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ترجمه و شكالت :وانمايي و لذت در متن ترجمه
محمود اكسيريفرد

چكيده
ترجمه هويتي يگانه دارد .از يكسو متن ترجمه
معنايي را بازنمايي ميكند كه وابسته به يك
شبكة متني بيرون از متن ترجمه است ،از سوي
ديگر ناچار است همچون هر متني به ساختن
شبكهاي بپردازد كه معنا را درون خود سازمان
ميدهد .تنش زباني و معنايي ميان داللتهاي
دروني ترجمه (كه وابسته به يك خاستگاه
فرهنگي ـ زبان مقصدند) و شبكههاي معنايي
و زباني (كه از خاستگاه فرهنگي ديگري ـ زبان
مبدأ ـ سر بر آوردهاند) هرگز ترجمه را رها
نميكند .ترجمه در فضاي اين تنش نميتواند
با هيچ يك از اين شبكههاي معنايي به پيوندي
پايدار برسد .ترجمه درگير كشمکشي دروني
ميان مؤلفههاي ناهمگون زباني ـ فرهنگي
است و همين كشمش ،ترجمه را ميان اين دو
منظومه در تعليق دائمي قرار ميدهد .معنا در
ترجمه گداخته ميشود .ترجمه كه ((در واقع)) از
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آشتيدادن داللتهاي معنايي ناسازگار بازمانده
است به يك وانمايي سهمگين روي ميآورد تا
در بستر زباني مقصد معناي اصيل متن را ـ آن
گونه كه در زبان اصلي نمايان شده ـ شبيهسازي
كند .ترجمه هيچگاه نميتواند به چنين معنايي
دست يابد .با وجود اين در اين ميان شبكهاي
از معنا ساخته ميشود كه تصاوير ناپايداري از
دو بستر زباني را وانمايي ميكند .يك ((ديگري
نيرومند)) درون ترجمه پيريزي ميشود كه در
فضايي حاد واقعي نظم موجود را به چالش
ميكشد.
در اين وانمايي لذت راديكالي نهفته است
كه به ترجمه جذابيت ميدهد .وانمودههايي كه
در ترجمه ميزيند فضايي اثيري و نامتعارف
ميسازند كه گويا بيشباهت به طعم شكالت
نيست .اين وانمايي است كه ترجمه را مانند يك
فانتزي حاد واقعي براي سركشي از داللتهاي
واقعي پايدار ميكند كه هيچگاه از فرارفتن باز
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نميماند .از سوي ديگر اما نشانههايي كه در
متن ترجمه پرسه ميزنند پيوسته به واقعيتهاي
انضمامي باز ميگردند و نشانههاي واقعي را
وارد يك بازي راديكال ميكنند تا مناسبات
واقعي را در فضايي حاد واقعي دگرگون كنند.
ترجمه هرگز يك تبادل معنايي ساده ميان دو
زبان يا دو فرهنگ نيست ،بلكه پيچيدگيهايي
دارد كه آن را به بيرون از نظم نمادين پرتاب
ميكند و به سوي يك وانمايي تمامعيار ميبرد.
ترجمه واسطه نيست ،بلكه خود بنيانگذار است؛
ترجمه فضايي براي آشوب و برآشفتگي بنيادين
واقعيت ميسازد .سوژه در اين فضا گريزگاهي
براي سرپيچي از نمادهاي حاكم ميیابد كه در
عين حال نمايندة ساختگاهي براي پرداخت
دوبارة بازنمايي و بنيان نهادن (امر) ناممكن
است.
در اين مقاله با رويكردي پساانتقادي به
ترجمه ميكوشم مفهوم وانمايي را در ترجمه
واكاوي كنم و داللتهاي ترجمه را از منظر
زباني و فرهنگي بررسي كنم .به ويژه براي ما
كه ترجمه حامل افق فرهنگي مدرنيته است و
ترجمهها بيش از همه بر متنهايي از اروپا و
آمريكا متمركز شدهاند ترجمه به شبح مدرنيته
بدل شده است .از اين رو ميتوان با تأمل بر
ترجمة ايراني از پارهاي ابعاد پنهان مدرنيتة
ايراني پرده برداشت .اين مقاله نیز ميكوشد
داللتهاي ترجمه را در متن اجتماعي و سياسي
معاصر تفسير كند.
واژگان كليدي :ترجمه ،وانمايي ،واقعيت،
ديگري.
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برآشفتگي
ترجمه با تقدير زبان گالويز ميشود .در آن حال
كه زبان ساختگاهي براي بازتاب معنا به مثابة
رويدادي زباني ـ فرهنگي است ،در ترجمه معنا
به گونهاي متفاوت پديدار ميشود .در ترجمه
معنا به نمايشي از شبه واقعيت بدل ميشود.
معاني ترجمه كه از زبان ديگري وارد شدهاند
و با معادلهايي كه در ترجمه بازتاب مييابند
در زيستجهان بومي ساخته نشدهاند و هميشه
به قلمرويي بیرون از آنچه در واقعيتهاي زباني
مقصد است ،باز ميگردند .آنچه در حيات
جمعي شکل گرفته است و با سنتهاي نيرومند
نگاه داشته ميشود ،در ترجمه غايب است .آنچه
با متنهاي ترجمه وارد ميشود چيزي است كه
(در تجربة جمعي مردم) نبوده (يا دست كم به
شكلي متفاوت بوده است) و اينك وارد ميشود
تا نمايندة امر نامتعارف شود و سنت را با افقي
دگرگون رويارو كند.
مترجم ميكوشد با معادلهاي مناسب معنا
را به كاملترين شكل در زبان مبدأ نمايان
كند ،اما ترجمهاي كه سرانجام به دست ميآيد
نميتواند معنا را آن گونه كه در زبان مقصد
وجود دارد ،انتقال دهد .هنگامي كه با حوزههاي
زباني ناهمگون سروكار داريم حتي سخن گفتن
از انتقال هم مشكلساز خواهد بود ،چرا كه
هر تالشي براي انتقال مفاهيم ميان حوزههاي
زباني خواه ناخواه به بازآفريني یا بازپروري
معنا ميانجامد و از آنجا كه اين بازآفريني فاقد
ارجاعهاي واقعي و ملموس است ميتوان از
وانمايي سخن گفت :بازنمايي غيابی رويداد.
