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  چكيده
گرايـي   دورة نوزايي و عقل تاريخ فلسفة راتلج:اين نوشته ترجمة فارسي جلد چهارم  در

هاي زمـاني و برخـي    دوره دهندة يم. عنوان جلد چهارم نشانكن ميبررسي  را قرن هفدهم
بـا   يالديمـ  1993 سـال در . ايـن اثـر   شـوند  مي يبررسدر اين جلد فيلسوفاني است كه 

در ويراستاري جي. اچ. آر. پاركينسون ازسوي انتشارات راتلج چاپ شد و در ايران نيـز  
ي كـار  هـم با ترجمة سيدمصـطفي شـهرآييني و ويـرايش حسـن فتحـي بـا        1392سال 

 در اين مقاله اپ رسيد.چ   به انتشارات حكمت و مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
و  بنگـريم ت محتـوا  يـ صـوري و كيف  ةارسـي اثـر از دو زاويـ   ايـم بـه ترجمـة ف    كوشيده

نسبي دست يابيم. نتيجة اجمالي اين بررسـي حـاكي از ايـن     يدرخصوص آن به قضاوت
جهـات   مفيـد بـراي خواننـدة ايرانـي اسـت.      و ،فهـم، معتبـر   قابلاي  است كه اثر ترجمه

ن و شـهرت،  نسر تفكردن نه از  مانند ترجمه ،اند دخيل در پديدآمدن اين وضع گوناگوني
هـاي مناسـب بـراي     گذاري هاي روان و محكم، معادل پردازي رتداري، عبا ت و امانتقد

دركنار ايـن   ،تخصص متناسب مترجم و ويراستار با موضوع. البته و ،فلسفي اصطالحات
اگر اند و  سهوهايي كه ناخواسته را منكر شد. ي نادرتوان وجود برخي سهوها نكات، نمي
ازبابت رفع برخـي از ايـن سـهوها در چـاپ      فقطاي داشته باشد، شايد  فايدهاين نوشته 

  بعدي ترجمه باشد.
، مـتن اصـلي،   قـرن هفـدهم   يـي گرا عقـل  و نوزايي دورة: راتلج فلسفة يختار ها: كليدواژه

  ترجمة فارسي.
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  مهمقد .1
 سال دراثري است كه  گرايي قرن هفدهم دورة نوزايي و عقل :تاريخ فلسفة راتلججلد چهارم 

چاپ رسيده  به يرانا ةحكمت و فلسف يپژوهش ةمؤسسو  انتشارات حكمتي كار همبا  1392
بـه انجـام    ة فارسي را سيدمصطفي شهرآييني و ويرايش آن را نيـز حسـن فتحـي   است. ترجم

تاريخ فلسفة راتلـج: از آغـاز تـا    برده در ترجمة جلد نخست  دو شخص نام . هراست رسانده
برده چاپ شده است؛ البتـه در جلـد    اند و اثر توسط همان دو ناشر نام نيز دخيل بوده افالطون

  .است نخست، مترجم حسن فتحي و ويراستار سيدمصطفي شهرآييني
جا اندكي درخصوص چگونگي بررسي خويش سـخني   پسنديده خواهد بود كه در اين

ي نظـر  يبه بررسي صوري و محتوا تر مقاله يم. قبل از هرچيز گفتني است كه حجم بيشيگو
 گرايي قرن هفدهم دورة نوزايي و عقل :غربتاريخ فلسفة كوشيم جلد چهارم  دارد. ابتدا مي

. مترجم و ويراسـتار نيـز در كارنامـة علمـي خـود انتشـار مقـاالت و        يمكنمعرفي اجماالً  را
 داز دو زاويه خواهـ . كار بررسي ترجمه كرد يمخواه هاشاري را دارند كه به برخي يها كتاب
  ت محتوا.ييفك يبررس .2 ؛يصوربررسي  .1: بود

هـا،   هاي اثر، تنظيم نمايه در بررسي صوري به مواردي مانند عنوان كتاب، ترتيب قسمت
ايم. در بررسي چگـونگي محتـوا بـه مـواردي      ها نظر كرده و وجود افتادگي ،هاي چاپي غلط

بودن  هاي التين و رسا ها، ترجمة عبارت كتابنامه، ترجمة نام  مانند ترجمة قسمت اصطالح
نظر نگارنده، ترجمة آثار فكري  . بهايم پرداخته ها و جمله ،ها ها، عبارت يا صحت ترجمة واژه

نوشتة نويسـندگان متعـددي    تاريخ فلسفة راتلجگانة  چون مجلدات ده ويژه هم هكه ب ،فلسفي
روي دغدغة علمي بدين كار  ازبلكه  ،، كار دشواري است و اگر مترجمي نه از سر تفنناست

دست يازد، ارج و اجر او را بايد محفوظ شمرد. البته اجر چنين كاري در جامعة مـا اغلـب   
كارهـاي  در شرايطي كـه  شايد چندان درخور زحمتي نيست كه مترجم بدان تن داده است. 

ه خـود ايـن   بسا، بهتـر آن اسـت كـ    چه؛ داشتزيادي ، نبايد انتظار اصيل فكري زياد نيست
  فكري را غنيمت شماريم.يت فعال

هـم   نـد نظر نگارنده مطالعـة آثـاري كـه از اصـالت و اعتبـار برخوردار      ، بههمه بااين
امتيازهـاي  دركنار بيان  ،ها نكته برخياميدواريم ذكر  .است سزاوار بررسي  آموزنده و هم

زحمت ايشـان شايسـتة   كه شود مترجم و ويراستار، گواه اين امر تلقي  كار مالحظه قابل
را   آنيابنـد  ايـن نوشـته   در چه نكتة درخـوري   داشت و بررسي بوده است؛ چنان گرامي

  دهند. مدنظر قرار
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  تاريخ فلسفة راتلجكوتاه جلد چهار  يمعرف .2
 ،طوركـه از نـامش پيداسـت    همان)، Routledge History of Philosophy( تاريخ فلسفة راتلج

هـاي فكـري و فرهنگـي     اي در زمينـه  انتشاراتي پرآوازه است كه آثـار برجسـته    منسوب به
 جلـدي انتشـار يافتـه    اي ده در مجموعـه  فلسفه يختارد. اين كن معناي عام كلمه عرضه مي به

ند از جـي. اچ.  ا اند كه عبارت و دو سرويراستار در سامان اين مجموعه اهتمام ورزيدهاست 
بر اين  عالوه ،البته .)S. G. Shankerو اس. جي. شنكر () G. H. R. Parkinsonآر. پاركينسون (

انـة  گ   نفره و دونفره به ويراست جلدي از مجلدات ده تكصورت  بهمتخصصاني دو تن، گاه 
  .اند ودهاين اثر موظف ب

ــارم   ــد چه ــج جل ــفة راتل ــاريخ فلس ــل : ت ــوزايي و عق ــدهم گ    دورة ن ــرن هف ــي ق    راي
)The Renaissance and Seventeenth-Century Rationalism( آيـد   طوركه از نامش برمي همان

ي قرن هفدهم يگرا هاي فكري فلسفي يا فيلسوفاني در محدودة دورة نوزايي و عقل به جريان
رسيده چاپ  ) بهRoutledge( راتلجازسوي انتشارات  1993بار در سال  نخستينپردازد. اثر   مي

