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 مقدمه

سورن « مفهوم آیرونی»صالح نجفی از کتاب  هکوشم نشان دهم که ترجممی یادداشت طوالنیدر این 
 هوکاست اندیشکمتوان آن را منبعی معتبر برای فهم دقیق و بیقبول نیست و نمیای قابلکرکگور ترجمه

وی دانست. تالشم بر این  هاندیش هنامه دربارکرکگور و بالتبع، منبعی معتبر برای نوشتن مقاله و پایان
است که ذیل شش عنواْن شواهدی متعدد و متنوع ارائه و به کمک آنها مدعای خود را مستدل کنم. آن 

واژه یا »، «غیردقیق و نادرست هنادرست یا ترجم هغیردقیق یا ترجم هترجم»شش عنوان از این قرارند: 
های مه برای واژهنافقدان پانویس و واژه»، «فقدان وحدت در ترجمه»، «نشدهعبارات یا جمالت ترجمه

 هترجم عدم»و « مشکالت ویرایشی یا زبان فارسی نارسا»، «های فنیشده، مخصوصًا واژهترجمه
 مترجم سهم بودننامشخص»همچنین ذیل عنواِن «. انگلیسی مترجمان مفید هاییادداشت از بسیاری
، «هاپانویس از برخی در مندرج اطالعات گردآوری در یکدیگر، از تفکیک به انگلیسی، مترجمان و فارسی

دهی حق مترجمان انگلیسی یعنی عنوان هفتم، شواهدی را ارائه خواهم کرد که مترجم فارسی در ارجاع
ام از این فارسی مبنا قرار داده های که من برای بررسی ترجمرا ادا نکرده است. مشخصات متن انگلیسی

، «Soren Kierkegaard» ه، نوشت«The Concept of Irony, with Continual Reference to Socrates»قرار است: 
. مشخصات 1989، سال انتشار «Princeton University»، نشر «Howard V. Hong and Edna H. Hong» هترجم
سورن » ه، نوشت«مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط»شده از این قرار است: فارسی بررسی هترجم

فارسی را به طور کامل بررسی  ه. ترجم1395، سال انتشار «مرکز»، نشر «صالح نجفی» هترجم ،«کیرکگور
 354ام )کل کتاب اشاره کرده 305 هتنها به خطاهای مترجم تا صفح یادداشتام، منتها در این کرده

خطاها و . مادرگذشتهو از اشاره به برخی از آنها  امصفحه است(. همچنین به تمامی خطاها اشاره نکرده
ام نه براساس کیفیت بندی کردهفارسی طبقه هها را نیز براساس شماره صفحات کتاب ترجمکاستی

، متوقف بر خواندن تمام یادداشتمدعیات اصلی این  هها، بنابراین داوری دقیق دربارخطاها و کاستی
برخی شواهد یک عنوان تمام شواهد است. شایان ذکر است خواننده گاه ممکن است  همتن و مشاهد

غیردقیق و  هنادرست یا ترجم هغیردقیق یا ترجم هترجم»را ذیل عنوان دیگر نیز ببیند: از جمله در بخش 
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واژه یا عبارات یا »و « فقدان وحدت در ترجمه»شده، شواهد گاه در جمله یا جمالت بررسی« نادرست
 د.شونیز دیده می« زبان فارسی نارسا»و « نشدهجمالت ترجمه

 

 غیردقیق و نادرست هیا ترجم نادرست هترجم یا غیردقیق هترجم -1

 13 هصفح -1
استحکام » 162 هدر صفحو « ساحت امور جوهری»ا در این صفحه ر« substantiality»مترجم 

ترجمه کرده  «جوهرمندی» 210 هدر صفح و «جوهراندیشی» 201و  187 هدر صفح و «جوهر
است.  ننوشتهپانویس  یک را درمعادل انگلیسی هیچدرخور توجه این است که  ه. نکتاست

به  منتها ،دسازخواننده را گیج و سردرگم نمیچنان ، آنغیردقیق بودنمعادل اول، با وجود 
 توجه کنید: است تی که معادل دوم و سوم در آن آمدهاعبار

 {«the substantiality of early Greek cultureاستحکام جوهر فرهنگ متقدم  یونان }»
 {«Socrates' opposition to the Greek substantiality سقراط با جوهراندیشی یونانی } همقابل»

با  است نامأنوس بوده که کوشیده فارسی چنان در نظر مترجمآن« جوهریت»دانم آیا تعبیر نمی
 «جوهراندیشی»و « استحکام جوهر»ی چون و آیا عباراتآن را مأنوس سازد؟  یعبارات چنین

ه با س ککآناست؟  ندیدهچنان در نظر وی مأنوس بوده که نیازی به ذکر معادل در پانویس آن
یابد و یا حتی اگر درنیابد، با را درمی« جوهریت»متون فلسفی مأنوس است منظور کرکگور از 

معادلی شود. منتها منظور وی را متوجه می عبارات، گور و سیاقتوجه به جمالت خود کرک
نتقال دهد، ا« جوهریت»، حتی اگر بتواند منظور کرکگور را بهتر از «استحکام جوهری» همچون

 کمیاست؛  رهزن هم که« جوهراندیشی». تعبیر ذکر شود اشباید در پانویس معادل انگلیسی
تلقی وجود به « »جوهراندیشی»دهد که برخی از تعبیر وجو در متون فارسی نشان میجست
محمد رضا  ه، نوشت«غربمبانی وجودی تکوین » ه)رجوع شود به چکید اندکردهرا اراده « جوهر
)رجوع شود  اندگفتهسخن « جوهراندیشی دکارتی»از  های خوددر نوشته و برخیگران( ریخته

مهم این  هنکت سیاوش جمادی(. هنوشت« یدارشناسی هگل و هایدگر و هنر مدرنپد» هبه چکید
 حتی مترجمان .دهدقرار می« subjectivity»را در برابر « substantiality» است که کرکگور در متنْ 

{ Ronald L. Hallرونالد ِال. هال } ؛اندکرکگور نیز در مقدمه بر این تقابل تأکید کرده انگلیسی کتاب
 The Irony of Modern Thought: An Analysis via Kierkegaard’s Concept of» خود، یعنی همقالدر  نیز



Irony»همجل 605 ه. )صفح، بر این امر صحه گذاشته است  Soundings: An Interdisciplinary 

Journal, Vol. 71, No. 4 (Winter 1988) )به تبع  باید و با انتخاب واژگان وی، حال آیا در نظر مترجم
 !؟ترجمه کنیم« اندیشیسوژه»را نیز « subjectivity» ،«جوهراندیشی»

 عربی و فارسی:متون فلسفی در « جوهریت»کاربرد معادل  هسابق های دربارنکته
که معادلش در  ،یونانی هواژ هدر ترجم« الجوهریه»مترجمان عربی از همان ابتدا از تعبیر 

پیدایش اصطالحات »اند. )رجوع شود به کتاب است، استفاده کرده« substantiality»انگلیسی 
فیروزکوهی، نشر حکمت، محمد  هسهیل محسن افنان، ترجم ه، نوشت«فلسفی در عربی و فارسی

. )رجوع و نامأنوس نیست در فارسی نیز مسبوق به سابق است «جوهریت» ( معادل169 هصفح
، نشر 433 هالدین ادیب سلطانی، صفحمیرشمس هکانت، ترجم« سنجش خرد ناب»شود به 

، نشر آگاه، 67-66باقر پرهام، صفحات  ه، ترجمهگل« پدیدارشناسی جان» ؛اولچاپ امیرکبیر، 
، نشر نی، چاپ 31 هعبدالکریم رشیدیان، صفح هرجمهایدگر، ت« هستی و زمان» ؛چاپ اول

 . اول(
 ببینید: نیز را «substantial»های مترجم برای صفت در زیر معادلتوانید می

؛ «the substantial interests of political life»برای « مادی حیات سیاسیعالیق »معادل  :171 هصفح
 qualifications of » برای« زندگی دایر بر مدار جوهرهای قید و شرط»: معادل 229 هصفح

substantial life» برای« زندگی جوهرمدار دولت» و معادل «substantial life of the state» هصفح؛ 
  .«the substantial ethic» برای« اخالق جوهر مدار»معادل  239

 15 هصفح -2
« موقعیت سقراط از منظر آیرونی»است که مترجم « Socrates Position as Irony»عنوان فصل 

است. جالب است که مترجم در « موضع»در اینجا « position»صحیح  هترجمه کرده است. ترجم
 ههای آن }آپولوژی{ دربارگفتهاز »... استفاده کرده است: « موضع»از معادل  93 هصفح
ناپذیری روح بهره خواهیم برد تا... موضع سقراط، بر مبنای ساختار فراگیرش، در مقام مرگ

 to let Socrates' positionآیرونی آشکار گردد }
become apparent as irony}»ترجمه شده است؛ در « موقعیت»مذکور  هدوباره واژ 265 ه؛ در صفح

{ استفاده Socrates’ position as irony«}موضع سقراط»ترجم دوباره از تعبیر نیز م 278 هصفح
 کرده است.

 17 هصفح -3



که متأسفانه در  ،و بسا موارد دیگر 293و  283و  271و  19 اتمترجم در این صفحه و صفح
ترجمه « هستی و حیات»را « existence»هنگام تطبیق متن صرفًا به ثبت این موارد اکتفا کردم، 

 متون اگزیستانسیالیستی به فارسی که این واژه را هفارغ از سنت مرسوم در ترجمرده است. ک
هایی چون خواهند مثالً از معادلمنظورم زمانی است که نمیکنند ) ترجمه می« وجود»

 هواژ مترجم از هاستفاد توجه درخور ه، نکت«هستی»را « being»و  (اگزیستانس استفاده کنند 
؛ مترجم اصالً و ابدًا دلیل است« existence» هواژ هترجمبرای « هستی» هدر کنار واژ« حیات»

، رسدمیبه نظر . خود را در مقدمه و پانویس برای انتخاب چنین معادلی متذکر نشده است
 کند،میزد خود گوش« Kierkegaard»مجلد دوم کتاب  در {Walter Lowrie} ریهمانطور که والتر َلو

انتقال  را آنطور که هست ،«existence»، از جمله اصطالحات نویسندهباید  متون کرکگور مترجم
 :آیدتر در نظرش مناسب« life» معادل گاه حتی اگردهد؛ 

‘We must habituate ourselves to S. K.’s use of the word ‘existence’. He means by it the conditions of a truly 
humane life. He means specfifically the good life in its practical aspects, and his gravest complaint against 
the Hegelian system is that it ‘abbreviates existence’ to such a degree that it leaves out ethics. It would often 
be far easier and more intelligible were I to use the word ‘life’ instead of ‘existence’—and say, for example, 
that the truth must issue in a life comfortable to it. But I adhere to our author’s terminology. ‘Existence’ is a 
far more abstract term than ‘life’, and I suppose that the word ‘life’ was eschewed because of its romantic, 
sentimental, and even biological associations’ (302). 

 « است {the true} است، خواستار حقیقت {the eternal} فلسفه ... طالب امر ابدی»: 18 هصفح -4

 «the eternal»مترجم  این در حالی است که ترجمه کرده است؟« حقیقت»را « the true»چرا مترجم 
تردیدی نیست ای را متذکر شد: در اینجا باید نکته .«ابدیت» کرده است و نهترجمه « امر ابدی» را

معنای اسمی « the»حرف تعریف  هبه اضافصفت  گاه ،زبان انگلیسی در دستوری ایکه بنابر قاعده
 .کند نه مفردمعنایی جمع پیدا می یاسم معنای آن ،در این قاعده باید توجه کرد که دهد، منتهامی

ترجمه کرد، بلکه باید آن را  پولداررا « The rich are privileged» هدر جمل« the rich»توان نمیمثالً 
 the»بعد از « are»؛ به فعل نه مفرد است ، چرا که موصوف این صفات جمعپولدارها ترجمه کرد

rich» اگر ما  هم باال هدر جملبالتبع، توجه کنید.  نیز«the true»  و«the eternal» هرا از مصادیق قاعد 
و  «حقیقت»ترجمه کنیم، نه  «هاسرمدیت»یا  «هاابدیت»و « حقایق»را  هابدانیم، باید آن مذکور

از مصادیق  سیاق مذکوردر « the eternal»و « the true»منتها آیا کاربرد . «سرمدیت»یا  «ابدیت»
مترجم انگلیسی وقتی از تعابیر توان دید که با کمی دقت در متن می ؟استتبدیل صفت به اسم 



«the true » و«the eternal »کرکگورخواهد نشان دهد که برد، میمدعیات کرکگور بهره می هدر ترجم ،
و « حقیقی»را در تقدیر گرفته و تصریحی در بیان موصوف صفات های مذکور موصوف صفت

باشد، « هستی»تواند باشد، می« وجود» توانداین موصوف می ؛ندارد« سرمدی»یا  «ابدی»
در پرتو این نکته،  هذا.علیقس و باشد« شناخت»تواند باشد، می« حیات یا زندگی» تواندمی

ها را به صورت صفت از آن موصوف یاد کند و صفت« امر»نیز باید با تعبیری چون  فارسی مترجم
 The eternal is the» ای به کار رفته است:هشایان ذکر است که در پانویس نیز چنین جمل ترجمه کند.

older than the temporal .» فعل«is» کاربرد دهد کهبه نیکی نشان می نیز «the eternal » و بالتبع«the 

true »،از مصادیق تبدیل اسم به صفت نیستند و باید آنها را به همان  که به دنبال آن آمده است
   صورت صفت ترجمه کرد.

و بار دیگر  «سرمدیقدیم یا امر » یکبار را« the eternal» ،همین صفحه پانویِس مترجم در همچنین 
قدیم یا گیرم که امر من مفروض می»... : ترجمه کرده است «ازل» نیز را« eternity»و  «امر سرمدی»

سرمدی دیرینه از امر حادث یا زمانمند است و حتی اگر فلسفه قدمتش از تاریخ کمتر باشد، 
و خود را همان سرآغاز  گذارددارد که امور زمانمند را پشت سر میبالفاصله گامی چنان عظیم برمی

{ به یاد eternityخود، تبار خود را در ازل } هتر دربارو در پی تأملی هرچه ژرف انگاردسرمدی می
و  «the eternal»توان دید که می «وبستر»یا « آکسفورد»هایی چون با رجوع به فرهنگ «.آورد...می

«eternity»  و  ، یعنی آنچه اعم از ازلی و ابدی است،اند«سرمدیت»و  «امر سرمدی»هم به معنای
 .اند{endlessness« }ابدیت»و  {the endless} «امر ابدی»به معنای  صرفاً سیاق،  به هم گاه با توجه

و « سرمدیت»و « امر سرمدی»معادل  در اینجا حال اگر مترجم مدعی است که با توجه به سیاق
امر »، یا به تعبیر مترجم «امر ازلی»مناسب نیست و باید از معادل « ابدیت»و « امر ابدی»معادل 

به جای این عدم وحدت در ترجمه یا تشتت در  بهتر بوداستفاده کرد، بالتبع « ازلیت»و  ،«قدیم
 .کرددلیل ارائه میای ترجمه چنینبرای ترجمه واژگان از یک معادل استفاده و بعد 

های اقرار شده را سبک و سنگین کرد آنگاه باید همچنین قادر باشد بر لیکن وقتی کل گناه»: همان -5
 «یزی دیگر نیز عیان سازدکار چتوبه

‘On the whole, the relation of philosophy to history is like that of a father confessor to a penitent and 
therefore like him ought to have a sensitive, perceptive ear for the secrets of the penitent but, having 
examined the whole sequence of confessed sins, is then also able to make this manifest to the penitent as 
something else’ (10) 



کار های اقرارشده را به نحوی دیگر بر توبهگناه استهمچنین قادر »قسمت دوم جمله:  دقیق هترجم
 «.عیان سازد

اعتمادی به هستی تاریخی دامن بزنیم که خواهیم بر بیروی نمیخن، به هیچبا این س»: 19 هصفح -6
انگارد، زیرا صیرورت بیشتر داللت بر انکشاف مثال سرآخر صیرورت را با دور شدن از ایده یکی می

تواند فرض کنم، اصالً چنین قصدی نداریم، اما از طرف دیگر کسی نمیتکرار میکند. }=ایده{ می
... کل هستی ذاته تناسب تام با مثال داردحد{ فیexistenceنصر خاصی از هستی آدمی }بگیرد که ع

 «. {...historical existenceکل هستی تاریخی } {...natural existenceطبیعی }

در این « existence»خواهد به ما بگوید که مراد و منظور کرکگور از خود می هاگر مترجم با این ترجم
مختص به « existence»همان « historical existence»است و منظور از « historical existence»سیاق 

انسان است، به نظرم باید پانویسی بنویسد و این مدعای خود را در پانویس با دلیل بیاورد. در غیر 
مترجم  اگر .دقیقی نیست هجناب مترجم ترجم هجمتواند مدعی شود که ترصورت، خواننده می این

 را to exist ،«غیرعلمی نهایی هتعلیق»کرکگور در متون بعدی خود، به طور خاص  که مدعی شود
، «Concluding Unscientfic Postscript» 278 هرجوع شود به صفحمثالً داند ) می انسان مختص به

از آن سیاقی که جمالت باال در  باید به وی گفت که کرکگورگاه آن، (َاَلسِتر هنی، نشر کیمبریج هترجم
با دو وصف مذکور  هشاهدش آن است که واژ ؛برده استبه کار معنایی عام در  شده، واژه را برگرفته

«historical » و«natural »است آورده شده. 

{ بی اندازه ژرف است ironiesهای }یا طنز و کنایهدر اینجا دو گزینه در پیش رو داریم: »: 21 هصفح -7
 ironicتوزی }کینه هسقراط که االه همایهای بیالطائالت است، یکی از آن لحظه ه... یا از مقول

nemesisدارد { او را وامی»... 

را ترجمه نکرده و همچنین در مقدمه نیز متذکر « irony»از آن جهت که نویسنده در عنوان کتاب 
توان به را نمی ironyخواننده به احتمال قوی با مترجم همداستان خواهد شد که »شده است که: 
و مشتقاتش را در « irony»که مترجم  خواهد بوداین بر فرض ما  ،(11 هصفح) « فارسی برگرداند

در متن  و مشتقات آن «irony»اگر قرار است برای لفظ بالتبع سرتاسر متن ترجمه نکرده است. 
پرسید  مترجمحال باید از . کرکگور معادل فارسی ذکر نشود، باید وحدت در سرتاسر متن حفظ شود

 آنهاآیا احیانًا کرکگور در را ترجمه کرده است؟  آن یا مشتقات «irony» جمالت فوقبا چه توجیهی در 
با توجه به سیاق متن  فارسی مترجم اگر است؟ بردهای دیگر برای بیان مدعای خود بهره از واژه



و امثالهم مراد و منظور کرکگور را انتقال « طنز و کنایه»هایی چون که معادل داده استتشخیص 
متوجه شود کرکگور در  ی پانویس بنویسد تا خواننده فارسیباید حتمًا برای چنین موارد ،دهندمی

 هایی}البته مترجم گاه در کنار معادلیا مشتقات آن را به کار برده است« irony» هاین بخش واژ
هایی از آنها را در ادامه خواهید را نیز آورده است که نمونه« آیرونی» هواژ« کنایه»و « طنز» چون
اصالً ترجمه نشده « ironic»، وصف «ironic nemesis» عبارتدر  باال هدر جملشایان ذکر است  .دید{

  است.

 هایی دیگر:نمونه

{ را ironyمسلمًا طنز کالم }: »... 35 هصفح؛ «{ بر احوال جهانironyتسخر و تعریضی }» :24 هصفح
 «.کندتر میزندهترین بلکه سرمیقنه ع

کند، اما این صرفًا به معنای مهارت در به اش را با قسمی آیرونی آغاز میسقراط خطابه: »56 هصفح
عنوان  ه، زیرا او شایست{ نیستan ironic figure (formulation)کارگیری طنز و کنایه در مقام سخن }

اش این بود که درست به همانگونه که دیگران پرت و پال آیرونی نبود اگر یگانه ویژگی متمایزکننده
 «{ داشتspeaking ironicallyگفتن }زدنی در طنازانه سخنگفتند او مهارتی مثالمی

« طنز و کنایه»رسد که آیرونی را باید به گاه به این نتیجه می بر چه اساس دانم مترجمبه واقع نمی
برگرداند؟ روشن است که منظور کرکگور از عبارات فوق این است که « طنازانه»و قید آن را به 

 گفتن سقراط دانست.سخن هبرای شیورا نباید صرفًا وصفی  «آیرونی»

آمیز روی که وجه تقلیدگرانه و طعن از آن فایدروساگر بتوان گفت پروتاگوراس و : »75 هصفح
اند، آنگاه به طور قطع فایدون اکیدًا تراژیک در آنها غلبه دارد و متمایل به کمدی ]=آیرونیک[

 {146 ه؛ همچنین در صفحرا در قالب نوشته است« آیرونیک»}در این مورد مترجم  «است...

‘If the Protagoras and the Phaedrus may be said to tend toward comedy because the mimical and the 
ironical are dominant, then …’ (63) 

های به گفته: »77 هصفح{؛ the tireless irony« }ناپذیرآیرونی با طنزپردازی خستگی: »65 هصفح
آیرونی و : »153و  149و  148و  143و  141 صفحات ؛{ironic statementsطنز و کنایه آمیخته }

 «پردازیاندازی و آیرونیغلط: »155 هصفح {؛irony}«طنز : »154 هصفح ؛{«ironyطنزی }
{ironizing}اشنیروی طنز کنایی: »191 ه؛ صفح{ »his irony؛ صفح}طعنه: »195 ه» {irony}  و



{ عیان ironyدر جمیع این موارد، آیرونی اغلب خود را به صورت طنزی }: »262 هصفح
  «.سازد...یم

 را« his sense of comic» 80 هصفح پانویس در مترجم درخور توجه دیگر این است که هنکت
 برخی در پرتو زبانْ فارسی هخوانند. است کرده ترجمه «سقراط طنزپرداز و طبعشوخ هروحی»

 از کرکگور نیز اینجا در که کندمی تصور ،مترجم برای آیرونی و مشتقات آن هایمعادل انتخاب
 گوید.می سخن سقراطی آیرونی

چه روح خبیثی آتنیان را تا بدین درجه از راه به در برد و افسون کرد که در وجود : »23 هصفح -8
 «{ یافتند...garrulousباره }شکممشرب و او چیزی بیش از شخصیتی لوده و خوش

 صحیح: وّراج هترجم
را نیز « daimon»یعنی « روح خبیث»همچنین بهتر بود مترجم فارسی معادل انگلیسی به قول او 

 که ،کرکگور عالوه بر مباحث قسمت دوم کتاب که یافتدرمیتا خواننده  نوشتمیدر پانویس 
های دیگری از کتاب گوید، در چه بخشسخن می سقراطی «daimon»از  به طور خاص در آن

 این واژه را به کار برده است.
شناساند، چه بسا به تالفِی سرا میکسنوفون در عمل سقراط را آدمی سراپا یاوه»: 24 هصفح -9

 «کردکار را اغلب با دیگران میآنکه سقراط همین

‘By eliminating all that was dangerous in Socrates, Xenophon actually reduced him totally in absurdum, in 
recompense, probably, for Socrates' having done this so often to others’ (16) 

 اصالً ترجمه نشده است.« By eliminating all that was dangerous in Socrates »اول:  هنکت

این ارائه دهد. « reduced him totally in absurdum»مناسبی برای  هدوم: مترجم نتوانسته است ترجم هنکت
برهان »این استدالل را . استشکال استدالل یکی از اَ  دارد که «reductio at absurdum» عبارت اشاره به

عبارت باال  هدر ترجم« خلفبرهان »تواند از تعبیر کنند. روشن است که مترجم نمیترجمه می« خلف
توان مدعی باال می جمالتکرکگور در  مدعایو « برهان خلف» همنتها با کمی تأمل دربار ،استفاده کند

کسنوفون سقراط را با تناقض مواجه »بدین قرار است:  تر عبارت مذکوربهتر و دقیق هشد که ترجم
به اصل عبارت کرکگور نیز اشاره کند تا  سدر پانوی با وجود این ترجمه، مترجم موظف است«. سازدمی

دریابد که کرکگور به چه معنا به ربط و نسبت این استدالل با تقریر اصل عبارت را ببیند و خواننده 
 پردازد.سقراط می هکسنوفون از اندیش



در برهان خلف برای »برای خوانندگانی که ممکن است چیزی از آن ندانند: « برهان خلف»تعریف *
شود که این فرض به گاه نشان داده میای نادرست است و آنشود که گزارهپیشبرد بحث فرض می

« شودای که در ابتدا نادرست فرض شده بود اثبات میترتیب درستی گزارهانجامد و بدینتناقض می
و  اندیشی، نایجل واربرتون، محمدمهدی خسروانی، نشر علمی)اندیشیدن: فرهنگ کوچک سنجشگرانه

 (.46فرهنگی، صفحات 

و { a secretive presence inبایست دقیقًا با حضوری مرموز }می شخصیتی که»... : همان -10
در تنوع رنگارنگ حیات پرنشاط آتن ابراز وجود { a mystical floating over}یافتنی رازآمیز جریان

بت ماهی پرنده با کرد، شخصیتی که ویژگی بارزش نوعی دوگانگی وجودی بود، همچون نسمی
 «.ماهی و پرندگان

که در دریای حیات  ماندای میبه ماهیهم سقراط بدین معنا اشاره دارد: وی  نِ بود« ماهی پرنده»
به و هم  نگریستمیو بنابراین از درون به آن حیات  داشتمتنوع و رنگارنگ یونانی مشارکت 

تر بنابراین دقیق. نگریستمیو حیات از باال به این دریا  با قرار گرفتن در سطح آب که ایپرنده
در این سیاق « floating over»که معادل مناسبی برای  ،«جریان یافتن»است که به جای تعبیر 

 . شوداستفاده « باالیبه حرکت درآمدن »یا  «شناور بودن در سطح»هایی چون از معادل ،نیست

کار کارگران و صنعتگران و عرعر  هانگیخت هنگامی که در همهمو چه شوری برمی»: 26 هصفح -11
 هقال کرکنندوالی قیل. اگر البهبافتهستی را به هم می هاالغان بارکش، تاروپود قدسی سقراط شبک

 «.شنید...بازار، آدمی آن هماهنگی بنیادین قدسی را می

‘And what life would then have come into the presentation if in the midst of the bustling work of the artisans 
and the braying of the pack-asses one had discerned the divine woof with which Socrates interlaced the web 
of existence. If through the boisterous noise of the marketplace one had heard the divine fundamental 
harmony…’. (18) 

به برای آدمی  چه حیاتی آنگاه و»مترجم:  های خودمعادلگیری از برخی با بهره صحیح و دقیق هترجم
به تاروپود قدسی  آنکار کارگران و صنعتگران و االغان بارکش،  هرسید اگر در میان همهمظهور می همنص

 «.بافترا به هم می وجود هآن شبک باسقراط  که آمددیدگانش درمی

 «.طبیعت در دانشگاه تربیت مدرس را ههای دانشجویان شیفتویغوجیغ»... : 28 هصفح -12

‘…the heavenly parish-clerk caterwauling of a nature-worshiping normal-school student’ (20). 



در « Per Degan»شخصیتی به نام  اشاره به« parish-clerk»انگلیسی،  هترجم 42 هشمار یادداشتبنابر 
 theفروخت که اصول عقاید }این شخصیت فخر میلِبرگ دارد. های لودویگ هویکی از نمایشنامه

Credo .فارسی مشخص است مترجم  ههمانطور که از ترجم{ را بلندتر از دیگر حّضار به آواز خوانده است
دانشگاه »بیر عجیبی چون از تع مترجمان انگلیسی نکرده، یادداشت ای به ایناشاره چعالوه بر اینکه هی

 نداده است.  در پانویس ارائه خود هو هیچ توضیحی هم برای این ترجماستفاده کرده « تربیت مدرس

تقدیر کس از دهد که هیچ. نشان میکه .. اش{ این گفتهsubstantiateسقراط برای توضیح }»: همان -13
{ insuranceای است که کشتی هر اطمینان }خبری صخرهاش خبر ندارد و در نتیجه، این بیآینده

 «.گیر کندای را ممکن است زمینهوشمندانه

 یا با برهان به اثبات رساندن برهان اقامه کردن: substantiateدقیق  هترجم

 دیده« ensure» به اشتباهرا « insure»ظاهرًا مترجم } : اقدام احتیاطیinsurance صحیح هترجم
 .{است

تقدیر مشترک آدمیان از آن یاد  ه{، که سقراط به منزلfinite fateخبری از تقدیر آینده }بی»: همان -14
 «کند...می

 متناهی آدمیمحدود و : تقدیر صحیح هترجم

امکان و دیگری  همثابیکی به معنای امکان به »تر است. این نفیی به مراتب عمیق»: 29 هصفح -15
که حتی فعلیت نیز چون امکانی فرضی تلقی شود، اما در آن حالت شاهد تالشی است برای این

ای دیگر نمونه -«چون امکانی مشروط جلوه دهد.خواست فعلیت را همکوششی بودیم که می
 «بیاوریم...

‘Of course, it was possible that hail could destroy the farmer's crop, but that there should be no germination 
capacity in the earth, despite all the human operations, if the deity did not will it so -this is a still more 
profound negation. The one is a conception of possibility as possibility, the other an attempt to make even 
actuality appear as a hypothetical possibility. -To cite another example…’ (21) 

باید برداشته شود، چرا که در متن اصلی هیچ « جلوه دهد»و بعد از « یکی»قبل از  هاول: گیوم هنکت
 ست.عالمتی به کار نرفته ا



 انتهایِی  هاست که مترجم در جمل« امکان مشروط»همان « hypothetical possibility» هدوم: ترجم هنکت
  خود آورده است. هترجم

خواست اما در آن حالت شاهد کوششی بودیم که می» سوم: این جمله بالکل باید حذف شود:  هنکت
را   یک جملهم آیا مترجم در هنگام ترجمه سهواً داننمی«. امکانی مشروط جلوه دهدچون فعلیت را هم

متوجه این اشتباه خود نشده است، یا یک جمله را عامدًا  خود هترجم بازخوانیدر  دوبار ترجمه کرده و
 .له باید حذف شوددوبار ترجمه کرده است. در هر صورت، جم

نماید که به ای دیگر بیاوریم از جایی که سقراط، حتی به روایت کسنوفون، چنین مینمونه»: همان -16
دارد ها گام برمیشده است... لیکن در اینجا سقراط بیشتر در قلمرو سوفیستآیرونی نزدیک 

توان یافت، خاریکلس کجاست یا کریتیاس را در کجا می هپس اگر جوانی از من بپرسد که خان)»
 ««(حق ندارم پاسخ بدهم؟

‘Am I to give no answer, then, if a young man asks me something that I know?-for instance, 'Where does 
Charicles live?' or 'Where is Critias?’ (21) 

و منظور کرکگور از  مراداین عبارت از قضا را ترجمه نکرده است. « something that I know»مترجم عبارت 
ای دیگر بیاوریم از جایی که سقراط، حتی به روایت کسنوفون، نمونه»سازد: این جمالت را روشن می

ها نماید که به آیرونی نزدیک شده است... لیکن در اینجا سقراط بیشتر در قلمرو سوفیستنین میچ
« ها گام برداشتندر قلمرو سوفیست»؛ در واقع خود را به ندانستن زدن در عین دانستن «داردگام برمی

 نه آیرونی. است

بپرسد که  سوالیپس اگر جوانی از من »های خود مترجم: با استفاده از معادل جمالت مذکور هترجم
، «توان یافتکریتیاس را در کجا می»یا « خاریکلس کجاست هخان»را بدانم، سواالتی نظیر  جوابش

 «دهم؟جوابش را ن

ل ای از ورزیدگی سقراط در فن جدکسنوفون کل این مکالمه را به عنوان نمونه»... : 31 هصفح -17
{gymnasticsآورده است }» 

فن »کند مترجم آشنا با متون فلسفی در هنگام خواندن این جمله تصور می هتردید خوانندبی
 مثالً از معادلی چون تر است کهبهتر و دقیقآورده است. « polemics»را معادلی برای « جدل

 .شود استفاده مذکور هبرای واژ «جّوالیت ذهنی»



در کار بوده است  {dormant} ایاحتماالً در رفتار و سلوک سقراط همچنان آیرونی بالقوه»... : همان  -18
»... 

« potential»مذکور را  هدر جمل »بالقوه»مترجم برای رفع ابهام از ذهن و ضمیر خواننده، که معادل 
 «.نهفته»د بنویس« بالقوه»را در پانویس بیاورد یا به جای « dormant»یا توانست می تصور نکند،

هندسه را باید  گفت که از هر دانشی چه مقدار باید آموخت:سقراط به مصاحبان خود می»: همان -19
خواهد از دیگری بگیرد یا بدان مقدار آموخت که انسان بتواند در صورت لزوم قطعه زمینی را که می

انسان شود: شناسی نکوهش میاز حد ستاره زیاد هم کند؛ مطالعبه دیگری بدهد، مساحی یا تقسی
ط دوستانش را از سقرا دهد، دوری جوید.وقایعی که در آسمان روی می هباید از تفکر دربار

باری، هر دانشی را باید حداکثر به میزانی  -داردهای امثال آناکساگوراس برحذر میپردازیگمانه
 «آموخت که برای همه کس مفید باشد

‘One should learn enough geometry to help to see to it that one's fields are correctly measured; the further 
study of astronomy is deprecated and he advises against the speculations of Anaxagoras-in short, every 
science is reduced zum Gebrauch for] edermann [for use by everyone]. (23) 

تن جمالت تر ساخدهد که مترجم فارسی به منظور روشننشان می متن فارسی و انگلیسیتطبیق دو 
این عبارات  بایدمترجم  را به متن افزوده است. جمالتی، خود با متن کسنوفون گور، به دلیل آشناییکرک

تر ساختن صورتبندی که در جهت روشن متذکر شودبنویسد؛ یا الاقل در پانویس  یا آکوالد را در قالب
 هایی را به اصل متن افزوده است.چنین افزودهکرکگور از مدعیات کسنوفون 

تر است بهتر و دقیقنیز « speculation»در خط دوم را ترجمه نکرده است. « correctly»همچنین مترجم 
 the speculations of »تعبیر  159و  156 هصفحجالب است که مترجم در  .ترجمه شود« نظرورزی» که

Anaxagoras» است. ترجمه کرده« های آناکساگوراسینظرپردازی»را  ، یعنی همین عبارت مذکور 

اش در منتهای باطنیاین همان سقراطی است که افالطون برای توصیف شوق بی»: 32 هصفح -20
را « ی به جوانان عشق بورزدیا به علت عشق به دانای»فکری چون -رابطه با دوستان تعبیری حسی

گوید که جز عشق هنری ندارد و جز عاشق قادر مهمانی می هو خود سقراط نیز در رسال بردبه کار می
 «چیز نیستبه درک هیچ



‘This is the same Socrates of whom Plato, in order to describe His whole interior infinity in relation to friends, 
uses a sensate-intellectual phrase such as ‘to love young boys according to the love of wisdom’, and 
Socrates himself says in the Symposium that the only thing he understands is ‘love’’. 

