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ترجمه در غياب تخصص ؛ نزاع با مدعيان ترجمه
پیمان حریقی-ماهها پیش در یکی از فضاهای مجازی فعال در حوزه ترجمه با دوست
عزیزی که با آقای شهرام ارشدنژاد  -یکی از چهار مترجم رساله دوم جان اک  -رابطه
دوستانهای داشتند گفتگویی در مورد ترجمه ی دو اصطاح  StateوGovernment
داشتم .بحث ما از این دو اصطاح خارج و به موارد دیگر نیز منتهی و هفتهها به درازا
کشیده شد .
ازم به ذکر است این مترجم رساله دوم جان اک را با عنوان اتین “Second treatise
 ”of Governmentبرخاف مترجمین پیشین به فارسی «رساله دوم جان اک درباره
دولت» ترجمه کرده بود ؛ پیشتر این اثر توسط محمود صناعی ( نه فصل از نوزده فصل
و ذیل کتاب آزادی فرد و قدرت دولت ) و حمید عضدانلو هر دو تحت عنوان « رساله
دوم درباره حکومت » ترجمه شده بود.
دکتر جواد طباطبایی س��الها پیش مقاله در نقد ترجمه های رس��اله دوم جان اک به نام
«نعش بی جان جان اک در دس��ت غساان» نوشته بود در آنجا اشارهای کوتاه بر این
مترجم نیز آمده بود که او در پاسخ به دکتر طباطبایی مطلبی را در فرهنگ امروز منتشر
نمود و این نوشتار پاسخی ست به آن
در باب اصطاح The State of Nature
وی نوش��ته بود  « :طباطبایی  ،بر فصل دوم کتابِ اک (منظور وی رس��اله دوم اک
است)  ،معتقد است من باید مینوشتم «وضع طبیعی» نه «دربارهي حاکمیت طبیعت» من
این اسم مرکب را میتوانستم «دربارهي وضع حاکمیت طبیعت » هم بنویسم  ...نزاع بر
سر این اصطاح کلیدي است که چه ترکیب فارسی مناسبی براي آن بسازیم .کلمه اي
که اک در این ترکیب به کار برده ( )Natureدر واقع اسم است؛ نه صفت .درنتیجه
آن را به فارسی می باید (طبیعت) نوشت ( .طبیعی) نباید نوشت .و هنگامی که ما می
ِ
خاص
نویسیم طبیعت  ،یک سیستم یا چهارچوب و یا یک ساختار با قوانین و شرایط
خود در ذهن مان متبادر می شود .منظورِ اک کاما روشن است که او دارد درباره ي
حاکمیت قوانینِ طبیعت بر زندگی انسان ها سخن می گوید نه (وضع طبیعی) که این
آقایان از جمله صناعی نوشته اند .به همین دلیل من بر فصلِ دومِ کتاب نوشته ام (دربارهي
حاکمیت طبیعت)  ...و بار معنایی آن ترکیب بر ( طبیعت ) استوار است نه بر (وضعیت) »
اگر از این موضوع بگذریم که وی در واپسین جمله یعنی « وزن و بار معنایی آن ترکیب
بر ( طبیعت ) استوار است نه بر ( وضعیت ) » احتماا در پرانتز دوم قصد آن داشته که
(طبیعی) بنویسد  ،در غیراینصورت جمله بی معنا و مفهوم است .
