
  محمدرضا نیکفر

  ی صنعتگری در ترجمه درباره

  به فارسی" هستی و زمان"ی  ترجمه ی انگیزهبه 

  
  .۱۳۸۶ی سیاوش جمادی، تهران، نشر ققنوس  ، ترجمههستی و زمان: مارتین هایدگر

  

بـه   .، به دست توانـای سـیاوش جمـادی   سرانجام به فارسی ترجمه شد" هستی و زمان"

حال بایستی . زدایی شد دند و گفتند با آن از اثر اسطورهای تلقی کر درستی آن را حادثه

  خوانند؟ اما آیا آن را می. کتاب را خواند

در . شـود  ای از برگردان سیاوش جمادی به دسـت داده مـی   ی زیر ارزیابی کلی در نوشته

گیـری از   با بهـره . ی او در باب زبان شود به زبان هایدگر و فلسفه پیوند با آن اشاراتی می

تـر   ای با هدف گشـاده  پردازیم، مهندسی فرصت، اندکی به موضوع مهندسی زبان می این

  .های فهم و گفتارمان مان و مدرن کردن امکان کردن افق دید

  

  .چاپ شده است) ۱۳۸۷مرداد ( ۷۸ ی ، شماره"نگاه نو" ی این نوشته، نخست در نشریه

  

  سپاس

" مـن "خـواهم کـه از    عـذر مـی  −  مـن  . ه اسـت با همتی بزرگ و دقتی سترگ ترجمه شـد  "هستی و زمان"

. شناسم، حّتا زمانی بدان آغازیده بودم کـه کتـاب را بـه فارسـی برگـردانم      کتاب را تا حدی می−  گویم می

 باشـم   اجازه داشـته دانم و  کنم بتوانم بگویم که قدر کار را می شناسم و از این رو فکر می زحمت کار را می

  .دداننآن را ب کنم قدر سفارشبه خوانندگان 

آیـا   :پرسـیدم  که آن را خواندم، مدام از خـود مـی   بار نخست. شناسم کتاب را از دوران دانشجویی می

هگـل  " پدیدارشناسـی روح "کانت و " سنجش خردناب"هنگام خواندن  ؟به فارسی برگرداند را توان آن می

بـه زبانهـای     ترجمـه . پذیری بـود   هگرایشم از آغاز بر ترجم. چرخید نیز مدام پرسشی این گونه در سرم می

هایی کردم و مطمئن شدم که این آثار  ها به فارسی را سنجیدم، خودم آزمایش دیگر را دیدم، برخی ترجمه

انـد، آن را بسـیار بـد     از آن کـار کـم کشـیده   . فارسی زبان توانایی است. توان به فارسی برگرداند را هم می

  .که بیانگر اثرها و فکرهای ژرف و پیچیده باشد دهند، اما آن مایه را دارد آموزش می

  

  شناس هایدگر ادیب و موقعیت

یک . ندارد نشدنی باز مشکلی رفع ادیب زبان و با هایدگِر آید های ادبی برمی زبان فارسی، از پس ماجراجویی

ت توانسـ  او مـی . هـای وجـودی اسـت    هـای جانـدار او از موقعیـت    ی زبان هایدگر، توصیف وجه مهم جاذبه

 دارد مـی  نگـه ست که داسـتان را  ا شود گفت تواناتر از کسی چون ویکتور هوگو می. نویس خوبی باشد رمان



  

سـراید کـه    ی مـی یها کند، داستان روی می هایدگر آنجا هم که حاشیه. پردازدببه توصیف در و دستگیره  تا

. آیـد  مـی  تابلو پس از تابلو ،هستنداز تابلوهای پدیدارشناختی  سرشارآثار او گاه . خواندنی هستند جداگانه

شـود   را مـی " هستی و زمان"خود . به آن نمایشگاه هستند دوران نزدیکهای  و درسنامه" هستی و زمان"

خـانی   شود؛ هفت" اصیل"خواهد  است که می "دازاین"ی موجودی به نام  قصه  ،قصه. نوعی رمان تلقی کرد

اش "اصـالت "دوزد و بـه   چشـم در چشـم مـرگ مـی    جام سـران دود  و  ، به سوی مرگ میکند را سپری می

