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«طلب هستی»
«پرسش هستی» تا
هایدگر ،از
درنگی بر یکی دو بند از «فلسفۀ قا ّره ای» ،بازترجمۀ محمد
مهدی اردبیلی
محمدسعید حنایی کاشانی
ُ
رابرت سالمن ،فلسفۀ قارهای ،ترجمۀ محمد مهدی اردبیلی،
انتشارات سمت[ ،و یراستار علمی] سیمین عارفی،۱۳۹۸ ،
ص .159
رابرت چارلز سولومون/سالومون ،فلسفۀ ارو پایی/فلسفۀ
فرانسوی و آلمانی/فلسفۀ ارو پایی ،ترجمۀ محمدسعید
حنایی کاشانی ،قصیدهسرا ،۱۳۸۱ ،۱۳۷۹ ،ص ۱۹۲؛ روزنه،
 ،۱۳۹۹ ،۱۳۹۶ص .۲۰۱

یکی از چیزهایی که همۀ ما در دوران دانشجوییمان کم داشته ایم ،آموزگارانی
بوده است که مشق هایمان را بخوانند و تصحیح کنند و در عمل درست خواندن
و درست نوشتن و درست فهمیدن و درست اندیشیدن را به ما بیاموزند .این کار،
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هنگامی که من مدرسه میرفتم ،و نیز در برخی درس ها در دبیرستان معمول بود،
اما در دانشگاه ،متأسفانه ،چیزی از این ّ
سنت حسنه ندیدیم ،شاید برای اینکه
«انقالب» شده بود و استادان دیگر گرفتارتر از اینها بودند که به درس و مشق
ً
بچه ها برسند! یا شاید اصال هیچگاه چنین چیزی در دانشگاههای ایران معمول
نبوده است .از یکی از استادانم در دانشگاه تهران ،دکتر نصرالله پورجوادی،
که ٔ
دوره عالی تحصیالت خود را در امریکا گذرانده بود ،در هنگامی که به ما
ٔ
«ترجمه متون فلسفی» درس میداد (سال  ،)۶۳شنیدم که در آنجا استادان
تکالیف درسی تمام دانشجویان دورۀ کارشناسی (مقالههای هفتگیشان) را تک
تک میخواندند و تصحیح می کردند و به آنها نشان می دادند که اشتباهات شان
چه بوده است ،از ٔ
شیوه نگارش و غلطهای دستوری و لغوی گرفته تا چگونگی
«پاراگراف نویسی» و بخش بندی مقاله و پروردن مطلب و نتیجهگیری ،تا دیگر
نکات ّفنی مقالهنویسی .این سخن را بعدها نیز از دانشجویانی که در خارج دانش
آموخته بودند شنیدم .در واقع استاد دانشگاه نیز همچون آموزگاران مدرسه مشق
شب بچهها را به خانه میبرده است ،یا ،در اوقات فراغت ،در دفترش ،تصحیح
میکرده است .بیشک خواندن و نوشتن و فهمیدن نیز برای خود آدابی دارد
که باید از آموزگاری توانا و کاردان آموخت ،چیزی که متأسفانه کمتر کسی از
نسلهای جدید ما ،برخالف گذشتگان ،نزد آموزگاری توانا آموخته است ،چون
آموزگاری با چنین وظیفهای نداشته است .پس عجیب نیست که ما امروز ،عالوه
بر نابسامانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ،در چنین فقر زبانی و فکری و وضع
آشفت ه و نابسامانی در آموزش و گفتار و نوشتار رو به رو هستیم .باری ،ما امروز
هرچه هستیم ،اگر چیزی آموختهایم ،همه تا حدود بسیاری خودآموخته بودهایم.
ٔ
شکرانه آنچه آموختهایم ،بد نیست که آموختههایمان را با دیگران در میان
پس به
بگذاریم ،چون شاید خیال میکنیم که چیزی میدانیم ،و کسی پیدا شود باز به
ما بیاموزد که «نمیدانیم» و بیهوده الف میزنیم! ما «آ گاهی به نادانی» را نیز از
دست دادهایم ،یعنی ،همان چیزی که بزرگترین ٔ
راننده ما به سوی دانش است.
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باری ،چندی پیش در کانال تلگرامی مرکز فرهنگی شهر کتاب ،و نیز تارنمای
آن ،آگهی تدریسی در مرکز فرهنگی شهر کتاب دیدم متعلق به چند سال پیش
ٔ
ترجمه متون فلسفی ،به همراه
(اردیبهشت  ،)۱۳۹۶در خصوص برگزاری تدریس
شرح متنّ .
مدرس «شریف» و «فاضل» وعده کرده بود که متنهای مختلف
ٔ
ترجمه
فلسفی ،از جمله ،متنی از هایدگر را به دانشجویان نکلیف دهد و بعد
آنها را تصحیح و ویرایش کند و خطای دانشجویان را نشان دهد و شرحی نیز
ٔ
ٔ
فلسفه آن فیلسوف بدهد .وعدههای بسیار نیکویی بود (البته در
درباره متن و
ٔ
ٔ
ترجمه متون فلسفی در دانشگاهها بهطور شفاهی چنین عمل
همه کالسهای
میشود ،بدین معنی که هربار دانشجویی چند سطری را میخواند و استاد
ٔ
ٔ
ترجمه تک تک دانشجویان
ترجمه او را اصالح میکند ،اما کسی
خواندن و
را از روی مشقشان در هر جلسه تصحیح نمیکند! مگر در اینجا چینن کاری
صورت گرفته باشد و همان روال معمول در دانشگاهها نبوده باشد که البته بسیار
خوب است اگر انجام شده باشد ،به هر حال کالس خصوصی با دولتی باید فرق
داشته باشد!) .باری ،متأسفانه ،من در آن جلسات نبودم تا از افادات و افاضات
ّ
مدرس «شریف» و «فاضل» بهرهمند شوم .اما چون ایشان یکی از کتابهای مرا
بازترجمه کردهاند ،و من پیش از این هم نمونهای از برخی از بازترجمههای ایشان
را بررسی کردهام که خوانندگان عالقهمند میتوانند در پایان همین مقاله به یپوند
آنها رجوع کنند و بیشتر از ایشان فیض ببرند ،شایسته دیدم که نمونهای دیگر از
یکی از بازترجمههای این ّ
مدرس «شریف» و «فاضل» را که مترجم و ویراستار
انتشارات «معتبر»ی همچون «ققنوس» هستند ،و البته ناشر هم در تبلیغ آثار
ً
ایشان جهدی بلیغ دارد و ظاهرا منکر «فضل» ایشان نیست ،و هم در جاهای
مختلف ،از جمله «انجمن جامعهشناسی» به تدریس تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز
پرداختهاند (و نوارهای ویدیویی آنها نیز در بازار به فروش میرسد) ،و هم در
تارنماهای مختلف دولتی و شبهدولتی ،از «خبرگرازی مهر» تا «خبرگزاری ایبنا»
و «فرهنگ امروز» و «صدا نت» و «مرکز فرهنگی شهر کتاب» ،تا روزنامههای
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معتبری همچون «اعتماد» و «شرق» ،تا آموزشگاههای خصوصی ـ فرهنگی،
ٔ
ترجمه ایشان زیر نظر ویراستار
فعالیتی چشمگیر و حضوری ُپررنگ دارند ،و هم
مؤسسهای به اصطالح دانشگاهی و انقالبی ،انتشارات «سمت» ،جامع وحدت
حوزه و دانشگاه ،با مدیریت دکتر ـ آخوندهای والیی و انقالبی و اسالمی ،چاپ
ٔ
ٔ
ترجمه ایشان
خواننده
و منتشر شده است ،به نظر خوانندگان برسانم تا آنها که
ٔ
ترجمه ایشان فیض ببرند و بیشتر از
بودهاند و آنها که هنوز نخواندهاند بیشتر از
ٔ
«دانش» و «فضل» ایشان آ گاه شوند ،و دوستانی نیز که ترجمه مرا خواندهاند یا
میخوانند بفهمند که دالیل من برای این گونه ترجمه چیست و چه ایرادهایی به
مؤسسه نامبرده ،که همگی به لطف «نظام ّ
ٔ
ٔ
ترجمه ایشان و من و ویرایش
مقدس
ٔ
ترجمه ایشان که پس از
والیی» خدا را شکر «دکتر» هستند ،وارد است ،چون
ْ
ٔ
ٔ
ترجمه من ،منتشر شده است ،و به قیمتی تقریبا
ترجمه اول،
حدود  ۲۰سال از
ٔ
ٔ
یک سوم قیمت بازار و با یارانه «خزانه ملت» ،به دست خواننده رسیده است،
ُ
ٔ
ترجمه اول باشد که الحق چنین نیز هست!
دست کم میباید دوبار آب شستهتر از
ٔ
ترجمه مترجم «شریف» و «فاضل» آقای اردبیلی ،از نظر من،
باری در مرور
ْ
دست کم ،سه ویژگی کامال آشکار و بارز است )۱ :نداشتن تسلط به زبان مبدأ،
یعنی :انگلیسی )۲ ،نداشتن تسلط به زبان مقصد ،یعنی :فارسی )۳ ،آشنا نبودن با
اندیشه فیلسوف مورد بحث (در اینجا :هایدگر)ٔ .
ٔ
هرسه اینها البته
زبان فلسفی متن و
ً
در خصوص ویراستار متن ایشان هم صادق است ،اگر ایشان اصال متن را مقابله
کرده باشند یا حتی بهدقت خوانده باشند و مرعوب «مرد بودن» مترجم ـ ویراستار
«فرزانه» و «خردمند» انتشارات ققنوس نشده باشند یا به ایشان «اعتماد» نکرده
باشند! بنابراین ،با توجه به اینکه ایشان خود را ویراستار انتشارات ققنوس معرفی
میکنند و در این انتشارات به ترجمه و ویرایش اشتغال دارند و ،در مراکز به اصطالح
معتبر فرهنگی و علمی ،از «انجمن جامعهشناسی» تا «مرکز فرهنگی شهر کتاب»،
و دیگر مراکز آموزش عالی تدریس میکنند ،و عضو «پژوهشگاه علوم انسانی»
ٔ
«خانه علوم انسانی»،
هستند ،و در نهادهای وابسته به وزارت ارشاد ،از جمله
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ٔ
درباره ترجمه و ویرایش متون و مباحث فلسفی نیز داد سخن میدهند ،میتوانیم
ٔ
بازترجمه ایشان دیدهایم
با توجه به آنچه تاکنون با توجه به فقرات قبلی و اکنون از
ّ
تصوری اجمالی به دست آوریم از آنچه در کار آموزش و نشر و رسانههای ما در
مقام ترویج فرهنگ فلسفی و ترجمه و اندیشه و «چهرهسازی فرهنگی» ،یا به
تعبیر ماندگار بیکن ُ«بتهای بازار» ،برای به اصطالح روشنفکران و درسخواندگان
عامی ،جاری است.
اما برویم سراغ متن انگلیسی (ص  )۱۵۲و ترجمۀ مترجم «شریف» و
«فاضل» (ص  )۱۵۹و ترجمۀ من ( :۱۳۷۹ص ۱۹۲؛ /۱۳۹۹/۱۳۹۶ص )۲۰۱
که همه به یک صفحه مربوط است .کلمات مورد بحث را با رنگ زرد مشخص
ٔ
ترجمه ایشان و خودم و نکتههای هر ترجمه را در هر
کردهام .و جمله به جمله
سطر توضیح میدهم ،چرا که از نظر من نویسنده و مترجم میباید برای انتخاب
تک تک کلماتش دلیلی داشته باشد و بتواند از انتخاب خود دفاع کند .دانشجو
نیز همین را میباید بیاموزد که هرچیزی را نمیتوان در هرجایی به کار برد ،هر
وظیفه اصلی او در مقام خواننده در ٔ
ٔ
مرتبه
چیزی و هر کلمهای هرمعنایی را ندارد و
نخست فهمیدن متن است و نه فراافکندن ذهنیات و پیشداوریهای (دست کم
نه بهطور آ گاهانه) خودش در متن .در زیر در هر شماره موارد محل اختالف در
ٔ
ترجمه دو طرف توضیح میدهم.
یک جمله را با

