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 :دربارۀ کتاب .1

ون چهار تاکن واولیری استاد فلسفه دانشگاه سیدنی است  ای است از کتاب نوشتۀ تیموتی اولیری.کتاب حاضر ترجمه

فوکو و (، 2010) درآمدی بر فلسفۀ فوکو(، 2006) فوکو و هنر اخالقهای فوکو نوشته است: کتاب در زمینۀ اندیشه

و با تی دربارة فوکنیز وی ویراستار علمی مجموعۀ مقاال 2013(، در سال 2011) فوکو و ادبیات داستانی(، 2010) فلسفه

 بوده است.  A Companion to Foucaultنام 

الی اخته و خیمر برسا، بازخوانی اندیشۀ فوکو در باب ادبیات است. فوکو فوکو و ادبیات داستانیهدف نویسنده در کتاب 

تغییر  یگونه برادیگر دهد و در آن امکانیدادگی تاریخ قرار مییابد در برابر جمود و رخرا که در قالب ادبیات تجسم می

 گونه بیان کرده است:  بیند. اولیری پرسش اصلی خود را ایندر زندگیِ حال فرد و جامعه می

کند که یمکمک  آیا اصال معنا دارد که به یک رمان یا شعر یا نمایش همچون چیزی بیندیشیم که به ما

 دگرگونه یب بهوادار یا ترغتوانند ما را مان از نو شکل دهیم؟ آیا آنها واقعا میبه اکنون و آینده

ن اب به ایین کتکنند؟ قصد من این است که در اتوانند چگونه این کار را میاندیشیدن کنند؟ و اگر می

 (.17-16ها با اندیشیدن به ادبایت در رابطه با تجربه و اخالق پاسخ دهم )پرسش

مثل » ربهکتاب تجرسد. می کتاب اثباتو  حقیقت کتابدر برابر  کتاب تجربهاز این منظر، نویسنده به تعبیر فوکو از 

 و 17همان: )« گرداندکََند و دیگر به حال اول باز نمیای که ما را از خویش میکند؛ تجربهنوعی تجربۀ مرزی عمل می

ه است ره کردرسد. فوکو خود مکرراً اشاهای فوکو در باب دانش، قدرت و آگاهی می( و از این رهگذر به پرسش133

او  شه و باوراندی وه آثار بکت، موریس بالنشو، بورخس و برخی نویسندگان دیگر برای او به منزلۀ تجربۀ مرزی بوده ک

 در تاریخ به خصوص)در آثار فوکو « کندادبیات ما را متحول می»ای اند. به این ترتیب، جملۀ کلیشهرا به پرسش کشیده

 گردد.یمشود و از دل آن نوعی از اخالقیاتِ ادبیات متولد یجنسیت( و در این کتاب به بوتۀ نقد گذاشته م

                   
  .دانشگاه تربیت مدرسوه زبان و ادبیات فارسی گر استادیار 1
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های فوکو از ادبیات )که اغلب آنها را در دهه شصت نوشته( کمتر مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. در فصل تحلیل

متأخر فوکو  کند تا حدی این کاستی را جبران کند؛ هرچند خود او هم بیشتر به آثارسوم این کتاب، اولیری تالش می

اولیری به موضوع تعامل سوژه و ادبیات یا متن خالق و « گردانی فوکو از ادبیاتروی»توجه دارد. در این فصل با عنوان 

طور که در فصل پیشین آن با بررسی اشعار شیموس هینی بر قدرت پردازد و همانتأثیر متن بر دگرگونی سوژه می

قدرت شعر برای مداخله در جهان روزمره، آن را به تخاصم با »رسد که نتیجه می بخش شعر تأکید کرده بود به اینآزادی

 کشاند. ( می73)همان: « هرگونه رژیم سیاسی

دهد، آثار تعدادی این کتاب، عالوه بر اینکه گزارش و تبیینی از آراء فوکو در باب هنر، ادبیات و امر خالق به خواننده می

