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 تاب را با عنوانكن يا ،ارتكشناس و مترجم آثار د ارتكنگم، دياتك جان. ميبپرداز
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تاب كسندة يارت، نوكشناس و مترجم آثار د ارتكنگم، دياتكاز جان  يوتاهك يفنخست معر
اجمـال بـه خواننـدگان     ز بـه يـ را ن A Descartes Dictionary يعنـ يسپس خود اثر . مياوريب

مقدمـه را بـه    ،يافضل عليمترجم اثر،  يبه شرح حال علم يا و سرانجام، با اشارهم يبشناسان
 .ميوبر ،ن اثريا يترجمة فارس ينقد و بررس يعنياصل مطلب،  به سراغو ببريم ان يپا

  
 تابكسندة ينو يمعرف 1.1

، اسـتاد  يسيارت به انگلكشناس معاصر و مترجم آثار د ارتك، د1943متولد  ،نگمياتكجان 
در  ،او يتـر كموضوع رسالة د. نگ انگلستان استيديفلسفه از دانشگاه ر بازنشستةممتاز و 
 انـد  عبارتنگم ياتك يپژوهش ياصل يها حوزه. بوده است» ارتكرنه د«سفورد، كدانشگاه آ

. يزندگ ين و معنايد فلسفة، فلسفة اخالق، و )ارتكژه ديو به(مدرن  دورةل ياز فلسفة اوا
گــر يان ديــه بــه او در مكــ يپژوهــ ارتكــنگم در حــوزة دياتكــآثــار  يهــا ژهيــو نشــاناز 
ـ كـ ه او متـرجم آثـار د  كن است يده ايبخش يگاه ممتازيشناسان جا ارتكد ن و يارت از الت

متـرجم بـه    يكنظر خاص  ن امر سبب شده تا با دقتيز هست و همين يسيانگل  فرانسه به
 ياهـ  ه در ادامه نمونهكارت بپردازد كنهفته در آثار د يها ياز دشوار يا ر پارهيشرح و تفس

 1.ميآور ينظر را م ن دقتيا
 
  تابك يمعرف 2.1
 يبه فارس دكارتفرهنگ فلسفة ه مترجم آن را با عنوان ك ،A Descartes Dictionaryتاب ك

در  Blackwellه انتشـارات  كاست  2لسوفانيف فرهنگ ةمجموعمجلدات از  يكيبرگردانده، 
انـت، هگـل،   ك، كارت، الكـ ماننـد د  يلسوفانينون دربارة فكخود تا 3مرجع يها تابكزمرة 

  4.رده استكن منتشر يتگنشتايو و ،دگريها
در نگارش آن به آثار خـود   ،ندك يم يادآورين فرهنگ يدر همان آغاز ا ينگمكاته ك چنان

. جسته اسـت  يارت و فلسفة او دوركرده و از پرداختن به آثار مربوط به دكارت بسنده كد
با استناد به آثار خـود  » ارتكر دكتف يخطوط اصل كردن دنبال«مدنظر او بوده  چه آن، درواقع
ح دارد يز بدان تصـر يسنده نيه خود نوك ن هدف، چنانين ايتأم يه براكروشن است . اوست

افته در يتر  ش مهميرا از منظر خو چه آنزده و  ينشگزدست به  ،)يترجمة فارس 2 فحةص(
 يها ياز برجستگ. ده استيز چشم پوشيها ن مدخل ياريفرهنگ گنجانده و از آوردن بس نيا
آن  به جهـت ن امر يه اكرد كارت اشاره كآثار د يسنده بر تماميد به احاطة نوين فرهنگ بايا
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ن و همـه بـه فرانسـه    يه هم به زبان التكدست  رهيچ يد مترجمية دينگم از زاوياتكه كاست 
توجـه   يكيات باركارت را از نظر گذرانده است و به نكهمة آثار د يباًقرتامل دارد، كتسلط 

  .گر دور مانده استيشناسان د ارتكاز د ياريد بسيه از دكرده ك
رو را  شيسندة فرهنگ پينو يها ينيب يكاز بار يا شدن مطلب، نمونه روشن يبرا ،نجايدر ا

گر يتو را برخالف ديوژكعبارت مشهور  Cogito ergo sum نگم در مدخلياتكجان . ميآور يم
 'I think, therefore I exist': صـورت  ه آن را در قالب زمان حال سـاده و بـه  كشناسان  ارتكد
به  'I am thinking, therefore I exist'صورت  و به يفهمند، در قالب زمان حال استمرار يم

ه بـه تفـاوت در   كـ بل ،سـت يساده در ترجمه ن ين تنها تفاوتياما ا. برگردانده است يسيانگل
 5.ارت داردكد يركتو در نظام فيوژكنگم از ياتكه كگردد  يبازم يريتفس

  تابك يها ياستكها و  يبرجستگ 1.2.1
 يشناسـ  ارتكـ ن فرهنگ را در حـوزة مطالعـات د  يا يها ياستكها و  يه برجستگك آن يبرا

ه بـه  كـ م يارت بسـنج كـ دربـارة د  يگـر يدست آن را با فرهنگ يمناسبت ن يم، بيابيبهتر در
ارت و كـ د يخيفرهنگ تـار ن اثر يا. ن فرهنگ منتشر شده استيپس از ا يفاصلة چندسال

 ،ارتكـ فرهنـگ د سـال پـس از    درست ده يعني ،2003 به ساله كنام دارد  يارتكفلسفة د
  6.منتشر شده است

  :دارد يمحسوس ين فرهنگ در چهار مورد برترينسبت به ا ارتكفرهنگ د
 اند؛ درآمده به نگارش يه همه از منظر واحدكها  مدخل يدست يك. 1
سـنده بـه ابعـاد    يه نشـان از احاطـة نو  كـ هـا   مدخل يليو تحل يتخصص يسطح باال. 2

 ارت دارد؛كر دكگوناگون تف
تـر و   يمراتـب غنـ   ارت بـه كـ استناد به آثار متعـدد د  به لحاظ فرهنگن يا يها مدخل. 3

 است؛ يارتكارت و فلسفة دكد يخيفرهنگ تار يها پربارتر از مدخل
و  ،داده يها و اعالم را در خود جا مدخل يآمده و تمام فرهنگان يه در پاك يا هينما. 4
 است؛ يا هيچون آن فاقد هرگونه نما ،دارد يبرتر يخيفرهنگ تارن لحاظ بر يبه ا

نگم نسبت بـه  ياتكارت در اثر كاز متون د گرفته صورت يها قول نقل يسيانگل ترجمة. 5
  .رسند يم به نظرتر  يتر و فلسف قيدق يخيفرهنگ تاردر ها  قول ترجمة نقل
 ارتكـ فرهنـگ فلسـفة د  ز در يـ ن ييهـا  ياسـت كن دو فرهنـگ، بـه   يان ايم يسةمقااما در 

  :ديها چشم پوش از آن يسادگ توان به يه نمكم يخور يبرم
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داده،  يمدخل را در خود جـا  400ش از يب يخيفرهنگ تار ؛ها تعداد مدخل بودن كم. 1
 مدخل وجود دارد؛ 143تنها ارت كفرهنگ ددر در حالي كه 

از منتقـدان و  (ارت كـ دورة د شمندان بزرگ هـم يبه اند يچ مدخلياختصاص ندادن ه. 2
ن يهـا بـه همـ    سوم مـدخل  يكم ك دست يخيفرهنگ تاره در ك يدر حال ،)روانيان و پيحام
 شمندان اختصاص دارد؛ياند