ترجمه کرده است. کرکگور « باطنیمنتهای شوق بی»را « Interior infinity»دانم مترجم چرا نمیاول:  هنکت
متن فارسی  21متن انگلیسی و  13 هگوید. در صفحسخن می« یا باطنی درونینامتناهی »از  صریحاً 

ناظر به دیدگاهی »سقراط  ظاهرِ  سخِت  هگوید که افالطون و آریستوفانس با رخنه در پوستکرکگور می
را  «the life’s quiet interior infinity»مترجم  34 هشایان ذکر است در صفح در او یافتند.« نامتناهی

 است. کردهترجمه « نامتناهی آرام و درونی حیات»

به علت عشق به دانایی به » به « to love young boys according to the love of wisdom » هترجمدوم:  هنکت
عبارت است از:  با کمی دخل و تصرف صحیحی نیست. ترجمه صحیح آن هترجم« جوانان عشق بورزد

 .«همچون عشق وی به حکمت است پسران جوانعشق وی به »

 ای وجود ندارد.مترجم است و در متن انگلیسی چنین جمله هزوداف« جز عشق هنری ندارد»سوم:  هنکت
تر سازد، باید گفت افزوده است که منظور کرکگور را روشن ای راچنین جمله اگر مترجم بدین جهت

با وجود این، اگر مترجم  ای نیست.ست و نیاز به چنین افزودهروشن ا چنان که باید،آن ،منظور کرکگور
در پانویس به افزوده بودن آن  قرار دهد یا یا آکوالد آن را در قالب بایدورزد بر این افزوده اصرار می

 اشاره کند.

بدین سان در تصویر کسنوفون از سقراط آن وحدت زیبا و موزون میان جبر و »...  : 33 هصفح -21
یابد تبلور می« داریخویشتن»ی را که در واژه {natural determinant and freedom} اختیار طبیعی

 «بینیم...نمی

 «.freedom»است نه « determinant» صرفًا وصف «natural»اول:  هنکت

تر مترجم برای روشناست. « عامل یا علت طبیعی« »narural determinat»دقیق  هدوم: ترجم هنکت
جبر و »، نه «جبر و اختیار»بنویسد  با کمی دخل و تصرف توانست الاقلمی ساختن منظور کرکگور

 «.اختیار طبیعی



را داریم؛ به جای « مفید»، «زیبا»را داریم؛ به جای « سودمند»، «نیک»به جای »: 34 هصفح -22
؛ و به جای وحدت موزون «دار رانان و آب»، «داشتنیدوست»را؛ به جای « متداول»، «حقیقی»

 «بار راروح و کسالتو هماهنگ، بی

‘Instead of the good, we have the useful, instead of the beautiful the utilitarian, instead of the true the 
established, instead of the sympathetic the lucrative, instead of harmonious unity the pedestrian’ (25) 

ترجمه کرده است. بنابراین به حکم وحدت در ترجمه « مفید»را « the useful»مترجم در صفحات قبل 
 .بیاورد« the utilitarian» هژوا هرا در ترجم« سودمند» و برگرداند« مفید»جا به همهرا « the useful»باید 

همچنین مشخص «. امر مقبول»و « امر حقیقی»بنویسد هم « متداول»و « حقیقی»بهتر است به جای 
 هنیست چرا مترجم برای برخی از تعابیر گیومه آورده است و برای برخی دیگر خیر. به حکم ترجم

 138و  137و  136در صفحات  شایان ذکر است مترجم ها برداشته شود.تر باید تمامی گیومهدقیق
« نگریفایده»یکبار « the useful» برگردانده است:عباراتی دیگر  بهدر سیاقی مشابه را همین تعابیر 

 ،«های مستقرارزش« »the established» ،«امور سودمند»و بار دیگر « سودمندی»ترجمه شده، بار دیگر 
«the lucrative« »منفعت و سودجویی»، «the sympathetic« »شفقت و همدلی.»  

 «.{ هستsophistryدر عوض، تا بخواهی سفسطه و مغلطه }»... : همان -23

نیامده است. بنابراین بهتر و دقیقتر است که  ،«مغالطه»یعنی  ،«fallacy» هواژدر متن انگلیسی 
«sophistry »ست. به تعبیر واربرتون تر از مغالطه امه شود. سفسطه عامصرفًا به همان سفسطه ترج
سفسطه اصطالحی کلی است که به طیف وسیعی از فنون استدالل مشکوک از جمله مصادره به »

نمایی و خطابه اطالق های صوری و غیرصوری، ژرفمطلوب، استدالل دوری، اشتراک لفظی، مغالطه
اندیشی، نایجل واربرتون، محمدمهدی )اندیشیدن: فرهنگ کوچک سنجشگرانه« ودشمی

 .(117-116و فرهنگی، صفحات  علمی خسروانی، نشر

« casuistry» است. برگردانده شده« کنندهیز و گمراهآمسفسطه»به « fallacious»نیز  155 هصفح در 
برگردانده « گریسفسطه»بهتر و دقیقتر بود که به  ؛برگردانده شده است« مغلطه» 219 هنیز در صفح

 شد.می

خاطر جریان ای نیست که شادمانه و آسودهآیرونی در کسنوفون هرگز فوران کنایه»: همان -24
 «ای است از برای تعلیم...یابد بلکه وسیلهمی



‘The ironic in Xenophon is never the floating of irony blissfully resting in itself but is a means of education…’ 

و مشتقات « irony»: اگر قرار است برای لفظ آیرونی و مشتقات آن در متن نوشتم هترجم هپیشتر دربار
 سرتاسر متن حفظ شود.  آن در متن کرکگور معادل فارسی ذکر نشود، باید وحدت در

ترجمه شود تا مدعای  در این سیاق حتماً  «در خود»یعنی « in itself»تر است که همچنین بهتر و دقیق
 ه: آیرونی به منزلگویدسخن میدو قسم آیرونی  از در اینجا . کرکگورکرکگور وضوح بیشتری پیدا کند

 ای برای رسیدن به هدفی دیگر و غیر از خود.وسیله ههدف و آیرونی به منزل

دید یک چنین شخصیتی بود، یعنی حامل و ناقل آنچه افالطون در سقراط می»... : 37 هصفح  -25
 {«the divineبالفصل فرمان الهی }

البته مترجم باید برای این تعبیر «. فرمان الهی»است، نه « امر الهی« »the divine»دقیق  هترجم
به معنای  «امر»را با  ،است« امور»که جمع آن  ،«چیز»امر به معنای  ،بدهد تا خواننده پانویس

 . اشتباه نگیرد ،است« اوامر»که جمع آن  ،«فرمان»
ولی نباید این امر مسلم را نادیده بگیریم که این مقایسه، یعنی تالش مکرر »: 38و  37 هصفح -26

تواند ن مقایسه میحقیقت نیست... در نتیجه ایامتناهی، نیز عاری از تاریخ برای این جهش ن
طه با شخصیتی اما در هردو تشبیه، راب د: یا ایجابی، یعنی برانگیختن، یا سلبی ...دووجهی باش

شاید همین دم برای خواننده نظیر آنچه دیدیم برای شخص دوم صرفًا برانگیزاننده نیست... 
دیدگاه دومی هم هست که وجه دیگر م... روشن نباشد که چرا من دست به این دو مقایسه زد

 «نماید...تشبیه را برجسته می

‘Presumably I need but remind the reader that a primitive personality such as that, such a status absolutus 
[independent status] of the personality, in contrast to the status constructus [conjoined status] of the race, is 
given and can be given only once. But we must not disregard the fact that the analogy to this, history's 
repeated attempt at this infinite leap, also has its truth. …Consequently, the analogy to this can be double, 
either positive, that is, stimulating, or negative, that is, aiding the paralytic… But in both analogies the relation 
to a personality such as that is for the second person not merely inciting… The reason I have cited these two 

analogies may not at this moment be obvious to the reader... that a second view… has accentuated the 

other side of the analogy…’ (28-29) 

به بیان  ،یا «this infinite leap»، «primitive personality»و  «analogy to this»در تعبیر « this»مرجع ضمیر 
. شودگفته میآن سخن  هاست که در سه خط اول متن انگلیسی دربار «status absolutus» ،دیگر



«analogy» یا  «شباهت»به معنای در این سیاق  نیز«similiarity» نه  است«comparison .» منظور این
یا  «primitive personality» افرادی شبیه به« جهشی نامتناهی»کوشد با مکرر در مکرر می تاریخاست که 

« status absolutus» عرضه کند . 

 «وحدت تصور بعدی و شهود»: 41 هصفح -27

‘… the unity of successive conception and intuition, which only the dialectical trilogy makes possible’ (32) 

«succession » و « پی در پی آمدن»به معنای«successive » پیاپی»یا « پی در پی»به معنای »
ز پی یکدیگر ظهور و که پیاپی یا اتصوراتی « dialectical trilogy»گوید که در می. کرکگور است

 کنند.وحدت پیدا می با شهودات کنندبروز پیدا می
ای، نوعی میان عناصر دیالکتیکی و عناصر اسطوره هبه این مهم هنگام بحث از رابط»همان:  -28

 «افالطون، اشاره خواهم کرد ه{ در مکالمات اولیdichotomyسازی }گانهسه
های خاص دیده و، با توجه به معادل «trichotomy»را « dichotomy» دقتی کرده ومترجم بی

  .است آن زده ترجمه خودش، دست به
به معنای  udfritteدانمارکی  هیابد: واژیگانگی این دو به زیبایی در آلمانی نمود می»: 44 هصفح -29

 to}]«پیچ کردنسوال»[ aushorchenدر آلمانی معادل  {to question closely« }به وقت سوال کردن»

sound out} است». 

«to question closely » دقیقًا به همان معنای«to interrogate » به وقت سوال »تعبیر است، نتیجتًا
به حرف » نیز «to sound out» معادل دقیق ظاهراً . دقیقی برای واژه نیستمناسب و معادل « کردن

 .است« آوردن

ماند، اما اگر یادمان نرود که علت وجهی ذهنی در سوال کردن باقی مییقینًا همواره »: همان -30
کند نباید در حالی که بر او عارض این را که چرا فردی به این طریق یا آن طریق سوال می

ای که فرد را به موضوع پیوند ضروری هیعنی در رابط -شود بلکه در موضوع سوال او جستمی
 «هم رنگ خواهد باختگاه این وجه ذهنی آن -زندمی

‘Admittedly there is still always something subjective about it, but if it is borne in mind that the reason for 
the individual's asking thus and so is found not in his arbitrariness but in the subject, in the relation of 
necessity that joins them together, then this also will disappear’ (35) 



کرکگور در واقع «. زندای که فرد را به موضوع پیوند میضروری هرابط»دقیقی نیست:  هاین ترجمه ترجم
پرسش و موضوع ، «them»گوید، بنابراین مرجع ضمیر پرسش با موضوع پرسش سخن می هاز رابط

، که به جمالت باال همین صفحه در پانویس اگر دقت صورت گیرد کرکگور در تمثیل خودپرسش است. 
فردی  هگوید نه رابطسخن می« آبی که در دل زمین پنهان است»و « یابعصای آب»از  مربوط است،

گونه که درست به همان: »«آبی که در دل زمین پنهان است»در دستش است و « یابعصای آب»که 
کند و فقط آنجا که یاب به نحو اسرارآمیزی با آبی که در دل زمین پنهان است تماس پیدا میعصای آب

ن در سخن گفتن پرسشگری دارد و بنابرای البته روشن است که هر پرسْش  «.افتدآب هست به لرزه می
بارات کرکگور مستلزم این است دقیق ع هگوید. لیکن ترجماز پرسش بالتبع کرکگور از پرسشگر سخن می

سخن گفته « زندپیوند می شرا به موضوع پرسیدن یا سوال گریای که پرسشضروری هرابط»که از 
گوید: خط باالتر نیز کرکگور میاز قضا چند واگذاشته شود. بعدی به خواننده  محتمل و استنتاجات شود

ای ضروری با موضوع خویش تلقی شود، آنگاه سوال کردن و رابطه هاما اگر سوال پرسیدن به منزل»
  «.شوندپاسخ دادن عین هم می

افزون بر نوشتن معادل  نیازمند پانویس است. مترجم باید« ذهنی»به « subjective» ههمچنین ترجم
های دیگر معادل ه}برای مشاهد .بنویسدای برای چنین ترجمه نیز خود را دلیل ،در پانویس انگلیسی

به بخش  «subject»و « subjectivity»های وی برای و همچنین معادل« subjective» همترجم برای واژ
 رجوع کنید{ 24 ه، شمار«فقدان وحدت در ترجمه»

که پربودنی در کار باشد؛ و روش { آن است presupposeروش اول، البته، مستلزم }»: 45 هصفح -31
 «.اندیشد و دومی به خألدوم در گرو آن است که خالی بودنی: اولی به مأل می

تفاوت « مستلزم بودن»است که با « مفروض گرفتن چیزی« »to presuppose something»دقیق  هترجم
ترجمه کرده « فرضپیش»بعد به کار رفته و مترجم آن را  هصفحجالب است که این تعبیر در  دارد.

عالوه بر دقت، در صورت امکان وحدت ترجمه را حفظ کند تا خواننده بتواند مراد و  بایدمترجم  است.
 های دیگر دریابد.منظور نویسنده از یک واژه را گاه با رجوع به دیگر کاربردهای آن واژه در سیاق

ای که ه واقع شباهت نیرومندی دارند، خاصه در مورد آن مطالعهاین دو روش ب»: 46 هصفح -32
شود، زیرا با فقط نظر به مبادی دارد؛ راستش، این شباهت در مورد سقراط دوچندان می

نشان دهد که به واقع وقتی  انگاردخواهد به کسی که خود را دانا میهای خود اساسًا میسوال
 «داندکند که هیچ نمی جوانب در نظر آید او باید اذعان ههم



‘These two methods do in fact have a strong resemblance, especially for the kind of observation that pays 
attention only to the element; indeed, this similarity becomes even greater because Socrates' questioning 
was essentially aimed at the knowing subject for the purpose of showing that when all was said and done 
they knew nothing whatever’ (37) 

است. به بیان دیگر، « شباهت بسیار زیاد» «a strong resemblance»رسای عبارت  هترجماول:  هنکت
 .«نیرومند»است نه « بسیار زیاد»و « زیاد»در فارسی « شباهت» هواژ «collocation»همایند یا 

از ای رهزن است. کرکگور ترجمه« مبادی»در سیاق باال به « element»ترجمه دوم:  هنکت
«obserbvation»گوید که به ای سخن می«element » دو روش توجه « عنصر مقوم یا جزء اساسی»یا

ذهن و ، «observation»در ربط و نسبت با  ،«مبادی»به « element»کند. مترجم در واقع با ترجمه می
 برد که متعلق آنای می«observation» ضمیر خواننده آشنا با متون فلسفی را به سمت و سوی

«principles»  استعالم  «مبادی»یا . 

نویس پا« انگاردکسی که خود را دانا می»به « the knowing subject» هبرای ترجم بایدمترجم سوم:  هنکت
نیز به نیکی آگاه است کرکگور از  مترجمای را توضیح دهد. همانطور که دهد و دلیل چنین ترجمه

از « غیرعلمی نهایی هتعلیق»اندازد و به همین دلیل در کتاب کالسیک نظر می هنظرگاهی مدرن به فلسف
در پایین همین بند نیز کرکگور میان پرسشگری کند. یاد می« متفکر سوبژکتیو»سقراط تحت عنوان 

  کند.ربط و نسبت برقرار می ،در چهارچوب امر سوبژکتیو و ابژکتیو ،نظرورزی هسقراطی با فلسف

گرای موضع ذهن»را  «the subjective Platonic position »نیز مترجم  88 هدر صفحشایان ذکر است 
 باید برای چنین عباراتی پانویس نوشته شود.ترجمه کرده است. « افالطونی

گر شد ابتدا در تأمل بر روی تأمل جلوه هآلیسم به منزلمسیری که در ایده»: همان -33
 ذهنیانتزاعی میان هیعنی، رابط-پرسیدنهای سقراط جلوه نمود. سوالپرسیدنسوال
 «اصلی وی شد هدر نهایت بدل به دغدغ -ذاتی(ذاتی( و عینی )برون)درون

‘The direction that manifested itself in idealism as reflection upon reflection manifested itself in Socrates' 
questioning. To ask questions-that is, the abstract relation between the subjective and the objective-
ultimately became the primary issue for him’  



خود  هبنابر ترجم ،212 هنادرست است و باید پاک شود. به این مدعای کرکگور در صفح« ابتدا»قید 
شود و از این حیث سقراط همواره وجه ها آغاز میتأمل با سوفیست»توجه کنید:  ،مترجم فارسی

 «.مشترکی با ایشان دارد

انتزاعی میان ذهنی  هرابط»برداشته شود تا عبارت خوانده شود « ذهنیمیان» هفاصلهمچنین باید نیم
 «.ذاتی(رونذاتی( و عینی )بذهنی )درونانتزاعی میان هرابط»نه « ذاتی(ذاتی( و عینی )برون)درون

بیند که در میان هموطنان و سقراط رسالت و تکلیف الهی خویش را این می»: 48 هصفح -34
نماید، به یاری حق پندارند اما چنان نمیبیگانگان بگردد تا هرگاه به کسی رسید که دانایش می

نیست. به همین سبب { و بر او روشن سازد که دانا و فرزانه come to the aid of the deityبکوشد }
 neither in public norاو وقت ندارد به امور مهم، اعم از کارهای سیاسی و کارهای خصوصی خود }

in private affairs بپردازد و این خدمت به خدا باعث شده است که در نهایت تنگدستی روزگار }
 «بگذراند

 ت. شاید کسی مدعی شود سیاْق درستی نیس هاصالً ترجم« حق»به « deity» هروشن است که ترجم
نیز « خدمت به خدا»سازد. حتی با توجه به سیاق و کاربرد عبارت پذیر میای را امکانچنین ترجمه

همان  2جالب است که مترجم در پانویس ترجمه شود. « خدا»باید همان « deity»توان دید که می
این برگردانده است. « حق )خدا(»به  ،شده سقراطقولی که از در نقل ،را« God{the god}»تعبیر صفحه 

 سقراط قولِ نقل انگلیسِی  مترجمِ بالکل پاک شود. « حق»نیست و باید تعبیر  صحیحی هترجمه نیز ترجم
 که را با حرف بزرگ و بار دیگر با حرف کوچک و حرف تعریف نوشته است« God»بدین دلیل یکبار 

تواند هم به خدای صراحت ندارد و می قولدر نقل خدا هدربار یونانی به کار رفتهمشخص کند تعبیر 
 «.the god»و هم به یکی از خدایگان  اشاره کند« God»واحد 

در یونان باستان وجود « political»و « public»که ربط و نسبت وثیقی میان  نیست یتردیدهمچنین 
و « public»لیکن نسبت  کند(،پانویس به این مسئله اشاره میدارد )همانطور که کرکگور هم در 

«private»، فارسی به نسبت  هشود، در ترجمانگلیسی به خوبی مشاهده می هکه در ترجم«political » و
«private »به فارسیعبارت انگلیسی  همان ،تر شدن ترجمهمبدل شده که بهتر است برای دقیق 

نیز تجدیدنظر  ههمین صفح 3خود در پانویس  هیب مترجم باید در ترجمبه همین ترت برگردانده شود.
های انجمن»را « public meetings»و « عمومی هزندگی سیاسی و عرص»را « political life»کند، چرا که 

های ورزد، الاقل باید افزودهخود اصرار می همترجم اگر بر ترجمترجمه کرده است. « سیاسی یا عمومی



قرار گیرد، در  یا آکوالد باید در قالب« عمومی هعرص»اول  هقرار دهد؛ در ترجم یا آکوالد در قالبخود را 
  «.سیاسی»دوم  هترجم

گریم، طنز اش نظارهآیرونی را در اینجا در وجه نامتناهی و قدسی»: 50 هصفح  -35
 «چیز به قرار قبل باقی بماندگذارد هیچجویی که نمیحقیقت

‘Here, then, we see irony in all its divine infinitude, which allows nothing whatever to endure’ (40) 

، چرا که خواننده تصور و برای فهم خواننده رهزن استمترجم است  هافزود« جوییطنز حقیقت»تعبیر 
اب را ورق اگر کل کت .چنین تعبیری را به کار برده است« آیرونی»کند کرکگور برای سخن گفتن از می

 یاد نکرده است.« جوطنز حقیقت»تحت عنوان « آیرونی»بزنیم در هیچ قسمتی کرکگور از 

تواند به طنز سقراطی )آیرونی( منتهی { میthe abstractنشان دهم که چگونه انتزاع }»... : همان -36
 «{ پربارتر شودspeculationساز تأمالتی }تواند زمینه{ میthe mythicalگردد و چگونه اسطوره }

آیرونی و  هو همچنین وحدت در ترجم« the abstract»و « the mythical»عباراتی چون  هترجم هدربار
 . پیشتر سخن گفتممشتقاتش 

 هتعلیق»های خود، بالخصوص کرکگور در کتاب. برگردانده شود« نظرورزی»باید  نیز «speculation» هواژ
 هگل هفلسف برای اشاره به را تعبیر این، {The Concept of Anxiety} «مفهوم اضطراب»و « غیرعلمی نهایی

 هتوان یا بهتر است ترجم. اگر مترجم مدعی است که با توجه به سیاق میبردبه کار می هگلیانو 
 معادل را در پانویس بیاورد. منتهادیگری برای آن آورد، اشکالی ندارد، 

{ و to find the contentوال کردن به قصد رسیدن به رضایت }تمایزی که میان س»همان:  -37
 ...«گذاشتیم { to humiliate } سوال کردن به قصد شرمنده کردن

نیز هست، منتها در سیاق فوق به « راضی»و « رضایت»، به معنای «content»درست است که 
است. شاید مترجم گمان « form»در برابر « محتوا»نیست، بلکه به معنای « رضایت»معنای 

برقرار شده « to humiliate»و « to find the content»کرده است در متن انگلیسی نسبتی میان 
یافتن محتوا یا دست پیدا »باشد نه « رضایت پیدا کردن»دقیق باید  هاست و بنابراین ترجم

 اینطور نیست. «. کردن به محتوا
 است: خود مترجم، ه، بنابر ترجمدیگری از جمالت زیربندی مذکور در واقع صورت ههمچنین جمل



ممکن است کسی به قصد دریافت پاسخی سوال کند که حاوی کمال مطلوب باشد و »... 
تر و پرمغزتر خواهد شد؛ ولی ممکن است کسی سوال بنابراین هرچه بیشتر بپرسد، پاسخ ژرف

کردن محتوای سوال هبه وسیلای به شنیدن پاسخ نداشته باشد و فقط بخواهد کند و عالقه
{contentظاهر را بیرون بکشد و بدین }(45« )دهنده را خالی کندسان اندرون پاسخ 

کند: او قدیم { را وصف میthe eternal in Erosاو سرمدیت وجود اروس }»: 53 هصفح -38
 «است

و « ایوجه اسطوره»به را « the dialectical»و « the mythical» ،خود هترجمبسیاری از موارد در مترجم در 
نیز به جای « the eternal»و  شدمیبرگردانده است. چه بهتر که چنین وحدتی حفظ « وجه دیالکتیکی»
. شدمیبرگردانده « سرمدی یا امر وجه»، به مذکور نیست همعادل دقیقی برای واژ، که «سرمدیت»

ِاروس « وجه سرمدی»یابم. اگر کرکگور از اصالً در نمیرا « او قدیم است» یمترجم، یعن ههمچنین افزود
است و « ازلی و ابدی»گوید، بنابراین پیشاپیش مِن خواننده متوجه این امر هستم که ِاروس سخن می

شاید مترجم  نوشته است، گزاف است.»:« ، که مترجم پس از عالمت «او قدیم است»ای چون جمله
اروس حتی بر زمان هم پیروز »ام: تر ساختهبعدی را واضح هبگوید با این افزوده معنای جمل

. با وجود این، اگر مترجم بر این منظور چیستیابد درمی آگاه هخوانند که لیکن باید گفت«. ود...شمی
 قرار دهد. یا آکوالد ورزد، باید آن را در قالبافزوده اصرار می

تهی برون از این تخاصم و { درونantecedent} ] prius [عشق... گاهی امرماتقدمی »: 54 هصفح -39
 «شود{...تضاد }قلمداد می

آشنا  هدر ذهن و ضمیر خوانند« پیشینی»همچنین و « ماتقدم»مترجم به خوبی آگاه است که 
 هدر ترجم 266 همترجم خود در صفح ؛کندرا به ذهن متبادر می« a priori» هبا متون فلسفی واژ

«apriority » :بدین  فوق تر بود که مثالً جملهبنابراین بهتر و دقیق. «وجه ماتقدم»نوشته است
 شد:ترجمه می صورت

 «استد که بر این تخاصم و تضاد مقدم وشتلقی می تهیدرون امریگاهی »
البته تعبیر ؛ ترجمه کرده است« مقدمامر » 166 هجالب است که مترجم همین تعبیر را در صفح

را نیز در پرانتز نوشته است که اصالً الزم نیست و اگر هم به گمان مترجم « ای ضروریمقدمه»
  قرار گیرد. یا آکوالد باید در قالب ،وی است هالزم است، چون افزود



اش فقط در ساحت تفکر شناختیهستیگونه که انتزاعی به معنای درست به همان»: 57 هصفح -40
 the} اعتبار دارد، انتزاعی نیز در مقام سلب و نفی در ساحت آیرونی {the speculative} نظری

ironic} رسدبه حقیقت خود می» 
 the»و « the speculative method»متن فارسی از  45متن انگلیسی و  36 هدر صفحکرکگور 

ironic » روش اول»: گویدمیسخن ( روش نظریspeculative است. روش دوم روش آیرونیک )
اگر قرار بود را نیز باید در ربط و نسبت با همان جمالت معنا کرد. بنابراین  فوق جمالت «.است

 باشد« روش»موصوف  آنتر بود که نوشت بهتر و دقیق «ironic»و « speculative»موصوفی برای 
 .«ساحت» و« تفکر» نه

شود که در ساحت انتزاع محض روند تکامل دیالکتیکی تا بدانجا پیش برده می»: 58 هصفح -41
باید به ایده دست یابد، شود که میای از بسط موضوع آغاز میبازد. سپس نوع تازهرنگ می

الوجودی با تکامل دیالکتیکی ندارد، ضروری و واجب هذاته رابطحدلیکن از آنجا که ایده فی
توان به یک نفر تعلق ندارد. اما از طرف دیگر، نمیروند تکامل احتماالً  شود که کلمعلوم می

یک چیز را هم به دلخواه به یکی نسبت داد، و چیزی دیگر به دیگری، چندان که هریک چیزی 
 «به دست آورد

‘Here once again we meet a duplexity in Plato: the dialectical development is carried out until it disappears 
in the purely abstract. Then a new kind of development begins that would deliver the idea, but since the idea 
as such does not stand in a necessary relation to the dialectical, it becomes apparent that the whole 
evolution probably does not belong to one. But, on the other hand, neither can one thing be attributed 
arbitrarily to the one, another to the other, just so each one acquires something’ (46) 

 ،«the dialectical development» تعبیرباید در ربط و نسبت با  را «بسط موضوع» تعبیراول:  هنکت
تر بود که مترجم یا از یک فهمید. بهتر و دقیق« تکامل دیالکتیکی» ،یا به تعبیر مترجم فارسی

کرد تا وحدت ترجمه می« بسط و تکامل دیالکتیکی»کرد یا الاقل مورد اول را واژه استفاده می
 معنایی میان دو جمله حفظ شود. 

ای است که چیست؟ آیا منظور رابطه« الوجودیواجب هرابط»دوم: مراد و منظور از  هنکت
«necessary being » گوید؟ کند؟ آیا کرکگور اصالً چنین چیزی میبرقرار می« تکامل دیالکتیکی»با

کجا؟! این ترجمه نادرست است و صرفًا باید از « الوجودیواجب» هکجا، رابط« ضروری» هرابط
 استفاده کرد.« necessary» هدر ترجم« ضروری» همان وصف



 it becomes apparent that the whole evolution does not belong» هدر جمل« one»سوم: مراد از  هنکت

to one»، «one person » نیست بلکه«the dialectical development ».است  
 61 هصفح -42

 the»و « او وجودذاتی و اساسی  هجنب»سقراط را « essential aspect»مترجم در این صفحه 

positive in Socrates » همانطور فارسی مترجمبرگردانده است. « سقراط وجودوجه ایجابی در »را ،
آورده است. بنابراین خواننده فارسی « being»را معادل « وجود»خود  هدر ترجم که پیشتر گفتم،

جم انگلیسی کرکگور و بالتبع خود کرکگور نیز در این کند متربا خواندن این عبارات تصور می
سقراط سخن « being»مذکور استفاده کرده است و بنابراین کرکگور در اینجا از  هد از واژموار
برگردانده « وجود»ن عبارات فوق بدون استعمال واژگانی چوکه  بود تربهتر و دقیق .گویدمی
 «وجه ایجابی در سقراط»؛ «ذاتی و اساسی وی هجنب»: شدمی

« existence»همانطور که مترجم به نیکی اطالع دارد، مترجمان انگلیسی بسیار با دقت از واژگان 
را در قالب  «existence»معادل دانمارکی  گاهگاهکنند و های خود استفاده میدر ترجمه «being»و 

 existence: 19 ه(؛ صفح18) existence [Tilvaerelse]متن انگلیسی:  18 ه: مثالً در صفحآورندمی

[Existents] .ر راحت از این انقد نباید بالتبع، این دقت باید رعایت شود. فارسی نیز هدر ترجم
. اگر مترجم بخواهد به تفاوت زبان استفاده کرد ،در جایی غیر از جای خود ، خاّصهواژگان

الاقل پانویسی  منتهافارسی و زبان انگلیسی در استعمال این واژگان اشاره کند، اشکالی ندارد، 
 و این تفاوت را گوشتزد کند. بنویسد

 هایی دیگر:نمونه
« وجود اهل آیرونی»{، embodied in Socrates« }پذیرددر وجود سقراط تجسم می»: 63 هصفح

{in the ironist ،}«در وجود او{ »in him}اصل » :87 هصفح؛ «در وجود اهل آیرونی: »64 هصفح ؛
های سقراط را به اندیشه: »147 هصفح ؛{«in everythingچیز }برنده در وجود همهمحرک و پیش
دایمون در وجود »: 174 هصفح {؛envisioned in itیافته در وجود آنها ببینیم }صورتی عینیت

زهایی برون از وجود یک ها همه چیکند که اینکشف می»: 205 ه؛ صفح{«in Socratesط }سقرا
 inاین وحدت در وجود سقراط }»: 224 هصفح ؛{«something external to a personاند }شخص

Socrates242 هصفح ؛«شود{ هم پریشان می :«{ این موضوع در وجود سقراطin Socrates به }
{ به طور کامل in himتوی آیرونی در وجود او }وآیا ته»: 251 هصفح ؛«رسیده استآگاهی  همرتب



 composes سازد }اهل آیرونی وجود خویش... را شاعرانه می: »303 هصفحو ؛ «آیددر می

himself poetically»}. 
تصدیق که در این مکالمات، روش سوال پرسیدن به اوج خود رسیده است و آن: »65 هصفح -43

 «گویدمی« آمین»یا « آری»ماند که کننده یا کارمندی میکند به تصدیقمی

‘In these dialogues, the question method has had its day, and the one who answers functions more as an 
attesting or a parish clerk with his "yes" and "amen”’ (53) 

، با استفاده از عبارات خود مترجم، بدین قرار است: چیزی در حال «has had its day»صحیح  هترجم
 حاضر دوران اوج خود را پشت سر گذاشته است.

دار برای خالص شدن از تواند در پیوند باشد با اشتیاقی ریشهو همچنین می»... : 67 هصفح -44
عبارت دیگر، هنگامی که و تمام، به  بیانی تام هثمر قبلی به لطف شیوزحمت بیهوده و بی

 «جزئی از تحقیقی جامع وقوف پیدا کند همکالمه بتواند نسبت به خود به منزل

‘… it could be connected with a deep longing to be liberated from the earlier unproductive labor pains by an 
accomplished delivery, in other words, when the dialogue could become conscious of itself as an element in 
a total inquiry’ (55) 

 است «زاییدن»به معنای « delivery»در اینجا زبان کرکگور زبانی آکنده از تشبیه و استعاره است. 
نشان « in other words»تعبیر  «.های سخت هنگام زایشدرد و رنج»به معنای « labor pains»و 

مراد و منظور  و واضح روشندهد که کرکگور ابتدا به زبانی استعاری و بعد به زبان نسبتًا می
 بدین قرار است: مترجم هایمعادلصحیح با استفاده از برخی  هکند. ترجمخود را بیان می

 و های آغازیندرد برای خالص شدن از عمیقتواند در پیوند باشد با اشتیاقی و همچنین می»
 «...هنگام زایش به لطف زایشی موفق ثمرِ های بیرنج

شاید مترجم بگوید که من زبان استعاری وی را به زبانی غیراستعاری مبدل ساختم. این کار، کار 
 زبان غیراستعاری کرکگور را ،به همین ترتیبنادرستی است و باید به پانویس انتقال پیدا کند. 

