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 تفکر و ترجمه بین ارتباط تأسیس امکان شرایط باره در

   1مصباحیان حسین

 

 و ترجمه بین توانمی نسبتی چه که است پرسش این بر افکندن پرتو صدد در مقاله این

 آن تا هنوز ایران در فلسفه اند،کرده بحث مترجمان از برخی که گونهنآ آیا کرد؟ برقرار تفکر

 ترجمه ،است چنین چون و گفت سخن فلسفی آثار تألیف از بتوان که است نشده بالغ اندازه

 گونهآن یا است؟ ترجمه سنخ از اصوال ما تفکر که پذیرفت و دانست تفکر از اياستعاره باید را

 به زبان یک از فلسفی متون ترجمه اند،کرده بحث گادامر از پیروي به فلسفه اهل از برخی که

 آموزش اندرکاردست باید ،است چنین چون و باشد پذیرامکان اصوال نیست معلوم دیگر زبانی

 جهان اول طراز متفکران با زبانهم و زمانهم و شد فلسفه دانشجویان به بیگانه زبان جدي

 قالب در مقاله این در هاپرسش این به پاسخ شد؟ زمانه اصلی لئمسا به اندیشیدن درگیر

 رابطه ایجاد امکان شرایط بتواند است امیدوار آن نویسنده و رودمی پیش نکته چند بر کیدأت

 امر در که کرد خواهد بحث مقاله. کند بنديصورت نکات آن طریق از را تفکر و ترجمه بین

 در را مختلف قلمروهاي و روندمی پیش تنیده هم در صورت به و هم با فرایند چند ترجمه

 هايفراورده انتقال براي ابزاري است، تفکر ايگونه که این بر عالوه ترجمه. آمیزندمی هم

 مشوق ریکور پل تعبیر به که این بر عالوه ،هست نیز دیگر سرزمین به سرزمینی از فرهنگی

 که این بر عالوه ،هست هم ملی فرهنگ کردن معاصر ساززمینه است، گشودگی و آزاداندیشی

 گشاینده بیفکند، «هستیم که ما» بر نوري تواندمی دیگري، با ما دادن قرار نسبت در طریق از

 است چنین چون و. هست نیز ،«باشیم توانیممی که یا بود خواهیم که ما» براي هاییافق
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