توان در اصالت وجودی او به معنای هسـتی پـی    ایدون می. تاکی اصیالنه دارد تیکزمان او  اکنون. رسد می

  .برد

هـای زبـان توانمنـد آلمـانی بهـره گرفتـه و شـنونده و         ی امکـان  نظیری از همـه  با توانایی کم هایدگر

را منتشر کند، در میان اهـل فلسـفه در    شاخصیاو پیش از آنکه کتاب . ندک ی خود را مسحور می خواننده

که از خاطرات  آنچنان − بخش بزرگی از جذابیت او. یابد پنهان این قلمرو شهرت می پادشاهآلمان به عنوان 

کنـد، بـا    را توصـیف مـی  " کسالت"او وقتی، برای مثال، . گشته است به زبان او برمی − آید شاگردانش برمی

آور یـا   بار، همچون تحمل ساعاتی در یک مهمـانی مـالل   ای کسالت شرح چگونگی زمانیدِن زمان در تجربه

  .دهد گری هنری تمام نشان می تماشای فیلمی یکنواخت، در توصیف

هـایی از   مفهـوم  فیلسـوف . های غیرعادی پا به میدان نهاد ها و توصیف و مقوله ها ُجستارمایهبا  هایدگر

مگـر در   .سـاخت  هـای فلسـفی مـی    گرفت و از آنها مقوله اش را می باری ر گرمی یا کسالتتوصیف زندگی د

ی مبـارزات   کـرده، در دوران پـس از انقـالب اکتبـر، در هنگامـه      ی جمهوری وایمار، در آن فضای تب دوره

شد  می های خیابانی، در دوران ظهور فاشیسم، در دوران شعر و تئاتر و سیاست رادیکال ای و درگیری توده

شـود، سـربازها    توپ در می: های جنگ جهانی اول در برابر چشمان است مسحور سخنان او نگشت؟ صحنه

شوی آنجا؛ هیچ جا در امان نیستی، همه جا بـاران   شوی و پرت می شوند، از اینجا کنده می آش و الش می

جنـگ بـه آوارگـی خـتم     . ای بارد؛ همه جا در موقعیتی هستی کـه خـودت آن را برنگزیـده    فلز میخون و 

. شوی، از این شهر به آن شهر، از این حزب سیاسی به آن حزب سیاسـی  از اینجا به آنجا رانده می. شود می

بر . توانست چیزی جز تأیید و تصدیق انتظار بکشد شدگی توصیف کرد، نمی وقتی هایدگر وجود را با پرتاب

وارسـی تکـرار    ویـد و در بسـی کتابهـا بـی    گ چه که هایدگر در توصیف مسیر فکری خـویش مـی   خالف آن

یابـد و   ش مـی راو در فضـایی نوکـانتی پـرو   . شود، فیلسوف از آغاز جویای معنای هسـتی نبـوده اسـت    می

او اما ایـن هوشـمندی را داشـت کـه     . ی اولش یقین است و دستیابی به مبانی استواری برای دانش مسئله

ریابد و پرسش از پی بنیاد مطمئن دانـش را برخاسـته   ی فکری و اجتماعی و سیاسی را د جانبه بحران همه

شناسانه، بلکه بـه صـورتی وجـودی     او عدم اطمینان را اما نه نوکانتی، یعنی شناخت. از عدم اطمینان داند

، لـوتر جـوان و   )اش ی بحرانی زنـدگی   در مرحله(ای که کسانی چون آگوستین  بیند، با آن شور و دلهره می

کند، اما به سراغ امور دیگـری   همراهی می" رجوع به خود امور"او با دعوت هوسرلی   .اند گور داشته کیرکه

ی مطمئنـی بـرای شـناخت علمـی      ی ذهنی هوسرل به قصد دستیابی به پایه رود جز اموری که مشغله می

نـش  هستی نیسـت، نگرانـی او مثـل بقیـه، دا     (besorgt)او در ابتدا نگران . پردازد می" زندگی"او به . بودند

زده را  پردازد، اما بحـران زنـدگی در جهـان بحـران     شناسی می شناسانه به هستی ای شناخت با انگیزه. است