۱

« .۱این ایدئالیسم آملانی نبود که»«/ماجرا این نبود که ایدئالیسم آلمانی،»...
«فروپاشید»«/در هم شکست»« ،این زمانه»«/عصر»« ،چنان»/چندان،
«وسعت»«/گستردگی»« ،روحانی»«/معنوی»« ،تاب آورد»«/بر پا بایستد»،
«درک کند»«/تشخیص دهد».
It was not that German idealism collapsed
�collapsed; rather, the age was
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no longer strong enoughe to stand up to the greatness, breadth
breadth,
…and originality of that spiritual world, i. e. truly to realize it

ترجمۀ اردبیلی:

فروپاشید؛ بلکه این زمانه بود که دیگر چنان
این ایدئالیسم آلمانی نبود که فروپاشید
آورد،
قوی نبود که عظمت ،وسعت و اصالت آن جهان روحانی را تاب آورد
ً
یعنی آن را حقیقتا درک کند.

ترجمۀ من:

شکست؛ بلكه عصر دیگر
ماجرا این نبود که ایدئالیسم آلمانی در هم شکست
چندان قوی نبود كه در برابر عظمت و گستردگی و اصالت این جهان
بایستد ،یعنی به راستی آن را تشخیص دهد....
معنوی برپا بایستد

شرح و توضیح:
« ۱.۱این ایدئالیسم آملانی نبود که »...را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به
ٔ
ترجمه من گذاشته است .این
جای «ماجرا این نبود که ایدئالیسم آلمانی »...در
جمله را مترجمان انگلیسی درآمدی/درآمد به مابعدالطبیع ٔه هایدگر به دو صورت
ترجمه کردهاند .ترجمهای که سولومون/سالومون در اینجا نقل کرده است ،از
ٔ
ٔ
ترجمه
ترجمه نخست این کتاب در سال  ۱۹۵8به قلم رالف مانهایم است 1.در
�1. Martin Heidegger, An Introduction to Metaphysics, translated by Ralph Man
heim, New Haven: Yale University Press, 1958, p. 37.

ٔ
ترجمه دوم همین
در چاپی که من از این کتاب دارم ( )۱۹۸۷این دو فقره در ص  ۴۵است.
کتاب را همین ناشر ،بعد از  ۴۲سال ،با مترجمانی دیگر ،در سال  ۲۰۰۰منتشر کرده است.
ٔ
ترجمه دوم انگلیسی به فارسی منتشر شده است :انشاءالله رحمتی،
ترجمهای از روی این
 .۱۳۹۶اما من این ترجمه را «یاوه» میدانم ،و اگر عمری باشد ،ترجمهای دیگر از این کتاب
را منتشر خواهم کرد ،و البته از برخی ترجمههای دیگر هایدگر از جمله هستی و زمان نیز.
من نخستین بار بخشهایی از این کتاب را در پیش گفتارم به فلسف ٔه وجودی ،هرمس،۱۳۷۷ ،
ترجمه و نقل کردم .اکنون بنگرید به :وجودگرایی ،هرمس.۱۳۹۹ ،
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نخست این چمله بدین صورت ترجمه شده است:
It was not that German idealism collapsed,

شروع جمله با “ ”It was not that ...برای تبیین و تأکید بر علت است و استفاده
از «این» در ترجمۀ فارسی ،چنانکه خواهم گفت ،برای صورت دیگری از این
جمله البته درست است .در این عبارت انگلیس ی “ ”Itجانشین “�The prob
 ”lemاست و یا بیان علت به صورت “ ”It was not because thatو میخواهد
به تأکید بگوید:
“The problem was not that German idealism collapsed”, or “It was
”not because that German idealism collapsed

یعنی ،مسأله یا «ماجرا [فقط به] این [دلیل] نبود که ایدئالیسم آلمانی در هم
شکست» ،بلکه چیزی بیش از این بود .برای توضیح این نکته در دستور زبان
انگلیسی بنگرید به اینجا.
اما مترجم اگر در زبان انگلیسی میخواست بگوید «این ایدئالیسم نبود که
 »...میباید جای «ایدئالیسم آلمانی» را عوض میکرد و آن را پیش از that
میآورد و نه بعد از آن و میگفت:
It was not German idealism that collapsed,

ٔ
ترجمه دوم کتاب هایدگر به انگلیسی انجام
این ترجمهای است که مترجمان
دادهاند 2.و البته مترجم «شریف» و «فاضل» ما از آن خبری نداشته است و آنچه
جمله اول بوده است و نه ٔ
او میباید ترجمه میکرده است ٔ
جمله دوم .در واقع،
این صورت دوم در زبان انگلیسی ،حتی برای انگلیسیزبانان ،سادهتر است و
راحتتر فهمیده میشود تا صورت اول.
« .۱.۲فروپاشید» را مترجم «شریف و «فاضل» ما به جای «درهم
2. Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, translated by Gregory Fried
and Richard Polt, New Haven: Yale University Press, 2000, p. 48.

