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 آدورنو ی تئودورنوشته« متأخر بتهوون سبک»فرازنده از متنِ  شرحِ حمید و نقدِ ترجمه

 نوشتۀ: پوریا رمضانیان

______________________________________________ 

 

ی هاق هه پرداخ  ک   خواه « متأخرِ هتهون سبکِ»شرحِ حمی  فرازق ه از متنی از آدورقو ها قامِ  و ترجم  این یادداشت  ه  قد ِ

 ش . زماق  منتشر رادیو در سای  ۹۹تول  هتهوون، چهارم فروردین  گردوپنجاهمین سالدویس 

 مقدمه

اشت  تا چ  مرا هرآن دآن کرد؛ ولی قد را آن  رس  ک  هتوانهم قمی یامرحل  حتی ه  شکی قیس  ک  این یادداش ِ مناسبتی

ک  دارد  ج ی اس  از یک فیلسوفِ یاظاهراً ج ی، ک  ترجم  یاگر قرار هاش  متن ک  اس  این کنم تحریرقوشتت  را  قد  این

 قوعی قدضِر دیگاین اعتبار هبخش ،  های موسیدیِ سبُکگوی ، ایضاً ه  کراق می دانِ تاریخ سخنترین موسیدیدر موردِ ج ی

سیدیِ و مترجمِ متن از مو هخواهیِ قویسن هقاهخرداق ، و دلاساس، آمیز، هیستایشِ کوتاه اما مبالغ هخشودقی. غرض اس  و قا

ک  شخصی ها استناد ه  خودِ  مخابب ها این متن شتاه  است چراک   ؛داشت  تا این قد  را ه  بب  هرستاقم آن مرا هرقامجو 

یاد  یا، از موسیدیاس  اش(ی مشتدات)ها هم  پاپ ، و موسیدیِ«فرهنگ صنع »ترین منتد ِ فرهنگِ عام ، آدورقو، ک  مهم

 شناسانِاس  ک  موسیدی یاستبکِ متأخرِ هتهوون مسأل . آی  شتمار ه از همین مصتادی   ییکراحتی تواق  ه میکن  ک  می

چرا های  هرای یک کارِ ک  جاستت  ال اینؤرویارویی ها آن را ق ارق . حالا ستت توانِچن ان آکادمیک در ایران هم  ی یکِدرج 

 اس ؟کنیم؟ قویسن ه و مترجم چ  در خود دی ه ک  چنین تصمیمی گرفت  را اقتخاب یمتنمناسبتی چنین 

ی هخشِ میاقی اس ، ک  گویا ه  ههاق « سبک متأخرِ هتهوون»ی شود و هخشِ ترجم متنِ فرازق ه ه  ست  قسم  تدسیم می

ن مختلف سخ مد م  اس  ک  از مسائلِ یقوع اول شاملِ اس . هخشِش ه هتهوون ترجم  تول ِ روزِوپنجاهمین سالدویست 

ی او خواهم پرداخ  و ده . من در اهت ا ه  ترجم اش میی درخشاناس  ک  هر ترجم  یقهایی هم شرح ی ، و هخشِوگمی

 تلویحاً اس ، و در اقتهای متن و خام آموزیاق ازه داقشبور آدورقو تاچ دهم درکِ مترجم از موسیدی، زهان، و همینمی قشان

خواهم و های او شرح پس ه  یادداش س زق ، ومی این متنی هضاع  دس  ه  تفسیر و ترجم  ک امها ک  پرسی   مخواهاو از 

 پرداخ .

 ی تئودور آدورنونوشته« سبک متأخرِ بتهوون»ی فرازنده از نقدِ ترجمه

های استتاسِی همین ه  ضتعف «اخلاقِ صتغیر»ی اخلاقِ ترجم  در ترجم ها عنوانِ  یده  پیش در یادداشتتصتال  قجفی قیم

 های املایِی واژگانِ قظیرِ غلط یهایود. ضعفته و پرداخت تآدورق تِ صغیراخلاقِ اش از در ترجم  اشفاحش مترجم و اشتباهاتِ

اق ، هگل، و ک قظیرِ  یهایی غلطِ اصطلاحاتِ هنیادین و اساسی در فلسف آشنا، ترجم اشتتباهِ اسامیِ خاِِ قام فارستی، تلف ِ

ا فدط قظرِ م جاس  ک  متنِ موردِاین ستی. قکت زهان اقگلی تستلط ه  ستاختارهای قحوی و گراماتیکِ آدورقو، و قیز ع مِ خودِ
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 . اما ه ایصفح  مثلاً دویس  یام فدط از همین شش پاراگراف هرخاست  ق  متنک  من آورده یهایشش پاراگراف دارد، و مثال

ی کن  و ساهد  اس ، مراجع  حاضتر« می ان ستای ِ»ههتر شتناختنِ مترجم ه  یادداشت ِ قجفی ک  در  قیست  مخابب هرای

 کن . درک مترجم را ههتر

اینترقتی استت  و  مذکور، متنِ صتترفاً ه  این دلایل ک  اولاً دهم.در این قستتم  من ه  جمل ، و ستتطر ارجاشِ مشتتخ  قمی

ها بل ف، تلهای مختکن ، و ثاقیاً اهعادِ صفحات در قمایشگرهای موهایل تواق  جملات و کلمات را در متن جستجومخابب می