، از ایـن  "دازایـن . "ی اصـلی آثـار هایـدگر جـوان اسـت      زندگی مقولـه . کند رومی" زندگی"یابد و به  درمی

  .آید درمی" زندگی"



  

  

  زبان همچون قرارستان

و  زبـان آلمـانی سـاخته    .انـد، کـه هسـت    آن کـرده " سنجش خرد ناب"ن زبان فلسفی آلمانی را آثاری چو

بـه نظـر مـن در     .خود هایدگر یک صنعتگر زبانی است. شده است، صنعتگرانه، با کاری پرزحمت رداختهپ

ی اصـلی   مسـئله  اووجه جادویی، یعنی ادبـی، توصـیفی و پدیدارشـناختی زبـان     ی هایدگر،  هنگام ترجمه

ی اصـلی از   مسـئله . باشی، تا مشکل را حل کنـی  ورزیدهفارسی  موجوِد ن زباِنکافی است در همی. نیست

در جسـتجوی   فیلسـوف مـا   .آوری اما نه هایدگر به مثابه شاعر، بلکه همچون مهنـدس اسـت   ی زبان زاویه

در ایـن  . های مختلفی پرداخته و هربار چیزی را پدیدار یا محمل هستی دانسـته  معنای هستی، به موضوع

ایـن  . ی هسـتی نیسـت   ی حاضر و آماده زبان اما خانه. پنداشته استمحمل هستی را زمانی زبان  ،جستجو

بـا   .سـازند  دهند، می ای که آن را به وجودی فرازمینی نسبت می ی دیگری، حتا خانه خانه را مثل هر خانه

و زمینـه، بلکـه در    آن هم نه در معنای دلیـل پایه،  − ی هستی خوانده شود این تعبیر بهتر است زبان، پایه

بـرد، آنگـاه    اما این تعبیری است که هایدگر برای تکنیک به کار می .(Ge-stell)یا قرارستان  جایگاهمعنای 

وضع جهان . مقر جهان استتکنیک : پرسد که از پی چیستی آن یعنی نسبت آن با وضع کنونی جهان می

  .شود ما صنعتگرانه مقرر می

  

  هایدگر جادوگر

ی  ی جـادویی زبـان او پوشـاننده    جنبـه . هایش ترکیبی اسـت از صـنعتگر و جـادوگر    بازی-انهایدگر در زب

دارد که پنداشته شود شـعر   سری خوش می گوید، اما خاصه در پیرانه او شعر می. تکنیکی آن استی  جنبه

دربـاب  "سر جادویی هستند، از همـه آشـکارتر     برخی کتابهای فلسفی او، یک". شعرد می"خود در او  خودبه

کتاب، پنداری . کند، رخداد هستی این کتاب خود را رخداد یک رخداد معرفی می). کلیات ۶۵. ج" (رخداد

و شما یا به این موضوع  .نوشته نشده، بلکه به شکلی جادویی نویسانده شده است" رخداد"نویسنده ندارد؛ 

فهم رخداد هستی داریـد کـه آن را کـاری    اگر دارید که دارید، اگر ندارید مشکلی در . باور دارید، یا ندارید

خوانیـد تـا معنـای     را مـی " اندیشـیدن چیسـت؟  "ی بلنـد   مقاله. شود کرد، چون فکرتان اصیل نیست نمی

توانید فکر کنیـد، آنسـان کـه     شود که یا شما می ی کالم هایدگر این می خالصهولی . اندیشیدن را دریابید

توانید، که اگر چنین باشد، مشـکلتان   کردن چیست، یا نمی دانید که فکر منظور آن متفکر است،  پس می

ای دارید کـه راه   مسئلهاگر ندارید، . ماند که بگویند یا ایمان دارید یا ندارید این بدان می .یستای ن را چاره

انسـان  ". هسـتی "ی  ، چون نظرکـرده نیسـتید، در ایـن مـورد نظرکـرده     حلی عادی برای آن مجود نیست

هستی قرار گیرد، یعنی هستی خود بر او رخ بنماید، تا بتواند بر هستی اندیشه " رخداد" بایستی در جریان

یونانی آن، کـه در پایـان    "اصیل"در معنای  physisآید، از  می "طبیعت"این رخداد، طبیعی است، از . کند

