
 
 

 
 

   به ترجمۀ متن  شناختیزبانرویکرد 
 رضا طبرستانیعلی

  
عتقد کند که مرا توصیف می شناختیزبانرویکردی در این مقاله نویسنده 

باید به کار گرفته شود. کهن  متون و متون فلسفی، شعردر ترجمۀ است 
 ۀبرای درک و ترجم شناختیزباندانش ضرورت داشتن نویسنده نخست به 

گوید بسیاری از مترجمان این نوع متون چون میکند و این نوع متون اشاره می
به اند، بهرهزبان بیگانه )در اینجا زبان آلمانی( کم شناختیزباناز دانش 

چون متن توجه ندارند و لذا هر مترجم دستوری  واژگانی و ساختساخت 
کار نویسد و با اینای متفاوت میترجمهکند معنای خودش را بر متن بار می

رسیدن به معنی زعم نویسنده، اگر به. کندسبک نویسنده را هم مخدوش می
دست بهاصلی متن  شناختیزبانز طریق تحلیل امعنی جز ممکن باشد، 

  . یدآمین
 

متون کهن )هر متنی که به واقعیت  و متون فلسفی، شعرترجمۀ با  ،آیدآنچه در زیر می
و متون علمی  ادبیات داستانیترجمۀ ( پیوند دارد. دهدنمیرجاع یا دیگر ا دهدنمیرجاع ا

 زبان آلمانی است.از  هها هممثال ،ومگیرد. دقرار میبیرون از این نوشته 
سازی، هر زبان سه بخش دارد: نظام آوایی، نظام واژه ،شناسیاز دیدگاه دانش زبان

های تلفظ و صرف و نحو بشناسند اما این سازی. شاید این سه بخش را به نامنظام جمله
ویژه هشناسی دانشی است نو. این هر سه بخش برای هر زبانی بدو با هم تفاوت دارد و زبان

مند ها هم قاعدهءمند است )حتی استثناهای نیرومندی چون انگلیسی و آلمانی قاعدهزبان
نظام آوایی  ۀم، برپاییشناسقاعده میهایی که ما به نام افعال بیاست، برای نمونه آن فعل

شناخت این سه بخش از زبان  ،شود(. شناخت یک زبانمند میآنها قاعده بیشتریک زبان 
کار رفته در جمله را هواژگان ب ۀشناسد باید بتواند ساخت هماست. آنکه زبانی را می
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سازی( تا آنها را در جمله بداند )نظام جمله ۀسازی( و نقش همتوضیح دهد )نظام واژه
ند. کسی بخواه نیست از آنچه فهمیده دفاع کمتن را بفهمد و نیز با همین قواعدی که دل

 ۀهای زبان در حوز بگیرد. نظریه تواند با ارجاع به سخن بزرگی این قواعد را ندیدهنمی
فلسفی یا تئوری  ۀر شود و این قواعد با هیچ نظریفلسفه یا ترجمه باید بر این قواعد استوا

هایی پس از مدتی از اعتبار افتد که خود چنین نظریهترجمه از اعتبار نمی ۀدر حوز 
 شود یا شعر. گام نخست است و سپس آن متن فلسفی می ،ند. زبانافتمی

 ۀمتون فلسفی یا شعر( این جنب دهند )مانندنمی ارجاع متونی که به واقعیتمورد در 
جز ساختار خود زبان متن، چیز دیگری در دست  شود چراکه عمالتر میزبان برجسته

گروه زبانی مشترک است و یا میان چند گروه.  کینیست. بسیاری از این قواعد برای 
مشترک دارند، با اینکه جدا از یکدیگر تحول  ۀارسی و آلمانی )و انگلیسی( ریشهای فزبان
دهند )یکی اینکه همه فعل کمکی دارند در های یکسانی را نشان میاند اما ساختیافته

به دانستن ها شدن نداشتند(، البته برای دیدن برخی از این همانندیشاخهحالی که زمان 
در آنها سخت مشابه ارکرد کهایی با از این رو یافتن ساختنیاز است. فارسی  تاریخ زبان

باید در این موارد زبان آلمانی چیزهایی دارد که فارسی )و انگلیسی( ندارد که . البته نیست
نگام ترجمه از آلمانی ساخت جمله در آن زبان شناسایی چیزی را جایگزین کرد. ه