ـ  ياتـب فلسـف  كلسـوفان و م يبه ف يچ مدخلياختصاص ندادن ه. 3 از (ارت كـ ش از ديپ
انـد در   داشـته  يرياو تـأث  فلسـفة ه در ك) و معاصران ييانه و دورة نوزايم يها باستان و سده

ه به رابطه و نسبت كهست  يلسوفيو نام ف يتب فلسفكتر م مك يخيفرهنگ تاره در ك يحال
 نشده باشد؛ ارت پرداختهكد يركآن با نظام ف

ان بـا  يآشنا يه براك ييشناس در سرتاسر فرهنگ تا جا ارتكد يكطرة نگاه واحد يس. 4
گـر  يه او در دكـ خـورد   يمـ  به چشم يا تر مطلب تازه مكن فرهنگ ينگم، در اياتكگر آثار يد

لمـه  كجامع  يبه معنا يه فرهنگك ش از آنيالم، بك يكو در  ،ها نپرداخته باشد نه آآثارش ب
فرهنگ ه در ك يدر حال ،رده استكان يخود را دربارة هر مدخل ب ينگم آراياتك ييگو باشد،
انـد و   ردهكـ ن يگونـاگون آن را تـدو   يشـناس از منظرهـا   ارتكه پنج دك نينظر به ا يخيتار

 يمراتب بـاالتر  ت بهين فرهنگ نظارت داشته است، از جامعيهم بر ا يمستقل يراستاريسرو
 برخوردار است؛

ه در ك يدر حال 1650تا  1596از  يعنيارت كد يزندگان دورةفرهنگ به  كردن محدود. 5
رده كانه شروع يم يها ت برداشته شده و از دورة باستان و سدهين محدوديا يخيفرهنگ تار
 رد؛يگ يرا دربرم 1720و تا سال 

ارت و كـ باً مختصـر در حـوزة آثـار مربـوط بـه د     يو تقر ينشيار گزيبس يشناس تابك. 6
ار كرد، ضعف آن آشيگ يقرار م يخيفرهنگ تارسه با يدر مقا ين امر وقتيه اك يپژوه ارتكد
وجـود دارد بـا عنـوان     ياثر يارتكتب دكارت و مكشده دربارة د دربارة آثار نوشته. شود يم

Bibliographia Cartesiana: A Critical Guide to the Decartes' Litrature 1800-1960 
ن اثر يداده است و مجلد دوم ا يعنوان اثر را در خود جا 3500حدود ه ك G. Sebbaنوشتة 

در . شـود  يبعـد را شـامل مـ    بـه  1960 سال ازشده  نوشتهاست، آثار  آماده شدنه در حال ك
ده و آورده يگفته برگز شين اثر پيعنوان را از هم 700شامل حدود  يفهرست يخيفرهنگ تار

ه به خواننده كار راهگشا آمده است يمفصل و بس يا ز مقدمهين يشناس تابكاست و در آغاز 
فرهنـگ  اما در . رساند يم ياريتاب آمده كن يدر ا چه آنشتر از يهم ب باز يافتن منابعي يبرا
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تنهـا   ،وتاه و ناتمـام كار يبس يامده است، و فهرستين يانبه من اثر مهم ياز ا يچ ناميهارت كد
 .آمده است ،تابكعنوان  84دربردارندة 

 
  تابكمترجم  يمعرف 3.1

ران آمـده، متولـد   يـ مت و فلسـفة ا كمؤسسة ح يدر تارنما چه آنبر اساس  ،يمترجم فارس
ار مؤسسـة  يفلسفه از دانشگاه تهـران و در حـال حاضـر دانشـ     يتركل ديالتحص ، فارغ1336

الم كـ فلسـفه و  : از انـد  عبـارت  يافضل يتخصص يها حوزه. ران هستنديمت و فلسفة اكح
شان يه از اك ين اثريتر شناخته. يقيالم تطبك، فلسفه و )ارتكد يژهو به(فلسفة غرب ، ياسالم

ن ياز ا يه بخشكست ها اعتراضات و پاسخ فلسفه در دست است، ترجمه و شرح حوزةدر 
شان بـوده   يتركنامة د انيگر هم موضوع پايد يارشد و بخش يارشناسكنامة  انياثر موضوع پا

ـ ، استاد فلسفه و مترجم ياحمدر نظر احمد يه زكاست  بـه انجـام    ،يتأمالت در فلسفة اول
 .تاب سال شده استكزة يبرندة جا 1385منتشر و سال  1384 به سالن اثر يا .ستا دهيرس

  
 ارتكد فلسفةفرهنگ  يابيو ارز ،ينقد، بررس. 2

  يلكو ش يصور ينقد و بررس 1.2
 400در حدود ) نگوريگال(و جلد سخت  يرياست در قطع وز يتابك ارتكفرهنگ فلسفة د

. رده استكمنتشر  1390 به سالران آن را يا ةفلسفمت و كه انتشارات مؤسسة حك 7صفحه
و  است، يميو مشخصات ناشر، شامل صفحة تقداثر تاب بعد از صفحة عنوان و شناسنامة ك

  :آوريم يم ذيلرا در  ها آن يببه ترته كبخش است  9تاب دربردارندة ك يمتن اصل
 ؛مقدمة مترجم .1
 ؛ارتكو آثار د يگاهشمار زندگ. 2
 ؛]مؤلف يقدردان[سرآغاز . 3
 ؛تابكن يدربارة استفاده از ا يركتذ. 4
 ؛يعالئم اختصار. 5
 ؛ارتكو آثار د يزندگ: مقدمة مؤلف. 6
 ؛)A-Z( ارتكفرهنگ فلسفة د. 7
 ؛نامه كتاب. 8
 .8ها فهرست. 9
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. مينـ كجلد و مطالب مندرج در آن آغـاز   يطرح رو تاب ازك يبهتر است در نقد صور
اثـر   يسيگر عنوان انگليو طرف د يطرف آن عنوان فارس يكه ك يطرح جلد ترجمة فارس

اما  9.يراتييالبته با تغ ،يسياست از همان طرح جلد متن انگل يباً روگرفتيدرج شده است تقر
صـفحه بـا    ياسـت عنـوان بـاال    يسـ يه مربوط به عنـوان انگل كجلد سمت چپ  يدر رو
ه در عنـوان  كـ  Philosopher يسيانگل واژة يعنيشده است،  ينيچ حروف كوچك ياشتباه
صـورت جمـع    بـه  يصـفحة فارسـ   يمفرد آمـده، در عنـوان بـاال    يصفحة متن اصل يباال

Philosophers 10.درج شده است  
 نگهامياتكجان سندة اثر يتاب، نام نوك، در سرشناسة كتابدر صفحة مربوط به شناسنامة 

ـ جان صـورت   ن نام بهير موارد ايجلد و در سا يه روك يدرج شده در حال آمـده   نگمياتك
ل چند دسـتة  يرا ذ ها آن ،يرادات صوريا يمورد يبررس يجا به ،ميوشك يدر ادامه م. است

  :مينكر كتاب ذكرا از  ييها دام نمونهكهر  يم و براياوريب يلك
ماننـد   يمتعدد يسيمترجم محترم واژگان انگل: گانه در ترجمهيواژگان باستفاده از . 1

physiology ،mechanism ،idea، paragraph، type، systematic، model، mechanical، 
dramatic، chance، channel، organic  يهـا  برنگردانـده و همـان معـادل    يرا به فارسـ 