 لسرويراستاران كـ  ءجزتاريخ فلسفه كسي است كه نام او . ويراستار ويژة جلد چهارم است
جـي. اچ. آر. پاركينسـون. ويراسـتاري جلـد چهـار       :جلدي هم ذكر شده است مجموعة ده

زمينة موضوع و بخشي از برهـة زمـاني اثـر بـوده      در اوص صتخ دليل هپاركينسون ب دست به
  .مدعااين  بر است يگواه واقلم خود  بهو نگارش فصل هشتم از همين مجموعه است 

كند كـه امـروزه    هاي موردبحث اقتضا مي اساساً گستردگي و تعدد آثار در هريك از زمينه
دليـل   بـه ي يآثار تاريخ فلسفه به قلم چندين تن از اهل فن نگاشته شوند. شايد چنـين كارهـا  

ه سوي دست و نگاه يك ها نگارش يك هاي متفاوت و رويكردهاي گوناگون نويسندگان آن قلم
  توان ترديد كرد. ها نمي بودن آن جديداغلب در دقيق و تخصصي و  اماباشند، داشته ن

فلسـفة   تاريخهاي جلد چهار  فصلدهد كه  اندركاران امر نشان مي گذاري دست سياست
به اهميت هر جريان فلسفي يا فيلسوف،  بستهو نشده است تدوين صورت مكانيكي  به راتلج

. گاهي هم دو فيلسـوف بـا هـم در يـك فصـل      يافته استيك يا دو فصل بدان اختصاص 
اما به  ،كه درخصوص فرانسيس بيكن يك فصل (چهارم) وجود دارد چنان ؛اند دهشگزارش 

دو فصـل  ) هشـتم و نهـم  ( ) و اسـپينوزا پـنجم و ششـم  ( مانند دكـارت  برخي از فيلسوفان
  مشتمل است بر گاسندي و هابز.نيز اختصاص يافته است. فصل هفتم 

كـه در   آمـده اسـت   اثر، فهرست نويسندگاني يمقدمات صفحاتاز  ،x-xi ةطي دو صفح
هاي كاري و فلسفي  شده درخصوص فعاليت اند. نكات بيان ها مشاركت داشته نگارش فصل
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ي اسـت كـه مشـاركت    يهـا  هـا و زمينـه   تخصص آنان در حوزه دهندة گان نشانداين نويسن
بر اثر  اوجديت و اشراف  دهندة كه خود نشانقلم پاركينسون  بهكتاب  اگر از مقدمة اند. داشته
ـ  »نامـه اصـطالح «و يك قسمت  فصل بگذريم، جمعاً با يازدهاست  يم. سـه فصـل   يـ رو هروب

ادبـي  و  ،فرهنگـي  ،نخست به وجوهي از فلسـفة نـوزايي يـا دورة تجديـد حيـات فكـري      
)Renaissance( د.نپرداز دوره مياين  در وضع علم و رياضيات  بهو  در داخل و خارج ايتاليا 

در  تعييا انديشة اصالت موق )occasionalism( ييگرا تيموقعفصل دهم كه به مكتب  غير از
هاي  ترتيب به توصيف و تبيين انديشه به ها فصلساير ، اختصاص داردنگاه مالبرانش و غيره 

ـ نيتس اختصاص دار و سرانجام اليب ،فرانسيس بيكن، دكارت، گاسندي و هابز، اسپينوزا د. ن
هر فصل فهرست مفصلي از آثار خود فيلسوفان و آثار مربوط به آنان را شامل است و براي 

  مراجعة اهل فن بسي سودمند است.
هـار  جلـد چ در جملـه  ازو  تاريخ فلسفة راتلـج جلدي  دو قسمت مفيد در مجموعة ده

كـه پـس از معرفـي اجمـالي      )chronology( »يشـمار  گـاه « بخـش  الف): عبارت است از
دينـي،  و  سياسي .1هاي گوناگون  و فهرست رخداداست نويسندگان جلد موردبحث آمده 

گرايي قـرن هفـده    هنري واقع در دورة نوزايي و عقل .4و  ،فلسفي .3 فناوري،و علمي  .2
كـه در   )glossary( »نامـه  اصـطالح « قسـمت  ؛ ب)كه بسيار مفيد اسـت  دده را گزارش مي

ن، تنها براي محصـال  رسد نه نظر مي اواخر كتاب پس از فصل يازدهم تنظيم شده است و به
بخـش ضـمائم كتـاب     ،ترتيـب   ن فلسفه نيز بسي مفيد و مغتنم است. بديناملكه براي مع

 نمايـة «و  )index of names( »هـا نام يةنما«و  »امهن    اصطالح«مشتمل است بر همين قسمت 
  .)index of subjects( »موضوعات

، 2تاريخ فلسـفة كاپلسـتون  و  1تاريخ فلسفة اميل بريهدركنار آثاري مانند  ،رسد نظر مي به
خـوان ايرانـي الزم اسـت تـا بـا       براي جامعة فلسـفه  تاريخ فلسفة راتلجترجمة آثاري چون 
شـايد بـراي    ،ديگـر  ازسـوي  .دودر حوزة فلسفة غربي آشنا شتر  تر و تازه كارهاي تخصصي

تري  از اين جهت كه نمونة بيش ،مفيد باشد هم هاي اسالمي ايراني نگارش تاريخ فلسفه
 3تاريخ فلسفة اسالميالبته نبايد ناديده گرفت كه  .ه شودددي پذيرفته هاي انجام از تمرين

)A History of Islamic Philosophy(  آثـاري   ءجـز سيدحسين نصر و اوليور ليمن  يشويرابا
چاپ شده است. اما نكتة  انتشارات حكمتبختانه در ايران ترجمه و توسط  است كه خوش

شـمرده   مهـم  كه در ايران گـاهي  ترجمهتخصصي  عبارت است از اهتمام بر ويرايشديگر 
را ي يهـا  مهچنين ترجساختن  دست و يكويرايش ناشران  الزم استآيد  نظر مي به. شود نمي

  جدي شمارند.
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 ييگرا و عقل يينوزا ةغرب: دور ةفلسف يختارترجمة فارسي كوتاه ي معرف .3
  قرن هفدهم

 و نواچ. آر. پاركينسـ  اثـر جـي.   ،قرن هفدهم ييگراو عقل يينوزا ةغرب دور ةفلسف يختار
 كـاري  بـا هـم   1392كنوني است، در سال نوشتة كه موضوع  ترجمة سيدمصطفي شهرآييني

  .چاپ رسيد به يرانا ةحكمت و فلسف يپژوهش ةمؤسسو  انتشارات حكمت
 كار لئونـاردو  شاه ،موناليزاحسن سليقة مترجم يا كسي كه تصوير  ،از اسامي كه بگذريم

تصـوير ذهـن   ايـن  كـرد.   را براي روي جلد انتخاب كرده است نبايد فرامـوش  ،داوينچي
درج . ايجـاد كنـد  و شايد نوعي آرامـش ذهنـي    برد مي »نوزايي دورة«به فضاي را خواننده 

