
 
 
 

 آرنت هانا اثر آخرین عنوان ةترجم
 

 مجنون ذُکاء
 

 سفید هایبرگ برابر در نشسته آرنت، هانا ،۱۹۷۵ دسامبر چهارم هشامگا
 که بود کتابی سوم بخش نوشتن مشغول ایّام آن در او ذشت.درگ کاغذ،

 و آمریکایی نویسنده ،کارتی مک مری ویرایش و اهتمام به بعد، سال سه
 Mind of Life The.1 عنوان با رسید، چاپ به اش،روحی همدم

 فارسی در عنوان این است. عنوان این فارسی ةترجم نوشتار این موضوع
 یاد شواهدی از حاضر نوشتار است. شده ترجمه ذهن تحیا معمولا 

 آن جای به و گیرندمی پرسش به را ذهن حیات معادل دقت که کندمی
 یابد.می ترنزدیک مؤلف مراد به فارسی در را  روح تاحی

 
 سیانگلی زبان با مهاجری لنجارک

 زبان فراگیری به آموزشی ةبرنام الزام رغم به ود.ب آلمانی آرنت هانا مادری زبانِ
 چندانی رغبت زبان این آموختن در نوجوان نتآر دوم، زبان همچون انگلیسی

 خواندنِ  از را دلش بیشتر هم مادرش، مارتا، ندهایلغرو ،خانه در نداد. نشان
 اروپا در سیاسی فراگیر بحران و وطن در نازیسم ظهور بعد، هاسال زد.می انگلیسی

 هانا کند. مهاجرت آمریکا ةمتحد ایالت به مادرش و همسر با که واداشت را وی
 نیویورک به دریا راه از را خود ۱۹۴۱ سال در ،بلوخر هاینریش همسرش، و

 خاطر به هنوز مدرسه دوران از انگلیسی ایکلمه چند آرنت اگر رساندند.
 دانستنمی انگلیسی تنها نه هاینریش دانست.نمی هم را همان هاینریش آورد،می
 مدرسه در گفتم بهت چقدر» داد.می نشان نیز مقاومت آن یادگیری برابر در که

 ةحوصل و شدمی تکرار سرش در مدام مادرش مالمت صدای :«بخوان انگلیسی
 غربت در خانواده زندگی که دریافت هانا کرد.می ترتنگ را ساله پنج و سی آرنت
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 حساب خود سعی روی تنها راه این در باید ولی است، وابسته وی آموزیزبان به
 با دانست.می خوبی به نیز را فرانسه و لتین یونانی، آلمانی، از جدا ،آرنت کند.

 به انگلیسی به خواندن در ویژه به بود، آموخته آنها یادگیری از که مهارتی
 در کار یافتن مانند نیازهایی رفع حدّ  در کم،کم آمد. نائل قبولقابل پیشرفتی
 آخر تا همه، این با یافت. طتسل میزبان، ةجامع زبان بر انتشاراتی، مراکز و دانشگاه

   زد.می حرف آلمانی سنگین ةهجل اب و استادانه یهیبت با شمرده، را انگلیسی عمر،
 آرنت آلمانیِ نثر ماند. باقی بیگانه سرزمینی همچنان آرنت برای انگلیسی

 هنگام و بود فلسفی و ادبی کلمات و قطعات از سرشار اشحافظه و پخته و پرورده
 این او دید.می پیوند در بخشالهام و درخشان هایمتن از انبوهی با را خود نوشتن

 آسانی به هرگز زبان این به را نوشتن و نداشت انگلیسی زبان با را متنیمیان ةرابط
 دلبستگی این برای و ورزیدمی عاطفی تعلقی اشمادری زبان به او نیافت. آلمانی

 هزارانی مانند را آرنت نازی آلمان بود. قائل وجودی وجهی و فیفلس دلیل
 حساب کوشید آرنت ولی راند، شورک این از محنت، و وحشت ةخاطر با دیگر،

 سان،بدین نداند. یکی گفتندمی سخن بدان که جفاکاری مردم با را آلمانی زبان
 آن، خاک جای به را آلمانی زبان اش،زادبوم از حرمان در مطرود، یهودی این