ن يـ ا يرسـد بـرا   يم به نظره ك يدر حال. درآورده است يالخط فارس را به رسم يسيانگل
در ترجمه  ها آنه بهتر بود از كوجود دارد  يجيا و رايگو كامالً يفارس يواژگان برابرها

 11.شد مياستفاده 
متـرجم محتـرم در ترجمـه هرگـز از     : غة مجهـول در ترجمـه  ياد از صياستفادة ز. 2

ه در نثـر  كـ  يشـتر مـوارد  يبـاً در ب ينداشته و تقرغة مجهول افعال دست نگه يص يريارگك به
) ر زمان و شخصييالبته گاه با تغ(غه يز به همان صيغة مجهول بوده او نيفعل به ص يسيانگل

رسد استفاده از فعل مجهول در نثـر   يم به نظره ك يدر حال. برگردانده است يبه فارسجمله 
. اب اسـت يـ  مكغة مجهول يفت صد بتوان گيشا يست و در متون ادب فارسيج نيرا يفارس
جملـه   23ه حدود كسطر،  20ترجمه، در  37در صفحة : ميآور يتاب مكرا از متن  يا نمونه

بـاً در هـر   يتوان گفـت تقر  يم. رده استكغة مجهول ترجمه يجمله را به ص 7ست، يشتر نيب
 .رفته است به كاربار فعل مجهول  2ش از يصفحه ب

متـرجم   :ر مشـابه يو تعـاب » يول... اگرچه «، »اما... هرچند «ر يرر از تعبكاستفادة م. 3
رسـد و   يم به نظرنادرست  يش فارسيرايه در وكر را ين تعابيمحترم در تمام طول ترجمه ا

بـه   تـوان  يمـ نمونه،  يبرا. رده استكاستفاده  12ميببر به كاررا  ها آناز  يكيبهتر است تنها 
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و صـفحات   56و  55و صـفحات   8و  7 يطرها، س20بند دوم، و صفحة  ي، ابتدا6صفحة 
 30؛ يفارس 56تا  55 صفحات نمونه، يبرا( ياست در موارد يگفتن .ردكمراجعه  80و  74
را  butر يتنها آورده، مترجم، تعب يدرست را به althoughر يتعب يسيسندة انگليه نوك) يسيانگل

 .افزوده است يخودش در ترجمه در نظر گرفته و داخل قالب به متن فارس
نمونه  يبرا: «» يومة فارسيگ يجا به "" يسيقول انگل رر از نشانة نقلكاستفادة م. 4

سطر چهارم مراجعه  7سطر نخست، و صفحة  6آغاز بند سوم، صفحة  5توان به صفحة  يم
 .تاب شده استكالخط  رسم ييباين امر سبب نازيه اكرد ك

: يسيانگليرغعبارات  ينيچ در حروف) يكتاليا(ده يخواب حروفردن از كاستفاده ن. 5
د يمتن هستند، با ير از زبان اصليه به غك يواژگان ينيچ درست حروف يوةشرسد  يم به نظر

ن يا. تر شود برجسته يبه زبان اصل ها آنسنده از آوردن يده باشد تا منظور نويبا حروف خواب
 .ت نشده استيرعا ها پانوشتو نه در  ينه در متن اصل) يموارد كجز در اند(امر 

وة يرسـد شـ   يمـ  نظـر  بـه  :ين و فارسياعم از التها  پانوشتن بودن تمام يچ راست. 6
م تـا هـم   ينـ كن مرتـب  يچـ  صورت چـپ  را به ها آنه كن آن است يالت پانوشتدرست در 
سره مغفول  يكتاب كن ين امر در اياما ا. برسند به نظرباتر يتر باشد و هم ز آسان خواندنشان
 .مانده است

در  يسـ يانگل ييب الفبـا يـ رسد اگر قرار است ترت يم نظر به: ها درج نادرست مدخل. 7
ن يچـ  صـورت چـپ   به يسيانگل به يبود نخست هر مدخل يرد، بهتر ميفرهنگ اصل قرار گ

ن در برابـر آن قـرار   يچـ  صـورت راسـت   آن بـه  يسطر فاصله معادل فارس يكآمد و با  يم
 يدر حال. شد ياستفاده م يسانيكقلم  يو فارس يسيمدخل انگل ينيچ گرفت و در حروف يم
ره درج شده ين و با قلم تيچ ، راستيسينخست مدخل به زبان انگل  رو،  شيپه در ترجمة ك

 .آمده است يآن در مقابلش داخل دو هالل و با قلم معمول يو معادل فارس
الخـط   چ رسـم يهـا هـ   تـاب كدر آوردن نام  :ها و آثار تابكدر درج نام  يناهماهنگ. 8
سـطر آخـر   (ومه قـرار گرفتـه   يدرون گ كتابنام  ييه در جاك ييتا جا ،اعمال نشده يواحد

، )نييصفحة پ، سطر دوم از پـا (آمده ) يكرانيا(ده يبا حروف خواب يي، در جا)صفحة الف
و ) 3، سطر 97صفحة (شده  ينيچ با همان قلم متن حروف يا چ نشانهيه يگر بيد ييدر جا

 بـه نظـر  . ده درج شـده اسـت  يره و با حروف خوابيبا قلم ت يتابكز نام ين ييسرانجام در جا
 .مياوريب) يكرانيا(ده يه نام آثار را همواره با حروف خوابكدرست آن است  يوةشرسد  يم

مترجم محترم  :صورت بند مستقل ومه و بهيها در داخل گ قول آوردن همة نقل. 9
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جداگانـه درآورده و   يصـورت بنـدها   بوده، به يه در متن اصلكرا  ييها قول نقل يتمام
ه كن باشد يها ا قول نقل دربارةدرست  يوةشرسد  يم به نظر. ومه قرار داده استيدرون گ

قـول   ان نقـل يـ م تا آغاز و پايومه قرار دهيرا درون گ بند يكمتر از كوتاه ك يها قول نقل
شتر از آن هسـتند  يو ب بند يكه به اندازة كتر  يطوالن يها قول ارة نقلاما درب. معلوم باشد

و بـا   يزتـر از مـتن اصـل   ير يم و آن را بـا قلمـ  ياوريـ جداگانـه ب  يا بندهاي بند درد يبا
ه در ترجمـة  ك يدر حال. مينكطرف مشخص و برجسته  يكا از ياز دو طرف  يتورفتگ

ومـه و بـا همـان قلـم مـتن      يجداگانه، درون گ يصورت بند ها به قول نقل همةش رو يپ
 .اند شده ينيچ حروف
ها و اصـطالحات و اعـالم و    ة مدخليبر نما ها فهرستاطالق نادرست عنوان . 10
لمـه  كج يرا يبه معنان بخش هست، فهرست يدر ا چه آنرسد  يم به نظر :نامه و منابع واژه

ها  شد و بخش مربوط به مدخل يانتخاب من بخش يا يبرا ها هينماست و بهتر بود عنوان ين
ـ يبه الت ينامه شامل فارس بخش مربوط به واژه. گرفت يل آن قرار ميه در ذيو نما ن ين و الت