انجـام  در پشـت جلـد كتـاب كـاري الزم اسـت كـه       عنوان اصلي و ويراستار يا نويسنده 
  .است نشده

كه پـيش از صـفحة    ،كه نام ايشان در صفحة شناسه استحسن فتحي ترجمه  ويراستار
تقريباً در همـان اوان بـا    اثر موردبحث ، درج شده است. شايان ذكر است كهاستفهرست 

 ،هفدهم ةباوري سدراتلج: رنسانس و عقل ةتاريخ فلسفعنوان  باهم ترجمة حسن مرتضوي 
 ،ايـن گفتـه شـد    از پيشكه  چنان .ه استديچاپ رس ) به1392( »نگاريهپو« ازسوي انتشارات

 يشويـرا و  ،است به قلم اهل فلسفه ترجمهمكه موردبررسي  تاريخ فلسفة راتلججلد چهار 
 و ويراسـتار  ،، سيدمصـطفي شـهرآييني  محترم كارنامة علمي پژوهشي مترجم شده است. در

هاي زير  عنوان  توان به ميكه  شاهديمي را هاي متعدد تأليف و ترجمه ،، حسن فتحيمحترم
  اشاره كرد:

، ققنـوس،  (رسالة دكتـري)، سيدمصـطفي شـهرآييني    درباب تأمالت دكارت يالتمتأ. 1
  ؛1389
، سيدمصـطفي شـهرآييني   ايرول هريس، ترجمـة  نوشتةطرح اجمالي فلسفة اسپينوزا، . 2

  ؛1389نشر ني، 
  ؛1392، نشر ني، جان كاتينگم، ترجمة سيدمصطفي شهرآيينينوشتة ، دكارت. 3
نوشتة دبليو. كي.  تاريخ فلسفة يوناناز  5و  4: مجلدات تاريخ فلسفة گاتري، افالطون .4

اسـت. ترجمـة    تاريخ فلسفة گاترياز  18تا  13شامل مجلدات  هكه در ترجم سي. گاتري،
  .1370، شركت انتشاراتي فكر روز، دهة حسن فتحي

، نوشتة گئورگ گادامر، ترجمة حسن فتحي، ييارسطوـ  مثال خير در فلسفة افالطوني. 5
  .1382انتشارات حكمت، 
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ترجمة . س. و. تيلور، ويرايش س ،(جلد اول) تاريخ فلسفة راتلج: از آغاز تا افالطون .6
، انتشـارات حكمـت و مؤسسـة پژوهشـي     حسن فتحي و ويرايش سيدمصطفي شـهرآييني 

  .1392حكمت و فلسفة ايران، 
 فقـط فكري مترجم يا ويراستار  ـ هاي علمي بخشي از فعاليت منزلة برشمردن چند اثر به
صـرف ايـن    را نشـان دهـد. نبايـد از    اوتجربة كاري عالقة فكري و ممكن است بخشي از 

بـودن بـا    هـا و مـأنوس   همين تجربـه هرچند  ؛برشمردن جنبة ارزشي را مراد يا استنباط كرد
اي اسـت كـه    برخورداري از توشه وجبو فني كلمه م دانشگاهيصورت  مباحث فلسفي به

  ترجمه است. ياشرط الزم براي كار تأليف  خود
بلكـه   ،نفـن ت برايترجمه نه در شرايط و فضاي معمولي تأليف يا  اگركه  رسد نظر مي به

خـود   ،توان درحد ،دغدغة علمي باشد، انتظار طبيعي اين است كه مترجم يا نويسندهدليل  به
نبايـد ناديـده گرفـت.    هـم  الزم را  هـاي  ديگر شرط حال، هر هرا آمادة كار خواهد ساخت. ب

 ابي درخور يند از: آشناا شمرد عبارت ضروريتوان براي ترجمه  كه مي ييها بعضي از شرط
هاي فكري مربوطه، بـازخواني و   ي با اصطالحات فلسفي و جريانيو مقصد، آشنا أزبان مبد

و احساس نيـاز مراجعـه بـه آثـار ديگـر اعـم از        ،نكردن در ترجمه بازنگري ترجمه، شتاب
و آثـار   ،المعـارف ةريدازبانـه، دوزبانـه،    هاي معتبر تـك  نامه عمومي و خصوصي؛ منظور لغت

  ط است.فلسفي مرتب
، گرايـي قـرن هفـدهم    دورة نـوزايي و عقـل  ، دربارة ترجمة كتاب يمگفت چه به آن باتوجه

نه موضع مثبـت  فعالً برده  هاي نام برخي از شرطنكردن  رعايتيا  كردن رعايتبراي نگارنده 
پايان  بايد منتظر باشد تا در ،داردموضعي را  چنينانتظار  خوانندهاگر . دارد و نه موضع منفي

به مطلوب خويش رسد. داوري ارزشي ما دربـارة كارهـاي    ،نحو كامالً نسبي هم به آن ،كار
و ماننـد آن   ،ديگران ممكن است با استفاده از مفاهيمي مانند خوب، بد، علمـي، غيرعلمـي  

  بايد مالك و معيار داشته باشيم. ،ري اعتبار داشته باشدظكه چنين ن براي آن اما؛ شودابراز 
جـاي مفـاهيم ارزشـي     هب بنابرايندنبال داوري ارزشي نخواهيم بود؛  بهما  ،در اين نوشته

بودن ترجمـه بسـنده    و شايد درست ،بهتر است به مفاهيمي چون مفيد، مفهوم، روان مذكور
بگـذاريم. امـا    نوشـته عهدة خوانندة ايـن   كنيم و برپاية اين نوع بررسي، داوري ارزشي را بر

هـا بـا مـتن اصـلي      برخي از قسمت زيرا فقط ،نسبي است همفراموش نكنيم كه بررسي ما 
اند؛  ي نسبيياند معيارها بودهمدنظر بررسي در كه هم تطبيق و بررسي شده است و مفاهيمي 

ت واقع در مفاهيم و تعاريف رياضي را يقطع بنابراينها غالب است و  جنبة كيفي در آن زيرا
  .داشت  نبايد انتظار
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  هفدهم قرن گراييعقل و نوزايي دورة فارسيبررسي صوري ترجمة  .4
بررسي وضع صوري به مواردي مانند عنوان كتـاب و شناسـه،    ازاين گفتيم كه در پيش

ايـم.   ها نظر كـرده  و فروافتادگي ،هاي چاپي ها، توضيحات مترجم، غلط ترتيب قسمت
ممكن است ة اثر پيشاپيش بايد گفت كه برخي از اين موارد مانند تنظيم عنوان و شناس

براي راحتي كار، موارد بررسي  نه مترجم. ،مربوط باشد اندركاران نشر به ناشر و دست
ـ    ارجاع، برخي نشـانه  براي و يما گذاري آورده شماره ارا ب كـاربرده   ههـاي اختصـاري ب
هـا؛   ها؛ س/ سس= سـطر/ سـطر   ند از: ص/ صص= صفحه/ صفحها اند كه عبارت شده

  نــد از:ا ت انگليســي بــراي مــتن اصــلي نيــز عبــارتب= بنــد (پــاراگراف). اختصــارا
 P/PP= Page/ Pages; L/ LL= Line/ Lines; Par= Paragraph.  