«طلب هستی» 
«پرسش هستی» تا
  ۸هایدگر ،از
ِ
ِ

ٔ
ترجمه من و در برابر  collapseگذاشته است .از جعلیات مترجمان
شکست» در
ٔ
روزگار ما و از غلطهای رایج ساخته مترجمان در زبان امروز ما یکی همین
«فروپاشی» است ،اما البته نه از آن غلطهایی که به قول مرحوم دکتر باطنی،
«بگذارید غلط بنویسیم و غلط بگوییم» .غلطهایی از این دست را میباید به
ٔ
اندازه تولید «گازهای گلخانهای» و «زبالههای پالستیکی» برای نابودی محیط
زیست و زمین ّ
جدی بگیریم ،اگر میخواهیم زبان طبیعیمان را زنده نگه داریم و
نمیخواهیم چندی دیگر ،مثل بسیاری چیزهای دیگر طبیعی که از دست دادیم،
دنبال «زبان طبیعی» (یا به اصطالح رایج این روزها« :زبان ارگانیک!») بگردیم
و پولی گزاف بدهیم تا از برگزیدگان و خوبخوران پولدار باشیم ،چون ذهن ما
را در تشخیص «تناقض» ضعیف میکند .این تعبیر ساختگی ،همان گونه که
ً
پیش تر هم گفتهام از بنیاد «غلط» است ،نه به دالیل صرفا ادبی یا دستوری و
نحوی و ّ
سنتی ،چون دو تصور متناقض را با هم ترکیب میکند :فرو +پاشیدن.
«فرو»« +پاشیدن» دو تصور متناقض است ،چون معنای «پاشیدن» (در تصور
و در واقع) در زبان فارسی منتشر شدن اجزاء به سمت اطراف و بیرون است و نه
به سمت پایین و به سمت درون .زبان راستین «هستی» و «واقعیت» را تصویر
میکند .در فارسی معیار و طبیعی ما میگوییم« :فرو ریختن» .چیزی که «فرو»
میریزد به سوی پایین و به سمت درون میریزد« :فرود» به سوی پایین و بهطور
عمودی است .کلمۀ انگلیسی  collapseبه معناهای مختلفی به کار میرود،
از جمله :غش کردن ،نقش بر زمین شدن ،از حال رفتن ،فرو ریختن ،در هم
شکستنُ ،خرد شدن ،منهدم شدن ،متالشی شدن ،از هم پاشیدن ،از هم گسیختن
و تعابیری از این دست .این کلمه در اصل التینی است و از ترکیب  col+labiپدید
آمده است که به معنای «باهم ُ +سرخوردن یا لغزیدن» است و کلمهای معمول
است برای فرو ریختن ساختمان ( )building collapseو آوار شدن آن .برای
معادلهای این کلمه و طرز به کار بردن این کلمه در جمالت مختلف و معنایشان
بنگرید به اینجا.
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« .۱.۳زمانه» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما در برابر  ageآورده است که
ً
در ترجمههای فارسی معموال به «عصر» ترجمه میشود ،مانند« :عصر عقل/
ٔ
فلسفه قرن هفدهم (در جایی دیگر ،به معنای ّ
«سن عقل»
خرد» در اشاره به
نیز میتواند باشد ،مانند رمان سارتر) ( )The Age of Reasonو «عصر نو»
( )New Ageو «عصر جدید» ( )Modern Ageو «عصرهای میانه» (Middle
ً
« 3.)Agesزمان» را ما معموال در برابر  timeبه کار میبریم و «زمانه» را در برابر
 .the timesمانند« .Modern Times :زمانه» به معنای «روزگار» و دورهای
ْ
معموال با آن معاصریمٔ .
گفته متداول در میان مردم:
از »زمان» است که ما
«عجب دوره و زمانهای شده است!» اما آیا میتوان در ترجمه از هر کلمهای
ٔ
نظریه
برای هرکلمهای استفاده کرد؟ این از آن بحثهایی است که ما میباید در
ّ
ترجمه روزی به آن بپردازیم .اگر کلمات معنای ّ
معین و مشخصی نداشته باشند
چه پیش خواهد آمد؟ به نظر میآید که برخی مترجمان در ترجمه دست خود را
بسیار باز میبینند و گمان میکنند هرچیزی را به هرچیزی میتوان ترجمه کرد.
در ادامه نمونههای بیشتری از این نگرش خواهیم دید.
« .۱.۴چنان» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «چندان» در
ٔ
ترجمه من و در برابر  enoughبه کار برده است! «چنان» ( )suchبا «چندان»
( )enoughفرق دارد و نمیتوان آنها را به جای یکدیگر به کار برد« .چنین»
و «چنان» به معنای «اینگونه» و «آنگونه» است و «چندان» به معنای «آن
قدر»« ،آن اندازه».

ٔ
درباره تفاوت «عصرهای میانه» ( )Middle Agesبا «قرون وسطی/وسطایی»
.3
( )Mediaevalدر بررسی ترجمههای دپگر همدستان این مترجم «شریف» و «فاضل» ،میثم
سفیدخوش و سید مسعود حسینی ،سخن خواهم گفت .اما هنوز مانده است تا کارم با خود
«رئیس» تمام شود.

«طلب هستی» 
«پرسش هستی» تا
  ۱۰هایدگر ،از
ِ
ِ

« .۱.۵وسعت» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «گستردگی» در
ٔ
ترجمه من گذاشته است ،حرفی نیست .ترجیح کلمات عربی یا فارسی در گفتار
یا نوشتار هر شخصی میتواند حاکی از سبک و نیز فهمی باشد که او از «بار
عاطفی» یا تأثیرگذاری معنایی کلمات دارد .در جایی دیگر خواهیم دید که کجا
الزم است کلمهای عربی به کار برد و کجا فارسی ،بنگرید به :فرورتر« ،فرزانهای
خردمند» در برابر «حکیم».
« .۱.۶روحانی» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «معنوی» در
ترجمه این ٔ
ٔ
ٔ
کلمه انگلیسی
ترجمه من و در برابر  spiritualبه کار برده است.
ْ
در اغلب موارد «معنوی» است ،مگر اینکه نویسنده واقعا از آن «روحی» یا
«روحانی» را مراد کرده باشد .اما  spiritualityرا میباید همواره در فارسی
«معنویت» ترجمه کرد و نه «روحانیت»ٔ .
کلمه «روحانی» و «روحانیت» با
توجه به کاربرد امروز آن در زبان فارسی برای اشاره به آخوند( ( clericو �clergy
 )manو «آخوندی» ( )clericalو «صنف آخوند یا آخوند بودن» ()priesthood
دیگر از هرمعنای متصل به «روح» و «معنا» تهی شده است .با این همه ،برای
حفظ ارتباط لفظی و صوری با معنای مورد نظر هایدگر از «روح» ترجیح دادم در
چاپ دوم ( )۱۳۹۹کتاب آن را به «روحی» ترجمه کنم تا «معنوی» و «روحانی».
اما خواننده باید ارتباط «روحی» با «معنوی» را در نظر داشته باشد.
« .۱.۷تاب آورد» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «برپا بایستد»
ّ
ٔ
در
ترجمه من و در برابر  stand upبه کار برده است .این فعل مرکب به همان
ً
ً
معنایی است که ما معموال برای «بر پا ایستادن» ،مثال در کالس ،به احترام
آموزگار ،به کار میبریم .اما این فعل معنایی مجازی نیز دارد و آن ایستادگی کردن
و پابرجاماندن و بر پا ایستادن در برابر فرور ریختن یا در هم شکستن است .پس
وقتی چیزی با یک تکان فرو نمیریزد و برپا یا سرپا میماند و راست میایستد
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ما از این تعبیر «برپا ایستادن» نیز استفاده میکنیم .اما «تاب آوردن» چیست؟
ما از «تاب آوردن» ( )to bearبرای تحمل درد و رنج استفاده میکنیم چیزی که
خاص انسان است .ساختمان «بیتابی» نمیکند ،بچه/انسان بیتابی میکند.
نمیگوییم «صندلی مرا برنتافت» .انسان چیزی را برنمیتابد .این تعبیرها ،اگر
امروز وارد زبان فارسی شده است ،به واسطة ترجمههایی ماشینی از این دست
است .مترجمانی که نه زبان خودشان را درست میدانند و نه زبان بیگانه را.
« .۱.۹حقیقتاً» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «به راستی»
ٔ
ترجمه من گذاشته است .حرفی نیست .اما برای جای درست «عربی» و
در
«فارسی» بنگرید به :فروتر« ،فرزانهای خردمند» در برابر «حکیم».
« .۱.۱۰درک کند» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «تشخیص
ٔ
ترجمه من گذاشته است« .درک» و «ادراک» ( )perceiveبا
دهد» در
ّ
«تشخیص» ( )realiseفرق میکند .درک و ادراک فهم دریافتهای حسی
ّ
است« ،تشخیص» آ گاه شدن کامل از چیزی در مقام امر واقع و مسلم و به
ً
روشنی فهمیدن آن است« .تشخیص» امری عقلی و ذهنی است و صرفا متکی
به حس نیست.