ها، چون جیمز جویس کند. در این میان برخی نامی را نیز از این منظر تحلیل میاز نویسندگان و شاعران ایرلند

( برای خوانندة ایرانی آشناست و برخی نیز مثل شیموس هینی 7(، ساموئل بکت و جاناتان سویفت )فصل6)فصل

، که تجربۀ مرزی خود ( ناآشنا. آنچه در تحلیل آثار این نویسندگان4نویس)فصلنامه( و برایان فریل نمایش2شاعر)فصل

اند، مشترک است، نوعی نگاه اخالقی است که امکان دگرگونی خواننده را در مواجهه با این آثار اولیری را شکل داده

 جوید. می

 

 دربارۀ ترجمۀ کتاب: .2

آرایی( صفحه قلم، اندازه و نوع قطع، صحافی، جلد، در چاپ ترجمۀ فارسی، مشخصات ظاهری کتاب )طرح

ها در هر ها( با توجه به تعدد بخشقابل قبول و خوب است هرچند بهتر بود به جای فهرست اجمالی )عنوان فصل

های التین و نیز رعایت قوانین شد. از نظر شیوة ارجاع و درج معادلفصل، فهرست تفصیلی درابتدای کتاب درج می

اند( ها عیناً از نسخۀ انگلیسی به متن فارسی منتقل شدهت )البته ارجاعنگارشی زبان فارسی نیز کتاب دقیق و پاکیزه اس

 کند. شده در انتهای کتاب، کار مراجعه به آن را آسان میهمچنین نمایۀ درج

ای از آن آثار دهد این است که در اشاره به آثار ادبی، هرجا ترجمههای کتاب که همت مترجم را نشان مییکی از ویژگی

، نویسنده به کتاب فوکو در 101ها در پاورقی اشاره شده است؛ برای مثال در صفحۀ در دست بوده، به ترجمه به فارسی

، با بررسی پرونده یک قتلاین کتاب با عنوان »مورد پیر ریوییر اشاره کرده و مترجم در پاورقی ذکر کرده است که: 

 . «ترجمه مرتضی کالنتریان و به همت نشر آگه منتشر شده است

در صفحه « نوارهای ظبط شده»شود؛ از جمله از نظر ویرایش و نگارش فارسی، اغالط امالیی اندکی در متن مشاهده می

های آشنا منجر شده که در تمام های عجیب نوشتاری واژه. اصرار مترجم )یا ویراستار( بر جدانویسی هم به شکل243

در صفحه « اشپشت»و « اشبغل» 79؛ در صفحه «شانخاص» 16صفحۀ  در« مانیآینده»شود؛ برای نمونه کتاب دیده می

216. 

ای ترجمه کرده است، تا حد زیادی به متن اصلی های بسیاری در حوزة فلسفۀ قارهاز منظر ترجمه، مترجم که کتاب

جه به انبوه شود. با تووفادار بوده و بدفهمی یا کژفهمی چندانی نسبت به متن اصلی در متن ترجمه مشاهده نمی
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تواند این کتاب را در های ناقص و نادرست از متون نظری به خصوص در حوزة اندیشۀ معاصر، همین ویژگی میترجمه

شود و رنگ و بوی ترجمه و میان همگنان خود برجسته سازد با این حال، متن فارسی کتاب گاهی دشوار و بدخوان می

 یرد؛ به عنوان نمونهگبرداری از نحو زبان مبدأ به خود میگرته

ایستد تا از تواند به ما کمک کند که ببینیم فلسفۀ ادبیات و هنر تا چه حد میخوانش دقیق برخی آثار هینی می» -

 (؛49)همان: « شعر گفتن بیاموزد

« پذیرفتصورت می 1960پردازی شدید نوشتار بود که در فوکو در این زمان، بیشتر خود بخشی از نظریه» -

 ؛(79)همان: 