 .آمدند يو بخش منابع هم جداگانه م يبه فارس
لمـات  ك اد ازياستفادة ز: خورد يم به چشمندرت در ترجمه  ه بهك يگريموارد د .11

الخط دوگانه  ؛ رسم14لماتك يا الخط غلط در نگارش پاره استفاده از رسم؛ 13يدار عرب نيتنو
ن يياز پـا ) ج( ةصـفح در  شنهاداتيپمانند  يسينو يفاحش در فارس يها ؛ غلط15در نگارش

و  يبه فارسـ  يخارجر ي؛ استفاده از تعب295در سطر نخست از صفحة  نوشتجات، و 5سطر 
 بودو بهتر  رسد ينم به نظرها، چندان مناسب  ها و واژه در فهرست مدخل يخارج به يفارس
 .شد گذاشته مي نيالتواژة  يخارج يجا به

 
  ييمحتوا ينقد و بررس 2.2
ن، يدر بخش آغاز. ميپرداز يترجمه م ييمحتوا ين قسمت در دو بخش به نقد و بررسيدر ا
در ادامه، و در بخش دوم   مقدمة مترجم؛م انداخت به عنوان ترجمه و يخواه يانتقاد ينگاه

ه كـ م ين امر بپردازيا يم و به بررسين اثر بنگريبه ا يفلسف يد مترجمية ديم از زاويوشك يم
 زبان يخوانندة فارس بهزبان  يسيسندة انگليبه متن و انتقال منظور نو يث وفاداريترجمه از ح
 يارت ترجمه را مورد بررسكفلسفة د يارچوب تخصصهدر چ ،بخشن يدر ا. چگونه است

 ينـ يمطلـب و در برابرگز  يو تخصصـ  يان فلسـف يـ م متـرجم در ب ينـ يم تـا بب يدهـ  يقرار مـ 
 .ق داشته استيارت تا چه اندازه توفكفلسفة د يها واژه دانش
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  نقد عنوان اثر و مقدمة مترجم 1.2.2
به عنوان ترجمه و  يانتقاد يم بهتر است نگاهيترجمه بپرداز يه به متن اصلك ش از آنيپ

تـه  كن نيـ م بـه ا يرا با عنوان ترجمه بسـنج  ياگر عنوان متن اصل. ميندازيمقدمة مترجم ب
عنـوان مـتن   . امـل نـدارد  ك يسازگار يه عنوان ترجمه با عنوان متن اصلكم يبر يم پي
بدان جهت بر سر عنوان  Aرة ك؛ حرف نA Descartes Dictionary: ن استيچن ياصل

ه بـا  كـ است  Blackwellانتشارات  لسوفانيف فرهنگمجموعه از  يكين فرهنگ يه اكآمده 
 :ن درج شـده اسـت  يتاب چنكش از عنوان يپ يجلد متن اصل يو معرفه در باال يلكعنوان 

THE BLACKWELL PHILOSOPHER DICTIONARIES SERIES . رسـد  يمـ  به نظـر 
ز يـ ترجمـه ن  يجلد فارس يدر رو يسيجلد انگل يموجود در رو يلكهمان عنوان  بهتر بود

ن يـ ه اكن مطلب يه در مقدمة مترجم به اك ا آني، 16شد يدرج م يباالتر از عنوان اثر، به فارس
اسـت اشـاره    Blackwellانتشـارات   لسـوفان يفرهنگ ف ةمجموع مجلدات از يكيفرهنگ 

اسـت و   يسـ يترجمـه، اعـم از عنـوان انگل    يده بـرا يه عنوان برگزك نيا يتة بعدكن. شد يم
: ن مضـمون باشـد  يـ به ا يه ترجمة عنوانكبل ،تابك يسيرسد نه ترجمة عنوان انگل يم  نظر  به

The Dictionary of Descartes' Philosophyاز كه راد گرفت ين ايتوان چن ين عنوان مي؛ بر ا
ارت باشد و با مراجعه به متن كن فرهنگ، فرهنگ فلسفة ديد ايآ ياصالً برنم يسيعنوان انگل

ها وجود دارد  نيو مانند ا جاذبه، روين، رنگ، گردش خون ها مانند مدخل ياريتاب هم بسك
رسـد   يم به نظر. رنديگ ينم يم، جايفهم يه امروزه مك به معنايي دكارته لزوماً در فلسفة ك

اتر يشد، گو يم ترجمه ارتكفرهنگ دصورت  به يرييتغ كبا اند يسياگر همان عنوان انگل
  .نمود يتاب سازگارتر مكبود و با متن  يم ينونكاز عنوان 

  :ميآور يرا م ها آن به ترتيبه كرسد  يم به نظر ياتكز نين» مقدمة مترجم«در خصوص 
از آثار  يوتاهكتاب، فهرست كسندة ينو يمترجم پس از معرف بهتر بودرسد  يم به نظر. 1

 .كند ياو را به خواننده معرف
را  هـا  اعتراضـات و پاسـخ  تـاب  كن صفحة مقدمه، ينخست پانوشتمترجم محترم در . 2

تنهـا   چراكـه رسـد؛   ينم به نظر يقيه اظهار نظر دقكند ك يم يمعرف» ارتكن اثر ديتر مفصل«
از اثـر را   يمـ يد نيه شـا كـ ارت است و بخش اعتراضات كن اثر از آن ديها در ا بخش پاسخ

 .ستيارت نكدهد، اثر د يل مكيتش
هـا و   تـاب تمـام واژه  كن يـ در ا«نگم ياتكـ  گويـد  مـي اضر مترجم محترم دربارة اثر ح. 3

ارت مربوط است، كد يو فلسف يعلم يها به آموزه ينحو ه بهكرا  يا ياصطالحات تخصص
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» تـاب كدربـارة   يركتذ«نگم در ياتكه خود ك يدر حال ،»است... رده ك يم و گردآوريتنظ ...
و بـه  » نمكـ ارت را دنبـال  كر دكتف يام خطوط اصل دهيوشك« ديگو يندارد و م يين ادعايچن

ار كگاه آش جاز و عدم شمول آنين ايا. ت آن اذعان دارديش و عدم جامعيبودن اثر خو  موجز
 17.ميم بسنجيردكبدان اشاره اين ش از يه پك يگرين فرهنگ را با فرهنگ ديه اكشود  يم

 يا فلسـفه توان  يم ين اثر را تا حديا« :گفته استتاب حاضر كمترجم محترم دربارة . 4
سـنده  يه نوكـ ن اسـت  يز ايشان نيل ايو دل ،»آورد به شمارز يفلسفة غرب ن حوزةدر  يقيتطب

سـه  ين مقايـ ه اكـ  نيـ نخست ا. »ندك يسه ميلسوفان غرب مقايگر فيارت را با دكد يگاه آرا«
 يا سهين مقايرسد چن ينم نظر بهه ك نيخورد و دوم ا يم چشم بهندرت در متن  م و بهكار يبس

 .آورد شمار به يقيبتوان مصداق فلسفة تطب يفرهنگ فلسف يكرا در 
 يرويـ پ يسـ يموارد از مـتن انگل  ي، در برخيبند در پاراگراف« اند گفتهمترجم محترم . 5

نـه   ييمعنا ياز بندها يرويعدم پن يم اينيب يه با مراجعه به متن ترجمه مك يدر حال ،»ردمكن
صـفحه رخ   يـك چنـد بـار در    يد بتوان گفت گـاه يشا ه بارها و بارها وكموارد  يدر برخ