هایی از نمونه هی استعاری مبدل ساخت )برای مشاهدارسی به زبانف هنباید در ترجم نیز
 .همین بخش( 61 هاستعاری ترجمه کردن جمالت غیراستعاری رجوع شود به شمار

به « بدون نتیجه»تواند بدون نتیجه پایان پذیرد، اما این مکالمه به طور قطع می»... : همان -45
{ همواره چیزی را skepticismتشکیکی }{ evenای منفی نیست... هر }وجه مترادف با نتیجههیچ



پیر، پیوسته دست به این تالش  هآنکه آیرونی همچون آن ساحر، حال{positگیرد }مسلم می
 «چیز را فروبلعد و سپس خود را نیز فروبلعد...زند که پیش از هرچیز همهآلود میهوس

به «. مقدمه»، نه گویدجو و تحقیق و پرسشگری سخن میوجست« هنتیج» هکرکگور دربار
معنا نیست کند، بدینمی« posit»چیزی را « گراییحتی شک»گوید همین دلیل هنگامی که می

« assume»یا « presuppose»، چیزی را «مقدمه»در ابتدای تحقیق، به عنوان « گراییشک»که 
 هانندچنین معنایی را به ذهن و ضمیر خو« مسلم گرفتن» مصدرکند، آنطور که مترجم با می

چیزی را « نتیجه»تحقیق، و در  هفارسی زبان انتقال داده است، بلکه بدین معناست که در ادام
«posit »نیز 152 هدر صفح مترجم .«کندوضع می»کند، یعنی چیزی را یم «actuality-positing » را

. جالب است« actualityوضع »، در صورتی که منظور «قعیتمفروض انگاشتن وا»برگردانده: 
نهاد اگر آیرونی چیزی را برمی»متوجه این مطلب شده است:  292 هاست که مترجم در صفح

{posit»...} 
ترجمه شود نه « گراییشک« »skepticism» بود که در سیاق فوقتر همچنین بهتر و دقیق

« تشکیکی»منتقل شود، نه به « گرایانشک» هدرستی به اندیش، تا ذهن خواننده به «تشکیک»
 دهد.انجام  ممکن است ورزی خودکه هر فیلسوفی در فرایند فلسفه

 «:posit» ههای دیگر از ترجمنمونه
چیز مستقر و دهد هیچوخیز مدام است اجازه نمیآیرونی... چون در جست: »... 283 هصفح 

{، اما آنچه او بدین طریق positبرقرار بماند... اهل آیرونی همیشه باید چیزی را مفروض بگیرد }
 .295 ه؛ همچنین در صفح«{ همان هیچ استpositگیرد }مفروض می

 که آیددرمی ایصخره صورت به که...  شودمی انتزاعی چنانآن فضیلت وحدت... »: 70 هصفح -46
 آن به بار، از لبریز بادبانی کشتی یکی سان به ،{the individual virtues} فردی هایفضیلت

 «پاشندمی هم از و شوندمی تکهتکه و خورندبرمی
«the individual virtues »یکی» همچنین. است «هافضیلت تکتک» معنای به فوق سیاق در 

 .کند پیدا تغییر «کشتی یک» به باید «کشتی
 «]ضدها هنگامی که ... [دانیم تعرف االشیاء باضدادها از آنجا که می»همان:  -47

‘Since, as we know, opposita juxta Sf posita magis illuscescunt [opposites placed beside each other are 
clearer)…’ (58) 



در متن انگلیسی تعبیری  :توضیحی بنویسدچنین شده استفاده عربیِ  مترجم باید برای تعبیرِ 
التینی آمده است، لیکن مِن مترجم به دلیل مرسوم بودن معادل عربی، به جای معادل فارسی، 

 هترجم همان معادل عربی را آوردم. چرا چنین توضیحی الزم است؟ چون که عبارت داخل قالب
 .دقیق عبارت عربی هدقیق عبارت التینی است، نه ترجم

های ای، مماس بر شرطفضیلت چونان نجوایی نرم و لطیف، چونان رعشه»: 71و  70 صفحات -48
یک از آنکه صدایی از آن برخیزد، بگذریم که در هیچرد بیگذکشد و میوجودی خویش پر می

 «یابد...ای روشن و رسا نمیآنها جلوه

‘Like a soft whisper, a shudder, virtue skims through its own qualifications without becoming audible, to say 
nothing of being articulated in any of them…’ 

اول اصالً شرط وجود  هامر واحدی که سقراط در ذهن دارد در وهل هتعریف فضیلت به مثاب»
 «{ آن است...existenceالهام برای اظهار وجود }هترین مایاین ضعیفچیزی نیست، زیرا هیچ

‘The definition of virtue as one in the sense that Socrates maintains is clearly in the first place no 
qualification at all, since it is the most weakly inspired statement of its existence possible…’ (59) 

آیا مترجم  ترجمه کرده است.« شرط وجودی»را « qualification»دانم مترجم بر چه اساسی نمی
شرط وجودی انسان باشند؟  توانندداری یا دیگر فضایل مییا خویشتنتصور کرده است عدالت 

متصف داری عدالت یا خویشتنبه   موجودانسانِ  :به گمانم پاسخ به این سوال روشن است
 « qulification» .انسان« شرط وجودی»نه  هستندانسان موجود « وصف»شود، بالتبع فضایل می

خصوصیت یا ویژگی یا کیفیت.  خصلت یا است: یعنی وصف یا« characteristic»به معنای 
حال است. « به آرامی یا با شتاب گذر کردن»به معنای  ، در سیاق فوق،«to skim»همچنین 

شاید مترجم بگوید با  استفاده کرده است؟« پر کشیدن»دانم چرا مترجم از تعبیری چون نمی
نجوا پر »آیا در زبان فارسی ما از تعابیری چون  توجه به سیاق از چنین عبارتی استفاده کردم.

، با استفاده از اول هجملصحیح  هبنابراین ترجمیم؟ کناستفاده می« رعشه پر کشید»یا « کشید
 مترجم، بدین قرار است: هایمعادلبرخی 

یا  هاخصوصیات یا ویژگیاوصاف یا ماند که از درون ای آرام مییا رعشه فضیلت به نجوا»
 «آنکه صدایی از آن برخیزد...کند بیگذر می خود کیفیات
در این «. شرط وجودی»است و نه « characteristic»به معنای « qualification» دوم نیز هدر جمل

اصالً  ،آنطور که سقراط مدنظر دارد ،هم منظور کرکگور این است که تعریف فضیلت لهجم



اصالً  ،یا به بیان دیگر ،نیست «کیفیت»یا « خصلت»یا « ویژگی»یا « خصوصیت»یا « وصف»
شکل « ترینبه ضعیف» ،یا به تعبیر خود کرکگور ،تواندچرا که به درستی نمی ،است« چیزهیچ»

 آن فضیلت باشد.« موجودیت» بیانگرتواند ممکن می
خود را نیز رعایت نکرده و برخالف صفحات  هدر اینجا وحدت در ترجم شایان ذکر است مترجم

 را آورده است.« وجود»معادل « existence»ی قبل برا
 «:qualification» ههایی دیگر از ترجمنمونه

ترجمه کرده است، لیکن در بند آخر « ویژگی»را « qualification» 72و  71 همترجم در انتهای صفح
 دو ویژگی» :91 هصفح؛ «ویژگی منفی یا شرط سلبی»را « negative qualification» 72 هصفح

 qualificationشروط الزم شخصیت }»: 175 هصفح؛ {«two qualifications of ironyوجودی آیرونی }

of personality»}تعّین کیفی وجود»: 240 هصفح ؛ »{qualification of being}. 
سقراطی همان شرط اصلی و عمده است،  هبرای اصل فلسف نخستین شرط الزم» : 24 هصفح

 «گیرم که همچنان از حد تعین صوری برنگذشته باشد؛ این شرط عبارت از این است...

‘..the first qualification with regard to the Socratic principle is the major one, even though it is still only 
formal: that consciousness draws from itself what constitutes truth…’ 

جالب توجه در این ترجمه این است که مترجم از سه معادل متفاوت در دو خط استفاده  هنکت
اصل »را نیز « the Socratic principle»همچنین  «.تعین»و « شرط»و « شرط الزم»کرده است: 

 ترجمه کرده است.« سقراطی هفلسف
 irony is a» 283 همترجم در صفحاستفاده شده است؛ « شرط الزم»عبیر ز تنیز ا 277 هدر صفح

qualification of … subject » ترجمه کرده است.« آیرونی شرط امکان فاعل... است»را 
نوعی از هماهنگی بالواسطه، همچنان که فضیلت از حیث  هفضیلت به منزل»... : 72 هصفح -49

 «.اش، یک ویژگی آشکارا منفی است{ مقدر و جبریdispersionتجزیه شدن }
در  نیز «dispersion»است، در فارسی تعبیر نارسایی « مقدر و جبری هتجزی»تعبیر افزون بر آنکه 

 «. تجزیه کردن»است نه « توزیع»به معنای  سیاق فوق
اقامه  {soul} ناپذیری روحمرگ {demonstrationsهای }در این مکالمه، جلوه»: 74 هصفح -50

 «شوند...می



«demonstrations » ترجمه شود؛ جالب است که خود مترجم در « هااستدالل»در سیاق فوق باید
ترجمه کرده است نه « براهین»را « demonstrations» ،همین جمله هدر ادام ،قول بوئرنقل

 «. هاجلوه»
بدین ترتیب . «روح»« spirit»ترجمه شود و  «نفس»« soul»است که  ترو دقیق بهترهمچنین 
سخن  و بالتبع از دو مفهوم کگور از دو واژهتواند به خواننده نشان دهد که در متن کر مترجم می

شده، که در متن انگلیسی از هر دو واژه استفاده  78و  77 صفحات در شده است؛ خاصه گفته
 به کار رفته است.« روح» هفارسی تنها واژ هترجمدر  منتها

های جسم که از همه سو دربرش گرفته و به روح از زندان هوا و هوس: »... 75 هصفح -51
 «پرواز درآیدگریزد تا رها از کندوزنجیر نفس در فضای عالم قدس به ستوهش آورده می

‘It (the spirit) flees from the sensuousness besetting and distressing it and pines for release from the bodily 
shackles imprisoning it’ (63) 

 تغییر پیدا کند.« جسم»در خط آخر باید به « نفس»
 77و  76 هصفح -52

« زدهتصوف شرق»را در این دو صفحه یکبار به « Oriental Mysticism»دانم چرا مترجم نمی
بار معنایی منفی دارد، « زدهشرق«. »تصوف و عرفان مشرق زمین»برگردانده است و بار دیگر به 

یا به تعبیر « شرقی»و همان  چنین سیاقی از چنین معادلی استفاده کردبنابراین نباید اصالً در 
همچنین مترجم باید . است« Oriental»ی برای تر معادل بهتر و دقیق« مشرق زمین»مترجم 

 .را رعایت کند «mysticism» هواژ وحدت در ترجمه
 78 هصفح -53

جالب توجه این  هترجمه کرده است. نکت« گراتصوف درون»را « subjective mysticism»مترجم 
را در  بیر مذکورخود مطمئن بوده که اصالً معادل انگلیسی تع هچنان از ترجماست که مترجم آن
 On the History of‘} «جدید هدر باب تاریخ فلسف». شلینگ در کتاب خود متن نیاورده است

Modern Philosophy’}  از دو نوع«mysticism »گوید که بدین قرار استسخن می: 

‘There is, namely (1) a merely practical or subjective mysticism which makes no claims to science. But there 
is (2) an objective mysticism, which makes claims to objective knowledge. This is theosophy, which is 
speculative or theoretical mysticism, and although relinquishing scientific (rational) form, it nevertheless 
makes a claim to a speculative content’ (179). 



ترجمه  را «subjective mysticism»در  تعبیر « subjective»وصف  خواهدمی مترجمی رسد اگربه نظر می
 . کند اش، باید با توجه به چنین تعریفی ترجمهکند

 ترجمه کرده است.« گراگرا و درونتصوف ذهن»عبارت مذکور را  91 همترجم در صفحشایان ذکر است 

 ههای عام به میانجی مشاهدات مجّزانگر تجربه یا به وسیلاین مفهوم: »82 هصفح -54
 «شود...{حاصل نمیinductionهای قیاس منطقی }کردنغصب

«induction » استقرا است و«deduction ».قیاس 
 ...«شود { نمیguiltyاین دیدگاه به هیچ وجه مرتکب این گناه }: »... 85 هصفح-55

تمایز  «guilt»و « sin»میان  ،«غیرعلمی نهایی هتعلیق»از آن جهت که کرکگور در آثار خود، خاّصه 
نایل « guilt-consciousness»یا  «یآگاه-خطا»به توانست گوید سقراط میمیمثالً )  گذاردمی

 اخیر ، چرا که آگاهیِ نایل شود« sin-consciousness»یا  «یآگاه-گناه» به توانستنمی، لکن شود
به انسان اعطا  ،تجسد در مسیحیت هاعطایی است و با ظهور خداوند در زمان، یا همان مسئل

کرکگور رعایت  هشدتک آثار ترجمهدر تک االمکانحتی در فارسی نیز باید این تمایز (شود می
 مناسب باشد.« خطا»به « guilt»و « گناه»به « sin» هرسد ترجممی شود. به نظر

« غرق گناه» ترجمه کرده است.« خدانشناس و غرق گناه»را « the ungodly» 87 همترجم در صفح
. وجود نداردای نیازی به چنین افزوده اصالً  مدعای کرکگور واضح است و مترجم است. هافزود

 شود. حذفنیز چنین بندی رهزن است و باید بنابر مدعیات بند فوق  همچنین
مرتکب گناه »را « become guilty of anachronism»تعبیر  164 ههمچنین مترجم در صفح

تر است که با توجه به مدعیات باال بهتر و دقیق ترجمه کرده است که« شدن شدپریشیزمان
 شود.« گناه»جایگزین « خطا»

 {«the moral melodyسازی معنوی }{ یا نغمهthe ethical harmonyهماهنگی اخالقی }»: 87 هصفح -56
صحیحی  هدقیقی یا به بیان بهتر اصالً ترجم هبه وضوح آشکار است که این ترجمه، ترجم

ترجمه کرده است. مترجم موظف « معنوی»را « moral»دانم بر چه مبنایی مترجم نیست. نمی
در ترجمه به سادگی توانست مترجم میای را ذکر کند. یل چنین ترجمهو دلدهد  است پانویس

انگلیسی هردو را بنویسد تا خواننده بداند که در  معادل استفاده کند و بعد «اخالقی» از معادل
 «. moral»به کار رفته است هم « ethical»اینجا هم 



برگردانده شده « توانایی اخالقی و معنوی»به « moral strength» 223و  221همچنین در صفحات 
 «.آزادی اخالقی و معنوی»به « moral freedom»است و 

 برگردانده شده است.« افالطون و ارسطو»به اشتباه « Plato and Socrates: »88 هصفح -57
عدم مطلق سقوط کند... اصالً  هاین فکر که آدمی ممکن است پس از مرگ در ورط: »92 هصفح -58

شمارد ... و دیگری در کار نباشد، دم را غنیمت می هانگیزد... او اگر چارد او برنمیهراس در نها
سازد معیاری انتزاعی دهد نیست و نابود گردد. اما آنچه آیرونی را صریحًا متمایز میترجیح می

زند، و کند و هر هیجان مفرطی را با آن مهار میچیز را با آن تراز میاست که آیرونی همه
بعیدی  هیابد که فرضیگذارد بلکه درمیسان جذبه و شور عشق را در برابر ترس از مرگ نمیبدین

 «شیوه تعبیر کنیم است که نیستی کامل را بدین

‘The thought that one might become absolutely nothing through death … does not horrify him at all. On the 
other hand, he does not take it along in order, terrified by this conclusion, to drive the eccentric thought 
home again, but he actually does jest with it and, should the worst come to worst, would rather be snatched 
out of this error, "for to remain in it would indeed be an evil," and thereby be totally annihilated. But what 
expressly characterizes irony is the abstract standard by which it levels everything, by which it controls every 
inordinate emotion, thus does not set the pathos of enthusiasm against the fear of death but finds that it is 
a curious hypothesis to surmise total extinction in this way’ (79) 

به « a curious hypothesis» هدهد که ترجمفارسی نشان می هکمی دقت در متن انگلیسی و ترجم
 عدم مطلق ترسی در نهاد هورط»فارسی  مترجمِ  نادرستی است. کسی که به تعبیرِ  هترجم« بعید هفرضی»

قلمداد « بعیدی هفرضی»را « نیستی کامل»آیا « دهد نیست و نابود گرددترجیح می»و « افکنداو نمی
 «. برانگیزکنجکاوی هفرضی»صحیح عبارت فوق بدین قرار است:  هکند؟! ترجممی

آپولوژی تیری است که با آن دو نشان را هدف خواهیم گرفت. نخست، از »: 93 هصفح -59
ناپذیری روح بهره خواهیم برد... دوم، رخصت دهیم تا موضع سقراط، مرگ هدربارهای آن گفته

 «بر مبنای ساختار فراگیرش، در مقام آیرونی آشکار گردد

‘The Apology will be used for a dual purpose: first, to use its comments on the immortality of the soul … 
second, on the basis of its total structure, to let Socrates' position become apparent as irony’ (79) 

  آپولوژی است نه موضع سقراط. در واقع «its total structure»در عبارت « its»مرجع ضمیر 



حال به بررسی دقیقتر آپولوژی »خود بر این امر صحه گذاشته است:  هنیز مترجم با ترجم 98 هدر صفح
 «آیرونی است تمامیت خودرداخت که در خواهم پ

تر از این نیست که در این خطابه با بر این اساس باید گفت هیچ فرضی محتمل»: همان -60
 هنیرومند و کارآزمود هواقعی سقراط که حافظ هایم از تذکار دفاعیرونوشت صحیحی مواجه

کالم مکتوب و کالمی که با افالطون ممکن ساخته است، و البته نباید از تمایز ضروری میان 
 «آید غافل شدانگاری بر زبان میسهل

‘[Accordingly, nothing is more probable than that in this speech we have as true a copy from recollection of 
the actual defence of Socrates as the practiced memory of Plato, and the necessary distinction between a 
written speech and one negligently delivered, could render possible]." (80) 

جایی جابه است، شالیرماخر قولی از، که نقلجمالت انتهایی هدانم چرا مترجم در ترجمنمی
 تر کند؟ به هیچ وجه. بایدصورت داده است؟ آیا به گمان وی حال توانسته جمله را واضح

«could render possible » هم به«the practiced memory » بازگردد و هم به«the necessary 

distinction.» 
 «یابد...خیز شور و افکار بلند و متعالی را میآست، همو که در فایدون موج»: 94 هصفح -61

‘Ast, who found loftiness and pathos predominant in the Phaedo…’(80) 

زبان کرکگور آکنده از استعاره است. ترجمه کرده است. « خیزموج»را  «predominant»مترجم 
استعاری را استعاری  همان تعابیر و جمالِت  تنهاتر است که مترجمان متن وی بهتر و دقیق

ای . نمونهبرگردانند و دیگر تعابیر و جمالت را به همان حالتی که در متن اصلی هست برگردانند
 :13 هدیگر در صفح

He never goes beyond the empirical, never arrives at the idea (6) 

نوشت: بهتر بود مترجم می«. گذاردهرگز پای در ساحت مثال }= ایده{ نمی»... مترجم نوشته است: 
 «.شودهرگز به مثال }=ایده{ نایل نمی»

 مترجم 88 هترجمه شده است. این در حالی است که در صفح «شور»« pathos»همچنین 
و بعد در پرانتز از چنین عباراتی استفاده کرده است:  «پاتوس» هاز همان واژ فارسی

« متعال» یا« متعالی» معادلتر است که بهتر و دقیق«. آلودانگیز یا حزندرد/شور/کیفیت غم»



د که در ننگاه داشته شو «transcendence» هبرای واژ« تعالی»و  «transcendent» هنیز برای واژ
 هتعلیق» و {The Concept of Anxiety} «مفهوم اضطراب»ای هکتاب متون دیگر کرکگور، مخصوصاً 

 Of the Differene Between a Genius and a} «در باب تمایز رسول و نابغه» همقال و «غیرعلمی نهایی

an Apostle} ، مترجم در . مدعیات کرکگور از اهمیت برخوردارند و در توضیح برخیبه کار رفته
 110 هفحدر پانویس ص« higher» هو همچنین در ترجمهمین صفحه در پانویس « lofty» هترجم

 استفاده کرده است.« متعالی»نیز از معادل 
برد نه همچون کسی که...، نه همچون کسی که...؛ نه، همچون کسی که لذت می»: 95 هصفح -62

{ یافت syllogistic either/orای که در منطق یا این/یا آن }{ نور و سایهalternationاز بازی }
 «شود...می
یا در قالب پس از  ،«است» نوشتمی« نه، همچون کسی»اول: مترجم چه بسا اگر بعد از  هنکت

فارسی زبان را در  هکار خوانند ،نوشتمی« بلکه» ،است هکه همراه با ویرگول آمد ،سوم« نه»
ساخت )در متن انگلیسی تمایز میان آنها تر میقبلی واضح هسوم با دو جمل هفهم تفاوت جمل

بالنعل همان شیوه را رعایت کرده النعلدقیقًا با همین ویرگول مشخص شده و مترجم طابق
 است(

آورده است؟ « alternation»ای چون را معادل واژه« بازی» هدوم: مترجم چرا واژ هنکت
«alternation» .شاید مناسب  بدین معناست که دو چیز به نوبت پشت سر یکدیگر تکرار شوند

 .برگردانده شود« آمدوشد»یا « دگرگونی» باشد در سیاق فوق
بسیار  «منطق»دقتی را به خرج داده است. نهایت بی« syllogistic» همترجم در ترجمسوم:  هنکت

مراد و است. « قیاسی» «syllogistic»و « قیاس« »syllogism»معادل دقیق . تعبیر عامی است
قیاس »یا همان « disjunctive syllogism»در واقع « syllogistic either/or»منظور کرکگور از 

الگوی این قیاس بدین قرار است.  «قیاس استثنایی منفصل» ،یا به تعبیر قدمای ما ،«انفصالی
 است:

 شود: ب؛چنین نیست که الف؛ نتیجه میالف یا ب؛ 
 شود: الف. الف یا ب؛ چنین نیست که ب؛ نتیجه می

یا این یا آن قیاسی }یا قیاس »صحیح عبارت کرکگور بدین قرار است:  هترجمبنابراین 
 «انفصالی{



رهاند، در ازای آن به ایشان نسبت به عبارت دیگر، او چون آدمیان را از ترس مرگ می»: همان -63
 «دانند...اش هیچ نمیدهد که دربارهناپذیر هشدار میبه چیزی اجتناب

‘… as he emancipates people from the fear of death, in recompense he gives them the alarming idea of an 
unavoidable something about which nothing whatever is known…’ (82) 

، از طرف دیگر به آنها «رهاندآدمیان را از ترس مرگ می»یک طرف سقراط از  ،فارسی هترجمدر 
، «رهاندآدمیان را از ترس مرگ می»انگلیسی از یک طرف سقراط  هدر ترجم«. دهدهشدار می»

دهد که ناپذیر در اختیارشان قرار میاز امری اجتناب انگیزی هراستصور »از طرف دیگر 
کن است کسی بگوید این دو تعبیر تفاوت چندانی با یکدیگر مم«. داننداش هیچ نمیدرباره

امر »ندارند. به نظر من تفاوت دارند، چرا که در یکی خود سقراط برای مخاطبانش 
کند و نسبت به انگیز معرفی میرا امری هراس« داننداش هیچ نمیناپذیری که دربارهاجتناب

، «داننداش هیچ نمیناپذیری که دربارهتنابامر اج»دهد، دیگری کرکگور است که آن هشدار می
  .کندوصف مییابد و انگیز میرا هراس کند،یعنی آنچه سقراط عرضه می

لیکن این نکته دیگربار نوعی منطق یا این/یا آن است و چون این دیدگاه که مرگ : »96 هصفح -64
توان به ضرس قاطع گفت تا چه نمیآید، همانا نابودشدن است همراه با یکی از آن دو یا می

ها را احاطه برد که چونان اقیانوس هردوی این قاره توان از آن شادی و سروری بهرهحد می
 «کرده است...

 پیشتر سخن گفتم.« منطق یا این یا آن»عبارت  هدربار
ر تر شود. منظوتا مراد و منظور کرکگور روشن« احاطه کند»باید بشود « احاطه کرده است»

بهره برد و « این»هم از « یا این یا آِن قیاسی»موضعی است که بتواند در « اقیانوس»کرکگور از 
، «اقیانوس»سازد: کدام ماضی نقلی کمی فهم عبارات را با مشکل مواجه می هترجم«. آن»هم از 

در ؟ «احاطه کرده است» ا زمان حال نیز امتداد دارد،را در زمان گذشته که ت« هااین قاره»
 «. has encircled»آمده است نه « encircles»انگلیسی نیز تعبیر 

هایی که آست اندکی خوبی باشد برای وارسی حمله هرسد این نقطبه نظر می»: 99 هصفح -65
 «{ کرده بودthe ironic interpretationتر در همان کتاب متوجه آیرونی }پیش

 کند.آپولوژی حمله می هاز رسال« آیرونیکتفسیر »کند به حمله نمی« آیرونی»آست به 



مجعول آتنیان در مباحثه  هاز نظر سقراط... البد خیلی مسخره بود که کسی به شیو»: 101 هصفح -66
اینکه -(argumentum ad hominemهای شخصیتی طرف مقابل توسل جوید )و استدالل به ویژگی

 «او باید به مرگ محکوم شود

‘To Socrates… it must have seemed an extremely ridiculous argumentum ad hominem [argument directed 
against the opponent's personal circumstances] the Athenians had concocted- that he should be put to 
death’ (89) 

 هافزود هاست و صرفًا به ترجمرا اصالً ترجمه نکرده « argumentum ad hominem »مترجم تعبیر 
 هشیو»تعبیر  خود مترجم فارسی همچنینمترجم انگلیسی در قالب کفایت کرده است. 

گیری از انتخاب واژگان مترجم، دقیق، با بهره هترجم را به متن کرکگور افزوده است.« مجعول
 بدین قرار است:

 [{ حمله به شخص }مغالطیِ  لِ استدال از از نظر سقراط... البد خیلی مسخره بود که آتنیان»
 «...بهره گیرند ]های شخصیتی طرف مقابل توسل جسته شوداستداللی که در آن به ویژگی

 فارسی مرسوم از این عبارت در متون هترجم« حمله به شخص»به « ad hominem» ه}ترجم
 منطق کاربردی، است{.متون  خاصهمنطقی، 

 {«.Ast, p. 477ffنویسد }های کتابش میپاورقیآست در یکی از »: 103 هصفح -67
 جمله هیچ مبنایی در متن انگلیسی ندارد. بعد از این« های کتابشدر یکی از پاورقی»تعبیر 

بر یکی از « پانوشت آست»همچنین در ادامه به . شودآورده میقول از آست چهار صفحه نقل
 نماید.ر فوق کذب می. در نتیجه تعبیشودمیجمالت این چهار صفحه اشاره 

 an artless and designless } ولی اگر قصد داشت جسارتی عاری از هنر و فکر»: 104 هصفح -68

boldness} ...را به سقراط نسبت دهد» 
 .خاص هبدون طرح و نقشدالنه و جسارتی ساده: صحیح و دقیق هترجم

گیری از وجه این تعبیر، از هرچه بگذریم، داللت بر این دارد که افالطون در بهره»: 109 هصفح -69
ای به چیزی بلندپایه نظر کند که وجه اسطورهاندیشیم، فرض میکه ما می ای نه، چناناسطوره

چیزی که فراسوی حجیت ذهنی افالطون جای  -سازددارد بلکه مستمع را رهین منت خود می
 « دارد

‘…this word, after all, suggests that Plato in the mythical condescends to the listener instead of assuming as 
we do that the mythical is something higher-indeed, something lying beyond Plato's subjective authority’ 
(99) 



با  ،دوم هدر انتهای جمل ،«something higher» اگر در متن انگلیسی دقت کنید، خواهید دید که
«something»، با یکدیگر قرار دارند، بنابراین  پیونددر  ،آخر هدر جمل«something»آخر هجمل ، در، 

مترجم فارسی با فاصله دوم است.  هانتهایی جمل« something»توضیحی دیگر برای  در واقع
انتهایی پدید آورده و  هخود، مشکالتی در فهم معنای صحیح جمل هانداختن میان آنها در ترجم

رهین منت خود »آخر را باید در ربط و نسبت با  هاین توهم را شکل داده است که نکند جمل
« subjective authority» هدر ترجم« حجیت ذهنی»همچنین مترجم از تعبیر . کردمعنا « ساختن

این  آخر همنظور کرکگور از جمل. که بدون ذکر معادل درک معنای آن مشکل استاستفاده کرده 
که فراتر از چهارچوب  است «واال» افالطون بیانگر مطالبی هاست که چه بسا اسطوره در اندیش

توان آنها براین نمیو بناست و در کل فراتر از فاعلیت و عاملیت وی در پرداختن آنها ذهنی وی
 وی فروکاست.« هسوبژکتیویت»را به 

های دقیق تعبیرهای استوار بر شرح و توصیف )داستانی( را در برابر شکل»... : 110 هصفح -70
 «خواند...اعتبار میروایت و حکایت بی

‘…disapprove of the depictive (i.e., the fictive) interpretation in contrast to the strictly narrative version…’ (101) 

، به معنای دقیق کلمه، شکلِ داستانی( را در برابر  یا همانتفسیر توصیفی )»... دقیق:  هترجم
 «خواند...اعتبار میبی روایی

تخیل است  هوجد و سرور قو {the mythicalای مکالمات}بدین قرار، بخش اسطوره»: 111 هصفح -71
 {...«speculationاندیشی و نظرورزی }در خدمت باریک

 the»کند و مثالً خود را گاه رعایت نمی همشخص نیست به چه دلیل مترجم وحدت ترجم

mythical » ترجمه شده است ناگاه به « ایوجه اسطوره»که در چند خط قبل و چند خط بعد
 هکند. همچنین مشخص نیست که چرا باید به واژر پیدا میتغیی« ای مکالماتبخش اسطوره»
نیز اضافه شود که نه تنها کمکی به « اندیشیباریک»که معنای روشنی دارد تعبیر « نظرورزی»

 معنایی دیگر نیز به متن بیفزاید.ممکن است بلکه ، کندفهم بهتر متن نمی
در  -شودبا تأملی تاریخی مربوط میای حیات روح پس از مرگ نه اسطوره هعرض»: 112 هصفح -72

اند، آیا آیکوس و مینوس و رادامانثوس واقعًا این باب که آیا وقایع به همین ترتیب روی داده
 «اند...اند و داوری کردهنشسته

‘The mythical presentation of the soul's existence after death is related neither to a historical reflection as to 
whether it actually is this way, whether Aeacus, Minos, and Rhadamanthus do sit and judge…’ (102) 



های افعال به زمان گذشته همگی باید به زمان آینده برگردانده شوند. تأمل تاریخی ترجمه
افالطون آمده  هالمرگ بدین معناست که آیا این جمالتی که مثالً در رس پس ازحیات  هدربار

دهند یا خیر. آیا به واقع قرار است جهانی بدین صورت باشد است از رویدادی در آینده خبر می
آیا وقایع به »و آن داوران بیایند و بنشینند و داوری کنند. پس ترجمه باید بدین صورت باشد: 

 «کنند...نشینند و داوری میمیآیکوس و مینوس و رادامانثوس دهند و همین ترتیب روی می
از آنجا که افالطون هرگز به قطار تفکر مبتنی بر نظرورزی نرسید، وجه »: 113 هصفح -73

 the mythical or rather the} استوار بر استعاره های یا بهتر است بگوییم اندیشاسطوره

metaphorical} تواند یکی از ارکان عرضه یا نمایش ایده باشدهمیشه می.» 
داد و تعبیر باال را آمد اگر مترجم متن کرکگور را مبنا قرار میدانم واقعًا چه مشکلی پیش مینمی

 کرد؟ه میترجم« ای  یا بهتر است بگوییم وجه استعاریوجه اسطوره»
عظیم و  {methaphors} هایپیشگفتار هنریک اشتفنس ... از آن نوع استعاره»: 114 هصفح -74

 «شودهستی روح می هدربار {myth} ایبلندپرواز است که در آن هستی طبیعت بدل به استعاره
 ترجمه مشخص است. خطای

آساید، در ایستد و در پیشگاه تخیل دمی میجا باز میاین عنصر سلبی در این» : 116 هصفح -75
 {«expands before intuitionکند }پیشگاه شهود نفسی تازه می

 «کنددر پیشگاه یا محضر شهود بسط و گسترش پیدا می»: دقیق هترجم
{ زمان و the qualificationsافتد این است که ایده مطابق با مقتضیات }اتفاقی که می»: همان -76

 «شودآل( درک میشود و در مجموع در وجهی مثالی )ایدهمکان حفظ می
 «ایل زمان و مکانمطابق با کیفیات یا خص»: دقیق هترجم

شود که در چیزی تعریف می هحال زیبا نه صرفًا به نحوی سلبی بلکه به مثاب»: 117 هصفح -77
 «افزایدهای زر... جلوه خواهد نمود... اما دیوتیما میتر از سکهروشنایی بس تابناک

‘The beautiful is now defined not merely negatively as something that will appear in a far more glorious light 
than gold, clothes, beautiful boys and adolescents, but Diotima adds…’ (107) 

 ...«شود که چیزی تعریف نمی چونانحال، امر زیبا صرفًا به نحوی سلبی »صحیح:  هترجم
اش را با آن اهد رابطهخو{ میat timesاز طرف دیگر، همانطور که }کانت{ بارها }»: 118 هصفح -78

 «بندد...{ میthe mythicalای }}شیء فی نفسه{ حفظ کند، کمر به پروراندن مقوالت اسطوره



«at times » ههمچنین مترجم باز وحدت در ترجماست. « گاهگاه»یا « گاهی اوقات»به معنای 
: متون فلسفی واجد بار استکند که در از تعبیری استفاده میزند و به هم می در اینجا خود را

الاقل در پانویس معادل کند، ی میفشار خود پا« صحیح» هگر مترجم بر ترجما «. مقوالت»
 را بنویسد. اشانگلیسی
 نیز چنین ترجمه کرده است: 280 هدر صفح

{ را انضمامی گرداند... the abstractرسالت سقراط به هیچ وجه این نبود که مقوالت انتزاعی }»
الواسطه انضامی قابل { از طریق اموری بthe abstractخواست اجازه دهد امور انتزاعی }او می

 «رویت شوند.
 the abstractتصورات انتزاعی }« »انضمامی ساختن»از  باال، نویسنده هجملپیش از 

conceptions »} تعبیر گویدمیسخن .«the abstract » ترجمه شود.« امر انتزاعی»باید 
آمیز کاری شریف است و بایسته است که آدمی به چنین کارها تن کار مخاطره: »119 هصفح -79

 «بسپارد

‘The venturesome deed is noble, and one ought to conjure forth such things for oneself’ (109) 

‘… for a noble risk it is- so one should repeat such things to oneself like a spell’ (74-75), Phaedo, Oxford 
World’s Classics. 

