
 

  
  
  
  
  
  

هيدگر    زمانِ و وجود بررسيِ امکانِ وقوعيِ ترجمة فارسي
َد*�   dچنان که بسزاي چنين کتابي بو

  
● پرويز ضياء شهابي1  

  
بيش از سي سال است که راقم اين سطور يکي تو سر خودش ميزند، يکي تو سر کتاب وجـود و
زمان هيدگر. در طي اين مدت مديد هرگاه که هوس ترجمة کتاب به سرش ميزد «من شرّالوسواس 
الخناس» «بربّ الناس» پناه ميبرد. از آن ميانديشيد و دلش بر آن ميلرزيد که دادِ ايـن کتـاب بـه
تمامي چنان نتواند داد که ابوالفضل بيهقي دادِ تاريخ داده است. آخر وجود و زمانِ، بـه اعتقـاد وي، از
شاهکارهاي نثر فلسفي آلماني است. سزاوار نيسـت کـه شـاهکاري بـه فارسـي سرسـري، سسـت و
نادرست و نادلپسند، ترجمه شود. پاس داشتنِ پارسي ـ که به اعتقاد وي زباني اسـت عظـيمالشـأن ـ
چون پاي ترجمة اين کتاب به ميان آيد، نه کاري است که از عهدة وي برآيد. تا بـه دسـتش، خـدايِ
ناکرده، به راستاي آن شاهکار جفايي نرود و برجاي اين زبان عظيم الشأن نانکوکاري نشود. هربار که 
خارخار ترجمه به دلش ميافتاد، بارگاه داد را پيشِ چشم ميآورد و از هولِ ماجرايي به لرزه مـيافتـاد
که بر او ميتواند رفت: در پيشگاه بزرگاني هم چون مأسوف عليه مارتين هيدگر و مرحوم علـياکبـر

دهخدا سر از پاي شرمساري برنداشتن.  
بسط بيشتر مقال را در اين مقام فراخور حال نميبيند. اما نقل قسمتي از مقالهاش را، چـاپ شـده

423ــ411)  فلسـفه، جشـننامـة اسـتاد دکتـر کـريم مجتهـدي (صـص درس فلسـفه، درد در کتاب
بيمناسبت نميداند. «... در پيش درآمد وجود و زمان نخست اصل يوناني عبارتي آمده از ايـن کتـاب

                                                 
زمـان و هسـتي *. پژوهشهاي فلسفي، شماره دوازدهم، پائيز و زمستان 1386. نوشتار حاضر نقدي است بر دو ترجمة کتاب

مارتين هايدگر، که توسط آقايان محمد نوالي و سياوش جمادي روانة بازار شده است.  
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افالطون و سپس ترجمهاي هيدگري به آلماني. من که آن عبارت يوناني را بـا توجـه (= سوفسطايي) ِ
به ترجمة هيدگر به زبان خودم چنين ترجمه ميکنم که: «... پس پيداست که ديـري اسـت تـا شـما
چون لفظ موجود را بر زبان ميآوريد با آنچه ميخواهيد آشناييد. ما نيز پيش از اين ميپنداشتيم آن را 
در مييابيم، اما اکنون دروا شدهايم». پيش از آن که باز نمايم که چرا هيدگر وجود و زمان را بـا ايـن
عبارت يوناني بياغازيده است، عرض کنم که «دروا شدهايم» را در ترجمة "eporekamen" يونـاني
"in Verlegenheit greaten Wir sind" . چـون آوردهام که هيدگر آن را ترجمه کرده است بـه
در مناجاتي از خواجه عبداهللا انصاري خواندم که «الهي مگو چه کردهاي کـه دروا شـوم، مپـرس چـه
«دروا شـدن» «گـيج و سـرگردان و حيـران آوردهاي که رسوا شوم» و نيز در برهان قاطع ديدم کـه
مـدد اگـر بخـتم شدن» معنا ميدهد. از گيجي و سرگرداني در ترجمة عبارت افالطـون بـه درآمـدم.
ميرساند و از همة گيجيهايي که هنگام مطالعة وجود و زمان بدانها دچار ميشوم، بيرون ميآمـدم، 
زمان. بس کـه در گـزاردِ حـق تعبيـرات و وجود دل و جرأت پيدا ميکردم و دست ميزدم به ترجمة

خاص هيدگر به زبان مادريام سرگردان و دروا ميشوم، گمان ميبرم که اگر چندين و چند سال رنج 
در  بر خود هموار کنم، سرانجام جز رنگ زردي و سـرافکندگي زمان و وجود ترجمة کتابي را همچون
برابر اهل نظر حاصلي نميبرم. خوشا به حال آنان که رنج نابرده يا برده گنجشان را مييابند. «ذلـک

فضل اهللا يؤتيه من يشاء».  
  ***

آنجـا مجـالس ... والحاصل، گويا کساني هستند (از من نشنيده بگيريد، ايشان آناناند که ايـن جـا و
را  زمـان و وجـود درس و بحث مرا در باب کتاب ديدهاند، ميبينند) که به من گمان ميبرند که ميتوانم
به فارسي ترجمه کنم. با اين حسن ظن به من از من ميخواهند (و گاه مصرانه) که چون ميتوانم بکنم. 
هرچه به ايشان بگويم که: «اين کتاب را ميتوانم ترجمه کردن، اما نه چنان که بايد و به هـر سـان کـه
آيد نميخواهم؛ نميتوانم که بخواهم، ترجمه کردن» به خرجشان نمـيرود، همـه را حمـل بـر شکسـته
نفسي ميکنند و احياناً ميپندارند که، توجيه تنبلـي و در رفـتن از زيـر بـار کـاري مشـقت بـار را، بهانـه

ميآورم. اما نه چنين است، شهداهللا. سخن کوتاه؛ من (که همان راقم اين سطورم) چنينم که نمودم.  
  ***

از Sein (وجود يا هستي؟) و زمان Heidegger (هيدگر يا هايدگر؟)، به نام ايـزد، تـازگيهـا، دو
شـد. اينـک نخسـت ترجمه به بازار آمده است. ظاهراً فضل تقدمي براي هيچ يک قائـل نمـيتوانـد
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معرفي گونهاي از ترجمهاي که کمتر شايستة اعتنا مينمايد و در موردش جز چنـد نکتـة نـه چنـدان
مهم گفتنم نميآيد:  

پشت جلد کتاب (طرف راست، به فارسي) با رعايت فاصلهاي مناسب چنين آمده است:  
زمان و وجود
  تأليف

مارتين هيدگر  
ترجمة  
محمود نوالي  

شايد تنها مزيت اين ترجمه بر آن يکي و محتمالً تنها صفحة از غلطها و خطاهاي فاحش خـالي
خواننـدة  برمـيآورد، امـا خواننـدة نکتـهسـنج ـ غلطها و خطاهايي که آه از نهـاد همين صفحه باشد
نکتهسنج کو؟ کو آن کسي که از چنين کتابها ـ البته از اصل تأليف، نه از ترجمههاي نامعتمَدِ آنها ـ
ورقي بخواند و معاني بداند؟ تا خريدار مغبونِ اين ترجمه شادماني نکند که با پرداخت 50000 (پنجـاه
هزار) ريال (معادل پنج هزار تومان) به جايِ 170000 (يکصد و هفتاد هزار) ريال (معادل هفـده هـزار
تومان که بهاي آن يکي ترجمه است در سراسر کشور) صرفهاي ميبرد بر ذمة کساني چو من اسـت

که اگر ميتوانند آگاهش کنند که اين يکي ترجمة نصفِ متن اصلي است، نه تمام آن. و چون هيچجا 
(از جمله در مقدمة مترجم) بدين مهم اشارتي (هر چند با کنايت) نرفته است، چنانچه کتـاب را ابتيـاع
کرده باشد (حتي به فرض آن که بر در يا ديوارِ کتابفروشي تابلويي آويزان باشد، بـدين مضـمون کـه:
«خيـار «جنس فروخته شده به هيچ قيمتي پس گرفته نميشود») شرعاً و قانوناً حق دارد بـه عنـوان
غبن» به استنادِ نص صريحِ قانون و شرع به فسخ معاملة بيع و شري اقدام کند. بگـذريم کـه مغبـونِ
بزرگ بيچارهاي است که به هواي سر در آوردن از حرفِ حسابِ هيدگري کـه ايـن همـه حـرفش را

ميزنند برخي از عمر عزيز بيبدلش را، بيفايده، در کارخواندن ترجمههايي از اين دست دربازد.  
بلعجب بازي روزگار را ببين! دلمان را خوش کرده بوديم به آن که مترجمي اسم کتاب را درسـت
ترجمه کرده و نام نويسنده را درست نوشته است. گوارايي اين زالل از آميختگي بـا شـربتي نـاخوش
و از  مذاق خالي نماند. درستهاي اين ور پشت جلد، همين که ورش را هم ديديم، ديديم کـه ناتمـام
آنچه در ترجمه شرط واجب الرعاية امانت است، خالي است. توضيح آنکه در اين ور پشـت جلـد بـه
زبان فرانسوي نامهاي ناشر و کتاب و نويسنده آمده اسـت و نيـز نـامهـاي دو نفـر کـه کتـاب را بـه

فرانسوي ترجمه کردهاند و بدان ـ فهم بهترِ معضالتِ کتاب را ـ توضيحاتي ضم کردهاند.  
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بسيار خوب، که اين طور. پس از آن ور ترجمة دقيق و تام و تمامِ ايـن ور نيسـت. از متـرجم (يـا
شايد از ناشر) فارسي سپاسگزار بايد بود که بدين مايه از لطف سرنخي به دست خواننده ميدهنـد تـا
بيخبر نماند از آنکه کتابي به دست دارد که از ترجمهاي فرانسوي به فارسي برگردانده شـده اسـت.
کاش به تدبيري، هرچند زيرکانه، به خوانندهاي که اين جا و آنجا چيزهايي دربارة اصـل مـتنِ کتـاب
خوانده و کمابيش از ابواب و فصول کتاب آگاهيهايي به دست آورده است، آگاهي مـيدادنـد کـه در
ترجمة فرانسوي حال بر چه منوال است. آيا ترجمه را نيمـهکـاره رهـا کـردهانـد يـا کـار را بـه آخـر

آنکـه  رساندهاند؟ خوانندهاي که مصدوقة مثل معروف را قبول دارد که ميگويد: «کـار را کـه کـرد؟
تمام کرد.» شايد مايل باشد بداند که آيا آقاي دکتر نوالي از پاي ترجمه نشستهاند يا نه، نيمـة ترجمـه 
نشده را در دست ترجمه دارند يا خسته از ترجمة نيمة اول خيال دارند يک چنـد بياسـايند يـا آلمـاني
ترجمـة آقـاي بياموزند، سپس ترجمة کتاب را به پايان برند. شايد براي خوانندهاي که جـز از رهگـذر
آشنا نيست، همين قدر که ترجمه کردهاند بس (شايد از سرش هـم زيـاد) زمان و وجود دکتر نوالي با
باشد. هرچه باشد به هيچ تدبير و ترفندي به پرسشهايي از اين دست پاسخي (هرچنـد ضـمني) داده

نميشود.  
ناگفته نگذارم که سرشناسة کتاب (که البته قرار نيست آقاي دکتر نوالي پاسخگوي آن باشند) نيـز
از سهو و خطا و سهلانگاري خالي نيست (کدام سرشناسه است که باشد؟) جالب نظر سطرهاي 8، 9، 

10 و 11 سرشناسه است. بدين ترتيب:   
  [Sein und Zeit کذا في االصل، به جاي] Sein and zeit :يادداشت: عنوان اصلي»

L'etre et  ِياداشت: اصل اثر به زبان آلماني است و کتاب حاضر ترجمه از متن فرانسه با عنـوان
le temps است.  

يادداشت: کتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران متفـاوت منتشـر شـده اسـت. [مـراد از
ترجمـة  «کتاب حاضر» در يادداشت دوم، چنان که پيداست، ترجمة فارسي است و در يادداشت سـوم
فرانسوي (که متن فرانسه خوانده شده است. اگر ترجمههاي انگليسي را از متون يونـاني و التينـي و
آلماني و... عين متن يا حتي متنتر از متن ميدانند، چرا ترجمة فرانسوي را متن نخـوانيم؟). «کتـاب
حاضر» اين يادداشت ميشود «کتاب غايب» آن يادداشت و غايب آن ميشود حاضـرِ ايـن. بنـابراين
مراد کتابي است حاضر و غايب. ناشـران مختلـف در سـالهايِ متفـاوت کتـابهـاي حاضـر و غايـب

در ميآورند].  
موضوع: فضا و زمان [قابل توجه فضانوردان و متخصصان فضا ـ هوا]».  
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اگر بفرماييد که چرا اين همه به قول ديروزيان پيله کردهام (و به گفته امروزيـان گيـر دادهام) بـه
ظواهري صوري و بسيار بياهميت عرض ميکنم: از خدا که پنهان نيست از شما چـه پنهـان، بهانـه
ميجويم تا پرده دريهاي بايستة گشودنِ باب نقد ترجمههايي چنين را پشت گوش بيندازم. چـرا کـه

حاليا مصلحت وقت در آن نميبينم که با حافظ همآواز شوم و بگويم:  
تا همه صومعهداران پيکاري گيرند   نقدها را بود آيا که عياري گيرند
فقط براي آن که هم از اين ترجمه بيبهره نمانيم و هم زمينهاي براي مقايسة ترجمههـا فـراهم

بياوريم، ترجمة عبارتي را بخوانيم که هيدگر خود از افالطون ترجمه کرده است:  
«زيرا بدون شک شما از مدتها قبل در جريان آنچه کـه از کلمـة باشـنده، موقـع اسـتعمال آن،

ميفهميديد، قرار داشتيد؛ ما سابقاً تصور ميکرديم که [معني] آن را ميفهميم، ولي اکنون به اشکالي 
برخوردهايم.» کلمهاي که به تعبير مترجم «شما موقع استعمال آن» «در جريـان ... قـرار داشـتيد» و 
"to Ov" اسـت. هيـدگر کـه «ما سابقاً تصور ميکرديم که [معني] آن را ميفهميم» کلمـة يونـانيِ
آلماني زبان است، بدان گفته است "das Seiende"، مترجمان فرانسوي "Etant" گفتهانـد. آقـاي
هـم دکتر نوالي تعبير «باشنده» را شايد به پايمردي مرحوم دکتر محمد حسن لطفي تبريـزي (شـايد

از مرحوم دکتر محمود هومن گرفته باشند. البته ميتواند بود که خود پيش از برخورد به اين  مستقيما) ً
ترجمـة دوره آثـار 1337) يـا تعبير در تضاعيفِ کتاب تاريخ فلسفه از دکتر محمود هومن (چـاپ اول
افالطون از مرحوم دکتر لطفي اين تعبير را در متني ديده باشند که «حجت موجه ماست» يا از کسـي
صـفحه 14  شنيده باشند که ميداند به پارسي دري سخن بر چه نمط بايد گفت. در حاشيهاي که بـر
خود نموداري است از آشنايي ايشان با حدود الفاظ و معاني ـ استشهاد کـردهانـد زدهاند ـ و آن حاشيه

به بيتي از يک غزل مولوي در ديوان شمس تبريزي، تا هم دسترسي خواننده را به تمامت غزل آسان 
بسازند و هم به حاشية خود رنگي از پژوهشهاي مستند دانشگاهي بدهند، شـماره غـزل را آوردهانـد. 