فرايند ترجمه هماره درگير كشمكشي
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دروني است .از يكسو ترجمه ناچار است به
داللتهاي معنايي زبان مقصد وفادار بماند و
از سوي ديگر بايد تا اندازهاي از داللتهاي
اصيل متن فاصله بگيرد و به زباني سخن بگويد
كه براي خوانندگان بومي قابل فهم باشد .اين
كشمكش زباني ترجمه را وادار ميكند به
وانمايي روي بياورد تا شكافي را كه ميان دو
حوزة زباني ـ معنايي رخ داده است پر كند .در
اين حال در ترجمه زباني ساخته ميشود كه از
نظام نشانه سرپيچي ميكند و از قلمرو دال و
مدلول فاصله ميگيرد تا در حريمي فراتر ،نظمي
متفاوت پيريزي كند.
در آن حال كه زبان حامل ايدة عينيت است
و با سخن گفتن از چيزها نظم عينيشان را در
بستر امر واقع ممکن میسازد ،در ترجمه با
زباني مواجهيم كه از آنچه نيست سخن ميگويد
و هرگز پافشاري و ايجابي براي عينيتدهي و
پرتاب كردن نشانهها به حريم واقعيت ندارد،
تنها ميخواهد نشانهها را آن گونه كه در حيطة
زباني ديگري بازتاب يافتهاند بر قلمرو زبان مبدأ
فرافكني كند و با نشانههايي معنادار مفاهيمي را
كه در تاريخ فرهنگي يك مردم زيسته نشدهاند،
وارد زبان كند .زبان نشانههايي از واقعيت زيسته
را بازتاب ميدهد و ترجمه بازتابي از اين بازتاب
است ،ردپايي از ردپا كه ميكوشد نشانهها را با
نانشانهها درگير كند و از اين طریق نشانههايي
تازه خلق كند.
به تعبيري ميتوان گفت ترجمه ،نافرجامِ
زبان است :ترجمه زبان را به مقصد مشخصی
نمیرساند و زبان را در انبوهی از دالهای لغزنده
شناور میکند .نشانههاي درون زبان (بدون
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ترجمه) آسودهاند :اين نشانهها برآمده از خلوص
اجتماعي ـ فرهنگياند كه محصول تجربة عيني
و ذهني جمع به مثابة پيكرهاي واحد است .اين
نشانهها در تقاطع خيال و واقعيت جمعي واحد
ميلغزند و با بازي ميان خويش معنا ميآفرينند.
هنگامي كه ترجمه وارد ميشود زبان بيچاره
ميشود :ناگهان انبوهي از نشانههاي پراكنده
و بيمركز در واقعيت زبان آغاز به پرسهزني
ميكنند ،بي آن كه بخواهند تعريف روشني از
رابطة خود با امر اجتماعي زيسته فراهم كنند.
زبان كه هماره با ساختار مشخصي به فرهنگ و
امر اجتماعي زيسته پيوند خورده است با شبيخون
ترجمه مختل ميشود .داللتهايي كه با ترجمه
پراكنده ميشوند گيجكنندهاند؛ ترجمه با زباني
نمايان ميشود كه نشان از زبان واقعيت دارد،
ِ
واقعيت واقعيت ،غايب است.
واقعيتي كه اما در
زبان واقعيت نميتواند نظم ترجمه را ابطال كند،
چرا كه با رمزگان واقعيت مرسوم آراسته شده،
زیرا اگر چه در فرهنگ مقصد حقيقت ندارد
حامل حقيقتي اصيل در فرهنگ مبدأ است ـ
زيرا با نشانههاي فرهنگ بومي از واقعيتي پرده
برميدارد كه خارج از واقعيت بومي است ـ
و چه بسا واقعيت بومي را به چالش ميكشد.
حركت ترجمه در زبان برآشوبنده است .رابطة
زبان و ترجمه نمايندة تنشي پايانناپذير است كه
به سايش مرزهاي بازنمايي ميانجامد.
ترجمه بازي زبان را به بازي ميگيرد،
نشانهها را به بازياي دعوت ميكند كه
قاعدهاش بعداً نوشته خواهد شد .صد البته
نشانهها فريب ميخورند؛ چه ،قاعدة اين بازي
هرگز تماماً نگاشته نخواهد شد؛ تنها برزخي
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از دالهاي بيپايان خلق ميشود كه فاقد
مدلولهاي ثابتاند :نشانهها در فضايي بيمركز
ميان داللتهاي زباني و فرهنگي گوناگون
شناور ميشوند و هماره از نقطهاي به نقطة
ي آن كه لنگرگاهي براي ارتباط
ديگر ميلغزند ،ب 
پايدار با واقعيتهاي انضمامي داشته باشند.
نشانههاي ترجمه بالتكليفاند ،در يكسو
داللتهاي زباني ـ فرهنگي بومي و در سوي
ديگر داللتهاي اصيلي وجود دارند كه در زبان
و فرهنگ ديگر تنيده شدهاند و ترجمه در متن
اين كششهاي مضطربكننده هيچگاه نميتواند
به تصميم قاطعي دست يابد .نشانهها در ميان
كشمكش دالها گم ميشوند و در تعليق ابدي
قرار ميگيرند .در قياس با متنهايي كه دست اول
به شمار ميروند ترجمه خصلتي برآشفته دارد و
ردپاي ديگري ـ چيزی جز آنچه در معانيِ لفظي
تنیده شده است ـ را به شيوهاي بس نيرومندتر
ِ
ديگري زبان به حضور فراخوانده
نشان ميدهد.
ميشود و نشانه با غيرخود بارور ميشود .گرچه
ديگري هيچگاه كامالً حاضر نميشود ،اما رخنه
ميكند و سمت و سويي تازه به نشانهها ميدهد
كه آنها را فراتر از دايرة ارتباطي يك زبان خاص
ميبرد .بزرگترين رسالت ترجمه در تاريخ
فرهنگياش به لرزه درآوردن نظامهاي منسجم
بازنمايي بوده است :ايجاد تنش در رمزگان
واقعيت و حقيقت ،زير و رو كردن رسوبهايي
كه در ناخودآگاه جمعي دفن شدهاند ،تهديد
نمادهاي حاكم با شبح برهنة ديگري ،درانداختن
حركتي ديالكتيك در نهادهاي مستقر ،وانمايي
فاجعه در نظم موجود ،راديكال كردن بازي
تفاوتها.
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نمايي ديگر ،نمايندهاي ديگر
ترجمه هماره در بستر فرهنگهاي گوناگون
امكان رويارويي با يك ديگري ناشناخته ،غريب
و در همان حال نيرومند را فراهم آورده است.