اما تا آنجا که وی natureبه عنوان یک اس��م و  naturalرا ( بخصوص با داش��تن
پسوند  )alبه عنوان یک صفت متمایز دیده و اینکه اصوا صفت باید صفت  ،و اسم
باید اسم ترجمه شود  ،قابل تقدیر است  ،در حالی که خود در ترجمه nature right
ofدر بند  65از فصل ششم رساله دوم آنجا که آمده است :
This power so little belongs to the father by any peculiar right of
nature, but only as he is guardian of his children
از « ذاتا و به صورت طبیعی» اس��تفاده کرده اس��ت و آورده است « :این قدرت ذاتا و به
صورت طبیعی به پدر تعلق نمیگیرد بلکه این قدرت تنها وقتی به وی تعلق میگیرد که
او پرستار و نگهبان فرزندانش باشد» در اینجا باید با تامل خاص به ترجمه ی محمود
صناعی – کسی که چندین دهه پیشتر همین جمات را ترجمه کرده بود  -نگریست و
از این همه تشابه و «از کرامات شیخ ما» بایست انگشت حیرت بر دهان گزید  ،صناعی
آورده بود  « :این قدرت ذاتا و فطرتا به پدر تعلق نمیگیرد تنها وقتی به وی تعلق میگیرد
که او پرستار و نگهبان فرزندانش باشد» این گونه شباهتها بسیار زیادند و بیان آن منجر به
اطاله کام میشود همین بس که گاهی حتی در عائم نگارشی هم دیده میشود در بند 74
آمده است «:پایان کام اینکه  :سلطه پدر بر فرزند فقط در دوره خردسالی اوست و بیشتر
شامل تربیت و اداره فرزند میشود» و کوچترین تفاوتی با آنچه محمود صناعی آورده بود
ندارد  ،اما عضدانلو آورده است « :بنابر این سلطه و قدرت فرمانروایی پدر فراتر از تربیت
و اداره فرزند در دوران خردسالی نیست»
وی در چندین جای دیگری هم  natureرا «طبیعی» آورده اس��ت به عنوان نمونه در
بند  7۳در قبال
«every man›s children being by nature as free as himself, or any
 » of his ancestorsآورده است  « :فرزندان هر مردی به صورت طبیعی به مانند خود
او و به مانند پدران او  ،آزادند» در اینجا بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که آوردن
دو بار پیاپی یک واژه  -در اینجا واژه «به مانند»  -نه تنها نشانه تاکید نیست بلکه نادرست
و اصطاحا حشو است که در اثر این مترجم به وفور دیده میشود  ،نمونه دیگری از این
بابت ذکر میشود که ضمن نشان دادن بی اعتباری این ترجمه  ،حد واای ترجمه محمود
صناعی دیده شوددر ابتدای بند  4فصل دوم این رساله آمده است To understand « :
 »political power rightاین مترجم نوش��ته اس��ت «:برای شناخت درست قدرت
سیاس��ی » و از او بدتر عضدانلو هس��ت که  rightرا معادل حق درنظر گرفته و آورده
«:برای درک حق قدرت سیاسی» اگر هر دو مترجم «درک درست» میآوردند درست بود
اما «شناخت درست» هم نادرست است به دلیل آنکه «شناخت» همچون «المعرفه» در

نکته
به درستی گفته اند که انسان تنها موجود زمین
است که دست دارد .ما با دست است که خراب
می کنیم و آباد می کنیم .زدودن و زایاندن چیزها
و انسان ها را به مدد دست انجام می دهیم .دست
است که تصرف و تدبیر می کند .اگر منفعل و
ضعیف باشیم ،دست-خالی خوانده می شویم
و نیازمند به دستگیری .اگر محدود و محصور
ش��ویم ،دستمان کوتاه ش��ده است و دستگیر
شده ایم .آن را که ناتوان و رنجور است ،دست
و پا بس��ته خوانند و آن را که دستیاری می کند
و همکاری« ،دست» می خوانند .دست ،ظهور
اگزیستانسمادرجسمانیتماست.گوییدست
آمده است تا ما باشیم و «بودن» را تجربه کنیم و
ساختن را .به همین خاطر است که خدایان هم
دست دارند و با دست های خود تقدیر خاکیان
را رقم می زنند و تاریخ را چارچوب می بخشند.
آن را که به جایی رسد که مجری اراده خداوند
شود« ،دست خدا» می خوانند و آنجا که مردم
برای تحقق اراده ای تجمیع کنند« ،دست خدا»
با آنها خواهد بود .همچنان که با دست فیزیکی،
خود را و نحوه ب��ودن خود را به ظهور در می
آوریم و به نوعی آینده خود را می سازیم (یا با
خرابکاریمیسوزانیم)،گاهیخود«دست»می
شویم برای جمعی؛ و اگر چنین شدیم ،ظهور آن
جمع و بد و خوبش ،تا حدی به دست ما خواهد
افتاد .کس��ی که «دست» می شود ،سازنده آینده
و حیات قوم است و با این «دست بودن» ،اهل
مراعات می شود و مراقبت از مردمان را در دست
می گیرد .همچنان که از دس��ت داد ِن دست ،از
دس��ت دادن وجه عمده ای از (و برای عده ای
همه وجوهِ) سازندگی و مراقبت و بودن است ،از
ِ
«دست» استعاری هم ،از دست
دست داد ِن این
رفتن آینده یک قوم یا یک تاریخ است .چنین
«دست»ی اگر از دست رفت ،امیدها به ناامیدی
و امکانات به محدودیتها تبدیل می شوند .پس
تراژدی نه در از دست دادن دستها که در از دست
رفتن «دست»هاست« .دستی» که با او ،می شد
بودن و شدن را تجربه کرد و بی او...؟
...باید در انتظار ماند.