‘for the risk is a noble one… and a man should repeat this to himself as if it were an incantation’ (55), 

Hackett Publishing Company 

ادرست ترجمه را ن« one ought to conjure forth such things for oneself »روشن است که مترجم 
افالطون، بدین « فایدون» هانگلیسی محاور هکرده است. ترجمه صحیح، با توجه به سه ترجم

بایسته است آدمی چنین چیزهایی را در ذهن خود احضار کند یا چنین چیزهایی »قرار است: 
 «را همچون ورد زیر لب زمزمه کند

فارسی سه  هدر ترجم« تن بسپاردبایسته است که آدمی به چنین کارها » هشایان ذکر است جمل
 خط بعد دوباره تکرار شده است.

 همان -80
ماند چون فردی تخیل به کف آورده می های در ید اختیار قدرتی که در برابر قواما وجه اسطوره»

 «اندآورد که بر ذهنش فائق آمدهکه آرزو دارد از اسطوره مدد بگیرد رویاهایی را به خاطر می



‘But the mythical resides in the power it gains over the imagination as one, wishing to conjure it forth, evokes 
visions that overwhelm oneself’ 

ای متعلَّق به قدرتی ولی وجه اسطوره»: صحیح با کمی دخل و تصرف بدین قرار است هترجم
خواهد افتد که آدمی که مین غلبه زمانی اتفاق میآید؛ ایاست که با غلبه بر تخیل به دست می

آورد که بر وی }بر تخیل ای را در ذهن خود احضار کند، مشاهداتی را به ذهن میامر اسطوره
 « شوندوی{ غالب می

 «:آکسفورد»در فرهنگ « reside»معنای دوم 

(of power or a right) belong to a person or body. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/reside) 

خواهیم به فهم کاملی از منظور و مراد افالطون برسیم، نباید این مهم را از اگر می: »120 هصفح -81
ای که در پیش رو داریم و { میان نوشتهall this resemblanceقلم بیندازیم که کل این مباحث }

 «ها...دیگر مکالمه
 ترجمه صحیح: این شباهت

های جزئی و خاص آیرونی هم با الوصف نباید از خاطر برد که حتی جلوهاما مع: »... 121 هفحص -82
 ...«ربط نیستند و ایده بی

‘But nevertheless it will be of some significance to see that even its particular manifestations are unrelated 
to the idea that even its particular manifestations are unrelated to the idea…’ (111) 

 تغییر پیدا کند.« ربط و نسبتی ندارند»یا « ربط هستندبی»باید به « ربط نیستندبی»
« به معنای رفیع»را « sensu eminentiori [in the eminent sense] »مترجم : 125 هصفح -83

غیرعلمی  هتعلیق»انگلیسی َاَلسِتر َهنی از  هدر ترجم مذکور التین عبارتترجمه کرده است. 
الفظی فارسی تحت هبنابراین ترجمترجمه شده است. « in a more emphatic sense« »نهایی
-in the precise sense»که تعبیر فوق دقیقًا پس از تعبیر  شایان ذکر استمناسبی نیست.  هترجم

the most precise sense of the word» د در ربط و نسبت با آن ترجمه آمده است، بنابراین بای
 .شود

  تکرار کرده است.نیز  266و  265و  135 اتدر صفح مترجم این انتخاب معادل را



شود که ظلم فرزانگی است و از راه از این جا، سقراط به این فرضیه نزدیک می»: 126 هصفح -84
{، دیگر by way of some analogies from the sphere of knowledge}معرفت  هها به حوزبرخی تشبیه

پروای خویش گرفته بود، گویی بیبار ثراسوماخوس را از موضع مستحکمی که پشت سر تناقض
 «...کشدبیرون می

 « معرفت ههای برگرفته از حوزاز راه برخی تمثیل»صحیح:  هترجم
ها تنها جدلی های مشهود در این مکالمهبه شرط آنکه یادمان نرود که جدل»... : 129 هصفح -85

هایی کاذب با شور و حرارت نیست بلکه در ضمن جدلی سلبی ایجابی علیه آموزگاران آموزه
 ...«است که 

‘This observation by Ast is acceptable if one does not forget that the polemic in evidence here is not a 
positive polemic thundering at teachers of false doctrines with the pathos of earnestness, but a negative 
polemic…’ (120) 

 شوند. باید از ترجمه حذف« در ضمن»و « تنها»
برد و در مورد دوم من در یک مورد من پیوسته جهان را در کام خود فرومی: »134 هصفح -86

 {«take upخواهد جهان را پر کند }می
 «جهان را پذیرا شود»صحیح:  هترجم

رود همان وجه سلبی یا آن فراسوی واقعیت بالفعل می هابزاری که یک موضع به وسیل»: همان -87
 «اعتبار تجربه هنفِی آگاهانْه مستغرق شدامر منفی است، یعنی 

را ترجمه کرده است: « the consciously absorbed negation of the validity of experience»مترجم 
الحق و االنصاف چنین تعبیری اصالً معنا و مفهوم «. اعتبار تجربه هنفِی آگاهانْه مستغرق شد»

جمله تبدیل کنیم و بعد ترجمه کنیم و بعد برای دارد؟ چه ایرادی دارد چنین عبارتی را به 
صحیح بدین قرار است:  هزبان در پانویس دلیل این کار را ذکر کنیم؟ ترجمفارسی هخوانند

سپارد }یا به تعبیر مترجم: خود را در آن ای که موضع فکری آگاهانه خود را بدان مینفی»
 .« کندسازد{ و اعتبار تجربه را نفی میمستغرق می

کردم و به تعبیری اجازه بایستی روح آیرونی را احضار میو با این همه، اینجا می»: 136 هصفح -88
 «دادم...می

‘…yet here, too, I have had to conjure up the spirit of irony, so to speak, and let it …’ (126) 

«so to speak»، آورد« روح آیرونی»ز را باید پیش ا« به تعبیری»مترجم  هیا بنابر ترجم. 



مایگی یا حد وسطی است که میان هخورداز همین روی است که او ... خصم قسم»: 137 هصفح -89
 «{ است...the highestدر تفکر تجربی واالترین ارزش }

قرار گیرد. نویسنده، یعنی کرکگور،  یا آکوالد بنابراین باید در قالبمترجم است،  هافزود« ارزش»
یا « واالترین خیر»یا مدنظرش است « واالترین ارزش»اصالً تصریح نکرده است که آیا 

 هذا. علیو قس« واالترین اصل»یا « واالترین کمال»یا « واالترین غایت»
 ای که در حّد فاصل این دو ناحیه جایاما مقصد حقیقی آیرونی است: نقطه»: 138 هصفح -90

 «توان با اطمینان بدان دست یازیدای ناپیداست و از همین روی نمیدارد، نقطه

‘But the point, one that lies between, invisible and so very difficult to grasp securely, is irony’ (128) 

متن فوق، با  دقیق هدانم بر چه اساس در ترجمه آمده است؟ ترجمنمی« مقصد حقیقی»تعبیر 
 های خود مترجم فارسی، بدین قرار است:گرفتن از معادلبهره

با  ای که ناپیداست و از همین رویطهای که در حّد فاصل این دو ناحیه جای دارد، نقاما نقطه»
 «، آیرونی استیازیدن به آن بسیار دشوار استدست اطمینان

وط به جدیتی سازیم که او در مقام دفاع از اعتبار دیدگاه آریستوفانس را من»... : 141 هصفح -91
 «ودم متجدد در کار کندشاخبایستی در راه تخریب این هیوالی بیفرهنگ متقدم یونانیان می

‘… if the authorization of Aristophanes were to be sought in the earnestness with which he as an advocate of 
early Greek culture had to try to destroy this modern monstrosity’ (131) 

«monstrosity« »فرهنگ فارسی عامیانه»برگردانده شده است. در « هیوالی بی شاخ و دم» 
نیست. « ودمشاخهیوالی بی»آمده، لیکن خبری از « ودمشاخغول بی»ابولحسن نجفی تعبیر 

( کنایه از مرد .شاخ و دم: )به لحن تحقیربیغول بیابانی/ غول »در تعریف آن نوشته است: 
این نیست که موجودی  «monstrosity»از  منظور کرکگور. «بسیار بلند و تنومند و قوی هیکل

موضع یا اصلی  تنومند در برابر فرهنگ یونان قد علم کرده است. بلکه منظورش این است که
« هیوال»به  ر فرهنگ متقدم یونانرابدر ب به جهت غرابت و بداعتشبوده  که سقراط بیانگرش

را در  ، یعنی همین تعبیر فوق،«modern monstrosity» مترجم تعبیرشایان ذکر است  ماند.می
 ترجمه کرده است.« هیوالی تجدد» 143 هصفح



ما ... لباس یک نماد را به تن دارد. روچر با  هگروه همسرایان... در نمایشنام: »... 142 هصفح -92
گردد، چون به تعبیری گروه نکته در خود همسرایان به دنبال رکن آیرونی میآگهی از این 

 ...«گه خود بیرون جهد و همسرایان همیشه آماده است تا از کمین

‘Rotscher looks for the irony in the consciousness of this on the part of the chorus itself…’ (132) 

همسرایان نسبت به  که در خودِ  کنددنبال می ایدر آگاهی روچر آیرونی را»صحیح:  هترجم
 «.آیرونی در کار است...

دهد که تعبیر اخیر به به وضوح نشان می« consciousness»پس از « on the part of»تعبیر 
 «.روچر»مربوط است نه « همسرایان»

کوشد وقوف که می -خواه آیرونی در اینجا نهفته باشد، خواه این جدیت: »143و  142 هصفح -93
اعتنایی آیرونی بر نامتناهی شعری و بی -اساسی به وضعیت را از پوچی هیوالی تجدد برهاند

آیرونی  های محتوم بیش نباشد، به بهانآخر نمایش، گیرم که نتیجه هحد بگذارد، و خواه کل پرد
از سقراط از بدون این فرض که ... تالش استرپسیادس برای انتقام گرفتن —تمام بشود یا نه

کمیک تازه است  همایبودنش دقیقًا یک دروننامعقول هراه به آتش کشیدن کارگاه او... بواسط
های او باشند باید به قسمی تر از آنند که حرفای که به یک معنی خوبهای واقعًا بامزهو جمله

دهد و با آور تعبیر شوند که استرپسیادس به حکم آن عربده سرمیجنون وجدآمیز و نشئه
از ورود به —کندکن میبرد و ریشهآوری مرضی را که بدان مبتال گشته از میان میقساوت خنده

 «گذرماین بحث درمی

‘Whether the irony lies in this, whether this earnestness, which is fighting to rescue the substantial 
consciousness of the state from the emptiness of the modern monstrosity, restricts the poetic infinity and 
heedlessness of irony, whether or not the whole finale of the play, even if it were a just nemesis, is effected 
at the expense of irony-without assuming, something that no one as far as I know has hitherto maintained, 
that precisely the revenge Strepsiades takes by burning down the building by its inexpediency was a new 
comic motif, and that the rather witty lines, t which in one sense are too good to be his, should be explained 
as a kind of ecstatic madness in which he, beside himself, raved and with comic cruelty destroyed and 
exterminated the disease with which he himself was infected- all this I shall not go into’ (133) 

 «. وقوف اساسی به وضعیت»این ترجمه نادرست است:  -1
}دقیقًا چند خط باالتر از جمالت فوق، کرکگور « شهرجوهری دولتآگاهی »صحیح:  هترجم

 کند{از آن معرفی می« نمادی»و « جوهر اخالقی هنمایند»همسرایان را 



باید به ویرگول تبدیل شود « برهاند»و پس از « کوشدکه می»پیش از  ههمچنین خط فاصل -2
بدون »ت اولیه با جمالت بعدی که با )دقیقًا مثل متن انگلیسی( تا خواننده بتواند تمایز جمال

 رسد را دریابد. می پایانبه « برهاند»آغاز و با « این فرض
باید تغییر پیدا کند، چرا که خواننده « گذرماز ورود به این بحث درمی» ههمچنین ترجم -3

ورود به از »بهتر چنین است:  هممکن است صرفًا این جمله را ناظر به جمالت اخیر بداند. ترجم
 «گذرمتمامی این موارد درمی هبحث دربار

پس اینک از تو تمنا دارم که او را هر دو منطق خویش بیاموزانی، هم به قول : »143 هصفح -94
 «بدتر برهاند... هتواند منطق بهتر را با انگیزخودت منطق بدتر را که می

‘So now, I prithee, teach him both your Logics, the Better, as you call it, and the Worse which with the worse 
cause can defeat the Better…’ (133) 

 the»مربوط به  ،در متن انگلیسی ،«as you call it»یا  ،مترجم فارسی هدر ترجم ،«به قول خودت»

Better » است که اصالً در ترجمه برگردانده نشده و به اشتباه در ربط و نسبت با«the worse »
 برگردانده شده است.

عاری  و پایهزند، بیتفکری که پروپای به جایی ندارد و دائم این در و آن در می»... : 144 هصفح -95
 {...«devoid of immanental laws of motionرفتن }های درونی برای پیشاز قانون

«immanent»  در برابر«transcendent»  خاصه در صورتبندی کرکگور هدر اندیش مهماز مفاهیم ،
یا « انسان وجود» پرداختن به ازمنطق  و هگلیان و ناتوانی آن هگل همنطق حاکم بر اندیش

«existence »غیرعلمی  هتعلیق»های )رجوع شود به کتاب است ،«تجسد» همسئل و همچنین
ترجمه « ماندگاردرون»یا باید تعبیر مذکور را  به نظر من مترجم (.«مفهوم اضطراب»و  «نهایی

  های دیگر:نمونه آورد.کرد یا الاقل معادل آن را در پانویس میمی
بلکه معطوف  ای مثبت{ اندیشهimmanentalدر سقراط امر منفی نه در بطن }»... : 237 هصفح

 «به خود است...
 {...«is immanent in itselfاست } قصد آیرونی در درون خویش جاری و ساری»... : 267 هصفح

 همان -96
خواند، و نظر استرپسیادس به یک معنی، سقراط یکسره به دلخواه خویش ابرها را االهه می»

 «انگاردتر است که آنها را از جنس مه و بخار و دود میبه مراتب معقول



‘In a way, it is sheer arbitrariness on Socrates' part to call the clouds goddesses, and it is far more 
reasonable for Strepsiades to assume them to be fog, mist, and smoke…’ 

 «تر است که آنها را ... بیانگارددر نظر استرپسیادس به مراتب معقول»صحیح:  هترجم
که فقط و فقط از {a king without a country}کشور لشکر یا پادشاهی بیسرلشکر بی»: 145 هصفح -97

 «برد...همه چیز لذت می هتملک ظاهری و فریبند هپوشیدن از هر چیز در لحظامکان چشم
مترجم است و ضرورتی ندارد در ترجمه بیاید و چه بسا  هافزود« لشکرسرلشکر بی»تعبیر 
 . همچنین مترجم باید به خوبی بداند کهنیستمناسبی هم برای بیان منظور کرکگور  هاستعار
 قرار دهد. یا آکوالد خود را در قالب هافزود

کند و از پیامدهای ناگوارش دیالکتیکی که گذشته خاطرش را پریشان نمی»... : همان -98
{ironboundبه تنگنا نمی }...افتد» 
«ironbound » به معنای«rigorous »که راه  آوردرا به وصف درمیفوق پیامدهایی  هاست و در جمل

 وجود ندارد.  هاگریزی از آن
شود و حقیقی به صورت یک اعتقاد راسخ اعالم می هبه همین علت است که اید»: 147 هصفح -99

و تو اعتقاد »اول...:  همثالً پرد—ی عینیهمانند هر اعتقاد راسخی هم وجه ذهنی دارد و هم وج
 «اعتقاد دارم...، به زبان بلیغراسخ مرا خواهی پذیرفت، من به فراخنای فضا، به ابرها 

‘This is why it is set forth as a creed, which like any creed contains both the subjective and the objective 
side-for example, I. 424: " [And my creed you'll embrace, I believe in wide space, in the Clouds . .. , in the 
eloquent Tongue . .. , these three]’ (137) 

نماد  هاگر ابرها را به منزل»این جمله:  در« یافتهعینیت» هواژ جمله فوق، پانویسی است برای
یافته در وجود آنها های سقراط را به صورتی عینیتگروه همسرایان در نظر آوریم و اندیشه

 «ببینیم...
این »توانست با است که مترجم می« سقراط هاندیش»در واقع  در آغاز جمله «it»مرجع ضمیر 

برگردان دقیقی « حقیقی هاید»در نتیجه اصالً برگردان بدان اشاره کند. « این نکته»یا « مطلب
 نیست.

 .شودبه انتهای جمله منتقل آخر  هجملدر « اعتقاد دارم»همچنین بهتر است 



گمان این بود که سقراط را، یعنی همان دشمن قسم بیآریستوفانس طنز عالی »: 148 هصفح -100
ها را، نه به صورت خصم ایشان بلکه در قامت معلم ایشان به تصویر کشید و سوفیست هخورد

 «ها بودسوفیستمعلم  هم به یک معنی سقراط به راستی

‘It certainly would be irony worthy of an Aristophanes to perceive Socrates, the Sophists' most ill-tempered 
enemy, not as their opponent but as their teacher, which in a certain sense he indeed was’ (139) 

با  و صحیح دقیق هترجم دقتی کرده است.بی« an Aristophanes»و « would» همترجم در ترجم
چون آریستوفانس  آدمی هتردید شایستاین آیرونی بی»: های مترجماستفاده از برخی معادل

ها را، نه به صورت خصم ایشان سوفیست ه،یعنی همان دشمن قسم خوردبود که سقراط را می
 «دریابد...بلکه در قامت معلم ایشان 

ای آریستوفانس وجود داشت تا توان درک کرد که چرا این امکان برآنگاه می: »... 148 هصفح -101
 «ذات پنداردخود را با سقراط هم

‘… one already perceives a possibility for Aristophanes to identify him with the Sophists’ (139) 

یکی  هاسوفیستاین امکان برای آریستوفانس وجود داشت تا سقراط را با »... صحیح:  هترجم
 «پندارد...

چیز از شیر مرغ تا جان همه هحکمت نوظهوری... که قادر است دربار»... : 149 هصفح -102
 {«to argue everything in or out of existenceآدمیزاد بحث کند }

عبارت فوق خالقیت به خرج داده است. لیکن در متون  هتردیدی نیست که مترجم در ترجم
در سازد یا خیر. کرکگور ای وارد میفلسفی باید دید که این خالقیت آیا به اصل متن خدشه

 در پرتو گوید که افرادْ از دیالکتیکی سخن می صفحات بعد در ربط و نسبت با همین مطلب
د. بنابراین نکنرا نفی یا وضع می« actuality»آن  هگیرند و به واسطد مییا« حکمت نوظهور»

 هبا استدالل چیزی را از عرص»شد: تر بود که عبارت باال عینًا به فارسی برگردانده میدقیقبهتر و 
 «سازدسازد یا چیزی را بدان وارد میوجود خارج می

 150 هصفح -103
 the knowledge of شود که خود سقراط برای رسیدن به حقیقت }میبا همان مسیری رویارو »... 

the truthشدن و سر به جیب اعتنا شده به دنیا و مافیها، در بحر تفکر غرق{ پیموده است: بی
 {«to become immersed in himselfمراقبت فرو بردن }



 ترجمه نشده است.« knowledge»اول:  هنکت
سخن اصلی کرکگور فدای  منتهاا مترجم خالقیت به خرج داده است، باز هم در اینجدوم:  هنکت

این خالقیت شده است. همانطور که مترجم نیز به خوبی مطلع است، هم در همین کتاب و هم 
 «خود را بشناس»یا  «to know thyself» همسئل کرکگور هیکی از مسایل اصلی اندیشدر آثار دیگر، 

در تعبیر بنابراین تمامی جمالتی که بیانگر آن مسئله هستند را باید با دقت ترجمه کرد.  است.
نیامده « خود» هاصالً واژ« نشدن و سر به جیب مراقبت فرو برددر بحر تفکر غرق»مترجم 

 هبنابراین ترجم. استنباط کرد« himself» هرا از واژ مفهومتوان این انگلیسی می هاست؛ در جمل
 .تر و بهتری استدقیق هسیار ترجمب« ویشتن مستغرق شدندر خ»

 .استفاده کرده است 156 هصفحدر  باز باال معادل همانمترجم از 
هایش پیدا کند یا کردن صد دالر کانتی در جیبامید دارد با نظرپردازی: »154 هصفح -104

توانیم بگوییم آن نمیاش را صاف کند و از زیر بار قرض درآید ... اگر نشد با نظرپردازی بدهی
نظرگاه همان جایگاه فاعل شناسنده است، زیرا این جایگاه همیشه اشاره به چیزی دارد، و به 

شود موضعی سراپا منفی است دهد، اما آنچه در اینجا توصیف میکل عالم ذهنیات ارجاع می
 «کندچیز مثبتی اشاره نمیکه به هیچ

‘we cannot say that it is the position of subjectivity, because this always yields something, yields the whole 
world of abstract ideality, but what is described here is a purely negative position, which yields nothing’ 
(145) 

، چرا که موضع استسوبژکتیویته توانیم بگوییم آن نظرگاه همان موضع نمی»صحیح:  هترجم
آورد، انتزاعی را پدید می مثالیتآورد، یعنی کل جهان همواره چیزی را پدید میسوبژکتیویته 

}به  «آورداما آنچه در اینجا به وصف درآمد، موضعی سراپا سلبی است که چیزی پدید نمی
منظور کرکگور را انتقال تواند بهتر می« پدید آوردن»در این سیاق به « to yield»نظرم برگرداندن 

 دهد{.می
صد دالر کانتی در جیب پیدا »همان با نظرورزی « پدید آوردن جهان مثالیت انتزاعی»منظور از 

 و امثالهم است.« کردن
بنابراین سفسطه عنصری در خدمت اهل آیرونی است، و خواه اهل »: 157 هصفح -105

زیر زبان دیگران بیرون بکشاند  سفسطه برهاند خواه چیزی را از هآیرونی خود را به وسیل
{wrests something from others »...} 



طور معنا کرده این« فرهنگ فارسی عامیانه»را در « زبان کسی را کشیدن»ابولحسن نجفی 
زیر زبان کسی بیرون از »از  در ادامه وی «.کسی را با زیرکی وادار به افشای رازی کردن»است: 

 مذکور عبارت تحت عنوان مترادف« زیرپاکشی کردن»و « از کسی حرف کشیدن»و « کشیدن
کسی را با زیرکی وادار به »وجه به معنای آمده در متن کرکگور به هیچ عبارِت  است. نام برده

. است« چیزی را از چنگ کسی بیرون آوردن»به معنای « wrest»نیست. « افشای رازی کردن
مورد نظر کرکگور است که  آیرونیستِ  فعل و عملِ  ، در اشاره بهبه طور عام عبارت فوق، هم

هم به طور  ،و« آورداز چنگ وی بیرون می»باورهای به ظاهر مستدل و مستحکم مخاطب را 
 است.« ابرها»در نمایشنامه « ردا» هاستعار ، در اشاره بهخاص

به تعبیر حضرت علی [هایی عظیم ها ... معموالً در گلهسوفیست»... : 157 هصفح -106
 «شوند...ور میهایی که در مصر به مزارع حملهشوند، مانند انبوه ملخظاهر می ]«همج رعاء»

)رجوع شود به  «مج رعاءه»است، نه « همج رعاع»طالب ابیبناول: تعبیر علی هنکت
 (.147 هر، شما«کلمات قصار»، «البالغهنهج»

کند و آنها را به طرح می }مردم{« الناس» های مدعایی دربارطالب در جملهابیبندوم: علی هنکت
ای }آموزنده «علی سبیل نجاه معلّ مت»و  }دانایی که شناسای خداست{ «انیعالم ربّ » هسه دست

}فرومایگانی  «اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح همج رعاع»و  {کوشاستکه در راه رستگاری 
 هر باد به سویی خیزند{ بارونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پی هر بانگی را گیرند و 

. حال این (سید جعفر شهیدی است  هبرگرفته از ترجم ی فارسیها)ترجمه دکنتقسیم می
به نظرم آوردن این عبارت،  دارد؟!ها سوفیست هبندی چه ربطی به مدعای کرکگور درباردسته

  آورد.در ذهن مخاطب به همراه نمی چیزی جز رهزنی ،حتی در قالب
اصولی  هحتی اگر آریستوفانس به دالیل موجه سقراط را نمایند»... : 159 هصفح -107

{principleمعرفی کرده باشد که فرهنگ نوپای یونان را تهدید به نابودی می }...کردند» 
« اصل»و مترجم نیز آن را  گفتهسخن « principle»از  به صراحت کرکگور ،این جملهپیش از 

ی دارد تبه صورت مفرد آمده است، چه ضرور« اصل». حال که در متن این ه استترجمه کرد
ای برای آن الزم آورد که اصالً کرکگور منظور مترجم آن را به صورت جمع ترجمه کند و معانی

موضع سلبی گاه تحت  آن گوید و ازاحت از موضع سلبی سقراط سخن میندارد. کرکگور به صر
آورد که گویی در قرائت کرکگور، این توهم را پدید می« اصول»کند. یاد می« اصل»عنوان 



آنها را به مخاطبانش عرضه  است که سقراِط آریستوفانس مجموعه تعالیمی داشته و خواسته
 آید نه موضعی سلبی.از موضعی ایجابی برمی« تعالیمجموعه م»روشن است که کند. 

 همان -108
، «به لحاظ عقلی و نظری»را یکبار « intellectually»بعد  همترجم در این صفحه و همچنین صفح

فارغ از اینکه ترجمه کرده است. « به لحاظ نظری»در ربط و نسبت با دیالکتیک، و دو بار دیگر 
با توجه  ،«نظری»کند است، مترجم اگر تصور می« speculative»و « theoretical»معادل « نظری»

اصل واژه  ازه را مذکور است، باید پانویس دهد و خوانند همعادل خوبی برای واژ ،به سیاق
 مطلع سازد. 

نظری »است « concept»وصف را که « intellectual»مترجم   163 هدر صفح شایان ذکر است که
برگردانده « عقلی و نظری هپدید» را «an intellectual phemnomenon» 65 هدر صفح  و« )عقلی(
  است.

{ رخصت self{ به نفس }oneselfشدن در خویشتن }زمانی که این خیره»... : 162 هصفح -109
 «{ گسترش یابد...the universal selfدهد تا به صورت نفس کلی }

 کرکگور هدر اندیشترین مسایل یکی از مهم« خودشناسی» این سخن گفتم که هپیشتر دربار
زبان بیش فارسی هدر ذهن و ضمیر خوانند« نفس» هباید به مترجم یادآوری کرد که واژ. است

بنابراین چرا باید چنین کند. را تداعی می« soul»معنای  تداعی کندرا « خود»از آنکه معنای 
وجود  «خویشتن»یا  «خود»چون  هاییمعادلآورد، در صورتی که « self»ای را معادل واژه

  دارد؟
را به اوج خود رسانده و آن را در ترجمه این جمله « نفس» هکاربرد واژ 229 همترجم در صفح

 آورده است: 

‘As for the way in which it {irony} disclosed itself…’ (218) 

 «انکشاف نفس آن باید گفت... هاما در مورد شیو»
 برگردانده شده است.« استغراق در نفس« »self-immesion» 163 هدر صفحهمچنین 

الزحمه قبول کند... اگر او مایل نیست گذارد سقراط حقآریستوفانس نه فقط می»: 163 هصفح -110
توان گاه میشان دشوار است... آنهای اخالقی را ببیند که توجیهدر این رویه اخیر یکی از اتهام

 «نمادی از نسبت آیرونیست با فرد دید...در آن 



‘Aristophanes not only lets him accept payment but has him veritably plunder his pupils. ' If one is unwilling 
to see in this latter trait one of the ethical charges that become difficult to justify, or a flippant hilarity that 
needs excusing, then one may see in it a symbol of the ironist's relation to the individual…’ (153) 

 تغییر پیدا کند.« کسی»باید به « اگر او مایل نیست»در « او»ضمیر 
 hoveredدیدگاه نهایی باالی سر هر تبیینی صرفًا به صورت یک امکان پرواز کرده است }»: همان -111

over»} 
«hover » دیدگاه پرواز »آیا در نظر مترجم است. « در باالی سر چیزی قرار گرفتن»به معنای

 مذکور، بدین قرار است:  هشددقیق، با توجه به برخی از واژگان انتخاب هترجم ؟!«کندمی
 «دیدگاه نهایی باالی سر هر تبیینی صرفًا به صورت یک امکان قرار دارد»

در سرتاسر این تحقیق، من پیوسته چیزی را در ذهن داشتم، یعنی دیدگاه نهایی »: 165 هصفح -112
را، اما بدون آنکه بدین ترتیب خود را در معرض اتهام قسمی یسوعیت روشنفکرانه 

{intellectual...بگذارم ... }» 
«intellectual» منظور این است که  «.روشنفکرانه»است نه « فکری» در سیاق فوق به معنای

در ساحت  «یسوعیتی»، لکن «یسوعیت»دیدگاه کرکگور نوعی ،در نظر برخی خوانندگان شاید
 .شودتلقی فکر و اندیشه، 

 های دیگر:نمونه
در کل موضع او بیش از حد شخصی و جدا از جمع بود... پیوند او با هر فرد تنها : »191 هصفح

قناعتی ناشی از آیرونی در ارتفاعی بس پایید و او خود با احساس رضایت و دمی بیش نمی
توان از اتهامی یاد کرد که در دوران اخیر این روابط معلق بود. در همین ارتباط می هباالتر از هم

اشراف یا مهین ساالر بود )بنگرید به فورش  هبر سقراط وارد شده است، اینکه او هوادار سلط
{ فهم کرد و در in the intellectual senseنفکری کلمه }هامر(. بالتبع این تعبیر را باید به معنای روش

 «توان از آن اتهام مبرا دانستاین صورت او را نمی
خواهد بگوید که اگر مراد از آریستوکراسی، آریستوکراسی در ساحت و چهارچوب فکر کرکگور می

موضع بیش از »کرکگور این نامید. در واقع « آریستوکرات»و اندیشه است، بالتبع سقراط را باید 
داند. روشن است که بودن سقراط را نوعی آریستوکراسی می« حد شخصی و جدا از جمع

 آورده است.« in the political sense»را در برابر « in the intellectual sense»کرکگور تعبیر 
را ترجمه کرده است « ironic satisfaction in the intellectual sense»بعد نیز مترجم تعبیر  هدر صفح

 ، که باز خطاست.«خرسندی روشنفکری»



 هرابط هتوان دربار{ میin an intellectual senseبدین قرار به مفهومی روشنفکری }: »199 هصفح
نگریست. ولی درست به { به ایشان میdesireسقراط با جوانان گفت او با هوس و شهوت }

مترجم جالب است که «. د تصاحب و تملک جوانان نبود...{ او درصدdesireهمان نحو که میل }
جمالتی با همین مضمون از کرکگور را بدین صورت ترجمه کرده است:  59و  32در صفحات 

اش، در رابطه با منتهای باطنیاین همان سقراطی است که افالطون برای توصیف شوق بی»
یا به علت عشق به دانایی... »{چون a sensate-intellectual phraseفکری }-دوستان، تعبیری حسی

عاشقانه میان  هنیازی به تذکر نیست که رابط»؛ «برد...را به کار می« به پسران جوان عشق بورزد
از تعبیر  201 ههمچنین مترجم در صفح«. { بودintellectualای فکری }سقراط و آلکیبیادس رابطه

عشق »از تعبیر  202 هو در صفح{« in its intellectual meaningپیشگی به معنای فکری }عاشق»
 استفاده کرده است. {« intellectualعشق عقالنی }»و بعد {« intellectualفکری یا عقالنی }

«in an intellectual sense »و « متناظر ذهنی» 210 هدر صفح«intellectual significance« » معنای
فراماسونری « »extensive intellectual freemasonary» 256 هترجمه شده؛ در صفح« ذهنی یا عقلی

مراتب سلسله« »intellectual ordering of rank» 259 هترجمه شده و در صفح« عظیم روشنفکری
 ترجمه شده است.« روشنفکری

یونانی دایمونیون نه حالتی وصفی دارد که برای کامل شدن  هواژ»... : 168 هصفح -113
 «{ )ارگون( یا نشانه )ِسمیون( داشته باشد...deedنیازی به فهم یک فعل }

، و چون در اینجا «verb»است و هم معادل « deed»در زبان فارسی هم معادل « فعل» هچون واژ
تر است که به جای گوید، بنابراین بهتر و دقیقآن سخن می« حالت وصفی»و « واژه»کرکگور از 

مترجم استفاده شود. « deed»برای « عمل»ایجاد تشویش در ذهن خواننده از معادلی چون 
دانند و بنابراین چنین پرانتزی تشویش را می« ارگون»فارسی زبانان معنای  هگمان نکند هم

 برد. را از میان می ادعاشده
افتاده جای امور پیش هوبیش در مقولبدین ترتیب، رابطه با صدای دایمونی بیش»: 170 هصفح -114

دم اینجا، ای آن، یکای این، تا اندازهتا اندازه»های سطحی ونهیگیرد، و بالطبع این امرمی
 «آمدهتر میالقاعده به مذاق کسنوفون خوشعلی« دم آنجایک

‘The relation of the daimonian thereby falls much more under the rubric of the trivial, and naturally the 
superficial "partly this, partly that, now here, now there" must have been more appealing to Xenophon’ (159) 



شده تلقی کرده و آن موصوف را موصوفی در تقدیرگرفته را وصِف « the superficial»مترجم 
 قبل هپیش از جمالت باال و در صفح کرکگورتردیدی وجود ندارد که دانسته است. « امرونهی»

همچنین کرکگور پیشتر به صورت مجزا سخن گفت. « نهی»و « امر» هبه نحوی از انحاء دربار
قرار دارد، باید در « کنندهنهی»گفت که مفروض کسنوفون این است که حاال که سقراط در مقام 

خواهد تصویری کلی از در اینجا کرکگور می منتهانیز قرار داشته باشد. « امرکننده»مقام 
 هاندیشیدنش تحت مقول هترسیم کند و مدعی شود که وی سخنانش و اصالً نحوکسنوفون 

ای این، تا تا اندازه» نگاهی سطحی چون گیرد، به نحوی کهقرار می« پاافتادهامر پیش»
در  ،«the superficial» موصوِف آید. به مذاقش خوش می« دم آنجادم اینجا، یکای آن، یکاندازه
بهتر است که  منتهااست،  «دم آنجادم اینجا، یکای آن، یکای این، تا اندازهتا اندازه» ،اصل

تا جمالت مذکور برای خواننده  استفاده کنیم« نگاه» ای چونواژه موصوفش از هبرای ترجم
« امرونهی سطحی»از تعبیر  تردقیقبسیار « نگاه سطحی»تر شود. تعبیر فارسی زبان مفهوم

مطرح در اثر کسنوفون سطحی است، بلکه « هایامرونهی»خواهد بگوید ور نمیکرکگاست. 
برآمده از این  ،هم باید باشد« امر»هست پس « نهی»حاال که خواهد بگوید این نگاه که می

 «. دم آنجادم اینجا، یکای آن، یکای این، تا اندازهتا اندازه»است که « نگاه سطحی»
 همان را ،on–، با «daimonion» بعد هصفح همچنین و صفحه این در مترجم: همان -115

را  مذکور معادل ،an–، با «daimonian» هواژ آمدن با 170 هصفح از منتها برگردانده، «دایمونیان»
 این انگلیسی معادل باید مترجم. استفاده کرده است «دایمونی صدای» تغییر داده و از تعبیر

 میان است ذکر شایان. بنویسد پانویس در برگردانی چنین له نیز را خود دلیل و کند ذکر را تعبیر
 ثبت واژه یونانی تلفظ با متناسب دقیقاً  نخست هواژ. ندارد وجود تفاوتی هیچ تعبیر دو این

 .است یونانی هواژ هشدانگلیسی تعبیر دوم هواژ منتها شده،
کردند، با گوش سپردن به این صدای میآیا سقراط، همانطور که مدعیانش ادعا »: همان -116

 «{ به نبرد با دین دولتی برخواسته است؟by the assumption of this daimonianدایمونی }
بنابراین بهتر و  .شنودمی« صدایی»وی که به او باور نداشتند  زنندگانِ سقراط و اتهام مخالفان

 ترجمه شود.« یدایمون چنینمفروض گرفتن »تر است که عبارت باال دقیق
شود در آپولوژی افالطون یافت می ]به فعلیت[یادمان باشد که این گذار : »170 هصفح -117

 «توان آن را یک سند موثق تاریخی به شمار آوردکه در کل می



‘It must be kept in mind that this passage is found in the Apology, which, on the whole, may be assumed to 
be historically reliable This must be kept in mind so that one may be convinced that I am not dealing here 
with a Platonic view but work on a factual basis .’ 