 در اقامت هایسال سراسر در زبان بدین شیفتگی برگزید. مألوف وطنی چونان
 به داشت،برمی آلمانی به را هایشیادداشت از زیادی بخش فت،یا ادامه آمریکا

 مقیم و مهاجر زبانانهم با را اشرابطه و نوشتمی جستار گفت،می شعر زبان این
 2.خواستمی تنگاتنگ

 کارش سرعت از کشید،می دوش به انگلیسی به نوشتن در آرنت که مشقتی بار
 اشمنشی دامان به دست ناخشنود، و ناچار مواقع، از بسیاری نتیجه، در کاست.می
 امالء اشمنشی بر آلمانی صورت به اول را هایشنوشته برخی گاه آرنت شد.می
 ةاندیش استاد این بنویسد. انگلیسی به را او هایگفته آمریکایی منشی تا کردمی

 سنجخنس دوستانی داشتن بخت از نیویورک، روشنفکران ةحلق در بودن با سیاسی
ِآد چون دانادب و  فیلسوف این شد. برخوردار نویسنده تیِکارمک و شاعر ن 

 کمک دوستانش از اشانگلیسی هاینوشته ویرایش برای گاهی ادبیات، قعاش
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 به هم او عوض، در خواند.می آنها برای چاپ از پیش را هایشنوشته یا گرفتمی
 از را شانآلمانی هاینوشته یا دادمی درس آلمانی رلج لرند یا ندآ چون کسانی

 چشمگیری نحو به تعامل، و تبادل این گذراند.می خود تصحیح و بازبینی قلم زیر
 آلمانی به فکرکردن عادت همه، این با ساخت. ترچالک را آرنت انگلیسی نثر

به و پیچیده، جمالت و طولنی باراتع کاربرد ةوسوس و نرفت او سر از هرگز
 زبان با درپیچیدن ماند. او اغواگرِ هماره انگلیسی نوشتن در آلمانی، نحو کلیطور

 یا هابخش برخی که ریختمی را عرقش و گرفتمی را رمقش آنقدر گاهی
 دستیاری یا دانشجو از و نوشتمی آلمانی به نخست را کتاب یک هایفصل
 نوشته شکسته انگلیسی به آنچه یا برگرداند انگلیسی به را آن که خواستمی

 و ناهمدست نثری کار حاصل بسا چه صورت، این غیر در «.کند انگلیسی»
  3توتالیتاریسم هایخاستگاه خوانندگان مثال، برای آمد.درمی آب از دشوارفهم

 فنی مصطلحات و محتوا از فارغ کمابیش و یاسیس -تاریخی اثری ،(۱۹۵۱)
) انسان وضعیت مورد در ولی یابند،می روان کمابیش و منسجم متنی را فلسفی،
 خورند.برمی گرهرپُ و ناهمواری نثری به او، اثر ترینفلسفی بسا چه ،(۱۹۵8

 ةترجم چگونه انگلیسی: به آرنت هانا خواندن با مشکل کتاب در بروئر گرهارد
 انگلیسی متن میان مقایسه با نماید مخدوش را فلسفه فهم و خوانش تواندمی ضعیف

 و ترانخوخوش بسی را آلمانی متن اش،آلمانی برگردان با انسان وضعیت
 آرنت خود ةویراست یا نوشته بیشتر متن این گرچه ۴؛دکنمی توصیف تریابآسان
 تقسیم نوع سه به را بشر عملی هایفعالیت ارسطو و افالطون از الهام با آرنت است.

 آلمانی در که ()عمل praxis و خلّاق( )کار poiesis (،)زحمت ponein کند:می
 انگلیسی در آرنت شوند.می بیان handeln و arbeiten، herstellen ةواژ سه با
 تأکید بروئر است. داده قرار آنها برابر در را action و labour، work ترتیب به

