلسفی ما در زبان مادریفارسی به كار ببریم تا رفته ساختسازیم، در قالب جمالت درسترسا و رهگشا می

 .پرورده و غنی شود
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به نقدی است  مشود منظوربر وضوح و روشنی گفتار تاكید می كه یادآوری كردم در سنت فلسفه تحلیلیاین

های زبانی رهها و گبازی ای دارند مبنی بر این كه آنها بیش از حد دچار لفاظی وفیلسوفان قاره كه آنها همواره به

ز این حیث توانیم بگوییم كه ترجمه آثار فلسفه تحلیلی اترجمه می اند. پرسش دقیقا این است كه: آیا در مقامشده

ویتگنشتاین در « فلسفیـمنطقی رساله»توانیم بگوییم ترجمه است؟ برای مثال آیا میای آثار حوزه قاره تر ازساده

 است؟ تریهایدگر كار ساده« هستی و زمان»مقایسه با 

 .ای نیستادههای او كار سقدری شاعرانه و پوئتیک است و ترجمه نوشته ویتگنشتاین از این حیث مثال خوبی نیست، چون نثر او هم

ای هایش كار سادهآثار نیچه. از این رو ترجمۀ نوشته پیشه كرده، مثل (aphorism) نویسیه قول برخی از مفسرانش گزینویتگنشتاین ب

فرگه آشناست و  های راسل ونوشته برد؛ هم بااتریشی نسب میـفیلسوفی است كه هم از شوپنهاور و سنت آلمانی نیست. ویتگنشتاین

اما اگر شما  كرد. برد. به همین جهت باید در ترجمه آثار او دقت زیادیهایش به كار مینوشته فی درهم اصطالحات فنیِ منطقی و فلس

 .نویسندتر میتوان گفت كه روشنكریپکی و دنسی را ببینید، می آثار دیگر فیلسوفان تحلیلی در نیمۀ دوم قرن بیستم نظیر

امین و ادبیات باشد، مسبوق به تسلط زیاد بر مض زبان قابل فهمحال ترجمۀ متون فلسفه تحلیلی به زبانی كه برای مخاطب فارسی به هر

ای. ت قارهسن ای باشد، چه در سنت تحلیلی و چه دركنم ترجمۀ خوب كار سادههر صورت فکر نمی بحث است. به تعبیر دیگر، در

اصله ف ویراستاران را هم نباید نادیده گرفت. مترجم باید دائما فکر كند و از متن البته در این مسیر نقشنباید كار را اصال سهل گرفت؛ 

ون و آلمانی را كنار بگذارد و فرض كند با عنایت به مضم بگیرد و هنگام نوشتنِ جمالت خود به زبان فارسی، باید متن انگلیسی یا

عمل  شد. اگر اینچنینمی ی است. باید بیندیشد در آن صورت آن جمله چگونه نوشتهخلق متن در زبان فارس محتوای جمله، در حال

 ای كهمثل آشوری، خرمشاهی و فوالدوند، بر اثر ممارست و همچنین ذوق زبانی كند، متن بوی ترجمه نخواهد داد. مترجمانِ زبردستی

 .اندهای درخشانی در زبان فارسی خلق كردهدارند، ترجمه

 

  دهند؟تحلیلی تا چه حد راه به تفسیر و تاویل می متون فلسفه

نون به سه نحو پژوهی تا ك، در ادبیات ویتگنشتاین«فلسفیـمنطقی رساله»دهند؛ تا كنون هم همین طور بوده است. مثال نظرم راه می هب

 .است شده خوانده

 

شخصی  دربیایند به این معنا كه نگاهمتفاوت از كار  ای تا چه حد ممکن استمنظورم این است كه دو اثر ترجمه

 شخصی مترجم به آنها راه پیدا كند؟ مترجم یا تفسیر و تاویل

. خوب كندپیدا می انحاء گوناگون ترجمه شود و نگرش و منظر مترجم، به هر حال در كار ترجمه ریزش تواند بهثر مورد نظر میا

ود است، در زبان فارسی موج« فلسفیـرساله منطقی»ای كه از دو ترجمه دمكراست عرایضم را با ذكر مثالی روشن كنم. اگر تصور می

چندان روان و خوشخوان نیست. ایشان در  سلطانی خیلی دقیق است امادادم. ترجمۀ ادیبكند، ترجمه سوم را انجام نمیمی كفایت