هزار و سيصد و نود و سومين غزل بدين مطلع آغاز ميشود که:  
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم   مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم

ِ مرحوم استاد فروزانفر از کليات شمس در جـزو اين غزلِ آشنا به گوشِ هر ايراني در چاپ مصححَ
سوم آمده است. در اين چاپ گذشته از غزليات شمارة هر بيـت نيـز دقيقـاً مشـخص شـده اسـت (در

هامش صفحات پنج تا پنج تا شمارهها آمده است). بيت موردنظر به شماره 14752 است. بدين ترتيب 
آقاي دکتر ميتوانستند کار دقت را به وسواس برسانند و شماره بيت را به دست خواننده بدهند. ايشان 
بـه چـاپ مصـحح مرحـوم فروزانفـر اسـت (مشـکل انگار ذکر اين نکته را که ارجـاع و استنادشـان
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خوانندهاي که به چاپ ديگـري دسـترس دارد، مشـکل خـودش اسـت) از قبيـل توضـيح واضـحات
دانستهاند. اينکه آن بيت:  

گفت مرا عشق کهن؛ «از بر ما نقل مکن» گفتم؛ «آري نکنم»، ساکن و باشنده شدم اگـر آقـاي
دکتر نوالي نيز زير هر کلمه که من خط کشيدهام، خط ميکشيدند يا به تدبيري ديگر استنباط معنـاي
«باشنده» را از اين بيت، از خود اين بيت (و نه از پيش داوري خود) معنا را بيرون ميکشـيدند، نقـش
غلط نميخواندند که در پايان آن حاشيه بنويسند» باشنده شدم، مبين معني «موجود» بودن ميباشـد،
«سـاکن، «باشـنده» يعنـي يعني واجد وجود خاص». اما من به هزار و يک دليل جزماً معتقـدم کـه

مقيم». از جمله آن هزار و يک دليل اينهاست:  
ـ در بيت موالنا «باشنده» عطف به «ساکن» و مترادف با آن در مصرع دوم بيتي آمده است کـه
در مصرع اول آن از زبان عشق کهن گفته آمده است که «از بر ما نقل مکن». همين يـک دليـل در
ترازوي بينش و داوري من و کساني که چون من ميانديشند، هم سنگ اسـت بـا هـزار دليـل از آن

دست که «ابناء دليل» ميآورند.  
ـ در مقاالت شمس تبريزي که به تصحيح و تعليق شمسشناس بزرگي هـم چـون اسـتاد دکتـر

محمد علي موحد چاپ و منتشر شده، آمده است (ص140/1):  
«در آن کنج کاروان سراي ميباشيدم؛ آن فالن گفت به خانقاه نيايي ... گفت، مدرسه نيـايي؟... » 
موجبـه باشـد و (هزار دليل، ولو همه آنها در ضرب اول از شکل اول باشد و در همه آنها هم صـغري
هم کبري کلي وزن آنچه بر زبان شمس رفته باشد، ندارد). استاد موحد، در توضيح معناي «باشيدن»، 
به جاي خود نوشتهاند: «مقيم بودن». (بگذاريد همين جا همين پرانتز را باز کنم و يک بـدهي را کـه
ترجمـة  به آقاي بابک احمدي حس ميکنم دارم، بپردازم. به ايشان يک «بارکاهللا» بـدهکارم، بابـت

ايشان از "wohnen" به «باشيدن»).  
دهخدا، اميد مـيبـرم نامة لغت ـ مدخلهاي «باشندگان»، «باشنده»، «باشيدن» و «باشيده» در

که خوانندگان سخنشناس خود مدخلها را با غور و تأمل در و شاهد منقول بخوانند.  
ـ آخرين دليل از آن جهت جالبِ نظر تواند بود که نه از متون کالسيک بل از زبـان محـاورة هـر
روزينة مردم گرفته شده است. به سخن ديگر آن را در کتاب کوچه ميتوان خواند، درست بگـويم تـا
کوچـکتـرين خانـههـا در تنـگتـرين پـس سي ـ چهل سال پيش ميتوانستي خوانـد. اکنـون کـه
کوچههاي باريکترين کوچهها در پرت افتادهترين دهکـورههـا بـه تسـخير تلويزيـون (و مـاهواره) و

کامپيوتر (و اينترنت) درآمده اوضاع ديگر و به کلي زير و زبر شده است.  
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در تابستان سال يکهزار و سيصد و پنجاه و دوي هجري شمسي بـه عضـويت در هيئـت علمـي
دانشگاه مشهد ـ که چند سال بعد نامش به دانشگاه فردوسي متبدل شد ـ در آمـدم. (پذيرفتـه شـدم.

چون از ميدان امتحان و مسابقهاي پيروز بيرون آمدم که داور اصلي آن مرحوم استاد سيد جاللالدين 
آشتياني قدس سره العزيز بود. بختم بلنـد بـود کـه دوسـت ديـرين و اسـتاد گرانمايـهام آقـاي دکتـر
غالمحسين ابراهيمي ديناني يک سال پيشتر از من از همان راه رفته و باشـندة مشـهد شـده بـود).
پيش از آن چند سالي بود که در تهران مستأجر نيک مردي بود يزدي و زردشتي. آن خدابيامرز پـاييز

همان سال با يک تير دو نشان زد. زيارت حرم مطهر رضوي را به مشهد آمد و بر من منت نهاد تمام 
هفتهاي را که در مشهد مقام کرد، ميهمان من شد. در طي آن هفته ميديدم کسي که در تهران گـاه
صبحها صداي اوستا خوانياش به گوشم ميخورد، با ارادت و اخالص يک شيعة راسـتين بـه زيـارت
واژه  علي بن موسي الرضا عليه السالم ميرود و از آستان مقدسش همت ميخواهـد. کـاربرد درسـت
«باشنده» را از همين زائر حضرت رضا آموختم. انگار باورش نميآمد که به راستي از تهران دل کنـده

باشم، از من ميپرسيد: «تو باشندة مشهدي؟».  
از استنباطِ نادرست آقاي دکتر نوالي از بيت موالنا حيرتآورتر تفسير ايشـان اسـت از تفکـر هيـدگر.

ترجمـه  ترجمة انتشار يافتة ايشان تا انتهاي همين بخش را شـامل مـيشـود ـ عنوان بخش اول را ـ که
کردهاند به: «تفسير دازاين (هستي ـ آنجايي) با زمانمندي و تصريح زمان به عنوان افق استعاليي سؤال 
زمان، نه از «موجود» (يـا و وجود از هستي». از همين ترجمة ايشان هم آشکار است که هيدگر در همين
«باشنده» به تعبير ايشان) بل از موجودي که «دازين» مينامدش (که به «هسـتي ـ آنجـايي» ترجمـه 
جملـه تمـام کـردهانـد کـه: کردهاند) «راهي به هستي ميخواهد پيدا کند.» با اين همه حاشيه را با ايـن

«هيدگر همواره از همين باشنده يا موجود راهي به هستي آن باشنده ميخواهد پيدا کند.»
  ***

کامِ مراد؛ که بر نيامد از يک ترجمه، گفتم مگر به يکي ديگـر شـيرين کـنم. از آن پـيشتـر کـه
نفـر پـانزده ـ شـانزده چشمم به جمالِ ترجمهاي آقاي جمادي روشن شود، به گوشم رسيده بـود کـه
ترجمـه چنـان درآيـد کـه از روي دَ آيا کز آن ميان دو ـ سه dرا در دست ترجمه دارند. بو زمان و وجود
حق انصاف توان داد که ميان اصل آلماني اين کتاب و ترجمههاي فارسي آن، همان نسبت است کـه
ترجمـههـايِ فارسـي ايـن کتـاب؟ ميان اصلِ فرانسوي شازده کوچولويِ آنتوان دو سن تگزوپـري و
چشمم آب نميخورد. چرا که نه آلماني فرانسوي اسـت و نـه ايـن کتـاب از دسـت آن کتـاب اسـت.
ميان بسته باشند که کارشان را از کارهـايِ زمان و وجود وانگهي گمان نميرود که کساني به ترجمة
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استادان بزرگ همچون زنده يادان محمد قاضي و احمد شاملو و استاد ابوالحسن نجفي قيـاس بتـوان
گرفت. به نزديکِ من ترجمة محمد قاضي از دن کيشوت مصداقي واقعي و نموداري راستين اسـت از
چنـان کـه هم سنگيِ دو شاهکار: اصلِ متن و ترجمة آن. ترجمة شاملو نيز از دِن آرام چنـين اسـت،

Sein und Zeit و  ترجمة استاد ابوالحسن نجفي از خانوادة تيبو نيـز. در مـوردِ امکـان هـم سـنگي
ترجمهاي از آن به فارسي چه ميتوان گفت؟ کدام امکان؟ ذاتي؟ يا وقوعي؟ پيداست که آنچه محـلِ
نزاع ميتواند بود، امکان وقوعي است. در امکـان ذاتـي بحـث و خـالف نيسـت. بـه امکـان وقـوعي
ترجمهاي از اين کتاب به فارسي ظاهراً طمع نميتوان بست. من دسـت مترجمـي را مـيبوسـم کـه
ترجمـه آقـاي جمـادي را از ترجمهاش از غلطهايِ فاحش و خطاهاي حيرتآور ماالمـال نباشـد. تـا

پوشش پالستيکي ضخيم و محکمي که ناشر به دورش بسته درنياورده بودم، از رضايتبخشيِ ترجمه 
نوميد نبودم. پوششِ کتاب حجابِ جلدِ اعال و کاغذِ مرغوب و قيمت نامناسب2 اما متناسب بـا چـاپ و
جلد و کاغذ و بازار عرضه و تقاضاي کتاب ـ نميشد. در تضاعيف مقدمه مفصـل و ممتعـي کـه چنـد
سال پيش همين مترجم بر ترجمهاش (1381) از هايدگر و سياست (نوشـته ميگـل بيتسـگي) نوشـته
بود، اسم کتاب را همه جا (از جمله در پشت جلد) وجود [نه هستي] و زمان ديده بـودم. از نکتـههـاي 
«... در انتخـاب معـادلهـا درستي و ظريفي که در همان مقدمه به آن اشاره کردهاند، آن اسـت کـه:
عربـي بـه مراتـب اصراري بر پارسيبودن واژهها نبوده است. زيرا در بسياري از موارد قابليت کلمـات
باالتر و حتي نتيجه نيز براي فارسيزبانان مأنوستر است. ثانياً اين معادلها از نظر متـرجم بـه هـيچ 
وجه قطعي و بيچون و چرا نيست. به عنوان مثال: مترجم بر ايـن امـر واقـف اسـت کـه بسـياري از
 αιειν être (فرانسـوي) و مترجمان Sein (آلماني) يا Being (انگليسي به معناي اسـم مصـدري) و
 Existenz (يوناني) يا با حروف التيني einai را به هستي و existence (انگليسـي و فرانسـوي) و
(آلماني) و υπαρειν (يوناني) يا به حروف التيني huparkhein و يا به حـروف فارسـي هوپـارخين
[و  (يوناني) را به وجود ترجمه کردهاند. چه بسا توجيهات و توضيحات اين اساتيد درست و بجـا باشـد
به دليلي که آقاي جمادي، درست و بجا، آوردهاند و با توجه به شواهدي که به عنوان مثال در حاشـية 
صفحه بعد نقل کردهاند اصالً درست و بجا نيست]، اما من از سنت فالسفة اسالمي که اغلب ايرانـي
بودهاند، پيروي کرده [بارکاهللا، احسنت] و وجود و هستي را به تقريب معـادل گرفتـهام و بـه همـين
ترتيب گاه در برابر Seiend (آلماني) يا being (انگليسي) به جاي کلمات نامأنوسي چون هسـتنده و

هستومند کلمة «موجود را قرار دادهام» (د بيتسگي، 11) [تأکيدها و معترضهها همه از ماست].  
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درست فرمودهاند که در آثار بزرگاني همچون ابنسينا، شيخ محمود شبسـتري، نظـامي، سـعدي، 
مولوي و حافظ (و زبان محاورة مردم فارسي زبان) ميان «وجود و هستي» (همچنان که ميان «عـدم 
و نيستي») فرق و امتيازي تشخيص نميتوان داد و هـيچ کـدام را مفيـد معنـايي قريـب بـه معنـاي
Existenz در عرف و اصطالح کيير کگورد و هيدگر نميتوان گرفت و بدين ترتيب مـينمايـد کـه

نباشـد، جـز ايـن مـوجبي ترجيح «هستي» بر «وجود» در ترجمة لفظ آلماني Sein اگـر بـال مـرجح
عربـي نميتواند داشت که ما فارسي زبانان تا دليلي مقنع نداشته باشيم، بايد واژه فارسـي را بـر لفـظ
مترادف المعني برتري دهيم. نميدانم آيا بدين دليل بوده است که آقاي جمادي «هستي و زمـان» را 
اختيار کردهاند يا از روي دموکرات منشي نخواستهاند بيموجبي معقـول بـا رأي و يـا زمان و وجود بر