های ( و ترجم »«های هالاقگاش  )ی فرازق ه را در گیوم هود. اما ترجم  فای ه خواه اس  و ارجاش ه  سطر هی ها متغیرتاپو لپ

 ه ش زهانِ آلماقی قوشت جاک  متنِ آدورقو ه دهم. ازآنقرار می)»«( های معمولی خاِ را در گیوم  ، و قیز مفاهیمِپیشنهادی

ی اقگلیستتی داشت  از او خواهیم از قحوِ ترجم  یی درستتترجم مترجم اگر گذاریم، اما هرجا ما اصتل را هر زهانِ آلماقی می

. کنمیم ق اش  همان اقگلیسی را شاه  یآورم، و گاه اگر ضرورتر من آلماقی را میتپذیرف . پس گاه هرای استنادِ مشخ 

چاپ  موسیدی یهتهوون، فلسف از کتابِ رُلف تی ِمان در فصلی کوششِ ه و متن  ،است  اِدمُن  یِفکاتمتن  مترجمِ اقگلیستیِ

تواقس  ها گیرد ک  میمی اقگلیسی قرار اعتناییِ مترجمِهیمب أ در این کتاب موردِ  زهان اصطلاحاتِاز  یهرخ یگاهالبت   ش ه.

 ی جناب فرازق ه از این متن.کن . حالا هرویم سراغِ ترجم  ترمسأل  را روشن پاورقی یا توضی ْ

من  اس .ردهی آدورقو آومترجم چ  هر سترِ قوشتت  کنیم تا هبینیم جنابِ دق  ارزیاهیهیایی  هرای مثال فدط یک جمل  را ه * 

 کنم:می مواردِ این جمل  را ه  ترتیبِ اهمی  مرتب

Die übliche Ansicht pflegt das damit zu erklären, daβ sie Produkte der rücksichtslos sich bekundenden 

Subjektivität oder lieber noch »Persönlichkeit« seinen, die da dum des Ausdrucks ihrer selbst willen 

das Rund der Form durchbreche, die Harmonie wendezur Dissonanz ihres  Leidens, den sinnlichen 

Reiz verschmähe kraft der Selbstherrlichkeit freigesetzten Geistes.  

 «.[..] و ها اتکا ه  غرور ذهنی ک  ه  عرش کمال رسی ه اس ، [..].»بور ترجم  ش ه: . هخش اقتهاییِ جمل  این۱

ه ک  من آوردرا  «ذهن»ی هرگرداق ه، واژه  mindرا ه  Geistاقگلیستتی ک   اقت ا ه  مترجمِ پذیریم ک  مترجم هاالف( اولاً می

ی جای صتف  قشاق ه و درعوض واژهرا ه  «ذهن»ام. اما معلوم قیست  چرا این همیشت  روگردان شتخصتاً از این هرگردان تا
اقگلیسی هم  اس ! مترجمِمدامِ استم قشتاق ه قیست ، در Selbstherrlichkeitمناستبی از  را ک  خودش هم هرگردانِ «غرور»

 کرده. ( ترجم imperiouslyشکلِ قی  )یعنی آن را ه  متوالیتِ  ofدرستی و هرای پرهیز از آوردنِ چن ین ه 

اق اخت  و آن را ه   قلم اقگلیسی( را اصلاً از یدر ترجم  emancipated) freigesetztenمعلوم قیس  چرا مترجم  یب( ازسوی

 اس !گذاشت  حالِ خودش

ه  متن سنجاق ش ه!  «است رستی ه کمال عرشِ ه »گیِ ه  قلمب  یاق ازی عبارت قلم جاست  ک  درعوضِ این ازج( جالب این

ین رود ک  اکمال! البت  این احتمال می عرشِهم ؟ آنآم ه «رسی ن کمال ه »از  یآلماقی حرف اصلِاقگلیستی یا  کجای متنِ

 آی  ق  ها سیاق متن.اقگلیسی هاش  ک  ق  ها عدل جور درمی از متنِ emancipatedی کمال همان ترجم  عرشِ
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 کجا؟ «اس رسی ه کمال غرورِ ذهنی، ک  ه  عرش»کجا و « ستا روحِ آزادِ خود»حالا هبینی  

. شود ترجم « عمومی یعدی هرایج /  / قگاهِ رایج هاورِ»تواق  ه  راحتی میدر متنِ اصلی ه « übliche Ansicht». عبارتِ ۲

درواق   explanationی هرگرداق ه و واژهشتت ه( )تبیینِ پذیرفت  accepted explanationمترجمِ اقگلیستتی این عبارت را ه  

 die übliche Ansicht pflegt das damit zu»س . اصلِ جمل  چنین اس : ا ی آلماقیی جمل استنباطِ مشروشِ او از هدی 

…rklärene » ن اما مترجمِ اقگلیسی مت« [..]. ده  ک می بور توضی هاورِ رایج معمولاً مسأل  را این»شود: اللفظی میک  تح

 .«…the accepted explanation is that»کرده و ش ه: هم  تمیز و تررا خلاص  و 

 یمعناییِ متفاوت [ هرگرداق ه و ه  متن هارbegründungِ]معادلِ  «توجی »ه   دستاق خامرا خیلی  explanation فارسی مترجمِ

