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 مقدمۀ ترجمۀ فارسی
وگوی دو تن از بزرگترین فیلسوفان کتاب مختصر پیِش رو گفت

آید و گرایانه میمعاصر فرانسوی است: آلن بدیو از سنتی کاماًل چپ
داند و از هنوز که هنوز است مائو را دارای تفکری نامتناهی می

سنتی  لوک نانسی از _کند؛ ژاناصطالح فرضیۀ کمونیسم دفاع میبه
گرچه گرایشیدریدایی م_ هایدگری ای هم گرایانههای چپآید و 

های دارد اما با تفسیری نسبتًا متفاوت از تفکر مارکس در سنت
گفتتِر مارکسیستی قرار نمیرسمی  2100وگو در سال گیرد. اصِل 

برگزار شده است. متن فرانسۀ کتاب یک سال بعد منتشر شده و 
انتشار  2100ترجمۀ انگلیسِی آن )مرجع ترجمۀ حاضر( در سال 

 یافته است.
کتاب موجز حاضر از ترجمۀ انگلیسی به فارسی برگردانده شده 
است. لیکن، در چند مورد حّساس با کمِک دوستان به متن اصلِی 

کرده ایم. ایم و متن را نظر به اصِل فرانسوِی آن برگرداندهفرانسه رجوع 
که در این مورد یاریگر ما بودند و نیز از دو که متن از دوستانی  ستانی 
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کیفیِت ترجمه گوشزد  فارسی را خواندند و نکاتی جهت بهبود 
کار برآمده باشیمکردند سپاسگزاریم. ا  .میدواریم از پس 

 
 احسان پورخیری و حسین طّیب

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
کنفرانسی  2100ژانویۀ  91وگوی پیِش رو در گفت در قالب بخشی از 

هنرهای برلین شکل گرفت. ابتدا، سپاسگزار آلن بدیو در دانشگاه 
که دعوت مشارکت در این مباحثۀ  _و ژان لوک نانسی هستیم 
دار را پذیرفتند و با اشتیاق تمام نسخۀ نهایی را بازبینی دامنه

کردند. ایشان همچنین پذیرفتند به دو پرسش دیگر )دربارۀ آدورنو و 
که در  گنجانده شده معاصریت فلسفه( پاسخ دهند  متن پیِش رو 

است. بودجۀ این کنفرانس را بنیاد پژوهشی آلمان از سر لطف 
ای داشته باشیم از متقّبل شده است. سرآخر، باید تشکر ویژه

گارسیا دوتمان پذیرساختن که نقشی کلیدی در امکان 0الکساندر 
کرد.این گفت  2وگو ایفا 

لکر  یان و 

 

1.  Alexander García Düttmann 
اند. اول از همه، مایلم از پائوال گر بودهبارنشستن این ترجمه یاریبسیاری کسان در به.  2

ترجمه تشکر کنم. از  طیهایش ها و حمایت( بابت تمام توصیهPaola Ghettiگتی )
( بسیار سپاسگزارم که سخاوتمندانه وقت گذاشت تا Céline Cantatسلین کانتات )

لکر هستم؛ بابت قطعات متن اظهارنظر کند. همچنین، سپاسگزار یان و  راجع به برخی 
( Marc Lowenthalاش به سؤاالتم. نهایتًا، از مارک لوونتال )های سودمند و سنجیدهپاسخ

شان مساعدت ( بابت همۀMITتی )آی( در انتشارات امAnthony Zanninoو آنتونی زانینو )
 .جم انگلیسیمتر_  در سراسر این پروژه متشکرم



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

کّلی آغاز کنم. خواهم این گفتمی :ولکر وگو را با پرسشی بسیار 
هنگامِی فلسفه، یعنی به 0هنگامِی فلسفۀ آلمانی و نیز مسئلۀ به

مداخلۀ فلسفه در اکنون، در آثار هر دو شما نقش بسیار مهمی را ایفا 
کند. وضع رابطۀ فلسفی بین فرانسه و آلمان را چطور ارزیابی می
 کنید؟می

ای ناپیوسته وجود دارد. بر این باورم شیوهبه نظر من، فلسفه به :بدیو
های فلسفِی مشخصی وجود دارد. ایدۀ پیوستگی، ]ایدۀ[ که دوره

کادمیک است. و اما این ایده که انسان سنت، به هر روی ایده ای آ
حرِف _جا وجود دارد حیوانی فلسفی است، که فلسفه همواره و همه

ای در های فلسفی ناپیوستهمعاصر است. دوره نگارِی مفِت روزنامه
ها را از لحاظ تاریخی مشخص کنیم. توانیم این دورهکار است و می

مسلمًا دورۀ طالیی فلسفی یونانی وجود داشته است. دورۀ طالیی 
که ضمیمۀ این دورۀ یونانی بوده. در سدۀ  اسالمی هم وجود داشته 

ه با دکارت آغاز شد و ای فرانسوی وجود داشته کهفدهم، دوره
 

1.  timeliness 



 

 

نیتس اگرچه الیب _ نیتس را دربرگرفتمالبرانش، اسپینوزا و الیب
. در پایان سدۀ 0ای از اهالی فالندرآلمانی بود و اسپینوزا یهودی

ک، هابز و هیوم دوره ای انگلیسی هفدهم و آغاز سدۀ هجدهم، با ال
ن را با نام ای آلمانی وجود داشته که اکنون آایم. سپس، دورهداشته

شناسیم: کانت، فیشته، شلینگ و هگل. و ایدئالیسم آلمانی می
آلمانی وجود  _گمانم در سدۀ بیستم چیزی نظیر دورۀ فرانسویبه

که حول پدیدارشناسی می چرخید. در اوایل قرن با هوسرل و داشته 
که درست پیش  سپس هایدگر آغاز شد و در فرانسه سارتر را داشتیم، 

کنم و پونتی را. در اینجا خطر می _برلین رفت، و مرلواز جنگ به 
یا،  _ یم شاید پایان دورۀ فرانسوی باشدبینگویم آنچه امروزه میمی

که سهم زیادی در  2«تلنگر فرانسوی»ها، ]پایان[ قول آمریکاییبه
بنگریم،  ترشهرت دانشگاهی این دوره داشته است. و اگر کمی دقیق

اسالوی  _اسلوونیایی هم باشد _ی فرانسویاشاید این دوره دوره
پدیدارشناسی  که گفتم، این دوره باژیژک و پیروانش را از یاد نبریم. چنان

کو البارت، نانسی و ریکور با _و مخصوصًا با رابطۀ پیچیدۀ دریدا، ال
که به ویژه نشان هایدگر آغاز شد. از خالل ساختارگرایی فرانسوی، 

کان و  ... و اینک دو تن از دارد، تداوم یافتفوکو را بر خود ال
این رویکرد در مقابل شما  _دربردۀبهو دو جان _نمایندگان متأخر 

 اند.نشسته
ب، این دورۀ فرانسوی چه بود که به آلمانی  _مثابۀ دورۀ فرانسویخ 

 

1.  Flemish 

آمده است  «The French Touch»صورت این عبارت که در متن اصلی فرانسه هم به.  2
در آمریکا و برای اشاره به سبکی خاص در موسیقی الکترونیک جعل  0991گویا در دهۀ 
 .مترجمان فارسی_ شده است