ـ گـل سـرخ   « :شود با استفاده از شعری عرفانی چنین بیان می" درباب اصل دلیل"ی  درسنامه چراسـت،   یب

در رابطه بـا   رخداد طبیعی خود را داشته باشد، نبایستی ،"طبیعت"چون باید » .شکفد چون میشکفد،  می

ی تکنیــک اســت،  گرانــه، از مقولــه هرگونــه کــنش دخالــت. کنشــی داشــت کــه نــوعی دخالــت باشــد آن

  .شود، هستی به جای رخ نمودن، رخ نهان کند ای است که باعث می گری صنعت



  

  

  خیانت چونهمترجمه 

، دَرعنوان ابزار استفاده َب گرانه باشد، یعنی از زبان به صنعت دبای داد هستی نمی-رخ بازگفِتها  با این توصیف

. دهـد  یشکند و جال شتیز اینجا و آنجا را بر حسب نیاز شکل دهد، بر کارکردهای آن بیفزاید و یعنی آن

جالب اینجاست که هر . کنیم ، به فکر استاد خیانت میکنیم بر این قرار وقتی اثری از هایدگر را ترجمه می

ی  به عنوان نمونه، ترجمـه  .شود بهتر می  تر باشد، ترجمه مندتر و سنجیده تر و نقشه چه خیانتکاری آگاهانه

و  خـت کـه در طـول تـاریخ خـود لَ    زبـانی  ی صنعتگرانه از این زبان،  هایدگر به زبان فارسی یعنی استفاده

ی بسته خارج  محمل تکرار مکررات بوده و از یک دایره ، یعنیتبدیل شده" طبیعی"بانی شده، به ز رمق کم

تواند کشید، که هـیچ، از پـس بـاِر ابـن      باِر کانت و هایدگر را نمی" طبیعی"این زبان، در وضع  .نشده است

بر زمین آن کاشـت و   هایی را در آزمایشگاه پروراند، باید آن را شخم زد، کود داد، واژه  !آید سینا هم برنمی

را بایـد بـه فارسـی تحمیـل کـرد،       و دیگـران  هایدگر و کانت و هگـل کوآین و آپل و . بگیرد تا ریشه پایید

ماشـین   کـاربرد ی راهنمـای   های الزم بـرای ترجمـه   سان که باید مجبورش کرد پذیرای واژه درست همان

  .شویی شود لباس

زور لـوتر و  . بینـیم  ش همان چیزی شده است کـه مـی  ا همین زبان آلمانی به زور و ضرِب نویسندگان

سـازی، یعنـی    زور ملـت . گوته و کانـت و هگـل و بـرادران گـریم و دودن، آلمـانی را آلمـانی کـرده اسـت        

از جملـه، بـه   . دانشگاه و دانشوری آلمانی را آلمانی کـرده اسـت  . سازی شده است سازی باعث آلمانی آلمان

  .شان از  سنخ مهندسی مهندسان مرسدس بنز است میگری عل هایی که صنعت همت فیلولوگ

  

  ها درک هایدگر از زبان و زبان

تـوان   با آن می. کند که آلمانی زبان هستی است او گمان می. باور دارد" روح زبان"هایدگر به چیزی به نام 

بـه  . تافته اسـت سقراطیان - به یونانی نقب زد و از راه یونانی تابش هستی را دید، آنچنان که در کالم پیش

پنداشت استاد، روح آلمانی، میراثدار روح یونانی است و اگر آلمـانی نبـود، اندیشـیدن بـه هسـتی یکسـره       

ی هستی باشد، اما مثاًل فرانسه نه، زیـرا روح فرانسـه روح    تواند خانه می به نظر وی آلمانی. شد ناممکن می

ی التـین قطعیـت یافتـه     راموشی هستی با غلبـه ف. التین است و التین دشمن غدار یونانی و یونانیت است

در مورد فارسـی اظهـار   . کند جای تنفرش را بیان می می متنفر است و جایهای ُر استاد از گروه زبان. است

مـا از   .ای فرهنگها و زبانهای دیگـر  اشاراتی دارد به نقش حاشیه. نظر مشخصی نکرده، و نیز در مورد عربی