سید مهدی ناظمی قره باغ

عربی در باطن خود درست
ب��ودن را داراس��ت و آوردن
«درست»  ،تکرار پنهان است
و حشو معنایی ست  ،بدین
سبب اصولیترین و درستترین
ترجمه را محم��ود صناعی
انجام داده و آورده اس��ت « :
شناخت قدرت سیاسی» .
ام��ا ضمن اش��اره ب��ه این
موض��وع ک��ه  stateدر
The State of Nature
ارتباط��ی به دول��ت  -یا به
ق��ول ایش��ان حکوم��ت یا
حاکمیت -ندارد و بالعکس
 nature stateوضعی��ت
پیش از تش��کیل یک دولت
اس��ت  ،به معن��ای «وضع»
یا «وضعی��ت» و «حالت» و
مترادف  conditionاست و بذلهگویی است که او مینویسد « من این اسم مرکب را
میتوانستم « درباره ي وضع حاکمیت طبیعت » هم بنویسم» یعنی وی میداند که state
به معنی «وضع » هم هست اما نمیدانیم که چرا stateرا دو بار با دو معنای مختلف (
وضع و حاکمیت ) و در کنار یکدیگر ترجمه میکند  ،البته او در اینجا نوشته است که
میتواند «درباره ي وضع حاکمیت طبیعت » هم بنویسد  ،گویی که ننوشته در حالی که در
ترجمه بند  97آورده است « :او همچنان در وضع حاکمیت طبیعی باقی خواهد ماند» .
اما دو نکته دیگر در باب  Natural Stateحائز اهمیت است نکته اول – که البته بر ما
به عنوان فارسی زبان و با فاصله چند قرن از کسانی مانند جان اک و غیره پوشیده است
و کمتر قابل بحث  -اینکه گاهی نویس��ندگان و مولفین برای رفع ابهام  ،واژه گان را با
یکدیگر جایگزین میکنند به عنوان مثال اگر در  The State of Natureازnatural
استفاده میشد ممکن بود برای خوانندگان همان زبان ابهام ایجاد شود و با اصطاحات علوم
طبیعی خلط صورت میگرفت.
و نکته دوم که برای ما به عنوان مترجم یا خواننده یک اثر ترجمه شده اهمیت بیشتری
دارد اینکه  ،گاهی مترجمین تاش میکنند برای آنکه مفهوم بهتر به خواننده منتقل شود ،
خود اصطاحی را ابداع کنند  ،که به اصطاح  ( nounce makingبا nounاشتباه
نشود ) گویند  ،اصطاح یا واژه ابداع شده  -چنانچه صحیح و درست باشد  -در میان
اساتید فن (اغلب به صورت ناخودآگاه) مطرح میشود و به مرور زمان با آزمون و خطا
تعمیم مییابد که به اصطاح  Generalizationصورت میگیرد و در نهایت آن اصطاح
یا واژه در میان آحاد مردم نهادینه یا  institutionalizationمیگردد.
نمیدانم نخستین بار چه زمانی و توسط کدام یک از اساتید و مترجمین بود که nature
 stateرا به « وضع طبیعی» ترجمه کردند که در زبان فارس��ی واژه «طبیعی» در نهاد و
ذات خود مفهوم «اولیه» یا «ابتدایی» را دارد  ،که اگر از واژه «طبیعت» استفاده میشد دیگر
آن مفاهیم «اولیه و ابتدایی» را با خود به همراه نمی¬داشت  ،نهایتا برای آنکه ابهامی با
طبیعت و علوم طبیعی ایجاد نشود شاهکاری بود برآمده از ذهنی خاق.