 18.ل شده استين فرهنگ تبديا ترجمةدر  يمعمول يوةشه به ك ييدهد تا جا يم

  ترجمه ينقد و بررس 2.2.2
ل چنـد عنـوان   يـ م مطالب خـود را ذ يوشك ين، ميشيپ يها اق بخشيبه س ،زين بخش نيدر ا
  :مينك يبند دسته
ه كـ  يمترجم محترم در تمام مـوارد  :يدر متن اصل ييمعنا يبندها نكردن يترعا. 1

 درقـول، آن را   نقـل  بـودن  بلندا يوتاه كنظر از  ، قطع19وجود داشته يقول نقل يدر متن اصل
، افـزون بـر   يچنـد سـطر  وتاه ك يها قول ن امر در مورد نقليا. جداگانه آورده است يبند
ده يوشـ كسنده يه نوك يا وستهيتا مطلب پ به نوشته داده، سبب شده ييبايه صورت نازك نيا

نـد،  كانة آن بـه خواننـده منتقـل    يارت در مكاز متن د يو با آوردن شاهد بند يكاست در 
ترجمـه   141تا  135صفحات در  Ideaتوان به مدخل  ينمونه، م يبرا. شوددچار گسست 

را بـه   يسـ يانگل يسـندة نوبند  4ه مترجم محترم كانداخت  ينگاه يسيمتن انگل 80تا 77و 
 .رده استكل يبند تبد 20

: ميآور يدر ترجمه را م يدقت ين بياز ا ييها نمونه: واژگان يا ق پارهيترجمة نادق. 2
 فحةدر صـ  »تبيـين « بـه  exposition؛ ترجمة 5 فحةدر ص» ديجد«به  modernityترجمة 

 صفحة در »هندسي حقايق برهان« به demonstration of geometrical truths؛ ترجمة 20
؛ 28 صـفحة در  »كـردن از خـود خـارج   « به to utter و »يواقع« به genuine؛ ترجمة 20
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 ترجمة مـدخل  ؛»روش« به 62 صفحةدر  procedureو  37 صفحةدر  approachترجمة 
common notion ؛ ترجمة 69 فحةص در »همگاني اصل« بهtruth  فحةصـ  در »صـحت « بـه 

ش يمـاب ك هدر سرتاسر ترجم يدقت ين بي؛ ا228 فحةص در »عزّت« به honours؛ ترجمة 125
 20.خورد يم چشم به

ب يمتن آس يه به فهم فلسفكجمالت و عبارات   واژگان، يا ترجمة نادرست پاره. 3
و ترجمة  يسيانگلد شمارة صفحة يبا ق يسياز متن انگل ينمونه، جمالت يبرا :رسانده است

 :ميآور يترجمه م صفحةد شماره يرا با ق ها آن
1. This is something that Descartes maintained could not possibly be duplicated 
by a mere stimulus-response device, whether artificial machine or beast-machine 
(p. 16). 

دهـد، اعـم از    يها پاسخ مـ  كه فقط به محرك يارت، ابزاركد يدةعقه به كاست  يزين چيا
  .)28( ستيد آن ني، احتماالً قادر به تقليوانيا دستگاه حي] بشر[دستگاه مصنوع 

  : وتاه چند اشتباه در ترجمه رخ داده استكن جملة يدر ا
 معنـاي  بـه ، يد در جمـالت منفـ  يـ ن قيـ ه اك يدر حال »احتماالً«به  possiblyترجمة  .1

را  يسـ يجملة انگل ييبار معنا »احتماالً«آن به  ترجمةو  است »ابداً«و  »اصالً«و  »روي هيچ به«
  . ندك يد به خواننده منتقل نميه باك ارت را چنانكرده و نظر دكدگرگون 

هـا پاسـخ    كه فقط بـه محـر  ك يابزار«به  a mere stimulus-response deviceترجمة  .2
ارت را كـ و منظـور د  يسـ يسندة انگليعبارت نو ير است و معنايه تفسكنه ترجمه » دهد يم

ن يـ ماننـد ا  يريا تعـاب ي» پاسخ ساده  ــ  كدستگاه محر يك«بهتر بود به  ؛رده استكدگرگون 
  . شد يترجمه م

د آن را بـه  يـ با و ز نادرسـت اسـت  يـ ن» يوانيـ دستگاه ح«به  beast-machineترجمة  .3
 واژة يارتكـ د ه در نظـام كـ بل يوصـف  يبكير نه ترين تعبيچون ا ،برگرداند» نيماش  ـ   وانيح«

ن بـدن  يماشـ   ــ   نواين حياصوالً ا. گردد يه بر همة موجودات زنده اطالق مكاست  يواحد
در [«ه كـ م يخـوان  يسـطر آخـر مـ    195ه در صفحة ك چنان ،شود يخود انسان را هم شامل م

دسـتگاه  «ر يـ امـا از تعب . »ف شده استيتوص... ن يماش يبدن انسان غالباً نوع] ارتكد فلسفة
نظر  ن بهيد ايا شايگردد  يوانات اطالق مين اصطالح تنها بر حيه اكد يآ ين برميچن »يوانيح

رسـد، ترجمـة    يم نظر بهاصوالً . هم وجود دارد» يانسان يدستگاه«ه در طرف مقابل كبرسد 
 فحةصـ ( machineه خود مترجم در مـدخل  ك ارت به دستگاه غلط است چنانكن در ديماش
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از  يول ،رست استدهم نا ه بازكبرگردانده » يوانين حيماش«به ر را ين تعبيهم) ترجمه 196
  21.دينما يبهتر م» يوانيدستگاه ح«

2. Cogito ergo sum 'I am thinking, therefore I exist' (p. 34) 

  )63 فحةص(شم، پس هستم ياند يم

ـ   يسـ يبا دقت در ترجمـة انگل  نگم از زمـان حـال   ياتكـ ه كـ م يابيـ  ين، درمـ يعبـارت الت
ارت از زمان حال سـاده  كگر مترجمان ديخالف د ند و برك يدر ترجمه استفاده م ياستمرار

 يتـوجه  ياما مترجم محترم در زبان فارس. برد يبهره نم 'I think, therefore I exist' از يعني
ن يـ ه در اكـ  ييتـا جـا   ،گرداند يو عبارت را به همان زمان حال ساده برم نكردهته كن نيبه ا

نگم در جمـالت گونـاگون از   ياتك يسيمتن انگل 35و  34بار در دو صفحة   8د مدخل حدو
د يشـا . گرداند يه مترجم محترم همه را به حال ساده برمكبرد  يبهره م يزمان حال استمرار
تو توجه يوژكر ينگم در تفسياتكبه نظر  ياما وقت ،ديبنما يدنيپوش ن چشميدر نگاه نخست، ا

ن يـ د فهم درست ايلكتو يوژك ترجمةدر  ياستفاده از زمان حال استمراره كم يابي يم درمينك
  :مياورينگم بياتكرا از خود  يقول شدن مطلب، جا دارد نقل روشن يبرا 22.عبارت است

د در يبا كه شود يم روشنرش گذشت، كه ذك cogito ergo sumدر عبارت  ياوك با ژرف
نش دربـارة  يـ قيارت از كـ د بحثدر  كه cogito/je penseدرست واژگان  يسيترجمة انگل
 ي، زمان حال استمرار»شمياند يم«زمان حال سادة  يجا شوند، به يش ظاهر ميوجود خو