سليقة اکثر قلم بدستان از در مخالفت درآيند. البته در مقدمه مترجم (ص 50) فاش گفتهاند (و، ظاهراً، 
نه همان از اين گفته که از تمامت ترجمه خود دلشادند)» در واقع، من در کارِ معادلگذاري بـراي هـر
واژههـا واژه حسابي جداگانه باز کردهام و تنها دليل را هم در اين کار، خود متن و معناي درون متنـي
«موجـود» «هسـتنده» و بـه جـاي بوده است. به همين دليل به جاي «وجود» «هستي» و به جـاي
«انتيک»، «هستومندي» و به جاي «انتولوژيک»، «هستي شناختي» يا «هستي شناسانه» را نهادهام. 
کوشيدهام به متن گوش بسپرم و با متن حرف بزنم تا متن نيز به من پاسـخ دهـد. بـه بيـاني ديگـر،
گوش خود را بدهکار بيرون از متن نکردهام. در مواردي که معادلهـاي قـبالً وضـع شـده را بـه کـار
نيسـتم کـه بردهام، اين کار تنها از آن رو بوده که متن آن را تأييد کرده است. با اين همـه، مطمـئن
کامالً موفق و بري از خطا بوده باشم. ترجمة عاري از خطا و کامل اگـر نگـوييم محـال، بسـي نـادر

است.»  
بـدون انـدک «اطمينـانم بـه کـامال (= ً نگفتم به ترجمة خود دلشادند؟ «مطمئن نيستم» يعنـي:
بـه درسـتيِ صـد در صـدِ تقريب و مسامحه) موفق و بري از خطا بودنم «نه چندان است کـه يقيـنم
ترجمهام همچون يقينِ دکارت به "cogito ergo sum" ش (= ميانديشم پس هستمش) حتي بـه
فرضِ وجودِ يک "malum magnum" (= شر [يا شيطان] بـزرگ) نيـز خـالي از خلـل باشـد. اگـر
«ترجمة عاري از خطا و کامل» ـ حتي وقتي که پاي ترجمه متون رياضي به ميـان مـيآيـد ـ النـادر

کالمعدوم نبود، چه بسا ادعا ميکردند که بر قلمِ ترجمهشان هيچ خطايي نرفته است.  
کاش به همان راحتي که آقاي جمادي به يک متن آلماني «گوش ميسپارند» و با متن «حرف» 
ميزنند و از آن «پاسخ» ميگيرند، من ميتوانستم با نوشته و ترجمه فارسيِ ايشـان سـخن بگـويم و
بپرسم چگونه متن آلماني به ايشان، به زبان فارسي، پاسخ داده است که به جاي «وجود» «هسـتي» 
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بايد گفت و به جاي «موجود» هستنده «چه طور تا وقتي که به گفتههاي نظـامي و مولـوي و حـافظ
«مـأنوستـر» از واژه  وقعي مينهادند» «وجود» را که لفظي عربي است، دستکم در بحـث فلسـفي
پارسيِ «هستي» ميپنداشتند و «هستنده» و «هستومند» را «نامأنوس» مـيانگاشـتند، اکنـون، کـه
ديگر «گوششان را بدهکار بيرون از متن نميکنند» از متن آلماني کاربردِ به جايِ واژههاي فارسـي را

ياد گرفتهاند.  
ببينيم گوششان تا کجا به گفته خودشان «بدهکار» (و به تعبير مولوي «مشـتري» ) زبـان مـتن

است. متنِ نيم نوشته نامش "Sein und Zeit" است. Sein" Zeit und" نام بخشي است نانوشته 
از متن ـ بخشي کز آن جز نام از متن نميتوان شنيد. قلم متن چـون بـدين بخـش رسـيده بـر خـود

شکافته است. از متن ميتوان شنيد که Sein را به Zeit و Zeit را به Sein تعلقي هست. زبان متن 
اين تعقل را با حرف عطف "und" به جلوه ميآورد. آلماني زباني که فارسي نداند ـ حتـي اگـر خـود

هيدگر يا هيدگرتر از هيدگر هم باشد ـ نميداند که به فارسي به جاي "und" ميگويند» و به جـاي 
"Zeit" ميگويند «زمان». اما به جايِ "Sein" هم «هستي» ميگويند و هم «وجود». براي آن که 

يکي از اين دو تعبير را بر يکي ديگر اختيار کنيم، بايد از متن بپرسيم که چه نسبت است Sein را بـه
زمان (فرض و بنا بر آن بگذاريم که در ترجمه "Zeit" به «زمان» جاي شک و شبهه نيست). بيـان
حقيقتِ اين ربط و نسبت اگر در حوصلة زبان Sein und Zeit ميبود کتاب ناتمام نميماند. اگـر بـه
پيش درآمدِ متن گوش بسپاريم، ميشنويم که فرود ميآيد به اين گوشه که زمان «افقِ هر نحـوي از
» Sein است. بدين معني که آنچه هر کس از Sein فهم ميکند، مبتني است بر معنـاي انحاي فهمِ
 Sein زمان نزدِ آن کس. پس اين نکته را ميتوانيم مسلم و ختم شده بگيريم که به نزديـک هيـدگر
واژه  را به زمان تعلقي (تعلق ما يي) هست. اين تعلق يا ربط و نسبت به زمـان، چنـان کـه هسـت، از
«هستي» به ديد نميآيد. چرا که «هست» و «هستي» ربط و نسبت به زمان حال يا اکنـون را افـاده
ميکند، اما به گذشته و آينده را نه. اين نکته را از متنِ آلمـاني نمـيتـوان آموخـت، از زبـان فارسـي
«... هسـت» (يـا ... هنـوز ميتوان که در آن «... بود» به گذشته (که ديگر نيست) تعلـق مـيگيـرد،
«هسـت»  هست) به اکنون و «... خواهد بود» به آينده (که هنوز نيست). در فارسي مقابلِ (، نقـيضِ)
«نيست» است و مقابل «هستي» «نيستي». اگر قبول داريم که لسانالغيب فارسـي شـاعري بـزرگ

است که به نام حافظ ميشناسيمش. از او به گوشِ هوش نخست اين بيت را بشنويم که:  
هست خاکــي که به آبي نخرد طـوفان را   نوح يار مردان خدا باش که در کشتي

سپس تمامت غزلها را با اين مطلعها:  
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حقةd مهر بدان مهر و نشــان است که بــود   بود که گوهر مخزن اسرار همان است
ســر ما خـاک ره پيــر مغـان خواهــد بـود   بود تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد
در غنچهاي که هنوز و صدت عندليب هست   هست روي تو کس نديد و هزارت رقيب

در رهگذر کيست که دامــي زبــال نيست   کس نيست که افتادهاي آن زلف دو تا نيست
منت خاک درت بر بصري نيست که نيست   روشـــن از پـــرتــو رويــت نظري نيســت
سر مرا بجــز اين در حوالـه گــاهي نيست   جز آســـتان تــوام در جهان پنـــاهي نيست

اکنـون (دونِ  تأئيدِ نظر و مريد يقين و اطمينانِ خاطر را به تعلقِ معنايِ واژة هست (و هستي) بـه
برهههايِ گذشته و آيندة زمان)، به جا نشستنِ لفظ تواند بود در رديفِ غزلِ معروفِ سعدي به مطلعِ:  

يا شب و روز به جز فکرِ تو ام کاري هست   مشنو اي دوست که بعد از تو مرا يار هست
علي الخصوص در اين بيت که:  

که نه من مستم و در دور تو هشياري هست   همه را هست همين داغِ محبت که مراست
همچنان که در اين بيت از ديباچة گلستانِ هميشه خوشش:  

بگو، اي برادر، به لطف و خوشي   هست کنونت که امکانِ گفتار
به حکمِ ضرورت زبان در کشي   رسد که فردا چو پيکِ اجل در

اگر فارسي زباني در بند فصاحت نباشد و بخواهد الفاظ «موجود» و «وجود» را به جاي واژههـايي
به کار ببرد که زير آنها خط کشيديم، ميتواند بگويد: «موجود است يا وجـود دارد»، «موجـود بـود يـا

وجود داشت» و «موجود خواهد شد يا وجود خواهد داشت.»  
سخن کوتاه، «حسابي» که براي واژهها آقاي جمادي بازکردهاند، غير از «حساب» من اسـت. بـه

زمان. حاال حسابِ کدام خانه بـه حسـابِ  و هستي ميگويم نه زمان و وجود اين حساب است که من
بازار راست آيد يا نيايد داورياش با حسابرسان است، نه با صاحبانِ حساب.  

کتاب را که باز کردم نخستين جملهاي که به نظرم پرسش برانگيز آمد، تقديم نامه بود کـه عينـاً
چنين است:  

«پيشکش به همدوش درد نيوشم دکتر علي جمادي که   
غربت سرد سيسالة آلمان هرگز غباري بر عطوفت انسانياش  

ننشانده است.  
«س.ج.»  
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پيداست که «س.ج.» مخفف «سياوش جمادي» است. اما از «سيم جيم» کردن «سؤال کردن و 
جواب خواستن» نيز ميتوان خواست. رغبت به آذين بستن کالم به صنايع لفظي يـا سـعي در آوردنِ
واژههايي خوش آهنگ و گوش نواز به دنبالِ هم، اگر ميسر شود، به شرط آن که معنا را تمام برسـاند
و به آن کمترين زياني نرساند، نه تنها عيبي ندارد، بل سخن را تا بدانجا باال ميبرد کـه گوينـده يـا 

نويسندهاش ميتواند از زبان ظهير فاريابي مدعي شود که:  
چون نسيمــــي که آيـد از گلــزار   سخنم خود معرف هنــــر است

اما زينهار که از ياد رود:  
سخن ملکي است سعدي را مسلم.   نه هر کس حق تواند گفت گستاخ

وجود و زمان چشم دارم که در اختيار و احيانـاً زمان و وجودِ فضولي نميکنم، ولي چون از مترجم
ابداعِ تعبيراتي به غايت گويا و رسا هرگونه دقتِ ممکن را از هر وجه محتمّل به کار ببرد، «سين جيم 
کردن» با «س.ج» را ميپرسم: لفظِ «همدوش» را به چه معنايي گرفتـهانـد؟ از لغـتنامـه پرسـيدم.
پاسخ داد: «صفتي است مرکي در معناي «کفو، هم تراز، برابر در مقام. (يادداشت مؤلف). II دو تن را 

گويند که همراه و دوش به دوش در راهي يا در پي کاري روند.  
آيا آقاي دکتر علي جمادي (که شايد برادر يا پسرعموي آقاي سياوش جمادي باشند و سي سـال
است که باشندة آلماناند و با ظن قوي طبيبي مسيحا دم و مشفقاند و شايد به همين مناسبت ايشان 
را «درد نيوش» خواندهاند و ...) بدين معني «همدوش» آقاي جمادياند که دوش به دوش ايشان بـار
را بر دوش گرفتهاند؟ اگر چنين باشد، ببايد گفـت کـه حقشـان بـا صـرفِ ايـن زمان و هستي ترجمة

پيشکشيِ همراه با عطوفت انساني گزارده نشده است.  
سخن که بدين جا رسيد، يادم آمد که استاد فقيد مرحوم دکتر اميرحسن يزدگردي «همدوش» را 
با استادي و مهارتي شگرف در عبارتي به کار برده که همچون هر عبارت که بر زبانش ميرفت يـا از

قلمش ميتراويد، نموداري است راستين و مثلي است اعال از »همدوشي لفظ و معنـا». و ايـن اسـت  
آن عبارت:  

«از اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري، تقريباً همدوش با نثر ساده و بيتکلفي که دنبالة 
نثر دوره ساماني و غزنوي بود، شيوهاي در نثر فارسي به وجود آمد که به تدريج آن را از صورت سـاده
و روان و مرسل و دور از تکلّفات و پيرايههاي لفظـي و آرايـشهـاي صـوري دور سـاخت و در طـي

قرنهاي ششم و هفت تقريباً جاي آن را بگرفت.» (يزدگردي، يک).  
  ***
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خوانـده باشـم) آقاي جمادي (البته به حدس و استنباطِ من که شايد از سخنانِ ايشان نقشِ غلـط
شايد از نقش غلطي که از سخنانِ هيدگر در بابِ ترجمه خواندهآند، ظاهراً، نقش بستهاند کـه حسـابي
«بهيدگرند» ـ بدين معنا که با زبانِ آلماني آن کنند که هيدگر با يوناني کرده است و با فارسي آن که 
وي با آلماني. خود از اين روست که بر صدرِ مبحثي که زيرِ عنوانِ «درباره اهميت هستي و زمان» در 
از  «مقدمة مترجم» (ص 13) گشودهاند، ترجمهاي نشاندهاند (با ارجاع و استنادي درست در پانوشـت)

يک عبارتِ هيدگر. و اين است آن:  
«دشواري ترجمه هرگز صرفاً مشکلي تکنيکي نيست، بل به نسبت آدمي با ريشهگشـايي واژه بـه

شأن زبان مربوط است.»  
در همين «مقدمة مترجم» زير عنوانِ (نکاتي درباره خـوانش مـتن و پـژوهش و کـاوش در آن» 
(ص 29) نوشتهاند «در حضور متن فارسي ... بهتر ديدم ... بر اين نمـط روم کـه در حـين خـوانش و
وهلـة نخسـت خـود مـن ترجمة اثر بکوشم تا خود را به جاي خواننـده بگـذارم ـ خواننـدهاي کـه در

بودهامـ». خواننده اگر خود ايشان باشند، کافي است فقط «ف» را بشنوند تا فـيالفـور بـه «فرحـزاد» 
برسند. اما اگر خواننده خنگي باشد چون راقم اين سطور که اوالً خـود را بـه جـاي هـيچکـس ديگـر
"Jemeinigkeit" (بـه گفتـه هيـدگر نميتواند بگذارد و ثانياً وصف ممتاز «دازين Dasein» را بـه
ترجمة آقاي جمادي «هماره از آنِ مني») ميداند تا به اصـل مـتن آلمـاني (و عجـب دارد از متـرجمِ
فارسي که ترجمه خود را «متن» ميخواند مراجعه نکند، از ترجمه چيزي در نمييابد. در اصلِ متن در 
انتهايِ بخش a معترضهاي به طولِ پنج صفحه (پس از چند سطر که بعداً بايد بـه آن بپـردازيم) بـه
عنوان خالصه و حاصل کالم اين بند کوتاه آمده است (و آقاي جمـادي بخشـي از همـين بنـد را بـه

صورتي که ديديم و من از آن چيزي در نيافتم، ترجمه کردهاند):  
Diese Zwischenbemerkung über das Wesen des Ubersetzens möchte 

daran ernnern, daβ die Schwierigkeit einer Übersetzung niemals bloβ eine 
technische ist, sondern daβ sie das Verhältnis des Menschen zum Wesen des 
Wortes und zur Würde der Sprache angeht. Sage mir, was du vom 
Übersetzen hältst, und ich sage dir, wer du bist. 