در باب ترجمه  Stateو Government
اسفناک است برای یک خواننده فارسی زبان که بداند مترجم یک اثر سیاسی  ،تفاوت
این دو واژه مهم سیاسی و ترجمه های آنان را نمیداند و اقرار میکند نه معنای این دو
واژه و نه علت تفکیک و نه علیت !! تفکیک این دو واژه برایش روش��ن نیس��ت یا با
اراده ی خویش مایل به خلط آن دو است
او مینویس��د« :می پرس��م فرق دولت و حکومت در چیس��ت؟ دولت را طباطبایی و
دیگران در مقابل واژه ي  stateبه کار می برند .من نمی دانم اصرار این آقایان بر سر
این تفکیک در زبان «فارسی» چیست ؟»
و سپس ادامه میدهد  « :آقایان و خانم هاي فیلسوف سیاسیِ ایرانی بفرمایند این تفکیک
دولت از حکومت چراس��ت؟ البته من خودم در پی پاسخ به این پرسش گشتهام .به
کتاب بسیار س��ودمند دکترحسین بشیریه ،آموزش دانش سیاسی مراجعه کردم ... .او
نیز قایل به این تفکیک است  ...این تفکیک انتزاعی و عینی بودن دولت و حکومت
از یکدیگر بر من روشن نیست ،نه معنایش ،نه علتش و نه علیتش ( به خصوص در
زبان فارس��ی که به طور طبیعی و ذاتی حوزهي معنایی واژگانش در یکدیگر تداخل
میکنند) متأسفانه بشیریه معادل انگلیسی این واژگان را در زیرنویس ننوشته تا بدانم او
ِ
مخصوص متفکران ایرانی است یا فرنگیان
درباره ي چه چه می گوید .آیا این تفکیک
نیز قایل به این تفکیک هستند؟ در این صورت سندش و ارجاعاتش و منابعش کو؟
»این درحالیست که او به تفکیک دولت و حکومت از سوی بسیاری از اساتید حوزه

فلسفه و سیاست پی برده
است  ،اما فرنگ نشین ما
به دنبال س��ند و ارجاع و
منابع فرنگی است .در باب
تفکیک دولت و حکومت
آشکار است که یک دولت
دارای عناص��ر مختلف��ی
مانن��د مردم  ،س��رزمین و
حکومت (برخی حاکمیت
را نیز افزوده اند) اس��ت
به عب��ارت بهتر حکومت
زیرمجموعه دولت است
و البت��ه او خود نیز به این
مهم اش��اره داش��ته است
و به واس��طه یکی از وب
سایتهای انگلیسی زبان –
با وجود آنکه به دنبال این
سوال است که آیا فرنگیان
نیز قایل به این تفکیک هستند یا نه  ،و حیران به دنبال سند و ارجاع و منابع است – نه
 9تعریف برای  Governmentو  Stateارائه داده است در بند اول آمده است که
 Governmentبخش��ی از  Stateاست و در بند نهم آورده است Government
موقتی است ولی  Stateهمیشگی است  ،شگفتا که در چند سطر پایین تر خود نتیجه
گیری میکند که دولت میتواند تغیرکند یعنی دولت را برابر  Governmentدر نظر
گرفته اس��ت او از آنجا به این نتیجه رسیده است که تصور میکند قوه مجریه برابر با
دولت اس��ت تمام منبع مورد وثوقش در گفتار محاوره ای و عوامانه و یا حداکثر در
رس��انه های خبری فارسی زبان اس��ت  ،در حالی که قوه مجریه به خاف عوام  ،در
میان اهل فن برابر حکومت است و در بند  2نیز اشاره میکند  Governmentعامل
اجرایی  stateاست به عبارت بهتر آنان که ریاست دوره ای قوه اجرایی کشور را به
عهده میگیرند اگرچه در محاورات «دولت» نامیده میشوند اما در علم سیاست ریاست
«حکومت» را به عهده دارند .
همانگونه که در س��طور باا گفته شد «حکومت» زیرمجموعه «دولت» قرار میگیرد،
حکومت خود دارای ارکان مختلفی است که «هیات دولت» یکی از آنان است .اشتباه
و خل��ط این دو مفه��وم دولت و حکومت ،از اینجایی ناش��ی میگردد که در برخی
رس��انهها و یا در میان عم��وم« ،هیات دولت» مترادف با «ق��وه مجریه» را به اختصار
«دولت» میگویند.
به واقع باید گفت ترجمه در غیاب تخصص است که کار ما را به نگارش این سطور
کشانیده است .
وی تعاریفی از دولت و حکومت میآورد هرچند از منابع مهم و معتبری استفاده نکرده
است و بیشتر به دامان آجودانی چنگ زده است (شگفت آور است استاد مدعی ترجمه
از ویکی پدیا -وب س��ایتی که از اعتبار مهم و جدی در میان اهل قلم بی بهره است
و توسط همه کاربران قابل ویرایش است  -به عنوان منبع مورد وثوق¬اش بهره برده
است) وحتی نتوانسته یا نمیدانسته است که میتواند به ماخذ مهمتر و جدیتری مانند
دایره المعارفهای اصطاحات سیاسی منتشره از سوی دانشگاههای غربی یا انجمنهای
تخصصی مراجعه نماید  ،به عنوان نمونه میتوانست  ،به دایره المعارف منتشره از سوی
دانشگاه آکسفورد با عنوان “ ”Oxford Concise Dictionary of Politicsکه از
طریق سایت اینترنتی مربوطه – آکسفورد  -قابل دسترسی است و در ذیل دو اصطاح
مورد مناقش��ه اطاعات مفیدی در اختیار خواننده قرار میدهد  ،عنایتی میداشت (این
مرجع از این بابت ذکرش��د که ضمن موثقیت  ،مدعیان ترجمه به دنبال منابع فرنگی
بیش از این سرگشته نشوند) .