۲

« .۲جهان تاریک میشود»«/جهان رو به تاریکی است»« ،صحنههای
[مختلف پیشبرندۀ]»«/حوادث اساسی»« ،این تاریکی»«/این رو به
تاریکی رفتن»« ،پرکشیدن»«/هجرت»« ،نابودی زمین»«/نابودی ٔ
کره
خاک»« ،استانداردسازی انسان»«/بر الگو بریدن یا همشکل سازی انسان»،
ٔ
«سلطۀ»«/غلبه»« ،میامنایگی»«/میانمایگی»« ،سو ِء تفسیر»«/تأویل و
تفسیر نادرست».

«طلب هستی» 
«پرسش هستی» تا
  ۱۲هایدگر ،از
ِ
ِ
�The world is darkening. The essential episodes of this darken
ing are: the flights of the gods, the destruction of the earth, the
… standardization of man, the preeminence of the mediocre

ٔ
ترجمه اردبیلی:

[and] the misinterpretation of the spirit.

ْ
تاریکی
برندۀ] این
[مختلف پیش برند
جهان تاریک می شود .صحنه های مختلف
پرکشیدن خدایان ،نابودی زمین ،استانداردسازی انسان ،سلطۀ میانمایگی
[[ ...و]] سوء تفسیر روح هستند

ترجمۀ من:

جهان رو به تاریكىاست .حوادث اساسی این رو به تاریكى رفتن عبارت
خاك ،ربر الگو بریدن یا همشکلسازی
است از :هجرت خدایان ،نابودی كرۀ خاك
انسان ،غلبۀ میانمایگی[ ...و] تأویل و تفسیر نادرست روح.
انسان

شرح و توضیح:
« .۲.۱جهان تاریک میشود» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
ٔ
ترجمه من گذاشته است .مترجم و خواننده میباید
«جهان رو به تاریکی است» در
در هنگام خواندن اینگونه ترجمهها لختی با خود بیندیشد که اگر بخواهد هرکدام
از این دو جمله را به انگلیسی برگرداند چه میباید بگوید یا بنویسد؟ در انگلیسی
اگر بخواهیم بگوییم «جهان تاریک میشود» باید بگوییمThe world becomes :
 .darkاین جمله از رویدادی سخن میگوید که در آینده بهطور قطع روی خواهد
داد .اما وقتی گفته میشود .The world is darkening :یعنی« ،جهان رو به تاریک
شدن یا تاریکی رفتن است» .این جمله از روندی حکایت میکند که بهتدریج روی
میدهد و دارای مراحلی است .این مراحل متوالی را هایدگر بعد به ما میگوید.
« .۲.۲صحنههای [مختلف پیشبرندۀ]» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما
ٔ
ترجمه من و در برابر  episodesگذاشته است.
به جای «حوادث اساسی» در
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 ٔ
ترجمه
این عبارت طوالنی همراه با دو قالب توضیحی را مترجم ما برای
 sodesدر انگلیسی به کار برده است .صورت فارسی ٔ
نوشته این کلمه« ،اپیزود»
ٔ
ترجمه فارسی
(تلفظ انگلیسی« :اپیسود») ،در فارسی نیز به کار میرود که
آن «قسمت» است ،در جایی که پای مجموعههای تلویزیونی در میان باشد.
ً
مثال ،مجموعهای تلویزیونی که در کل داستانی واحد دارد ،در هر «قسمت»
داستانی جداگانه دارد که تار و پود داستان اصلی را در کل به هم میبافد .اما این
کلمه معنایی دوم نیز دارد که «حادثه» ( )incidentیا «رویداد» ()happening
ٔ
ترجمه دوم برای پرهیز از این ٔ
واژه مبهم کار خواننده
است .مترجمان انگلیسی
ٔ
را آسان کردهاند و به جای «اپیسود» کلمه  happeningرا برگزیدهاند ،البته به
صورت جمع  .happeningsشاید برای اینکه مترجمان جهان سومی نیز به
ٔ
ترجمه خود از قلم انداخته
اشتباه نیفتند! باریمترجم ما «اساسی» را نیز در
است .ویراستار هم متوجه نشده است؟ من در چاپ « ۱۳۹۹پی در پی» را هم به
«حوادث اساسی» افزودم تا بر توالی این رویدادها نیز تأکید شود .برای معنای
این کلمه در انگلیسی ،بنگرید به اینجا.
�epi

« .۲.۳این تاریکی» ،را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «این رو به
ٔ
تاریکی رفتن» در
ترجمه من گذاشته است .در متن انگلیسی ( darkeningتاریک
شدن) آمده است و نه ( darknessتاریکی).
ْ
«تاریکی» را مترجم «شریف» و «فاضل»
 .۲.4عالمت سکون بر روی
ٔ
ما به جای «عبارت است از »:در ترجمه من و دو نقطه « »:در متن انگلیسی
گذاشته است .بیشک ،این شاهکاری است در «ویرایش» و «اسالمی کردن»
عالئم سجاوندی و آسوده شدن از شیوههای غربی نقطهگذاری .نمیدانم این هم
از ابداعات مترجم «شریف» و «فاضل» ماست یا ویراستار ناشر یا دستورالعمل
ناشر؟ به هر حال ،سکون را برخی فضالی ما گاهی استفاده میکنند برای اینکه از