سـتا و  يا يتيواقعسازد  يمرا از وجودم مطمئن م چه آنرا يز. برد كار بهرا » شمياند يدارم م«
 يـت واقع ينا بلكهشد، ياند يم كه هستم يكس منه ك نيبر ا يمبن ،يستن من دربارة زمان يب

 وجـودم تـداوم دارد   ين سـرگرم يـ هستم و تا ا يشيدنانداالن سرگرم  ينهم من كه است
   :هكآورد  يم مود تأملارت بعدها در كه خود دك چنان. شود يم ينتضم

دارم  كـه  يزمـان ؟ تـا  يكـ ، اما تا است يقيني يامر ينا، دارموجود  من، هستم من’
 كـه  اسـت  تناقض’: ديگو يز مين اصولو در اصل هفتم از بخش نخست  23‘شمياند يم

 ‘، وجـود نـدارد  انديشـد  يمـ ه دارد كـ  يزمـان  همـان در شـد،  ياند يم چه آنم ينكفرض 
  24)77 - 76: 1392نگم، ياتك(

 'fallor ergo sum' ينـ يعبـارت الت  يه حتـ كـ نه چنـدان اصـرار دارد   ين زمينگم در اياتك
 يدر زمـان حـال اسـتمرار    مجهـول غة يتـو، بـه صـ   يوژكن مـدخل  يدر هم ،زين را نيآگوست

خـورم، پـس    يب مـ يـ دارم فر«[ .'I am being deceived, therefore I exist' :گردانـد  يبرمـ 
خـورم، پـس    يب مـ يـ فر«: مينگـر  يم ين عبارت در فارسيا ترجمةبه  يوقت يول 25]»هستم
  .مانده است ز از نگاه مترجم دورين نيه اكم ينيب ي، شوربختانه م»هستم
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3. Discourse on the Method 

 رسـالة «ارت را بـه  كـ د گفتـار در روش  تابكمترجم محترم در تمام ترجمه، عنوان 
 تنهـا  يه در مـتن اصـل  كـ  يدر حـال  ،گردانـد  يبرمـ  »گفتـار  رسـالة «ا يـ  »گفتار در روش

Discourse on the Method ر كبه تف يه نگاه تخصصك يسك يز برايته نكن نيا 26.آمده است
ارت دربـارة علـت   كـ به سـخن خـود د   ياما وقت ،ديبنما يدنيپوش د چشميندارد شا يارتكد
درست بـرخالف نظـر    ،ه مترجم محترمكم ينيب يم، مينك يتوجه م گفتار در روش يگذار نام
  :ن بارهيارت در اكاما سخن د. نامد يم »رساله«ش ين اثر را در تمام ترجمة خويارت، اكد

 يركا تـذ يمقدمه  به معنايه كام  نهاده گفتار در روشه كبل روشرساله در ن اثر را نه ينام ا
گفـتن   ه فقط سخنكبل ،ن روشيه قصد من نه آموزش اكاست تا نشان دهم  دربارة روش

شـتر مربـوط بـه    ين عنـوان ب يشود ا يح من روشن ميه از توضك چنان يعني. دربارة آن است
  .(AT I 349; CSMK 53)نظر  حوزةحوزة عمل است تا 

4. Idea (p. 77) 

  )135فحة ص(ـ مفهوم  دهيا

 يگذاريزتمان اصطالح و يا يبرا يگذار در معادل يسانيكة ين مدخل رويسنده در اينو
ن مـدخل  يـ ث ايـ ن حيـ ه از اك يا گونه به آن ندارد، به يكر اصطالحات نزديان آن با سايم

 يدسترسـ  يسـ يماند و اگـر بـه مـتن انگل    يم كامالً سردرگمه خواننده كترجمه شده  طوري
 تعبيـر  يـا  »تصور« تعبير يا »مفهوم« يرمترجم تعب وقتي يد،م نخواهد فهمنداشته باشد، سرانجا

ان يـ ص مين مدخل خواننده در تشخيدر ا. است يسيانگل واژةدام ك معادل آورد يرا م »ايده«
Idea ،concept ،conception،  وnotion د مترجم محترم يرسد با يم نظربه . ماند يسرگردان م

 idea يرا بـرا  »مفهـوم  ــ  ايـده «ه چـرا معـادل   كـ داد  يح ميتوض پانوشتدر همان آغاز در 
روشـن شـدن    يبـرا . داد يح مـ يده، مفهوم و تصور را توضـ يان ايده است و تفاوت ميبرگز

  .ميده يقرار م يل مورد بررسيتفص ن مدخل را بهيمطلب، ا
برگردانـده   »مفهوم ـ ايده«به  مينيب يه مك ن واژه را چناني، اideaمترجم محترم در مدخل 

 يبـرا ) ميمفاه(صورت جمع  را به »مفهوم«واژة  آغازين، سطر همان در كه يدر حال ،است
concept را  »مفهـوم «واژة  يگربـار دن صـفحه،  يان هميدر دو سطر مانده به پا. برد يم به كار

، 136 فحة، صـ 3از بنـد   2و سـطر   2از بنـد   5سـطر  در . بـرد  يمـ  به كار conception يبرا
گـر،  يدو بار د »مفهوم« واژة 3و  2 ي، سطرها3ن بند يدر هم. ديآ يم concept يبرا »مفهوم«

متـرجم   بـاره  يـك  بهن صفحه، يهم يانيپا بند در. رود يم به كار notionن بار در برابر يالبته ا
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در عنوان مدخل  چه آنخالف  و بر يحيتوضچ ي، بدون هكاز ال يقول نقل ترجمةمحترم در 
  .شود يرار مكت يگذار ن معادليگرداند و چند بار ا يبرم »تصور«را به  ideaآورده است، 

 idea يبرا »ايده«، به همان معادل 137بند از صفحة  2مترجم محترم دوباره در ادامه، در 
 يبرا »مفهوم«بار از معادل  6ن صفحه، حدود يسوم و چهارم از هم بند در يگردد، ول يبازم

در ادامـه  . بـرد  يبهره م »)يدها( مفهوم«ر ين صفحه از تعبيند و در سطر آخر اك يآن استفاده م
، 138برد و در سطر دوم از بند دوم صـفحة   يم بهره »مفهوم«ن سطر، فقط از معادل يتا چند
مدخل فقـط از   اين پايان تا مترجم ادامه، در. برد يم كار به conceptرا در برابر  »تصور«واژة 

  .برد يبهره م idea يبرا »مفهوم«معادل 
5. Also included in the same volume as the Meditations was a series of 
OBJECTIONS AND REPLIES, containing Descartes' answers to difficulties 
raised by various critics (p. 119). 