دانم چرا در ترجمه کرده است. نمی« بند»های مختلف متن را مترجم در قسمت« passage» هواژ
استفاده کرده « ]به فعلیت[گذار »واضح و آشکاری در پانویس از تعبیر عجیب  هچنین جمل

است. حتی با توجه به سیاق و به لحاظ معنایی نیز چنین تعبیری نادرست است، چرا که 
واقعیت بالفعل »سلبی سقراط با  هرابط هاست که در آن دربارپانویس مذکور، برای متنی آمده 

ای شود؛ مترجم باید دقت کند که چنین جملهسخن گفته می« یا به معنای یونانی کلمه دولت
 گویدصرفًا از یک احتمال سخن می« …if the daimonian had been… thereby he would»در متن 

 .اخیر بخشی از متنی است که پانویس باال مربوط به آن است{ هشدقولنقل ه}جمل
 171 هصفح -118

«pantheism » پرستش » آنطور که مترجم فارسی نوشته، است نه« خداانگاریهمه»به معنای
 «...خدایان ههم

 172 هصفح -119
—و باور راسخ{ افعال و اعمال آدمیان به بینش determinationبا نسبت دادن حدود }—سقراط»

 «این فرض را مسلم گرفت که فرد قادر به اخذ تصمیم نهایی در امور اخالقی است...
را در صفحات بعد در  ،«determination»، یعنی مترجم این تعبیرفوق از هگل است.  جمالت

تعیین » ،دنمذکور قرار دار هکه در سیاقی مشابه با سیاق جمل ،های دیگر از هگلقولنقل
، که «دایمونیون»خواهد بگوید که سقراط با فرض هگل در اینجا میبرگردانده است. « تکلیف

امری در درون سقراط بود و نه برون از او، و بعد عمل کردن طبق انذارهای او و نه عمل کردن 
خود شخص داشتند، به واقع نشان داد که  قراربرون از وی  اقعدر و ها، کهطبق انذارهای ُاراِکل

خواهم کنند. با این مدعیات میافعالش نقش ایفا می «کردن تعیین»و بالتبع باورهای او در 
 «. حدود»است نه « تعیین کردن»« determination»بگویم که برگردان دقیق و صحیح 

شود که آدمی هنوز در باطن وجودشان واجب میها هر آن جایی ُاراکل»: 173 هصفح -120
داند چگونه فقط به اتکای خودش خویش در مقام موجودی واجد اختیار و استقالل کافی نمی

 «تصمیم بگیرد...

‘…oracles are necessary wherever man does not yet know himself inwardly as being sufficiently free and 
independent to make a decision solely on his own’ 



خود را در اندرون خویش موجودی واجد اختیار  هنوزآدمی »گوید باال صراحتًا می ههگل در جمل
هگل را تغییر داده است و  هخود جمل هلیکن مترجم با ترجم...« داند تا و استقالل کافی نمی

«. جد اختیار و استقالل کافیآدمی، در اندرون خویش در مقام موجودی وا»نوشته است که 
«yet » و«as »د.نفوق باید با دقت ترجمه شو هدر جمل 

ترجمه کرده است. همین عبارت در « اعتقاد راسخ و ایمان»را « conviction»مترجم : همان -121
صحیح همان  هترجمه شده است. ترجم« باور راسخ»قولی از هگل و در نقل 172 هصفح

صحیحی برای آن نیست، بلکه  هنه تنها ترجم« ایمان»و لفظ  است« باور راسخ»یا « اعتقاد»
 رهزن نیز هست.

ایزدبانوی شرم و [ذاتی جای آیدوس اینک قاطعیت و اعتماد به نفِس درون»همان:  -122
گیرد، ایزدبانویی که با قدرت تمام اما به نحوی اسرارآمیز فرد را زیر را می ]فروتنی و خاکساری
 «داردیوغ دولت نگه می

‘Replacing the grace to be ashamed (eidos), which powerfully but mysteriously kept the individual tied to the 
lead string of the state, there now came the decisiveness and self-assurance of subjectivity’  

و گاه آن « فاعلیت»را حفظ نکرده و گاه آن را « subjectivity» هواژ همترجم وحدت در ترجم اوالً،
دیگر موارد فقدان  هترجمه کرده است }برای مشاهد« ذاتیدرون»گاه  و« ذاتیفاعلیت درون»را 

فقدان در »به بخش « subject»و « subjective» هاین واژه و همچنین واژ هوحدت در ترجم
 رجوع کنید{ 24 هشمار« وحدت ترجمه

ایزدبانوی شرم و فروتنی و [دانم مبنای مترجم برای این مدعا چیست: آیدوس واقعًا نمی ثانیًا،
 .]خاکساری

متن مترجم همین  هداند، بنابراین مبنای ترجمنمی« دانمارکی»ارم، مترجم تا بدانجا که اطالع د
 انگلیسی است. بنابراین آیا مترجم جمالت انگلیسی فوق را ترجمه کرده است؟ خیر.

 جمالت فوق بدین قرار است:  هترجم
}در پیشگاه دولت{، که با قدرت  (eidos) زده شدناکنون به جای فیض و رحمتی چون خجلت»

سر بر سوبژکتیویته  زد، قاطعیت و اطمینان به خودِ تمام، لیک اسرارآمیز، فرد را به دولت گره می
 «آوردمی

گاه چنان که در چارچوب یک بریم که یک موضع هیچلیکن ما از یاد می»: 175 هصفح -123
 «ارد...{ ندidealبینیم در زندگی کیفیت مثالی یا نظری }نظام می



آیا  از خود بپرسدخواهم ترجمه شود. از مترجم محترم می« مثالی»باید همان « ideal»تعبیر 
ترجمه « ideal and speculative/theoretical»توانست تعبیر دانمارکی کرکگور را مترجم انگلیسی نمی

در « ideal»از  اگر تصور مترجم بر این است که منظور کرکگور کند؟ چرا این کار را نکرده است؟
است، باید این مدعای خود را در پانویس بیاورد و دلیل خود را نیز ذکر « نظری»واقع همان 

 کند. 
های سراسر شخصی زندگی ندارند، گو اینکه علم و دانش کاری با جنبه: »176 هصفح -124

رار مکررات تواند آنها را از دام توضیح واضحات و تکاندکی آشنایی بیشتر و نزدیکتر با زندگی می
{the tautological idem per idemکه اغلب گریبان دیدگاه }گیرد برهاندهایی از این نوع را می» 

در متون  ،«idem per idem»و تعبیر  ،در متون منطقی و فلسفی ،}همانگویی{« tautology»تعبیر 
توضیح واضحات »معنایی خاص دارند. این معانی خاص به هیچ وجه در تعبیر فارسی  ،حقوقی

اش انتقال پیدا نکرده است. با وجود این، اگر مترجم مدعی است ترجمه« و تکرار مکررات
 اشکالی ندارد باید الاقل در پانویس اصل واژگان را بیاورد.

«idem per idem »:بدین صورت تعریف شده است 

Latin: The same for the same. An illustration of a kind that really adds no additional element to the 
consideration of the question. 

اندازه مهم و بامعناست، چون اشاره به در اینجا بی« بشری»محمول : »180 هصفح -125
 «دانشی دارد که برتر از دانش بشری است

‘Here the predicate "human," which is attributed to wisdom in contrast to a wisdom that is more than human, 
is extremely significant’ (171) 

به درستی « which is attributed to wisdom in contrast to a wisdom that is more than human »تعبیر 
 ترجمه نشده است.

که در اینجا به حکمت نسبت داده « بشری» محمولِ »: با کمی دخل و تصرف صحیح هترجم
 « ...و آن را با حکمتی فراتر از حکمت بشری متفاوت ساخته شده

کرکگور است که در  هتعبیر خاصی در اندیش« the single individual»تعبیر : 194 هصفح -126
بهتر است که این  به نظرم .«فرد واحد»ترجمه شده، گاه « یک افرادیک»مترجم گاه  هترجم

« فرد یّکه و تنها» مناسب معادلچه بسا  های فارسی نیز حفظ شود.تعبیر خاص در ترجمه
 .باشد



توان با هیچ تعلیم و تدریس راستین و اصیل را نمی شکی نیست که: »196 هصفح -127
معیار پول ارزیابی کرد... شکی نیست که اگر دستمزد تأثیر و نفوذ قاطع و تعیین کننده ای در 

آید، چنان که گویی روال تدریس داشته باشد، تعلیم و تعلم چیز چرند و مضحکی از کار درمی
 «یا پنج دالر برآورد کند... فی المثل آموزگار منطق ارزش منطق را چهار

 این جمله است: هسطر آخر ترجم

‘…a logic teacher had logic for three rix-dollars and logic for four rix-dollars...’ 

«rix-dollar »ای است که از اواخر قرن شانزدهم تا اواسط قرن نوزهم در برخی نقره هسک
ارزش منطق را چهار دالر یا پنج دالر برآورد » بنابراینشد. کشورهای اروپایی به کار گرفته می

 است. صحیح« دالرکسدالر یا منطق چهار ریمنطق سه ریکس»نیست.  صحیحیتعبیر « کردن
 whenشده بر زمین افتادند }ها اره ز مهیاء شد، وقتی درختوقتی همه چی: »200 هصفح -128

the trees were sawed through for toppling او بر بلندی ایستاد، دوربین دوچشمی اش را برگرفت ،}
 «ها افتادند...درخت -و با دست عالمت داد
ها درخت»و  «ها اره شده بر زمین افتادنددرخت» های میان دو جملآیا مترجم ناسازگاری

 «. شدن اره شدندافکندهها بهر زمینوقتی درخت»صحیح:  هبیند؟ ترجمنمی« افتادند
 maleاز این رو کسانی که از این اروس الهام میگیرند تنها دل به پسران }»: 202 هصفح -129

sexبندند...{ می» 
 واضح است. دقتیبی

را ترجیحًا در میان ولی هنگامی که این عشق عقالنی معشوق خود »: 202 هصفح -130
بندد اما از فعلیت { دل میpossibility} ]عام[توان نتیجه گرفت که به امکانجوید، میجوانان می

{actualityمی }پرهیزد.» 
شود و بعد ناگهان میبار دیگر نیز در این صفحه تکرار « ]عام[امکان» به « possibility» هترجم

. این داندرا کافی می« امکان» معادل آوردن مین بندْ ه در همترجم در سومین کاربرد این واژ
گوید. تعبیر سخن می« فعلیت»در برابر « امکان»ترجمه غیردقیق و رهزن است. کرکگور از 

سید جعفر « فرهنگ معارف اسالمی» تعبیراست که به  در فلسفه اصطالحی خاص« امکان عام»
مقابل امتناع است و عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف و یا از طرف عدم و یا »سجادی 



مکن است یعنی ممتنع الوجود سلب امتناع ذاتی است از جانب موافق چنانکه گویند فالن امر م
 ، چاپ اول(.300 ه)صفح« نیست
 را از قالب درآورده است{:« عام»ترجم وصف ها، مهایی دیگر }در این نمونهنمونه
الوصف باید به خاطر داشت که اصل نو به صورت بالقوه در او حضور لیکن مع: »275 هصفح

فعلیت آیرونی چیزی به غیر از امکان : »297 هصفح ؛«{possibility} عام یدارد، به صورت امکان
فرد اهل آیرونی انبوهی از سرنوشتها را هنگامی که : »300 ه؛ صفح«{ نیستpossibilityعام }

قلمرو میان : »305 ه؛ صفح«کند{ یک به یک ورانداز میpossibilityمعموالً در قالب امکان عام }
 {«possibilityفعلیت و امکان عام }

 the اش با دریافت دولت از زندگی نیک }ساز کردن زندگیمسأله او هم»: 205 هصفح -131

state's conceptionاست }...» 
 a های غالب دولت }از آنجا که زندگی او در کل قدر مشترکی با برداشت»در پانویس: 

conception of the state...ندارد }» 
را از کجا آورده است؟ « نیک»تعبیر  باید از مترجم پرسید: وی فارغ از فقدان وحدت در ترجمه،

پس چرا در پانویس آن تعبیر را نیاورده اگر پاسخ آری است، ؟ استنباط کرده است سیاقاز آیا 
 هتوانست چنین تعبیری را بیافزاید؟ آیا مترجم نباید افزودآیا مترجم انگلیسی نیز نمی است؟

 قرار دهد؟ یا آکوالد خود را در قالب
شود، به احتمال اش متهم میاو وقتی به علت شیوه و روال زندگی»... : 206 هصفح -132

 «{ با دولت آگاه گرددmisrelationاش }منفی هبایست از رابطمیقوی 
سخن « negative relation»کند کرکگور از زبان با خواندن این متن تصور میفارسی هخوانند

 گوید.سخن می« ربط و نسبت نادرست و نامناسب»گوید، این در حالی است که کرکگور از می
در ربط و نسبت با دولت « negative»قبل از تعبیر شایان ذکر است که کرکگور در صفحات 

 استفاده کرده است، لکن در اینجا چنین تعبیری نیست و باید در ترجمه دقت کرد.
بدین طریق، او }سقراط{ با کل عالمی که بدان تعلق دارد بیگانه : »207 هصفح -133

تعریف، او به صورتبندی بی نام و بی  -ما هیچ محمولی برای آن ندارد هشود... آگاهی زمانمی
 «دیگری تعلق دارد

‘In this way he [Socrates] becomes alien to the whole world to which he belongs (however much he belongs 
to it in another sense); the contemporary consciousness has no predicate for him- nameless and 
indefinable, he belongs to another formation’ (196) 



کرکگور.  هسقراط است نه آگاهی زمان هآگاهی زمان« the contemporary consciousness »منظور از 
درست را، که عینًا تکرار شده،  عبارت فوق در پانویْس  228 همترجم در صفح شایان ذکر است

 «آگاهی معاصرانش»ترجمه کرده است: 
{ است که هنوز هیچ negativityآورد منفیتی }کشد و تاب میرا برمیآنچه او »: همان -134

 «{ نزاییده استpositivityوجود مثبتی }
 یکی مترجمچرا دانم سخن گفتم. افزون بر این، نمی« وجود» هدقت در کاربرد واژ هپیشتر دربار

 هواژآیا استفاده از  ؟!«وجود مثبت»ترجمه کرده و دیگری را « منفیت»را  از واژگان مذکور
چنان نامأنوس آن در نظرش «ایجابیت»، و در مقابل «منفیت»، یا به بیان مترجم «سلبیت»

منظور  در اینجا اگر مترجم مدعی است که ؟بوده که وی از چنین معادلی استفاده کرده است
 خود هدر ترجم است )همانطور که پیشتر گفتم مترجم« positivity»، «positive being»کرکگور از 

مدعای نوشت و بعد اصل واژه را میالاقل در پانویس (، آورده است « being»را معادل « وجود»
مترجم  هتوان گفت که ترجمدر غیر این صورت، چیزی جز این نمی .کردمیخود را با دلیل اقامه 

به هیچ وجه از دقت برخوردار نیست و معنایی را برای متن الزم آورده است که کرکگور اصالً 
 ههای مترجم برای واژبرخی دیگر از انتخاب معادل ه}برای مشاهد منظور نداشته است.

«positivity » فقدان وحدت در ترجمه» 29 ههمین بخش و شمار 150رجوع شود به شماره}» 
یعنی، به  -سرحد رسید هخیر، زیبا و حقیقی فقط و فقط به مثاب هسقراط به اید»: همان -135

 «.یک امکان ره یافت ه{ به منزلideal infinityنامتناهیت ایده }
 واضح است. خطا

شود افتد و منزوی می{ دیگربار تک میsubjectivityهنگام که فاعلیت }آن»...: همان -136
{isolates itself»...} 

 «سازدخود را منزوی میسوبژکتیویته هنگام که آن»صحیح:  هترجم
سقراط در گفتار و کردار ایشان ها را بررسی خواهیم کرد؛ ما این سوفیست»: 212 هصفح -137

خواهیم دید که آنچه بایستی نابود . دید که تقدیرش نابودی بودآثار گذشته و حالی را می
چگونه قادر بود آنها را اینچنین ریشه کن و سپس برخواهیم رسید که سقراط  گشت چه بودمی

  «.سازد

‘We shall consider these Sophists; in them Socrates had the present or past that had to be destroyed. We 
shall see what it was like and then consider what Socrates must have been like to be able to destroy them 
so radically’ 



 دقیق، با کمک برخی واژگان و عبارات مترجم: هترجم
رفت. ما در که بایستی از میان میدید میرا  ایاکنون و گذشتهها سقراط در آن سوفیست»

باید  ادامه خواهیم دید که این از میان رفتن چگونه بود و سپس بررسی خواهیم کرد که سقراط
 «کن سازدها را ریشهاین سوفیست رد تاکچگونه رفتار می

اند و کند که اینها همه چیزهایی برون از وجود یک شخصکشف می»: 215 هصفح -138
 «پذیردشان نمیشخص آنها را در حد ذات

‘It {reflection} discovers that what is supposed to be absolutely certain, determinative for men (laws, 
customs, etc.), places the individual in conflict with himself;It discovers that all this is something external to 
a person, and as such he cannot accept it’. (204) 

سخن گفتم. در اینجا بهتر بود که همین بخش  42 هدر شمار پیشتر« وجود» هکاربرد واژ هدربار
 . دادمیقرار  یا آکوالد ن را در قالبمترجم آ

تواند با این تعبیر جایگزین نیز می« پذیردآنها را در حد ذاتشان نمی» تعبیر دشوارفهمی چون
 «. تواند آنها را آنطور که هستند بپذیردشخص نمی» شود:

فرهنگ کردند، { تدریس نمیparticularعلوم خاص } هگرچه ایشان در زمین: »215 هصفح -139
 the drillingدادند }ورزی با آن را به مردم یاد میبستند و دست{ که به کار میuniversalجامعی }

with which they trained people»....} 
استفاده نکرده و به جای آن از « خاص و عام»یا « جزئی و کلی»اوالً چرا مترجم از تعابیر 

 استفاده کرده است؟« خاص و جامع»
تعبیر نادرست و اصالً نامفهومی است. فرهنگ جدید « ورزی با فرهنگدست»ثانیًا 

 را بدین صورت تعریف کرده است:« drill»های وبستر خانوادههم

‘Drill fundamentally connotes an intention to fix physical or mental habits as deeply as though they were 
bored in by the use of a drill; the term stresses repetition (as of military evolutions, of word pronunciations, 
or of grammatical rules) as a means of training and disciplining the body or mind or of forming correct 
habits’ 

 رسد.در این سیاق معادل مناسبی به نظر می« تمرین و ممارست»
چیز صادق است برای فرهنگ نوپای یونان به یک معنی، این تز که همه»: 216 هصفح -140

ها و {، پایهreflection is awakened شود }قدیم نیز معتبر بود... تأمل از خواب غفلت بیدار می



اندازد و پس از آن است که سفسطه در گوش آگاهی الالیی بنیادهای همه چیز را به لرزه می
{ به خواب رود... متفکر به اتفاق reasonsدیگربار با تکیه بر دالیلی موجه } خواند تامی

ها قادر میشود هر چیزی را به اثبات رساند، زیرا ایشان برای توجیه هر چیزی دالیلی سوفیست
 {...«they could give reasons for everythingدر چنته داشتند }

حال  اند وشان واجد بار معنایی خاصتکاند و به نظر من تکمترجم ههمگی افزود زیر تعابیر
 :مترجم آنها را به متن افزوده است تعابیر استفاده نکرده، به چه دلیلکه کرکگور اصالً از آن 

 «.توجیه»و « موجه»و « غفلت»
غیره( یا سوژه متناهی است، یا این شالوده یا امر کلی است )خیر یا نیکی و »: 217و  216 هصفح -141

 «.هایش و قس علی هذاها و خواهشگرایش

‘Either it is the universal (the good etc.), or it is the finite subject, his propensities, desires, etc’ (205) 

توان به جای آن چیزی نیاورد یا از تعبیری میباید حذف شود. ...« ها و گرایش»قبل از « یا»
 آن استفاده کرد. یبه جا« یعنی»مثل 

های قولتواند سهم شایان توجهی در سرنوشت نقلاین تز سوفیستی می: »218 هصفح -142
ها به قول. بعضی نقلهای ایشان در طول زندگی داشته باشدغالبًا طوالنی و دشوار از گفته

 «مانند...ها میهای حاضر و آماده در کمدیشخصیت

‘This Sophistic thesis can provide a very interesting contribution to the fate of quotations in their frequently 
long and difficult passage through life’. (207) 

صحیح  هترجم«. هاقول از سوفیستنقل»گوید نه کلی سخن می به صورت« قولنقل»کرکگور از 
 بدین قرار است:

 «ها در گذار غالبًا طوالنی و دشوارشان در طول زندگی...قولسرنوشت نقل»... 
{ برای condition{... شرط الزم }{infinite negativityبودن نامتناهی منفی»... : 220 هصفح -143

 «.{ است{ideal positivityبودن مثالی مثبت
 necessary»معادل « شرط الزم»ترجمه کرده است. « زمشرط ال»را « condition»مترجم 

condition » .است«condition » مترجم وقتی  است.« شرط الزم و شرط کافی»اعم از«condition »
 هانتظار خواهد داشت که در ادامه دربار متن هنویسندترجمه کند، خواننده از « شرط الزم»را 
  .نیز سخن گوید {sufficient condition} «شرط کافی»



 {...«its not-in-and-for-itselfنفسه و لنفسه بودن آن }بودن وجود یا فینسبی»... همان:  -144
 توجهی کرده است.بی« not»مترجم به 

توانست سکوت بگویند، او میوقفه سخن توانستند بیاگر سوفیستها می»: 221 هصفح -145
 {«that is, he could converseیعنی در همه حال قادر بود عکس آنها عمل کند } -کند

. گرفت اشتباه صفتو  اسم مقامدر « converse»نباید با  را مقام فعلدر « converse»اوالً، 
«converse » است« وگو کردنگفت» به معنای مقام فعلدر، «converse » اسم و صفت مقامدر 

است نه « convert» در معنای اسمی و صفتی« converse»فعل «. معکوس»و « عکس»به معنای 
«converse.» 

 متن فارسی 42و  41 هصفح« converse»همان تعبیر  221 هدر صفح« converse»تعبیر ، ثانیاً 
 توجه نکرده است:مترجم به این نکته  منتهااست. 

افالطون همان هنر  هسقراط در سوال پرسیدن یا نظر به ضرورت مکالمه در فلسف هبلندآوازهنر »
دانند چگونه سخن ها ... در حقیقت می{... سوفیستthe art of conversingگوکردن }وگفت

 «. { کنندto converseگو }ودانند چگونه گفتبگویند اما نمی
نایی اخالقی سقراط سخن گفت، لیکن توان از توابه طور قطع می: »222 هصفح -146

ای که او در این مسیر بدان رسید بیشتر کیفیت منفی فاعلیت بود که به موجب آن نقطه
 بخشد، اما او فاقد عینتی بود که در آن فاعلیت به حکم آزادیفاعلیت از درون به خود تعین می

فاعلیت ذهن است.  هدهنداش آزاد باشد، عینیتی که نه محدودکننده بلکه مرز وسعتدرونی
تجرید و انتزاع بود  های که او بدان رسید اوالً انسجام درونی عدم تناهی مثالینی در حوزنقطه

که در آن توانایی اخالقی او به همان اندازه که زیباشناختی )ذوقی( و اخالقی بود، کیفیتی 
 «مابعدالطبیعی هم بود

‘…we may speak of Socrates' moral strength, but the point he reached in this respect was rather the negative 
qualification that subjectivity intrinsically determines itself, but he lacked the objectivity in which subjectivity 
in its intrinsic freedom is free, the objectivity that is not the limiting but the enlarging boundary of 
subjectivity. The point he reached was primarily the ideal infinity's internal self-consistency in the abstraction 
wherein it is a qualification just as much metaphysical as esthetic and moral’ (210, 211) 

آورد این تعبیر چنین توهمی را به وجود می. تعبیری رهزن است« فاعلیت کیفیت منفی» تعبیر
ز درون به خود ا» ،«{subjectivity}کیفیت منفی فاعلیت»تعبیر  کرکگور از همانطور کهگویی که 

نیز  {subjectivityبت فاعلیت }کیفیت مثاز چیزی تحت عنوان ، کندرا اراده می« تعین بخشیدن



، در کرکگور منتها .کندرا اراده می« از بیرون به خود تعین بخشیدن»گوید و از آْن سخن می
در  داند.می« رون به خود تعین بخشیدناز د»را مساوی با « سوبژکتیویته»اصالً برآمدن کتاب،

سقراط، « توانایی اخالقی»گفتن از متن انگلیسی مشخص است که کرکگور به جای سخن
چیست؟ اینکه « کیفیت منفی»دست یافت. منظور از « کیفیتی منفی»که سقراط به  گویدمی

کرکگور در سیاق فوق  احتماالً خواهد گفت مترجمبخشد. از درون به خود تعین سوبژکتیویته 
این ادعا اشکالی گوید که سقراط بدان دست نیافته است. سخن می« کیفیتی مثبت»تلویحًا از 

تر است که به دقت جمالت انگلیسی مذکور کند. بهتر و دقیقفوق ایجاد نمی همالحظدر 
 برگردانده شود تا توهمی مثل توهم فوق ایجاد نشود.

تواند مراد و منظور در زبان فارسی می« عینیت»و « فاعلیت»افزون بر این، آیا کنار هم گذاشتن 
 کرکگور از جمالت فوق را انتقال دهد؟ 

 نیز رعایت نشده است. « subjectivity» هوحدت در ترجم
توانایی »گردد نه بازمی« کیفیت منفی»در خط ششم به همان « it is a qualification»همچنین 

 «.اخالقی
 224 هصفح -147

بایست قدرت غم یونانیان نیز سکوت برخاسته از آیرونی میو بی {intelligible} در دنیای روشن»
گذاشت فاعلیت )سوژه بودن( بیهوده و زاید بنماید. زیرا یبود که نممی {negativity} نفیی

ای عظیم، چرا که واقعیت {، آیرونی نیز نوعی مطالبه است، مطالبهlawدرست همانند شریعت }
. روشن است که معنویت یا کند{ را طلب میidealityکند و معنویت یا دنیای مثالی }را طرد می

او  {، در این میل حضور دارد...possibilityقالب امکانی عام }اندیشی از پیش، گیرم فقط به مثال
پانویس کرکگور نیز مجدد  هدر ترجم «کرد...می {ideality} اندیشیاز کل نظام مستقر طلب مثال

 «اندیشی(معنویت )مثال»است:  شده چنین آورده
به کار رفته، لیکن « law» هزد کند که در متن واژاست به خواننده گوش بهترمترجم  اول: هنکت

برگردانده است. شایان ذکر است « شریعت»، آن را به در ربط و نسبت با دین یهود آمده چون
 برگردانده است. «قانون و شریعت»در همین صفحه چند سطر باالتر آن را به  مترجم که

ل در آورده که به نظرم نیازمند معاد« پذیرفهم»را به جای « روشن»مترجم معادل  دوم: هنکت
 پانویس است.



« قدرت نفی»را « negativity»مترجم باز وحدت در ترجمه را رعایت نکرده و اینبار  سوم: هنکت
 ترجمه کرده است.

معنویت یا »و بار دیگر به « معنویت یا دنیای مثالی»یکبار به « ideality» هترجم چهارم: هنکت
است. مترجم عالوه بر اینکه وحدت در ترجمه  عجیب و غریبهای از آن ترجمه« اندیشیمثال

را در ترجمه آورده است. اگر تصور « ideality»فهم خود از رسد به نظر میرا رعایت نکرده است، 
است، باید « معنویت» هدر یهود مطالب« ideality» هور از مطالبمترجم این است که منظور کرکگ

در ترجمه استفاده « مثالیت»توانست از معادلی چون مترجم میاین نکته را در پانویس بیاورد. 
 «اندیشیمثال»و « دنیای مثالی»و نادرست چون  های غریبکند و خود را گرفتار این ترجمه

 نسازد.
العموم جا پیش نرفت که در مورد آگاهی علیه تا بدانسقراط به شخص: »227 هصفح -148

های اشاره کند و در مفهوم ]اعلی[( یعنی خیر self-thoughtبه ذات بسیط و بحث تفکر بالذات )
بایست ذاتش را به بیان آورند به ها آنچه را میخیر تحقیق کند، خواه آن مفهوم ]هاید[متعین 

 «یافت...کردند و خواه بالواقع این ماده بود که توسط آنها تعین میطور کامل بیان می

‘Socrates himself did not come so far that he expressed for consciousness generally the simple essence of 
self-thought, the Good, and investigated the determinate concepts of the Good, whether they properly 
expressed that of whose essence they should express, and whether in fact the matter was determined by 
them…’ (216) 

‘Socrates himself only came so far as to express for consciousness generally the simple existence of one’s 
own thought as the Good, but as to whether the particular conceptions of the Good really properly defined 
that of which they were intended to express the essence, he did not inquire.’ (449) (Hegel’s Hegel's Lectures 
on the History of Philosophy: Volume 1, translated by E. S. Haldane) 

 جمالت فوق پانویسی برای این مدعای کرکگورند:

‘In the good, subjectivity legitimately possesses an absolutely valid goal for its striving, but Socrates did not 
start from the good but arrived at the good, ended with the good, which is why it is entirely abstract for him’. 