شود. ساختی که شود و ساختی همانند یا جایگزین در زبان فارسی برای آن پیدا میمی
اللفظی تحت ۀترجم ،گونه ترجمهگزینش شده فارسی است نه آلمانی )یا انگلیسی(. این

را دانست. در زبان زی هر دو ساسازی و جملهنیست. برای این کار نیاز است نظام واژه
توان این کارکرد را با ساختی در زبان فارسی هر ساخت یک کارکرد ویژه دارد و می ،متن

توان یک ساخت در زبان آلمانی می manنشان داد. برای نمونه برای ساخت ضمیر نامعین 
نشان دهد فاعل کرد که همان کارکرد را نشان دهد )هر ساختی که در زبان فارسی گزینش

جمع، فعل  شخصفاعل سومتوان، ساخت بیفاعل میاهمیت ندارد: ساخت بی
جمع، ساخت مجهول، بسته به آنکه کدام بهتر در جمله بشیند:  شخصیا دوم شخصاول

 دیگر یا پیرو ضمیری به این ضمیر ۀاسنادی است و یا در بند پای بند manگاه ساخت 
مترجم بتواند این کارکردها را در زبان متن بیابد. که ین است (. مهم ادهدنامعین ارجاع می

اینجا دیگر همه چیز زبان اهمیت دارد، بند اسنادی همان اندازه اهمیت دارد که بند 
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پاافتاده دانست. مترجم آنچه را در را پیش« الف ب است»توان ساخت مصدری، و نمی
 کند. ر میبیاید، تکرا کجا که همانکند تا به پایان هر برابر یک ساخت متن تعریف می

گذارند. های تخصصی میها نامهای زبانی در این بخششناسان بر قواعد و پدیدهزبان
برای نمونه در نظام  .یک زبان پر است از واژگان تخصصیسازی سازی و جملهنظام واژه

بر هر یک از رود )نه از معنای یک واژه( و سازی از کاربرد یک واژه سخن میجمله
ربط یا وجه فعل نامی نهاده  اضافه یا حرف کاربردهای یک حالت صرفی یا یک حرف

 از کارکردهای حالت رایی و حالت برایی است:برخی زیر تخصصی  شود. واژگانمی
 

accusative, accusative object, accusative of direction, accusative of measure, 
accusative of reference, Accusative subject of infinitive, dative, dative of 
agent, dative of standpoint, dative of time, dativus commodi, dativus 
incommodi, final dative 

های نو از میان رفته و برخی هنوز باقی مانده است. بیشتر برخی از این کاربردها در زبان
اگر زبان فارسی آن را نداشته  ،تر اینکهدرست ،برابر فارسی ندارد یااین واژگان تخصصی 

در دستور  شود. در برخورد با این واژگان تخصصی عموما  اهمیت داده نمی ن، به آباشد
 .گیرند که خطاستزبان سنتی فارسی چیزی را برابر آن می

ترجمه نشان دهم  ۀخواهم در حوز شوم. آنچه میمی ترجمه ۀاز علم زبان وارد حوز 
ایم تا به سختی فلسفه یا شعر و این است: ما در ترجمه هنوز از سختی زبان گذر نکرده

ن معنا که تجربی است و روش آن برسیم. ترجمه در ایران فن است نه دانش، فن به ای جز
زبان آلمانی کار روی شناسان ما زبان .گرددمشکل البته به مترجم بازنمیاین  .ندارد
 ۀز کنند. حو مند نمینویسند و آن را برای دیگران قاعدهکنند و کتاب کاربردی نمینمی

 شناسی باشد زیر نفوذ ادبیات است. در نبودجای اینکه وابسته به دانش زبانهترجمه ب
هر مترجم راه خود به این دلیل به دوش خود مترجم است. کارها  ۀهمشناسی، دانش زبان

سه چیز از بیخ متفاوت « چنین گفت زرتشت»رود و تجارب خود را دارد. سه ترجمه از می
انش از زبان جای یک دهاز زبان آلمانی دارند )بمتفاوت است چون سه مترجم سه تجربه 

آید )شاید این میمتفاوت در ۀش ترجمداد مترجماناز این کتاب به تعترتیب . بدینآلمانی(
نیادی تعریف نشده است(. من بعید ولی حقیقت این است که اینجا ببدانند  یمثبت ۀرا نکت