قـدرت زبـانی نیسـت،    هایـدگر در قضـاوت،   معیـار  . ایم خوار یونانیت بوده نظر استاد در بهترین حالت ریزه

او در . نشاند برد، اما هولدرلین را بر عرش هستی می سرایان از گوته با تحقیر نام می چنانکه در میان آلمانی

گزیند و زبان در زبان هولـدرلین بـه    اقامت میهستی در زبان . بیند زبان هولدرلین روح زبان را متجلی می

استاد مـثاًل سـخت از ماشـین    . آید در هر جایی و به هر شکلی به بیان درنمی" روح"زبان با .آید زبان درمی

ماشــین، بنــابر تعریــف هــر کــارافزار و . ی روح زبــان اســت گویــد، زیــرا ماشــین کشــنده تحریــر بــد مــی

، مـداد هـم، قلـم    و برآمده از ماشـین  ودنویس هم نوعی ماشین استخی کار است، بنابر این  کننده تسهیل

در  وی. نـام اسـت، بـه ایـن مسـئله توجـه نـدارد        صـاحب  نیـز ی تکنیـک   ، کـه در فلسـفه  امـا اسـتاد  . هم



  

در مـذمت اسـتفاده از   گفتارهای خود هم در مذمت استفاده از ماشین تحریر داد سـخن داده و هـم    درس

تا زنده بود،  ؛او با کتاب جیبی هم دشمن است). Universität / universityجای به  Uniمثاًل ( ها نوشت کوته

ای  ها را نمـاد دانشـی تـوده    او این گونه کتاب. های جیبی ارزان مخالفت کرد هایش در چاپ با انتشار کتاب

  .فرزانگیدور از  بهاندیشه است و  علمی بی ،دانست که به زعم استاد شده می

  

  هایدگر صنعتگر

اش را  آوری زبـان  امـا  بـرد،  ای از جادوی استاد در این است که خـود صـنعتگرانه از زبـان بهـره مـی       مهچش

کنم کـه مترجمـان هایـدگر بایسـتی از      تصور می .تازد به صنعتگری زبانی میسخت پوشاند و همهنگام  می

هایـدگر مـنش و    مترجمی نیست که هنگام برگردان اثـری از . این نظر دست استاد را خوب خوانده باشند

به نظر هایدگر، ترجمه باید ضرورتًا از روح یـک زبـان بـه روح زبـان دیگـر      . روشی صنعتگرانه نداشته باشد

است که بـه نظـر مـن     ای نکتهاین . در تصنعی بودن آن است ازقضازبان آلمانی هایدگر، " روح. "گذار کند

خوب بود  .شد تصریح می "ی و زمانهست"ی فارسی  ترجمهی  خوب بود توسط سیاوش جمادی، در مقدمه

امـا گویـا    .سازی کنـیم  شد که نویسنده زبانی را ساخته است، ما هم بایستی در برگردان آن زبان تأکید می

  .اندیشد سیاوش جمادی در جهت دیگری می

  

  پدیدارشناختی-ریاضی-منطقی-سنجشی-روش آروینی

ی کـار خـود را    سـازانه  ی زبـان  جنبـه " نابسنجش خرد "ی  سلطانی در مقدمه الدین ادیب دکتر میرشمس

) »ریاضـی -منطقـی -سنجشـی -آروینـی «(» آمپیریو کریتیکو لوژیکوماتمتیک«روش خود را تصریح کرده و 

ی  بـرای ترجمـه   درخـور تـوانیم بگـوییم روش    کنیم، می پیرویسلطانی  اگر بخواهیم از ادیب. نامیده است

-سنجشـی -آروینـی "به سـخن دیگـر   " فنومنولوژیکک و تیک، لوژیکوماتماتییآمپیریوکر"هایدگر بایستی 

ی واقعی آن  از طریق این عنصر سوم، یعنی پدیدارشناسی، به هسته. باشد" پدیدارشناختی-ریاضی-منطقی

اینکه این روح با آن روحی که هایـدگر از  (نامید " روح زبان"شویم که شاید بتوان آن را  چیزی نزدیک می

ای قطعـی   ی دارد یا نه، جای بحث دارد، بحثی که لزومی ندارد به نتیجـه ا گوید، خویشاوندی آن سخن می