اما اين تجربة رويارويي با ديگري هيچگاه
بيواسطه و مستقيم نبوده ،بلكه در رمزگان
زباني پيچيده است تا مؤلفههايي پاره پاره و
ناهمگون از فرهنگ مبدأ وارد متن بومي شود
و وانمودهاي از ((ديگري)) در متن ترجمه
پيريزي شود .ترجمه افق وانمايي بوده است.
ترجمه :غريبترين برخوردها با ناشناختهترين
خيالها و واقعيتها ،شگفتترين امكانها براي
خودآگاهي و عصيان ،سركشي از امر موجود،
زيستن در فضاي ناممكن ،فرارفتن از آنچه امر
اجتماعي بر روان فرد آوار كرده است ،به چالش

ترجمة ما كمتر دغدغهاي
براي تقويت و پش��تيباني از فرهنگ
بومي داش��ته (و ترديد دارم كه هيچ
ترجم��هاي اصالً چنين خواس��تهاي
داش��ته باش��د) ،بلكه بي��ش از همه
براي واردك��ردن مؤلفهاي ناآش��نا،
براي ناس��ره كردن هستي فرهنگ و
به هم زدن نظم بومي چيزها بوده كه
فرايندهاي ترجمه پديدار شدهاند.
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كشيدن نظم خيالي ذهن ،پرسش از نهفتهترين
بنيادهاي نظم حاكم ،زير و رو كردن رسوبهاي
امر سياسي در ناخودآگاه سوژه ،نمايش شگفت
آنچه نيست و ميتواند باشد ،غياب راديكال
آنچه واقعيت را همه جا قبضه كرده است؛
ترجمه هماره نمايشي و همگون بوده كه عليه
واقعيت نهادينه و خودآگاه شورش كرده و
هماره واقعيت را در اختالل پريشان خود گم
كرده است .ترجمه سعی میکند پديدهاي بديع
باشد كه با زبان موجود آنچه در واقعيت موجود
غايب است ،سخن بگوید و مرزهاي واقعيت
را براي ساكنان جغرافياهاي تاريخي ـ فرهنگي
تا فراسوي آنچه در واقعيت حاضر پر و بال
گرفته گسترش دهد .ترجمه هماره در فضايي
ميان حضور و غياب ،ميان واقعيت و ناواقعيت،
ميان جدي بودن و كنايه ،ميان عينيت مادي و
ايدئولوژيك و ذهنيت سيال و سرگردان ،ميان
همة هستها و نيستها قامت افراشته است.
ترجمه هميشه بوده و لحظهاي امر حاضر را به
خود وانگذاشته است كه بدون درگيري و تنش
زنده بماند و چون سايهاي بدون جسم ما را به
هستي دگرگونهاي رهنمون شده كه ((در واقع))
در متن واقعيتها نبوده است.
آنچه ميان فرهنگهاي گوناگوني به ترجمه
جان داده ،ناهمگوني زباني نبوده است .درست
است كه ناهمگونيهاي زباني هميشه بستر
ترجمه بودهاند و خود به ناهمگونيهاي بنيادين
ديگر پر و بال دادهاند ،اما آنچه موتور محرك
ترجمه در گذر تاريخ بوده است ،قدرت شگفت
ترجمه براي پيريزي يك وانمايي سهمگين از
حضور ديگري ،هستي ديگري ،نمايش ناگهان و
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همزمان مؤلفههاي بديعي بوده كه جلوة ديگري
به وضع چيزها داده است .آنچه به ترجمه جان
داده ايجاد گسست و پارگي در امر واقع بوده
است؛ از هم گسيختن و لرزاند ِن همساني و
يكدستيِ چيزها ،در انداختن آشوبي پريشان
در متن آنچه هست؛ تكا ِن ناخودآگاه ِ ذهن در

واپسين مرزهاي (نا)واقعيت؛ ورود ناخودآگاه ِ
ديگري به نابترين ساختارهاي خودآگاه؛
پيون ِد (نا)خودآگاه با موهومترين مؤلفههاي (نا)
واقعيت؛ ِ
لذت راديكا ِل امر فانتزي.

(جذبة) وانمايي
ترجمه (براي ما) نبوده است ،مگر به مثابة
وانماييِ ديگري :يك وانمايي شگفت ،ناهمسان،
دگرگون .وانمايی قدرتمندي كه غياب مطلق
ديگري را در متن فرهنگ بومي بازنمايي كرده
است .ايران معاصر صحنة پيدايي و خيزش
ترجمههايي بوده است كه متنهاي انگليسي،
فرانسوي ،آلماني ،اسپانيایي ـ و شايد كمتر از
همه عربي ـ را وارد پسزمينة زباني ـ فرهنگي
ساختهاند تا شبح عناصر ناهمگون را وارد
حوزههاي زباني ـ ذهني كنند .ترجمة ما كمتر
دغدغهاي براي تقويت و پشتيباني از فرهنگ
بومي داشته (و ترديد دارم كه هيچ ترجمهاي
اصالً چنين خواستهاي داشته باشد) بلكه بيش از
همه براي واردكردن مؤلفهاي ناآشنا ،براي ناسره
كردن هستي فرهنگ و به هم زدن نظم بومي
چيزها بوده كه فرايندهاي ترجمه پديدار شدهاند.
از رمان ،فلسفه ،هنر و الهيات تا علوم پايه،
معماري ،روانشناسي عاميانه ،تاريخ و متنهاي
ديگر ،متنهاي ترجمه شده شبح چيزهايي دیگر
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را به سپهر زبان آوردهاند و لذا اين ترجمهها
هميشه زبان و فرهنگ را با ((غيرخود)) مواجه
كردهاند.