شده  گذاشته «گوییآخشیج»تناقض(، معادل ) contradiction اند. مثال برایاستفاده كرده ترجمه خود از واژگان نامانوس و مهجور

 فلسفه جا نیفتاده است. در ترجمه مرحوم عبادیان نیز برخی اغالط مفهومی زبانهای فلسفی تا كنون در میان اهالی فارسیاست. این معادل

اهیم بوق به آشنایی با مضامین و مفرهگشا مس است. ترجمه، مبتنی بر فهم و درک مترجم از متن است و ترجمۀ موجه وپیدا كرده  راه

ه كار همت خویش را ب حال، وقتی مترجم در حال ترجمۀ بازآفرینیِ متنی در زبان مقصد است، باید تمام محوریِ متن مورد نظر. در عین

 .گیرد تا متنی وفادار به روح متن اصلی تولید كند
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خ فلسفه فلسفه بپردازیم به تاری كه به خوداز آنكه ما بیش كشور ما همواره نقدی مطرح بوده مبنی بر این در

حوزه  توان وارد دانست به این معنا كه بگوییم ما درحوزه ترجمه نیز می ایم، به نظر شما آیا این نقد را بهپرداخته

 ایم؟هم بیشتر به روایتی تاریخی از فلسفه پرداخته ترجمه

یفی در این باورم كه جای انتشار آثار تال ایم. در عین حال، برری جلوتر رفتهبا انتشار آثار كالسیک در این باب قد كنمصور میت

خیر منتشر این ده سال ا ویژه درای ــ همچنان خالی است، هر چند انصافا كارهای خوبی بهفلسفۀ قاره فلسفه ــ اعم از فلسفۀ تحلیلی و

 ن تا جایی كه منزمیایت تاریخی صرفِ فلسفه فاصله بگیریم. در مغربشما از رو كند به تعبیرشده. به هر حال این امور به ما كمک می

المثل شود و فیتدریس به صورت موضوعی پی گرفته می دهند اما مباحث فلسفی، هنگامام، در حالی كه به تاریخ فلسفه اهمیت میدیده

شود. ث گداشته میبح ن واكاوی و به تفصیل بهالک، باركلی و هیوم درباره معرفت و چگونگیِ پیدایی آ در یک ترم تحصیلی نظرات

ه هایی از این حیث پیدا شده ــ بیشتر بر تاریخ فلسفخوشبختانه تفاوت های پیشین ــ در یک دهه اخیردر كشور ما خصوصا در دهه

این رو به نزد برخی  ل تاریخ. ازها در طونشر ایده عنان است با لفّ وتاكید نهاده شده، بیشتر به سبب تلقیِ هگلی از فلسفه كه هم انگشت

 .فلسفۀ دیار ما، تاریخ فلسفه تا حد زیادی برجسته شده است از اهالیِ اندیشه و

 

ن هم باشد یا صرف تبحر دافلسفه پردازد آیا لزوما بایدكنید كسی كه به ترجمه متون تخصصی فلسفه میمی فکر

 كدام یک از این دو در اولویت است؟ كند؟ در كار ترجمه،داشتن در زبان كفایت می

ه تنها با زبان ك متون فلسفی تخصصی باید پیش چشم ما باشد این است كه این آثار را نباید كسی ای كه خصوصاً در بابمالحظه

باحث م اهل فن و كسی كه در این حوزه كار كرده، تحصیل كرده و با ها را یکانگلیسی آشناست ترجمه كند. بهتر است كه این كتاب

را « ـ فلسفی نطقیرساله م»مثال كتاب  شود. برایدست اولی دارد، ترجمه كند؛ به این ترتیب محصول كار ماندگارتر می فلسفی آشنایی

لی آشنا نبودند و به تحلی پیشه بودند اما با سنتكه ایشان فلسفهعبادیان آن را ترجمه كردند؛ با این  در نظر بگیرید. بار نخست مرحوم

 اند،ترجمه كرده« موضوع»را  Object المثل ایشان واژهپیدا كرده است. فی ین جهت برخی اشتباهات مفهومی در ترجمه ایشان راههم

« ءشی»را  object بار انتولوژیک دارند. از این رو باید «رساله منطقی ـ فلسفی»در  state of affairs و object كه مفاهیمدرحالی