پدیدارشناسـانه توصـیف   هـایی را   موقعیـت "هستی و زمان"در کارهای خویش، از جمله در هایدگر ). برسد

شاید در این حـال بـه   . توانیم در توصیف آنها اختیار را به حکمت زبانی خودمان بدهیم کرده که ما هم می

ی همسـان بـا   ای مترادف نباشند، اما به پدیدار نامه های هایدگری به لحاظ لغات یی برسیم که با واژهها واژه

طبعـا در ایـن جـا نبایسـتی دچـار      . گردنـد و اصـل ایـن اسـت     برمـی  ی پدیدارشونده بـر فیلسـوف   پدیده

. کنـد  ر سـردرد مـی  دانـان را دچـا   شود و یونانی از یونانی می  های شد که خود هایدگر در ترجمه مباالتی بی

را " فنومولوژیـک "بایستی سخت مواظب باشند و عنصر " لوژیکوماتماتیک"و " تیکیآمپیریوکر"عنصرهای 

آیـد و بـه شـدت غیرپدیدارشناسـانه تلقـی       ها سخت گـران مـی   این سخن البته بر فنومنولوگ. مهار کنند

قی، و این چیزی نیسـت کـه در   است، کریتیک تجربی و منط) انتقاد، سنجش(اولویت با کریتیک . شود می

  .باشدشده  جایگیرنگرش پدیدارشناسانه به صورتی ذاتی و پیشاپیش 



  

توان متن را  یابد، زیرا نمی برگردان نمود می ادبِی به صورت جاندارِیدر ترجمه رویکرد پدیدارشناسانه 

 زبـانیِ  زبـان و حکمـتِ   جهـان -نامه بـه زیسـت   نگاه به واژهدر زبان مقصد جاندار کرد، مگر اینکه افزون بر 

جهـانی  -های زیست از تجربه رهسپار شدن هماناجهانی نظر داشت؛ و -های زیست ز تجربهگرفته ا سرچشمه

  .کند است که بیانی را جاندار می

  

  جهان-ترجمه و زیست

ای را بـا همـان    شود؛ او تجربه نزدیک می روزینههای پدیدارشناختی خود بسیار به زبان  هایدگر در توصیف

-کنـد، کـه در نهایـت بـه صـورت فـن       کند و گام به گام چنان بر آن الفاظ بار می الفظ روزمره توصیف می

بـه  . های فلسفی توانایی شـگفتی دارد  های عادی به مفهوم هگل نیز در تبدیل واژه. های فلسفی درآیند واژه

ای  یدگر توجه ویـژه های فلسفی ها جهانی واژه-ی زیست ی سیاوش جمادی به سرچشمه نظر من در ترجمه

 Angstآمد، یا به پیروی از احمـد فردیـد    در نمی" همگنان"به صورت  das Manشد مثاًل  نشده، که اگر می

یک لغت عادی و روزمـره در زبـان آلمـانی اسـت و اینکـه هایـدگر        Angst  .شد ترجمه نمی" آگاهی ترس"

 das .مترادفی نامأنوس بجـوییم ، مأنوس ِتکند، نباید سبب شود که ما برای لغ معنای خاصی بر آن بار می

Man در ." (آدم باید چنین کند و چنـان کنـد  "گوییم،  ترجمه کرد، چنانکه می" آدم"شد راحت  را هم می

ها آمده، که اگر بخواهیم آنها را بـه آلمـانی برگـردانیم،     ای از عبارت مجموعه" آدم"ی دهخدا ذیل  نامه لغت

، "پـروا "شـد، نـه    ترجمـه مـی   "نگرانی"هم برهمین سیاق بهتر بود  Sorge .)استفاده کنیم manبایستی از 

ای هایدگری   مزه-تهو از این نظر ) نگرانی، نگرنده به آینده است(بویژه آنکه نگرانی دارای باری زمانی است 

  .دارد

 سـاختگی هـا در مـواردی بیـروح و     جملـه  .باشـد  ترتوانست به لحاظ ادبی جاندار ی فارسی می ترجمه

از رویکـرد  (زنم، چون موضوع تا حدی با سلیقه پیوند دارد  من اما در این مورد به تفصیل قلم نمی. اند شده