نظام  ۀشان را بر پایدانم مترجمان آلمانی ما قادر باشند حتی پاراگراف نخست کتابمی
 ایتا  . شاید نهکردندکنند وگرنه چنین خطا نمیسازی زبان آلمانی تحلیلسازی و جملهواژه
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های آلمانی را تحلیل کنند. دستور زبان فارسی )و گاه انگلیسی( جمله ۀبتوانند برپای
شود در عمل آنچه در ترجمه دیده می، حال آنکه کنندن مترجمان بر معنا تکیه میجای آهب

برگردان غلط ساختارهای زبان آلمانی به فارسی است نه انتقال معنا.  ،از دیدگاه زبان
در  یزبان خود متن چیز واقعی دیگر هایی که جز ساختارگونه متندر ایناین، برعالوه

که اصلی برسد جز این خواهد به معنای متنز چه راهی میدست نیست مترجم معنایاب ا
اه دوم های متن رجوع کند و متن را در جایگها یا توضیحات یا ترجمهبه تفسیرها یا مقاله

مترجم برداشت  ارجاع به زبان متن، بدون ؟دوم بفهمد ۀمتون رد ۀبگذارد و آن را در سای
ن روش در ای ؟ر از همان متنبرداشت یکی دیگبا جز  ؟سنجدخود را از متن با چه می

ست یا مفسر انگلیسی یا مترجم ایرانی. شگفت آلمانی ۀروشن نیست آیا سخن از نویسند
گویند که میگیرند و قوت می ۀنقطهایشان ترجمه ۀمترجمان این ضعف را در مقدمینکه ا

اگر این کار شدنی  ،کهحالیاند درانگلیسی یا فرانسوی برابر نهاده ۀخود را با ترجم ۀترجم
ترجمۀ به و خود را اصل بگیرد  ۀترجمباید مترجم ، یعنی این باشدعکس باید است، 

 دیگران با نگاه انتقادی بنگرد.
ش سادگی از تحلیل زبانهنویسنده بت. سبک سبک نویسنده اس ئلۀو آخرین نکته مس

توانا کار کنند چون خود بر این نقل قول میفقط در اینجا هم مترجمان آید. میدست هب
گذرد و هنوز مترجمان ما از می هستی و زماننیستند. امروز صد سال از نگارش کتاب 

های بکتا کنیم.زندگی می 1930انگار در سال  ؛گویندپیچیدگی زبان این کتاب می
جای هندهند و ب ارجاعهایدگر سبک پیچیده ندارد )اگر بر رد این سخن باز به این و آن 

کتاب را برای هم ارث  پیچیدگی زبان این ۀرند(. اما مترجمان انگار افسانآن به متن بنگ
گردد نه به خود متن. های هایدگر به مترجمان آثار او باز میپیچیدگی متن گذارند.می

ربط( جای آن آشنایی فراوان با چیزهای بیهآشنایی کافی با دستور زبان آلمانی )و بعدم 
 کندفارسی جایگزین  ۀهای پیچیدآلمانی را با جمله ۀهای سادشود مترجم جملهاعث میب

به سخنان بیش از حد  دادن. همین اهمیتاز بین ببردخواند که سبک میرا و همان چیزی 
شود مترجم از پیش فرض بگیرد و شاهکاربودن یک کتاب باعث می بزرگی ۀعوامانه دربار 

ای بر او اژدهایی ساده ۀگونه هر جملی مهیب خفته و اینای معنایدر پس هر جمله
گیرد. هیچ اش لکنت میشود و فارسینماید و ناگزیر پیش این اژدها دستپاچه میمی

هر اندازه که شاهکار باشد. شاید مترجمی  ،رودمینتر فرازبان آلمانی از کتاب آلمانی 
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یابد اما تفاوت است و معنا را درمیکند مثل زبان مادری صحبت میآلمانی به ادعا کند 
کارگر روزمزد ایرانی یا دانشجوی سال آخر را بلدبودن و زبانی را شناختن. میان زبانی 

 درست ،از روحتی  ،راشود بتواند سعدی و حافظ نمیدلیل پزشکی فارسی بلد است ولی 
دهد. میشعر مدرن آلمانی بهتر نشان  ۀخود را در ترجماشکال ی انتقال معنا ادعا بخواند.