با توجه به این امر که تعریف هر نظریهپرداز سیاسی از اصطاحات سیاسی با دیگری
– ک��م یا زیاد – اختافاتی دارد  -که این ویژگی علوم انس��انی برخاف علوم دقیقه
اس��ت که دانش��مندان با پدیده ها و متغیرهای ک َمی س��روکار دارند و درنتیجه  ،امور
ثابت هس��تند  -این س��طور جایی برای تشریح و تفکیک بیش��تر دولت و حکومت
نیست و به استثنای مدعیان  ،تفاوت این دو اصطاح سیاسی ،هرچند با اندکی تفاوت
 ،بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت  ،گفتگو بیش از این اطاله وقت است  ،همینقدر باید
دریاف��ت که دولت – به عک��س حکومت  -دارای «ثبات» و یا آنگونه که هانس جی
مورگنتا بر آن بس��یار تاکید میکرد «حفظ بقا» اس��ت  ،به گونهای که با تغییرات در
قدرت احزاب یا جابجایی افراد و یا جابجایی حکومتها خدش��ه ای در ثبات سیاسی
دولت وارد نش��ود  ،به این س��بب و به یاری  Etymologyهم میتوان دریافت که
ترجمه ی  Stateکه با واژگانی همچونstation, stationary, still , statistic ,

 , statue, statement, status, stand , stayریش��ه مش��ترک اتینی به معنای
ثابت و پابرجا دارد
ترجمه در غیاب تخصص
اگرچه ما نمیدانیم ترجمه از چه زمانی تبدیل به ابزاری برای اظهار فضل شد  ،اما این
را میدانیم که کسانی مانند احمد شاملو که جهت پرکردن خا تحصیلی و دانشگاهی
خود کتابهایی را به زبانهای گوناگون اروپایی و حتی آمریکای اتین و روسی تا عبری
و آش��وری را به واس��طه ی ویرایش ترجمه های پیشین  ،به اصطاح ترجمه نمودند
و در اکثر موارد قید نکردند که از چه زبانی به فارسی برگرداندهاند گویی که از زبان
اصلی نویسنده ترجمه شده است .
به باور بسیاری از فعالین حوزه ترجمه  ،احمد شاملو – مولف فرهنگ کوچه  -در
ترجمه شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری زبان متن را آنقدر به زبان عوامانه
انتقال داده که منجر به برداش��ت نادرس��ت خوانندگان از این اثر شده است در حالی
که پیش از او محمدقاضی ترجمه ی بس��یار دقیق و کم نقصی ( و شاید بی نقصی )
را ارائه داده بود .
امروزه نیز بازار مکاره ی کتاب با سیل عظیم و نادر ترجمه روبرو می¬باشد به گونه
ای که «صد س��ال تنهایی» نوش��ته گابریل گارس��یا مارکز با بیش از بیست ترجمه ی
مختلف همراه ش��ده است و از همه شگفت آورتر کتاب «مزرعه حیوانات» در سال
 ( 94فقط در طول یک سال ) توسط شش مترجم ترجمه و در مجموع تاکنون بیش
از بیس��ت مترجم آنرا ترجمه کردند ظاهرا حجم ک��م کتاب و کلمات و جمات
س��اده آن و از طرف دیگر نامدار بودن این اثر در حوزه نش��ر بین المللی نیروی
محرکی بود که مترجمین گوی س��بقت را از یکدیگر بربایند تا ش��اید نامی برای
خود دس��ت و پا کنند  ،بدین ترتیب ترجمه ک��ه مانند تالیف نیازی به پژوهش و
کندوکاو در پیچ و خم تاریک و دهشناک نانوشته¬ها نداشت  ،راهی ساده برای
فروکش کردن غریزه ش��هرت طلبی ش��د  ،اما این ویروس س��اری بیشتر در آثار
داستانی و غیرتخصصی دیده میشود چرا که هر کسی را یارای پانهادن در ترجمه
های تخصصی نیس��ت و فاجعه است اگر مترجمی به اصطاحات تخصصی آشنا
نباش��د بگونه¬ای که حتی تفاوت «دولت» و «حکومت» نداند و نتواند این دو را
از یکدیگر تمیز دهد و صرفا به واسطه آشنایی -یا حداکثر -تسلط به زبان اصلی
اثر دست بر قلم ترجمه ببرد ؛ البته فراموش نکنیم بسیاری از مترجمین هزینه¬ی
نشر را خود به عهده میگیرند و درنتیجه ناشرین  ،نمیتوانند از این صرفه اقتصادی
چشم پوشی کنند و انگیزه مالی هیزم بر روی این آتش است و بدین ترتیب ناشر
نگران رقابت در آشفته بازار نشر نیست  ،از سوی دیگر به موارد فوق عدم تبعیت
از قوانی��ن مربوط به کپی رایت در ایران و درنتیجه عدم نیاز به صرف هزینه برای
مجوزهای ازمه ی داخلی و خارجی را هم باید افزود .