برداشـت مـن ایـن اسـت کـه      . !)رسیدیم؛ پدیدارشناسان بر ما نخواهند بخشید" سلیقه"پدیدارشناسانه به 

ر سـیاوش جمـادی را بسـیار    من از این نظـ . دقت را بر زیبایی و جانداری زبانی ترجیح داده است ،مترجم

 شـمار نحوشـان انطبـاق داشـت و حّتـا     . را با اصـل آلمـانی آنهـا مقایسـه کـردم       چندین جمله .ستایم می

ی تأکیـد در زبـان آلمـانی توجـه      های جمله،  به نحـوه  از راه جابجایی پارهی موردها  در همه. هایشان لغت

  .درستی شده است

  

  شکنی ساخت همچونترجمه 

سـیاوش جمـادی در    کـرد؟  شد که کاش مترجم با صراحت خود را صنعتگر زبانی معرفی می اما چرا گفته

نظریٔه هایـدگر دربـارٔه ترجمـه بـر وفـاق مبـانی اندیشـٔه        «: نویسد می" هستی و زمان"ی مترجم بر  مقدمه

کـه  توانم گفت  به طور قطع نمی«: نویسد دهد و می هایی می او همدالنه در مورد این نظریه توضیح» .اوست

ام، امـا امیـدوارم تـا حـدی      را هماره فرادیـد داشـته  ] ی هایدگری[ها در ترجمٔه هستی و زمان این آموخته

ی اثـر هایـدگر بایـد نظـر او را در بـاب       در ترجمـه «کند که  جمادی در ادامه تأکید می» .چنین بوده باشد

ای تفکر و کشـف اسـت، نـه     ترجمه گونه« :گوید و محتمال به این دلیل است که می» ترجمه فرادید داشت



  

تکنیک بـا کشـف و    افزایم که می من معتقدم که ترجمه تکنیک است و. »صرفا آزمون نوعی عمل تکنیکی

ی زبان هایدگر  فلسفه )Dekonstruktion، "تخریب"(شکنِی  ساختهایدگر، ی  ترجمه. ناهمساز نیست تفکر

وتر فهرسـت لغـات تهیـه کنیـد، مـدام لغـت       شما باید با کمک کامپی: کنم موضوع را کاماًل ساده می. است

پرداز دیجیتال دریابید که قبال این یا آن لغت را چه ترجمه کردیـد،   بسازید، مدام با دستور جستجو به واژه

ای از  صه اینکـه مرتکـب مجموعـه   المدام در اینترنت بکاوید تا پاسخی برای مشکلی معنایی پیدا کنید و خ

  .ی خوبی از استاد به دست دهید ا ترجمهغیرهایدگری شوید، تشنیع اعمال 

  

  در ضرورت مهندسی مدرن زبانی

متـرجم   نهاد و سربلندانه از مقـامِ  هایدگری را در ترجمه یکسر کنار می به گمانم اگر سیاوش جمادی، دیِد

همچـون  (افتـاد کـه    بـه ایـن فکـر مـی    بـه احتمـال بسـیار    کـرد، آنگـاه    مهندس دفاع مـی -ادیب نواِنبه ع

شد که واژگـان او یکدسـتی    می سببروال صنعتگری زبانی خود را مشخص کند، و این امر ) نیسلطا ادیب

د و با نظر لطـف بـه برابرهـای    یکش دست می" حیث التفاتی"مثاًل از شاید در این صورت او . بیشتری یابند

نگـاه  ) "آورد روی"، "رویکـرد ": "فرهنگ علوم انسـانی "در  داریوش آشوری( Intentionبرای  رساترزیباتر و 

ی  ی فلسـفه  و گـاه بـه شـیوه   سازد،  او گاهی فارسی نویس است گاه عربی نویس، گاهی فارسی می. کرد می

  .کند های ثقیل و تاریک جعل می ی ادبیاتی دوران مهدوی و فردید واژه سنتی و زباِن دانشکده

اثری فنـی اسـت،    "هستی و زمان"اثری چون . ی مترجم کشف بر مبنای نظر این و آن نیست وظیفه

خواهد زبانی را بسازد و با این سـاختن آن را بـه    مترجم بایستی فناورانه به کار خود بنگرد و دریابد که می