 

 هاي كتاب و ترتيب قسمت ،صفحة شناسه ،عنوان 1.4
پنجـاه   و صـد  در قطـع وزيـري و داراي شـش    گرايي قرن هفدهم دورة نوزايي و عقل كتاب

هرچنـد نخسـتين    ،آغاز كتاب شروع شده استگذاري از همان  ) صفحه است. شماره650(
جاي عنـوان   هكند. ب ي ميي) در سمت چپ برگ ششم خودنما12شماره يعني عدد دوازده (

تـاريخ فلسـفة   روي جلد در متن انگليسي، عبـارت   Routledge History of Philosophyي لك
 يراسـتار لفـظ و ذكـر   بدون ينسنپاركآر. پيش از نام مترجم، نام جي. اچ.  آمده است. غرب

كـه  آنحـال  ؛باشـد  يسـنده كـه نـام نو   يمجلد، فكر كن يشود با نگاه به رويآمده كه سبب م
 يراسـتار كتاب است. نـام و  يسندةنو يازدهاز  يكي، گذشته از ويراستاربودن، فقط نوينسپارك

ولـي در صـفحات    ،ضبط شده است ينسنپارك. اچ. آر. يصورت ججلد به يرو يمتن اصل
اسـت. در صـفحة    ينسـون پارك. اچ. آر. يصـورت جـ  ، بهاستبرگ دوم و سوم كه  ،شناسه

رسـد در ضـبط اعـالم هميشـه بايـد       نظر مي بهاست. ه شد درج ينسنپاركفهرست، باز لفظ 
  دست عمل كرد. يك

. اين مطابقت در ترجمـة  با متن اصلي مطابقت دارد هاي ترجمه تماماً ترتيب قسمت
هـا و در   قـول  بودن سطر نقـل  ترجمة فارسي در كوتاه هر بند يا پاراگراف و حفظ آن در

 »موضـوعات  يـة نما«جـاي   هب البته خورد. چشم مي هاي گوناگون كتاب به  ترتيب قسمت
)index of subjects( صـص  »هـا كتـاب  يـة نما« در ترجمه) اسـت.   درج شـده ) 650 - 648

 بـراي وجـود آن   امـا  ،بـر اسـت   تهية نماية موضوعي كاري دشوار و زمـان  درست است كه
نمايـد. هـر دو    جو بسيار مفيد و امري الزم ميو ن مراجعه به مباحث موردجستكردتر آسان
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از  647 - 643 صـفحات ( )index of names( »ياسـام  يـة نما«مـتن اصـلي و ترجمـه داراي    
  ترجمه) هستند.

هـا را   هاي هر يازده فصل، مترجم محترم كوشيده است تاحد ممكن آن دربارة يادداشت
هـاي پايـاني    هاي داخل پرانتز در متن هر فصل به همين يادداشت گذاري ترجمه كند. شماره

 تـوان  . البته در برخي موارد بخشي يا همة يادداشت ترجمـه نشـده اسـت. مـي    است  مربوط
چه مشـهود اسـت عبـارت اسـت از      كرد كه اين كار طبق معيار انجام پذيرفته و آن استنباط
  شناختي چيز ديگري نبوده است.  ه اساساً غير از ارجاع كتابنكردن يادداشتي ك ترجمه
  
 مترجمازجانب توضيحات افزودن  2.4

)؛ 14تا  11صفحات ( »مترجم يادداشت«نام  بهيكي از نكات مناسب عبارت است از قسمتي 
ماننـد   ،كننـد  اند بيان مـي  را كه در جريان ترجمه داشتههايي  سياستايشان ضمن آن برخي 

 ،ضبط اعالممعرفي مرجع در  داري، حفظ ساختار متن، ت كتاب، رعايت امانتياهمتوجه به 
  .كبجدانويسي واژگان مربيان انگيزه در و حتي 

هـا،   اسـت كـه عنـوان اصـلي كتـاب     ه كـر د يها خود را مق مترجم داخل هريك از فصل
همين  بربعاً بياورد. ط نوشتها را در پا ها يا كلمه معادل برخي اصطالح و ،هاي التين عبارت
هـاي داخـل پرانتـز كـه      شماره :گذاري وجود دارد داخل متن ترجمه دو گونه شماره اساس

ــه يادداشــت  ــتن اصــلي اســت و ب ــه م ــوط ب ــان هــر فصــل ارجــاع دارد  مرب و  ؛هــاي پاي
ي ياين، متـرجم در جاهـا   بر افزون. دهد ميها ارجاع  نوشتهاي مترجم كه به پا گذاري شماره

الزم است عبارت يا اصـطالحي توضـيح داده شـود. ايشـان چنـين      تشخيص داده است كه 
 »متـرجم «نشـانة   بـه  »م«و پايان توضيح خـويش را بـا حـرف      آورده نوشتمواردي را در پا

در گـاهي  كـه   فصـل برخي توضيحات نويسـندة   ها را با تا خواننده آن كرده است مشخص
هاي ايرانـي   ي خارجي را با اسمها مواردي هست كه مترجم اسمنياميزد. دراند  آمده نوشتپا

هـا جـايز بـوده     هايي كه ازباب نمونه آمده و دخل و تصرف در آن جا كرده است. اسم هجاب
  .628و  607هاي  هاي صفحه نوشتمانند پا است، موارد نيز اشاره كرده ه ايناست. مترجم ب

يادآوري است كه متـرجم بـراي    ستةاين نكته شاي فقطچه گفته شد،  درخصوص آن
قسـمت  در نه  ،كند مأخذ و مرجعي معرفي نمي ها نوشتبرخي توضيحات خويش در پا

 هـاي  نوشـت مانند توضـيحاتي كـه در پا  ( توضيحي نوشتدر پاو نه  »مترجم يادداشت«
ــه مــده اســت)آ 595و  ،525، 504، 302، 277، 248، 218، 199، 162 فحاتصــ . ناگفت
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ـ  براي خوانندة فارسي زبان بسيار مفيد و راهنماند اين توضيحات  نـدرت   هگشايند. البته ب
، 16 فحاتصـ هاي واقع در  نوشتپامانند  است،    براي برخي توضيحات مأخذ ذكر كرده

  .470و  ،247
به دغدغة نويسـنده شـايان    ندرت ممكن است اصطالحي را ديد كه باتوجه هبهم گاهي 

مكتـب  «ذيـل مـدخل    »شـوراي دورت «از قلم افتـاده اسـت. ماننـد    اما ، است توضيح بوده
 يـل ذ »axioma«و اصـطالح   )P: 424. 'Synod of Dort: ي) (مـتن اصـل  640 (ص »آرمينيوسي

  .)P: 426: ي) (متن اصل640 (ص »مشترك يممفاه«مدخل 

  
 ترجمه درافتادگي واژه يا عبارت  3.4

  مانند: باشد،توان ديد كه واژه يا عبارتي در ترجمه فروافتاده  ميرا اندك مواردي 
 A Descartes Dictionary افتادگي نام كتاب »جي. جي. كاتينگم«، ذيل نام 20 فحةصدر  ـ

(1992)   

P: xi, L: 6. A Descartes Dictionary (1992). 