اً در ترجمه ــ و خصوص خواهد فلسفه كانت ترجمه كند چه فلسفه هایدگركنم چه وقتی كسی میجهت فکر می ترجمه كرد. به همین

كار مرحوم فریدون فاطمی هم از این حیث خالی از « های فلسفیپژوهش»ترجمه  .متون كالسیک ــ باید پشتوانۀ فلسفی هم داشته باشد

لی عموماً و یافته به این سبب كه ایشان با فلسفۀ تحلی روان است اما خطاهایی در آن راهنیست با این كه متن به لحاظ فارسی نسبتاً  خلل

ترجمه كردند كه در  هم از پاتنم ای بودند. ایشان یک كارخصوصاً آشنایی چندانی نداشتند و فقط یک مترجم حرفه فلسفه ویتگنشتاین

اید كسانی ب ای و چه در سنت فلسفه تحلیلییابم، چه در فلسفه قارهمیكرده. چنان كه در  آن كار هم برخی خطاهای مفهومی راه پیدا

دانی مضامین آشنایی جدی داشته، در این كار اهلیتی دارند. البته زبان پای در وادی ترجمۀ متون تخصصی بگذارند كه با این مفاهیم و

نت باشد. اما عالوه بر این، مترجم باید با آن س داشته است و باید شخص به قدر مکفی، هم با زبان مبدا و هم زبان مقصد آشنایی شرط

ند و دم بزند تا بتواند زندگی ك نیکی به زبان مقصد منتقل كند. باید در آن فضای فکریبتواند آن مفاهیم را به فلسفی هم آشنا باشد تا

 .برآید اصطالح از پسِ ترجمۀ متندرستی بسازد و به های دقیق وبرای مفاهیم و واژگان، معادل
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ین استدالل كه: ا های خیلی تکنیکال فلسفی وجود ندارد بامعتقدند اصال ضرورتی برای ترجمه كتاب برخی هم

سوی دیگر مخاطب خاص هم كه در این حوزه  خورد و ازمتونی تا این حد تخصصی به درد مخاطبان عام نمی

 مه چنیناستفاده كند. بنابراین لزومی برای ترج بهتر است ــ از متن اصلی تواند ــ و اصالتحصیل كرده البد می

  .آثاری وجود ندارد
سکوت » ، «و خاص در اخالق عام»، «زبان و تصویر جهان»مقدمۀ برخی از آثار فلسفی نظیر  با این استدالل موافق نیستم. چنان كه در

مادری در این  خود، احتیاج داریم به زبان به زبان فلسفی بخشیدنِ ام، از قضا برای غناآورده« درسگفتارهایی در فلسفه اخالق»و « و معنا

 .ی داردبدیلبستن، در این میان نقش بی ساخت به كارهای خوب و آنها را در قالب جمالتِ درستكنیم. برساختن معادل باب فکر

 

 منظورتان از تالیف، تولید فکر است یا پرداختن به نوعی تفسیر؟

یلسوف ای انتقادی دربارۀ فالن فكنید كسی مقاله های مستقل. فرضهای فلسفی و هم نگارش مقالهموزهدو؛ یعنی هم تفسیر آن آ هر

لما بر شرحِ صرف است و مس های او. این كار افزون برهای فلسفی اوست، هم نقد ایدهمتضمنِ تبیین مولفه ای كه همنویسد. مقالهمی

 .افزایدغنای زبان فلسفی ما می

 

 ها را چه كسانی باید انجام دهند؟زیسااین معادل

شورت تواند با كسانی كه ذوق زبانی دارند ممی فن و كسانی كه در این باب ورودی دارند. مترجم كه با مباحث فلسفی آشناست اهل

را تا حد  متون فلسفی توانگونه به غنای ذخیرۀ واژگانی فلسفی ما مدد رساند. می را طرح كند و این های پیشنهادی خودكند و معادل

نوشته  ه آنشود و مقاالتی كه در ادامه راجع بهایی كه بر آن نوشته میبه مدد شرح گرداند و سپسرفتۀ فارسی برـمیسور به زبان شسته

ام، به نجام دادهسال اخیر ا 8ـ7دربارۀ فلسفه ویتگنشتاین در  شود، فضای فرهنگی و فلسفی را از این حیث غنی كرد. در كارهایی كهمی