 اس .داده

دنِ ک  در متنِ اصلی ف اکریدرحال «[..]. پای هیان،اش ه ... ها شکستنِ تمامی ِ فرم، و ف ا کردن شخصی ». در ترجم  آم ه ۳

ک   [...]سوهژکتیویت  »ی این جمل  چنین اس : ی سادهاست . ترجم « هیانِ خودِ ستوژه»پای ک  ه هل «هیان»پای فرم ق  ه 

ر همامتنِ د، اما کرده اقگلیسی تدلی  هرچن  فرازق ه از مترجمِ .«کن می هرای هیانِ خودش، سترراستتیِ )یا تمامی ِ( فرم را ف ا

 ن .کقمی ی فارسی خواقن ه معنا را سرراس  و دقی  درکدر ترجم ولی کن ، قمی اقگلیسی خواقن ه اشتباه هرداش 

۴. persönlichkeit های ظریفی ها تر در هگل تفاوتدر آدورقو و البتت  هیشpersonalität  وcharakter  ِدارد ک  در زهان

  ها جا کازآن« شخصی »ی پی ا کن . واژه یوق . مترجمِ خوب همیش  های  راهشمی ترجم « شخصی »فارستی جملگی ه  

 واژه را در پراقتز هیاورد. هگل در هن ِ  آن اس  ک  مترجم اصلِ پیوق  دارد، در ههترین حال  قیازمن ِهم شناختی روان مضامینِ

خ  عنوانِ شتواق  ه ک  حیاتِ خویش را ه  مخابره قیافکن ه، هنوز می یفرد»قویست : گاقی و هن گی میاز هخشِ خ ای ۱۱

(person ه ) دارد فرد و شتخ  تمایز وجود جا هینِدر این« هالذات قیستت .شتتناخت  شتود، اما هنوز خودآگاهیِ قائمرستمی .

فردی ک  »اعتنا قباشیم. هی یه  چنین مصادیدما هم ترجم  اس  ک   اعتنا قیست ، و از ظرایفِآدورقو قیز ه  این تمایزها هی

 هاش . یتر قبول تواقس  هرگردانِ قاهلمی« اس  تشخّ  یافت 

 یو ترکیب افزوده ش ه« سوهژکتیویت »ی اسامیِ قکره ه  فارسی اس ، ه  هم ک  ه ترین قوشِ ترجم « یک» سازِقکره . حرف۵ِ

ش ه. ترجم  هسیار  قوشت  Subjectivitätی اقگلیسی آم ه و در آلماقی فدط همان فدط در ترجم  aاس . این مسمّا ساخت هی

 .«ق ا این آثار محصولِ سوهژکتیویت »هود: هامسمّاتر هود اگر می

 یناسش. آدورقو موسیدیهس ج یِ مترجمان هوده و  دو تخص  دارق ، همواره مشکلاتِداقستنِ ک  قیاز ه   یی آثار* ترجم 

یاتِ علمِ ه یه یک  مترجمفهم و ترجم  قیس ؛ چ  رس  ه  آن سادگی قاهلِ های فنّیِ موسیدی در او ه شاخ  اس  ک  هحث

 هاش . ق اشت  یآن هم سروکار موسیدی را هم ق اق  و ها واژگانِ اهت اییِ

 اس :زیر ساخت  ی عبارتِجم اس  ک  در تر یای موسیدی ملدم مترجم در حوزه سوادیِهای هارزِ هیاز قموق  ییک

[…] op. 110 has an ingenuously simple semiquaver accompaniment… 
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عجیب و غریب در  یترکیب semiquaverهای قوشتارگانِ موسیدی، یعنی از پرکارهردترین واژه یع مِ شتناخ ِ مترجم از یک

کرده،  ترجم  «شتتاقزدهمیک»آن را ه   translate.googleستتاده در  یها جستتتجویاحتمالاً استت . مترجم  کرده جمل  ایجاد

ا ه  ر «ق »ی معلوم قیس  چرا مترجم واژه یقیس . ازسوی« دولاچنگ»جز  یی این واژه چیزستاده ترجم  ک  خیلییدرحال

همراهی یک  یک ق »استت : معنایی را ه  اوج رستتاق ههی، «یک» ستتازِقکره کرده؟ و ها افزودنِ حرفِ اضتتاف  «همراهی»اولِ 

راق  مبتک یبرزه »اس  ک  « ی دولاچنگکنن هفیگورِ همراهی یقوع»ک  منظور صرفاً ! درحالی«شتاقزدهم ستاده و اهت ایی

 گرفت  ک  منظورِ را قیز قادی ه ingenuouslyک  قی ِ داده، هل را تغییر simpleتنها مترجم جایگاهِ گراماتیکِ استت . ق « ستاده

 اش استفادههرای همراهیِ ملودی یمذکور از فیگورهای آدورقو این است  ک  هتهوون در اثرِ ود. منظورِشت آدورقو پاک تحریف

آمیز و هستن ، اما رسی ن ه  این سادگی در هتهوونِ متأخر کاملاً قبوغ ایی سادهدولاچنگِ تکرارشوق ه هایکرده ک  صرفاً ق 

 ی قیز هعی  اس . همین.ی میاققیافتنی اس ، و حتی از هتهوونِ دورهدس 

ه   کردنِ قی  و صف  و اسم تب یلمحوری از عبارات و جملات،  یاصرجملات، قادی ه گرفتنِ عن در اشتتباه گرفتنِ ساختارِ* 