همانگونه كه ژوليا كريستوا با مفهوم
((بينامتنيت)) بيان داشته است هر متن با در هم
تنيده شدن ساير متنها شكل ميگيرد و معناي
متن در ارتباطي پويا ميان متنهاي ناهمگون
و چندسويه نهفته است .هر متن به گفتمانها
و مؤلفههايي خارج از خويش وابسته است و
هماره به متنهاي عامتر و سويههايي كه خارج
از او است باز ميگردد (هيت .)2010 ،به تعبير
ژاك دريدا هيچ متني ((در خود بسته نميشود))
(دريدا1979: 84 ،؛ رويل .)2003: 64 ،هميشه
معنايي وجود دارد كه متن را به چيزي جز
خودش وصل ميكند ،معنايي که فراتر از متن
ميرود ،معنايي كه به معناي ديگر و به نشانههاي
ديگر وصل ميشود :دگربودگي راديكال .ترجمه
نيز چنين بوده است .متنهايي كه ترجمه شدهاند
هميشه نشاني دگرگون از فرهنگ و نشانههاي
ناآشنا ـ كه از آن ترجمه شدهاند ـ ساماني
ناشناخته براي برآشفتن نظم و حضور چيزها
(آنچه پیش از آن نهادینه شده) داشتهاند .ترجمه
واسطهاي ميان خود و ديگري ،ميان خودي و
غيرخودي بوده است .هر هستي اجتماعي،
فرهنگي يا حتي مادي ناچار به گفتگو با ديگران
است كه اگر نتواند در فضاي گفتگو قرار گيرد
وجود نخواهد داشت (در اجتماع جهاني يا ميان
فرهنگي وجود نخواهد داشت) .ترجمه حلقة
ارتباط عناصري است كه در اين گفتگو هميشه
ديگري را درگیر و در هستي يكديگر رسوخ
ميكنند.
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اما فراتر از اين همه ،ترجمه براي ما معناي
ديگري هم داشته است :ترجمه ،شبح مدرنيته
بوده است ،از آغاز مشروطه (و حتي پيش از آن)
كه سنت متافيزيكي نيرومندی در برابر مدرنيته
مقاومت كرد و مدرنيته از هزار مسير ناپيدا در
حيات سياسي و اجتماعي و فرهنگي ما شيوع
يافت .از ابتداي تاريخ مدرن ،ترجمه رسانهاي
اسرارآميز بود كه جلوههايي از حيات اجتماعي و
سياسي غرب را به شيوهاي بديع نمايان ساخت
به نحوی که همه را مسحور خود نمود.
از آغاز برخوردهاي تاریخ معاصر با اروپا و
آمريكا بود كه موج تازهاي از ترجمه در فضاي
اجتماعي ايران شكل گرفت و متنهاي بسياري
از متون اروپا و آمريكا ترجمه شدند .آثاري كه
ترجمه شدهاند يا ميشوند ـ جز معدودي ـ
همگي از متنهاي نگاشته شده در اروپا و آمريكا
(شمالي و جنوبي) بودهاند .در اين ترجمهها
ذائقهاي تنيده بود كه نشان از زرق و برق داشت،
نشان از پيشرفت و رفاه و تنآساني و لذتهاي
سركوب شده داشت .اما آنچه در اين ترجمهها
تنيده بود نشانههاي غياب بود ،نه نشانههاي
حضور .همين خصيصة ترجمه حركت متن
ترجمه را به يك وانمايي غولآسا بدل كرد
كه سرانجام مدرنيته را به گونهاي تمامنما در
ايران ما شبيهسازي كرد ،هر چند هرگز نتوانست
مدرنيته را به مثابة يك هستي مستقل محقق
كند .ترجمه ،به نوعي ،به لذت مدرن (و شايد
پستمدرن) بدل شد ،لذتي كه فراتر از نظم
نشانههاي موجود تجربه ميشود و سيستم را،
براي لحظاتي هر چند كوتاه ،در خطوط بيانتظام
دچار پراكندگي و اختالل ميكند .اين لذت لذتي
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بوده كه با شكالت تجربه كردهايم ،لذتي كه گويا
از جاي ديگري آمده است و سوژه را براي
لحظههايي از حريم نمادين خارج ميكند تا در
فضايي اثيري و غيرمادي ـ فضايي وانموده ـ از
امر موجود سركشي كند :رهايی سوژه در جهاني
ديگر .طعم ترجمه مثل طعم شكالت است كه
فراتر از نظم هنجارهاي حاكم جلوههايي از لذت
مدرن را براي لحظههايي محسوس و گيرا در
تجربة فردي سوژه وانمايي كرده است .فارغ از
چيرهدستي و قدرت رماننويسان ،غالباً رمانهاي
ترجمه شده جذابيت بيشتري براي ما داشتهاند.
لذتي كه در ترجمة آثار اميل زوال ،ميالن كوندرا
و گابريل گارسيا ماركز بوده شاید در رمانهاي
فارسي نبوده است .نه اين كه رماننويسهاي ما
ضعيفتر باشند (كه شايد درست باشد ولي با
آنچه ميگويم ربطي ندارد) ،بلكه آثار ترجمه
شده ردپاهاي ديگري داشتند كه خصيصهاي
شگرف و اسرارآميز در خود سرشته بود :آزادی
بود و اروتیک بود ،فریب دادن سنت بود،
جلوههای نوین تمدن مادی و ورود امر سرزده
بود ،جنون رهایی بود ،فرا رفتن از اينجا و اكنون
كه به گونهاي منفي در اين آثار سرشته شده بود
و فضايي پسامتافيزيكي كه نشانههای منفیِ نو
شدن و دگرگونی را همه در اندام اثیری خود
تنیده بود .این نشانههای حاد واقعی بودند که به
مقابلة سنت آمده بودند و فرد نوپايي را كه به
تازگي سر از سنت برميآورد سراسر فريفتند.
ِ
نمایش
ترجمه صحنة نمايش و غياب شد؛
ِ
غياب نمايش؛ شبح دگرگون نداشتههايي
غیاب؛
كه ما را همه از جهان مدرن ،از آمريكا و اروپا جدا
كرده بود .شايد به همين دليل بود كه ترجمه به
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نمايش فاصلهها تن داد .متنهاي ترجمه ،ترجمة
متنها سرانجام يكي از مهيبترين تكانهها براي
دگرديسي و شکل دادن به آيندههاي در حال
گذار در متن تقدير نانوشتة ما شدند.
در تاريخ پر فراز و نشيب ترجمة مدرن در
ايران سنتهاي بسياري جريان داشتهاند .از آن
ميان به برخي از قدرتمندترين جريانهايي كه
در رگهاي پرالتهاب ترجمه تپيدهاند و خود به
سنت بدل شدهاند اشاره میكنم.