ی  ای از آن کار است که داریـوش آشـوری بـدان پـروژه     کار مترجم، گرفتن گوشه .تر کند"باز"روی جهان 

ای بـه شـدت    پـروژه (سـازی اسـت    بـزرگ مـدرن  ی  این پروژه بخش مهمی از پـروژه . نهد نام می" زبان باز

  !).غیرهایدگری

بایسـتی تنهـا بـه    " هسـتی و زمـان  "ی اثری فنـی چـون    توان گفت که اصواًل ترجمه با اندکی غلو می

شایسته است کـه هـدف اصـلی مهندسـی زبـان      . ی آن باشد صورتی فرعی معرفی خود این اثر و نویسنده

دگر را بشناسـد، از خوانـدن مـتن فارسـی، چیـز چنـدانی       خواهـد هایـ   کسی کـه مـی  . فارسی گرفته شود

او بایستی به مـتن آلمـانی، یـا     ). و این البته مشکلی نیست که به مترجم برگردد( دستگیرش نخواهد شد

معلوم نیست که این وضع تا کی ادامه خواهد  .های انگلیسی و فرانسه رجوع کند تا از قضیه سردرآورد متن

بـه دسـت مترجمـان توانـا و     " هستی و زمـان "ی  ردهدر اثر اگر صدتایی  ست کهبه هر حال مسلم ا. یافت

از تر  به زبان مادری حرفهایی جدیوان ت میمسئولی چون سیاوش جمادی به فارسی برگردانده شود، آنگاه 

  .ها و نویسندگانشان زد و فهم بهتری از آنان داشت رد آن کتابدر مواکنون 

  

  پیشنهاد

از کـار  . ای مهندسی داشتم عالقه" هستی و زمان"ی  من خود به ترجمه: حالی شخصی و در پایان باز شرح

 حاصـطال ( "ژارگـون اصـالت  "من به . کتاب را نداشتمی  درونمایهروحی و عاطفی  تابدست کشیدم، چون 

مـن، بـه   . کـار کـنم  " اصـالت "و " اصیل"های  توانستم مدام با لغت نمیاز این رو حساسیت دارم و ) آدورنو



  

در موجـودی کـه   : از یونـانی ی آزاد هایدگری  ی ترجمه موجود سیاسی، یا به شیوه( zoon politikon نوانع

شناسـم،   را مـی " اصـالت "هـای ژارگـون   ، زیـان )اسـت  و شـهروندان  شهر هستی"  نگران"ی نخست  درجه

ی نـوع   ی زندهخواهی فاشیستی را نادیده گیرم و تصویرها اصالت هایدگری با اصالت خویشاوندیتوانم  نمی

مدام پـیش چشـم   ) توان با تعبیراتی فاشیستی دانست که آن را هم می(را " بازگشت به خویش"دیگری از 

ی آن را  این بدان معنا نبـود کـه ترجمـه    .یابم یافتم و می کتاب را جالب و در عین حال ژاژخا میمن  .دارم

ه از کیفیـت بـاالیی برخـوردار اسـت، بسـیار      ای از آن به فارسی وجود دارد کـ  از اینکه ترجمه. مفید ندانم

  .شادمانم

ای از  برای آنکه کتاب خوانده شود و درست خوانده شود، به مجموعه: پیشنهادی به مترجم توانای آن دارم

. ی آنهـا همـت گمـارد    بـه ترجمـه  " هستی و زمان"های راهنما نیاز داریم، که نیکوست خود مترجم  کتاب

اند، سـاده   گفتارهای ماربورگ، از این نظر عالی  درس. های خود هایدگر هستندگفتار بهترین راهنماها درس

از طریـق  . اند نوشته" هستی و زمان"اند که دیگران در شرح  هایی تر از کتاب فهم اند، به مراتب قابل و جذاب

حتما . بودندچگونه پیدا شدند و در آغاز چه " هستی و زمان"های  توان پی برد اصطالح کار بر روی آنها می

توانـد بـه    توجـه بیشـتر مـی   . بدانها نظـر داشـته اسـت   " هستی و زمان"سیاوش جمادی در هنگام ترجمه 

  .بیشتری دهد شفافیتشده  های برگزیده اصطالح

  