را در سیاق فوق به درستی متوجه نشده است. همچنین « did not come so far that»مترجم تعبیر 
چیست. « self-thought»ادلی برای در مقام مع« تفکر بالذات»دانم منظور مترجم از اصالً نمی

 در سیاق مذکور آورده است.« matter»افزون بر این، مترجم معادل غریبی برای 
 قول اول بدین قرار است:صحیح نقل هترجم



سقراط شخصًا چندان پیش نرفت؛ او به طور کلی، ذاِت بسیِط اندیشیدنی که به خود »
خیر جلوه داد، و بررسی کرد و دید که آیا مفاهیم اندیشد }یا خوداندیشی{ را در نزد آگاهی می

بخشند یا نه معّین خیْر به درستی بیانگر ذات خیر هستند یا نه و آیا آنها واقعًا ذات را تعّین می
»... 

 قول دوم:نقل هترجم
سقراط شخصًا تنها تا بدانجا پیش رفت که به طور کلی، وجوِد بسیِط اندیشیدنی که به خود »

}یا خوداندیشی{ را در نزد آگاهی خیر جلوه دهد، لکن در باب اینکه آیا تصورات اندیشد می
 ...«معّینی از خیْر به واقع و به درستی معّرف ذات خیر بودند یا نه، پژوهشی انجام نداد 

دهد که مترجم فارسی باید هم انگلیسی از متن هگل به وضوح نشان می هتفاوت دو ترجم
انگلیسی هالِدین از آن متن  هاز متن هگل و هم ترجم« هوم آیرونیمف»مترجمان کتاب  هترجم

هر دو ترجمه و احیانًا ترکیبی از آنها مدعای کرکگور را  هکرد تا خواننده با مقایسرا ترجمه می
 دریابد.

 «:اندیشداندیشیدنی که به خود می»به « self-thought» هترجم های دربارنکته
« From Word to Silence: the Rise and Fall of Logos»کتاب « Thought as Self-Thought»در فصل 

ارسطو « متافیزیک»قولی از کتاب و نقل« نفس هدربار»قولی از کتاب ، نقلRaoul Mortleyجناب 
قول را علیمراد دهد. آن دو نقلرا توضیح می« self-thought»توان مدعی شد مفهوم دیدم که می
، به ترتیب بدین صورت «متافیزیک»الدین خراسانی، در ، و شرف«فسن هدربار»داوودی، در 

پس عقل، چون »(؛ 216« )عقل در این مورد قادر است خود را نیز بیندیشد»ترجمه کردند: 
« اندیشد و اندیشیدن او اندیشیدن به اندیشیدن استبرترین چیز است، به خودش می

(409.) 
 «:خوداندیشی»به « one’s own thought»و  «self-thought» هترجم های دربارنکته

 216 هند )رجوع شود به صفحا« Sichselbstdenkens»تعابیر انگلیسی مذکور، معادل تعبیر آلمانی 
«The Concept of Irony »اند(. پس از کمی قول را هم آوردهکه مترجمان انگلیسی متن آلمانی نقل

آزادی مطلق »، در بخش «پدیدارشناسی روح» کتاب 592جستجو دریافتم که هگل در پاراگراف 
و تری  {A. V. Miller، نیز از این واژه استفاده کرده است. این واژه را ِای. وی. میلر }«و ترور

ترجمه « thinking-thinking itself» و « the thinking of oneself»به ترتیب  {Terry Pinkardپینکارد }
 361 هاند }پینکارد در پانویس نیز معادل آلمانی واژه را آورده است{ )رجوع شود به صفحکرده



 هترجم 344 ه؛ صفح2004، نشر آکسفورد، سال انتشار «پدیدارشناسی روح» هترجم
مذکور را  ه(. باقر پرهام واژ2018نشر کیمبریج، سال انتشار «  پدیدارشناسی روح»
کرده و معادل آلمانی آن را نیز در پرانتز نوشته است )رجوع شود به  ترجمه« خوداندیشی»

(. عبدالکریم رشیدیان 1390، نشر کندوکاو، سال انتشار «پدیدارشناسی جان» هترجم 635 هصفح
« خوداندیشی»آن را « مدرنیسماز مدرنیسم تا پست»کتاب « آزادی مطلق و ترور» هنیز در گزید

آزادی مطلق و »، بخش «مدرنیسماز مدرنیسم تا پست»به کتاب ترجمه کرده است )رجوع شود 
 ، نشر نی، ویراست جدید، چاپ اول(. 91 ه، صفح«ترور

 همذکور با واژ ه، میان واژ«پدیدارشناسی روح»همچنین شایان ذکر است که در این پاراگراف 
بت برقرار شده ربط و نس{« orیا }»از طریق کاربرد حرف {« Self-consciousness خودآگاهی }»

 است.

{ و تحرک فکری او در enthusiasmدرست به همانگونه که اشتیاق }: »229 هصفح -149
بخشید، شور و شوقش به حفظ های روزانه به شاگردانش الهام میها و برخاستنشست

{ positivityهای مثبت }{ انرژی نهفته در فلسفهthe enthusiasm of his positionموضع خویش }
 «.اندازدبه کار میبعدی را 

 وحدت در ترجمه رعایت نشده است.
« اشتیاق به موضعش»دانم چرا در ترجمه آمده است. باید از همان تعبیر نمی« حفظ»تعبیر 

 استفاده شود.
 همان -150

ترجمه « مثبت هفلسف»را « positivity»و « منفی هفلسف»را « negativity»مترجم در این صفحه 
گوید و این سوال را به تبع مکاتب سقراطی سخن میاز  227 هصفحکرده است. کرکگور در 

خود نداشت، یا به بیان دیگر، با  هدر اندیش« نظام مثبتی»پرسد که وقتی سقراط هیچ هگل می
 وردند؟وی سربرآ هخود هیچ نظامی تأسیس نکرد، این مکاتب چگونه از دل اندیش هاندیش
نظام » 227 هرا در صفح« positive system»تعبیر  با پیش چشم نهادن این مطلب، مترجم

و « منفی هفلسف»به  229 هترجمه کرده و به تبع آن تعابیر مذکور را در صفح« فلسفی مثبت
در ترجمه نیاید، « فلسفه»و « فلسفی»تر بود که تعبیر دقیق برگردانده است.« مثبت هفلسف»

به معادل این واژگان در  بایدسازد تر میمترجم مدعی است که فهم متن را راحت لکن اگر
در همین صفحه دوبار دیگر نیز به کار رفته که یکبار « negativitiy»تعبیر . کردمیپانویس اشاره 



ترجمه شده است؛ « منفیت نامتناهی» و دیگربار« طوفان نفی نامتناهی» ،«طوفان» هبه تبع واژ
 :254 هو صفح ؛«{ داشتpositivityمثبت } ایسقراط به چه معنی فلسفه: »241 ههمچنین صفح

  «.دکنکه وی از آن دفاع می {positivityمثبتی } هفلسف»
های کثیر را به درستی در قالب دانستن اینکه چگونه اجزاء یا مولفه»: 232 هصفح -151

{ نیز مطابق با ماهیت a larger unity{ ترکیب کنیم و آنگاه آن وحدت }unityوحدتی جامع }
 «خودش، به اجزائی کثیر تجزیه کنیم

کند، پس چرا در عبارت تر میاست؟ اگر ترجمه را دقیقبه ترجمه افزوده شده « جامع» چرا تعبیر
 دوم استفاده نشده است؟

منفی گفتار  هشود همانا سویتجزیه میآن  هجداساختنی که وحدت به وسیل»... : همان -152
 «. { استdiscursivenessمستدل و برهانی }

 دقیق: هترجم
 «.ورزیاستدالل»
 «وار(آمیز )اپوخهورزیدنی شکاحتیاط»: همان -153

‘a skeptical reserve (epoche)’ 

«a skeptical reserve »؛است« اپوخه»برگردان هم در واقع روی «skeptical » اپوخه»برگردان »
تعبیر بنابراین  .آیدذهن می بهفارسی فوق چنین تصوری  هدر ترجممتأسفانه  نیست.

 تغییر پیدا کند.« اپوخه»باید به « واراپوخه»
 237 هصفح -154

وجدان » سقراط، هبه تقریر هگل از اندیش استنادبا  ،را« morality»از این صفحه به بعد مترجم 
 the founder of» هدر ترجم« بنیانگذار وجدان اخالقی»از عبارتی چون بعد و کرده  ترجمه« اخالقی

morality» انگلیسی  انمترجم یادداشتخود را نیز به  هترجم ،استفاده کرده است. او در پانویس
انگلیسی با چنین عباراتی مواجه  انمترجم هاییادداشت. پس از رجوع به ساخته استمستند 

 شویم:می

‘The distinction between these two words is a very important one. Schwegler, in explaining Hegel's position 
in his "History of Philosophy," states that Hegel asserts that Socrates set Moralitiit, the subjective morality of 
individual conscience… As Dr. Stirling says in his Annotations to the same work (p. 394), "There is a period in 
the history of the State when people live in tradition; that is a period of unreflected Sittliehkeit, or natural 
observance. Then there comes a time when the observances are questioned, and when the right or truth 



they involve is reflected into the subject. This is a period of Aufklarung, and for Sittlichkeit there is 
substituted Moralitiit, subjective morality: the subject will approve nought but what he finds inwardly true to 
himself, to his conscience.’ (535-536) 

را برگزیند و « وجدان اخالقی»تعبیر « morality»مترجم از این عبارات نتیجه گرفته است که برای 
 هرسد این است که اگر واژنخستین سوالی که به ذهن می«. حیات اخالقی« »ethics»برای 

را مترجم انگلیسی ترجیح داده است از ترجمه کرد، چ« moral conscience»شد دانمارکی را می
این واژه  هاستفاده کند و بعد تقریبًا یک صفحه یادداشت بنویسد و دربار« morality»تعبیر 

اخالِق »در یادداشت مذکور از یعنی چه؟ « بنیانگذار وجدان اخالقی»اصالً تعبیر توضیح دهد؟ 
« یابدخود نزد وجدانش حقیقی می آنچه سوژه در باطن»و « سوبژکتیِو برآمده از وجدان فردی
سخن گفته نشده است. مترجم  به تنهایی «وجدان اخالقی»سخن گفته شده است، لکن از 

نکات مذکور را متذکر شود.  استفاده کند و بعد در یادداشْت « اخالق»توانست از همان تعبیر می
برآمده از وجدان است، اخالقی است که « بنیانگذار»بنابر مدعیات مذکور، در نظر هگل سقراط 

نگاهی به  هگل این واژگانمترجم در برگردان  به نظرم بهتر بود«. وجدان اخالقی»نه بنیانگذار 
 انداخت.مینیز  آنها فارسی هسنت ترجم

های مذکور در سرتاسر متن تکرار شده است. هرچند گاه فقدان وحدتی نیز های معادلانتخاب
 moral»و « وجدان اخالقی»دوبار به « morality» 241 هصفحشود، از جمله: در مشاهده می

individual » ترجمه شده است. « فرد دارای وجدان»به 
 }جمله از هگل است{ همان -155

خیر، آگاهیی که قائم به خویش  هکلی بیان میکند، یعنی به منزل" من" هسقراط ذات را به منزل»
 -آگاهی با واقعیت موجود هبرای برقراری رابطاست؛ خیر فی نفسه، آزاد از واقعیت موجود، آزاد 

 ...« -خیر فی نفسه همان آگاهی حسی فردی است )احساس و تمایل(

‘Socrates expresses essence as the universal I, as the good, the consciousness resting in itself; the good as 
such, free from existent reality, free toward the relation of consciousness to existent reality- it is individual 
sensuous consciousness (feeling and inclination)- …’ (226) 

‘Socrates expresses real existence as the universal ‘I,’ as the consciousness which rests in itself; but that is 
the good as such, which is free from existent reality, free from individual sensuous consciousness of feeling 
and desire, free finally from the theoretically speculative thought about nature, which, if indeed thought, has 
still the form of Being and in which I am not certain of my existence’ (385) (Hegel’s Hegel's Lectures on the 
History of Philosophy: Volume 1, translated by E. S. Haldane) 



 «.the good as such»است نه « existent reality»در خط سوم، « it»مرجع ضمیر 
آزادی منفی است که وجود در اینجا فرد تابع اخالقیات فردی برخوردار از »: 239 هصفح -156

 «کند. وقتی فردی بتواند خود را در دیگری بازشناسد....دیگری محدودش نمی

‘Here the moral individual is the negatively free individual. He is free because he is not bound by another, but 
he is negatively free precisely because he is not limited in another. When the individual by being in his other 
is in his own…’ (228) 

 را ترجمه نکرده است: م این جمالتمترج اول: هنکت

‘He is free because…’ 

‘…but he is negatively free precisely because he is not limited in another’ 

ترجمه کرده و بدین ترتیب « اخالق فردی»را « moral»مترجم در این جمله عبارت  دوم: هنکت
رعایت خود، هرچند نادرست،  هبا توجه به ترجمو مشتقات آن را  morality هوحدت در ترجم

 نکرده است.
اند. بنابراین تعبیر دهد که جمالت به دقت از یکدیگر منتج شدهکمی دقت نشان می سوم: هنکت

آمده « in his other»بعدی به صورت  هدر جمل« in another»به کار رفته در ابتدای خط سوم یعنی 
مانند متن  بتواند متن فارسی هخوانندجمالت باید به صورتی ترجمه شوند که است. از این رو 

 استنتاجات کرکگور دریابد. انگلیسی
 {«soul} روح احساسیِ -{irrational} غیرعقالیی بخش»: 240 هصفح -157

« rational» هصحیح واژ هترجم«. عقال»وصف « عقالیی»است، « عقل»وصف « عقالنی»
 «.عقالیی»است نه « عقالنی»
نیست مثبت  هگذارد نظم مستقر تداوم یابد، و در نتیجه این نتیجاو می»: 243 هصفح -158

آن نفی به شمار  هآید بلکه امر مثبتی است که مقدمکه از نفی نامتناهی او به دست می
 «آیدمی

‘Here he lets the established order [Bestaaende] continue, and as a result this is not the positivity that 
follows from his infinite negation but a positivity that precedes it’ (233) 

« مقدمه»های کسی که این متن را بخواند، تصور خواهد کرد در اینجا کرکگور دقیقًا از معادل
{predicate و }«نتیجه{ »conclusion .منطقی استفاده کرده است } منتها توجه به متن انگلیسی



متن  هه ترجماینطور نیست. مترجم باید این نکته را مدنظر قرار دهد ک دهد کهنشان می
 شود.فلسفی بدون توجه به این ظرایف از دقت تهی می

توانست... ظاهری فرهیخته از خود در روزگاری نه چندان دور آدمی می»: 256 هصفح -159
 theبروز دهد و به چشم دیگران آدمی دارای دیدگاهی راجع به زندگی و فهمی از عالم امکان }

world...جلوه کند }» 
 ر از مترجم که بار معنایی خاص دارد.ای دیگافزودهباز هم 

ای زنده باشد، اگر ایام شکوه و جالل او همچنان برای تنی معدود خاطره: »256 هصفح -160
ای اجنبی در آن به سر باز هم حالت چهره و وجناتش برای جهان معاصری که او چونان غریبه

 «.برد معمایی نگشودنی استمی

‘… if his days of glory were not still a fresh memory for a few, his facial expression would be a riddle to the 
contemporary age’ (246) 

 توجهی کرده است.بی« were not»مترجم به 
{ سخن ironic turns of speechهای آیرونی در گفتار }این قسم پیچ و خم هما دربار: »258 هصفح -161

 «آن را نباید جدی گرفت: جدیت گوییممی
 باید حذف شود.« سخن»اوالً 

 :«فرهنگ پویا»است؛ به تعبیر « turns of phrase»همان « turns of speech»ثانیًا مراد و منظور از 
 «نحوه یا طرز یا سبک بیان»

فرد برای آنکه هرازگاهی و البته نه همواره و تا ابد مثالً  هاما هرچه انگیز: »264 هصفح -162
 «تر باشد...صدراعظم شود قوی

‘However, the more it is an urge to be a human being once in a while and not always and forever the 
chancellor, the more poetic infinity … the more pronounced is the irony.’ (252) 

 :رسا تقریبا چنین چیزی است و صحیح هترجم
  «و همواره و همیشه صدراعظم نباشد.... بیشتر بخواهد انسان باشد گاهگاه یآدمهرچه »
ذاتی است که همواره امکان قسمی ویژگی چشمگیر آیرونی همانا آزادی درون»همان:  -163

 «{ را در دست دارد...a beginningصیرورت )=شدن( }
 کرده است.دیده و ترجمه « becoming»را « beginning»دقتی کرده و مترجم بی

 265 هصفح -164



برگردانده و بار دیگر « ]گرییسوعی[دورویی »را در یک خط یکبار « Jesuitism»مترجم 
ای که اسم خاص هست را اشکال گرفت: یک: چرا واژه چهاربه مترجم میتوان «. دورویی»

 هواژ 165 ه؟ وی در صفحاست خود وفادار نمانده هترجم ه؟ دو: چرا به شیواست ترجمه کرده
برگردانده و بعد در پانویس مراد و منظور کرکگور از آن را توضیح داده « یسوعیت»مذکور را 

آیا جز این است که سه:  ترجمه کرده است.« آیین یسوعی»نیز آن را  239 ه؛ در صفحاست
مترجم انگلیسی یا فارسی  هافزود« گرییسوعی»کند گمان می فارسی با خواندن متن هخوانند

، بنابر متن کرکگورگوید؟ چهار: سخن می« hypocrisy»یعنی « دورویی»کرکگور در واقع از است و 
ترجمه کرده است. آیا « دورویی»سخن گفته و مترجم آن را « hypocrisy»از  بعدْ  بندِ در  انگلیسی،

به کار رفته در پاراگراف پیشین همان  هفارسی تصور میکند واژمتن  هجز این است که خوانند
واحد  و کرکگور در واقع از یک واژه و بالتبع یک مفهوم به کار رفته در این پاراگراف است هواژ

 گوید؟سخن می
آیرونی هر آینه چشم تیزبین و خطاناپذیری است برای کشف و »... : 268 هصفح -165

آیرونی ... {... what is… vain in existenceهای هستی }ها و بیهودگیها، اشتباهتشخیص اعوجاج
برد: { را از بین نمیvanityکند... آیرونی بطالت و عجب }{ اشاره میvanityبه بطالت و عجب }

بخش { همان نسبتی را ندارد که ... آیرونی فاقد ویژگی نجاتvanityآیرونی با بطالت و عجب }
 «کند...{ را در بطالتش تقویت میvanityکمدی است اما در عوض بطالت }

را اینطور ترجمه « all human striving is vanity, accomplishes nothing» هجمل 185 هصفح مترجم در
 «.کل جدوجهد بشری بیهوده است و هیچ حاصلی در پی ندارد»: است کرده

«vanity » و « خودبینی»به معنای  و است« پوچی»و « بیهودگی»در باال در واقع به همان معنای
دگی در بطالت است و جز بیهو»را « is vanity» 270 همترجم در صفحنیست. « عجب»یا « غرور»

 all is» هآی 270 هاست که مترجم در پانویس صفح شایان ذکرترجمه کرده است؛ « کار نیست

vanity » بطالت» هترجمه کرده، منتها در متن کرکگور از واژ« زندگی سراسر بیهودگی است»را »
 استفاده کرده است.

آیرونی به موجب ذاتش  عملی است، و تنها از آن روی در مقام نظر »: 269 هصفح -166
به عبارت دیگر، آیرونی نظری با آیرونی ناظر به  -عمل پای بگذارد هایستد تا دیگربار به مرتبمی

 «خود سروکار دارد نه با آیرونی موقعیت



‘… irony is essentially practical, that it is theoretical only in order to become practical again-in other words, it 
has to do with the irony of itself and not with the irony of the situation’ (257) 

 ترجیح داده است؟« ذاتاً »را بر « به موجب ذات»مشخص نیست چرا مترجم تعبیر  اول: هنکت
نیست. کرکگور اصالً از « آیرونی نظری« »in other words»بعد از « it»مرجع ضمیر دوم:  هنکت

 است.« آیرونی»خود  ش. مرجع ضمیرکنداستفاده نمی ،«آیرونی نظری»یعنی  ،چنین تعبیری
آیرونی ذاتًا »همان مدعای اولی خود یعنی اینکه « با عباراتی دیگر»کوشد در واقع می کرکگور

 را توضیح دهد.« عملی است
خود بر  هبهتر است با ترجم کرکگورمترجمان متن این صحبت کردم که  هبارپیشتر در سوم: هنکت

. به این تعابیر توجه آکنده از استعاره استخودی خود بهی آن نیفزایند؛ متن او هااستعاره
 «عمل پای گذارد هبه مرحل»؛ «ایستددر مقام نظر می»کنید: 

 is shown toشود }بطالت می همشمول قاعدچیز در آیرونی، از آنجا که همه»: 270 هصفح -167

be vanity»...} 
ای بطالت یا بیهودگی در متن سخن گفته که مترجم چنین افزوده« مندیقاعده»مگر کرکگور از 

  به متن افزوده است؟
« فرد پیامبرصفت یا باخبر از آینده»را « the prophetic individual»مترجم  272 هدر صفح -168

توان هرچند می. ای باید در پانویس ذکر شودترجمهچنین  عادل اصلیم ترجمه کرده است.
 .بردبه کار می« نبی یا پیامبر»معنای  به همان را صرفاً  «prophet»کرکگور در ادامه  مدعی شد که

طلبد فعلیت فعلیت گذشته چون همچنان خود را برحق میداند قربانی می»همان:  -169
 «دهدمینوین چون برحق است قربانی 

‘The past actuality shows itself to be still justified by demanding a sacrifice, the new actuality by providing a 
sacrifice’ (260) 

 : های مترجم و کمی دخل و تصرفبا استفاده از برخی معادل دقیق هترجم
، فعلیت طلبدپذیرفتنی است قربانی میموّجه و هم برای آنکه نشان دهد هنوز فعلیت گذشته »

 «رساندبه انجام می قربانی دادنچنین کاری را با جدید 
فاعلیت، رویاروی فعلیت مفروض جهان، قدرت آن را، اعتبار و معنای آن : »276 هصفح -170

 «کندرا، حس می



‘Face-to-face with the given actuality, the subjectivity feels its power, its validity and meaning. But as it feels 
this, it rescues itself, as it were, from the relativity in which the given actuality wants to keep it.’ (263) 

نه  است«  its validity and meaning»،« subjectivity»و « its power»در عبارت « its»مرجع ضمیر 
«the given actuality.» 

شناختی بر مبنای استیالی زیبا هدرست همانطور که آیرونی شلگل در حوز: »278 هصفح -171
 «کرد...فراگیر احساسات قضاوت می

‘… just as the irony of the Schlegels had passed judgment in esthetics on an encompassing sentimentality…’ 
(265) 

«to pass judgement on something » گیری کردن و داوری کردندرباب چیزی تصمیم»به معنای »
 «گیری کردن و داوری کردنبر مبنای چیزی تصمیم»است نه 

یکی از امتیازهای بزرگ هگل این است که او قصد داشت نگذارد اسرافکاران »همان:  -172
تند. لیکن او { در سراشیب تباهی اف the prodigal sons of speculation نظرورزی } هالابالی عرص

}هگل{ هرگز از مالیمترین وسایل برای این منظور بهره نجست... صدایش همیشه آرام و پدرانه 
{fatherly...نبود }» 
«prodigal son » اشاره دارد.  32تا  11، آیات 15در انجیل لوقا باب « پسر ولخرج»به داستان

جالب است که در ترجمه مشخص است. « father»و « son»توجهی مترجم به ربط و نسبت بی
را اصالح نکرده  278 هشده، ولی خطای خود در صفح 287 همترجم متوجه این اشاره در صفح

{... به نزد پدرش the prodigal sonتفکری نظری مدرن... همچون پسر مسرف عیاش }»است: 
 «رفت...

کار برداشت شلگل به جای خود در این باره بحث خواهیم کرد که کجای : »279 هصفح -173
 «لنگد و هگل از چه لحاظ به آن برداشت میدان داده استاز آیرونی می

‘What was wrong and unwarranted with Schlegel's irony as well as Hegel's good services in this respect will 
be discussed in the appropriate place’ 

« کار چیزی لنگیدن»را صرفًا با تک عبارت « wrong and unwarranted»افزون بر اینکه مترجم 
قسمت مربوط به هگل خطا کرده است. هگل، آنطور که مترجم  هبرگردانده است، در ترجم

، بلکه هگل کمک کرده است تا آنچه «به برداشت شلگل... میدان نداده است»فارسی دریافته، 
 .  شلگل خطا و ناموجه است را دریابیم در آیرونیِ 



 immense scorn and راستش را بخواهید هگل از موضع باال و به چشم حقارت }»همان:  -174

superiorityمشتی از خود راضی»اندازد که غالبًا ایشان را به طعنه { به کسانی نظر می{ »the 

superior peopleخواند{ می.» 
اند که بخشی است از طوالنی آوردهیادداشتی « the superior people»مترجمان انگلیسی برای 

 («The Concept of Irony» کتاب 540 ههگل )رجوع شود به صفح« هنرهای زیبا هفلسف»کتاب 
در این دست افراد  از است، لیکن با توجه به تعریفی که« خودپسند« »superior»یکی از معانی 

به همان معنای اصلی خود یعنی « superior»، شودهگل دیده میکتاب شده از قول ارائهنقل
یاد « های برترانسان»گوید که هگل از آنها تحت عنوان است. کرکگور نیز می« برتر»یا « واالتر»

 «.immense scorn and superiority»کند، لیکن با می
واقعیت بالفعل ظاهر یا نمودی بیش نیست، چیزی به غیر از شباهت : »283 هصفح -175

{semblanceو بطالت نیست }.» 
 .ترجمه کرده است دیده و «resemblance» را« semblance»دقتی کرده و بی مترجم

 has little upbuildingاجرای حکم اعدام }سقراط{ در عمل تأثیری ندارد }»: 284 هصفح -176

effect»...} 
«upbuilding » حتی از این اصطالح در عنوان  کرکگور است و کرکگور متوندر  خاصاصطالحی

استعمال این واژه در متون کرکگور  هبیشتر از نحو ؛ برای اطالعبهره گرفته است نیز خود آثار
 Eighteen»هاوارد و ِادنا هونگ بر کتاب کرکگور با نام  سه هیادداشت شماربه  بنگرید به

Upbuilding Discourses». ترجمه کرده است. « دهسازن» در صفحات قبلآن را  فارسی مترجم
اگر به نظر مترجم در این سیاق این  منتهانمیدانم چرا اینجا وحدت را رعایت نکرده است. 

  را در پانویس بیاورد. آن دهد باید معادلمعادل بهتر مطلب را انتقال می
جسمی سخت با  {like} آنچه برون از قلمرو تجربه جای دارد و همچون»: 288 هصفح -177

 -{ تصادم میکند و سپس بر اثر نیروی این تصادم از او جدا میشودthe experiencerفاعل تجربه }
{ را the experiencing subjectنفسه است که علی الدوام فاعل تجربه }باری، منظور شیءفی

عف نظام ض هنفسه همانا نقط{، این شیءفیexternalityکند... این جسم بیرونی }امتحان می
 «فلسفی کانت بود



های به کار رفته در آن محلی از اعراب ندارد. متن انگلیسی و واژه فارسی گویی گاه برای مترجم
متفاوت در انگلیسی، هرچند با معنای مشابه، مترجم یک معادل را  هچرا باید برای دو واژ

 برگزیند و اصالً خواننده را مطلع نسازد؟
 هسوژ»نسبت به  ، به معنای عام کلمه،«برون بودن« »externality»همچنین منظور از 

یا « جسم»تعبیر  اصالً دقیق نیست. اصالً « جسم بیرونی»ر ی، بنابراین تعباست «کنندهتجربه
«body »یا  «نفسهشیءفی» هدربار«thing in itself » جالب است کانتی تعبیری رهزن و خطاست؛

 that»نه « that which is … like a hard body»گوید نخست می هجملدقت کنید کرکگور نیز در اگر که 

which is … a hard body.» 
دادن آن در بطن تفکر رفع کرد؛ نفسه را با جایفیشته معضل این فی»: 289 هصفح -178

 {«he infinitized the I in I-Iمن بدل به ذاتی نامتناهی کرد }-فیشته من را در }اصل اینهمانی{ من
فیشته من را در »گوید دانم. کرکگور میرا مترجم از کجا آورده است؟ نمی« ذات»تعبیر 

را در خط « نامتناهی ساختن»منظور خود از «. من نامتناهی ساخت-}اینهمانی انتزاعی{ من
 بعدی توضیح داده است:

‘The producing I is the same as the produced I. I-I is the abstract identity’ (273) 

خبری از  در آن اصالً  که استفاده کرده است تعبیر زیراز  چند خط پایینترْ  فارسی جالب است که مترجم
 {«.infinitized the Iهنگامی که فیشته من را بدین نمط نامتناهی کرد }»: نیست« ذات»

ای... به دست شلگل و تیک افتاد و این دو بر فیشتهاین اصل : »292و  291 هصفح -179
اول،  همبنای آن به فعالیت فکری در جهان روی آوردند. این اصل معضلی دوگانه داشت. در وهل

دوم، فعلیت مابعدالطبیعی با  هشد؛ در وهلمن تجربی و متناهی با من ازلی و ابدی خلط می
موضع مابعدالطبیعی ابتدایی اجماالً به آمیخت. بدین قرار یک فعلیت تاریخی به هم می

 «شدواقعیت بالفعل اطالق می

‘This Fichtean principle that subjectivity, the I, has constitutive validity, is the sole omnipotence, was grasped 
by Schlegel and Tieck, and on that basis they operated in the world. In this there was a twofold difficulty. In 
the first place, the empirical and finite I was confused with the eternal I; in the second place, metaphysical 
actuality was confused with historical actuality. Thus a rudimentary metaphysical position was summarily 
applied to actuality’ (275) 



درک و ندارد، بلکه « ضلی دوگانهمع»، یا به تعبیر مترجم، «twofold dificulty»« ایاصل فیشته»
معضلی » ،اصل در جهان آن هبر پای آنها «فعالیت»و  از اصل مذکور شلگل و تیکدریافت 

 to be» بهتر و رساتری برایمعادل « شداشتباه گرفته می»عبیر ت دارد. همچنین به نظرم« دوگانه

confused with » در خط پایانی باید به « شداطالق می». افزون بر این، استدر این سیاق
 تغییر پیدا کند.« اطالق شد»

بایست در اینجا پیش افتد و پیش تازد، ذاتی نبود که میفاعلیت درون: »292 هصفح -180
شد؛ بلکه فاعلیتی غلوآمیز بود، های متعلق به جهان داده میزیرا فاعلیت از پیش در وضعیت

 «]یعنی بزرگترین قدرت بعد از قدرت خدا[قدرت ثانی  هفاعلیتی برکشیده تا مرتب

‘It was not subjectivity that should forge ahead here, since subjectivity was already given in world situations, 
but it was an exaggerated subjectivity, a subjectivity raised to the second power’ (275) 

قریبًا واقعًا در عجبم که چرا مترجم چنین مطلب نادرستی را در قالب نوشته است. این جمله ت
آیرونی در تاریخ « تجلی»است، آنجا که کرکگور از دو متن فارسی  252 هصفح هتکرار همان جمل

بدین قرار  ،فارسی خود مترجم هبنابر ترجم ،«second power» منظور کرکگور از. گویدسخن می
 :است
مطالبه در تجلی اول است که فاعلیت حقوق خود را برای نخستین بار در تاریخ جهان »... 

باید از بطِن اظهاِر شکِل باز نوینی از آیرونی بتواند به ظهور رسد، می همیکند... برای آنکه شیو
 it mustدومین قدرت رسیده است } هواالتری از فاعلیت برون آید. باید فاعلیتی باشد که به مرتب

be subjectivity raised to the second powerتناظر است با تأمل در {، قسمی فاعلیت فاعلیت، که م
 {«in its second potencyاش }تأمل... فاعلیت... در متن دومین توانمندی

آیرونی واقعیت بالفعل خود را در همراهی شهسواران و خنیاگران دوره : »295 هصفح -181
آموز بر ساعت جست و به کردار ایشان سوار بر اسبی چاالک و بازی دستگرِد قرون وسطی می

 «نهادای واالمقام میدر گرو عشق دوشیزه دست راست دل

‘It sought its actuality in the Middle Ages in the company of knights and troubadours, fell in love with a noble 
maiden on a spirited horse with a falcon trained for the hunt on her outstretched right arm’ (277) 

یا به تعبیر مترجم « noble maiden»مربوط به ...« ر بر اسبی چاالک و بازی دست آموز سوا»
، «a noble maiden on a … horse with»است نه آیرونی. فارغ از تعبیر « واالمقام هدوشیز»فارسی 
 نیز گویاست.« her»ضمیر 



اعتبار ذاتی  تاریخی-رکنی جهان هاز لحاظ آیرونی، فرهنگ یونان قدیم به مثاب»همان:  -182
 {...«had no validityنداشت }

 را مترجم بر چه اساسی در ترجمه آورده است؟« ذاتی»معلوم نیست وصف 
 «لیکن فرد هم وظیفه دارد به سهم خود موجد فعلیت شود: »297 هصفح -183

‘But for the individual actuality is also a task that wants to be fulfilled’ (279) 

 توجه کنید: خود مترجم، ه، بنابر ترجمجمالت زیربه 
ذات دارد: از جهتی به اما واقعیت بالفعل )فعلیت تاریخی( نسبتی دوگانه با فاعل درون»

ای مانند است که میخواهد توان آن را رد کرد و از جهتی به وظیفهماند که نمیای میهدیه
 (293« )اجابت شود

‘But actuality (historical actuality) stands in a twofold relation to the subject: partly as a gift that refuses to 
be rejected, partly as a task that wants to be fulfilled’ (276) 

توانسته منظور کرکگور را انتقال  293 هصفح هنادرست است، ولی ترجم 297 هصفح هترجم
 دهد.

