
 به نگاهي با و شايگان داريوش قلم با »فرانسه زبان به سپهري سهراب اشعار« موضوع با نقد، چتر زير هاينشست مجموعه از نشست چهاردهمين

 .شد برگزار قلم اهل سراي در يد28 روزشنبه عصر شعيري حميدرضا سخنراني با معنا، سياليت و پديدارشناختي ابعاد: ترجمه ادراكي هايبنيان

 مقصد، زبان هانآ طي كه پيشين جلسه سيزده به اشاره با نشست اين ابتداي در - تهران استان مترجمان صنفي انجمن رئيس –محمدرضا اربابي 

. وي همچنين در شده است هترجم فرانسه به فارسي از كه دارد اختصاص اثري بررسي به امروز بحث كه كرد خاطرنشان را نكته اين بوده فارسي

انسوي رادامه به شخصيت واالي داريوش شايگان در زمينه فلسفه معاصر، تسلط او روي زبان فرانسه و افتخاراتي كه به دنبال نگارش آثار به زبان ف

به كتاب  مه و فلسفه،هاي زبان، ادبيات، ترجشعيري در اين نشست ضمن تجليل از يك عمر تالش شايگان در زمينه. كسب كرده اشاره كرد

شود اشاره كرد. او با تقدير از زحمتي كه شايگان در ترجمه اين كه ترجمه اشعار سهراب سپهري به فرانسه را شامل مي» واحه زمردين«دوزبانه 

وايي، و ي، محتهاي عرفانخصوص در مورد اشعار سپهري كه با توجه به ويژگيهاي كار در زمينه ترجمه پرداخت. بهاثر كشيده، به سختي

 مختلف عاداب با گفتمان اصيل مفهوم زباني؛ نه و است محورگفتمان اثري سپهري، شعر: داد ادامه شعيري .افزايدشناختي، بر دشواري كار ميهستي

 بهره تمانيگف »مذاكره« و فضا انتقال از بايد واژگان، انتقال جاي به خاطر همين به. حساسيت و ديد زاويه رويكرد، جهت، انداز،چشم جمله از آن

 طي موارد زا بسياري در. دهدمي ارجاع جغرافيايي فضاي حتي و تاريخ فرهنگ، به را ما رابطه اين. كرد توسل ادراكي-حسي رابطه به و برد

 تنانه رلوپونتيم دارشناسيپدي مبناي بر: افزود شعيري .ما زباني و واژگان دانش صرفا نه و شودمي مساله درگير كه ماست روان اين ترجمه فرآيند

 كهاين براي كند؟مي برقرار ارتباط زبان، و هستي با چگونه من تن: گيردمي قرار هوسرل استعاليي و انتزاعي پديدارشناسي با تقابل در و است

 بپردازم، بيان به كهاين از قبل و ستمه تن داراي موجودي باشم، سخنور يك كهاين از پيش من. باشد داشته معنا من تن بايد ابتدا بيابد، معنا زبان

 شودمي وجبم هستي، در حضور از يا تن از واژه كردن جدا بنابراين. كند توليد واژه ارتباط، اين در و شود مرتبط چيزي با جايي در بايد من تن

 واژه، گيريلشك هر از قبل كه دارد اعتقاد يمرلوپونت بنابراين. شودمي مكانيكي زبان، و واژه كه اينجاست و برود دست از واژگان تن و روان

 من تن و هست جهان زبان، به رسيدن از پيش گويدمي كه چرا كندمي مطرح را زماني ماقبل فضاي او. كندمي درك را واژه كه است تن ابتدا

 تن گويدمي و داندمي واژگان خاستگاه ار جهان او. باشيم كرده حس را آن هستي، دل در كهآن تا فهميد، نخواهيم را حرارت واژه. جهان در

 هان،ج از مستقل تن به او. نيست خودكفا جريان يك زبان، جريان خاطر، همين به و امگشوده جهان، بر همواره و است جهان تن امتداد در من

  .است جهان با من رابطه دهكنن تعيين كه آوردمي صحنه به را ادراكي تجربه يك زبان، از استفاده هر نهايت، در پس. ندارد باور

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

زيرچتر نقد؛ نقد ترجمه اشعار سهراب 

  سپهري به زبان فرانسه
  هزار تومان 200  كارت هديه 1اهداي 

  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  هزارتومان 700ميليون و 1  جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

  