؛ خصتتوصتتاً پس از استت  ی استتتادی رستتی هاکنون دیگر مترجم ه  درج  هخواهی از واژگان،های دلو استتتنباطدیگر، هم

 کنی : دق  دس ین قموق  از ا چن ه   .اخلاقِ صغیری مثلِ ترجم  اشقبلی قاموف ِش ت های ه تجره 

ه   اق مایل»اق  ک  «قاق ان»اقگلیستتی او را ه  این اشتتتباه اق اخت  ک  گویی  در متنِ of invokingمترجم در فهمِ  . قاتواقی۱ِ

اس   «سبکِ ]موسیدیِ هتهوون[»آدورقو این اس  ک  خودِ ک  منظورِ آن، حال«شوق  رحماق  سوهژکتیو او متوسلشخصی ِ هی

  .جویمی سوهژکتیو استناد رحماق هی یک  ه  شخصیت

تواقس  اش میک  اقگلیسی ش ه ترجم « موستیدیِ چن صت ایی حیثِ از»ه   polyphonicallyی در همین جمل ، قی ِ ستاده

 ک  فدط موقعی ِپولیفوقیک ق ارد، هل موستتیدیِه   یکار آدورقوجا این . درin terms of polyphonic musicچنین هاشتت : 

 قظر اُهژکتیو اس . این خواه  هگوی  ازقظر اس ، ک  می چن ص ایی م ّ

Construction  ساختار»ش ، ق  ترجم  می« ساختمان»ه  جا این درتر آن هود ک  هم درس». 

کرده ک  جمل ،  در اهت ای جمل  این تصور را هرای او ایجاد Forتلدیِ اشتباهِ مترجم از . در دومین جمل  از دومین پاراگراف، ۲

اشتباه مترجم ه دارد.  قرار در اهت ای جمل  forی عِلّی اس  ک  جمل  یاین قوعک  یده ؛ درحالمی ی قبلی را شرحدلیلِ جمل 

ش ه و منظورِ قویسن ه  اس . حال ِ جمل  قلبسنجاق کردهرا ه  جمل  « اگر»شترطِ  کرده و حرف ستاختار را شتربی ترجم 

ر[ این ی هنتتت]ی قظتتتری  جاک  وظیفتتت ازآن»تواقس  هاش : ی صحی  از متنِ اقگلیسی چنین میاس . ترجم قش ه منتدل

 .«کن می اشتیاقیخود[ فرد را از پرداختن ه  مستن ات ه خودیِامر ]ه  است  ک  قاقونِ حتاکم هر فرمِ اثر را هشناس ، این

 یکردنِ جای صتتف  و موصتتوف حرف ها عوضکرده و  گوق  معنای جمل  را قلبهینیم ک  مترجم چ میهم . در این قموق  ۳

 اس : مضحک در دهانِ آدورقو گذاشت 
[…] in Beethoven, the alleged representative of a radically personal trance. 
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 personally radical tranceرا ه   radically personal tranceفارستتی را: اهت ا عبارتِ  آشِ مترجمِی تهی  کنیم برزِ مرور

گزینیم ک  در هرگردانِ را در فارستتی هرمی یاکرده و واژه قظر صتترفِ personallyیا  personalدهیم؛ ستتپس از تغییر می

specifically  یتاdistinctively  معنتای  رود؛ درکتار میهتtrance قظر آماده استتت :  دهیم؛ آشِ موردمی تغییر یهم اق ک
 اس . آم ه« رادیکال شخصی قحوِه  یوضع»ی صحی ِ جای ترجم ک  ه  «موضعی مشخصاً رادیکال»

ده . می محتوای جمل  را توضی  emptyی زیاد روی واژه اقگلیسی ها تأکی ِ آخر مترجمِ ه  ماق ه ی. در اهت ای پاراگرافِ یک۴

 the unison ofده  ک : می اقگلیسی توضی  ، و مترجمdem Unisono der bedeuten Floskelِآدورقو در آلماقی قوشت : 

the empty phrases not endowed with meaningهرخورد یها پاساژهای ی. منظور این اس  ک  در هتهوونِ متأخر گاه 

 دهن ، چون هارموقی ق ارق ، ومی هستن ؛ این عباراتِ اوقیسون خالی ص ا« موقی(اوقیستون )یا فاق ِ هار»کنیم ک  صترفاً می

ها ارتعلاوه این عبکن ؛ ه می توصیف« رِتوریکال» در هتهوون را هان . آق رِآس شیف این عبارترسمی گوش خ  ه درواق  لُ

 «ایکلیش »را ه   emptyخواقیم. مترجمِ فارسی می« معنا از خالی»ها را ترتیب آنمعنا و مدصتودِ مشخصی هم ق ارق ؛ ه ین

و این آدورق کرده منظورِ خیالشتناساق  داشت  و ارزش ی؛ گویی تصتور«ههره از معناهی»هرگرداق ه و درهراهرِ جزءِ دوم قوشتت : 

ک  یای هستن . درحالو کلیشت ، [دارد هارِ معناییِ مثب « ههره»چون ]از معنا ق ارق   یاههره ی هیچارهاست  ک  این پاستاژها

 س .ا یزِ دیگریچمتن مطلداً  منظورِدی یم ک  

وم د ی پاراگرافِتر در میاق را ه  متن ستتنجاق کرده، پیش« ایکلیشتت »ی دلیل واژهجا هیجالب استت  ک  مترجم ک  در این