«طلب هستی» 
«پرسش هستی» تا
  ۱۴هایدگر ،از
ِ
ِ

ٔ
استفاده نابجا نکنند ،یعنی برای توقف ،تا متن راحتتر خوانده شود.
«ویرگول»
ٔ
اما در اینجا استفاده از دو نقطه جنبه توضیحی دارد و به ما میگوید که این حوادث
پی در پی و اساسی به ترتیب چیستند.
« .۲.۵پرکشیدن» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «هجرت»
ترجمه من و در برابر ٔ
ٔ
کلمه انگلیسی  flightگذاشته است (در متن به صورت
در
جمع آمده است .flights :اما این خطای چاپی است و درست نیست) .ما در
انگلیسی دوتا  flightداریم .یکی همان است که در امور هواپیمایی به «پرواز»
ٔ
شماره فالن» و همچنین به پرواز گروهی پرندگان در
معروف است« .پرواز
آسمان گفته میشود که ما به آن «مهاجرت» میگوییم .این اسم از فعل fly
به معنای «پرواز کردن» میآید .اما  flightدیگری هم هست که از فعل  fleeبه
معنای «گریختن» و «فرار کردن» میآید و به معنای «گریز» یا «فرار» است.
اما چرا من «هجرت» گذاشتم؟ در زبان انگلیسی به هجرت پیامبر (ص) از مکه
ٔ
درباره «فرار/
به مدینه  flightمیگویند ،یعنی« :گریز» یا «فرار» .و البته این را
هجرت مریم به همراه یوسف و فرزندش به مصر» نیز میگویند و چیزی نیست
که مختص به اسالم یا از روی دشمنی با اسالم و خوارشماری و تحقیر باشد.
واقعیت هم این است که پیامبر (ص) چون قصد کشتن او را کرده بودند از مکه
به مدینه «گریخت» .با این همه ،تعبیر «هجرت» به نظر من یکی از شاهکارهای
«عزت» و «حرمت» ٔ
بالغی و جدلی قرآن با مشرکان است و حفظ ّ
همه مبارزان
و روشنفکران و ستمدیدگان مخالف نظامی که یا باید در کشور خودشان بمانند
و در نهایت به دست جنایتکاران و سربازان گمنام نظام «سالخی» شوند ،یا
از سرزمین مادری خود بروند و مزدوران تبلیغاتچی «نظام» آنان را «فراری»
و «ترسو» خطاب کنند و بدین وسیله عوام را بفریبند (در این باره در جایی
ً
ٔ
دیگر بحث خواهم کرد) .مسلما ،ما اگر بخواهیم متنی از انگلیسی
درباره اسالم
ترجمه کنیم ،این کلمه را هرگز به «فرار» یا «گریز» ترجمه نمیکنیم و به اصطالح
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ٔ
«ترجمه فرهنگی» میکنیم و آن را «هجرت» ترجمه میکنیم .امروز هم بسیاری
از مسلمانان انگلیسیزبان میکوشند ،در انگلیسی ،دیگر از این کلمه دست کم
ٔ
برای پیامبر (ص) استفاده نکنند و به جای آن همان کلمه معمو ل “�immigra
 ”tionدر انگلیسی به معنای «هجرت/مهاجرت» را به کار ببرند ،هرچند آنچه
پیامبر (ص) انجام داد با آنچه بهطور معمول از مهاجرت مراد است متفاوت بود.
او نرفت تا در جایی دیگر خوب و خوش زندگی کند .رفت تا با سپاهی گران
باز گردد و داد خود بستاند و کسانی را که قصد کشتن او و دینش را داشتند
بر سر جای خود بنشاند .در آن سالها ،به نظر من رسید که «فرار» کلمهای
ٔ
ترجمه فارسی نیز نیست و از همین رو آن را به «هجرت»
شایست ه برای خدایان در
برگرداندم تا به زعم خودم «حرمت» خدایان حفظ شود .اما اکنون در بازنگری
تصمیم گرفتم این «ننگ» را سر جای خودش بگذارم و سخن هایدگر را عوض
نکنم .و اما «پرکشیدن» در فارسی به معنای «پرواز کردن» و «اشتیاق بسیار
به چیزی داشتن» (مانند :دلم برایش پر میکشید) و نیز ُ
«مردن» است (مانند:
«فالنی هم پرکشید» که این روزها معمول است) .کلمهای که هایدگر در آلمانی
استفاده میکند ،Flucht ،هیچ کدام از این معانی را ندارد و مانند انگلیسی نیز
ً
اشتباهآفرین نیست و دقیقا به معنای «گریز» یا «فرار» است 4.مترجم اگر اهل
تحقیق بود و آلمانی میدانست به متن آلمانی مراجعه میکرد و چنین اشتباهی
نمیکرد (البته ایشان و برخی دوستانشان چنین ادعایی دارند و آنقدر خود را
شیفته و ذوب در زبان آلمانی نشان میدهند که نام یا نشانی کانالهای تلگرامی
ً
فارسیزبان خود را به آلمانی انتخاب کردهاند .اما عجالة از همین انگلیسی و
فارسی آقایان میتوانید پیببرید که چقدر نیز آلمانی میدانند! خالیبندی در
کشور ما خرجی ندارد).

4. Martin Heidegger, Einführung in Die Metaphysics, in Gesamtausgabe. Band:
40, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983, p. 48.
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« .۲.۶نابودی زمین»را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «نابودی
ٔ
ٔ
ترجمه من گذاشته است .حرفی نیست .اما از نظر زبانی میان
کره خاک» ،در
«زمین» ( landو  ،)groundبخشی از ٔ
کره خاکی که بر روی آن چیزی کشت
«کره خاک» یا ٔ
میشود ،و ٔ
«کره زمین» در مقام سیاره ( )Earthکه سکونتگاه
تمامی آدمیان و دیگر جانوران است میباید فرق گذاشت .من ٔ
«کره خاک» را از
این نظر مناسبتر از زمین دیدم .در ٔ
گفته هایدگر ،سخن از تمامی این ٔ
کره خاکی
است و نه فقط زمینهای کشاورزی.
« .۲.۷استانداردسازی انسان»را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
ٔ
«بر الگو بریدن یا همشکل سازی انسان» در ترجمه من و standardization of
ٔ ٔ
 mannدر انگلیسی گذاشته است« .استانداردسازی» ترجمه کلمه انگلیسی �stan
 dardizationاست .اما از این ٔ
کلمه نیمی انگلیسی و نیمی فارسی شما چه چیزی
میفهمید؟ مترجم «شریف» و «فاضل» ما چه ترجمهای یا فهمی از آن به دست
داده است؟ «استاندارد» در آ گهیهای تلویزیونی و در زبان روزنامههای ما چیزی
معتبر است .به تعبیر رایج« ،عالمت استاندارد ٔ
نشانه مرغوبیت کاالست» و وقتی
میگوییم همه چیز باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد ،این «استاندارد»
ً
(«معیار») حتما چیز خوبی است که ما گمان میکنیم هرچیز صنعتی یا تولیدی
باید آن را داشته باشد تا به آن اعتماد شود .اما پس چرا هایدگر با آن مخالفت
میورزد و آن را ٔ
نشانه انحطاط و پستی عصر جدید میشمرد ،مگر «استاندارد»
(«معیار») چه عیبی دارد؟ اصطالحی که مترجم انگلیسی به کار برده است
اصطالحی نیست که هایدگر مشابه یا همتای آن را در آلمانی به کار برده باشد.
هایدگر از اصطالح  Vermassungاستفاده میکند که معادل تحتاللفظی آن در
انگلیسی میشود ،massification :یعنی« :تودهسازی» .هایدگر میخواهد
بگوید عصر جدید عصری است که انسانها در آن به شکل «توده» درمیآیند.
در گذشته حزبی کمونیستی در ایران خود را با افتخار «حزب توده» مینامید ،اما
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امروز ٔ
کلمه «نوده» جز برای اشاره به ّ
تنزل کرامت و شأن انسانی به کار نمیرود.
چون «توده» اشیاء برهم انباشته و انبوه و فاقد فردیت و شخصیت و بیچهره
است .تودهای از ذغال سنگ ،یعنی انبوهی برهم انباشته از ذغالهایی که همه
مانند هم به نظر میآیند .مترجم اول کتاب هایدگر به انگلیسی عبارت آلمانی Die
 Vermassung des Menschenرا به  The standardization of manترجمه
میکند ،و مترجمان دوم به the reduction of human beings to mass
ٔ
ترجمه مترجمان دوم دقیقتر و بهتر
(تبدیل انسانها به توده) .چنانکه پیداست،
ٔ
ترجمه انگلیسی (اول) کردهام
است .به نظر خودم ،ترجمهای که من از روی متن
به معنای مورد نظر هایدگر نزدیک است و معنای آن را رسانده است.
ٔ
ٔ
ترجمه
«غلبه» در
« .۲.۸سلطۀ»را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
من گذاشته است .در متن انگلیسی از  preeminenceاستفاده شده است .در
انگلیسی  predominenceهم داریم .به نظر من «سلطه» برای این ٔ
کلمه دوم
درست است و «غلبه» برای آن ٔ
کلمه اول .و البته میان «غلبه» و «سلطه» فرق
است .اما اکنون اگر میخواستم با توجه به متن آلمانی ترجمه کنم چیزی دیگر
ترجمه میکردم.
« .۲.۹میامنایگی»را مترجم «شریف» و «فاضل» به تقلید از «میانمایگی» در
ٔ
ترجمه من گذاشته است و متوجه تفاوت آن با متن انگلیسی نشده است .در متن
ٔ
ترجمه دقیق آن «میانمایگان» («مدیوکر» چون صفت
 the mediocreآمده است و
است نیازی به «اس» جمع ندارد و با حرف تعریف معنای جمع مییابد) است ،نه
«میانمایگی» ( .)mediocrityمن «میانمایگی» را به «میانمایگان» ترجیح دادم،
اصطالحی نیچهای که مفهومیتر بود تا شخصی .اما در چاپهای بعدی آن را به
«میانمایگان» تغییر خواهم داد تا سخن نویسنده را عوض نکرده باشم و دقیق باشد.
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« .۲.۱۰سو ِء تفسیر»را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «تأویل
ٔ
ترجمه من گذاشته است .حرفی نیست .ما ترکیبهای
و تفسیر نادرست» در
بسیاری در فارسی داریم که با «سوء» شروع میشوند ،اما چنین ترکیبی تاکنون
ندیده بودم و نشنیده بودم .به نظر من درست نیست که در ترجمههای جدید اگر
ترکیبی جدید است و در فارسی سابقه ندارد آن را با کلمات عربی بیان کنیم.
هرچه استفاده از عربی کمتر باشد بهتر است ،چون زبان فارسی ویژگیهایی دارد
ً
که زبان عربی ذاتا فاقد آنهاست.