 ؟خواهد انتقال دهدمترجم چه را می؛ این شعرها خود در زبان اصلی معنای روشنی ندارند
دارد؟ شدنی نیست. مترجم از شعر آلمانی جز زبان چه در دست معنایی که ترجمهبی

در کار مترجمی که شدنی نیست. دون توسل به زبان انتقال معنا افسانه است و این کار ب
آنکه خود بداند که چه کاسته و افزاید بیکاهد و به آن میزبان نیرومند نیست از متن می

 خواند. افزوده است و این را معنا میچه 
زی شطرنج است. از هر واند این وضعیت را نشان دهد باتبهترین مثالی که می

گوید شاه می ،شطرنج چیست هدف از بازیای چه آماتور، بپرسید باز، چه حرفهشطرنج
های سریع گیرد )بازیهیچ بازی شطرنجی در جهان به مات پایان نمی مات. اما عمال  

کس باز نیست. هیچرنجشود شطبازی که نداند مات میشان جداست(. شطرنجبحسا
حریف کردن آید برای ماتتواند ادعا کند وقتی پشت میز میرنج نمیشط قهرمانحتی 

ی چه کم   ،حریف استیافتن بر دهد برتریآنچه در شطرنج روی می برنامه دارد. عمال  
هاست. هنگامی که این مهره قوانین بازی شطرنج که فراتر از حرکت ۀبرپای ،کیفی چه

ات در دهد. شاه مشد و بازی را تا پایان ادامه نمیبرتری قطعی شود حریف تسلیم خواهد 
بلدند و نیز در را شود که از شطرنج تنها حرکت مهره دیده می بازان آماتوربازی شطرنج

های سینمایی. در ترجمه نیز چنین است. از هر مترجمی بپرسید ترجمه چیست فیلم
ت چون شاه مات. همین گشادی اسگله مفهومنتقال معنی اما ا ،گوید انتقال معنامی

کند، شروع به ترجمه متنی میمترجمی که ادعا کرده ترجمه انتقال معناست هنگامی که 
دهد برای مترجمانی روی می، فقط شاه مات مثل ،معنا کند و انتقالدیگری می کار عمال  

 که از زبان فقط چند حرکت بلدند.
رو زبان را به واژه ازاین ،اختیار نداردنامه چیزی در مترجم از زبان آلمانی جز واژه

واژه درمورد متون فلسفی وسواس عجیبی مترجمان ویژه هکاهد. مترجمان آلمانی بفرومی
همواره آنها را اند. پیداکردهنفوذ ادبیات بر این حوزه  ۀدر نتیجدارند و این وسواس را هم 

ی ایم که واژهاای بیهودههها شاهد تالشدر ترجمه بینیم.در حال کاوش در واژه می
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ای . مترجم لحظهکندآلمانی را در خویش گرد ۀمعنای یک واژ  ۀگزینش شود که هم
 ساخت جمله مشکل دارد یافتن معنای واژه چهتا از خود بپرسد اگر کند نمیدرنگ 

ها تا پایان متن معنای خود را نشان خواهند داد و واژهردۀ یکم های در متن ؟دارد یاهمیت
غاز کند. اصلی کار را آ ۀیا حتی با خود واژ  یای حدساهمیت ندارد مترجم با معناه

باز رو شان معنای واژه را در متن روشن خواهند کرد و ازهمیننویسندگان خوب با زبان
 ۀواژه البته تنها مربوط به حوز  برای معنای واژه هم باید زبان دانست. فروکاستن زبان به

فارسی واژگان  برابر شود. همه در حال یافتنس دیده میترجمه نیست. در همه جا این وسوا
شد باز جمله فارسی است چون واژگان یک جمله در فارسی، بیگانه با ۀهستند. اگر هم

باز گیر باشند یک بانک کشتی کارمندان ۀگونه که اگر همفارسی است همانش ساخت
بانک. آنها که  گیر که کارمندنه کشتی گیراننه ورزشی و کشتی ،نهادی اقتصادی است

فارسی و  ۀفارسی یعنی واژ  شان دهند زبانگیرند نخست باید نسازی را میپی واژه
، . البته سره نوشتن یا زیبا نوشتن هنر استبودن واژه مربوط استن به فارسیبودن زبافارسی

کردن واژگان که کاربردی هم فارسیرای جای این همه کوشش بهاگر باما قانون نیست. 
ای هبرای نمونه یکی از آسیب نیست بر زبان کار شود پیامد بهتری برای فارسی دارد.