ای��ن در حالی س��ت که ترجمه مجدد یک اثر نیازمن��د توجیه علمی  ،فنی و ادبی
اس��ت و کمترین انتظار خواننده از ترجمه های مختلفی که پیش روی خود میبیند
 ،درک شایس��تگی بیشتر اثر منتش��ره  ،نسبت به ترجمه¬های پیشین  ،و همچنین
دریافت دقت نظر مترجم اخیر ونیز رس��ایی و شیوایی ترجمه ی واپسین است و
مترجم در ترجمه ی مجدد موظف به پر کردن خاهای ترجمه های پیش��ین و یا
رفع اشکاات و یا کمک به فهم بیشتر است .
رس��اله دوم جان اک همانگونه که در ابتدای این س��طور گفته شد پیشتر توسط
کس��انی مانند محمودصناعی ( فقط نه از نوزده فصل ) و حمید عضدانلو ترجمه
ش��ده بود اما مترجم مورد بح��ث ما در مقدمه ترجم��ه اش اگرچه به انگیزهاش
اشاراتی داشته  ،اما به هیچ براهنی برای ترجمه مجدد رساله دوم جان اک اشاره
نکرده اس��ت و توضیح نداده است که ترجمه های قبلی چه کاستیهایی داشته و یا
به چه دلیل موافق ذوق و تبع اش نبوده اس��ت و حتی در مقدمه توضیح نداده که
چرا و چگونه برخاف دو مترجم قبل از خود  ،و نیز برخاف بسیاری از اساتید
حوزه فلس��فه و سیاس��ت که همگ��ی «  » Governmentرا معادل « حکومت
» در نظ��ر میگرفتن��د  ،نام کتاب را که در زبان اصل��ی “Second treatise of
”Governmentبود به معادل « رس��اله دوم درباره حکومت » تغییر داده استوی
پیش از هرچیز میبایس��ت میاندیش��ید که مس��ولیتی در قبال اث��رش دارد ؛ در هر
ص��ورت و ب��ه هر دلیل و برهان��ی ترجمه ی مجدد  ،باید بتواند مس��یحاوار دمی
ت��ازه ب��ر پیکره ی اثر فرو  ،و زنده کننده ی روح اثر باش��د  ،در غیر این صورت
اگر نفرین درختان برای تک تک برگ کاغذهای س��یاه شده را برای مترجم نخرد
دس��تکم میتوان عبث بودن کار مترجم را دید و این عبث بودن را از س��وی میزان
استقبال خوانندگان میتوان دریافت .
*این نوش��تار  ،از مقاله مفصلتری که در وب س��ایت نشریه فرهنگ امروز تحت
همین عنوان ،منتش��ر گردیده است  ،به درخواست نشریه الکترونیکی گلشن مهر
خاصه نویسی شده است.

تعریف اصطاحات دشوار کتاب «هستی و زمان»
 )۱فهم:
فهم یک چیز ،عبارت اس��ت از داش��تن مهارت اس��تفاده از آن چیز.
دازاین چکش را می فهمد .یعنی بلد اس��ت آن را به کار بگیرد .فهم
دازاین از اشیا ،ماهیت اشیا را می سازد .بسته به اینکه مردم چکش را
چگونه به کار می برند ،ماهیت چکش تعیین می شود .ماهیت چکش،
کارک��رد آن برای کوبیدن اس��ت .دازاین خ��ود را نیز می فهمد .فهم
دازاین از خود ،کیستی او را می سازد .بسته به اینکه شخص چگونه
و برای چه ،خود را به کار بگیرد کیستی او تعیین می شود .برخاف
چکش که بصورت ع��ادی فقط یک کارکرد دارد و به تعبیر هایدگر
فقط یک امکان برای بودن دارد و آن کوبنده بودن است ،دازاین تعداد
زی��ادی امکان یا توانایی برای ب��ودن در اختیار دارد .این امکان ها به
تعبیری همان کارایی های اش��خاص است .یک معلم به درد تدریس
می خورد و یک نجار به درد ساختن میز و صندلی .همین نجار شاید
خوب آواز می خواند .همس��ر خوبی هم هست اهل نماز و دعا هم
هست .مجموعه ی این مهارت ها ،کلیه ی امکاناتی را می سازند که
او برای بودن در اختیار دارد .دازاین بودن ،یعنی همین امکانها بودن.