ترجمه به مثابة افق
هنگامي كه مدرنيته وارد فضاي سياسي و
فرهنگي ما شد ناگهان با نيروهاي سترگ و
ريشهداري روبهرو شد كه پيشرفت او را مسدود
كردند :سنت بود ،متافيزيك بود ،الهيات بود،
شعائر اجتماعي كهن بود و مدرنيته بود ،كه
نتوانست چنان كه بايد وارد شود و نظم نوين
خود را جانشین سيستم موجود كند .امواج
جوشان مدرن كه در پي رهايی جامعه از سنتها
بودند ناگهان خود را در برابر حصار نفوذناپذير
يك متافيزيك ديدند كه از پذيرش ((ديگري))
سر باز ميزد .سنت در برابر دگرگونيهاي مدرن
صفآرايي كرد و مدرنيته كه بنا داشت نظم
چيزها را يكپارچه زير و رو كند هرگز نتوانست
براي ورود به اين مرز و بوم رواديد بگيرد ،در
آن سوي مرزها ماند تا به شيوهاي دگرگون
نبض امور را به دست گيرد .مدرنيته از مرزهاي
شناخته شده وارد نشد ،مدرنيته نتوانست حاكم
شود ،ولي سايه انداخت :مثل يك ميل سركوب
شده در آن سوي نظم نمادين باقي ماند تا هستي
نشانهها را با اشتياق به خود بارور كند و آنها را
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به چيزي بیرون از نظم موجود فرا بخواند .در
همان حال رگههاي اين دگرديسي در مبادالت
تجاري ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي نفوذ كرد
و ارتباطات فرامرزي كه نسبتي با جريانهاي
مدرن برقرار كرده بودند اندك اندك درون
مرزها نفود كردند .نمايندگان مدرنيسم اقتصادي
و سياسي و فرهنگي از تمام درهاي بسته وارد
شدند ،از ديوارها گذشتند و جلوههاي مدرنيته را
مثل ويروس اشاعه دادند .ما مدرن شديم بي آن
كه بدانيم مدرن بودن چيست .يكي از نمايندگان
مدرنيته ـ كه بياجازه وارد شد ـ ترجمه بود.
سيل متنهاي ترجمه شده چون سريان
ناگهانی اپيدمي ،مرزهاي سواد و دانستن را
درنورديد و در جهشهاي پياپي ،خود را در
ژنهاي بقا تزريق كرد .رمزهاي ترجمه در
جلوههاي زندگی نمايان شدند .براي آن دسته
از مردماني كه در اين مرز و بوم با اشتياق
سركوبشدة مدرنيسم ميزيستند ترجمة
متنهاي اروپايي و آمريكايي به افقي براي تجربة
حقيقت و زندگي بدل شد .قشر تحصيلكردة
جدید خود را از تودهها جدا كرد و كوشيد در
ساية ترجمه به سبكي تازه از انديشه و عمل
دست يابد .ترجمه افق مدرنيته شد (و افق ،به
تعبير گادامر ،چارچوبی تفسيري است كه به
فهم ما از جهان ،به فهم ما از خويش سمت و
سو ميدهد) .با گسترش آموزش و فراگير شدن
خواندن و نوشتن ،تودههاي بيسواد محو شدند
(يا وانمود كردند كه محو شدند) و جلوههاي
ترجمه آزادانه پرسه زدند .وانمودهاي مدرن،
در متنهاي ترجمه ،همه جا رخنه كردند .شوق
مدرن شدن براي محاكات ترجمهها ،ترجمه شد.
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دانش و فناوري مدرن نیز با ترجمههاي مستقيم
يا غيرمستقيم از متنهاي مدرن اروپا و آمريكا
سر بر آورد كه اگر ترجمه نبود نه جامعهشناسي
امروزی را داشتيم ،نه روانشناسي ،نه مهندسي
و نه...
ترجمة متوني كه از فراسوي مرزهاي
جغرافيايي در حريم سياسي ـ فرهنگي و
زيستجهانهاي بومي رسوخ كرده بودند،
ردپاي ديگري را به درونيترين شبكههاي
اجتماعي گشودند و امر اجتماعي ناگهان خود را
در برابر چهرة ديگري يافت .مسئله ،تنها گشودن
راه براي ترجمه و جلوههايي كه به همراه او
وارد ميشدند نبود؛ بلكه مسئله گفتگو بود و
به رسميت شناختن ديگري و اين موضوع كه
اگر ترجمه وارد ميشد خواه ناخواه بايد فضايي

ترجمه ب��راي م��ا معناي
ديگري هم داش��ته اس��ت :ترجمه،
ش��بح مدرنيته بوده اس��ت ،از آغاز
مش��روطه (و حتي پي��ش از آن) كه
س��نت متافيزيكي نيرومندی در برابر
مدرنيته مقاومت ك��رد و مدرنيته از
هزار مسير ناپيدا در حيات سياسي و
اجتماعي و فرهنگي ما شيوع يافت.
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براي گفتگو هموار ميشد.
سايههاي ترجمه ناگهان بر سنت آوار
شدند و سنت به مرور در بسیاری از عرصهها
خود را به ترجمه وانهاد و سايهاي از سايههاي
ترجمه شد .با ورود ناگهانی ترجمه انبوهي از
نشانههاي بيمركز در جغرافياي فرهنگي ما آغاز
به پرسه زدن نمودند و همساني را با رشتهاي
از نشانههاي ناهمسان بر آشفته كردند .ميراث
استبداد ،پيش از آن كه بداند مغلوب شده بود
و زمينة انتشار ترجمه در حوزههاي گوناگون
گشوده شد .ترجمه نشانههايي از جهان نو با
خود داشت و خود ،نمايي ـ هر چند نامنسجم ـ
از ديگري را در قلمرو فرهنگ بومي ما وانمايي
كرد .با ورود ترجمه خواه ناخواه ناچار شديم
خود را از روزنة چشم ديگري ببينيم و همه چيز
را دوباره با پرسشي دگرگون بيازماييم كه :چرا
چيزها اين گونهاند ،يا دستكم ،چرا اين گونه
شدهاند؟
ترجمه به افقي نوين مبدل شد كه نظم
نشانهها را به چالش ميكشيد ،نظم چيزها را
ترديدبرانگيز نشان ميداد و سپهر تازهاي براي
گفتگوهاي انتقادي ميگشود .اما اين افق هيچگاه
جايگاه ثابتي نداشت و هميشه در حاد فضايي
ناواقعي ميان فضاهاي ناهمگون ساخته شده
است تا با سنتها مبارزه كند.
ترجمه به مثابة كنش سياسي
سويهاي ديگر از ترجمه وجود دارد كه به مثابة
عينيتي انتقادي بيدرنگ در فضاي جدالها و
تنشهاي اجتماعي ـ سياسي گام نهاده است.