اگر آقايِ جمادي موافق باشند که "Zwischenbemerkung" را به معترضه» گزاره (= تفسير 
و ترجمه) کنيم و آخرين جمله را نديده بگيريم، شايد بتوانيم عبارت را، از زبان ايشان، بـدين صـورت

ترجمـه  کاملتر کنيم: «اين معترضه دربارة ريشهگشايي ترجمه ميخواهد يـادآور شـود کـه دشـواريِ
هرگز صرفاً مشکلي تکنيکي نيست، بل به نسبت آدمي با ريشهگشايي واژه و بـه شـأن زبـان مربـوط
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است». خواننده اگر خود آقاي جمادي نباشد و از فراستي «همدوش» فراستِ ايشان برخوردار نباشـد، 
آلمـاني گمان نميرود مقصود هيدگر را از «مشکل تکنيکـي» دريابـد، مگـر آن کـه بـه اصـل مـتن
دسترس داشته باشد و آن را از چند صفحه پيشتر بتواند بخواند و فهم کند. پس آشکارا ميشـود کـه
مـتنِ ترجمههايي هست که به راستي فقط براي کساني مفيدِ معانيِ محصل است که خود ميتواننـد
اصلي را بخوانند. اگر چنين کساني از چنان ترجمههايي بينياز باشند و غير از ايشان هم کسـي از آن

ترجمهها طرفي برنبندد، جايِ پرسش است که «چنين ترجمهها به چه کار آيد؟».  
پيداست که اين «مشکل تکنيکي» را نه از مهندس (يا هر مهندس) باز مـيتـوان پرسـيد، نـه از
کـه مشـکل بـدين معنـا «دانشمند مجلس». پاسخي که متن در صفحات پيشين ميآرايد، آن اسـت
که معانيِ آنها را از لغتنامـههـا بايـد «تکنيکي» است که ناظر است به معاني نامعلومِ الفاظ ـ الفاظي
پرسيد. جالبِ نظر آن در هيچ لغتنامهاي نيامده است که تکنيک يعني لغتنامه. اما به زعمِ راقم ايـن
خاصـه وقتـي کـه از زبـانهـايِ  سطور وصفِ اين مشکل به «تکنيکي» وصفي است به غايت بليغ ـ
باستاني (همچون يوناني و التيني) يا از زباني همچون زبان عربي جستن معنـاي متناسـب بـا سـياق
ميسـور سخن مراد باشد. چرا که جستن معانيِ الفـاظ در قـواميسِ يونـاني و التينـي و عربـي اغلـب
نميافتد، مگر آن که جويندة «تکنيک» جستجو را فراگرفتـه باشـد کـه ايـن خـود منـوط اسـت بـه
آگاهيهاي الزم از قواعد صرف و نحو آن زبانها و ممارست کـافي در بـه کـار بسـتنِ قواعـد آقـاي
جمادي به ازاي "das Wesen des Wortes" نهادهاند «ريشهگشايي واژه». در فرهنـگ آلمـاني ـ
 (2 فارسي تدوين استاد فرامرز بهزاد در معناي واژة "das Wort" آمده است: 1) لغت، کلمـه، واژه ...
کلمه، حرف، گفته، سخن، صحبت، گفتار، کالم. البته محلِ نزاع ميتواند بـود کـه در عبـارت هيـدگر
«سـخن، گفتـار، "Wort das" بر کدام معنا راستتر ميافتد (و من برخالف آقـاي جمـادي معنـايِ

 "der Dichtung Wort" کالم» را درستتر ميدانم؛ چرا که در تضاعيف کتاب هيـدگر پيوسـته از
حيـرتم از سخن ميرود که آن را بايد به «سخن شعر» ترجمه کرد، نه «واژة شعر»). امـا در تنگنـايِ
» ريشهگشايي «به ازاء» "Wesen das". البته آقاي جمادي جز «خود مـتن و معنـاي درون «نهادنِ
متني واژهها» هيچ «دليلِ راهي» را به رسميت نميشناساند. تا آنجا که به حـظّ و بهـره خودشـان از
متن مربوط ميشود، خود دانند و متن. ولي اگر ايشان را هواست که به خوانندهاي چون من راهي بـه
در توقـع اسـت. در درون متن بنمايند و از اين رهگذر به او نيز بهرهاي برسانند، از ايشان دليلي مقنـع

اين جا بيمناسبت نميدانم که من هم به دو دليل راهِ خود اشاره کنم:  
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و ترکيبـاتِ آن   DUDEN) کـه در آنهـا ذيـل ايـن لفـظ يکي فرهنگهايِ معتمَدِ آلماني (مثـلِ
هيچ سرنخي به دست نميتوانم آورد که از آن به درستيِ ترجمه "Wesen" به «ريشـهگشـايي» راه 

بتوانم برد.  
ديگر حاشية خود هيدگر در هامشِ Vom Wesen der Wahrheit (نخستين طبع ايـن رسـاله

به سال 1943 روي داده است. خطابه مبناي رساله 1930 ايراد شده است.) حواشي در ص 177 مجلد 
Gesamtausgabe 9 آمده است:   

Wesen: 1. quidditas – қоνóν 
2. Ermöglichung – Bedingung der Möglichung  
3. Grund der Ermöglichung 

"quidditas" (کـه ميبينيم که هيدگر لفظِ "Wesen" را 1. بـه ازاي آنچـه بـدان در التينـي
 "қоινóν" ترجمة تحتِ لفظ «ماهيت» است) ميگويند، به کار ميبرد و آن را معـادل مـيگيـرد بـا
يوناني (= مشترک، صادق بر مصاديق بسيار) و 2. از آن شرط امکان يا ممکنسازي را مراد ميکند و 

3. جهت يا بنيادِ ممکنکننده را ميخواهد.  
ايـن نکته ديگر آن که آخرين جمله عبارت را آقاي جمادي ترجمه نکردهاند. حال آن که از قضـا
جمله بيشتر از جمله ترجمه شده در خور آن مينمايد که در «مقدمة مترجم» سرلوحه شود. «بـه مـن
بگو چه تلقي از ترجمهکردن داري، و من به تو ميگويم که کيستي». هيدگر خود در همـان معترضـه
به صراحت و با فصاحت و بالغتي درخورِ توجه گفته است که از ترجمه چه تلقي دارد. آقـاي جمـادي
از آن معترضه شکسته ـ بسته جملهاي را چنان ترجمه کردهاند که توجيه کنندة شيوهاي تواند شد که 
هيـدگر را چنـان در پيش گرفتهاند. امـا صـحنه تـکگـوييِ (مونولـوگ) ِ زمان و وجود خود در ترجمة
مـيکوشـم کارگرداني نکردهاند که سخنِ وي خوب شنيده بشود. من، به قدرِ وسع و فراخوري مقـام،

کژخوانيِ مترجم را آشکارا کنم.  
معترضه هيدگر ناظر است به ترجمة خود وي از سطرِ اولِ معـروفتـرين سـرودِ هـم سـرايان در
ليَ سائر نـزدِ فرهيختگـانِ يونـاني دانِ آلمـاني ـ آنتيگونة سوفوکل. از ياد نبريم که اين سطر چون مثَ
است. کساني که اصل يوناني آن را از بـر دارنـد کساني که رويِ سخنِ هيدگر با آنان است ـ زبان زد
کم نيستند. چه بسا که چنين کساني از ترجمه هيدگر يکّه بخورند. هيدگر ـ چنان کـه گـويي از يکـهّ

خوران در ميخواهد که حوصله و تأمل داشته باشند و شتابزده حکم نکنند که ترجمـهاش از سـخنِ
زبان زدِ سوفوکل «من در آوردي» است ـ به حکمِ ضرورت و به مقتضايِ مقام ـ معترضهاي ميآورد. 

سخن سوفوکل و ترجمه هيدگر از آن، به ترتيب، چنين است:  
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πολλα τα δεινά қоύδέν αіνθρώпоυ δεІνότερον пέλε.  
Vielfältig das Unheimliche, nichts doch 
Über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt. 

اين هم ترجمهاي (البته سرِ دستي) به فارسي از من:  
بسا سهمناکا [که هست]، سر بر انسان سهمناکتر هيچ [نيست]!  

اگر خوانندگاني که با زبانهاي يوناني و آلماني آشنايي دارند سخن سوفوکل و ترجمه هيدگر را از 
آن لفظ به لفظ با يکديگر برابر نهند، به اغلب احتمال، همچون من، تصديق خواهد کرد که ترجمه به 
غايت تحت اللفظي است. (همچنين است ترجمه هيدگر از تمثيلِ معروف مغاره در ابتداي کتاب هفتمِ 
پوليتيايِ افالطون. ببينيد؛ به ازاي Unverborgenheit" "aletheia, α'ληθεια" (=ناپوشيدگي) و 
نه "Wahrheit" (حقيقت) گفتن تحت اللفظي است و «برسريdarüber hinaus=) «3 همـراه بـا

تفسيري بسيار روشنگر).  
معترضة هيدگر پس از انگشت نهادن بر کلمه اصلي و تعيينکننده  δεινόν, τα δεινά , τo و 
مسـبوق اسـت بـه ترجمـهاي المحالـه ترجمG آن به "das Unheimliche" و تذکارِ اين که هـر
«فيلولـوگهـايي» آن را  مـيخوردنـد و تفسيري، چون ميداند که نکتـه دانـاني از ترجمـهاش يکـهّ
ترجمـهاي  «نادرست = falsch» ميانگارند، الزم ميبيند روشن سازد بر مبناي چه تفسـيري چنـين

پيش مينهد.  
از اين روست که نخست (در بخشِ a) مالحظاتي ميآورد در باب ترجمه و سپس در مورد ترجمة 
"τό δεινόν" (در بخشِ b) آنچه گفتني مينمايد، ميگويد. اگر من نيز بخواهم در اين بـاب هرچـه

گفتني دارم بگويم و، به مناسبت، برداشتهاي آقاي جمادي را با محکِ نقد آشنا سازم، به تطويلي در 
ميافتم که از الزمهاش انديشناکم: «اطناب ممل.»  

"τό  به «ريشهگشايي» (که کارِ آقاي جمادي است) و ترجمة "Wesen" تا تفاوتِ ميانِ ترجمه
يـک "δεινόν به "das Unheimliche" (که کار هيدگر است) نمودهايد، همين بـس کـه ببينـيم
فرهنگ معتبرِ يوناني ـ آلماني ذيلِ "τό δεινόν" چه آورده است و يـک فرهنـگِ معتمَـدِ آلمـاني ـ

نتوانسـتم بيـابم و،  فارسي ذيلِ "unheimlich" چه. («ريشهگشايي» را جز در ترجمة حاضـر جـايي
Griechisch und – deutsches  در   (. ظاهراً، جز حدس و ذوق و استحسانِ مترجم مبنـايي نـدارد
und deutsch-griechisches Hand- und Schulwörterbuch von Dr Hermann 

 3 Menge که از انتشار Langenscheidt است، چنين آمده است: [توضيحاً عرض کـنم کـه عـدد
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  [4ον و خنثــي بــه α خــتم مــيشــود، مؤنــث بــه ος پــس از کلمــه نشــان آن اســت کــه مــذکر بــه
 δειόςз…ehrwürdig…furchtbar…

schrecklich…außerordendlich… gewaltig …tüchtig…geschickt…unerört 

و در فرهنگ آلماني ـ فارسي تدوين فرامرز بهزاد چنين:  
  unheimlich :ترسناک، ترسآور، وحشتناک، دلهرآور... عجيب، بيحساب

  ***
«در حين خوانش و ترجمة اثر» کوشيدهاند «تا خود را به جـاي خواننـده (و در آقاي جمادي ـ که
«در  راهگشـا» تشـخيص دادهانـد «آنچه را در فهم بهتر کـالم هايـدگر واقع به جاي خود) بگذارند ـ
پانوشت توضيح» دادهاند (ص 29). با در پيش گرفتن اين شيوة پسنديده و بخردانه از طول و تفصـيل
«مقدمة مترجم» کم کردهاند. با اين وصف مقدمه (از ص 13 لغايت 53) مشتمل است بر الف) درباره 
و مسئله ترجمه به نزد هايـدگر زمان و هستي (از ص 13) ب) چگونگي ترجمة زمان و هستي اهميت

(از ص 21) و ج) نکاتي درباره خوانش متن و پژوهش و کاوش در آن (از ص 29).  
در سراسر مقدمه (همچنان که در سراسر ترجمه) کمتر عبارتي ديدم که چون و چراناپذير بنمايـد.