اعتراضـات و  از  يا مجموعـه  تـأمالت ه كته هم گنجانده شده است كن نيتاب، اكن يدر ا
انـد   ردهكـ ه منتقـدان مختلـف مطـرح    ك ياالتكارت را به اشكد يها ه پاسخكاست  ها پاسخ
  .)208 فحةص(دارد   دربر

ه كار در ترجمه كاشتباه آش يكيجا دو اشتباه عمده رخ داده است،  نيرسد در ا يم نظر به
  :شد ين صورت ترجمه ميد به ايبا

ه كـ شـد   يز شـامل مـ  يـ را ن ها اعتراضات و پاسخاز  يا مجموعـه  تأمالتن مجلد يهم«
  .»گرفت يم ارت به اعتراضات مطرح از جانب منتقدان گوناگون را دربركد يها پاسخ

 .ار ترجمه اسـت كمترجم محترم در  يزدگ است، شتاب يتر از اول ه مهمك يگرياشتباه د
 كاست با اندها  اعتراضات و پاسخو مترجم  دكارتنظران فلسفة  ه خود از صاحبكشان يا

 جملـة ه كـ شد  يگمان متوجه م يخواندن آن ب بار يكن جمله و يدر ترجمة خود از ا يدقت
  .است نادرستامالً ك ها اعتراضات و پاسخو  تأمالت كتاباو دربارة  يفارس

  
  گيري نتيجه. 3

 يه هم به ارتقـا كاست  يا دهير امر پسندياخ يها در دهه يمتون فلسف ترجمةرواج و رونق 
رسـاند و   يمـ  ياريختگان يان فرهيو در م يدر جامعة دانشگاه ير فلسفكسطح فلسفه و تف

 ين حـوزه از معـارف بشـر   يـ در ا يزبان فارسـ  يها ييها و توانا تيهم سبب باالرفتن قابل
دن به يرس يد برايه باكاست  يه ترجمه هنركن است ياد برد، ايد از ينبا چه آناما . گردد يم

در  يياز توانـا  يبا هر سـطح  كسي هره كست ين گونه اينها برد و  رد و رنجكها  وششكآن 
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 يمترجمان زبردست متون فلسف. ازدي يتسلط بر زبان مبدأ و مقصد، دست به ترجمة هر متن
سـال بـا    ساليان همشناسند،  يار خود را مك يتخصصه هم حوزة كهستند  ياستادان ذوفنون

تـوان مرحـوم    ين بزرگـان را مـ  يـ ا نمونـة . انـد  داشـته  يزبان مبدأ و زبان مقصد انس و اُلفت
ه كـ دانسـت  ... و  يري، منوچهر بزرگمهر، محسن جهـانگ يمهدو ييحي، يفروغ يمحمدعل
 ان سـال يه پس از سـال كبل ،پرشمار و پرشمارگان نبوده است يها ترجمه ها آن ياصلدغدغة 

، بـه ضـرورت بازگردانـدن    غـرب از فالسفة  يلسوفيبا ف يعلم يق، و زندگيس و تحقيتدر
نظر فراوان به  اند و با صرف وقت و دقت برده يپ يبه زبان فارس يل از متون فلسفياص يمتن

 فلسـفة چ اهـل  يه هـ كـ شـده اسـت    يارشان همان آثاركاند و حاصل  ار همت گماشتهكآن 
  .رديسرمشق نگ ها آنند و از كرجوع ن ها آنبه ه كست ين يزبان يفارس

د ين بزرگان نرسد، نبايبه اندازة ا يسكه تا ك نيست بر اين يهيگذشت توج چه آناما 
ن بازار را گرم و پررونق يم ايتوان يد تا ميه باكنهد، بل يفلسف متونترجمة  يگام در واد

رواج و رونـق سـنت   سـته اسـت   يبا يفلسـف  متـون نـار ترجمـة   كدر  چـه  آناما  .ميساز
سـطح   يار هم به ارتقـا كن يا. شده است ارباز روانةه كاست  ييها بر ترجمه يسينقدنو

سهل و ممتنع ترجمـه   يرساند و هم مانع ورود نااهالن به واد يم ياريق يترجمه و تحق
ن مهـم  يـ بـه ا  يو مطالعات فرهنگـ  يه پژوهشگاه علوم انسانكوست يكو چه ن. شود يم

هرچـه   هـا  آنة نگاه ين پژوهشگاه و زاوياران اكه حلقة همكو باشد ده است يازيدست 
موجـود در جامعـة    يهـا  نگـاه  همـة شـده و   تر شود تا همة متون ترجمه بازتر و گشوده

  .ابنديان بروز و ظهور بكام يدانشگاه
داند و همواره از آثـار   يم يتر افضلكد يسندة مقاله خود را دانشجويه نوك نيا يانيسخن پا

 يرو از موضـع نقـد و بررسـ    يشپنگارندة مقالة  چه آن. برد يبرده و م يفراوان يها بهره شانيا
 يزحمت فراوان و ستودن انگاشتن يدهناد به معناي يرو يچه آورده، به ارتكفرهنگ فلسفة د

گمـان در   يان شود بيز بيار نكه اگر قرار بود محاسن ك ،ستيش نيار خوكمترجم محترم در 
بـه جوانـب گونـاگون     متـرجم اد برد، احاطة يد از ينبا چه آن. شد يسر نمين چند صفحه ميا

ه به خواننده در فهم كن اثر است يشان در ايا يار راهگشايبسهاي  پانوشتو  دكارتفلسفة 
ارت بـه  كـ د يشان در افزودن گاهشـمار زنـدگ  يد از حسن انتخاب ايبا. رساند يم ياريمتن 
ار ية بسـ يـ ة نمايـ شـان در ته يو زحمت فراوان ا يزدن مثالنظر  رد و به دقتكاد يتاب كآغاز 

ن يا يايز از مزايان اثر نيشده در پا درج ةنام واژه. ردكز اشاره يتاب نكان يارگشا و الزم در پاك
  .د استيار مفيارت بسكد حوزةمتخصصان  يان و حتيدانشجو يه براكترجمه است 
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  نوشت يپ
 

ه بـه  كـ تاب در دسـت اسـت   كدر قالب مقاله و  يمتعدد يشناس بزرگ آثار فلسف ارتكن دياز ا .1
  :مينك ياشاره م يشناس دكارتدر حوزة  ها آنن يتر مهم

به  ينكو  كاستوثاف و مردا به همراهارت كد يآثار فلسف يجلد ش دورة سهيرايترجمه و و
رود  يشمار مـ   به يسيارت در زبان انگلكدن ترجمة آثار ين و پراستنادتريتر ه تازهك يسيزبان انگل

ـ  هـا  آناز  CSM I & II & CSMK يو با حروف اختصار مشخصـات   ذيـل ننـد و در  ك ياد مـ ي
 :بينيد مين اثر را يا يشناخت تابك

CSM The Philosophical Writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. Stoothoff & 
D. Murdoch. 2 vols. 

CSMK The Philosophical Writings of Descartes, volume III, The Correspondence, 
trans. J. Cottingham, R. Stoothoff & D. Murdoch, A. Kenny. 

 )1984( انيگرا عقلـ 
 )1986( دكارتـ 

Cambridge Companion to Descartes (1992) (edited by Cottingham). 

 ينـون كآن موضـوع مقالـة    يترجمة فارسـ  ينقد و بررسه ك يتابك) 1993(دكارت فرهنگ 
ـ م آورد، از ايه در ادامة مقاله خواهك يلين اثر را به دالياست؛ ما ا فرهنـگ فلسـفة   ن پـس، نـه   ي

آن مدنظر باشد، همان  يه ترجمة فارسك يالبته در موارد. مينام يمارت كفرهنگ ده كبل ارتكد
 .م برديخواه كار بهرا  يعنوان مترجم فارس

 )1997( دكارتذهن  فلسفة ـ
 )راستاريمقاالت؛ و ةمجموع) (1998( ارتكدـ 
 )سندهيمقاالت، نو ةمجموع) (2008( يدكارتتأمالت  ـ 

2. THE BLACKWELL PHILOSOPHER DICTIONARIES SERIES 

3. BLACKWELL Reference 

  :مياورين اثر را بيا يشناخت تابكز مشخصات يش از هر چيسته است پيبا .4
Cottingham, John (1993), A Descartes dictionary , (The Blackwell philosopher 

dictionaries). 