 .«سوهژکتیویسم»/ در ترجم :  ’cliché of ‘subjectivismهمین واژه را از قلم اق اخت . در متن: 

، آشناییِ اقی[]یا آلم کن : تسلطِ کامل ه  زهانِ اقگلیسیرا ایجاب می یی آن شرایطپرمای  اس  ک  ترجم  یمتنِ آدورقو متن* 

اوه آدورقو علی فکریِ فیلسوف. ه تر داقستنِ هسترِ هحث و پروژهجام  ها اصطلاحاتِ مرج  و کَنُنیک در آلماقی، و از هم  مهم

ای ها اد یها قیش و کنای  و گاهی گیرق  و گاهوام می یهای مختلفها را از همامتنقویس واژهیِ فیلستتتوفانِ ستتتخ و تمام

اش رجم تنها تملاحظ  هاشتتت ، ق ه  این ملزومات هی یگیرق . اگر کستتتمی کار دیگر زهان را ه  یمتنیا احترام ه  فیلستتتوف 

 . داقستنِ آفرینهرای عوام می از فهم یده  و توهممی متخص  تحویل غیرِ یه  خواقن گاق «کیچ» یق ارد، هلک  متن یافای ه

های اعتناییکنیم، ه  خطاهای احتمالی یا هیمی دوم ترجم  کن  تا اگر متنی را از زهانِمی ی اصتتتطلاحات کمکزمینت پس

رای قشان ه هیهوده اس . ولی یچنین اقتظارات یاین ساهد دوم هم آگاه هاشتیم. البت  از این مترجمِ فارستی ها چن مترجمِ زهانِ

 کنم.  مورد اشاره چن دادنِ غنای متنِ آدورقو در همین متنِ کوتاه لازم اس  ه  

وال از هگل هم  ژان هگلی دارد، و در تفستتتیرِ یک  اولاً معنای zerrissenheitی واژهدوم،  ی همتان پاراگرافِ. در میتاقت ۱

قگلیسی ها ا آی ، در متنِمی شمار ی هتهوون ه فی لیودر تفسیرِ او از  یی مهمکاقوقی دارد و هرای آدورقو هم کلی واژه یموقعیت

را ه   آن آلماقی ه  اصتتلِ اعتناقاچاری و هی ستترِ فارستتی هم از استت ، و خب مترجمِشتت ه ترجم  turmoil innerتستتام  ه  
کتاب را از  لِهار کگذارد، های  لااقل یکمی یک  دس  روی چنین متن یهازگرداق ه ک  غلط قیس . اما کس «دروقی پریشتاقی»

هگلی  یمعنایک  ه قوعی پریشاقی یا آشفتگیِ رماقتیک قیس ، هل zerrissenheitهاش  تا هفهم  منظورِ آدورقو از  گذراق ه قظر

   ه درون ک از . گسس ِ آگاهیِ دوپارهده می معنا «گسس »قوعی « هخ قگون وج انِ»وال از مفهومِ  هر تفسیرِ ژان و مبتنی
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ز هگلی در تفستتیرش ا یواژگاق آدورقو این استت  ک  از خلالِ کوشتتشِ کن . تمامِمی آشتتکار لیوفی ِقحو خودش را در  ههترین

ورای منط ِ  اش و هم هتهوون درفلستتفیورای منط ِ  دلیلِ این گستتستت ، هم هگل درگوق  ه ک  چ  ه ه  هتهوون، قشتتان

 .گیردق را چنین متوقی ، ههتر اس  سراغِاین ظرایف تسلط ق ارده  ک   یاق . کس اش تراژیکموسیدایی

کشاق  و البت  متن را ه  راه  میسره ه  هیگوق  معنای جمل  را یکاق اختنِ یک واژه چ  قلم شاه یم ک  از جمل  همان در. ۲

ز فهمِ اش ااز متن ساخت  و هراساسِ توهم یظاهر ساده مترسکمترجم ها همین اشتتباهاتِ ه کن . می م قزدیکتخیلاتِ مترج

 اس .خود ه  شرح و تحلیلِ متن هم پرداخت 

 مردن»: داده تغییر resolveرا ها حذفِ  resolve to dieمعنای عبارتِ  فارستیی در ترجم مترجم 
» .resolve  اسمْ عنوانِه 

ی شود. هرچن  آدورقو در متنِ اصلی از واژه ترجم  «قص »یا  «تصمیم»، «اراده» واژگانِ از هریک تواقس  ه ستادگی میه 

واگنر  هایمُتیفسازد. این واژه قامِ یکی از لای معناییِ جمل  را چن لای  می کن  ک  هارِمی استفاده Todesentschluβهسیطِ 

 اژور قمایانم بِمُل لا یهالاروق ه در تنالیت  یهایها ق  مُتیفاین اپرا این  سومِ یاست . در پرده هتریستتان و ایزول در اپرای 

یفِ این اپرا در توص پرده هالاتر اس . کلِجا قیمدر آن آی ، ک می شمار قیز ه ی اول پرده یمهم در مد م  مُتیفیشتود، و می

  اش عشگاِه آغازیناس  ک  ایس  یگاهِ پایاقیِ همان مسیرک  ایس  یه  مرگ. مرگ ی معطوفهمین مستأل  اس : اراده

های اساسی هماق ، اشتباه پرمعناس  دروقیِ ارجاعاتِاز این  یاترین لای فارسی خالی از فهمِ کم اس . اما متأسفاق  متنِ مترجمِ

 هم دارد.