نود ـادهمراه است با شرحی حدودا صد و هشت« فلسفیـمنطقی رساله»ام گامی در این راستا بردارم. ترجمۀ من از بشری كوشیده قدر طاقت

سیک اگر خوب ترجمه كال كند كه با این كتاب كالسیک فلسفی بیشتر آشنا شود. یک كتاببه مخاطب كمک می ای. این شرحصفحه

هگشا ر كند. در عین حال ترجمۀ روان وهموار و ذخیرۀ واژگانی فلسفی ما را افزون می شود مسیر ما را و تفاسیر خوبی بر آن نوشتهشود 

در عین حال، ترجمۀ این آثار ما را از ترجمۀ متون كالسیک  .نیز در این میان رهگشاست (secondary literature) از ادبیات ثانویه

دد. مثال مندان عرضه گرشرح به عالقه های باكیفیت و خوب و احیانا توام باامیدواریم دیگر آثار كالسیک با ترجمه .كندنیاز نمیبی

ه غنای ادبیات مسلما ب اند كهمنتشر كرده« زمینه و زمانه پدیدارشناسی»، كتابی با عنوان «زمان هستی و» سیاوش جمادی، افزون بر ترجمۀ 

 .كندپدیدارشناسی كمک می یشه فلسفی ما در حوزهبحث و ارتقا و اعتالی اند

 

 دانید؟ای را در ارتقای كار ترجمه تا چه حد راهگشا مینقش نقد آثار ترجمه

م و قاعدتا محترمانه و نه در مقام تخفیف شخصیت مترج شوند، نوشته شود،موثر است. اگر نقدهای خوبی بر كارهایی كه منتشر می

فانه در برخی محقق شود ــ كه متاس هایش جدا شود. اگر این امرموثر باشد. البته شخصیت نویسنده باید از ایده تواند بسیارنویسنده، می

قتی و كند افراد در هنگام انتشار كارشان دقت كنند و همخیلی خوب است؛ هم كمک می گیرد ــ نقدموارد این تفکیک صورت نمی

قدان و آید. منتهای بعدی آن اثر، همچنین آثار دیگرش میچاپ آن مترجم برای اصالح شود، به كار خوداین آثار انتقادی منتشر می

نقد به شرطی خوب است كه منتقد از جادۀ  .گیرندتوانند از آن استفاده كنند و در كارهای خود آن را به كار نیز می مترجمان دیگر

نچنان دچار آ همچنین از آن سو نیز در كار نقدِ یک اثر نباید های شخصی نشود.تسویه حساب انصاف خارج نشود و این امر بدل به
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قدر دقیق نباید پای در میدان ترجمه بگذارند؛ چرا كه كار باید آن  وسواسی شد كه از افراد تهورستانی شود، بدین معنا كه گمان كنند

كشد، محصول كار او عاری از خطا مترجم می ههیچ خبط و خطایی در آن راه پیدا نکند. به هر حال، به رغم زحمت زیادی ك باشد كه

ای از خت. پارهشنا كند و اختالف سلیقه را به رسمیتبین خطایی كه در یک ترجمه راه پیدا می كه باید تفاوتنخواهد بود ضمن این

 ن معنارا رجحان ببخشد و بدی نباید در مقام انتقاد از یک ترجمه، سلیقۀ خود موارد، اختالف سلیقه در میان مترجمان وجود دارد. منتقد

افتد به تی راه میزند؛ وققطار ایستاده كسی سنگ نمی المثلی هست بدین مضمون كه بهبگوید فالنی بر نهج خطا پای نهاده است. ضرب

كنند، بلکه باید  یافراد تهورستان جویی از دیگران بر آیند و ازكنند، تنها در مقام عیبكسانی كه خود كار نمی زنند. نبایدآن سنگ می

دا و مقصد در مب قطعا باید در كار ترجمه، جدیت و صالحیت علمی، توانمندی و آشناییِ با زبان تعادلی در این میان برقرار شود. البته

ندارد و شخصیت  (perfectionism) گرایینقدی كه نسبتی با كمال .شده باید نقد شودكار باشد. در غیر این صورت اثر ترجمه

آید كه  كند، به كار دیگرانی میكمک می كه به مترجمنرود و به كار او بپردازد، خیلی هم مبارک است و عالوه بر این جم را نشانهمتر

 .فضای عمومی هستند های معرفتی درشاهد و ناظر این بحث

 