نمونه را، ذيالً، به سه ـ چهار مورد که بيشتر جالبِ بحث مينمايد، گذرا اشاراتي ميکنم:  
«هايدگر در ايران فيلسوفي نام آشناست، اما آيا فلسفة او نيز همسنگ نام و آوازهاش شناخته شده 
است؟ مشکل ميتوان گفت آري. کمينه دليل آن غياب ترجمهاي فارسي از شـاهکارِ ايـن فيلسـوف،

هستي و زمان، بوده است.» (ص 13).  
اگر (خدا نکرده) ويرايشِ ادبيِ کتاب با من بود، پيشنهاد ميکردم نخستين جملـه بـه يکـي از دو

صورتِ زير (هر کدام که نويسنده بهتر بپسندد) اصالح شود:  
1ـ در ايران هيدگر به نام آشناست، به حقيقت (يعني از روي يا به حسبِ فلسفه يا تفکرش) ناآشنا 

يا ناشناخته يا غريب يا بيگانه ... (اين 1 خود شد 8 تا).  
2ـ در ايران گرچه بسيارند کساني که هيِ هيدگر ـ هيدگر ميگويند، آنان که به فلسـفه وي پـي

برده باشند، بسيار کماند (اين جمله را نيز ميتوان به چند صورت درست ادا کرد).  
دليلِ پيشنهاد (يا پيشنهادهاي) من آن است که «نام آشنا» بـه قيـاسِ ترکيبـاتي همچـون «درد 
آشنا» و «آب آشنا» (برخالف پندارِ پارهاي روزنامهنگاران) مفيدِ معنايي قريب به معنايِ نـامي، نـامور،
نامآور، نامبردار ... نيست. «نام آشنا» کسي است که «از سرّ نامها غافل» نباشـد. هيـدگر در صـورتي
«نـام چـه يـا کـه؟»  «نام آشنا»ست که خودش (نه کساني که نامش را شنيدهاند) آشنا باشد بـا نـام.
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پرسشي است که پاسخ سربستهاش اين تواند بود که: «نام هرچه يا مرگ هرکه». موالنا در دفتر دوم 
مثنوي (بيتهاي 3680 تا 3686) داستاني گفته از چهار نام آشنا با نـامهـاي انگـور کـه کارشـان بـه

منازعت کشيده است.  
اما اگر از بد حادثه قرار بر آن افتاده بود که ويرايش علمي اثر با من باشد، ميکوشـيدم بـه گفتـه 
«هيـدگر در ايـران...   الـخ»  کـه نوشـتهانـد: آقاي جمادي با نوشته «حـرف بـزنم». چـون مـيديـدم
ميانديشيدم که اگر به جاي «هيدگر بگذاريم» غير هيدگر «(هرکس يا حتي هـر چيـز ديگـر بـه دل
خواه) و به جاي «در ايران» بگذاريم «در خارج از ايران» هر جا که باشد) آيا به سبکِ آقـايِ جمـادي
هنـر، شـعر، باز هم ميتوانستيم پرسيد: «... [راستي] اما آيا فلسفه، علم، اخالق، سياسـت، اقتصـاد ...
«آشـکارا مـيديـديم کـه موسيقي، تآتر يا سينمايِ او نيز همسنگ نام و آوازهاش شناخته شـده اسـت؟
ـ هميشه، ظاهراً، آسـان پرسشهايي از اين دست را ـ پرسشهايي همه چيز بپرس و هيچ چيز نپرس را

ميتوان در ميان آورد و آسان ميتوان، بيدرنگ، صريح و برنده پاسخي داد بگو مگو يا هيچ گو.  
بسماهللا، به جاي هيدگر، بگذاريم «ميرداماد» که از خودمان است. چشم بسته ميتوان گفـت کـه
«کيست در ايران (يا در تهران که خياباني بسيار معروف به نام «ميرداماد» داريم) که نام ميردامـاد را
نشنيده باشد؟» اما آيا تعداد کساني که القبسات را خوانده و فهم کرده باشند، به عدد انگشـتان دسـت

هست؟» «مشکل ميتوان گفت آري». «کمينه دليل آن» اين که:  
ميرداماد شنيدستم من .................................... حرفها زد که نفهميدم من.   

«هيـدگر و حاال به جاي «در ايران» بگذاريم «در ژاپن». عينِ پرسشِ آقاي جمـادي را در مـورد
ايران» در مورد «هيدگر و ژاپن» بپرسيم. من گمان نميکنم که در پاسخ آسان بتوانيم گفت »آري». 
«حضور» دست کم هفت ترجمه (بنا بر اطالع آقاي جمادي در وقت نگارش مقدمه کذايي، همانجـا)
در زبان ژاپني دليل آن نميشود که دست کم هفـت کـرور هيـدگرشـناس در رديـفِ زمان و وجود از
مأسوف عليه عاليجناب شوزو کوکي يا استاد تزوکا در ژاپن وجود دارند. «کمينه دليل» آن که نه هـر
«امـا کو ورقي خواند معاني دانست». جالبِ نظر در عبارت آقاي جمادي آن است که چون ميپرسـند
آيا ... شده است؟» و پاسخ ميدهند: «مشکل....»، بر درستي رأي خود استدالل ميکنند که: «کمينـه
دليل آن غياب ترجمهاي فارسي... بوده است.» از کي ديگر، به جرئت، ميتوان گفت: «آن شد کـه از
هيدگر ايرانيان نامي بدانند و بس، اکنون ديگـر فلسـفه اش نيـز همسـنگ نـام و آوازهاش در ايـران

شناخته شده است»؟ پاسخ مستفاد از استداللِ آقاي جمادي آن که: دقيقاً از اول آذر ماه 1385 (همان 
روزي که مقدمه مترجم به پايان رسيده است (ص 53)، يک سال پيش از انتشار کتاب، روزي که اين 
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جملهها به قلم مترجم آمده است). ترجمهاي که منتشر ناشده «شده است» را «بوده است» کند، بايـد
ديد پس از انتشار چه ميکند.  

در مقام بيان اهميت کتاب، نخستين نکتهاي که توجه خواننده را به آن جلب ميکنند، فضل تقدم 
ژاپنيهاست بر انگليسيها، فرانسويها و اسپانياييها. ژاپنيها، برحسب اطالعات آقاي جمادي، بيش 
هيدگر اهتمام دارند. مثالً انگليسي زبانان از اين کتاب تـاکنون زمان و وجود از ديگر ملتها به ترجمة
فقط دو ترجمه دارند، چينيها چهار تا دارند و ژاپنيها هفت تا. البته آمار و ارقام ناظر اسـت بـه وقـت
» ملتهاي نام بـرده بـه وجـود نگارش مقدمة مترجم. گرچه "up to date" نيست، هنوز «حقّة مهرِ
زمان «بر همان مهر و نشان است که بود». اما اگر «غياب ترجمهاي به فارسي از اين شاهکار «را تـا
همين چند ماه پيش با حضورِ هم اکنونِ دو (دروغ چرا؟ راستش يکي و نصفي) ترجمه در زبان فارسي 
در نظر بياوريم، ميبينيم که از انگليسيها و آمريکاييها (که هميشـه و همـه جـا دستشـان در يـک
کاسه است و به يک زبان حرف ميزنند) همين اآلن هم عقب نيستيم. سه نفر از آنان تا کنون بـه دو
ترجمه موفق شدهاند، دو نفر از ما به يکي و نصفي. بگذريم که يکي از مترجمان ما هر دو ترجمهشان 
را، من البدو الي الختم، بر رسيده و در هر دو به «اشتباهي حتي فاحش» برخورده است (جمادي، 51). 
گـوش بدين ترتيب جاي خوشوقتي است که هماکنون يک عقبافتادگي بزرگ را جبران کردهايـم و،
ترجمـة  شيطان کر، زودا که در اين زمينه از همه، حتي از ژاپنيها، پيش بيفتيم. اگر بتوانيم اقبـال بـه
را نشاني از پيشرفت، به طور کلي و در همه زمينهها به شمار بياوريم، ميتوانيم به خـود زمان و وجود

بباليم که، به کوري چشم دشمنان، پيشرفتهترين ملتِ عالم، از روي حقيقت، ماييم. مينمايد که روي 
به روي آوريِ مجدد اروپاييان به مابعدالطبيعـه مـيمانـد، چنـان کـه زمان و وجود آوريِ ما به ترجمة
وصف کرده و در آن گفته است که گرچه اين روزهـا زمان و وجود هيدگر در نخستين جملة § اول از
را بـه حسـاب پرسش از معناي وجود از يادها رفته است، زمانه ما روي آوري دوباره بـه مابعدالطبيعـه

پيشرفت ميگذارد.  
ــد و  ــدگي مــيکن ــت از ارتجــاع و عقــبمان ــه حکاي ــينه زدنِ ســنگِ مابعدالطبيع ــه س ظــاهراً ب
پريشانانديشيها و آشفتهگوييهاي هيدگريها نيز با تجددمآبيِ الزمه پيشرفت نسبتي ندارد. بـا ايـن
بنويسـد، هـم حـق زمـان و وجود وصف، به جهاتي که جاي تفصيلش نيست، هم هيدگر حق داشت
بـه رتبـهاي کـه زمـان و وجود مسلم ماست که در مسابقه جهاني داشتن ترجمههاي هرچه بيشتر از

سزاوارش هستيم، برسيم.  
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«سـالهـا بـا آن کشـمکش آقاي جمادي «پيش از آن که دست به کارِ ترجمه اين اثـر» شـوند
کرده» بودند (ص 22) و به مشکالت کارِ ترجمة اين اثر به خوبي واقف بودند. «پيش از آغازيـدن بـه
«از خـود مـيپرسـيد»نـد: ترجمه اثر به گشودنِ آنها [= مشکالت] انديشيده و باز انديشيده بـود»نـد.
«وقتي اين اثر به ژاپني و چيني ترجمه شده است، چرا به فارسي نشود؟»(ص 23). انگار ما با ژاپنيها 
ترجمـهشـدن و بـاال رفـتنِ آمـارِ و چينيها چشم هم چشمي داريم و انگار براي آقاي جمادي نفـسِ
ترجمههاي يک اثر به يک زبان اصالت و اهميتي دارد چشمگير، گويي که در «نظر پاکِ خطـاپوش» 
ايشان که بر آن آفرين باد، چگونگيِ ترجمه از درست و نادرست و پست و بلند و خوب و بد آن، انگـار
اصالً مهم نيست. خود از اين روست که ايشان، با آن که چنان که پيشتر هم گفتم، به ترجمـة خـود
«کـه از  دلشادند، از سر سماحت و با نهايت سعة صدر اميدوارند» در ايـران نيـز معـدودي از اسـتادان
دشواريها نهراسيدهاند (چنان چون ايشان)» ترجمه حاضر آنان را از ادامه کارشان باز ندارد (ص 29). 
من چون سماحتِ ايشان را با سآمتِ خودم برابر مينهم، ميبينم هـر قـدر کتـابي در نظـرم خـوب و
گرامي باشد، اصالً غمم نيست که آن کتاب ترجمه نشود. اما از ترجمه بد کتابهـاي خـوب (و از بـد
نوشتن به زبانِ براي من مقدس فارسي»5 چنان برآشفته مـيشـوم کـه گـويي بـه مقدسـاتم تـوهين

جان بيفشـانم،  زمان و وجود ميشود. اما و هزار اما اگر بر مژده ترجمهاي خوب از شاهکاري همچون
رواست. ناگفته نگذارم که ترجمه نشدنِ اين کتاب را به هيچ وجه دليـل آن نمـيدانـم کـه در ايـران
(البتـه بـه هيدگر شناسانِ راستين از ميرداماد شناسانِ راستين از روي شمار کمتـر باشـند. يقـين دارم

معنايِ دکارتي) که، معاالسف، در ايران ميرداماد به نام از هيدگر آشناتر است، اما فلسفهاي از فلسـفه 
هيدگر ناشناختهتر است. که گفته اسـت کـه هيدگرشناسـان و ميردامـاد شناسـان (کـه نـه در ايـران
تعدادشان زياد است، نه در آلمان) خود به تعبيرِ آقاي جمادي «نام آشـنايند»؟ از کجـا معلـوم کـه در
ايران هيچکس هيدگرشناس يا ميرداماد شناس نميشود، مگر آن که ترجمه (نـه اصـل) کتـابهـاي

اصلي آنان را به فارسي، آن هم فارسيِ اين يا آن مترجم بخواند.  
«خود غريبي در جهان چون شمس نيست.» کدام بزرگ است که «در وطنِ خود غريب» نباشـد؟

چرا افالطون در سوفسطايي حرفِ خود را در دهان يک بيگانه ميگذارد نه يک آتني؟  
 up to date چند تاست؟ اين را شايد هر روز دقيـق و زمان و وجود ترجمههاي چيني و ژاپني از
بتوانيم بدانيم. گيرم که دانستيم. اصالً به ما چه که چينيها و ژاپنيها اين کتاب را ترجمه کردهاند يـا
نکردهاند و اگر کردهاند چند بار؟ مگر ما ميتوانيم عيارِ درستيِ ترجمههايِ آنان را معلوم کنيم؟ نهايت 
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ترجمـه کنـيم کـه بـرايِ  کاري که از دست ما بر ميآيد، آن است کـه کتـابي را بـه فارسـي چنـان
خوانندگان از ترجمههاي چيني و ژاپني نفعش کمتر و ضررش به مراتب بيشتر باشد.  

پيداست که ترجمههاي انگليسي يا فرانسوي کتاب را مترجم فارسي نميتواند نديده بگيـرد. اگـر
آقاي دکتر نوالي کتاب را از ترجمهاي فرانسوي و نه از اصل متن آلماني به فارسي ترجمـه کـردهانـد
ميدان مناقشت با ايشان از اين حيث فراخ نيست. چرا که بسيار پيش آمده است که کتـابهـايي را از
ترجمههاي فرانسوي يا انگليسي بهتر و درستتر توانسته ترجمـه کننـد تـا از اصـل مـتنِ يونـاني يـا
آلماني. البته کسي که آلماني خوب بداند و بناي ترجمهاش را بر ترجمهاي انگليسي بگذارد، به کسـي

ميماند که با آن که ميتواند وضو بگيرد، تيمم ميکند.  
بهترين کار، اگر ميسر شود، همان است که آقاي جمادي کردهاند. ايشان هر دو ترجمـهاي را کـه
منتشر شده (و مشخصات هر دو را به جـاي خـود ذکـر و از  زمان و وجود تا کنون به زبان انگليسي از
هر يک، نمونه را، فقراتي نقل کردهاند) منتقدانه در مطالعه آوردهاند و سطر به سطر با مـتن مطابقـت
دادهاند و از اين رهگذر مسلماً هم از هنرهاي مترجمان انگليسي چيزها آموختهاند و هم از عيـبهـاي
آنان. حق با ايشان است که «در هر دو ترجمه اشتباهات، حتي اشتباهاتي فاحش، به چشم مـيخـورد
(ص 51). احتماالً موارد اشتباه در هر دو ترجمه بيش از آن است که آقاي جمادي يادداشت کردهانـد.