۳

« .۳شاگرد»«/دانشجو»« ،رویکرد محدود استاد»«/تنگنظری آموزگار»« ،از
پذیرش  ...رسباز زد»«/رد کرد»« ،نه تنها همچون یک ،...بلکه « ،»...همچون
هستی»«/طلب
فرزانهای خردمند یا»«/حكیم [ ]sageو پیامبر« ،»..پرسش از
ِ
هستی»...
Martin Heidegger (1976-1889) was a student of Husserel, but
�he resisted his teacher's narrowness and rejected his reaction
ary Cartesianism. Heidegger seemed to see himself as a sage
and prophet as well as a phenomenolgist; what the twentieth
century need, he complained, was a new God. He presented his
the quest for Being’,
Being ...
own views as ‘the

ترجمۀ اردبیلی:

مارتین هایدگر ( )1976-1889شاگرد هوسرل بود ،اما در برابر رویکرد
سرباززد.
استادش ایستاد و از پذیرش دکارت گرایی ارتجاعی او سرباززد
محدود استاد
محدو
ً
هایدگر ظاهرا خود را نه تنها همچون یک پدیدارشناس ،بلکه همچنین
همچون فرزانه ای خردمند یا پیامبر تصور می کرد؛ او شکوه می کرد که
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آنچه قرن بیستم بدان نیاز دارد ،خدایی تازه است ،او نظرات خود را با
هستی» مطرح کرد ....
«پرسش از هستی
عنوان پرسش