شوند و کنار هم ها انتخاب مینامهترجمه به زبان فارسی این است که واژگان از واژه
ای معنایی درستی داشته باشند و چنان شده که امروز هر واژهآیند بی آنکه با هم پیوند می

که شعر دیگر بیاید و گذشته از آن تحسین شود  ۀتواند کنار هر واژ فارسی می در زبان
متون فلسفی باعث شده در  ۀهای فارسی در ترجمجمله ۀپیچیدگی بیهود. همچنین، است
گرم نامه پشتاید به واژه، نبنامه داردبااینکه مترجم واژه. فلسفه پیچیدگی سبک شود ۀحوز 

 مناسب است.ردۀ دوم های های عادی یا متنها برای کارنامهباشد. واژه
که در اینجا برای نوع  شناختیزبانتوان گفت، در روش گیری میدر مقام نتیجه

ساخت واژگانی و ساخت دستوری زبان   خاصی از متون پیشنهاد شده است، نخست باید
دستوری زبان  ارنیازی به تغییر ساخت در گام نخستمترجم  کرد.متن را به درستی تحلیل

متن اصلی جواب ندهد، یعنی با ساختار زبان  ی درمتن اصلی ندارد مگر این که ساخت
کند برای جمله طرحی غایر باشد. مترجم نباید بدون اینکه این احتمال را بررسیفارسی م

تغییر سبک همراه است.  کید یاأ ناچار با تغییر معنی یا تغییر تهچون ساخت نو ب بیافکندنو 
کار ببرد باید مطمئن شود که کارکرد آن با کارکرد نو به یو اگر مترجم قرار است ساخت
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شود ترجمۀ ساختار زبان، بازترجمه است و متن اصلی نمی ت.متن اصلی یکیس ساخت
اگرچه معنا  ،ولی اگر انتقال معنا ممکن شود تنها از همین راه است وگرنه در روش دیگر

نه نویسندۀ اصلی و فقط گمان  ،آید اما خواننده پیش روی مترجم نشسته استدست میهب
خواند؛ او باز دارد متنی فارسی از فرهنگ آلمانی میکند که فلسفه یا شعری از فرهنگ می

برگرداند  خواهد متنی از فرهنگ دیگر را به فارسیکسی که می خواند.فارسی می
ورود به فرهنگ  ۀشناسد. زبان درواز باید نشان دهد از آن فرهنگ زبانش را میکم دست

د و پشت این دروازه چیزی گذر از این دروازه نمیزبان را نشناسد دیگر است و اگر مترجم 
دادن اهمیت درک شدن سخنم و نشانبرای روشناز فرهنگ خود را بازنمایی خواهد کرد. 

کنم و سپس چند نمونه از های چاپ شده را نقل میاصلی، چند نمونه از ترجمهزبان متن
 آورم:  های خودم را میترجمه

und gute Begierde 
 : «هایی نیک آوردم از برایتان.و عطش»زرتشت(چنین گفت ) :شدهچاپترجمۀ 

 نامهمعنا؛ گزینش نخستین معنا از واژهبی توضیح:
  «و خیالی خوش» ترجمۀ من:

mit fünfzig Spiegeln ..., die eurem Farbenspiele ... nachredeten! 
 

 «کردند!بدگویی میهای رنگتان را ... با پنجاه آینه .. که بازی»)همان(: چاپ شده ترجمۀ 
 نامهمعنا؛ گزینش نخستین معنا از واژهبی توضیح:
 «داد.با پنجاه آیینه ... که بازی رنگ در رنگتان را ... بازتاب می» من:ترجمۀ 

 
Wer von euch Schleier und Überwürfe und Farben und Gebärden abzöge: 

ها و ها و رداها و رنگشمایان که روبندهکدامین کس بوده از »)همان(: چاپ شده ترجمۀ 
 «َاطوارها را دور کرده باشد:

 Wer von euchضمیر پرسشی گرفته شده )جمله  werعدم توجه به جایگاه فعل،  توضیح:
 geöabz شمار آمده(.هب 