  يك جمله: افتادگي ،3 طر، س»يشمارگاه«، ذيل عنوان 21 فحةصدر  ـ
P: xiii, Chronology, L: 3-5. 'The titles of works not written in English have been 

translated, unless they are better known in their original form.' 

 in the « و عبـارت » the philosophy« افتـادگي واژة  ،4 تـا  2طرهاي ، سـ 43 فحةصدر  ـ

seventeen thcentury «شود تاريخچة جامع ايـن دوره   چه عرضه مي اما آن« هاي جمله ضمن
  ...».گرايي انگليسي   نيست. از موضوعاتي نظير ... سرآغازهاي تجربه

P: 1. LL: 3-7. 'What is offered; however, is not a comprehensive history ofthe 

philosophy of this period. Topics such as … the beginnings of British empiricism in the 

seventeenth century, … .' 

درك «... جملـة   از »essential« افتـادگي واژة  ،8 تا 7طرهاي ، س1 ند، ب110 فحةص ـ در
  ...».كرانگي   بي  مفاهيمي مانند

P: 49, Par: 1, LL: 9-10. '… to grasp essential notions like infinity …' 

«... جملـة   از »philosophical« افتـادگي واژة  ،4 تـا  3 طرهاي، س1 ند، ب232 فحةص ـ در
  ...».ورد شخص بيكن اماهيت دقيق دست

P; 140, Par: 2, LL: 1-3. '… the exact nature of Bacon's own philosophical 

achievement …'. 
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 هاي چاپي غلط 4.4
كـه   طـوري  ،يكي ديگر از موارد امتياز آن است فلسفه تاريخترجمة  هاي چاپي در نبود غلط

  مانند: ،شويم رو مي هدرت با غلط چاپي روبن  به
  .»روابط«صورت درست:  ؛»روبط« ،2 طر، س2 ند، ب46 فحةصدر  ـ

صـورت درسـت:   احتمـاالً   ؛»جـورجي عـالم   يآهنگـ  هـم « ،1 طر، سـ 109 فحةص ـ در
  .»جيورجي  ]اثر[عالم  يآهنگ هم«

P: 48, L: 6. '… Giorgi's De harmonia mundi…' 

  .»شناخت مي«، صورت درست: »شاخت مي« ،10 طر، س1 ند، ب109 فحةص ـ در
 Syntagma«صورت درست  ،»Syntagm philosophicum«، 4 نوشت، پا373 فحةص ـ در

philosophicum «)يمتن اصل :P: 244, Par: 1, LL:7-8.(  
 Eustachius«صورت درست ، »Estachius a Sancto Paulo« ،3 نوشت، پا374فحة ص ـ در

a Sancto Paulo «.  
داشـته اسـت كـه اثـر      هدغدغـ توان گفت كـه متـرجم    چه مالحظه شد، مي براساس آن

كـه   اسـت  هاي شكلي پيراسته باشد. اين دغدغه چنان بوده كه ممكن است از آسيب ييتاجا
متني نويسندة فصل هفت را  كه ارجاعات درون كند ه مياشار 405صفحة  نوشتايشان در پا

دست شوند.  ها يك فصل همة تا كرده استهاي پايان فصل منتقل  تماماً به قسمت يادداشت
هاي واژه يا عبارت در ترجمه  توان به اندك افتادگي آيد در اين بخش از بررسي مي نظر مي به

ر جريان كـار طبيعـي اسـت. طبعـاً     ها د گونه سهو دادن اين . رخه كردهاي چاپي اشار و غلط
وجود موارد اندك نشانة بازنگري و بازخواني است. گـاهي خسـتگي و شـتاب و ماننـد آن     

صورت ديگـري بخوانـد. اميـد اسـت      شود كه مترجم واژه يا عبارتي را نبيند يا به باعث مي
 گرايـي در قـرن هفـدهم    دورة نـوزايي و عقـل  گونه موارد نادر در چاپ بعـدي كتـاب    اين

  ند.شوبازنگري 
  

  هفدهم قرن در گرايي عقل و نوزايي دورةبررسي محتواي ترجمة فارسي  .5
، ترجمـة نـام   »نامـه  اصـطالح « در بررسي چگونگي محتوا به نكاتي ماننـد ترجمـة قسـمت   

هـا،   بـودن ترجمـة واژه   درسـت  بـودن يـا   هاي التيني، رسا و مفهـوم  ها، ترجمة عبارت كتاب
  ايم. پرداختها ه  و جمله ،ها  عبارت
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 نامه قسمت اصطالح 1.5
يكي از  )'PP: 424-435; 'Glossary:متن اصلي( )642 تا 627صفحات ( »نامهاصطالح« قسمت
ممكـن بـه ترجمـة اصـطالحات      هاي مهم كتاب است و مترجم اهتمام داشته تاحد ضميمه

نمونه چند ترجمة اكنون گيرد.  كار هها ب ضمن متن فصل ها را به همان سياق وفادار ماند و آن
  نيازمند نوعي بازنگري باشند. رسد شايد نظر مي كه به يم كردخواهبررسي را ها   از مدخل
  .)'P: 429; 'idea(متن اصلي:  ،»ايده« ، مدخل630 تا 629فحات ص ـ در
 ،هاي افالطوني و نوافالطوني، شايد طبـق سـنت فلسـفي مرسـوم     بحث از فلسفهدر 
هـاي   برده، در عبارت مدخل نامچنين در  است. همتر  مناسب »ايده«جاي  به »مثال«معادل 

 »mind«واژة . »در ذهن خداوند وجود داردها  ايده«... و » بيند ميفرد با ديدگان ذهن «... 
كـاربرد   )مناسب نيست: الـف دليل به دو رسد  مينظر  ترجمه شده است كه به »ذهن«به 

اصـطالح   درمعنـاي ذهـن    وافالطـوني بـه  هاي افالطـوني و ن  اين واژه در بحث از فلسفه
و  »نفـس «لة ئتـر مسـ   ها بيش تجربي نيست. براي آن فلسفه شناسي فلسفة معاصر يا روان

 »mind« خود مترجم نيز واژة )ب ؛نفس مطرح بوده است بعنوان زبده و ل به »عقل«نيز 
) كـه بـه دكـارت    P: 427، مـتن اصـلي:   642 (ص »دوگانـه  وجوه نظرية«ا ذيل مدخل ر

هاي افالطوني و نوافالطوني  كه با فلسفه است  ترجمه نموده »نفس« واژة مربوط است به
مـوارد   »ايـده « براي دو عبارت واقع در ذيـل مـدخل   بنابرايندارد. تري  بيشنيز تناسب 

  نهادي چنين است: پيش
 »بينـد  فـرد بـا ديـدگان ذهـن مـي     «... جـاي   بـه » بينـد  فرد با ديدة نفس مي «...نهاد:  پيشـ 
  .)629  (ص

هـا در ذهـن خداونـد     ايده«جاي  به» عقل الهي وجود دارند ها در علم/ ايده«نهاد:  پيشـ 
  ).630(ص » وجود دارد

 ,PP: 426-7. 'Definition(مـتن اصـلي:    »تجـويزي  تعريـف «، مـدخل  632فحة صـ ـ در 

stipulative'(،  آمـده  »تجويزي«و تعريف  »توصيفي«ذيل اين مدخل توضيحاتي دربارة تعريف 
» بردار نيست گرچه تعريف شرطي صدق و كذب«است. سپس در اواخر توضيحات عبارت 

مده است و آ»  stipulative definition« در ترجمة اصطالح »تعريف شرطي«آمده است. تعبير 
ي از سه گونـه تعريـف سـخن گفتـه شـده      يافكند كه ذيل مدخل گو اشتباه مي  خواننده را به

 Although a stipulative definition can not be true or « اسـت  چنين عبارت متن اصلي است.

false,…«بيايد. »تعريف تجويزي«تعبير  بايد »تعريف شرطي«جاي  بهطبق متن  بنابراين ؛  
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گرچه تعريف «جاي  به» گرچه تعريف تجويزي، امكان صدق يا كذب ندارد«نهاد:  پيشـ 
  ».شرطي صدق و كذب بردار نيست

 P: 427; 'double aspect(متن اصلي:  »دوگانه وجوه نظرية«، مدخل 642 فحةصدر  ـ

theory'(.  