ترجمه در همان حال كه خصلت وانمودگياش
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را نگه داشته است ،در لحظههايي سرنوشتساز
با حقيقت و امر واقع گالويز شده ،قدم در راه
بازي تفاوت گذاشته و براي آيندههاي واقعي
مبارزه كرده است .اين سنت را در ترجمه با
جالل آلاحمد شناختيم ،كه اگر پيش از جالل
هم چنين سنتي وجود داشته ،با جالل بوده كه
بيش از همه فراگير شده و همچون جرياني
قدرتمند در هواي روشنفكري باليده و بر فضاي
سياسي و اجتماعي كشور تأثیر گذاشته است.
جالل تأثير بسزايي بر حلقههاي روشنفكري
داشت و با اقتدار و نفوذ فكري خود نه تنها
بسياري از آثار را همگام با آرمانهاي سياسي
ـ فرهنگي ويژهاي ترجمه ميكرد ،بلكه كم و
بيش به ترجمههاي ديگر هم سمت و سو ميداد.
با جالل يا پس از جالل بود كه مترجمان به
روشني دانستند هر ترجمه نسبتي با سياست
و وضع چيزها دارد .بعدها اين طرح سياسي ـ
روشنفكري در انديشة شريعتي توسعه يافت و به
يكي از درخشانترين پيرنگهاي روشنفكري
معاصر تبديل شد :تعهد روشنفكري .انديشه و
كنشي كه از آن بر ميخاست ،در برابر سرنوشت
مردمان ،سرنوشت دوران و در برابر سرنوشت
جهان مسئولبود .براي نخستين بار روشنفكران
با تقدير جامعه و با آيندههاي در حال گذار دست
به گريبان ميشدند تا جهان را دوباره بسازند.
به اين شکل ميراث انتقادي شريعتي ـ تأثير
ماندگاري در انديشه سياسي و اجتماعي ما بر
جا گذاشت و باعث شد كه گزارة هر كس براي
آنچه ميگويد يا انجام ميدهد مسئول است
بازتاب بيبديلي يابد و گزارة هر كس براي
آنچه ترجمه ميكند مسئول است سرانجام به

www.SID.ir

ترجمه و شكالت . . .

229

مثابة يكي از داللتهاي اين گزاره پذيرفته شد.
شريعتي كه خود زماني ترجمة كتاب سلمان پاك
اثر لويي ماسينيون را منتشر نشده باقي گذاشت،
بنا به شرايط مبارزه ابوذر را ـ به قلم خود ـ
منتشر كرد؛ زیرا به درستي باور داشت كه ابوذر
سنخيت بيشتري با نيازهاي جامعه در آن زمان
داشت .او هميشه تأكيد ميكرد اثري كه در سپهر
انديشه منتشر ميشود بايد نسبتي با نيازهاي زمان
داشته باشد .اين نيازها در ارتباطي ديالكتيكي
ميان ذهنيت روشنفكر و عینیت شرایط اجتماعی
پدیدار میشوند .اینچنین بود که بخش عمدهای
از ترجمهها ـ به ویژه در ادبیات روشنفکری ـ
به پروژههاي سياسي و آرمانهاي انقالبي گره
خورد .ترجمه نمايي حاد واقعي از شورش عليه
سياست و نظم نهادينه شدة استبداد شد و دمادم

در ترجمهها ذائقهاي تنيده
بود كه نش��ان از زرق و برق داشت،
نشان از پيشرفت و رفاه و تنآساني
و لذتهاي س��ركوب شده داشت.
ام��ا آنچ��ه در ترجمهها تني��ده بود
نش��انههاي غياب بود ،نه نشانههاي
حضور.

Archive of SID

سعی در لرزاندن آن داشت .نيرويي تكان دهنده
در اين سنت بود که باعث شد ترجمه نقش
قابل مالحضهای در تحوالت سياسي ـ اجتماعي
دوران ايفا كند.
آنچه اين ترجمهها را سياسي كرده بود
پيوند بيواسطه با ايدهها و آرمانهاي سياسي
نيست؛ مسئله ،بنيانگذاري و تأسيس است؛ به
تعبير ژان فرانسوا ليوتار ،سياست هميشه به
بنيانگذاري و تأسيس گره خورده است .همة
سياست ،انجام چيز ديگري ـ جز آنچه هست ـ
را تجويز ميكند (لیوتار1988: 3-4 ،؛ مالپاس،
 .)2003: 70سياست به معناي زير سؤال بردن
نهادها و به چالش كشيدن وضع موجود است
تا بتوان به نظم ديگري دست يافت .ترجمههايي
كه براي بنا نهادن ((چيز ديگري)) در پهنة
سياست ،فرهنگ يا امر اجتماعي ترجمه شدهاند
به اين معنا سياسي بودهاند ،ترجمههايي كه
از ابتدا در پي بنيانگذاري و تأسيس بودهاند،
ترجمههايي كه همه خواستهاند سامان تازهاي
در متن مناسبات موجود به وجود آورند كه
با آگاهي از اين حقيقت كه متفاوتاند ،بازي
مرگبار تفاوت را در متن يك همساني برانگيزند
تا به چیز دیگری دست یابند.
شاید جامعة تكصدایی آن دوران ما با اين
ترجمهها تا حدی تكان خورد .هر ترجمه ردپايي
از مؤلفههاي ناهمگون را وارد سپهر اجتماعي و
فكري مينمود كه خود نیز سياستهاي فرهنگي
را دگرگون ميكرد و راه را براي دگرگونيهاي
سياسي فراتر ميگشود .ترجمه میخواست
پيامآور دگرديسي باشد .سنتهاي مستحكم در
ترجمه به نزاع فراخوانده میشدند ،يا دستكم
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به مرور به حاشيه رانده میشدند تا با هجوم
سايههاي ديگري متزلزل ـ و دگرگون ـ شوند.
سياست بيش از آن كه با اقتدار به امر موجود
انتظام بخشد و نظم چيزها را تعيين كند با
جلوههاي ترجمه گالويز میشد و نظم چيزها
در متن اين چالش و در متن برخورد داللتهاي
ترجمه و چارچوبهاي موجود نگاشته میشدند.