  «ها و اداها بیافکند:ها و رداها و رنگکسی که از شما حجاب» من:ترجمۀ 
Mit fünfzig Klexen bemalt an Gesicht und Gliedern: 
 

 «آنجا زده و نشسته بودیدبه دست و پا و صورتتان پنجاه رنگ گوناگون » :شدهترجمۀ چاپ
ه صورت و اندامتان را »)همان(: شده دیگر ترجمۀ چاپ  ...«: بزک کنیدبا پنجاه لک 
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 نکهآبیاند جمع گرفته شخصرا فعل دوم bemalt ۀهر دو مترجم وجه وصفی گذشت توضیح:
 .کجاست پس فاعل این فعل بیاندیشند

  ...«ها: به پنجاه لکه رنگ کشیده بر چهره و اندام » من:ترجمۀ 
Diese ist wiederum nur – ... – zureichend zu interpretieren am Leitfaden der 
zuvor geklärten und beantworteten Frage nach dem Sein. 
 

 ―شناسی نیز این هستی ۀبایستاز سوی دیگر، تفسیر »(: هستی و زمان)ترجمۀ چاپ شده: 
گونه پرسش در باب هستی را دلیل راه ساخته باشیم که میسر نخواهد شد مگر آن ―... 

 « پیشاپیش روشن گشته و پاسخ یافته باشد.
و در پی آن دو « میسر نخواهد شد مگر»: کردهپیچیده جهت بیمترجم جمله را  توضیح:

 . فارسی تبدیل شده ۀبه سه جملاصلی متن ۀ یک جمل؛ وجه التزامی
پرسش ʼ ۀباید در سای ―... ―شناسی باستان[ این ]هستی  از سوی دیگر صرفا  »  من:ترجمۀ 

  «شایسته تفسیرگردد. ۀگونهب ʻهستی ۀدربار  ۀیافتشده و پاسخپیش از این حل
 گئورگ تراکلاثر /  گرودک

 بارها، های پاییزی زنگ دارد از آتشغروب جنگل
 های کبود های زرین و آباز فراز دشت

 تر به زیرآید آفتاب، تاریک
 کشته را، شب فروگیرد سربازان نیم

 شان.وحوش در دهان خردشده ۀنال
 آرام اما هنوز در مرغزار

 خون پاشیده از سردی مهتاب
 گرفته در آن؛شود ابری سرخ با خدایی خشممه می

 ها.کشند همه جادهبه پوسیدگی سیاه می
 یر ستارگانزرین شب، به ز  ۀبه زیر تود

 خاموششده ۀی خواهر از میان بیشسایه
 آلود؛کند به جان دلیران، سرهای خوندرود می

 های زنگاری پاییز در نیزار.دهند نیخفه آواز می
 گاهان،تر! شما ای آهنی قربانای سوگواری پرشکوه

 سوزان جان را برافروخت دردی بزرگ، ۀامروز شعل
 نخواهندزادگان. 
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 تبارشناسی اخالق )نیچه(
خوبش همین است.  ۀما ناآشناییم با خود، ما شناسندگان، ما خود ]شناسندگان[ خودمان: بهان

 آن»اند: ؟ راست گفتهبیابیمباید که روزی خود را چگونه می ―ایم، ما هرگز پی خود نگشته
آنجاست که کندوهای شناختمان. ما  مان؛ گنج«تانهست، همانجا هم دلتان کجا گنج

راستی تنها هایم، بسان جانورانی با بال زاده و گردآورندگان شهد جان، بهمیشه به آنسو روانه
هرآنچه جز این با زندگی پیوند «. باز خانه آوریم»که چیزی  ―ایم به دل در یک اندیشه

کوشی به اندازه دارد؟ یا ر، چه کسی از ما بر همان نیز سختدیگ« هاتجربه»دارد، همان 
ایم: ما در آنجاها نه درست دل گونه چیزها بس گیج بودهزمان به اندازه؟ نگرانم، در این

که  یاʻدر خود فرورفتهʼای و ʻمنگ خداچونʼکردار ه و نه حتی گوش! بیشتر ب  ―دادیم 
نیمروزش را نواخته است ]و[ یکباره به  زخمزور انگار دوازده  ۀبا همش ناقوسی در گوش