البته امکانات دازاین ،بی نهایت نیس��ت .اوا مهارت های هر کس��ی
محدود اس��ت و ثانیا هر دوره از تاری��خ ،گزینه های محدودی برای
بودن در اختیار اشخاص می گذارد.
 )2فرا افکنی:
درس��ت است که هرکسی در اساس ،همان «امکان ها» ی بودن خود
اس��ت .اما در عین حال اشخاص معموا در حال محقق کردن یکی
از ای��ن امکانات اند .وقتی نجار مفروض به کارگاه می رود ،چکش به
دس��ت می گیرد و به جان چوب می افتاد ،او خود را به س��مت تحقق
یک��ی از امکانات خود «پیش می راند» .زمانی که از کارگاه برمی گردد
و قبل از ماقات همس��ر ،موهای خود را شانه می زند ،در انجام همین
عمل ،خود را به سمت یکی دیگر از امکانات بودن خود ،که همسری
مهربان بودن است« ،جلو می برد» .این پیش راندن ها و جلو بردن ها ،فرا
افکنی(پروجکت) دازاین هستند .مهم است که توجه کنیم شانه زدن موها
به خودی خود ،می تواند فرا افکنی به سمت امکانات مختلفی باشد یا
اصا فرا افکنی نباشد .آنچه مهم است « ،برای چه» ِی این فعالیت است.
(در این مثال برای همسر خوبی بودن) .بواسطه ی فرا افکنی دازاین ایستا
و ثابت نیست بلکه دائما در حال «اتفاق افتادن» است.
 )۳تفسیر :در تفسیر ما آنچه قبا فهمیده ایم را به ساختارِ «به مثابه ِی»
در می آوریم .یک شی را «به مثابه ی» صندلی و شی دیگر را «به مثابه
ی» دستگیره ی در می فهمیم .به عبارتی فهمیدن ،پیشامفهومی است.

مفهوم چکش و دستگیره در آن نیست .تنها نیرو هایی هست که کنش
های ما را هدایت می کند .مثا صندلی،گزینه ی نشس��تن را برای ما
ب��از می کن��د و ما را به این کار فرا می خواند .بدون اینکه صندلی به
مثابه ی صندلی و در قالب مفهوم «صندلی» درک شود .تنها در تفسیر
است که فهم ،ساختار به مثابه ِی» پیدا می کند و مفهوم مند می شود.
 )4پیش س��اختار :چگونه اس��ت که فهم عملیِ پیش��ا مفهومی ،در
مقام تفس��یر ،به معرفتی مفهوم مند تبدیل می شود؟ هایدگر در پیش
س��اختار ،مجددا فهم را توصیف می کند .اما این بار از جهت اینکه
فهم ش��رط پیشینِ تفسیر است .و به عبارتی پیش ساختار آن است و
از سه مولفه تشکیل می شود.
 )4-۱پیش داشت:
در مثال نجار ،پیش داش��ت ،فهم پس زمین��ه ای نجار ،از کل کارگاه
نجاری اس��ت .هر ابزار جزئی ،مثل چکش ،میخ ،چوب و ...در پرتو
پیش داش��ت ،ک��ه همان درک کلی��ت کارگاه ،و روابط چیزها در آن
اس��ت محقق می شود .کسی که کارگاه را از قبل نفهمیده باشد نمی
تواند اش��یای جزئی آن را بفهمد .برای تقریب به ذهنی ش��خصی را
تصور کنید که هیچ تص��وری از کارگاه نجاری ندارد و آنجا را یک

آزمایشگاه علمی ،یا مکانی برای تولید موسیقی های عجیب تلقی کند.
در چنین کانتکسی چکش ممکن است یک آلت عجیب موسیقی به
نظر برس��د .بنابراین شرط ش��کل گیری دانش مفهومی (تفسیر) قبل
از هرچیز «پیش داش��ت» ازم اس��ت .به تعبیر خودمانی ،ازم است
شخص توی باغ باشد!