ترجمه به مثابة تخريب سنت
ترجمه در گوشه و كنار اين مرز و بوم رخنه كرد
و نظم دروني چيزها را با نشانههاي گداختهاي
كه از آن سوي چيزها آمده بودند مختل میكرد
و میخواست نظام سازگار جهانبيني موجود
را در هم بشكند .در آن هنگام نمايندگان سنت
درگير مبارزهاي نفسگير با مدرنيته بودند :ولی
همة تاب و توانشان صرف مبارزه با جلوههاي
آشكار مدرنيته میشد .سنت با همة نيرو در برابر
مدرنيته صفآرايي كرد .اما شاید نميدانست كه
مدرنيته همسان و تكساحتي نيست ،نميدانست
مدرنيته جلوههاي پنهان بسيار و همپيمانان
بسيار دارد كه اگر خود وارد نشود همپيمانانش
وارد ميشوند تا نبض امور را به دست گيرند.
مدرنيته ،به نوعي ،در آن سوي ديوارها ماند و
خود را هرگز بيواسطه در متن واقعيتهايمان
وارد نكرد اما ترجمه شد .پيامآوران مدرن،
همه جا پخش شدند و ضمير پنهان امور را
از آن خود كردند :اروس بود ،لذتجويي بود،
تنآساني و رفاه مادي بود ،جنسيت آشوبگر بود،
پيشرفت و ماديت بود ،علم و فناوري نوين بود
و در پس اين همه ((ترجمه)) بود كه همچون
نشانهاي منفي ولي مهيب ،غياب اين همه
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را خواسته يا ناخواسته در حيات اجتماعي و
فرهنگي و سياسي ما بازنمايي كرد .ترجمه امتداد
منفي مدرنيته شد و غياب مدرنيته را در ايران
بازنمايي كرد .مدرنيته ،هر چند در ابتدا نبود،
ولي با ترجمة جلوههاي خود اشتياق وافري
ميان بسیاری از نخبگان و تودهها به وجود آورد.
تحصيلكردهها و نخبگان و در پي آنها تودههاي
سرخورده كه از جلوههاي مرموز و خيرهكنندة
مدرن در اين ترجمهها همه به شوق آمده بودند،
دست به خلق شبيه يا وانمودهاي از مدرنيته در
متن واقعيت زدند .مدرنيتة ما وانمودة وانمودهها
شد .گويا مدرنيته پيروز شد ،يا به بیان درستتر:
ديگر مدرنيته نيازي به پيروزي نداشت.
اين گونه بود كه ترجمه رقيب قدرتمند سنت
شد .در شرايطي كه پيششرطهاي تحقق مدرنيته
غايب بود ،ترجمه نمودي به تأخير افتاده (و در
همان حال پيشگام) از مدرنيته شد كه در انحناي
امر سنتي نفوذ كرد .هر اثري كه ترجمه شده
چالشي براي امر سنتي بوده است .در شرايطي
كه سنت به سپهر تام بدل شده بود و تالش
ميكرد حق زيستن را از جلوههاي ناهمسان
مدرن بگيرد ،ترجمة مدرن كوشيد خود به سنت
بدل شود و سنت را به معناي سنتياش تباه
كند .ترجمههايي كه در اين خاك نفوذ كردند
همه از جاي ديگري ـ جز سنت بومي ـ ريشه
گرفته بودند و ارتباط نيرومندي با سنت نداشتند.
همين واقعيت به تنهايي كافي بود تا (فارغ از
همة درگيريها و جدالهاي سنت با مؤلفههاي
خارج از خود) ترجمه را بديل و جانشين سنت
كند .آثار ترجمه كه خاستگاه متفاوتي داشتند،
خواه ناخواه با سنت درگير شدند.
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بدين سان فراگير شدن ترجمه به ضعيف
شدن و تخريب سنت دامن زد .ترجمه ،با اميد و
انگيزه ،به نمايش دگرگون از جهان پرداخت و در
اين بين سنت بود كه پياپي با ضربههاي هولناك
به حاشيه رانده شد .ترجمه نميخواست ـ اما
شايد هم ميخواست(( :نظم وانموده گيجكننده
است)) (بودريار)1388 ،؛ به هر تقدير اما ترجمه
در قتل سنت شريك شد ،قتلي كه هنوز ـ شايد
تا روزگاران دور آينده ـ ناتمام باقي مانده است
یا باقي خواهد ماند.
ترجمه و زبان
فراتر از اين اشارات ،نگاهي هم به رابطة ترجمه
و زبان مياندازيم .در آن حال كه زبان بر معنا
قوام مييابد و ميكوشد معنايي (هر چند سيال و

درشرايطيكهپيششرطهاي
تحق��ق مدرنيته غايب ب��ود ،ترجمه
نمودي ب��ه تأخير افتاده (و در همان
حال پيش��گام) از مدرنيته شد كه در
انحناي امر سنتي نفوذ كرد.
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نامطمئن) را بازنمايي كند ،زبان ترجمه بر
وانمايي معنا استوار ميشود و همين خصيصه
جذبة ويژهاي به ترجمه ميدهد .در زبان ،معنا
چيزي است كه هست (با همة پيچيدگيهاي
بغرنج ـ كه گاه تحليل را ناتوان ميكنند ـ
((هست))) ،چيزي كه به آن (يا حركت آن)
ميتوان اشاره كرد و به گونهاي قابل فهم از آن
سخن گفت .در ترجمه ،در زبان ترجمه ،معنا
نيست (وانمود ميكند كه هست ،اما ((در واقع))
نيست .يا به بیان بهتر :براي ذهن و زبان مقصد
خارج از دسترسي دروني و بيواسطه ((هست))).
معناي سرشته در ترجمه جاي ديگري است ،از
جايي ديگر آمده و اكنون آواره شده ،بيخانمان
شده است ،او در اين سپهر فرهنگي ناآشناست
و نميتواند خود را به گونهاي خشنودکننده
جلوهگر كند .اين معنا هميشه در هالههاي ابهام
و پوشيدگي فرو رفته و همين پوشيدگي است
كه به تعبير فرويد ،اشتياق دانستن و لمس آن را
دوصدچندان ميكند (دانسی .)2004: 185 ،اين
معنا هميشه جلوههايي از بدعت و تازگي دارد و
درونماية تحليلناپذيرش مثل طعم تلخ شكالت
در وهم و لذت شناور است .اگر جذابيت
زبان حضور ناتمام معنايي است كه هميشه در
تكاپوست ،جذابيت ترجمه در معنايي است كه
هرگز كامالً در دسترس نيست :معنايي استعاليي
و فراتر از معنا.