دو وجه يا جلوه از يك واقعيـت بنيـادين   ، »و بدن نفس« عنوان ذيلمطابق توضيح واقع 
كه ضمن آن بر دوگـانگي يـا   » double aspect« هستند. باتوجه بدين معنا و با نظر به تركيب

ـ  شـده  با توضيح بيـان  »وجوه دوگانه«دوتابودن وجه تأكيد شده است، عنوان  طـور كامـل    هب
رساند كه بيش از دو وجه يعني وجوهي هسـت   ي اين معنا را مييمنطبق نيست. ترجمه گو

  اند. كه هركدام از اين وجوه دوگانه
  .بيايد »نظرية وجوه دوگانه« جاي  به» نظرية دووجهي [نفس و بدن]« تعبيرـ 
  
 ها ها يا عبارت ترجمة برخي واژه 2.5
اند. به همين  كار رفته هو درست ب ،صورت روان، رسا ها در ترجمة فارسي به ها يا عبارت واژه

هايي را  ندرت ممكن است نمونه شويم. البته به رو مي ههاي روان و محكم روب جهت با جمله
  نظر باشند؛ مانند: محل تجديدرسد  نظر مي  بيابيم كه به
 »quaestio« در ترجمـة لغـت التينـي    »طرح« واژة ،4 تا 2طرهاي س ،46 فحةص ـ در

  .)P: 3, LL: 11-14(متن اصلي: 

آورده شـده  » posing the problem«به واژة التيني باال و عبـارت   در متن باتوجه »طرح«واژة 
در زبـان   »quaestion« و »quaestio« چـون  دارد؛ نقـص  التـين  لغت نوان معادلع  است، ولي به

 :Merriam Webster's Collegiate Dictionary 2003( اسـت  »question/ problem« معادل ينالت

و حكـم   ،له، بحـث ئمسـ  اي مرحله سه روند بيان بر كه ي،يتنهابه »طرح« ة). آوردن واژ1020
طوركـه خـود    همان است، ابهام دارد.ناظر  )quaestio, disputatio and sententia(متن اصلي: 

را در ترجمه آورده است، اين تعبيـر   »لهئمسطرح «تعبير  46از صفحة  3مترجم نيز در سطر 
  افكندن. نه صرف پي ،ناظر است مسئلهافكندن  راه اصطالح التيني بر پي هم به

  ».طرح«جاي  به» لهئمسطرح  /لهئمس«نهاد: تعبير  پيشـ 
 a personal deity, creator of the« . ترجمة عبـارت 5 تا 4طرهاي ، س2 ند، ب53 فحةص ـ

universe« ي(متن اصل :P: 8, last line(  كه  به اين توجه . با»وار آفريدگار عالم  خداي شخص«به
) 2442 ،3 ج :1384 عميد فرهنگعبارت است از مانند و شبيه ( »وار«يكي از معاني پسوند 
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 شود تا سخن نويسـنده را بـدين معنـي    باعث مي ،معني استو در ترجمة عبارت به همين 
تعبيـر مـتن   بـر   عالوهكه  آن حال ،زند حرف مي »شخص يك مانند«ي يبگيريم كه وي از خدا

مانند اراده و انتخاب آزادانة آفرينش عالم، حاكي از آن اسـت   ،اصلي مطالب پس و پيش نيز
شخص دربرابر تلقـي يـا معنـاي ديگـر     عنوان يك  كه منظور نويسنده صحبت از خداوند به

موجـودي  «همان صـفحه عبـارت   در ثانياً خود مترجم  ؛بودن خداوند شيءمثالً تلقي  ،است
) P: 9, L: 3(متن اصـلي:   »an impersonal being«) را در ترجمة7 س، 53 ص( »غيرشخصي
  آورده است.

  ».آفريدگار عالموار  خداي شخص«جاي  به» خداي شخصي، آفريدگار عالم«نهاد:  پيشـ 
 an inevitable although« عبـارت ترجمـة   ،7 تـا  6طرهاي ، س1 ند، ب232 فحةصـ در 

self-aware anachronism«  :متن اصل)P: 140, Par: 2, LL: 7-9 نـوعي سـهو   «صـورت   ) بـه
كـه در   »سـهو تـاريخي  «آيـد عبـارت    نظر مي . به»اي ... هرچند آگاهانهتاريخي گريزناپذير، 

گر نـوعي عـدول    كه بيان ،جمله مطلب پيش از آورده شده است از »anachronism« ترجمة
كردن رخداد  بر نوعي خارج »anachronism« ود. واژةش   از زمان وقوع چيزي است، دور مي

نظـر دقيقـاً ايـن     يا امري از مقطع زماني خويش ناظر اسـت. مطلـب قبـل از جملـة مـورد     
كنـد. بـدين معنـي كـه      فرانسيس بيكن بيـان مـي  ي زماني را درخصوص شخص يجا هجاب

مطـرح نبـوده    »علـم «نام  بهاي  ها بعد از آن مقوله طرف در زمان بيكن و حتي تا مدت ازيك
ورد بـيكن در پيـدايش نهضـت جديـد علمـي سـخن گفتـه        ادست ديگر، از است و ازطرف

ه خود بيكن اطـالق  ق دارد بلاي كه به بعد از بيكن تع مقولة علم از برهه ،شود. بنابراين مي
ي زماني. تعبير سـهو تـاريخي   يجا هيا جاب »anachronism« اي است از شده است. اين نمونه

د. معلـوم نيسـت ايـن    كن معني نوعي خطاي غيرعمدي تاريخي معناي مذكور را مبهم مي به
  سهو است. سهو تاريخي چيست و چرا

  ...». سهو تاريخينوعي «جاي  به...»  ي زمانييجا هنوعي جاب«نهاد:  پيشـ 
  
 ها ترجمة عنوان التيني كتاب 3.5

هاي التين يـا   گاهي عبارت ،هاي مربوط به دورة نوزايي ويژه بخش هدر مواضعي از كتاب، ب
هايي با عنوان التين آمده است و مترجم در همة موارد كوشيده است معادل التينـي را   كتاب
نامناســب يــا  برخــي مــوارد رســد ترجمــة فارســي نظــر مــي . بــهدكنــضــبط  نوشــتدر پا