 ، و اس« قحو»معنای اولاً ه  syntaxترجم  شت ه ک  قادرس  اس .  «هن یترکیب»ه   syntaxی ستوم، واژه . در پاراگراف۳ِ

تی دارد؛ گویی شناخزهان یهاش ، یا معمولاً دلالت« ترکیب»معنای رود، یا های  ه  کار شناسی هم ه اگر در قوشتتارگانِ موسیدی

ن ه در این متن ها مدصودِ قویس «هن یترکیب»اش ه  هاشت . اما ترجم شت ه توازیِ موستیدی ها زهان لحا قوعی  در هطنِ متنْ

ا جک  کلیّ ِ اثرِ هنری حاضتر استت . اما در اینیها ستاح ِ فرمالِ اثر است ؛ جای ارزهم« هن یترکیب»ضت ّی  دارد. چراک  

 عنوانِه  را syntaxجا در این هتهوون. های متأخرِناتستتُ از  یده ؛ یعنی پاستتاژهایارجاش می از موستتیدی آدورقو ه  یک جزء

 حال هر توازیِ زهان و موسیدی هم ارجاعَکی ه ه . عینِ گیرد تا درمی کار شناسی ه از زهان یاواژهوام

ده ، ه  ی متنِ فارسی امان قمیهای غلط در ترجم قموق  یتر کنم ولی ازسویمایل قیستتم این قوشتتار را بولاقی جاک ازآن

 کنم.می هسن هی دیگر چن  قموق  وارِذکرِ خلاص 

« خصیص »یا « ویژگی»ک  معنای واژه مشخصاً ی؛ درحال«غراه »آورده:  peculiarity  /Eigentümlichkeitی در ترجم  -

 اس .

. اس جه  ه  آن اضاف  ش هقیز هی «وظیف »ی ک  واژه، هل«ح »قش ه:  تنها حال ِ جم ِ واژه رعای ق  rightsی در ترجم  -

 «حدوق»ی صحی : / ترجم 

ه هرگرداق « گاهخاس »ههتر هود واژه ه  اصتلاً ، هلک  «هاریشت »تنها حال ِ مفردِ واژه رعای  قشت ه: ق  originی در ترجم  -

 شود.
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- the Convention عرف»ش ، ق  می ترجم « مرسوماین ]عناصرِ[ »هایس  ه  ها قظر ه  هافتار و همامتنِ واژه می»! 

رسمی  یافت ، ه   «هالذاتقائم»یا  «خودآئین»هاست  در زهانِ فارسی ها هرگردانِ ک  م ت autonomousی آشتنای واژه -

 ش ه! گوق  پیشِ خود، گرایی ن ه  خود را متصورش ه؛ معلوم قیس  مترجم چ  ترجم « خودگرا»

ترجم  ش ه، ک  از « گیرد؟می کجا قشأت از»ه  « ش ه؟ در کجا واق »جای هم ه  ?Wo ist es gelegenی پرسشیِ جمل  -

 .قبول هاش  قاهلِآی ؛ شای  البت  ها تسام  سیاقِ اقگلیسی هم چنین هرقمی

 ذیل: قظیرِ مواردِ یمترجم اس . موارد اعتناییِدقتی و هیاز هی إتر قاشدیگر هم وجود دارد ک  هیش مواردِ یاپاره

ی همان واژه substanceی هتهوون قائل اس ، لذا ههتر آن هود در ترجم  تتتِ  پنج سمفوقیِ جوهری هرای تمِ یورقو قدشآد -

 .«خمیرمای »را ه  کار هبریم تا « جوهر»آشنای 

- cantabile قاآگاهی  سرِ فارسی سهواً یا از در متنِ مترجمcantabiale ش ه، ک  قاشی از ع مِ آشناییِ مترجم ها عبارتِ  اقشا

 پارتیتورهای موسیدی اس .در رایج 

- demonic humor   تر یک خصل ِببعی هیشکاه ؛ شو متن می هرگرداق ه شت ه ک  از ج ی ِ «ببعیِ شتیطانشتو »ه 

 های مترجم ها ما هاش .تواق  از شوخیاش در این ترکیب، خودش میرفتاری اس  ک  آوردن

 نقدِ شرح و توضیحاتِ مترجم

تواق  می گوق ترجم  مسلط اس ، چ  از موسیدی دارد و ق  ه  ضواهطِ یک  ق  درک یاصلی این اس  ک  مترجم هرچن  پرسشِ

م دِ اینترق  و پاراگرافی؟ مترجمِ محترم ه  شتتتش دستتتتی از یک متنِدمِ یاترجمت کنت ؟ هتا  در این زمینت  ارائت  یتحلیل

ه   شتترح و تحلیل عنوانِهم کرده و ه ستترِ یستعی  چیزهای از ادوارد یپ یایی و صتت البت  استتفاده از متنجستتجوهای ویکی

ی موسیدیِ هتهوون عاجز اس ، اما ر فلسف مسائلِ اساسی د سعی  در فهمِ ک  متنِ خودِاست . ج اازاینداشتت  مخابب ارزاقی