 به آرنت که حالی در است، ساختن معنای به آلمانی در herstellen که کندمی
 کتاب، آغاز انهم در گونه،بدین و برگردانده work به را آن making جای
  است. نموده فراهم وی سرگردانی یا خواننده فهمسوء برای را زمینه
 سبب سو یک از کتاب، این انگلیسی نثر اغالط حتی و غموض ئر،برو گمان به
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 هـتوج و رکزـتم در دیگر، سوی از و گردید دانشگاهی افلـمح ةاولی اعتناییبی
 نیز ناقدانی میان این در البته کرد.می آفرینیاخالل متن خوانندگان بسیاری 
 را انسان وضعیت بروئر ستودند! را اثر این «معنایی نوآوری» و «سبکی غرابت»

 محصول واقع، به ولی شده، نوشته انگلیسی به ظاهر در که خواندمی اثری
 در است. translation-self-mental-(reverse( «وارونه ذهنیِ  خودبرگردانیِ»
 و باشد مقصد زبان بر تأکید کهآن جای به «معکوس ةترجم» یا «وارونه برگردان»

 است، متمرکز مبدأ زبان بر توجه نماید، دیگر زبانی  «به ترجمه» را متن مترجم
 از معمولا ایحرفه مترجمان است. )مادری( زبانِ «از ترجمه» کار در وی چون
 انسانی ةردگست هایجاییجابه با ولی کنند،می ترجمه مادری زبان به بیگانه زبان

 طور به مردم از بسیاری بازرگانان، تا گرفته گردانجهان از امروز، دنیای در
  دیگرند. هایزبان به خود زبان از ترجمه یعنی معکوس، ةترجم حال در روزمره

 معکوس ةترجم موضوع از آگاهی بدون زبان،گلیسیان ةخوانند بروئر، دید از
 متن» برابر در را خود آن، از ادهز هایدشواری و دردسرها و آرنت آثار در

 هایتأویل به یا متن هایبغرنج حلّ  در نتیجه، در و پنداردمی آرنت اثر «اصلی
  ماند.بازمی آرنت ةاندیش دقائق و ظرائف بسیاری فهم از یا برد،می پناه نادرست

 
Geist و آلمانی Mind :هانابرابری و هابرابری انگلیسی 

 خالق هگل، چون اثرگذاری فیلسوفان فکری طرح و آلمانی آلیسمایده ویژه به
 در کلیدی اصطالحی به را (geist) «گایست» آلمانی ةواژ ،روح پدیدارشناسی

 بالست چندان امروزه انگلیسی زبان در فلسفی زبانی تحساسی ساخت. بدل فلسفه
 همین به را geist کاربست زبان، این به آثار از بسیاری برگردان در مترجمان که

 توجه انگلیسی. هایمعادل به آن ةترجم تا یابندمی تروفادارانه آلمانی صورت
 تعابیر حتی که کندمی ترغیب را هاآن واژه این معناشناختی بار به زبانانانگلیسی
 شکل همان به نیز را ــ «زمانه روح» معنای به ــ geistzeit چون فراوانی غیرفّنی
  برند. رکا به آلمانی
  mind معادل geist برابر در نخست انگلیسی، زبان به آلمانی ةفلسف ةترجم در
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 دلئل رـام نـای دادند.می قرار است( آن اول ردانِ ـبرگ «ذهن» یـفارس در )که را
 که نیرویی بر عالوه mind فارسی، معادل خالف بر کهآن یکی داشت. چندی
 معنای هست. کندمی نیز اراده آن با چهآن معنای به اندیشد،می آن با انسان
is he  گویندمی وقتی انگلیسی در امروزه است. (intellect) عقل mind دیگر

mind his of out مانند ،«پریده سرش از عقل» یعنی mindless پرت،حواس که 
 mind of out time رتعبا در mind همچنین، دهد.می معنا دیوانه یا تفاوتبی
 ندارند. آن از ایخاطره مردم که دور بس زمانی کند:می اشاره نیز حافظه ةقو به
 به فعل و اسم صورت دو به انگلیسی ةواژ که است آن mind با ذهن دیگر قفر

 خالف بر که جاآن از باری شود.نمی ساخته فعلی ذهن با که حالی در رود،می کار
 به نزدیک دللتی ــ «عقل» معنای ةافاد بر عالوه ــ انگلیسی در mind ذهن،