ترجمه راهبرد فريبندهاي در برابر زبان اتخاذ
ميكند :او نه در زبان ،بلكه در جايي ميان زبانها
آشيانه ميكند ،سرانجام روشن معنا را به بازي
ميگيرد و زبان را در آمد و رفت داللتهاي
معنايي نامأنوس مضطرب ميكند ،ترجمه زبان
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و معنا را دور ميزند تا جايي فراسوي آن دو،
ذهنيت سوژه را درگير ظهوري پايانناپذير كند.
گرچه هر ترجمه ناچار است در زبان قالب گيرد
و خود را به معناي برآمده از زبان واگذار كند،
هميشه شكافي فريبنده فراروي معنا ميگشايد و
معنا را مقهور خود ميكند .ترجمه از نظم نمادين
امر واقع عبور ميكند تا به ميل سركوبشده در
زبان پاسخ دهد :تسليم شدن در مقابل جاذبههاي
فهمناپذير ديگري .زبان بر ترجمه يورش ميبرد،
زبان ميكوشد رمزگان متن (ترجمه) را تابع
((معني)) سرشته در خود كند :در انتها ولي چيزي
ترجمهناپذير باقي ميماند.
زبان مقهور ترجمه ميشود .زبان در مقابل
معاني بيگانه و دوردست ترجمه بيچاره است.
ترجمه ،امكانات زبان را در جذبة نامتعارفش اغوا
ميكند .ميگويند زبان حامل معناست ،ولي گويا
در ترجمة زبان ،در زبان ترجمه ،معاني نيرومند و
سركش خود را در ناشناختهترين افقها ميبازند:
((آن كه با معنا حمله ميكند با معنا كشته ميشود))
(بودریار.)1995 ،
ترجمه بيش از آن كه تصور ميرود در زبان
رخنه و امكانات زبان را دگرگون ميكند .هر زبان
با اين پيشفرض ـ به مثابة يك زبان ـ به رسميت
شناخته ميشود كه ترجمهپذير باشد .اگر زباني
ترجمهپذير نباشد ،ارتباطپذير نباشد و نتواند
نسبتي با ديگر زبانها برقرار كند طرد ميشود و
نميتواند به اعتباري كه شايستة يك زبان است
دست يابد .از اين رو پيشفرض ترجمهپذيري
از آغاز در بنيادهاي زباني آميخته ميشود و
زبانها در تاريخ فرهنگي خود هماره نسبت به
ديگري گشوده باقي ميمانند .زبان در برابر جذبة
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ناشناختة ديگري فريفته ميشود و هميشه خود
را به چيزي جز خود وامينهد .زباني كه از آغاز
با پذيرش ترجمه و رد همساني قالب ميگيرد
هرگز نميتواند به انسجامي كه ساختارگرايان ياد
ميكنند ،دست يابد .چيزي بيرون از مركز بر مركز
يورش ميآورد و ذهن خود را در متن نشانههايي
لغزنده و سيال مييابد كه كامالً نميشناسد و
نميتواند در نقطة ثباتي لنگر بيندازد .زباني كه
بنا بوده بستر ترجمه شود خود را در بستر ترجمه
مييابد و در جريان سيال ترجمه پيوسته به هويت
((ديگري)) ميرسد .زبان در برابر ترجمه بي ـ
چاره است؛ از ابتدا ،زبان چارهاي جزء پذيرش
دگربودگي ترجمه و وانهادن قطعيت خويش
ندارد.
اين مقاله بيش از همه معطوف به ترجمههاي

ب��راي برخ��ی از م��ا كه با
ديگري و با حام�لان مدرنيته رويارو
ش��دهايم ،گويا ترجمه چيزي بيش از
رس��انه بوده :ترجم��ه بنيانگذار بوده
است.
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نوشتاري بود .اما اين گفتارها براي شكلهاي دیگر
ترجمه هم الجرم حقيقتي به دل دارند .در اين متن
كوتاه مجال پرداختن به جلوهها و پيچيدگيهاي
ترجمه نبود .هر جا كه فهمي دستاندركار باشد
متني وجود دارد و ناگزیر هر كجا متني باشد
ترجمهاي (در جريان) هست .متن را به معنايي
كه دريدا بيان داشته ـ فراتر از نوشتار ـ به كار
ميبرم ،نشانهاي كه مستقل از توليدكننده ،پس
از توليدكنندهاش بماند و چيزي بگويد .پس هر
فهميدني ترجمه كردن است .متنهاي نوشتاري
بزرگترين نمايندگان ترجمهاند ولی ترجمه را به
خود محدود نميكنند .به هر حال ،با تحليل همين
متنها ميتوان حقايق بسياري پيرامون ترجمه ،به
ويژه در معناي عامش ،كشف كرد .آنچه براي يك
مورد از ترجمه ـ نوشتار ـ صادق است نسبتي با
همة جلوههاي ترجمه دارد .مدتهاست عادت
كردهايم ،در هواي متصلب اثباتگرايي ،ترجمه را
با اصطالحاتي مثل ((رسانه))(( ،تكنيك))(( ،روش))
و ((وسيلة انتقال)) یا تعابير مضحكي چون اينها
بفهميم .ترجمه هيچ يك از اينها نيست ،بلكه بسيار
بيشتر بوده است .ترجمه ،به بياني ،پيششرط هر
فهم و گفتگويي است كه در عين حال در فهم
يا گفتگو خالصه نميشود و هميشه بعدي فراتر
دارد .ترجمه ابزار نيست ،میخواهد افق باشد.
ترجمه ،كه به زعمي ،خود فضاي فاهمه است با
چيزي برخورد نميكند ،تنها میفريبد اغوا ميكند
و در خود ميكشد .اگر شكالت دوست نداري،
ميتواني شكالت را دوست داشته باشي .ميل
پراكندة شكالت بر جديت امر واقع چيره شد.
اگر ترجمه را دوست نداري ،سعي كن ترجمه
را دوست بداري .گویا چيزي خارج از ترجمه
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باقي نمانده است ،به ويژه براي برخی از ما كه
با ديگري و با حامالن مدرنيته رويارو شدهايم،
گويا ترجمه چيزي بيش از رسانه بوده :ترجمه
بنيانگذار بوده است.
به دنياي وانمودهها خوش آمديد .زبان
واقعيت در ((نيرنگ ترجمه)) چنان فريفته شد كه
رشتههاي داللت و معنا ناگهان از هم گسيختند
و در فضا ـ زمان ناواقعيت /فراواقعيت ماندند.
واقعيت با چالشي ريشهكن روبهرو شد و آن گاه
كه به دفاع برخاست پيش از آن كه خود را درك
كند ،ترجمه شد.
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