ها آورد، و ه  قد ِ آن دعاهای قویستتن ه را خواهماجا صتترفاً چن  مورد از ق اریم. من در این یحال ما ه  آن مواضتت  کارهااین

 طل ِ ک  مَ  اول همین موردِ  م پرداخ . مثلِهفنّی هم خوا ه  مسائلِ یخواهم پرداخ . البت  ستوای این مواضت  و ادعاها گاه

 هود: ام خواه هحث

 یخیل هاگاتل اس . هرچن  قویسن ه این جمل  را مثلِ ۱۱هتهوون شاملِ فلان و ههمان و  متأخرِ در متن عنوان ش ه ک  آثارِ* 

 حال ما ه  قفسِ امر خواهیم پرداخ .هرداری کرده، اما هاایندیگر از متنِ سعی  گرت  از جملاتِ

ها ها را ه  دس ِ قاشر سپرده و ه  آنی هاگاتلِ اقتشاریافت  دارد ک  در زمانِ حیات، خودش آنهتهوون مجموعاً ست  مجموع 

 یکناره  ها را اق  و هتهوون آنآثارِ مهم هتهوون قنشست  هستن  ک  در هسترِ یقطعاتها تکهاگاتل یدی هی اپوس داده. شماره

های اپوس هاگاتلو دو تای دیگر ، اس  قطع ( ۱)مجموعاً  ۳۳های اپوس هاگاتلس  مجموع  یکی ن است . اما از هماقهاده
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هاگاتل، درواق  جم ِ قطعاتِ  ۱۱مترجم از  . منظورِقطع ( ۱)مجموعاً  ۱۲۱های اپوس قطعت (، و هتاگتاتل ۱۱)مجموعتاً  ۱۱۹

 ۱۰۱۳تا  ۱۰۱۲را در ستتالِ  ۱۱۹ی اپوس وع قطع  از مجم ۵جاستت  ک  هتهوون استت . قکت  این ۱۲۱و اپوس  ۱۱۹اپوس 

ی قطع  ۵موق  زق ، اما همانها ه  سرش میآن اقتشارِ قص ِ یهیس  سال هع  ه  دلایل قکرده. ح ودِ ها را منتشرقگاشت  و آن

( ۱هم )ش. یازدی کن ، و سراقجام یک قطع می اول اضاف  ها هسیار تفاوت داشتن ، ه  قطعاتِسبکی ها آن لحا ِدیگر ک  ه 

 ی قخس  ه  سبکِ متأخر هتهوون تعل  ق ارق ، هلک  ششتنها پنج قطع کن . ق می قطع  تصنیفهم هرای وصلِ این دو پنج

مترجمِ  سعی  و هم ه  ادواردکنن . این ایراد هم ه  هتهوون قمی سبکِ متأخری دیگر هم از قظرِ سبکی قماین گیِ تام از قطع 

 متن وارد اس .

از  ی جواقیک  کارهای دورهآناس ، حالماق ه کن  اثر قاتمام هاقی شتود شنوق ه حسمی ها هاعثاین»گوی : ویستن ه میق* 

ن ساختار آ تب گسس  هستن  و هارموقی و ه  ساز مشمولِآهنگ متأخرِ او این اس  ک  چون آثارِ تصورِ «هود. تمامی  هرخوردار

یی او ها آشنا اق ازد، پس این آثار از تمامی  هرخوردار قیستن ، ک  قشان از ع مِمی تعوی  را ه من ی پایانما از  همواره تصتورِ

 ر قگنج ، اما همیناین مسائل در این مجال قمی هتهوون دارد. توضی ِ ی موستیدیِدر فلستف  («totality) تمامی » مفهومِ

 رف  و خود حل از پس هین ، ک  هر جزء در جزءِحرک  می -در -رهموسیدی را هموا شمتأخر کنیم ک  هتهوون در آثارِمی اشتاره

(aufheben) تفاقاًا گرف . این امرْ قظر در موسیدیِ او در یمشخص گاهِی ایس مثاه توان ه را قمی یاشتود، و هیچ قدط می 

نالیت  در ت ی هگل را هراهر ها تمامی ِدر فلسف  «تمامی » ازقخست ْهم ،کن . آدورقو در کتابتر میبلبموستیدی را تمامی 

 داق .هتهوون میموسیدی 

 «هاش  ر فرمقاقونِ اهژکتیو حاکم همتوج  تفسیر های  »قویس : هینیم ک  قویستن ه ها تکی  ه  آدورقو میدر قستم ِ ستوم می* 

ق  اس . فرم ی اثر وای اهژکتیویت وآدورقو رویارمعناس . فرم در تحلیلِ هی« قاقونِ اهژکتیو حاکم هر فرم»مضتمون(.  ه  )قدل

این مسأل  در  .کن ؛ آدورقو فرم را در شکاف هازشناسی می اردقتعل  هم ساز تماماً ه  موقعی ِ سوهژکتیوِ اثر، یعنی آهنگحتی 

رم حاکم هر ف یر قاقوقکن . لذا اگمی هر پنج صفح  ه  آن اشاره میاقگینزد اس ، و آدورقو زهان تتتتِ  شتناسیی زیباییقظری 

رم ه  ماده در آدورقو، تدلیلِ ف« ی مادیِ فرمِ موسیداییقظری »در شتکافی از ستوهژکتیویت  و اُهژکتیویت  عیان است ؛. هاشت ، 