 )2-4پیش دید:
هایدگ��ر می گوید :پیش دید زمانی اتفاف می افتد که چیزی فهمیده
شده اما هنوز گنگ است! یعنی چه؟ منظور او از فهمیدن همان فهم
اگزیستنس��یال یا مهارت عملی است .منظور او از گنگ بودن هم در
همین راس��تا ،یعنی نامتناس��ب بودن آن چیز برای دست ورزی .مثا
نجار زمانی که غرق در کار است ،و بصورت عملی ابزارهای کارش
را «می فهمد» ،ممکن اس��ت یکی از این ابزارها ،مثل چکش خوب
کار نکند ،مثا س��نگین باش��د ،اینجا هایدگر می گوی��د :این ابزار
اختالی در فهم ایجاد می کند .در ش��رایط بدتر ممکن است نجار،
کار را متوق��ف کند و در حالی که تا قبل از این ،نس��بت به ابزارها
توج��ه آگاهانه نداش��ت و فقط ب��ا آنها کار می ک��رد ،اما به تدریج
س��نگینی چکش توجه او را جلب کند .همی��ن توجه آگاهانه پیدا
ک��ردن به ابزار ،بواس��طه ی ب��دکاری آن را هایدگر «پیش دید» می

نامد .همین جا می توان نقد بنیادی س��نت فلسفی غرب را ماحظه
ک��رد .درحالی که تفکر غرب��ی بنیادی ترین دان��ش را «مواجهه ی
مس��تقیم» می داند ،حال چه مواجهه ی س��وژه با ابژه و چه مواجهه
ی روح ب��ا ُمثل و غی��ره ،هایدگر جایگاه این مواجهه را تنها پس از
اخت��ال در عمل و به منظور تعدیل و از س��رگیری مجدد فعالیت
عملی ،می داند.
 )4-۳پیش مفهوم:
می توان به خوبی دید که به تدریج داریم از دانش چگونگی(مهارت)
ب��ه دانش گزاره ای نزدیک می ش��ویم .زمانی که یک ش��ی از پس
زمینه خارج ش��ود و توجه آگاهانه به یک شی جلب شود ،مرحله
ی بع��د درک مفهومی آن خواهد بود .اما هایدگر باریک اندیش��ی
دیگری در کار می کند :هنگامی که ابزار از پس زمینه خارج شده
و در مع��رض توجه آگاهانه اس��ت اما هنوز مفهوم مناس��ب آن به
خاطر نیامده یا هنوز س��اخته نشده است ،پیش مفهوم وجود دارد.
زیرا درست اس��ت که مفهوم مشخصی هنوز به شی داده نشده اما
(هایدگر می گوید« ):تفسیر» از قبل ،در مورد تحوه ی تعیین مفهوم
مناسب آن شی ،تصمیم گرفته است .یعنی چه؟ می دانیم که تفسیر
همان دانش مفهومی اس��ت .از طرفی دانش مفهومی منطق خاص
خودش را دارد .اس��م و فعل و ح��رف دارد .و هرکدام از اینها باز
انواعی دارند و ...حتی اگر در تاریکی یک شی نامعلوم به سمت ما
بیاید از قبل می دانیم که آن مثا «سرقت» نیست! بلکه شاید بتواند
سارق باشد .به همین نسبت در مثال بیرون پریدن شی از پس زمینه
ی کار ،هرچند که مفهوم شی هنوز به خاطر نیامده یا اصا ساخته
نشده باش��د ،اما گرامر بنیادی زبان ،شکل کلی مفهومی که مناسب
آن شی است را از قبل تعیین کرده است .این صورت کلی مفهومی،
که علی ااصول می تواند در کار باشد« ،پیش مفهوم» است.
اینها چندتا از مفاهیم س��خت کتاب هستی و زمان بود که به روشنی
تعریف شد .به قول برتراند راسل ،اگر انسان چیزی را خوب فهمیده
باش��د ،می تواند آن را به روش��نی توضیح دهد .اینکه کتابی در ایران
نوشته نشده که مفاهیم را ساده تعریف کند و مدرسی (احتماا) بنوده
که روشن توضیح دهد ،همه اش تقصیر هایدگر نیست .طبیعی است
که یک متفکر بزرگ در تولید اندیشه هایی که از اساس نو و بی سابقه
اند ،نتواند کاما ش��فاف و روش��ن باشد .هایدگر سالها بعد از انتشار
کتاب گفته بود که تازه دارم آن را خوب می فهمم.
مسعود افشار