  مانند:  است؛  نادرست



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   198

 عليـه  فراباورانـه  هـاي تمرين نام كتاب گاسندي ،6شماري، رديف  ، گاه33در صفحة ـ 
 369 تا 367 هاي ). در صفحهP: xxv, year 1642: 3آمده است (متن اصلي، رديف  يانئارسطو

)، P: 267, no: 7.4اصـلي (  نيز اين نام ذكر شده است. نام كامل اثر مطابق متن 377و صفحة 
واژة آغـازين  اگرچـه   .Exercitationes paradoxicae adversus Aristotelosعبارت اسـت از:  

معنـي گفتـار اسـت.     جا به اين امامرتبط است،  »exercise« لحاظ لغوي و معنا با لفظ به عنوان
 Discourses on the Paradoxes of the Aristoteliansويليام ريس عنـوان كتـاب گاسـندي را    

 .(Reese 1996: 253)ضبط كرده است 

هـاي   تمـرين «جاي  به» نوئياهاي ارسط ي عليه پارادوكسيگفتارها«نهاد: (احتماالً)  پيشـ 
  ».فراباورانه عليه ارسطوئيان

 ذكر مباني از درست تازة احياينام كتاب بيكن  ،1 طرقول)، س (نقل 1 ند، ب236فحة ص درـ 
همان صفحه نيـز درج شـده اسـت. در مـتن      1شمارة  نوشتاست. نام التيني كتاب در پا شده

  كه عبارت است از:است نام التيني و هم ترجمة انگليسي ضبط شده   بينيم كه هم اصلي مي
'P: 143, Par: 3, quotation no 2: 'instauratio ab imis fundamentis' ('a new beginning 

from the very foundations'. 

توان ديد كه ضبط نام كتاب در ترجمة فارسي خالي  مطابق با همين ترجمة انگليسي مي
تـوان بنـاي    دسـت مـي   از اشكال نيست. بيكن بر آن است كه از همين مبـاني موجـود و دم  

  .كردرا آغاز  جديدي
  ».نياحياي تازة درست از مبا«جاي  به» احيا از مباني حاضر آغازي نوين/« نهاد: پيشـ 
كه اساساً كتاب اول ، . نام قسمتي از رسالة گاسندي3 تا 2طر ، س1ند ، ب375فحة صدر  ـ

ذكر شـده اسـت. در    »هاي گوناگون دربارة خاستگاه منطق«از مبحث منطق آن رساله است، 
 De origine et « :شـده اسـت  همان صفحه نام التيني بدين صورت درج  2شمارة  نوشتپا

varietate logica«.  حرفet ثانياً واژة ؛است »و«عني حرف عطف م  در زبان التين به »logica« 
  نه جمع. ،مفرد است

  ».هاي گوناگون دربارة خاستگاه منطق«جاي  به» دربارة خاستگاه و تطور منطق«نهاد:  پيشـ 
  
 ها ترجمة برخي جمله 4.5
تخصـص متـرجم و برخـي ديگـر از      سـبب  ترجمة كتاب بـه  ،اين گفته شد از پيشكه  چنان

ويراستار متخصص سبب شـده اسـت بـا متنـي      دست بهچنين ويرايش آن  مالحظات و هم
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ست. ا هاي آن از ويژگي ها ها و جمله عبارت بودن ي و محكميرو شويم كه رواني و رسا هروب
 ،اي سست يا نادرست هم در ترجمه پيدا شود توان منكر شد كه ممكن است جمله البته نمي

ويژه ترجمة آثار نظري و محض شـايد غيرعـادي نباشـد. در ايـن      هكه البته در كار ترجمه ب
  كنيم. دو سه مورد اشاره مي   خصوص به

اما عالم مدنظر او در تحـت افـالك، بـرخالف [عـالم]     « ،7 تا 6طر ، س110 فحةصدر  ـ
مـتن  ». ارسـطويي بـود  ــ   كُپرنيك، همان عالم سنتي متناهي، بسته و زمين محور بطلميوسي

  اصلي جمله بدين صورت است:
P: 48, last line and P: 49, LL: 1-2. 'Below the heavens, however, his cosmos was the 

traditional Ptolemaic-Aristotelian one: finite, closed, with the earth – despite Copernicus 

– at its centre.' 

به جهـان تحـت افـالك اسـت. در مـتن       )Patrizi(ة نگاه پاتريسي شده دربار مطلب نقل
اصلي، مطلب معترضه به مورد مركزيت زمين ناظر اسـت و داللـت بـر آن دارد كـه جهـان      

ي سنتي بوده كـه آن را بـه   يارسطوـ  همان جهان بطلميوسي ،يسيپاترنگاه تحت افالك در 
. كـرد  برخالف نظر كُپرنيك، به مركزيت زمين متصف مـي  ،حال بودن و درعين تناهي و بسته

بـرخالف  «مركزيت زمين است. بنابراين، عبـارت   بابدر يسيپاتربا محل اختالف كُپرنيك 
  است.  خوردن مطلب هم نيامده و باعث بهجاي مناسب خود  ترجمه در در »[عالم] كُپرنيك

عبـارت بـود از جهـان     امـا جهـان مـدنظر او در تحـت افـالك     «نهاد ترجمة جملـه:   پيش
ــ  بطلميوســي ــاهي و بســتهســنت وييارســطـ ــاني متن ــرخالف رأي كُپرنيــك ،ي: جه ــا  ،و ب ب

  ».زمين  مركزيت
ســطح زمــين ســطح حقيقــي هندســي و ميــدان نيــروي « ،9طر ، ســ282فحة صــدر ـــ 

هـاي انگليسـي دو عبـارت اخيـر واقـع در       معادل ،282در همان صفحة ». نواختي است يك
اما جمله در متن اصلي بدين  اند. درج شده 6و  5شمارة  هاي نوشتپا ضمنترتيب  جمله به

  صورت است:
P: 178, LL: 9-10. '… Earth's surface being a true geometrical plane and its being a 

parallel force field.' 

 »هندسي سطح«بودن  بر آن داللت دارد حقيقي »a true geometrical plane« چه عبارت آن
گفتني است كه مطـابق مـتن و    »a parallel force field« براي كرة زمين است. دربارة عبارت

مرسـوم در آغـاز قـرن هفـدهم      )Statics( »يكاستات« ، دانش»parallel« ويژه براساس واژة هب
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حالت تعادل نيروهـا   ميداني است كه در آن چون همگرفت كه سطح كرة زمين  مفروض مي
  هاي متوازي و متعادل اعم از كنش و واكنش برقرار است. د نيرويا حالت وجو

بـوده و ميـدان نيـروي     سطح زمين سطح هندسي حقيقـي «... نهاد ترجمة جمله:  پيشـ 
  ».است  متعادل
، اهميـت  دربارة غايـت منطـق  كتاب دوم، « ةجمل ،5 تا 4طر ، س1ند ، ب375فحة صدر ـ 

  جمله در متن اصلي بدين صورت است:». سازد معيارهاي احكام نظري اپيكور را روشن مي
P: 245, Par: 1, LL: 5-7. 'The second book, De logicae fine, makes clear the 

signification of Epicurus's canons for cognitive judgment.' 