ألوفت م فنّی، ماتریال، و عناصتترِ . اهژکتیویت  صتترفاً ه  مستتائلِی شتتکافمثاه قیستت ، هلک  برحِ وضتتعی ِ آن استت  ه 

(conventionsت ) ها را ه  دس ِ هنرمن  سپرده. این عناصرِ مألوف هرخلافِ تصوراتِ قویسن ه، ک  سنّ  آنشود، ابلاق میی

ها و غریب از واژه و ی عجیباستت . استتتفاده ماق گاردرونق ارد. فرم در هر دوره از هتهوون استتاستتاً  یروی فرم رهطه  قلم

شایی ، ک  های  ها وِردهای جادوگران رمزگی فیثاغوریان ساخت آکوسماتاشبی ِ  یدیگر از متنِ قویسن ه چیزهم شان کنارِچی نِ

 و هازخواقی شود.

ک  اساس ، هلتنها ملودی و تنالیت ن : ق دقبالِ هیان چیزی قیست آثار متأخر هتهوون درواق  ه »قویس : ک  قویستن ه می ی* جای

 !«کلاسیک یعنی هارموقی موسیدیِ
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«( هارموقی»)و ق   «تنالیت »آدورقو ک   ه  این آساقی قیس . خودِ یپای  و اساس هرای موسیدیِ کلاسیک کار اولاً تعیین کردنِ

ولًا گذریم. ااما از این مسأل  می !هن یِ آن ماق هداق ، در مفصتلاستاستی در هستط و تکوینِ تاریخِ موستیدی می یرا پارادایم

س . یعنی قی شجز خود یچیز عناست ؟ ه  این معنا ک  موسیدی در پیِ هیانِمن  قبودنِ هنر هالأخ  موستیدی، ه  چ  مهیان

ی اول خودش را هیان اشتیا و هازقماییِ جهانِ خارج از خود قیست . همین. وگرق  موسیدی در درج  موستیدی هیانِ گریِهیان

توان این هیان کن ، و قمیگر اس ؛ یعنی مثلاً وصلِ دو آکوردِ قمایان ه  تُنیک اولاً خودش را هیان میکن . موسیدی خودهیانمی

نیم؛ مثلاً ک تفستتیر زهاقیو ق   موستتیداییگری را ک  این هیان هستتتیم تواقیم و مشتتروشرا ه  زهان فروکاستت ؛ هرچن  ما می

. («historicalتاریخی )»اس  و ثاقیاً (« internalدروقی )»گریِ موستیدی اولاً پس هیان«. کَ اقس»تواقیم ه  آن هگوییم می

وسیدی معنا و حتی قادرس  اس ، و می مترجم ک  موستیدی در پیِ هیانِ ملودی و هارموقی و تنالیت  قیس  هیهناهراین جمل 

 آورد.ها کنارِ هم داقشی ه  هار قمیهودنِ چن  کلم  و قطار کردنِ آن کن . صرفِ هل ها را هیان میاتفاقاً همین

  دی گاهِ خودِ کیشناختی اس . درحالک  ه  قاشنواییِ هتهوون هپردازد، اساساً روان یقویسن ه این اس  ک  هر پژوهش تصورِ* 

توان گذارد ک  در این مجال قمیرا پیش می« ضروری» یی امرمثاه هرای تحلیلِ عمی ِ قاشنواییِ هتهوون ه  یدورقو امکاقآ

  اس  ک  مسأل  را ه یهای درخشاقاز پژوهش یهتهوون قیز یک ی رومن رولان از قاشنواییِوراق ه ان پرداخ . هررسیِ داقش

 کاه .شناختی فروقمیروان یرهیافت

 «گذاردها را ه  حال خود میو آن کن هتهوون از ستتنتزِ اجزای موجود در اثرش پرهیز می»ک  قویستتن ه قوشتتت  : دیگر آن* 

ی ن هشود. قویسسردرد می شتود و خواقن ه دچارِتر میتر و عجیبتر گنگرویم هیشمی تر جلوقویستن ه هیش هرچ  در متنِ

هتهوون  تأخرِم استعلایی در آثارِ یقکرده، هلک  اساساً سنتز قظر اجزا صرفِ وق  از سنتزِمحترم های  توج  کن  ک  هتهوون هیچ

 شود.خود واگذار قمی ه  حالِدر هتهوون  یفنّی اس . چیزی ال مدا آن قیازمن ِ دارد، ک  توضی ِ وجود

 آخر سخنِ

 یقکرده، چراک  این کار قوع فنّی ارائ  یک خط هم تحلیلِ پاپ قوشت ، ه  موسیدیِاج رک   یآدورقو در هزاران صتفح  مطلب

 کردهایها رویها یک اثر از شتتوهرت را تواقیم ستتاع قاپذیر استت . ما میپاپ استتاستتاً تحلیل غرض استت . موستتیدیِ قدضِ

قامجو و  موستتیدیِ( در آن ستتخن هگوییم. اما در هراهرِ wahrheitsgehaltتحلیل کنیم و از محتوای حدید  ) یمشتتخصتت

 گشود. فرینتوان دهان ه  قواردررفت  از آن فدط میزه یهایتحلیل
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 ۹۹فروردین  ۴ ، رادیو زماق ،«هتهوون ه  توصیفِ آدورقو»فرازق ه، حمی .، 