در اين مقام من تذکار سه نکته را الزم ميبينم:  
اول آن که، وجود و حتي فراوانيِ اشتباهات در ترجمههاي انگليسي مجوز ورود اشتباهاتي بيشـتر 
و فاحشتر در ترجمه فارسي (از دستي که پس از اين به پارهاي از آنها اشارت خواهد رفت) نميشود.  
دوم آن که، کاش آقاي جمادي به مقابلة سطر به سطر ترجمه خود با ترجمه جون استمبو بسـنده
ميکردند و به جاي تضييعِ توان و زمانِ خود در مقابله متن و ترجمه با ترجمه کهنه شدة جـان مـک
کواري و ادوارد رابينسون هرجا که ناگزير از ابداع ترکيباتي تازه در زبان فارسي مـيشـدند، گويـايي و
رساييِ حدسهايِ خود را از طريقِ مراجعه مستمر به لغتنامه و غور و دقت در شواهد منقـول از ادب
ارجمند فارسي آزمون ميکردند. آيا رواست که اين همه استاد مسلم زبان و ادب فارسي نقد عمر خود 
را وقف بر تهيه و تنظيم و مقابله و بازنگري و تطبيق معاني با شواهد و ترکيبها و نيـز طبـع و نشـر
گنجينهاي چنين عظيم کرده باشند و نويسنده و مترجم فارسي زبان بهرهاي که ميتواند از اين کتاب 
نبرد؟ نيز کاش جمادي در موارد شبههناک و سهو آلود از سرزدن به غلط ننويسـيم اسـتاد ابوالحسـن
نجفي غافل نميماندند. شک ندارم که مشاورت با مستشاراني چنين مؤتمن، ايشان را از دچـار شـدن

به خطاهايي، که به پارهاي از آنها پس اين اشارت خواهد رفت، مصون و محفوظ ميداشت.  
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سوم آن که، باز جاي شکرش باقي است که آقاي جمادي ژاپني نميدانند وگرنه ممکـن بـود بـه
ترجمـه ژاپنـي صرافت بيفتند که متن آلماني و دو ترجمه انگليسي و ترجمه فارسي خود را بـا هفـت

سطر به سطر مطابقت دهند.  
آخرين مطلبي که از «مقدمة مترجم» نميخواهم بيتأمل از آن بگذرم، ايـن عبـارت اسـت کـه:

زمان، بل در متن فلسفه تطبيقي رخ  و هستي «وقتي ورود هايدگر به ايران برخالف ژاپن نه با ترجمة
ميدهد، نوعي جستجوي مبتني بر واژهنامه براي يافتن معادلهايي از اصطالحات حکمـاي اسـالمي

در مقابل اصطالحات هايدگري رايج ميشود.»(ص 28)  
گفتنيها در باب عباراتي از اين دست بسيار است. از جمله آن که:  

به ژاپني ترجمه شود، حتي پيشتر از آن کـه ايـن کتـاب زمان و وجود 1ـ سالها پيش از آن که
نوشته و منتشر شود، ژاپنيهايي به شاگرديِ هيدگر شاد بودهاند. يکي از اين شاگردان که هيدگر ياد و 
خاطره او را گرامي ميداشت، شوزو کوکي، چون پس از چندين سال تحصيلي نـزد هيـدگر بـه ژاپـن 
برگشت، (بنا بر روايت يک استاد ديگر ژاپني) در درسهايي که در دانشگاهي در ژاپن مـيداد، سـعي
بر تفسير شعر و هنر ژاپني بر مبناي آموختـههـاي غربـياش داشـته اسـت. هيـدگر چنـين کـاري را
ترديدآور و تأمل برانگيز ميدانست. گمان نميکنم که آقاي جمادي گفتگوي استاد ژاپني و هيـدگر را
و وجـود که در راه زبان آمده است، نخوانده باشند. خالصه آن که «ورود هيدگر به ژاپن» نه با ترجمه

بوده است و نه بيرون «از متن فلسفه تطبيقي» منتها فلسفه تطبيقي «مقول است به تشکيک».   زمان
2ـ تعبيراتي همچون «فرادهش»، «ترس آگاهي»، «پايدار» و «پديدارشناسي» که آقاي جمـادي
نيز آنها را با حسن قبول تلقي کردهاند و تعبيراتي همچون «کـوره راه» (بـه ازاي der Feldweg) و 
«راههاي گيلي» (= Holzwege)، «هميستار» (= der (die) Widersacher(in)) و «زندآگاهي» 
(= Hermeneutik) دليلهايي کافي تواند بود بر آن که واردکننده هيدگر به ايران، برخالف روايـتِ

آقاي جمادي، درصدد رواج «نوعي جستجوي مبتني بر واژهنامه ... از اصطالحات حکماي اسالمي در 
مقابل اصطالحات هايدگري» نبوده است. چرا که هيچ يک از اين «اصطالحات» از متون «حکمـاي
اسالمي» اخذ و اقتباس نشده است، مگر آن که «دينکرد» را، مثالً، از آن متون به شـمار بيـاوريم يـا
انس و آشنايي با «حکمت اسالمي» را موجبِ خواندن نقشِ غلط از تفکر هيدگر بخوانيم. اگـر چنـين
خودشـان بيگانـه باشد بايد شناخت هيدگر ژاپنيهايي را مسلم باشد که با مواريث معنوي و فرهنگـي
باشند! ناگفته نگذارم که به نزديکِ من، بيگانه شناسِ آشنا نشناس ـ چـه ايرانـي باشـد چـه ژاپنـي ـ

ناخويشتن شناسي است که نه هيدگرشناس تواند شد، نه ميدگرشناس.  



بررسي امکان وقوعي ترجمة فارسي... / پرويز ضياء شهابي  □   75  
 

3ـ گفتن ندارد که ژاپني ژاپني است، ايراني هم ايراني است. اما تذکار اين نکته شـايد الزم شـده
باشد که نه ايراني ميتواند ره چنان رود که رهروان ژاپني رفتهاند و نه ژاپني ميتواند راه رفتنِ ايراني 
را بياموزد. اما کيفيت ورود هر متفکر به هر سرزمين (از جمله هيدگر به ايران) خود به تناسـب متفکـر

و سرزمين، بحث و بررسي خاص ميطلبد.  
  ***

از آقاي جمادي چشمِ ترجمهاي داشتم سختهتر و ستوارتر از اين که به دستم رسيد. تا نموداري از 
سهلانگاريهاي نابهجا و حيرت افزاي مترجم پيشِ چشم بتوانم آورد. روي دو جا انگشت مـيگـذارم
که در آن دو جا فهم سخن به دانستنِ پس و پيشِ مطلب وابسته نيست. 6 يکي از ابتـداي بـياسـم و
عنوان کتاب است با نقل گفتهاي از افالطون که در پي آن هيدگر مقصـود خـود را از نگـارش کتـاب 
39 (ص 142 ترجمـه حاضـر) کـه در آن بيان داشته است و ديگر حاشيه کوتاه هيدگر اسـت بـر ص

هيدگر از هوسرل تشکر و به وي اداي دين کرده است.  
پيشتر، به جاي خود، اشارت رفت که هيدگر سازِ کتاب را با گفتهاي ساخته (يا کوک کرده) است 

از افالطون. گفتم که من خود آن گفته را چنين ترجمه کردهام:  
«... پس پيداست که ديري است تا شما چون لفظ موجود را بر زبان ميآوريد با آنچه ميخواهيـد
آشناييد. ما نيز پيش از اين ميپنداشتيم آن را در مييابيم، اما اکنون دروا شدهايـم». همآنجـا توضـيح

 "Wir sind in Verlegenheit gekommen" را که هيدگر به "η¡πορήκαμεν" دادم که چرا
ترجمه کرده، ترجمه کردهام به «دروا شدهايم». بگذاريد يکي ـ دو نکته تيز ديگر را نيز توضيح دهم:  
1ـ «... ميخواهيد» آوردهام به ازاي "βούλεσθε σημάινειν" يوناني (meint ihr) آلمـاني.

چرا؟ به دليل آن که:  
اوالً در فرهنگ يوناني ـ آلمانيِ دم دستم (که پيش از اين اسـم و مشخصـاتش ذکـر شـد) آمـده

است:  
 Wollen. wünchen, begehren, Lust haben., βούλομαι

 "βούλησς" و رساتر از «خواستن» به ازاي اين معاني چيست؟ در يوناني از همين مـاده اسـت
 (Verlangen, Wunsch Willem, Wollen ــاني ــه آلم ــواهش، اراده» (ب «خ ــاي ــه معن ب
ein Zeichen geben , σημάινειν, σημάινω(σήμα) , bezeichnen. مشخصکردن، نشان 

دادن، عالمت دادن، چم، معني.  
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عالئي، مصنفات افضلالدين محمد مرقـي کاشـاني ثانياً در متون فلسفي فصيح فارسي (دانشنامه
 βούλεσθε σημάινειν معروف به بابا افضل) «خواستن» درست در همان معنايِ مراد افالطون از

به کرات به کار رفته است.  
اينک يک مثال از دانشنامه عالئي: «آري باشد که نام ورا [، نام هستي را] بـه زبـاني دون زبـاني
بشناسند، پس به تدبيري آگاهي دهند که بدان لفظ چه خواهند.» (ابن سينا، 72) و چنـد مثـال از نثـر

عجيب فصيح بابا افضل:  
«... بلکه از اهل مرتبت ميانه آن را گوئيم و خواهيم که در مقاالت آن منزل اقامت نجويد و سـرِ
درنگ نمودن و آرام جستنِ درد ندارد...» (ص 8). عنوانِ فصـل دوم از رسـاله مـدارج الکمـال چنـين

است:  
«در نمودن آنچه ما به لفظ نفس خواهيم»  
و در ذيل همان عنوان (ص 9) آمده است:   

«ما به لفظ نفس آن خواهيم که به لفظ اصل و لفظ حقيقت و لفظ ذات و لفظ خود خـواهيم». در 
مـورد نظـر داشـتن، لغتنامه نيز ميخوانيم: «خواستن ║ مقصود داشتن، قصد داشتن(ناظم االطبـاء)،
مورد توجه داشتن (1) ... حکما تن مردم را تشبيه کردهاند به خانهاي که اندر آن خانه مردي و خوکي 
و شيري باشد و به مرد خرد خواهند (تاريخ بيهقي...(1) خواستن گوينده از کلمه يا کالمي، اراده کردن 

از آن، قصد کردن از آن، توجه داشتن به مطلبي از آن است (يادداشت مؤلف).  
grbraucht 2ـ «... بر زبان ميآوريد» گفتهام نه مثالً «بـه کـار مـيبريـد» (بـا آن کـه هيـدگر

آورده است) با توجه به آن که افالطون "Фθέγγησθε" گفته است و  
   Фιαμογγέθ , a) tonen, die Stimme erheben, laut rufen, … ertonen 

«... تفـوه مـيکنيـد» نيـز .b) redden, (aus-) sprechen, ausrufen, sagen آن را بـه

ميتوان ترجمه کرد.  
آقاي جمادي که پيش از اين عبارتِ افالطون را چنين ترجمه ميکردند که: «زيرا پيداست کـه از
ديرباز شما وقتي لفظ باشنده را به کار ميبريد، بر آنچه از اين لفظ مراد ميکنيد، واقف بودهايد. اما مـا

 .(16 که گمان ميبرديم آن را پيش از اين در مييافتيم، اکنون در آن حيران ماندهايـم. » (دبيتسـکي،
اکنون همان عبارت را چنين ترجمه ميکنند که: «... چه، آنچه پيداست آن است کـه هرچـه باشـد از
ديرباز شما هرگاه لفظ «هستنده» را به کار ميبريد، با آنچه به راستي از اين لفظ مراد ميکنيـد، آشـنا
بودهايد. ليکن ما که يک زمان ميپنداشتيم که اين لفظ را ميفهميم، اينک پاي در گل ماندهايم.»  
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اگر پيش از اين يک چشمِ ترجمه کور بود، اکنون زدند چشمِ ديگرش را هم کور کردند. الحق که 
به به، به به! جايي که مترجم بايد گوشش بـا افالطـون باشـد و يـک گوشـش بـا هيـدگر (بـرخالف
ادعايش در مقدمه به «گوش سـپاري بـه مـتن»، «حـرف زدن بـا مـتن»، «مـتن را تنهـا دليـلِ راه

«سـخن گفـتن دري»  يـا نکنـد ـ خـداي نـاکرده ـ شناختن») گوشش به هيچ کدام بدهکار نيسـت.
«چـه»  «زيـرا» يـا "denn" آلمـاني را بـه نميداند. وگرنه چگونه ممکن بود که "γαρ" يوناني يـا
ترجمه کند. آخر، آنچه در پيِ اين موصول (γαρ يا denn) ميآيد، چنان که بر هر گـوش بسـپار بـه

متن بي درنگ آشکارا ميشود، نه تعليل که توصيف است ـ توصيفِ موقف دو دسته در برابر يکديگر:  
الف) دستة u يا i يا ش (به لف و نشر مرتب مخفَفِ ihr ، υμέις و شما).  