طـي مباحـث منطقـي     اومطلب معيارهاي اپيكور عبارت است از معيارهاي حقيقت كه 
ند از سه معيار ادراك حسـي،  ا ت نزد اپيكور عبارتقهاي حقي اشته است؛ مالكبدان توجه د
پاية  زعم اپيكور آدمي ازجمله بر و احساسات (يا انفعاالت). به ،اي (يا مفاهيم) تصوير حافظه

تواند احكام معرفتي را كه امكان صـدق يـا كـذب     هاست كه مي دو معيار نخست و مفاد آن
ي يرا گو »for« رسد مترجم حرف نظر مي ) صادر كند. به463 - 462: 1388دارند (كاپلستون 

  قرائت كرده است. »of« صورت حرف به
هـايِ [حقيقـت]    ، اهميت معياردربارة غايت منطقكتاب دوم، « ةنهاد ترجمة جمل پيشـ 

  ».ازدس  اپيكور را براي احكام نظري روشن مي
  

  غالب در متن ترجمة فارسي هايامتياز .6
ت صوري و كيفيت محتوايي ترجمه، فضاي حـاكم بـر اثـر را    يپس از بررسي وضع ،اكنون
توان فضاي حضور ملموس نويسندگان و حضور ناملموس مترجم و ويراسـتار شـمرد.    مي

  موارد زير را وجوه غالب در سراسر اثر بشماريم:توانيم  ميبه كل ترجمه،  باتوجه
، شماريگاه كم و كاست اعم از تقريباً بيداري علمي و ترجمة همة اثر  رعايت امانت. 1

 ؛ا، ... تا نماية اساميه    مقدمه، فصل

مراجعـه بـه    بـه بـدون احسـاس نيـاز     ،بـودن ترجمـه   استفاده رواني و رسايي و قابل. 2
 ؛اصلي  متن

 ؛ميزان بسيار خوب بهاي چاپي ه  پيراستگي متن ترجمه از غلط. 3

به هريـك از   ها باتوجه ال معناي مناسب آندقت در ترجمة اصطالحات فلسفي و انتق. 4
 ؛فيلسوفان موردبحث
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 چون همشود  كه سبب مي طوري انگيزد؛ متن ترجمه اساساً نوعي اطمينان خاطر برمي. 5
 ؛اثري معتبر در محافل دانشگاهي محل ارجاع قرار گيرد

 ؛كه افزودة مترجم است »ها كتاب نماية«وجود . 6

هـايي كـه بـراي     ها يـا عبـارت   ساختن بعضي واژه منظور روشن افزودن توضيحاتي به. 7
 ؛زبان آشنا و مأنوس نيستند فارسيخوانندة 

كارگرفتن ترجمة اصـطالحات تاحـد ممكـن بـه همـان صـورتي كـه در قسـمت          هب .8
 ؛اند ترجمه و درج شده »نامه اصطالح«

 ؛ترند كه تاحد ممكن به تلفظ اصلي نزديك صورتي هاي خاص به ضبط اسم. 9

ي نـ معنـاي ف  چون خود مترجم اهل فلسـفه بـه   قلم ويراستاري كه هم ويرايش اثر به .10
  است.  كلمه
  

  گيري نتيجه .7
دورة  تاريخ فلسفة غرب (راتلـج): توان دربارة ترجمة كتاب  چه گفتيم، اكنون مي براساس آن

 ،فتحـي قلم سيدمصطفي شـهرآييني و ويـرايش حسـن     به، گرايي قرن هفدهم نوزايي و عقل
پايـة معيارهـايي چـون مفيـد، روان و      براين گفتيم كه داوري را  از پيش. تداشداوري نسبي 

يم كـه  يو مانند آن انجام خواهيم داد. اين نكته را نيـز بگـو   ،داري بودن، دقت و امانت مفهوم
اي ترجمه، البته ناچيز  صفحه صد ششكم  به متن دست بررسي، باتوجه برايگزارش مواردي 

ـ   اي و با ترجمـه  استمحاسن اثر غالب  ،نمايد. بنابراين مي كـه از وجـود    يـيم رو همفيـد روب
نزد مترجم و ويراستار حكايت دارند. اين امر در ترجمة  تجارب علمي و ديگر شرايط الزم

و  متـرجم  نقـش جـا   نيـز، كـه در آن   تاريخ فلسفة راتلج: از آغاز تـا افالطـون  جلد نخست 
  4.ت، مشهود استشده اس جا جابهويراستار 

عنـوان وجـوه امتيـاز مـتن      بـا هايي است كه  به نكته هاشاربودن ترجمه  منظور ما از مفيد
شـود تـا    سـبب مـي   حسوس مترجمحضور نام فارسي برشمرديم. اين نكتة مهمي است كه

تـوان از   سخن نويسندگان سپارد. البته هيچ كار بشـري را نمـي    چشم و گوش خواننده را به
و اين چيـزي   شود مي پيراسته شمرد كه ناخواسته وارد ترجمه يا تأليف اثريآسيب يا سهو 

دغدغة مترجم يا نويسـنده در پيراسـتن ترجمـه يـا تـأليف       اما. دشونيست كه كامالً منتفي 
طور نسبي يكـي   هب تعهد فكري و اخالقي وي دربرابر ديگران است. ديگراني كه دهندة نشان

  اند. دن اثر بودهآم پديد اي دخيل دره هاز انگيز
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  ها نوشت پي
دورة عنـوان   بـا اميل بريه تاكنون پنج مجلد ترجمه و انتشار يافته است. جلد اول تاريخ فلسفة از . 1

 ،مراد داودي با ترجمة علي ،دورة انتشار فرهنگ يوناني و دورة روميعنوان  باو جلد دوم  يوناني
آن تاكنون جلد سوم و  از پسچاپ رسيده است.  به تهران دانشگاه انتشاراتسوي  از 1352در سال 

 اند. چاپ رسيده سپس جلدهاي مربوط به قرن هفدهم و هجدهم نيز به

: تـاريخ فلسـفه   عنوان با 1362اثر چارلز فردريك كاپلستون، در سال  ،تاريخ فلسفهجلد نخست . 2
 فرهنگـي  و علمـي  انتشـارات  شـركت  توسطالدين مجتبوي و  جالل سيد، با ترجمة يونان و روم

يـك دورة   اًكه جمع طوري ،است رسيده چاپبه نيز مجلدات مابقي تدريجبه آن از پس. شد چاپ
 جلدي را شامل است.  هنُ

كـه در   است دراصل دو جلد بوده ،حسين نصر و اليور ليمن سيد يشويرابا ،تاريخ فلسفة اسالمي. 3
از مترجمـان در  گروهـي   ترجمـة با صورت پنج مجلد منتشر شده است. جلد نخست  ترجمه به

 است. رسيده چاپانتشارات حكمت به توسط 1383 سال

تـاريخ فلسـفة راتلـج: از آغـاز تـا       فارسـي  ترجمـة  بررسي« نام اي به نگارنده دربارة اين اثر مقاله. 4
 سـوي مربوطـه از  يةشـده اسـت در نشـر    رمقـر  كـه  است نگاشته »فتحي حسن قلم بهافالطون 
  .برسد چاپ به فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

  
  نامه كتاب
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