ای به معنای جدوجهد هنرمندانه« شاعرانه زیستن»نی، از منظر آیرو»: 298 هصفح -184
 «شتابد...{ در انسان میthe divineنیست که به یاری گوهر قدسی }

در انسان سخن « the divine essence»کند کرکگور در اینجا از گمان می متن فارسی هخوانند
 گوید.انسان سخن میدر « the divine»گوید، در حالی که کرکگور در واقع از می

بخشی است که اهل آیرونی { یگانه رشته تداومboredomکسالت }»: 305و  304 هصفح -185
عمق، این اشباح ، این ژرفای کم{، این ابدیت خالی از محتواboredomبه دست دارد. کسالت}

 «مشحون از جوع
دانم این زی که میچیست. تنها چی« مالل»دانم دلیل مترجم برای استفاده نکردن از معادل نمی

 زبانمتفکران فارسی ؛توان بدون دلیل یک معادل تقریبًا جاافتاده را تغییر داداست که نمی
داریوش از جمله اند، مذکور استفاده کرده هواژ هممتعدد و متنوعی از همین معادل برای ترج

متافیزیک »سیاوش جمادی در  ،}نشر مرکز، ویراست دوم{ «فرهنگ علوم انسانی»آشوری در 
شایان  است.« ماللت»معادل جمادی  .چاپ هشتم، نشر ققنوس، 171 هصفح}هایدگر «چیست

تمایز قایل شده و دلیل « کسالت»و « ماللت»ذکر است جمادی در پانویس همین صفحه میان 



و  255مارشال برمن }صفحات  «مدرنیته هتجرب»مراد فرهادپور در  {،خود را نیز ارائه داده است
میگل د اونامونو }  «درد جاودانگی»لدین خرمشاهی در ابهاء ،{چاپ هشتمنو، ، نشر طرح342

 جالب است که خود مترجم کتاب، یعنیهذا. علیو قس {چاپ هشتم، نشر ناهید، 291 هصفح
 استفاده کرده استاین واژه  هبرای ترجم« مالل» هواژاز  یک سخنرانی در الاقل ،صالح نجفی

 :قول زیر از من است{}تأکید در نقل
مسيحاباوري سياسي تالشي است براي برقراري پيوند دوباره بين فرم و زندگي. از ديد شارپ، »

اين مسيحاباوري سياسي هايدگريسم جديد و چپ است و براي اين قضيه آگامبن از تفسير 
استفاده کرده و کوشيده يک روايت جديد از آن ارائه کند. ما « عميق {boredom} مالل»هايدگر از

هيچ  ماللانسان هاي متمدن موجوداتي هستيم که بين کار دل و خفقان آميزترين فضاهاي 
حد واسطي نمي شناسيم. به گفته آگامبن انسان ها موجوداتي هستند که هميشه چند لحظه 

يان جشن هستند و هيچ وقت نمي توانند فضاي قبل از شروع جشن يا چند لحظه بعد از پا
عميق که  ماللجشن را روايت کنند. به اين ترتيب ما احتياج داريم به هسته راديکال خود آن 

هايدگر از آن حرف مي زد و بايد آن را آگاهي انعکاسي از بي خانماني وجودي وضعيتي 
آيا فقط آگامبن «: و سياستاالهيات »صالح نجفي در نشست )  «بخوانيم که در آن گرفتاريم

 ؛ در آدرس اینترنتی8، صفحه 12/3/1397، 3163، شماره روزنامه شرق مي تواند نجاتمان دهد؟
 در دسترس است:  زیر

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3753173) 

استفاده کرده  305 هدر صفح« spleen» هبرای واژ« مالل»مترجم از معادل  شایان ذکر است
معادل بهتری است، باید اصل  در این سیاق «کسالت»است. اگر مترجم مدعی است که معادل 

 واژه را در پانویس بنویسد و دلیل خود را نیز ذکر کند. 
 
 شدهنترجمهجمالت  یاعبارات واژه یا  -2

 متن انگلیسی( 2 هسورن کرکگور )صفح هپذیرفته شدن رسال هسیبرن دربارتوضیحات ِاف سی  -1

‘[The Faculty of Philosophy of the University of Copenhagen has judged this inaugural dissertation worthy, 
which, together with the additional theses, having been duly defended, acquires for the author the degree of 
Master of Arts.  

July 16, 1851 F. C. Sibbern, Current Dean of the Faculty of Philosophy] 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3753173


  41 هصفح -2

‘Since it would be too lengthy to quote Baur, may I refer the reader to the section beginning on page 90 and 
ask him to read pages 90, 91, and 98’ (32) 

مترجم جمالت فوق را که در واقع در پانویس آورده شده ترجمه نکرده است. به احتمال زیاد 
مترجم با خود گفته است که چون این پانویس از اهمیت چندانی برخوردار نیست و کتاب 

آن هم چندان شناخته شده نیست  همعرفی شده هم به زبان فارسی موجود نیست و نویسند
براین ترجمه پانویس مذکور چندان مهم نیست. به نظرم در مقام مترجم طرح چنین بنا

استداللی با اشکاالت زیادی همراه است و اگر هم آن استدالل را بدون اشکال فرض کنیم، باز 
الاقل پانویسی بنویسد و خواننده را نسبت به ترجمه نکردن آن آگاه سازد یا  بایدهم مترجم 

. مترجم گاه صفحات مورد ارجاع بیاوردفارسی  هانگلیسی را عینًا در ترجم ههمان پانویس نسخ
ها و صفحات های متعدد و متنوع را نیز حذف کرده است. برخی از آن پانویسکرکگور از کتاب

 بدین قرارند: ،فارسی نیست هکه در ترجم ،شدهدادهارجاع
فارسی نیامده است؛ در  هترجم 228و  201و  114پانویسی مشابه پانویس مذکور، در صفحات 

کتابی که کرکگور به آن ارجاع داده در ترجمه نیامده و همچنین عنوان و  ه، صفح142 هصفح
کرکگور مجلد  145 هصفحکتابی که کرکگور در پانویس نوشته در ترجمه نیامده است؛ در  هصفح

نام کتاب  هآن را نیز نوشته است، منتها مترجم تنها به ترجم ههگل و صفح «تاریخ فلسفه»
نیامده  146 هکتاب روچر که کرکگور بدان ارجاع داده در صفح هصفح اکتفا کرده است؛

قول از هگل است نقل 210 ه(؛ پانویس دوم صفح194و  173و  172و  168)همچنین در صفحات 
کرده و اصالً ارجاع کرکگور به کتاب هگل را ترجمه نکرده و قول را ترجمه که مترجم صرفًا نقل
نام کتاب  226 هکند خود کرکگور آن جمالت را نوشته است؛ در صفحخواننده گمان می

هگل و « تاریخ فلسفه»مجلد کتاب  227 هاصالً در ترجمه نیامده؛ در صفح شدهدادهارجاع
و  240و  239و  238و  237و  235و  234 در ترجمه نیامده؛ در صفحاتشده دادهارجاع صفحه

 فارسی نیامده است. هدر ترجم« تاریخ فلسفه هگل»از شده دادهارجاع هصفح 244و  243
کنم، موضوعی بدین تفصیل سخن بگوید موضوع سخن را گم می هاگر کسی دربار: »... 42 هصفح -3

 «ش من چه پاسخ دادی؟ای کوتاه بگو ببینم به پرسپس گفتار خود را خالصه کن و با جمله

‘I am a very forgetful man, and if someone speaks so long, I completely forget what the discourse is about. 
So just as you, if I were hard of hearing, would consider it necessary to speak more loudly to me than to the 



others if you wanted to talk to me, so now, too, since you have met a forgetful man, you will cut down your 
answers and make them shorter if I am to follow you.' (33) 

 قسمت زیر ترجمه نشده است:

‘So just as you, if I were hard of hearing, would consider it necessary to speak more loudly to me than to the 
others if you wanted to talk to me, so now, too, since you have met a forgetful man’ 

تری به شخصیت او تصدیق خواهیم کرد که این قضیه به مراتب وجه کمیک: »... 141 هصفح -4
، ]=سوبژکتیویته[ذاتی دهد نسبت به موقعی که اصل تفکر سقراطی را اصل فاعلیت درونمی

 «شود در نظر گیریم...هایی که در پی آن ردیف میهمراه با قطار اندیشه

‘one will certainly admit that this affords a much more comic side than would be the case if the principle of 
subjectivity, the principle of inwardness, along with the whole train of ensuing ideas, were taken to be the 
Socratic principle…’ (131) 

«the principle of inwardness ».ترجمه نشده است 
ای ای باالتر از خانوادهتواند مداخله کند که ... مرتبه... دقیقًا از آن روی میدولت : »194 هصفح -5

ای باالتر از یک یک افراد خانواده هم به سهم خود مرتبهدارد. اما  دارد که در بطن دولت جای
شود. بنابراین، در مقابل فرد واحد، دارد، خاصه در مورد اموری که به خود خانواده مربوط می

 «ای مطلق استفرزند با والدینش رابطه هرابط

‘As the whole in which the family lives and moves, the state can suspend to a certain degree the absolute 
relation between parents and children, can to a certain degree use its authority to make stipulations 
regarding the children's education, but this is precisely because the state ranks higher than the family, which 
is within the state. But the family in turn ranks higher than the single individual, especially in regard to its 
own affairs. Vis-a-vis the family, therefore, the single individual, just because he believes himself to be the 
most competent, cannot without further ado be authorized on his own responsibility to extend his 
competence. Vis-a-vis the single individual, therefore, the child's relation to its parents is an absolute’. 

 این سه خط ترجمه نشده است:

‘Vis-a-vis the family, therefore, the single individual, just because he believes himself to be the most 
competent, cannot without further ado be authorized on his own responsibility to extend his competence’. 



 اند؛ اینانکردند به او مدیونشناسی الجرم حس میقریحه به رسم حقافراد خوش»: 198 هصفح -6
 «ش از پیش ممنون و سپاسگزار سقراط باشندکردند باید بیبه ناچار حس می

‘…the gifted ones were bound to feel that they owed it to him; they were bound to feel all the more grateful 
the more they saw that they had themselves to thank for their rich resources and not Socrates’ 

 ترجمه نشده است:این جمله 

‘the more they saw that they had themselves to thank for their rich resources and not Socrates’ 

هایی فصیح و های مطنطن بزند، با آرایهکرد حرفهایش را با واژهاو تالش نمی»: 199 هصفح -7
ظاهر اعتنایی به پسران بلیغ و با در بوق و کرنا کردن دانایی و فرزانگی خویش. او برحسب 

 «جوان نداشت....

‘He did not set out with fine words, with long oratorical effusions, with huckstering trumpeting of his own 
wisdom. On the contrary, he went about quietly. He was seemingly indifferent to the young men…’ (189) 

 ترجمه نشده است: این جمله

‘On the contrary, he went about quietly’ 

 223 هصفح -8

‘(Mehring, "Idem zur wissensch. Begrundung d. Physiognomik, " in Fichte's journal, SOl II, 2, 1840, p. 244, 
stresses the factor of self determination but does not stress the difficulty.) (212) 

فارسی  هدر پانویس طوالنی کرکگور در متن انگلیسی، این سه خط نیز هست که در ترجم
 نیامده است.

 the good, theها }که نیکی و زیبایی و دیگر فضیلت کرانی سپردبه اقیانوس بی»... : 229 هصفح -9

true, the beautiful, etc.} »... 
«the true ».ترجمه نشده است 

سازد که جهان در جمیع این موارد، آیرونی اغلب خود را به صورت طنزی عیان می»: 262 هصفح -10
 «کند و بیش از آنکه درصدد مستور ماندن باشد...را در خود جذب می

‘In all these cases, irony manifests itself rather as the irony that comprehends the world, seeks to mystify the 
surrounding world, seeking not so much to remain in hiding itself as…’ (251) 



 این جمله ترجمه نشده است:

‘…seeks to mystify the surrounding world’ 

مشخصًا قرار است بذرهایی را بپروراند و به ثمر رساند که خود خدا در نهاد »... : 298 هحصف -11
خیزد و به تعبیری برای آدمی افشانده است، چرا که فرد مسیحی است که به یاری خدا برمی

 «شودتکمیل کار نیکویی که خود خدا آغاز کرده است همکار خدا می

‘…but is specifically supposed to develop the seeds God himself has placed in man, since the Christian 
knows himself as that which has reality for God. Here, in fact, the Christian comes to the aid of God, 
becomes, so to speak, his co-worker in completing the good work God himself has begun’ (280) 

 این جمله ترجمه نشده است:

‘… since the Christian knows himself as that which has reality for God’ 

 «یک زاغچه، یک غوک و سرانجام یک خروس...»... : 300 هصفح -12

‘…a frog, and a thousand other things too numerous to mention, and finally a rooster…’ 

 این عبارت ترجمه نشده است:

‘…a thousand other things too numerous to mention’ 

 

 فقدان وحدت در ترجمه -3
ای از برخورداری از ایده به { بود... باید آن را نیز اشارهabstractفکر او مجرد }: »... 25 هصفح -1

 « { تلقی کنیمin abstractionوجهی انتزاعی }
 theمجرد } ه{... عصارmore abstractتر }اجمال و اختصاری به مراتب انتزاعی: »... 41 هصفح

abstractهای زندگی{ پیچیدگی» 
تعبیر چندان محّصلی نیست، به « انتزاعی زندگی هعصار»ممکن است مترجم بگوید تعبیر 

ارد، منتها مترجم باید یکبار پانویس را رعایت نکردم. اشکالی ند« وحدت در ترجمه»همین دلیل 
را یکبار « abstract» های خوانندگان! من به تناسب سیاق در سرتاسر متن، واژ :دهد و بنویسد که

ام. بنابراین حواستان باشد که مطلب کرکگور در ترجمه کرده« مجرد»و بار دیگر « انتزاعی»



 در این صفحه ، منتها منفارسی است هناظر به هر دو واژ 57 هدر صفح« abstract»تعریف 
فارسی کتاب تعریفی از  هترجم 57 ه}کرکگور در صفح ام.استفاده کرده« انتزاعی»صرفًا از معادل 

«abstract »دهد{ارائه می 
{ bourgeois اند تا این شهروند }گویی افالطون و آتنیان ... دست به یکی کرده: »... 24 هصفح -2

افزایی لطف و ماللآنچه هست ترکیب بی: »33 هصفح؛ «ل رسانند...ظاهرالصالح را .... به قت
 {«.bourgeois زدگی بورژوایی }مشربی و کسالتاست از کلی

؛ ...«{ منفردی است که existence{ منفردی صرفًا وجود }existenceهر هستی }: »30 هصفح -3
{، existدارند } ها پیش از چیزهای ملموس هستیدرست به همان وجه که ایده: »83 هصفح

 temporalوجود مقید به زمان }: »84 ه؛ صفح{«existروح نیز پیش از جسم وجود دارد }

existence»}219 ه؛ صفح« :{ هستی انضمامیexistence»}؛ «هستی و حیات: »271 ه؛ صفح
اندیشد که شلگل در این اعتقادش جدی نبود که هستی و حیات اگر هگل می: »283 هصفح

{existence...آدمی هیچی عاری از واقعیت است }»هستی و حیات : »... 293 ه؛ صفح
{existenceآدمیان بود که می }رفت...شد و کنار میبایستی قطع می» 

{ به سوی becomingهندسه اندیشه را از جهان گذران کون و فساد }: »... 31 هپانویس صفح -4
{ وادارد، beingهندسه نیز اگر ما را به شهود وجود }زیرا »کند: { متوجه میbeingوجود راستین }

، ولی «{ برگرداند نفعی نداردbecomingرساند، ولی اگر توجه روح را به صیرورت }به ما نفع می
 «{ آشکارا کثرت تجربی است...becomingصیرورت }

در  و« دوپارگی»و یکبار به صورت « سازیدوگانه»یکبار به صورت « dichotomy: »41 هصفح -5
دوپاره گردیده « »dichotomized» 54 هبرگردانده شده است؛ در صفح« دوشاخگی» 53 هصفح
 برگردانده شده است. « دوپارگی« »dichotomy» 58 هو در صفح« است

را در این سه صفحه با سه معادل « Apology»افالطون  ه: مترجم عنوان خطاب47و  46 هصفح -6
 «.دفاعی»و  «آپولوژی»، «دفاعیه»برگردانده است: 

ترجمه کرده است. این « دوگانگی یا دوپارگی»را « duplexity»: مترجم در این صفحه 50 هصفح -7
نیز از تعبیر « dichotomy» هدر ترجمگاه در حالی است که همانطور که پیشتر گفتم مترجم 

 استفاده کرده است.« دوپارگی»
 ورزد،می مهر بدان که باشد چیزی{ desire} خواهان نیز عشق اگر گاهآن ولی»: 56 هصفح -8

 عین در و ندارد که است چیزی{ desire} خواهان واقع به آدمی...  است چیز آن فاقد گمانبی



 میل و نیاز آینه هر عشق نتیجه، در. باشد داشته نیز آینده در دارد را آنچه خواهدمی حال
{desire }ندارد عاشق که است چیزی به» 
 «{ نیز نیازمند استthe good{ و زیبا یکی باشد، آنگاه اروس به خیر }the goodنیک }حال اگر »

وحدت در ترجمه را حفظ کند و ذهن خواننده را با انتخاب واژگان متعدد  بایستی مترجم
 مشوش نسازد.

برگردانده و بار « خواهش و میل»را یکبار به « desire»مترجم همچنین در انتهای همین صفحه 
 «.میل»به  دیگر

مکالمات »و بار دیگر « مکالمات سازنده»بار یک« the constructive dialogues: »113و  65 هصفح -9
برگردانده شده؛ همچنین در « مکالمات آموزشی»دوبار  115 هبرگردانده شده؛ در صفح« سازنظام
 برگردانده شده است.« های آموزشیمکالمه» 133 هصفح

در این دو صفحه به عبارات زیر برگردانده شده « preexistence of the soul: »83و  81 هصفح -10
 84 ه؛ در صفح«وجود قبلی روح»، «وجود قبل از تولد روح»، «حیات قبلی روح»است: 

«preexistence » و«postexistence»   برگردانده « وجود پس از مرگ»و « وجود قبل از تولد»به
 اند.شده

« فکری و نظری»و دوبار « فکری و عقالنی»یک بند یکبار  در« intellectually: »89 هصفح -11
 برگردانده شده است.

و بار « جهان زیرین»در پانویس و در دو جمله پشت سر هم یکبار « the underworld: »108 هصفح -12
 برگردانده شده است. « عالم ارواح»دیگر 

 theهی از سنت }به همین سبب، استبعادی ندارد که وجه استعاری واجد وجو: »113 هصفح -13

traditional{ باشد. سنت }the traditionalههمین تعبیر در صفح«. ماند...{ به الالیی مترنمی نمی 
 برگردانده شده است.« سنتی مکالمات هجنب» 110 هو در صفح« اعتقادات سنتی» 109

بنماید  شود، شاید چنانمی { بدین طریق درکthe mythicalای }وقتی وجه اسطوره: »111 هصفح -14
است{با وجه شاعرانه خلط « the mythical»: مرجع ضمیرش همان itای }که حالت اسطوره

 هبرگردانده شده است؛ در صفح« ایبیان اسطوره« »the mythical»نیز  119 ه؛ در صفح«شود...می
 برگردانده شده است. « ایعنصر اسطوره»دوبار  131

« آگاهی بازاندیشیده )قادر به تأمل(»یکبار « reflecting consciousness: »112و   111 هصفح -15
 «.آگاهی اهل تأمل»شده و بار دیگر  برگردانده



{ the issue} هشناسد و همواره آماده است تا مسألدیالکتیکی که خستگی نمی: »... 130 هصفح -16
داند یکی که همیشه میباری، دیالکت -های اندیشه شناور سازدبه گل نشسته را از نو بر آب

{ را پا در هوا و به حالت تعلیق نگه دارد و دقیقًا در این حالت و the issueچگونه موضوع بحث }
 «کوشد آن را حل و فصل کندبه همین وسیله می

 ترجمه شده است.« خاطره»، «تذکار»برخالف صفحات قبل، به جای « recollection: »134 هصفح -17
برگردانده شده « اصل»و چندین و چند بار دیگر « اصل و قاعده»یکبار « principle: »141 هصفح -18

 است. هیچ تفاوتی در متن به لحاظ معنایی میان این کاربردهای متعدد از واژه نیست.
{، در چارچوب آیرونی و the badنسبت میان دو قسم از گفتار نیک و گفتار بد }: »143 هصفح -19

{ همیشه پیروز the badپاسخ به این سخن که باطل } شود، زیرا درطنزی نامتناهی لحاظ می
خواهد تا پیش از هرچیز به فئیدیپوس سخن باطل و است، استرپیادس به البه از سقراط می

 «{ بیاموزدthe badبد }
{ خود دست likenessناتوانی سوژه که در طلب عینیت به چیزی به غیر از تصویر }: »145 هصفح -20

 «گیرند...{ سوژه را به خود میlikenessا که صرفًا شکل }یازد، و ناتوانی ابرهنمی
 هصفح«. واقعیت بالفعل»ترجمه شده است و گاه « واقعیت»گاه « actuality: »152و  151 هصفح -21

نگرد، { را از منظر آیرونی میactualityاما درست از آن سبب که سوژه  واقعیت بالفعل }: »277
{اظهار actualityفعلیت } هاو وقتی دیدگاه خود را درباردهد که این به هیچ وجه نتیجه نمی

دیدگاه آیرونیک به فعلیت  هآیرونی و دربار هالمثل در دوران مدرن تا بخواهید دربارکند... فیمی
{ مطلب هست... لیکن هرچه این اتفاق بیشتر روی دهد فروریزی واقعیت actualityجهان }

{ آیرونی بر واقعیت بالفعل subjectاهد شد، تفوق فاعل }تر... خو{نیز قطعیactualityبالفعل }
{actuality »...}284 هصفح ...« :{ از نظر او فعلیتactualityمستقر زمانه } اش واقعیت بالفعلی

خاص بلکه در تمامیتش؛ و در نسبت با این  ه{، نه به لحاظ این یا آن جنبwas unactualنداشت }
{ نبود که او نفی actuality. ولی این تمامیت واقعیت بالفعل }اعتبار..{ بیactualityفعلیت }

شده در یک زمان خاص بود، یعنی { مفروض یا دادهactualityکرد؛ موضع نفی او فعلیت }می
هر آنچه در فعلیت مفروض : »302 ه؛ صفح{...«substantial actualityفعلیت جوهرمدار }
جاافتاده و استوار گردیده است در نظر اهل آیرونی  {in the given actuality)واقعیت موجود( }

؛ {...«the given actualityفقط و فقط اعتباری شاعرانه دارد... اما هنگامی که واقعیت موجود }



{ actuality«}واقعیت بالفعل»و « مثال»در قلمرو نظریه نسبت نامناسبی میان : »305 هصفح
 {...«actualityان عام و فعلیت }سازد... در قلمرو عمل میان امکبرقرار می

باید بگوییم : »...240 ه؛ صفح{«imaginary constructionsتفسیرهای ... خیالی }: »153 هصفح -22
چنین »... ؛ «{ بودندimaginary constructionsتخیل } هقو هوپرداختهایی ساختهآنها فضیلت

{ واقعیت imaginary constructionsتخیل } ههای قوبرساخته هها برای فرد فقط به مثابفضیلت
 {«imaginary constructionsوساز تخیلی }ساخت: »245ه؛ صفح«دارند

« وسازساخت»و « تفاسیر»های غریبی چون افزون بر اینکه وحدت رعایت نشده و گاه از معادل
است برای بیان منظور کرکگور استفاده شده، معادل این الفاظ نیز ذکر نشده است. شایان ذکر 

های کرکگور در نشر دانشگاه پرینستون، یعنی هاوارد و مترجمان انگلیسِی بخش اعظم کتاب
 هخود بر ترجم یهایادداشتاین تعبیر در ابتدای  های دربارِادنا هونگ، یادداشتی شش صفحه

ب مذکور واج عبارت هبه نظرم توجه به آن در ترجم اند.نوشته« {Repetition} تکرار»خود از کتاب 
 است.

و بار سوم « نظرپردازی»، بار دیگر «نظرپردازی کردن»یکبار « speculate: »154 هصفح -23
 176 هو در صفح« نظرپردازی» 159 هدر صفح« speculation»ترجمه شده است؛ « نظرورزی»
 speculative»مترجم تعبیر  182 هترجمه شده است. در صفح« ورزینظرپردازی و گمان»

absorption » ترجمه کرده است}جالب است که در پانویس هیچ « پردازینظرورزی و گمان»را نیز
 به معادلش اشاره نکرده است{.

« ذاتیفاعلیت درون»را گاه به معنای « subjectivity»: متأسفانه مترجم بدون دلیل 162 هصفح -24
مین در این صفحه از معادل دوم استفاده کرده است. ه«. فاعلیت»آورده است، گاه به معنای 

موضع سقراط : »173و  172 هبرگردانده شده است، مثالً در صفح« ذاتیدرون»واژه گاه صرفًا به 
{، موضع سیر باطن است... قاطعیت و اعتماد به نفس that of subjectivityذاتی }موضع درون

چنین آمده  174 هدر صفح...«.  {self-decisiveness and self-assurance of subjectivityذاتی }درون
{ subjectivityذاتی }موضع سقراط به ظن قوی از بسیاری جهات موضع فاعلیت درون»است: 

سرشاری و  ه{ او همthe subjectivityاست، و با این حال چنان است که انگار فاعلیت درونی }
پشت سر هم یکبار از  هدر دو جمل 175 ه؛ همچنین صفح«سازد...غنای خود را آشکار عیان نمی

همین صفحه دو بار  هاستفاده شده است؛ در ادام« فاعلیت»و بار دیگر از « ذاتیفاعلیت درون»



استفاده « فاعلیت ذهن»از معادل  220 هاستفاده شده است؛ در صفح« فاعلیت»دیگر از تعبیر 
 های مترجم را ببینید:های دیگری از انتخاب معادلتوانید نمونهشده است. در ادامه می

ای که او در این مسیر بدان رسید بیشتر کیفیت منفی فاعلیت لیکن نقطه: »... 222و  221
{subjectivityبود که به موجب آن فاعلیت از درون به خود تعین می } بخشد، اما او فاقد عینیتی

اش آزاد باشد، عینیتی که نه محدودکننده بلکه مرز بود که در آن فاعلیت به حکم آزادی درونی
وار و نامحدود فاعلیت درونی { است... آزادی الابالیsubjectivityفاعلیت ذهن } هدهندوسعت

{subjectivity{ است ... آیرونی هر آینده مهمیز فاعلیت }subjectivity...است }»اما : »252 ه؛ صفح
{ subjectivity{ باشد... اما فاعلیت}subjectivityذاتی }اگر آیرونی تعینی کیفی از فاعلیت درون

به « subjectivity» ه}تا انتهای بند، هفت بار دیگر واژ« ظهور رسید ههمین که در جهان به مرتب
الزم است فاعل : »... 276 هترجمه کرده است{؛ صفح« فاعلیت»کار رفته که مترجم همه را 

{ subjectivity{ نیز از آیرونی خویش آگاه شود... برای تحقق این امر فاعلیت }subjectذات }درون
{ عرض subjectivityای پیشرفته به سر برد یا درستتر بگوییم همین که فاعلیت }باید در مرحله

: در یک پاراگراف: 277 ه؛ صفح{...«subjectivityاندام میکند باید آیرونی به ظهور برسد. فاعلیت }
در : »291 هح؛ صف«ذاتیفاعلیت درون»و « فاعلیت»و « ]=سوژه بودن[ذاتی فاعلیت درون»

{ آزاد و نامتناهی و سلبی شد. اما فاعلیت subjectivityذاتی}فیشته فاعلیت درون
{subjectivity.»...} 
«subjective »203 هبرگردانده شده است؛ در صفح« ذاتیذهنی یا درون»به  173 هنیز در صفح 

{ در برابر his subjective conviction« }اعتقاد راسخ شخصی )ذهنی( خویش»مترجم از تعبیر 
به لطف سقراط : »236 ه{ استفاده کرده؛ صفحthe objective judgement« }احکام عینی دولت»

شود؛ اما { آدمی جای داده میsubjectiveذاتِی }گیرنده در آگاهی دروناست که روح تصمیم
د. از آنجا شو{ چگونه در سقراط پدیدار میsubjectivityپرسش بعدی این است که این فاعلیت }

{، از این طریق ما به سقراط در now gives the decisionکه شخص، فرد، اینک فاعل تصمیم است }
پردازیم... صورتی که اینک فاعلیت ذات )سوژه(، میمقام یک شخص، در مقام فاعل درون

{subjectivityخود را در قالب آن... متجلی می }اعلیت توان مشاهده کرد که چگونه فکند... می
{subjectivity{ در سقراط میان فاعلیت }subjectivityمتناهی و نامتناهی نوسان می } کند، زیرا

گوید{ آنچه ارسطو در تعیین حدود فضیلت هگل می: »}240 ه؛ صفح«{ متناهی...subjectفاعل }



؛ «است...{ subjective actualityای )درونی( }فعلیت فاعالنه هاندازد جنبدر سقراط از قلم می
 «.ذاتیآزادی درون: »264 هصفح
 توانید در زیر ببینید:را نیز می« subject» ههای مترجم برای واژهایی از انتخاب معادلنمونه
 هفاعل یا سوژ: »216 ه؛ صفح{«the particular subject فرد یا فاعل خاص }: »204 هصفح

، در یک بند: 267 ه؛ صفح«عل )سوژه(فا: »245و  244؛ صفحات {«the particular subjectخاص}
{« the ironic subject نگرد }آنکه از منظر آیرونی می: »266 ه؛ صفح«فاعل درون ذات»و « فاعل»

ای است که آیرونی بر آن این دقیقًا همان نکته: »269 ه؛ صفح«فاعل آیرونی: »277 هو در صفح
تواند احساس آزادی کند، چندان که پدیدار می{ subjectپای فشرده است، این نکته که آدمی }

: 290 ه؛ صفح«سوژه: »277 هو صفح« کندهرگز برای فاعل )سوژه( هیچ واقعیتی کسب نمی
های دریای جوهرین نزدیک خویش بسپارد، درست به همان گونه فلسفه باید دل به خیزابه»

دهد به دست و خود را میشود { تقریبا از خویش غافل میsubjectالهام ذهن } هکه در لحظ
 «.فاعل شناسایی: »293؛ «سیالن الهام...

و گاه معادل رسایی چون  کنددانم مترجم چرا وحدت در ترجمه را رعایت نمی: نمی163 هصفح -25
؛ در این «پرستینفس»آورد و گاه معادل رهزنی چون می« egotistical»را معادل « خودمدارانه»

 «.خودبینی: »302 ه؛ در صفح«خودرآیی: »178 ه؛ در صفحصفحه معادل دوم را آورده است
 «.پرستینفس» 224 هآورده و در صفح« نفسانیت»معادل  34 هدر صفح« egotism»برای 

« کیفر»و « مجازات»و « عقوبت»در یک بند به سه معادل « punishment: »206و  205 هصفح -26
 برگردانده شده است.