ترجمۀ من:
هوسرل بود ،اما در برابر
مارتین هایدگر ( )1889-1976دانشجو
دانشجوی ِ
ّ
گرایانهاش را رد كرد.
آموزگارش ایستاد و دكارتگرایی واپسگرایانه
تنگنظری آموزگار
ً
هایدگر ظاهرا خودش را حكیم [ ]sageو پیامبر و نیز پدیدارشناس
میشمرد و آنچه او از آن ِشكوه داشت این بود كه قرن بیستم نیازمند
هستی» ّ
معرفی كرد،
«طلب هستی
طلب
آراء خودش را
خدایی تازه بود .او ِ
ِ
شرح و توضیح:
« .۳.۱شاگرد» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «دانشجو» در
ٔ
ترجمه من و در برابر  studentگذاشته است .در هر زبانی برای اشاره به هرچیزی
نامی خاص هست که ممکن است گاهی در معنا به آن نزدیک باشد ،اما با آن
یکی نیست .ما در زبان فارسی کنونی به کسانی که در مدرسه و دبیرستان تحصیل
میکنند «دانشآموز» میگوییم و به کسانی که در دانشگاه تحصیل میکنند
«دانشجو» .در زبان انگلیسی نیز از ٔ
کلمه  pupilبرای اشاره به «دانشآموزان»
استفاده میشود و از ٔ
کلمه  studentبرای اشاره به «دانشجویان» .در انگلیسی
امریکایی برای اشاره به «دانشآموزان» از ٔ
کلمه  studentنیز استفاده میشود،
همچنین برای اشاره به «شاگردان» در مدارس قدیم .در زبان فارسی ،از ٔ
کلمه
«شاگرد» ( ،)pupilدر قدیم ،هم برای «دانشآموزان» استفاده میشد و هم برای
کسانی که در «حرفه»ای نزد استادکاری چیزی میآموختند ،یعنی.apprentice :
نکته دیگری نیز هست که میباید به آن توجه داشت و آن ٔ
اما ٔ
رابطه استاد/شیخ/
مرشد ـ شاگرد ( )master-pupil/apprenticeدر مدارس و کارگاههای حرفه و
فن قدیم و ٔ
رابطه استاد ـ دانشجو ( )professor-studentدر دانشگاههای جدید
است .آدم میتواند «شاگرد» کسی باشد بیآنکه «دانشجو»ی او بوده باشد و
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میتواند «دانشجو»ی کسی باشد بیآنکه «شاگرد» او بوده باشد .افالطون
«شاگرد» ( )pupilو «مرید» ( )discipleسقراط بود ،بیآنکه به هیچ معنای
امروزی «دانشجو» ()studentی او بوده باشد .پس اگر در متنی انگلیسی کسی
افالطون را «دانشجو» ()studentی سقراط خواند ،میباید آن را در فارسی به
«شاگرد» ترجمه کنیم (چون «دانشجو» کلمهای جدید در فارسی است) ،چون
افالطون به هیچ معنایی «دانشجو»ی سقراط نبوده است .اما البته در خصوص
ارسطو فرق میکند .ارسطو به معنایی هم «شاگرد» ( )pupilو هم «دانشجو»
( )studentی افالطون بود (چون در آکادمی او تحصیل میکرد) ،اما ارسطو به
هیج معنایی «مرید» ( )discipleافالطون نبود.
« .3.۲رویکرد محدود» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
ٔ
ترجمه من و در برابر  narrownessگذاشته است .چنانکه
«تنگنظری» در
ٔ
پیداست« ،رویکرد محدود» ترجمه  narrownessنیست ،بلکه تغییر متن و
ویرایش متن اصلی نویسنده است ،اما به چه دلیلی؟ شاید برای اینکه مترجم
بگوید ترجمهاش متفاوت است یا برای کسی که انگلیسی نمیداند و دو متن
را با هم مقابله میکند این توهم را پیش آورد که مترجم قبلی اشتباه کرده است!
ٔ
ترجمه ایشان کم نیست .که پیشتر دیدهایم و در زیر
از این حقهها و تغییرها در
نیز خواهیم دید .و البته چیزی است که در میان برخی ویراستاران حقهباز برای
فریب کارفرمایانشان متداول است تا کارفرمای ناآشنا با زبان خارجی خیال
کند ویراستار کاری کرده است کارستان« .رویکرد محدود» را اگر بخواهیم به
انگلیسی ترجمه کنیم میشود restricted approach :یا .limited approach
ٔ
ترجمه
مترجم/ویراستار تنها وقتی میتواند تغییری در متن اصلی بدهد که
تحتاللفظی یا کلمه به کلمه نامفهوم باشد.
« .3. 3استاد» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای «آموزگار» در
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ٔ
ترجمه من و در برابر  teacherگذاشته است .آیا میتوان  professorرا ترجمه
کرد «آموزگار» و  teacherرا ترجمه کرد «استاد»؟ اگر کسی  appleرا ترجمه
ٔ
درباره او چه تصور میکنید؟
کند «پرتقال» و  orangeرا ترجمه کند «سیب»
ما از این دست ترجمهها زیاد داریم ،کسانی که بیهیچ شرمندگی  existenceرا
ترجمه میکنند «هستی» و  Beingرا ترجمه میکنند «وجود»! چون به خیال
خودشان ّ
«سنت» را پاس میدارند و خیال میکنند «وجود» هم از مواریث
«اسالم» است .حاال ،این دوتا از نظر لغوی و دستوری و فلسفی با هم چه فرقی
ٔ
درباره آن چه میگویند ،چیزی است که آنان نه میفهمند
دارند ،و فیلسوفان
و نه میخواهند بفهمند ،مبادا ایمانشان تباه شود .باری ،در زبان انگلیسی از
ٔ
کلمه  teacherبرای «آموزگار مدرسه» و از  professorبرای «آموزگار دانشگاه»
استفاده میشود .در برخی از زبانهای اروپایی دیگر از ٔ
کلمه  professorبرای
آموزگار مدرسه نیز استفاده میشود و آنطور که برخی عوام ،از جمله برخی
از دانشگاهیان ما دوست دارند عوام تصور کنند یا خودشان از ٔ
زمره عواماند،
«پروفسور» به معنای «عالمه» یا چیزی باالتر از «دکتر» نیست! در دانشگاهمان
استادی داشتیم که عاشق «پروفسور» خطاب شدن بود! باری ،نویسنده در اینجا
کلمه  teacherاستفاده کرده است و از ٔ
به هر دلیلی از ٔ
کلمه  professorاستفاده
ً
نکرده است .هیچ استاد دانشگاهی که واقعا «استاد» باشد خود را «استاد»
خطاب نمیکند و خود را «معلم» و «آموزگار» میشمارد از صمیم دل ،نه از روی
ریاکاری و دغلکاری و فروتنی عوامفریبانه.
« .3. 4از پذیرش  ...رسباز زد» را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
ٔ
«رد کرد» در
ترجمه من و در برابر  rejectedگذاشته است .مترجم «شریف»
و «فاضل» شگرد آشنای خود را در اینجا نیز تکرار میکند .چیزی را که در
انگلیسی یک کلمه است و در فارسی دو کلمه به پنج کلمه تبدیل میکند تا ٔ
جمله
خود را درازتر کند و خواننده را احمقتر.
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« .3. 5نه تنها همچون یک ،...بلکه  »...را مترجم «شریف» و «فاضل»
در برابر  as aگذاشته است .این ترجمه دیگر شاهکار است .نویسنده نوشته
است:
Heidegger seemed to see himself as a sage and prophet as
well as a phenomenolgist.
ً
جملهای سرراست وساده که میخواهد بگوید «هایدگر ظاهرا خود را حکیم
و پیامبر و نیز پدیدارشناس میشمرد» .این جمله با افزودن «نه تنها» و «بلکه»
ٔ
جمله باال چیزی معادل «نه
و «همچون یک» گرانبار و دگرگون میشود .در
ٔ
افزوده مترجم «فاضل» و «شریف» است .استفاده از
تنها» و «بلکه» نیست و
ْ
«همچون یک» هم در نوشتار فارسی زاید است ،مگر جایی که واقعا برای تأکید
بدان نیاز باشد .این هم همان ٔ
حقه آشناست.
« .3. 6همچون فرزانهای خردمند یا  » ...را مترجم «فرزانه» و «خردمند»
ٔ
ما به جای «حكیم [ ]sageو پیامبر »..در ترجمه من و در برابر as a sage and
 prophetگذاشته است ،مترجم ما که تا اینجا هرچه را فارسی بود عربی میکرد
در اینجا برخالف روال معمول خود به فارسینویسی روی میآورد! اما ،نخست
ٔ
«فرزانه بیخرد» هم داریم؟ دوم اینکه،
اینکه ،چرا «فرزانهای خردمند»؟ مگر ما
ٔ
آیا یکی از دو ٔ
کلمه «فرزانه» و «خردمند» بهتنهایی برای ترجمه  sageکافی
نبود؟ سوم اینکه« ،فرزانه» و «خردمند» از هر حیث با «حکیم» برابر نیستند و
نمیتوان هیچکدام از آنها را به جای دیگری به کار برد 5.و اما دالیل .نخست
از انگلیسی آغاز کنیم .در انگلیسی برای «حکمت» از ٔ
کلمه  wisdomاستفاده
 .5سالها پیش تمایز «عقل» و «خرد» را در چنین گفت زرتشت نیچه توضیح دادم
و گفتم که این دو را نباید به هم آمیخت ،چنانکه داریوش آشوری آمیخته بود .بنگرید به:
ٔ
(دوفصلنامه علمی – پژوهشی
«تمایز “عقل”و “خرد” در چنین گفت زرتشت نیچه» ،شناخت
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،فلسفه) ،ش  ،۶۲/۱بهار – تابستان ( ۱۳۸۹انتشار پاييز
 ،)۱۳۹۰ص .۷–۳۹
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میشود و از  sageبرای «حکیم» ،و حال آنکه در این زبان صفت  wiseهست
که آن را میتوانیم به «خردمند» یا «فرزانه» ترجمه کنیم و همین طور صورت
اسمی آن  wise manو  wise womanکه آنها را میتوانیم هم «(مرد) خردمند/
فرزانه» و «(زن) خردمند/فرزانه» بگوییم و هم با تسامح «حکیمباشی» (چون
به افرادی که دارای دانشی در پزشکی ّ
سنتی و گیاهی و جادو هستند نیز گفته
میشود) .اما در برابر «خردمند» ( ،)wiseدر انگلیسی ،همچون فارسی ،صفت
«بیخرد» ( )unwiseهست که به معنای «احمق» یا «دیوانه» است .در فارسی،
«فرزانه» ،همچون «خرد» ،صورتی سلبی نیز دارد ،یعنی« :نافرزانه» که آن هم
ً
به معنای «احمق» و «دیوانه» است و البته خود فرزانه نیز معموال در برابر
ً
«دیوانه» به کار میرود .استفاده از «حکیم» همچون  sageدر انگلیسی معموال
برای «حکما»ی باستان است که پیوندی با فلسفه نیز دارند .ما نیز در فارسی،