ی خود، تنها به عنوان ادبیات بیرون شود که از آن، در وضعیت جداشدهزبان ... وارد آن حاکمیت تنهایی می» -

 (؛94)همان: « آیدمی

بکت این کار را با تطابق سرسختی خواننده با مقاومت سرسختانۀ خودش برسر درگیرشدن در فروپاشی » -

 (؛154: )همان« کنداش میهای داستانیگرانۀ شخصیتآزمون

( که 228)همان: « نمایی شود، اشاره مهمی به بعد اخالقی داردکنش باید با مراقبت منشاین ایده که این برهم» -

 ترجمۀ جملۀ زیر است:
The idea that this interaction should be characterized by 

care provides an important hint about its ethical dimension 

(p.142). 

های این تعامل باید با دقت مشخص شود و این ویژگی»توانست این باشد: تر )در عین حال دقیق( آن میکه ترجمۀ روان

 «.امر اشاره مهمی به بعد اخالقی آن دارد

جدا از این مشکالت زبانی، در ترجمۀ برخی اصطالحات کلیدی نیز در کتاب دقت و تالش کافی صورت نگرفته است. 

برگردانده شده که با توجه به محتوای کتاب، ترجمۀ « ادبیات داستانی»در عنوان کتاب به  fictionاز جمله، واژة 

ۀ فارسی نوشته به دشواری ترجمه این واژه و خاستگاه دقیقی نیست. مترجم کتاب، خود در مقدمۀ مختصری که بر ترجم

شناختی آن و رویکرد اولیری به این واژه اشاره کرده که همگی گویای عدم دقت این برابرنهاد هستند. به نظر ریشه

خصوص در حوزة ادبیات و نیز با توجه به در زبان انگلیسی و به fictionرسد با در نظر گرفتن معنای واژة می

که نویسندة این کتاب )و به طریق اولی، میشل فوکو( این واژه را برای اشاره به امر خیالی در مقابل واقع، امر این

« ادبیات»کار برده است، ترجمۀ آن به برساخته، نوعی امکاِن شدن که داغ و سنگینی گذشته و تاریخ را بر خود ندارد به

های بکت و به خوانش داستان اکتفا نکرده و اشعار شیموس هینی، نمایش بینیم، نویسندهکه در کتاب میرواتر بود. چنان

های فریل را نیز تحلیل کرده است. فراتر از این، در مرور آراء فوکو دربارة تجربۀ مرزی و امر برساخته به اجرای نمایش

 اشاره کرده است. fictionهای بکت و حتی نقاشی ندیمگان والسکز به عنوان نمونه

 limitگر از خطاهای بسیار مهم مترجم، که در تمام کتاب تکرار شده، خطا در برگرداندنیکی دی

experience  تجربۀ محدود»به »( است. این اصطالح و معادل فرانسۀ آنexpérience limite که )



 

 13  و ادبیات داستانی: کتاب تجربه تیموتی الیری فوکو

 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 10-13: 1399 پاییز و زمستان ،6،شماره3دوره

هت شدت و تأثیر، از مفاهیم مهم و ایدة مرکزی نویسنده در این کتاب بوده، به نوعی کنش یا تجربه اشاره دارد که از ج

کند؛ این اصطالح باید به تجربۀ مرزی )یا تجربۀ شود و سوژه را از خود جدا میبه مرزهای هستی سوژة نزدیک می

ترجمه کرده که با معنای اصلی آن هم متباین و « تجربۀ محدود»که گفته شد، مترجم آن را حدی( ترجمه شود، اما چنان

 هم متضاد است.

تواند برای پژوهشگرانی که به فلسفۀ ادبیات یا  آراء گونه کارایی آموزشی ندارد اما میآموزشی، کتاب هیچاز منظر ابعاد 

 مند هستند، آموزنده و روشنگر باشد.فوکو و کاربست آنها در ادبیات عالقه

 

 

 