 هم چندان آلمانی geist برای معادلی ةمثاب به واژه این انتخاب دارد، نیز «روح»
 کاربرد مقدّس، کتاب ةترجم در تر،مهم آن از است. رفتهنمی شمار به فاحشی غلط

mind ةواژ مثالا آید؛می نظر به جاافتاده امری روح جای به mind آیه در 
Rebekah and Isaac unto mind of grief a were Which پیدایش )سفر  

 ةمای ایشان» شود:می معنا (spirit) روح به پادشاه( جیمز ِسمقدّ کتاب ــ ۲6:3۵
  دهد.نمی معنا «ذهن» جااین که است روشن «بودند. هقفر و اسحاق روح اندوه

 نیز دیگری ةانگیز هگل، هاینوشته جمله از آلمانی، آثار متقدم مترجمان
 کاربرد مبادا که داشتند آن خوف ایشان اند:داشته mind به geist ةترجم برای

 دینی ایصبغه و بینجامد هگل ةفلسف مثالا از فهم سوء به geist برابر در «روح»
 هگل فلسفی ةاندیش بودن «روحانی» القای از پرهیز ایبر هاآن بدهد. بدان

 در بگیرند. بهره دارد کمتری بسیار دینی بار که mind ةواژ از دادند ترجیح
 در Mind of Philosophy Hegel’s عنوان با انگلیسی به هگل از اثری ترجمه
 جمله از کردند؛ اشاره نگرانی این به اثر گزارانکتاب برخی ۵،نوزدهم قرن اواخر

 در تاگارتمک الیس انگلیسی، ةترجم انتشار از پس سال یک ،۱8۹۵ سال در
 جای به را Geist  که واداشته» را مترجم دغدغه این که کرد تأکید یادداشتی

pirits به indm .شکبی برد،می اشاره نیز وی خود که گونههمان برگرداند 
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 به مستقیم را ما که دارد ایمعنایی بار ritualisp ةکلم انگلیسی اذهانِ میانگین»
 جای به»  که است آن pirits اشکال او ةنوشت به «.نمایدمی ره دینداری سرزمین
 وجود کثرت خاطر به که است وحدتی و دارد وجود کثرت در تنها که وحدتی

 کند.می دللت اند،ساخته را آن که افرادی ورای مستقل، واقعیتی بر دارد،
 پانتئیسم یا خام (theism) تئیسمِ راستای در هگل که هست خطر این همواره

(pantheism) از استفاده او، همه این با «شود. تأویل نادرست خامی  mind هم را 
 از پس که آن وجود با 6.کندنمی ارزیابی بدفهمی روی بر مسدود و اشکال بدون
 را indm جای pirits روح، پدیدارشناسی هگل، کتاب عنوان ةترجم در آن،

 ۷.کردندمی استفاده indm از هنوز بالی مانند مترجمان برخی چنانهم ولی گرفت،

 کاربرد که فراوانی مشکالت دلیل به سو، این به بیستم قرن پایانی هایدهه از ولی
 گزینه این انگیخت،برمی هگل کتاب عنوان در eistg جای به indm معادل
 هایترجمه ةمجموع در ،۲0۱8 سال در هگل، ةترجم ترینتازه شد. متروک

 با پینکارد، تری زبان،انگلیسی جهانِ نامی شناسهگل دست به هگل کمبریج
 ةترجم سال، همان در .8شد منتشر Spirit of Phenomenology The عنوان

 به آکسفورد دانشگاه انتشارات سوی از عنوان همان با ولی اثر، این از دیگری
 پرهیز indm ةواژ از هاییسیاق چنین در که دیگری دلیل شاید ۹.آمد بازار

 قرن ةنیم از ویژه به ،mind) of (philosophy «ذهن ةفلسف» رواج شود،می
 و دارد ماتریالیستی ایسویه و تحلیلی رویکردی فلسفه این باشد. سو این به بیستم

  کند.می مراد مادی کامالا معنایی ذهن از
 
  ذهن؟ یا عقل روح،
 که بود ۱۹۷۵ سال در آرنت هانا درگذشت از پس بیشتر آمد، آنچه بنابر

 و رسید پایان به eistg برابر در pirits یا indm کاربرد ةدربار سرگردانی
 اثرش، واپسین در آرنت گرفتند. را خود نهایی تصمیم pirits نفع به مترجمان