گاه  پس از آن، همانگونه ما نیز «راستی چه اینک آواز کرد؟»خود آید و در شگفت است 
راستی چه آزمودیم اینک؟ »پرسیم مالیم و یکسره در شگفت، با شرم تمام، میمان میگوش

شماریم، همانگونه که آمد پس از آن، هر میو باز« ؟هستیمو افزون بر آن: راستی ما کی 
افسوس! در   ―مان را هستیمان، هامان، زندگیناقوس جنبان ]از فراز[ تجربه زخمدوازده 

 ...کنیممی شمارش لغزش

 هستی ۀآشکار پرسش دربار ضرورت فراخوانی : هستی و زمان )هایدگر(
را « متافیزیک» ۀپذیرش دوبار ما  ۀحتی اگر زمان پرسش نامبرده امروز فراموش شده است

دانیم از یکی، باز بر برای خود پیشرفتی بداند. با این همه در کارها خود را برآسوده می
در اینجا اما نه ]پرسشی[  [بر آن]نهاده افروختن ]جنگ غوالن بر سر هستی[. پرسش انگشت

نگران همین ]پرسش[ بوده است تا  گمان پژوهش افالطون و ارسطو نیزبخواه است. بیدل
دور گردد.  ―از ریخت پرسشی بنیادی برای بازجستی واقعی ―از آن پس ]این پرسش[ 

تا به « هارنگبررنگ»های چندباره و آمده، در جابجاییدستهآنچه از آن دو ]پژوهش[ ب
 .هگل تاب آورده است« منطق»

 سرآغاز کار هنری )هایدگر(
دهد آنی که از آن و به میانجی آن چیزی هست آنچه که هست و سرآغاز معنا می ۀاینجا واژ 

نامیم که چیزی هست آنگونه که هست. چیز میچیزی را ما ذات آنآنگونه که هست. آن
پرسد. یبنیاد ذاتش م ۀسرآغاز کار هنری دربار  ۀپرسش دربار سرآغاز چیزی بنیاد ذاتش است. 

میانجی چه و از چه، ه اما ب شود.میانجی کنش هنرمند پیدا میه پندار رایج، کار از و ب ۀبرپای
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برآمدن هنرمند به استاد هنر  ۀکار نخست مای میانجی کار؛ه هنرمند هست آنچه که اوست؟ ب
گردد، به سخن دیگر استاد را کار برخواهد کشید. هنرمند سرآغاز کار است، کار سرآغاز می

یک بدون دیگری نیست. با این همه هیچ یک از آن دو نیز به تنهایی دیگری  هنرمند. هیچ
شان در پرتوی سومی هنرمند و کار هر کدام در خود و در همپوشانی دوسویه را سر نیست.

یابند، یهستند که یکم است، چون در پرتوی آن ]است[ که هنرمند و کار هنری نامشان م
 در پرتوی هنر.

 (هیپریون )هولدرلین
 ۀهای باریکخاک پرمهر سرزمین پدری مرا باز شادی و غم آورد. اینک منم هر روز بر بلندی

پوید به دریاها اندر که بر کورینت و گاه جانم چون یکی زنبور در گلزار، در به در می
اگر اینجا هزار سال پیش ایستاده بودم،  کنند.های سرخ خیس میام و بر چپ پی کوهراست

مانند هلیکون و پارناس، کرد. آنجا در طبیعت بیگمان شادم میاز دو دریا هم بیحتی یکی 
نشیند و در دشت بهشت گیر به بازی میسرخی بامداد نزدیک صد ستیغ برف هکجایی 

 خروشیدسیسیون رو به شهر شادی کورینت جوان، درخشنده دریا چونان پیروزگار خدایی می
ای هشغالی که در خرابه ۀزوز افکند. اما چه سود، اش میههمه جا پیش دلداد ۀبردو تاراج

خوشا کسی که سرزمین  گیردم.ها میخواند، از این خواببر گور می ددسنگی باستان آواز 
ام یاد آورد انگار در خاک اش شاد کند و نیرو دهد! مرا اگر کسی سرزمینآباد پدری دل

ام خواند هر بار چنان شوم انگار اگر کسی یونانیو  افکنند ]و[ سر تابوت بر من تنگ کنند،
 اند.به گلوبند سگ گردنم بسته