و نشر مرتب مخفف wir ، ημεις و ما).   ب) دستة η يا w يا م (به لف
... (سه نقطه) در ابتداي عبارت نمودارِ آن است که آنچه گفته ميآيد مسبوق اسـت بـه سـابقهاي 
(ميتوان گفت پروندهاي دارد). موصولي که حاصل و خالصة پرونده را به پيوست ميتواند داشـت در

«پـس»  يوناني "γαρ" است، در آلماني "denn" و در فارسي (ميگويم و ميآيمش از عهده بـرون)
است. جالبِ نظر آن که وقتي دو فارسي زبان با يکـديگر گـپ مـيزننـد، در چنـين مـواردي معمـوالً
 (5706 ميگويند: «پس، بگو ...» يا «پس، اينطور ...). حـاال، تيمنـاً، از کليـات شـمس بيتـي (بيـت

بخوانيم که در آن «زيرا» بسيار زيبا و به جا نشسته است:  
داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟      زيرا که آن مه بيشتر در ابرها پنهان شود  
اما کاربرد «چه» را ـ در مقامِ تعليل ـ در جملههاي زير به انشاي شهاب الـدين محمـد خرنـدزي
زيدري نسوي ببينيم (ص 5): «اگرچه خون چون غصه بـه حلـق آمـده اسـت، دم فـرو خـورد و لـب
مگشاي، چه، مهرباني نيست که دل پردازي را شايد. اگر کاردِ شدت به استخوان رسيده است، و کـارِ

محنت به جان انجاميده، مصابرت نماي، چه، دلسوزي نداري که موافقت نمايد.»  
ترجمة "offenbar" (که خود ترجمة δηλον است و موضوع اصليِ درس گفتارِ مفصلِ هيـدگر
است در باب سوفسطايي افالطون) به «پيداست که»، به نظرم، نه تنها درسـت درسـت اسـت بلکـه،
چنان که خود به خود پيداست، بي آن که به توضيحي حاجتي باشـد، مـراد از آن، بـه خـوبي، مفهـوم
است و روشن.» ماندهام سخت عجب کز چه سبب «متـرجم درسـت بـوده، خـود را بـر نتابيـده و بـا
گنجاندنِ حشوهايي قبيح در چپ و راستِ سخني درست، آن را بدين سان نادرسـت و زشـت سـاخته 
است، که: «... آنچه پيداست، آن است که هرچه باشد...». ظاهراً حشوهايِ راه بندِ فهم سـخن را، بـه 
زعمِ خود، راهگشا ميداند (بگذريم از آن که حق بود آنها را ميان [...] بنهد، چنان که مترجمانِ امـين،
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آخـر، بنـا معموالً، چنين ميکنند) و انگار هنوز هيچ چيز نشده، عهدش را با خواننده از ياد برده اسـت.
«راهگشـا گذاشته بود «آنچه را در فهم بهتر کالم هايدگر راهگشاست [جالب نظـر آن کـه بـه جـايِ

ميدانم» مينويسد «راهگشاست»، فتأمل]، در پانوشت توضيح» دهد (ص 29).  
"doch schon ِبيايد، باري؛ راهي دارد بـه دهـي. حـق "von jeher" از ديرباز»، اگر در ترجمة»

"lange را، که خود حق گزارِ "πάγατ" يوناني است، «ديري است که» تمام و خوب ادا ميتواند کرد.  

و وجـود "Sein und Zeit" را بـه نـام چنان که پيشتر اشارت رفت، آقاي جمادي آن گاه کـه
زمان و هستي ميشناخت «لفظ» موجود را به ازاي "das Seiende" به کار ميبرد. اکنون که زمان
«نامـأنوس»  اختيار کرده است، بـا واژة «هسـتنده» نيـز ـ کـه پـيش از ايـن اش زمان و وجود را بر
«هستنده» بـر سـاختهاي اسـت از اسـتاد فقيـد زنـده يـاد دکتـر مينمود ـ انس و الفت گرفته است.
شرفالدين خراساني (شرف) که در تضاعيف «نخستين فيلسـوفان يونـان» اش آن را معـادل گرفتـه

از  است با « το ον (to on به الف بايِ التيني)» کـه، خـود، در زبـان يونـاني صـفتي اسـت فـاعلي
" ει¡ναι (einai) به معنايِ «هستن و يا وجود داشتن». اين لفظ، ظـاهراً، بـر قيـاس کلمـاتي مصدرِ
ساخته شده است همچون خزنده، چرنده، گزنده، پرنـده، رونـده، دونـده، خورنـده، جوينـده، يابنـده ...
مختوم به «... نده» و مفيدِ معناي چيزي يا کسي که ميخزد، ميچـرد، مـيگـزد، مـيپـرد، مـيرود، 
ميدود، ميخورد، ميجويد، مي... . فراوانيِ چنين کلماتي که هريک مفيدِ چيزي يا کسـي اسـت کـه
کنندة کاري است به طوري طبيعي، عادي يا ذاتي و بسامد بااليِ بسياري از آنها در عرفِ محاورة هر 
روزي مردمِ فارسي زبان و در متون نظم و نثر ادب گران قدرِ فارسي برانگيزنده اين پنـدار توانـد شـد
که «هستنده» نيز همچون ديگر الفاظِ متدوال مختوم به «... نده» با روحِ زبان فارسـيِ دري سـازگار

از ابوالفضل  عدةاالبرار و کاشفاالسرار غزالي، مکاتيب معنوي، مثنوي ميآيد. اما فارسي زبانِ خوانندة

رشيدالدين ميبدي و ... برخورد کننده به ترکيباتي همچون «هست نيست نما»، «نيست هست نما» و 
«هست به هيچ هست دگر نماننده» و شنونده »هست و نيست» از زبانِ مردم نيازي نميبيند کـه بـه
ببـرد. جاي لفظِ مستعمَل و مأنوسِ «هست» در معنايِ «موجود» واژه «نامأنوس هستنده» را به کـار

«وجـود» مـيتوانـد بـه ازاي  سخن کوتاه؛ کسي که به ازاي "Sein" ميخواهد «هستي» بگويد نـه
"das Seiende" هم «هست» بگويد نه «موجود» و نه «هستنده».  

طُرفه آن که مولوي «هست» را به «...ان» جمع بسته و فرموده است:  
تا ز هستان پردهها برداشتي   کاشکي هستي زباني داشتي
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کـه لفـظِ يادآوريِ اين نکته نيز بيمناسبت نمينمايد که پسوند «...نده» محذوف ميشود وقتـي
مفيدِ معناي صفت از دو کلمه مرکب باشد. لذا «دردنيوش» گويند، نه «در نيوشـنده»، «حـرف شـنو» 

گويند، نه «حرف شنونده»، و «سخنگو» = «سخن گوينده» و ...  
طُرفهتر آن که گاه در زبانِ محاورة هر روزي ايرانيان به لفظِ »هست» يا «هسـت و نيسـت» (در 
معنايي که گاه بدان «دار و ندار» نيز ميگويند) آن ميخواهند که يونانيان در کوي و برزن و خانه (نه 
در آکادميايِ افالطون يا لوکئونِ ارسطو) همان را به لفظِ "το ον و جمعش τα οντα ميخواستهاند. 
حال آن که در آلماني لفظ "das Seiende" مفهومي است فلسفي که مترجمان انگليسي آثار هيدگر 
ناگزيرند با خواننده قرار بگذارند که اگر Being (با حرف بزرگ) بنويسند مرادشان Sein آلماني است 
(Ralph  البته برخي نيز هـم چـون رالـف مانهـايم .das Seiende (با حرف کوچک) being و اگر
(Manheim، مترجمِ Einführung in die Metaphysik بدين ترفند مشکل را حل کردهاند کـه

از esse التيني (به معناي بودن) essent را برساختهاند. هيچ کـدام از ايـن واژههـا بـر زبـان مـردم
اسـتادان مسـلمِ آلماني يا انگليسي زبآنجاري نميشود، مگر آن گاه وارد بحث فلسفي شـوند. يکـي از
(Wolfgang ــدت ــادِ وال ــگ ش ــاني ولفگان ــدِ آلم ــتادِ فقي اس ــاني؛ ــگِ يون ــان و ادب و فرهن زب
das  = » هسـت يـا موجـود ـ 1900) در اين باب نوشته است: «اين لفـظِ 1974) Schadewaldt)

Seiende» در يوناني برخالف زبانِ ما [= آلماني] مفهومي فلسفي نيسـت، کلمـهاي اسـت پـيش پـا

7 از ايـن روسـت کـه در افتاده، جاري بر زبانِ مردمـانِ ـ مردمـاني کـه گـپ زنـانانـد بـا يکـديگر .   
[کومديهاي] اريستوفانس به برده امر ميکنند τα αντα [= موجودات، هسـتهـا] را بيـاورد، مـراد
 τα " چيزهايي است که ما، بدانها، اثاث البيـت مـيگـوييم» (Schadewaldt, 10). ايـن کـاربرد

αντα" در زبان هر روزيِ يوناني به آن ميماند که ما ميخواهيم دوستي را که بيخبر بـه خانـهمـان 
«مـا حضـر») بـا هـم «(در معنـاي آمده شام نگهداريم و به او ميگوييم «شام بمان» هر چه هسـت
ميخوريم». نيز گاه هست که «هست و نيست» ميگوييم و بدان «دار و ندار» ميخواهيم. چنان کـه
از «هستي» دارايي، غنا، خواسته و از «نيستي» فقر، بينوايي و نداري مراد ميکنيم. و اين مطلب هم 
بر زبان مردم ميرود و هم در متون کهن سابقة استعمال دارد. شاهد مثال بيتي تواند بود از فردوسـي

(در مورد «نيستي» به معناي نداري) و بيتي از سعدي (در مورد «هستي» به معناي دارايي»  
مصيبت بود پيـــري و نيستــي   مبــادا که در هـــر ديـر ايســـتي

نامه لغت از نقل به )(فردوسي  
ملک درويشي ز هستي بهتر است   است درد عشق از تندرستي خوشتر

نامه) لغت  (سعدي به نقل از
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نکته ديگر در ترجمة آقاي جمادي آن است که ايشان بيموجبي معقول و برخالف اصل يوناني و 
ترجمة آلماني «... به کار ميبريد» را به صيغة زماني حال آوردهاند و «... آشنا بودهايـد» را بـه صـيغة 
ماضي نقلي. از اين رهگذرِ پيشِ چشم آوردنِ تقابل دو دسته الف (υ...) و ب (η ...) را از وجـه زمـاني
دشوار، بلکه ناممکن ساختهاند. (اين هم شاهدي ديگر بر نادرستي دعـوي دليـل راه قـرار دادن خـود
متن). توضيح آن که به شهادت متن دستة الف هنوز بر همان وضع است که پيش از اين بـود، دسـتة 

ب اکنون ديگر به وضعِ پيشين نيست.  
) ايشان بـه پايـان يّ يّ (لبُ در ترجمة پيشين آقاي جمادي، به نظر من، اشتباهِ به تعبيري عاميانه لپُ
آن کـه ايـن صـيغه از فعـل «... مانـدهايـم». عجـب آوردن گفتة بيگانه (يا بستن دهان او) است بـا
«ماندن» را در مورد«ما» يي به کار ميبرند که «پيش از اين» (به ترجمة پيشين) يا «يک زمان (بـه
ترجمة کنوني، کاش الاقل ميگفتند زماني) «گمان ميبرديم» يا «ميپنداشتيم» (تنهـا مـوردي کـه
«ايـن لفـظ» [مـراد لفـظ «آن» يـا ترجمة قبلي خود را به جاي بدتر بهتر کردهانـد، همـين جاسـت)
«مـيفهمـيم»  «موجود» يا «هست» است که بدان اکنون «هستنده» ميگويند] «در مييافتيم» يـا
«اکنون در آن حيران» يا «اينک پاي در گل» «ماندهايم». ميبينيم که «ماندهايم» در دومين ترجمه 
همان «ماندهايم» مانده است. پس پيداست که هرگاه از «... پيش از اين ... اما اکنون ...» سخني بـه
«در افتـادن بـه شـش ميان آيد، از «ماندن» دم نميتوان زد، مگر يا به بهاي «فرو رفتن در گل» يـا
هـر سـه دختـران درة» تناقض گويي يا به هواي نمودن نمونه ديگـري از گـزارة «خسـن و خسـين

مغاويهاند».  
العـين اگر به سوفسطايي ـ که از آخرين نوشتههاي افالطون اسـت، نگـاهي بينـدازيم ـ بـه رأي
 « «گفتـه آيـد در حـديثِ » خـودش ميبينيم که در آن محاوره «خوشتر آن» دانسته است که «سـرّ
بيگانهاي که از الئا؛ شهر پدرْ پارمنيدس، به آتن آمده است تا از آن طريق گفت و گو با تئاي تتوس بر 
رسد که سوفسطايي چگونه کسي است، سياستمـدار کيسـت، فيلسـوف کـدام اسـت. پيداسـت کـه

افالطون ميخواهد بگويد، ولي در پرده، که در [آتن؛ آتن آن زمان، بازشناختن فيلسوف و سياستمدار 
[ ِ راستين] از سوفسطايي ناممکن شده است. ضمن گفتوگو مـيرسـند بـه آن کـه فيلسـوف را بـه
سوفسطايي همان نسبت است که هستي را به نيستي. اين تقابل گفتوگو را بـه راه بررسـي انتقـادي
رأي پارمنيدس بزرگ در مياندازد. اين بررسي از غايت سهمگيني همانند پدرکشي اسـت. بيگانـه تـا
وقتي که جوان بود و عيارِ تحقيق را در سخن پدر تمام ميدانست، ميپنداشت که ميدانـد بـه لفـظ» 
»هست آن چه  هست چه ميخواهد. اکنون که ديگر نميتواند با پدر همسخن شود و به آساني بگويد



بررسي امکان وقوعي ترجمة فارسي... / پرويز ضياء شهابي  □   81  
 

هست و نيست آن چه نيست» و آزمون کرده است که درباره ي هر هست، از وجوهي ميتواند بگويد 
که نيست، همچنان که در مورد هر نيست از رويهايي ميتواند بگويد که هست، به ترجمة مـن دروا
شده است. ترجمه پيشين آقاي جمادي درست، اما نه در خور حال و مقـام، مـيبـود اگـر مـيفرمـود

«حيران شدهايم» (نه «حيران ماندهايم». ترجمة کنوني شان حيرتآور است. اگر بر همان ترجمة اول 
ـ سه سطر پائينتر ناگزير نميشد همانند معنا را به اين الفاظ بگزارند که «اما آيا ما  پافشرده بودند، دو
امروزه از ناتواني خود رد فهم واژهي» هستي «به حيرت اندر مي افتيم.» اگر به مـتن واقعـاً »گـوش
بسپاريم» و با آن، جدي جدي، «حرف بزنيم» ميشنويم که در پيِ نقـل قـول مسـتقيم از افالطـون،
بيدرنگ، نخست ميپرسد «آيا ما امروز بدين پرسش که به لفظ «هست» [يا موجود] به راسـتي چـه
ميخواهيم، پاسخي داريم؟» اين همان پرسش است که افالطون از آن بيتاب شـده بـود. افالطـون