Mind of Life The خود جایک mind که کرده اشاره پرانتز در و برده کار به را 
 ۱0.است geist مرادش
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 رـاث نخستین در که کندمی الـدنب را اصلی ولیـمشغدل همان اثر این در تـآرن
 کتاب برای آرنت .اندیشه با آن ارتباط و کنش :(۱۹۵8) انسان وضعیّت اش،فلسفی
 انتشارات آمریکایی، ناشر که بود برگزیده را )activa vita( عملی حیات عنوان

 بر را سانان وضعیت عنوان آن جای به و نپذیرفت را آن شیکاگو، دانشگاهی
 ةمایجان آرنت فکری فعالیت هایسال ةهم طی عملی حیات گذاشت. کتاب روی
  ساخت.می را سیاسی تعهد و فلسفی تأمل اصلی

 دیدِ  از ،contemplativa) (vita نظری حیات آن برابر در و عملی حیات
 نظری، حیات و بازیگری عملی، حیات بودند، انسانی متمایز فعالیّت نوع دو آرنت

 از متفاوت نوعِ  دو که است چیزی چه آن است. جهان تئاتر ةصحن در تماشاگری
 «ذهن» گفت توانمی آیا کرد؟ تصور توانمی آن برای را زندگی به رویکرد

 است روشن دارد؟ نظرورزانه، دیگری و گرانهکنش یکی فعالیت، نوع دو انسان
 جوارح دیگر کار سیاسی یگرکنش شود؛می محدود نظرورزی هب ذهن کار که

 حیاتِ  به Mind of Life The برگردان پس است. گفتار، و زبان هویژ به انسانی،
 از عملی و نظری هایفعالیت نماید.نمی هم درست حتی که دقیق تنها نه ذهن

 روح است؛ ــ آن فلسفی و غیردینی کامالا معنای به ــ نانسا «روح» اوصاف
 آن آرنت یکبار که را کتاب این عنوان پس کند.می قضاوت و اراده اندیشد،می
 نه برگرداند روح حیات فارسی به باید خواند، انسان وضعیت دوم جلد حکمِ در» را

 هایفعالیت و است آگاهی معنای به هگلی، دللتی با جا،این در روح .ذهن حیات
 و (perception) ادراک و سو، یک از (powers یا faculties) هاقوه و عقالنی

  روند.می شمار به آن شئون از دیگر، سوی از sense) (internal درونی حسّ
 کتاب اصلی اینسخه انتشار از پس سالیک که ــ کتاب عنوان آلمانی برگردان

 بر ایقرینه تواندمی ــ است دیگر زبانی به آن ةترجم نخستین و رسید چاپ به
 برگردانده روح حیات از به کتاب عنوان آلمانی در باشد: قلم این ادعای صحّت

 در ۱۱.کرد آماده روح حیات برای آرنت که هایییادداشت «از» یعنی است، شده
 باید ۱۲.است شده ترجمه روح حیات یعنی عبارت، همین به کتاب عنوان نیز فرانسه

 کَسَن، باربارا ویراستاری به ناپذیرهاترجمه فرهنگ در کهچنان که داشت نظر در



 ۱0۹///// آرنت هانا اثر آخرین عنوان ترجمة

 دقیقی معادل چون که است ایکلمه فاقد زبان این آمده، فرانسوی، زبان فیلسوف
 و ,soul mind ةواژ سه انگلیسی در اگر شود. پذیرفته انگلیسی mind برای

spirit بیش و کم معنایی در را، هاآن توانمی کالم سیاق به بسته که دارد وجود 
 esprit و âme ةواژ دو فرانسه زبان در برد، کار به یکدیگر جایبه هم به نزدیک
 در را mind of philosophy نتیجه، در آیند.می شماربه آنها معادل که هستند
  ۱3.گویندمی l’esprit de hilosophiep فرانسه

 را «روح» و «ذهن» معادل دو از یکهیچ کتاب عربی مترجم که است گفتنی
 و «نظری عقل» چون اصطالحاتی به ظرن ــ و ندیده رسا آن عربی عنوان یبرا

  ۱۴.است برگزیده منظور این برای را العقل احی عبارت ــ «عملی عقل»
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