ن بـدون  يصـفحة آغـاز   6تـاب و  ك يصفحه متن اصل 187شامل ( يا صفحه193تاب كن يا
بر اساس متن ) يصفحة خال 2پا، فهرست، سرآغاز و يشماره شامل صفحات عنوان، اطالعات ف

  :از اند عبارت بيبه ترته كداست، شامل هفت بخش است ياز فهرست آن پ هك چنان يسيانگل
  راستار؛ياز و يگزار وتاه شامل سپاسكار يبس يا باچهيد. 1
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  تاب؛كاستفاده از  دربارة يادداشتي. 2
  اختصارات؛. 3
  ارت؛كو آثار د يدربارة زندگ يمقدمة نسبتاً مفصل. 4
   ؛Zتا  Aاز حرف  ييالفبا بيبه ترتها  مدخل. 5
متــون و ) 1(: ن آثــار در چهــار بخــشيتــر شــامل مهــم ينشــيار گزيبســ يشناســ تــابك. 6

آثار  )3(ستم؛ يش از سدة بيسندگان پيآثار نو يها راستيمتون و و) 2(ارت؛ كآثار د يها راستيو
 گر آثار؛يتر و د يمطالعات تخصص) 4(ارت؛ كمربوط به د يها و مجموعه يعموم
و اصـطالحات  ) انـد  ه با حروف بـزرگ مشـخص شـده   ك(ها  مدخلها شامل تمام  هينما. 7

 .و اعالم يتخصص
ل يه در ادامه با تفصـ كهم دور مانده است  يد مترجم فارسيو مهم از د يديلكتة كن نيمتأسفانه ا .5

  .ميپرداز يبدان م يشتريب
  :است ذيلشرح  ن اثر بهيا يشناس تابكمشخصات  .6

Historical Dictionary of Descartes and Cartesian Philosophy, (2003) by Roger 
Ariew, Dennis Des Chene, Douglas M. Jesseph, Tad M. Schmaltz & Theo Verbeek 
(Historical Dictionaries of Religions, Philosophers, & Movements; NO. 46 Edited by Jon 
Woronoff), The Scarecrow Press, Inc. 

 يزنـدگ  گاهشـمار مترجم شامل مقدمه و  يها صفحه افزوده 10ترجمه؛  يصفحه متن اصل 385 .7
ن شامل صفحات عنوان و يصفحة آغاز 5شده؛ و حدود  يگذار ه با حروف الفبا شمارهكارت كد

 .ه فاقد شمارة صفحات استكم و فهرست يتاب و تقدك  شناسنامة
بـه   يفارسـ : هـا  ، فهرسـت مـدخل  يبـه فارسـ   يخارج: ها فهرست مدخل: يبخش فرع 6 شامل  .8

به  يخارج: ها و اصطالحات ، فهرست واژه)خاص يها فهرست موضوعات و نام(ه ي، نمايخارج
 يبه خارج يفارس: ها و اصطالحات و سرانجام، فهرست واژه يفارس

ـ ه زكـ  يدو سـطر نمونه، در  يبرا ــ تاب همك ييآرا ن شباهت را در صفحهيالبته هم .9  نير عنـاو ي
 يريالگوگ يسيباً از چاپ انگليه تقركم ينيب يــ م وجود دارد ييهر بخش و هر مدخل الفبا ياصل

  .شده است
  :ن استيچن يسيصفحة متن انگل يعنوان باال .10

THE BLACKWELL PHILOSOPHER DICTIONARIES 

  :ن صورت آمده استيبه ا يه در چاپ فارسك يدر حال
THE BLACKWELL PHILOSOPHERS DICTIONARIES 
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، يارشناسـ ك ا تني يردشناسك تن: از اند عبارت بيبه ترتن واژگان، يا يبرا يشنهاديپ يها معادل .11
ـ  ينيوار، الگـو، ماشـ   ا منظومهيمند  ، سامانينيچ ، حروفييا مفهوم، بند معنايار، تصور كسازو ا ي
  .وار اندامو ر، ي، فرصت، مسيشيوار، نما نيماش

ـ دانند و در ا ين دو را با هم غلط نمينظران آوردن ا از صاحب يه معدودكاست  يالبته گفتن .12 ن ي
ـ . آورنـد  يد نظر خود مييز در تأيــ ن شتر منظوميب ــ هنكرا از متون  ييها خصوص، نمونه  يول

  .مياروين دو را با هم نيز بهتر است اين معدود افراد نيبه نظر هم يحت
امالً و غالبـاً  كـ امالً، كلمة ظاهراً، عمالً، ك 5ست، يشتر نيسطر ب 6ه ك، 85در بند نخست صفحة  .13

 .آمده است
 .3، سطر 100در صفحة  »المعارف دايرة«و  5، سطر 42در صفحة  »علي تكافؤ اصل«مانند  .14
 .73در سطر دوم از بند آخر صفحة  »اشياء«و  »اشيا« يها مانند واژه .15
  .آمده است يسياز سمت چپ و به انگلگر جلد يد يرو در  ،يه در چاپ فارسك چنان .16
 . 1.2.1د به بخش يبنگر .17
 .ن مقالهياز هم 1، شمارة 2.2.2 ، و بخش9، شمارة 13 صفحةد به يبنگر .18
ه متـرجم  كـ ارت آورده اسـت  كرا از د يها، مطالب باً در همة مدخليسنده تقريه نوكاست  يگفتن .19

ه گاه در ك ييدرآورده است تا جا يبند مستقلصورت  رده و بهكجدا  يرا از متن اصل ها آنهمة 
 149و  93 صـفحات تـوان بـه    ينمونه، م يبرا. ميبند هست 5ا ي 4شاهد  يسطر 20صفحه  يك

  .ردكترجمه مراجعه 
تجـدد،  : ردكـ شنهاد يتوان پ يها را م ن معادليور در متن، اكب مذيهمان ترت بهن واژگان يا يبرا .20

ـ رد ك يردن و برزبان آوردن، روك ادال، ي، اصيق هندسيشرح، اثبات حقا ـ ار كـ  افـت، راه ي ا رهي ا ي
  .نيقت، و سرانجام القاب و عناويا حقيه، صدق يرو

پاسخ ساده چه   ـ  كدستگاه محر يكارت معتقد بود كه دكاست  يزيچن يا«: يشنهاديترجمة پ .21
  .»نديآ يدش برنمياز عهدة تقل يرو چيه ، بهها نيماش  ـ  وانيحچه  يمصنوع يها نيماش

 .»شم پس وجود دارمياند يدارم م«: يشنهاديترجمة پ .22
23. AT VII 27; CSM II 18 

ـ  يرو به فارس شيمقالة پ ةنگارندرا  نگمياتك اثرارت كدتاب كاست  يگفتن .24  يبرگردانده و نشر ن
 .رده استكمنتشر 

 .مقاله نگارندةافزودة  .25
ه در مـتن  كـ  نيتوجه به ا يگذارد و گاه ب يدرون قالب مرا  رسالهالبته مترجم محترم، گاه عنوان  .26

 .آورد يست، بدون قالب مين يزين چيچن ياصل
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