بيتاب شده بود و از واسطة نماندن در پردة پندار (اين پندار که چون چيزي را «هست» مـيخـوانيم، 
خوب ميدانيم چه ميگوييم) دروا شده بود. ما امروز ـ برخالف افالطـون ديـروز، نـه مـيدانـيم چـه
ميگوييم و نه دروا ميشويم. چون چنين است هيدگر از نو در ميان آوردن پرسش از معناي «وجـود» 
را بايسته و براي به راستي و درستي پرسيدن دروا شدن را دربايست ميداند. هرچـه هسـت بـراي آن
که وضع امروز ما کنار وضع ديروز افالطون قرارِ گيرد بايد "Verlegenheit" در پرسش دوم هيدگر 
«پـاي در گـل مانـدن» را در ترجمـة  و در گفتة افالطون يکسان ترجمـه شـود. آقـاي جمـادي چـه
("greaten8 oder kommen oder sein in ــه ــدگر از آن ب ــه هي "α¡πορειν" و ترجم

("Verlegenheit درست و خوب ميدانند و چه «به حيرت اندر شـدن» را، خـوب اسـت در هـر دو

مورد همان تعبير را بياورند که بيشتر در خور مقام ميدانند.  
  ***

در دلم بود که يک يک مفردات و مرکبات ترجمه آقاي جمادي را، به تفصيلي در خور، بَـرْ رِسَـم. 
اکنون از تطويلي که الزمة تفضيل است، ميانديشم. از اشاراتي مجمل به چند نکته چـاره نيسـت. از

آن جمله است:   
jetzt آلمـاني) 1ـ اگر آقاي جمادي وقتي بر آن شدند که به جاي «اکنـون (بـه ازايν يونـاني و
بنشانند «اينک؟!» الي غلط ننويسيم را باز ميکردند، و در آن ذيـل «اينـک/ اکنـون» مـيخواندنـد:
«... اين دو مترادف نيستند و معني و نحوة کاربرد آنها در جمله با يکديگر تفاوت دارد. اينک کلمـهاي 

است براي اشاره به شيء يا شخص حاضر نزديک... و معموالً در جملة بيفعل به کار ميرود.  
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اينک سر و تيغ هرچه خواهي ميکن   گفتم که دهان نداري اي مسکينک
207 ص العباد، ) مرصاد(  

اما در جملة همراه فعل نيز به کار ميرود و همين جاست که معنايش به معنـاي اکنـون نزديـک
ميشود بيآنکه با آن يکسان شود...  

خاص اکنون که صبا مژدة فروردين داد    بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوي
 (حافظ)

هرگز درست را برنميداشتند تا به جايش نادرست بگذراند.  
2ـ نيز اگر لغتنامه را ميگشودند و ذيل «گل» و «پـا (ي) » و مضـافات همـة معـاني حقيقـي و
مجازي لفظ را از نظر ميگذراندند و در شواهد غـور و دقـت مـيکردنـد، از آن ميـان «پـاي در گـل
«پـاي در ماندن» را برنميگزيدند. هرچند از غياث اللغات در لغتنامه همين قدر نقل شده است کـه:

ـ بي آن که شاهدي آورده شود. اما ذيل «پا در گل» آمده است:  گل. گرفتار و حيران (غياث اللغات)»
مقيد، گرفتار ║ خجل، شرمسار:   

ز طوق قمريان چون دود از روزن هوا گيرد   گل ز شرم جلوة مستانة او سرو پا در
 (صائب)

پا در گل بودن، مقيد بودن، گرفتار و پاي بند چيزي بودن:  
خم ميديدم خون در دل و پا در گل بود   شدم دوش بر ياد حريفان به خرابات

 (حافظ)
کجا هيدگر گفت فرهنگهاي معتمَد را ببوسيم، بگذاريم کنار و بر زبان تحکمهاي بيوجه کنيم؟  
«خـود غلـط بـود آن چـه 3ـ اکنون که بيگانة حرف دل افالطـون پـي بـرده اسـت بـه آن کـه
«... مانـدهام يـا نيسـت کـه بگويـد ميپنداشت»، به فرض که هنوز «پـاي در گـل» باشـد، درسـت
ماندهايم»، مگر آن که مقصودش از «... ماندن» درست عکس مراد پارسي زباني باشد پير که پـس از
سالها بيخبر بودن از يک آشناي دوران جواني، او را جايي ميبيند و به او ميگويد: «چشـم بـد دور

جوان ماندهاي». بيمناسبت نيست چند بيت از قصيدة معروف سعيد طائي بياوريم که در آن «بنماند» 
«رديف» شده است:   

هرچه تو ميبيني آن چنان بنماند   بنماند غم مخور اي دوست کاين جهان
پير شوند و يکــي جوان بنــماند   ناميه گردد ستـــرون و همـه ارکــان
در همه بازار کن فکان بنمــانــد   نيم جو از کائنــات حســي و عقلــي
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اصالً چرا راه دور برويم، در همان اول مثنوي موالنا فرموده است:  
تو بمان اي آن که چون تو پاک نيست   روزها گر رفت گو رو باک نيست

4ـ «امروز» چه عيب دارد که به جاي آن به ازاي "heute" گاه «در ايـن زمانـه» بگـوييم، گـاه
«امروز»؟  

"das  ريشـهگشـايي» بـه ازاي» 5ـ «واشکافي» به ازاي "Ausarbeitung" چنان اسـت کـه
"Wesen. در لغتنامه ذيل «واشکافتن» آمده است: «شکافتن، نبش بازشکافتن. ║ خواسـتن، بيـع.

DUDEN- Deutsches Universal (يادداشـت مؤلـف) ║ داللـي کـردن (نـاظم االطبـاء). در
(Einzelheiten, im Detail)  :از جملة معاني لفظ آمده است Ausarbeiten ذيل Wörterbuch

ins einzelne ausführen, etwas  arbeiten sorgfältig, in allen vollständing bis

etwas, (was im entwurf vorliegt))… . و در لغتنامه در زمرة معاني لفظ «استيفاء» اين نيـز

آمده است: «استيفاء نزد بلغا آن است که شاعر در مدح و صفت هر چيزي، به نهايت کوشد، چنان که 
الفنون).   اصطالحات زياده از آن نتواند کرد. و اين عين بالغت است و نظائر او نظائر بالغت. (کشاف
صـفحه 39 (ص 142 ترجمـه). در ايـن حاشـيه، شگفتا از ترجمه آقاي جمادي حاشية هيدگر را بـر
چنان که پيشتر اشارت رفت، هيدگر يادآور شده است که اگر در گشودن گـرههـايي و درک معضـالتي
(in erster Line) مرهـون لطـف کما بيش توفيقي داشته است آن را در درجة اول يا بيش از هر چيـز
(Während seiner Freiburger دستگير هوسرل ميداند که در سـالهـاي تـدريس در فريبـورگ
(Lehrjahre از ارشاد و راهنمايي هيدگر دريغ نداشته و نوشتههاي چاپ نشدهاش را بيدريغ در اختيـار

هيدگر قرار داده است (نقل به مضمون). حاال ببينيد که آقاي جمادي چه بر سر متن آورده است:  
«اگر جستاري که از پي ميآيد در گشودگي «خودچيزها» گامي به پيش برداشته باشـد، نگارنـده

آن را مديون نخستين گامهاي هوسرل ميداند که در دوران تحصيل او در فرايبورگ با راهنماييهاي 
شخصيِ مؤثر و با قرار دادن آثار منتشر ناشدهاش در اختيار نگارنده، او را با عرصـههـاي گونـاگون در

پژوهش پديدار شناختي آشنا ساخت.»  
و زنـدگي در جسـتاري شناسـي، پديـدار زمانـة و زمينه در تعجبم. کسي که کتاب مفصلي به نام
نوشته است و از سالهاي دانشجويي و استاد هوسرل و هيـدگر هرچـه هايدگر و هوسرل انديشههاي
دانستني مينمايد، ميداند، از جمله ميداند که وقتي وجـود و زمـان منتشـر شـد هوسـرل در شـرف
وظيفـة سپاسـگزاري دسـتيار بازنشستگي بود و ... و خوب ملتفت اين معنا هست که گذشـته از اداي
(آسيستان) به راستاي استاد درآوردن پديدارشناسي به صورتي دور از تصور و توقع هوسـرل وي را بـه
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نوشتن اين حاشيه بر انگيخته است و ... چنين کسي حاشيه را چنان ترجمه ميکند که ميبينيـد. چـه
گويم که ناگفتنم بهتر نباشد؟  

سخن کوتاه کنم. من بس که «بيهنر افتاده» ام، در اين بررسي اجمالي جز به عيب نظر نکـردم.
اما خواستهام (و نميدانم توانستهام يـا نـه) دور از هـر گونـه غـرض و هـوا و تعصـب، بـر سـهوها و
خطاهايي، چون مشتِ نمونة خروار، انگشت نقد بگذارم که بـر متـرجم شـاهکاري همچـون وجـود و
زمان، آن هم به زبان فارسي نميتوان بخشيد؛ به هوايي که مگر از اين رهگـذر فـرا نمـايم کـه اگـر
مترجمان محترم به راستاي خود همان انصاف روا ميداشتند که من ميدارم، با اين مايه از توانايي در 
درک معضالت و حل عويصات کتابهـايي از ايـن دسـت و ايـن سـرمايه از ملکـة اجتهـاد در زبـان
عظيمالشأن و ادب ارجمند فارسي، هرگز گرد ترجمة اين کتاب نميگرديدند. بلکه از زبان انصـاف بـه

خود ميگفتند:  
راهي که نه راه تست مسپر   کار که نه کار تست مسگال

من به خود، پيوسته، همين ميگويم.  
  

پينوشتها  
1. استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.  

در  2. دانشجويي که ميتواند کتاب را به مدتي که هيدگر پژوهشهايِ منطقي هوسرل را از کتابخانة دانشـگاه فريبـورگ
آن کـه بـيمايـه امانت داشت، از کتابخانة دانشگاهش به امانت بگيرد و هفده هزار تومان بdنِ خريد کتاب هم ندارد، به حکـم

فطير است بايد تا گشايشي روي ننموده از آموختن بياسايد.  
3. سري ـ برسري به معني به عالوه ـ مثالً «کسي به ايبورد فرستاد تا ملک اختيارالدين را بگرفتند و بـا او خـود (يعنـي
شرفالدين) برسري قصد سر داشت تا به مال خود چه رسد» ... اين کلمه از قديم در اشعار شعراي خراسان ديـده مـيشـود و

عنصري و مسعود سعد و سنائي و انوري و همة شعرا تقريباً اين ترکيب را دارند... معزي فرمايد:  
هرچهارش هست و تأييد الهي برسري»   را شاه لشکر و مردي و دين و داد بايد

سبکشناسي، ج 3، چاپ سوم 1349 . ص 80/1). از دوست يک جهت و اسـتاد گرانقـدرم  (بهار، محمدتقي، ملکالشعرا،
«در  استاد دکتر اميـر حسـن يزدگـردي ـ به شيوهاي که از عهد صحبت [و استادي] ِ خواستم مطلب باال را برايم قرائت کردند
ميانه ياد» آورديم. مواردي که من از ايشان چنين کمکهايي ميخواهم و ايشان چنين راهنماييهايي ميفرمايند، بسيار است. 

نميدانم «کجا خود شکر اين نعمت گزارم.»  
4. در زبان يوناني (و در آلماني نيز) صفات و اسامي مذکر دارد و مؤنث و خنثي، حرف تعريف خنثي مفردش το و جمعش
τα است. يوناني هرگاه که صفت را در جمع خنثي بياورد از آن معناي اسم جنس ميخواهد (قريـب بـه يکـي از کاربردهـاي

حـرف صـفت را بـزرگ  «ال» در عربي ). در زبان آلماني تسمي صفت و ارادة مفاد اسم جنس بدين ترتيب کنند که نخسـتين
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نويسنده و آن را با حرف تعريف مفرد خنثي (das) بياورند (گويي که مفرد معرفهاي است خنثي). شاهد مثال آن کـه هيـدگر

  .das Unheimliche را ترجمه کرده است به τα δεινά

5. به نظرم طبيعي ميآيد که عرب و ترک و يوناني و چيني و ژاپني و آلماني و فرانسوي و انگليسي و ... هرکـدام زبـان
خود را زبان و مقدس بدانند.  

«اثـري از نيچـه را کـه قالـب 30) نوشـتهانـد: 6. حرف من همان حرف آقاي جمادي است که در مقدمـة متـرجم (ص
پارهنويسي دارد، ميتوانيم از هر جايي باز کنيم و بخوانيم و در فهم مطلب دچار اشکال نشويم. اما هستي و زمان را بايد از آغاز 
تا پايان پي بگيريم. اگر بر سبيل تورق کتاب را باز کنيم و صفحة خاصي را بدون توجه به پس و پيش آن بخوانيم، با کسـاني

که دشواري اين کتاب را زبانزد کردهاند، همراه ميشويم.»  
7. بر خوانندة نکته سنج و سخنشناس پوشيده نخواهد ماند که در ترجمة بخشي از عبارت شادِوالدت بهتر ديديم، تفنناً از 
ظاهر الفاظ دور شوم به هوايي که مگر باطن معاني را از پرده به درآورم و به اين طريق، به زعم خود، مجالي فراهم بياورم تـا

گوشهاي شنوا در گفتهاي صريح ناگفتهها را نيز ضمناً بشنوند. فتأمل.  
در زبان آلماني از متون فلسفي محض که بگذريم، ديگر مگر در شعري از راينر ماريا ريلکه به کلمة ein Seiender بر 

بخوريم. وي را شعري است بدين عنوان:  
  Gebet für Ireen und Sträflinge

دعا براي گمراهان و معاقبان  
که پند اول آن چنين است:  

Ihr, von denen das Sein / Ieise sein groβes Gesicht / wegwandte, ein vielleicht 
Seiender spricht 
اي شمايان، کزتان هستي/ خاموش، روي بزرگش را بر بگردانده است/ با شـما يکـي / کـه شـايد هسـت باشـد سـخن

ميگويد.  
8. سهو کوچک و قابل اغماض من (آن هم در سخنراني که از حافظه نه از روي کتاب چيزي نقل کـردم) آن اسـت کـه

هيدگر "gekommen" نوشته، نه "greaten" که البته هيچ فرقي نميکند.  
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