 برگردانده شده است.« خیر یا شر»، بار دیگر «یا بدخوب »یکبار « good or evil»همچنین 
{ boundaryسرحد } هخیر، زیبا و حقیقی فقط و فقط به مثاب هسقراط به اید: »220و  207 هصفح -27

گشایی بلکه یک از نظر او }سقراط{ عدم تناهی نه نوعی پرده»؛ «یعنی به نامتناهیت... -رسید
 «{ استboundaryمرز }

چیز را { همهfoundationsهای }آموزشی در نخستین قالبش شالوده این روند: »216 هصفح -28
ها و بنیادهای شود و پایهلرزاند... در کار سوفیست تأمل از خواب غفلت بیدار میمی

{foundationsهمه چیز را به لرزه می }{ اندازد... از آنجا که تأمل بنیادهایfoundations همه چیز }
{ همه چیز به لرزه افتاده foundationsهای }نگامی که بنیادها و شالودهرا لرزانده بود... لیکن ه



{ همه چیز بلکه foundationsهای }ها و شالودهنه با لرزاندن پایه( » 218 ه}در صفح« است...
 {...«foundationsها }پس از لرزاندن آن پایه

{بود که positivity}توان گفت یونان از این وجه ایجابی یا اثباتی پس می: »220 هصفح -29
{ که ... positivityبودنی }مثبت -در ترجمه افتاده است{« برخوردار» هشد}واژبایستی رها میمی

رهایی از »اما رهایی کامل از بند آن ایجاب }در اینجا ضمیری به کار رفته است که مرجعش 
positivity » ... }و دو بار دیگر به « ایجاباثبات و »؛ در پانویس همین صفحه نیز یکبار به «است

{ برای ارائه positivityاگر سقراط موضع مثبتی }: »221 هبرگردانده شده؛ صفح« مثبت بودن»
باید بیفزاییم که نفی نامتناهی به لطف نیروی فشارش همه گونه : »228 ه؛ صفح«داشت...می

متناهی برای { را ممکن ساخته است و خود تحریک و تهییجی ناpositivityمثبتی } هاندیش
 «.{ بوده استpositivityاندیشی }مثبت

برگردانده شده و بار دیگر به « توانایی اخالقی و معنوی»یکبار به « moral strength: »221 هصفح -30
 «.توانایی اخالقی»

{، با obtained its rightsخویش رسید } ههرچند، فاعلیت، چون به حقوق حق»: 253 هصفح -31
آیرونی نه جنگ بلکه صلح کرد، به نبرد با صورت دوم برخاست و آن را به صورت اول تجلی 

توانست به حقوق هالکت رساند، زیرا فاعلیت... فقط از طریق ملغی شدن یا نسخ شدن می
}عالوه بر مشکل فقدان وحدت در ترجمه، باید گفت که {« obtain its rightsخود دست یازد }

به نبرد با »به ابتدای « ولی»یا « اما»شد و یک له حذف میاز ابتدای جم« هرچند»رساتر بود 
 {شداضافه می« صورت دوم

{ ... نیست... آدم hypocrisyرسد انگار فرقی میان آیرونی و دورویی }به نظر می: »268 هصفح -32
{ در واقع به hypocrisyخوانند... لیکن ریا و دوریی }{ را معموالً ... میhypocriteمزّور و دورو }

 «.قلمرو اخالق تعلق دارد
{ در یک زمان فعلیتی است که برای یک نسل the given actualityفعلیت مفروض }: »272 هصفح -33

خاص و افراد آن نسل معتبر است... آیین کاتولیک برای نسلی که در زمان اصالح دین 
ت بالفعل واقعی: »277 ه؛ صفح«{ بود..the given actualityشده }زیست همان فعلیت دادهمی

 {the given actuality موجود }
{ چیزی نبود، یعنی این knowledge{ او به معنای شناخت }knowledgeدانایی }: »... 282 هصفح -34

{ او آیرونیک ignorance{ را هیچ محتوای مثبتی نبود و تا بدان حد نادانی }knowledgeدانش }



{ او صرفًا ignoranceبه چیزی بود، جهل }{ knowledge{ او معرفت}knowledgeبود... اگر معرفت }
 «بودشگردی در کار گفتگو می

 scholarlyهای معرفتی }تک نگرشآیرونی بر مسند قضاوت تکیه زد و تک: »296 هصفح -35

positionای کرد... پیوسته در مرتبه{ را محکوم به نادرستی کرد. آیرونی همواره حکم صادر می
طبیعی هم بود، زیرا فقط در این دم بود که مقدر شد واقعیت  باالتر از موضوع شناخت ایستاد،

 ه{. به عبارت دیگر، آیرونی از درگیر شدن در مسألbegin{ به میدان بیاید }actualityبالفعل }
{ شانه خالی the idea’s relation to actualityمابعدالطبیعی نسبت مثال )ایده( و واقعیت )فعلیت( }

تواند { مابعدالطبیعی ورای مرزهای زمان جای دارد وز همین روی نمیactualityکرد؛ اما فعلیت }
خواست از آن خودش گرداند... هگل دیگر مواضع { باشد که آیرونی میactualityآن فعلیتی }

 ه{ را نه تخطئه که مغلوب میکند. بدین سان هگل مهر پایانی بر همscholarly positionsمعرفتی }
آغاز شدن  هاینک در آستانگویند تاریخ جهان همزند که میوقفه میبیهای بافیاین طامات

 {.«beginاست }
ها ها و طربهای فعلیت، اما از شادیآیرونی آزاد است، آزاد از غم: »298و  297 هصفح -36

{blessingنیز آزاد است، زیرا مادام که هیچ }شناسد، به هیچ رقم چیزی برتر و باالتر از خود نمی
اند که از دست مهتران { دست نخواهد یافت، چرا که همواره کهترانblessingخرمی } خوشی و

 «.گیرند{ میblessingبرکت }
 to compose oneselfساختن }فرق هست میان خود را شاعرانه: »301و  299 هصفح -186

poeticallyو شاعرانه ساخته }{ شدنto be composed poetically فرد مسیحی اجازه .}دهد می
{... شخص که به مفهوم یونانی کلمه be poetically composedاش شاعرانه قوام یابد }زندگانی

{... برای او فوریت دارد که از آنچه poetically composes himselfسازد }زندگی خود را شاعرانه می
کند که او در وجودش بکر و اصیل است آگاه شود و این اصالت مرزهای قلمرویی را ترسیم می

آنچه از اهل آیرونی وقت »؛ {...«he poetically composesآفریند }اش شاعرانه میدر محدوده
ای بر تن کند متناسب با منش گیرد تا جامهگیرد، توجه و مراقبتی است که او به کار میمی

 the poetic character he has poeticallyای که با شگردهای شاعرانه به خود گرفته است }شاعرانه

composed for himself»} 



میان زبان فارسی و انگلیسی تفاوت وجود دارد و بنابراین  مدعی شودممکن است مترجم 
حتی با فرض صحت این مدعا، وحدت را در تمامی موارد حفظ کرد.  در این سیاق تواننمی

 .پانویسی دهد و این مدعا را با دلیل در پانویس متذکر شود بایدرجم مت
{ in itself{ شدن  آنچه که در خود }for itselfفعالیت فرد عبارت است از برای خود}: »299 هصفح -37

 «هست
برگردانده است. اگر مترجم « نفسهفی»و « لنفسه»مترجم در تمامی متن این دو عبارت را به 

دهد باید در میبهتر منظور را انتقال « در خود»و « برای خود»مدعی است که در اینجا عبارت 
فارسی زبان متذکر شود که عبارت انگلیسی همان عباراتی است که در  هپانویس به خوانند

 برگردانده است.« فی نفسه»و « لنفسه»صفحات قبل به کار رفته و مترجم آنها را 
 He succumbs شود }شود که بر او عارض میاو به یکباره تسلیم حاالتی می: »... 303 هصفح -38

completely to moodحیات او خالصه می .}{ شود در این حاالت عارضیmoods« ...}حال داشتن» 
{ چیزی به غیر از تشدید شور و نشاط mood« }حال{... »to have mood} ]«کردنحال»و حتی [

 «{ از دست رفت...moodحیاتی نیست... تا آن حال }
 
 
 های فنیشده، مخصوصًا واژههای ترجمهواژهبرای  نامهو واژه فقدان پانویس -4

 همترجمان فارسی، خاصه مترجمان فارسی متون فلسفی، باید تا آنجا که ممکن است خوانند
اند، خاصه واژگان فنی، آگاه سازند. فارسی را نسبت به اصل بسیاری از واژگانی که ترجمه کرده

های نویسنده را دریابد دعیات و استداللتواند با دقت مفارسی نمی هدر غیر این صورت، خوانند
نه تنها این کار را در مورد اکثر واژگان انجام نداده، « مفهوم آیرونی»و دنبال کند. مترجم کتاب 

همانطور که در بخش اول هم  مثالً، ای نیز در انتهای کتاب قرار نداده است.نامهبلکه واژه
برگردانده شده بدون آنکه « ساحت امور جوهری»به  13 هدر صفح« substantiality»نوشتم، 

، «فقدان وحدت در ترجمه»نیز، همانطور که در بخش « actuality»برایش معادلی ذکر شود؛ 
برگردانده شده « واقعیت بالفعل»، گاه «واقعیت»، گاه «فعلیت»، آوردم، گاه بیست و یک هشمار

 ه)مثل صفح« هاایده»(، گاه 136و  13)مثل صفحات « واقعیت مثالی»گاه « ideality»است؛ 
در عبارت  139)مثل ص « آل(مثالی )ایده»و گاه «( the kingdom of ideality»در عبارت  138

«ideality of depiction )»هبرگردانده شده است؛ گاه هر دو واژ «negativity » و«negation« »نفی »



ترجمه شده « رکن منفی»به تنهایی « negativity»گاه  ( و29و  13اند )صفحات برگردانده شده
در دو صفحه )یعنی « positivity»؛ گاه «(the infinite negativity»در عبارت  57 هاست )مثل صفح

، «مثبت بودن»، «وجه ایجابی یا اثباتی»های مختلفی چون ( با معادل221و  220صفحات 
 هاندیش( »228)یعنی ص، و چند صفحه بعد «موضع مثبت»و « اثبات و ایجاب»، «ایجاب»

شویم که متوجه می 25 هبرگردانده شده است؛  ما تازه در صفح« اندیشیمثبت»و « مثبت
ترجمه کرده، چرا که معادل انگلیسی آن را در پرانتز آورده است، « هستی»را  «existence»مترجم 

( و گاه 17 ه)مثل صفح« هستی و حیات»همین واژه، پیش و پس از این صفحه، گاه  لکن
( برگردانده شده است؛ مترجم 30ه)مثل صفح« وجود»( و گاه 17 ه)همان صفح« هستی»
«dichotomy » و«trichotomy»  ای هم به اصل برگردانده و اشاره« سازیگانهسه»و « سازیدوگانه»را

و « dichotomy»این دو واژه سریعًا  هزبان با مشاهدفارسی هی خوانندمعادل نکرده است، گوی

«trichotomy» مترجم  266 هصفحآورد؛ در را به ذهن می«sub specie ironiae [under the aspect of 

irony] »کرکگور در اینجا  ، چرا کهحتمًا پانویس میخواهد ترجمه کرده که« ذیل بعد آیرونی» را
تبدیل کرده است }به نظرم « sub specie ironiae»اسپینوزا را به « Sub specie aeternitatis »تعبیر 

نظر مد، برای بیان مفهوم «از وجه ابدی» هبهتر و دقیقتر بود که همچون معادل جاافتاد
 شد{.مدنظر کرکگور استفاده میبرای بیان مفهوم « از وجه آیرونی»اسپینوزا، از معادل 

 
 فارسی نارسا یا زبان مشکالت ویرایشی -5

ترین گواه فاعلیت { و ضعیفlightestترین}آیرونی به منزله نفی مطلق و نامحدود سبک: » 13 هصفح -1
 «.}= سوبژکتیویته{ است

است. در فارسی تعبیر « the lightest indication»اللفظی عبارت تحت هترجم« ترین گواهسبک»تعبیر 
در زبان فارسی « گواه» «collocation»یا  تعبیری نارسا و نامفهوم است. همایند« گواه سبک»
 شد.استفاده می« سست»از معادلی مثل  که بودو رساتر نیست. بهتر « سبک»

توان حرف آخر را زنانی بود که از روی ظاهرشان را به خودی خود نمیاو از تبار مردان و : »20 هصفح -2
 «.شان زددرباره

 باید حذف شود.« ظاهرشان»بعد از « را»

 توان در صفحات زیر دید:هایی دیگر از این نوع مشکالت ویرایشی را مینمونه



 .305 و 302و  247و  223و  153و  119و  116و  79و  71و  70و  66و  65و  55و  33

توان آن شان باشد. و فقط از آن روی میشباهتینکند شباهت میان آن دو در بی: »... 22 هصفح -3
 «. شان هستدو را قیاس کرد که تضادی  بین

‘… there still is … doubt in me that the similarity consists in dissimilarity and that there is an analogy only 
because there is a contrast’. 

 بدل گردد.« بتوان»نیز باید به « توانمی»قبل از واو باید برداشته شود و  هنقط
 «القدس را{ روحreceiveبیابید }: »38 هصفح -4

 تغییر یابد. احتماالً در تایپ خطا پیش آمده است.« دریابید»باید به « بیابید»
بندند بلکه به جوانانی روی به پسربچگان دل نمی ]= پیروان اروس آسمانی[اینان »همان:  -5

آورند که آثار خردمندی در سیمایشان نمایان گردیده و رشد و شکوفایی معنوی در آنان آغاز می
یعنی معموالً [شده است، و این هنگامی است که رخسارشان به ریش آراسته شده است 

 «]نخستین دوره جوانی

"These do not love boys but only those in whom the spiritual development has begun, which usually occurs 
in the first period of youth." 

مترجم است  هافزود زیر را مالک قرار دهیم، جمالت« مهمانی» هانگلیسی از رسال هاگر ترجم
ری که از این رساله های انگلیسی دیگیا نسخه }مترجم این عبارات را به احتمال زیاد از نسخه

آثار » قرار دهد{:  یا آکوالد در دسترس داشته است به متن افزوده است، بنابراین باید در قالب
این هنگامی است که رخسارشان به ریش آراسته » و « دمندی در سیمایشان نمایان گردیدهخر

 قالب درآید.نیز باید از « جوانی همعموالً نخستین دور»و بنابراین تعبیر «. شده است
نماید، دیدگاهی که دیدگاه دومی هم هست که وجه دیگر تشبیه ما را برجسته می: »38 هصفح -6

من پسر ماما هستم و مادرم فاینارته »گوید گیرد: سقراط میاستعاره مامایی را مدنظر می
ن به فعالیت خود را در زایاندن روح مردا -دانندچنانکه همه می -و سپس« آوری بودمامای نام

 «کندها تشبیه میکار قابله

‘a second view, which perceived a metaphor of Socrates' delivering activity in the fact that Socrates' mother, 
Phaenarete, was a midwife, has accentuated the other side of the analogy-this everyone knows’ (29) 



قولی مستقیم از متن ، که نقل«آوری بودمن پسر ماما هستم و مادرم فاینارته مامای نام»مترجم تعابیر 
را به « کندها تشبیه میفعالیت خود را در زایاندن روح مردان به کار قابله»افالطون است، و همچنین 

قرار گیرد یا  آکوالدیا  یا باید در قالبتر سازد. متن کرکگور افزوده است تا مراد و منظور کرکگور را روشن
 در پانویس ذکر شود که چنین جمالتی به متن افزوده شده است.

 ...«شوند مکالماتی تلقی می ]روایی[مکالمات گزارشی : »... 40 هصفح -7
« روایی»دیوگنس و  همعادل تعبیر یونانی مورد استفاد« گزارشی»باید در پانویس ذکر شود که 

د مترجم انگلیسی در واقع آن را در قالب قرار داده است. معادل انگلیسی آن است که خو هترجم
 در پانویس آورده شود.« diegematic»یعنی « گزارشی»همچنین باید معادل 

 دانم:بیان یک نکته را نیز الزم می
اند، چون مترجمان انگلیسی نیز در سرتاسر متن عباراتی را درون قالب به متن انگلیسی افزوده

ساخت؛ های آنها متمایز میهای خود را از افزودهبه نحوی از انحاء افزودهمترجم فارسی باید 
های خود را در آکوالد قرار دهد توانست در پانویس چنین امری را متذکر شود یا افزودهمثالً می

 های درون قالب و آکوالد را متذکر شود. و بعد در مقدمه تفاوت میان افزوده
همه سماجب و اصرار بر طفره نرفتن و رها نکردن موضوع، به این است سبب این : »42 هصفح -8

 ««مازاغ البصر و ماطغی»مصداق 
مترجم است، بنابراین  هافزود ««مازاغ البصر و ماطغی»به مصداق »واضح و آشکار است که 

 قرار گیرد. یا آکوالد باید در قالب
این توهم را پدید  اند کههمچنین برخی جمالت در این صفحه به خطا پررنگ نوشته شده

 بر آنها تأکید کرده است.آورند که خود کرکگور می
روش اول، البته، مستلزم آن است که پربودنی در کار باشد؛ و روش دوم در گرو آن : »45 هصفح -9

 «.اندیشد و دومی به خألاست که خالی بودنی: اولی به مأل می

‘The first method presupposes, of course, that there is a plenitude; the second that there is an emptiness’ 
(36) 

قرار  یا آکوالد باید در قالب«. اندیشد و دومی به خألاولی به مأل می»مترجم است:  هاین جمالت افزود
 گیرد. 

 .169و  162و  140و  55و  46های دیگر: صفحات برخی نمونه



پاوسانیاس، اروس دوتاست، چون آفرودیته دوتاست؛ یعنی دو باری، به زعم »: 53 هصفح -10
تر است ... . بسی جوان هدیگری آفرودیت …آسمانی است هایزدبانوی زیبایی داریم: یکی آفرودیت

زمینی پیوند دارد خدای عشق زمینی است و آن دیگری خدای عشق  هاروسی که با آفرودیت
 «آسمانی. منشأ عشق زمینی تفاوت جنسی است

‘The one, heavenly love, is the motherless daughter of Uranus; the other, vulgar love, is far younger, has 
sexual difference as its source’ (42) 

کند که در پرتو دانش پزشکی دریافته است که اثر اروس نه تنها در اما آروکسیماخوس ادعا می»
ات نمایان است و تن آدمی هردو نوع اروس را در خود نهفته دارد. روح آدمیان بلکه در کل کائن

 «تک عناصر عشق هردو عامل حضور دارندبه زعم او، در تک

‘Eryximachus regards the issue in the light of there being two factors present in every element of love and 
demonstrates this especially in nature as seen from his medical, scientific viewpoint’  

باری، به زعم »قرار گیرد:  یا آکوالد مترجم است و بنابراین باید در قالب هاین جمالت افزود
؛ «پاوسانیاس، اروس دوتاست، چون آفرودیته دوتاست؛ یعنی دو ایزدبانوی زیبایی داریم

زمینی پیوند دارد خدای عشق زمینی است و آن دیگری خدای عشق  هاروسی که با آفرودیت»
 همتن رسال همچنین مترجم برای فهم بهتر جمالت کرکگور و همچنین با اطالعی که از« . آسمانی

برگردانده است. در « آفرودیته»را در تقریر کرکگور به « love»افالطون داشته است، « مهمانی»
تر سازد. مترجم سخنان کرکگور را واضح« مهمانی» هکل مترجم تالش کرده است در پرتو رسال

ور را و بعد در پانویس سخنان کرکگ کردمیعین جمالت کرکگور را به فارسی رسا ترجمه  باید
یا  دادمیقرار  یا آکوالد های خود را در قالبیا در غیر این صورت، افزوده بخشیدمیوضوح 

این چند خط دست  هکه در ترجم دادمیو در آن به خواننده اطالع  نوشتمیالاقل پانویسی 
 تر سازد.برده است تا مراد و منظور کرکگور را واضح

 کند.صدق پیدا میدوم نیز  قولنقل همدعیات فوق دربار
خورد؛ او از مبهمی به چشم می هاروکسیماخوس نقط هدست بر قضا در خطاب: »54 هصفح -11

وحدتی که  هگیرد و به حلقوحدت را نادیده می هواسططرفی وجوب و ضروت عنصر بی
قولی که از { نقلdespiteگذارد، آن هم به زعم }گیرد وقعی نمیدوگانگی مورد بحث را دربرمی

 «آوردیتوس میهراکل
 نوشته است.« به زعم»را به اشتباه « به رغم»مترجم در تایپ 



 57 هصفح -12
در درون گیومه قرار داده  هرا در این صفح« انضمامی» هو یکبار واژ« انتزاعی» همترجم دوبار واژ 

 هیچ عالمتیتر است که این گیومه برداشته شود، چرا که در متن کرکگور است. بهتر و دقیق
 نیست.

 68 هصفح -13
 قولی از سقراط فراموش شده است.نقل هگیوم

بندد شاید چنین در نظر آید که افالطون که در اینجا اهرم آیرونی را به کار می: »69و  68 هصفح -14
 «تا نه تنها پروتاگوراس را که سقراط را نیز راست به هوا پرتاب کند...

 «.است»بنویسد « ونافالط»مترجم در هنگام تایپ فراموش کرده است که پس از 
اگر استدالل مبتنی بر این مشاهده که هر چیز به ضرورت از ضد خود پدید : »... 81 هصفح -15

حیات قبلی روح ... با هدف حصول اطمینان از  هآید... در کنار استدالل مبتنی بر مالحظمی
تن آن را یافپیوستگی بحث، آنگاه به نظر من یا مفهوم حیات قبلی روح قرار گیرد تصور هستی

 «کند...طرد می
 انتقال پیدا کند.« پیوستگی بحث»باید به بعد از « قرار گیرد»

البته،  -ای ... یا در نسب با ضد خود حضور دارددر نخستین مکالمات وجه اسطوره: »108 هصفح -16
 «به معنایی دیگر، در پیوند با آن...

 تغییر پیدا کند.« نسبت»باید به « نسب»
«connection »در فارسی برگردانده شده « پیوند»و « نسبت»تن انگلیسی با دو معادل در م

آمد تا تشویشی، هرچند بسیار اندک، در ذهن است. بهتر بود که برای هردو یک معادل می
 آمد.خواننده پدید نمی

نیافتنِی برد و در اعمال دستآنجا که انانّیت متناهی و خاکِی خود را از یاد می: »... 110 هصفح -17
{the unfathomable deepدریای ساحت قدس و ابدیت مستغرق می }شود» 
 است. شده نوشته« اعمال»به اشتباه « اعماق»

 «کنم، غرق تعّمق در خورشیدعرض را سیر می: »143 هصفح -18
 «.عرض»است نه درست « ارض»

 { تاکنون از قلمthe interpretersای که به اعتقادم سرشارمان }نکته: »... 145 هصفح -19
 «اند...انداخته



عجیب و غریبی از کار درآمده  هکه در تایپ چنین واژ« شارحان»احتماالً مترجم خواسته بنویسد 
 .تر استدقیق« مفسران» معادلاست. البته 

توان به روشنی دید: این نکته را در پیشنهاد گروه همسرایان به سقراط هم می: »150 هصفح -20
همسرایان: »تعبیری پوست استرپسیادس کنده شود:  چیز چنان طراحی شده است که بههمه

 «گذردای/ دریاب وقت و دریاب که زمان میحال که مردک را گیج و سرخوش کرده
اند، اصالً در متن انگلیسی وجود ندارند. بنابراین فارسی آمده هاین سه خط که در پانویس ترجم

 قرار دهد.  آکوالدیا  مترجم یا باید آنها را پاک کند یا آنها را در قالب
 the first consideration in hisتعالیم } هتوصیف آنچه بدل به نخستین مالحظ: »157 هصفح -21

teachingشود، یعنی امر دیالکتیکی{ او می» 
ای از مجموعه هتوانند دربردارندکنند، لیکن تعالیم مینمی« مالحظه»تعالیم چیزی را 

 باشند. بنابراین «مالحظات»
 بدین قرار است: نخستین مالحظه در تعالیم او رسا هترجم

 163 هصفح -22
«in the stricter sense« »معنای به»: رساتر هترجم. است شده برگردانده «کلمه اکیدتر معنای به 

 «کلمه تریا دقیق ادّق 
 هدهد که او، که در خلوت همیشه آماداو وضعیت جالب توجهی را شرح می: »... 170 هصفح -23

کنم(، یعنی او که به زنم و در خلوت سر خود را گرم میاندرزدادن بود )اینجا و آنجا سر می
 «شدکرد، هرگز در امور مربوط به دولت درگیر نمیهایی مییکایک افراد جامعه توصیه

‘he explains the remarkable circumstance that he, who privately was always ready to give advice (“going 
around and privately busying myself”), was never involved in matters of the state’.  

کنم( باید در گیومه قرار گیرد، چون زنم و در خلوت سر خود را گرم می)اینجا و آنجا سر می
مترجم  هدافزو« کردهایی مییعنی او که به یکایک افراد جامعه توصیه»قول است. تعبیر نقل

 who privately was always »قرار گیرد. این جمله برگردان دوم  یا آکوالد است و باید در قالب

ready to give advice »دوم را  هکرد یا این ترجماست. یا مترجم باید تنها به یک ترجمه اکتفا می
 داد.قرار می یا آکوالد در قالب



آمیز با دین دولتی بود ... باری، جدال با دین دولتی ای جدالاین حاکی از رابطه: »171 هصفح -24
بود که کسی این سکوت )صدای دایمونی( را جایگزین حیات یونانیان کند... بله، این در حکم 

 ...«نبرد با دین رسمی بود که 

‘…it was a polemical relation to the state religion to substitute a silence in which a warning voice was audible 
only on occasion,… -- to substitute this for the Greek life permeated… to substitute a silence for this divine 
eloquence echoed in everything’ 

 قرار گیرد. یا آکوالد اصالً در متن نیست و یا باید حذف شود یا در قالب« دین رسمی»تعبیر 
ای در ضمن از تبار الهه ]ورزند.تر... مهر مییعنی اروس فرومایه[این اروس » :201 هصفح -25

 «است...

‘This Eros (the inferior, whose worshipers, first of all, love women as well as boys; moreover, in those they 
love, they love the body more than the soul)…’ (191) 

 ه پرانتز تبدیل شود.قالب باید ب
 «نمای شخصیت استاست که سرشت« به خویشتن بازگشتن»این : »232 هصفح -26

‘It has the returning-into-itself that characterizes personality’ 

 باید از گیومه درآید.« به خویشتن بازگشتن»
 نوشته شده است.« نسبی« »نسبتی»تر همچنین دو سه خط پایین

یادتان نرود که سقراط به این نقطه رسید؛ از این نقطه آغاز نکرد؛ این نقطه : »242 هصفح -27
 «مقصد او بود نه مبدأ راهش

‘But please note that he arrived at this; he did not proceed from it’ (232) 

نقطه این »و « به این نقطه رسید، از این نقطه آغاز نکرد» هبه نظرم مترجم باید بین دو جمل
کرد که بهتر و ای را انتخاب میزد و آن جملهدست به انتخاب می« مقصد او بود نه مبدأ راهش

این نقطه مقصد او بود نه » هدادند. در غیر این صورت جملدقیقتر مدعای کرکگور را انتقال می
 قرار گیرد یا باید به پانویس برود.  یا آکوالد یا باید در قالب« مبدأ راهش

کند، ویژگی امر منفی آن است همچون آب در نسبت با تصویری که منعکس می: »275 هصفح -28
تر از رزمد پاییندهد و آنچه را با آن میکند باالتر از خود نشان میکه آنچه را از آن حمایت می

دهد این کیفیت را دارد که رزمد در پایینتر از خودش نشان میخویش. هم با آنکه آنچه را می



آن را باالتر از خودش هم نشان دهد؛ لیکن این امر منفی، همچون آب، از این قضیه تواند می
 «مطلع نیست

‘Like water in relation to what it reflects, the negative has the quality of showing as high above itself that 
which it supports as it shows beneath itself that which it is battling; but the negative, like the water, does not 
know this’ 

 قرار گیرد: یا آکوالد مترجم است و باید در قالب هاین جمالت افزود
تواند دهد این کیفیت را دارد که میرزمد در پایینتر از خودش نشان میهم با آنکه آنچه را می»

 «آن را باالتر از خودش هم نشان دهد
« مثال»مثال )ایده( چون انضمامی است باید انضمامی بشود اما انضمامی شدن : »297 هصفح -29

 هدقیقًا همان فعلیت تاریخی است. در این فعلیت تاریخی، هر حلقه از زنجیر صیرورت به مثاب
 «عنصری از کل واجد اعتبار است

‘In this historical actuality, every single link has its validity as an element’ (279) 

 قرار گیرد. یا آکوالد مترجم است و باید در قالب هافزود« از کل»و « صیرورت»
 305 هصفح -30

 نوشته شده است.« خاوند« »خداوند»
}چهار « لوکی شخصی بس دوگانه و ضدونقیض بود....»نظر او را به لوکی جلب میکنم: »... 

 «آیرونی...بینیم که چگونه در اینجا می»خط بعد{

‘I will call attention to AsaLoki. 

We perceive here how irony’ (285) 

یا « Asa Loki» هدربار شانیهاول چهار خطی مترجمان انگلیسی در یادداشتقمترجم نقل
«Loki » را در متن اصلی کتاب ترجمه کرده، گویی خود کرکگور آن مطالب را نوشته است. باید

 قرار گیرد. یا آکوالد نویس انتقال پیدا کند یا در قالبهر سه خط به پا
 
 
 های مفید مترجمان انگلیسیبسیاری از یادداشت هعدم ترجم -6



های قولمترجمان انگلیسی کتاب زحمت بسیار کشیده و منبع اکثر قریب به اتفاق آیات و نقل
اند. همچنین آنها برخی مفاهیم هگلی بدون منبع کتاب را در یادداشت انتهایی کتاب ذکر کرده

تن ای که کرکگور از آن استفاده کرده را همراه با بخشی از مکتاب را ردیابی کرده و منبع احتمالی
های یادداشت»اند. به همین ترتیب بخشی از هگل در یادداشت انتهایی کتاب ذکر کرده

کرکگور، که در پیوند با برخی جمالت کتاب بوده، در قسمتی در انتهای کتاب آورده شده « روزانه
خود آورده و برخی دیگر را اصالً متذکر  هاست. مترجم فارسی به دلخواه برخی از آنها را در ترجم

ارجاعاتی، هرچند غیرمستقیم،  200و  87و  79و  28و  25نشده است. مثالً کرکگور در صفحات 
به برخی آیات عهد جدید داده که مترجم فارسی اصالً متذکر نشده است؛ مترجم فارسی به 

است، و  17 هکرکگور، که تقریری دیگر از پاراگراف اول صفح« های روزانهیادداشت»بخشی از 
از کاربرد دو  کرکگور منظور و مراد ، که کمابیش«های روزانهیادداشت»دیگر از  همچنین بخشی

سازد، اعتنایی نکرده و اصالً از آنها یاد می ترروشن را 29 هدر صفح «دایره» و «چندضلعی» هواژ
هایی از متون هگل های انتهای کتاب خود گزیدهنکرده است؛ مترجمان انگلیسی در یادداشت

سلبی بودن مفهوم » هو هم مدعای کرکگور دربار 18 هه هم بخشی از پانویس صفحاند کآورده
و هم  31 هدر صفح« نامتناهی دروغین»کرکگور از مفهوم  هو هم استفاد 21 هدر صفح« آیرونی

را به واقع  34 هبودن آیرونی در صفح« سلب و نفی مطلق و نامتناهی» همدعای کرکگور دربار
 آورده و مترجمان قولینقل کرکگور 210 هسازد؛ همچنین در صفحیتر مبرای خواننده روشن

 در اصالً  و نکرده آن به اعتنایی هیچ یافته، لیکن مترجم فارسی را قولنقل صاحب انگلیسی
 .است نیاورده پانویس

 
در گردآوری  ، به تفکیک از یکدیگر،بودن سهم مترجم فارسی و مترجمان انگلیسینامشخص -7

 ها از پانویس برخیاطالعات مندرج در 
مشخص کرده و آنها را از « م»ها را با حرف برخی از پانویس 215 همترجم فارسی تا صفح

نیز در پانویس « م.ا»به بعد حرف  215 ههای خوِد کرکگور متمایز ساخته است. از صفحپانویس
، مثل پانویس «م»شده با حرف ی مشخصهاشود. در سرتاسر متن، برخی از پانویسدیده می

، ترکیبی از پانویس مترجمان انگلیسی و مالحظات مترجم فارسی با رجوع به سایر 21 هصفح
ها، از آن ها از آن خود مترجم فارسی است و برخی پانویسمنابع است؛ برخی پانویس

یس را با سه حرف مترجمان انگلیسی. به نظرم مترجم باید در سرتاسر متن این سه دسته پانو



ساخت تا خواننده سهم مترجم فارسی و مترجمان انگلیسی را در گردآوری متفاوت مشخص می
 یافت. ها به خوبی درمیاطالعات مندرج در پانویس

 پردازم:هایی از هریک میبه ذکر نمونه
 470 ههای مترجمان انگلیسی در صفحتقریر مترجم فارسی از یادداشت 26 هپانویس صفح

مشخص شده است }به نظرم اگر همان پانویس « م»متن انگلیسی است که صرفًا با حرف 
شد جمله کرکگور مترجم انگلیسی که در واقع گزینش بخشی از متن پلوتارک است ترجمه می

نیز به همین صورت است؛ اصل پانویس  34 هیافت{؛ پانویس صفحتری میمعنای روشن
ای را بدان افزوده است؛ نگلیسی است، منتها مترجم فارسی جملهنیز برای مترجمان ا 89 هصفح

برای مترجم فارسی است و با  232 هصفح 1و پانویس  69و  61و  46های صفحات پانویس
استفاده شده که گویی معادل « قنسول» همشخص شده است )در این پانویس واژ« م»عالمت 

است(؛  پانویس « کنسول»آن همان  است. تعبیر متعارف و مرسوم« consul»مترجم برای 
و دیگر موارد برای مترجمان انگلیسی است  270و  224و  182و  176مربوط به آیات در صفحات 

ای فارسی شده در متن انگلیسی، ترجمهو مترجم فارسی صرفًا با رجوع به باب و آیات مشخص
اند}از قضا این ص نشدههای اخیر اصالً با هیچ حرفی مشخاز آنها آورده است؛ این پانویس

 آورند که خود کرکگور پانویس را نوشته است{.های اخیر این توهم را پدید میپانویس

غیردقیق  هنادرست یا ترجم هغیردقیق یا ترجم هترجم»در این یادداشت کوشیدم ذیل شش عنواِن 
فقدان پانویس »، «فقدان وحدت در ترجمه»، «نشدهواژه یا عبارات یا جمالت ترجمه»، «و نادرست

مشکالت ویرایشی یا زبان فارسی »، «های فنیشده، مخصوصًا واژههای ترجمهنامه برای واژهو واژه
شواهد متعدد و متنوعی « انگلیسی مترجمان مفید هاییادداشت از بسیاری هترجم عدم»و « نارسا

ای ترجمه« مفهوم آیرونی»صالح نجفی از کتاب کرکگور تحت عنوان  هارائه دهم و ادعا کنم که ترجم
کرکگور و  هوکاست اندیشکمتوان آن را منبعی معتبر برای فهم دقیق و بیقبول نیست و نمیقابل

وی دانست. همچنین ذیل عنوان  هاندیش هنامه درباربالتبع منبعی معتبر برای نوشتن مقاله و پایان
 گردآوری در یکدیگر، از یکتفک به انگلیسی، مترجمان و فارسی مترجم سهم بودننامشخص»

دهی حق شواهدی را ارائه کردم که مترجم فارسی در ارجاع« هاپانویس از برخی در مندرج اطالعات
شده و مدعیات نگارنده و عناوین تعریف همترجمان انگلیسی را ادا نکرده است. داوری نهایی دربار

 گذارم.شده را به خواننده وامیشواهد ارائه