همچون انگلیسی ،نمیتوانیم «خرد»«/عقل» و «خردمندی»«/فرزانگی» و
«خردمند»«/فرزانه» را جایگزین «حکیم» کنیم و هیمن طور جایگزین عقل و
عاقل .چون هرکدام از این کلمات بار معنایی خاصی دارند و یکی را نمیتوان به نفع
دیگری حذف کرد .چنانکه فردوسی میگوید« :نهانگشت کردار فرزانگان//
پراگنده شد کام دیوانگان» و مولوی از «حکیم فرزانه» سخن میگوید« :چو
مست روی تویم ای حکیم فرزانه //به من نگر تو بدان چشمهای مستانه؛
ز چشم مست تو پیچد دلم که دیوانه است//که جنس همدگر افتاد مست و
دیوانه» .و جامی میگوید« :شنیدم که فرزانه مردی حکیم//به زن داد روزی
یکی کیسه سیم»« .فرزانه» همچون «خردمند» در فارسی به معنای «عاقل» و
در برابر «دیوانه» یا «احمق» است .به همین دلیل این دو کلمه صورت سلبی نیز
ٔ
صوفیانه فارسی
دارند« :نافرزانه» و «بیخرد» .با این همه ،ما گرچه در ادبیات
در نکوهش «عقل» و «عاقل» زیاد میخوانیم اما من ندیدهام کسی «خرد» یا
«فرزانگی» را نکوهیده باشد! باری« ،فرزانه» و «خردمند» در جاهایی در ادبیات
فارسی ،عالوه بر «عاقل» ،جایگزین «حکیم» شدهاند یا معنایی نزدیک به آن
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دارند ،اما این دو کلمه هرگز آن بار معنایی و تاریخی «حکیم» را ندارند ،چون
«فرزانه» و «خردمند» و «نافرزانه» و «بیخرد» ،مدح و ّذماند ،اما «حکیم»،
گرچه محمود است ،ما «ناحکیم» نداریم و نمیتوان کسی را چون «ناحکیم»
است نکوهش کرد .اما «بیخرد» و «نافرزانه» نکوهیدنی است .با این همه،
«حکمت»« ،خرد»« ،فرزانگی» همگی به معنای داشتن توانایی در دانشی به
دست آمده از تجربه و قضاوتی سنجیده برای خوب زیستن است .در این میان
میتوان گفت «حکیم» کسی است که بسیار «فرزانه» و «خردمند» است و نه
فقط «فرزانه» و «خردمند» .حرف «یا» نیز بعد از «همچون فرزانهای خردمند
یا  » ...اشتباه در ترجمه است و باید «و» باشد.
«طلب
« .۳.۷پرسش از هستی»را مترجم «شریف» و «فاضل» ما به جای
ِ
ٔ
ترجمه من و در برابر  quest for Beingگذاشته است .در میان این
هستی» ...در
ٔ
سیل «فضل» مترجم «فرزانه خردمند» که تا اینجا ما را غرق کرده است ،بیشک
ٔ
فلسفه هایدگر گفت همین است.
اگر چیزی باشد که بتوان آن را نادانی کامل او از
درباره فلسفهٔ
ٔ
مترجم «فاضل» با همین یک برگردان نشان میدهد که  ۵چیز را
هایدگر نمیداند و این برای دکتری در فلسفه ،مدعی تدریس تاریخ فلسفه از آغاز
تا امروز ،عضو پژوهشگاه علوم انسانی ،مترجم و ویراستار انتشارات ققنوس ،کم
ً
چیزی نیست .و اما این  ۵چیز )۱ :اصال نمیداند «پرسش هستی» به انگلیسی و
ً
آلمانی چگونه نوشته میشود )۲ .اصال نمیداند «پرسش از هستی» به انگلیسی
ً
و آلمانی چگونه نوشتهمیشود )۳ .اصال نمیداند «طلب هستی» چیست و چرا
ً
ٔ
«فلسفه
هایدگر آرای خود در فلسفه را «طلب هستی» مینامد؟  )۴اصال نمیداند
ً
هستی» چیست )۵ .اصال نمیداند «اندیشیدن به هستی» چیست؟
ٔ
فلسفه هایدگر که گویا
اکنون بپردازیم به این  ۵اصطالح اساسی برای شناخت
کسی از فضالی معاصر ما ،از مترجمان نامدار هایدگر یا استادان هایدگرشناس
ً
دانشگاه ،در زبان فارسی به آن نپرداخته است و گرنه حتما «دکتر» و «مترجم»
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و «ویراستار» و «مدرس» شریف و فاضل ما آن را میدانست .مترجم «شریف»
و «فاضل» ما اگر فقط به یک فرهنگ لغت انگلیسی ـ فارسی مراجعه میکرد و
معنای  quest forرا میدید و همان را مینوشت ،بیشک امروز در این فضاحت
گرفتار نبود .اما او بدون اینکه معنای این عبارت را بداند یک چیزی را که یک
جایی به فارسی خوانده است یا شنیده است و اصل آن را ندیده است برمیدارد و
ً
میگذارد در ترجمه .اول ببینیم «پرسش هستی» و «پرسش از هستی» اصال به
انگلیسی چگونه نوشته میشود« .پرسش هستی» را در انگلیسی به question of
ِ
 Beingترجمه میکنند و «پرسش از هستی» را نیز به همین سان ،به دلیل استفاده
ٔ
دوگانه  .ofدر زبان فرانسوی نیز به همین گونه است و این البته تشخیص
از معنای
ٔ
تفاوت این دو را برای بسیاری از خوانندگان دشوار میکند ،به دلیل معنای دوگانه of
«پرسش
در انگلیسی و  deدر فرانسوی .اما در آلمانی تشخیص این امر آسان است.
ِ
هستی» در آلمانی میشود Seinsfrage :و «پرسش از هستی» میشودDie frage :
 .nach dem Seinبه همین دلیل ،در جایی که الزم باشد تمایز این دو معلوم شود،
ً
صورت آلمانی را نویسندگان و مترجمان حتما ذکر میکنند تا خواننده فرق این دو
را دریابد .هایدگر در بخش اول هستی و زمان این دو را شرح میدهد .اما «طلب
ٔ
«فلسفه»ٔ
هستی» چیست؟ «طلب هستی» نامی است که هایدگر برای به اصطالح
خود برمیگزیند .از عادتهای بد مورخان و آموزگاران فلسفه عالقه به نامگذاری
ت با این کار مخالف است .به
برای «اندیشههای فیلسوف» است .هایدگر بهشد 
همین دلیل او برچسب «وجودگرایی» ( )existentialismرا که سارتر برمیگزیند
ٔ
نمیپذیرد و به تمسخر میگیرد .برچسبهای «فلسفه هستی» (philosophy of
 )Being/philosophie des Seinsو «اندیشیدن به هستی» (Seinsdenken/
 )thinking of Beingرا که دیگران به او پیشنهاد میکنند نمیپذیرد و در عوض
اندیشههای خود را «طلب هستی» معرفی میکند ،به آلمانیDie Suche nach :
ِ
 .dem Seinشرح تلقی هایدگر از فلسفه و تعریف آن و اصطالحات مورد بحث
هایدگر را به فرصتی دیگر وا میگذارم.
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فرجام سخن
ترجمه و تدریس متون فلسفی و بهویژه تاریخ فلسفه کار آسانی نیست ،تا چه
رسد به نوشتن تاریخ فلسفه ،هرچند در کشور ما همه چیز آسان است ،از جمله
ٔ
فلسفه
تدریس و ترجمه ،و بهتازگی البته نوشتن تاریخ فلسفه از روی تاریخهای
ٔ
ترجمه دیگران ،یا ایراد به اصطالح «درسگفتار»! چون شما نه با یک زبان بلکه
با چندین زبان سر و کار دارید ،نه با یک دانش بلکه با دانشهای بسیار سر و
کار دارید ،نه با یک شخص بلکه با اشخاص بسیار سر و کار دارید ،نه با یک
دوره بلکه با دورههای بسیار سر و کار دارید ،نه با یک اندیشه بلکه با اندیشههای
ً
بسیار سر و کار دارید و طبعا هرکس نمیتواند «همه چیز» را بداند یا در همه جا
حضور ذهن داشته باشد .بنابراین ،یافتن «غلط» یا «سهو» در ترجمه ،افتادگی و
ٔ
وسوسه تغییر
بدخوانی کلمات ،فرافکنی ذهنیات و پیشداوریهای خود در متن و
متن بنا به سلیقه یا مصلحت ،اغلب از یافتن شن در ساحل دریا آسانتر است.
اندکاند کتابهایی که نیاز باشد زیر ّذرهبین گذاشته شوند تا سوزنی در میان
کاه یافت شود! آنها که خیلی خوب به نظر میآیند ،یا برای ترجمه بسیار ساده
بودهاند ،یا مترجم (یا ویراستار/ویراستاران یا دوستان) وقت بسیاری صرف کار
ُ
کرد ه است و ترجمهها را به چند آب شستهاست یا ما هنوز عقلمان قد نمیدهد.
و البته اشتباه همواره منحصر به ترجمه نیست .نویسنده نیز میتواند اشتباه
کرده باشد .در حالت متداول نویسنده یا مترجم میتواند در ویراستهای بعدی
بازنگری کند و کار را به مرور بهتر کند .اما چندی است «هوچیگری» زیر لوای
ٔ
آبرومندانه «نقد» به کاسبی فرومایگانی بدل شده است که با آمیختن راست و
دروغ و ادعای «مشت ٔ
نمونه خروار» (مغالطهای مشهور و عوامفریبانه) و یافتن
چند غلط چشمی یا افتادگی و دیگر سهوها یا اشتباهات در صدد برمیآیند کتابی
را سراسر نادرست جلوه دهند و خود را قادر به انجام دادن کاری معرفی کنند که
کسی دیگر پیشتر انجام داده بوده است .نتیجه آن است که معلوم میشود شخص
هر چند چند غلط را گرفته است ،غلطهایی را به کتاب افزوده است که در اصل
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ٔ
«خزانه ملت»
نبوده است .اما این فاجعه وقتی سهمگینتر میشود که ناشری از
جیب سودجویانی را ُپر کند و ذهن دانشجویانی را ویران کند (با فروش کتاب
ارزان) که مجبور به گذراندن واحدی دانشگاهی و کتابی درسی هستند .باری،
شب دراز است و قلندر بیدار.
در خصوص ترجمۀ آقای محمد مهدی اردبیلی ،رابرت سالمن ،فلسفۀ
قارهای ،انتشارات سمت[ ،ویراستار علمی] سیمین عارفی ،۱۳۹۸ ،و اشکاالت
آن مطالبی تاکنون نوشته ام و باز نیز خواهم نوشت .عالقه مندان می توانند به این
مقاالت نیز رجوع کنند:
« )1فلسفۀ قا ّرهای» چیست؟»  20خرداد .98
« )2ترجمۀ دوم ،بهرت یا بدتر؟»  12مرداد .98
« )3فروافتادگان (!؟) وارثان زمین خواهند بود» 24 ،شهریور .98
“« )4فرو افتادگان” از کجا آمد؟» 26 ،شهریور .1398
« )5از “سپهرهای وجود” تا “ساحتهای وجودی”» 15 ،بهمن .1398
« )6ایامن بد» یا «باور نادرست»؟ :مروری بر ترجم ٔه بابک احمدی از
اصطالحی در در فلسف ٔه سارتر ۲۴ ،اسفند .۹۸
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