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  *سيدمصطفي شهرآييني

  چكيده
خواهيم ترجمة فارسـي جلـد چهـارم از     مي ،كه از عنوانش پيداست چنان ،رو  پيش ةدر مقال
معرفـي،   را  هفـدهم  ةسد باوري عقل و رنسانسبا عنوان  تاريخ فلسفة راتلججلدي  دورة ده

نظـران طـراز اول    صـاحب  ز برجسـتگان و ا ياثر را جمعـ  ين. نگارش انقد، و بررسي كنيم
گرايي برعهده دارند و سرويراستار اين مجلد نيز  نوزايي و عقل ةدور ةهاي دنيا دربار دانشگاه

منتشـر   1993سـال   در است. اين اثر را انتشارات راتلج  ،نونسيپارك معروف، نوزاشناسياسپ
نگـار   پويـه فارسـي درآورد و انتشـارات     نيز حسن مرتضوي آن را به 1392كرد و در سال 

نخست معرفي اجمـالي   در مقدمة مقاله،  ،دار شد. نويسنده قصد دارد نشر آن را عهده ةوظيف
و درادامه، مجلد چهارم از اين مجموعه دهد دست  هاي آن به جلدي و ويژگي ده ةاز اين دور

 ،امرا معرفي كند و جايگاه اين اثر را درميان آثار مشابه در زبان فارسي ا نشان دهـد. سـرانج  
شـود. نقـد و بررسـي     مي اجمال معرفي  پيش از ورود به بخش اصلي مقاله، مترجم كتاب به

دهـد، در دو بخـش    كه بخش اصلي مقاله را به خود اختصاص مـي  ،ترجمة فارسي اين اثر
كه نخست از جنبة صـوري و شـكلي نقـد و ارزيـابي      است صوري و محتوايي تنظيم شده

  .شود ميمنظر محتوايي و تخصصي بررسي و در بخش دوم، ترجمه ازشود  مي
گرايي، اصـطالحات   تاريخ فلسفه، حسن مرتضوي، پاركينسون، نوزايي، عقل ها: كليدواژه

  .نويسي فلسفي، فارسي
  
 مقدمه. 1

 ، در1راتلـج  ةتـاريخ فلسـف  فارسي جلد چهـارم   ةپيش از نقد و بررسي ترجم ،بايسته است
جلدي تاريخ فلسفه ارائه  ده ةكوتاهي از اين دور يفنخست معر :مقدمه به چند نكته بپردازيم
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-The Renaissance and Seventeenthكوشيم تا مجلد چهارم اين دوره يعنـي   سپس مي ؛كنيم مي

Century Rationalism اي كوتـاه بـه    و سرانجام، با اشاره ؛اجمال به خوانندگان بشناسانيم را به
سراغ اصل مطلب  و به يمبر ميپايان  مقدمه را به ،حال علمي مترجم اثر، حسن مرتضوي شرح

  .رويم مييعني نقد و بررسي ترجمة فارسي اين اثر 
  

 راتلج فلسفة تاريخجلدي  ده رةمعرفي دو 1.1
بــا سرويراســتاري جــي. اچ. آر.  1993ســال  در جلــدي را انتشــارات راتلــج  ده ةايــن دور
 آن ويراستار و مجلد هر عناوينترتيب  ن و اس. جي. شنكر منتشر كرده است كه بهوپاركينس

  :آوريم مي  زير در را
 يلُر؛. تيو. دبلي. سيس يراستاريو به افالطون تا آغاز از ـ

 يورلي؛ف يويدد يراستاريو به وسطي قرون اوايل و مĤبي يوناني فلسفة ـ

 ؛مارِنبن جان يراستاريو به وسطي قرون فلسفة ـ

 ؛نو. پاركينسويراستاري جي. اچ. آر به گرايي قرن هفدهم نوزايي و عقلة دور ـ

 ؛ويراستاري استورات براون به انديشي بريتانيايي و عصر روشنة فلسف ـ

 ؛ويراستاري كاثلين هيگينز و رابرت سي. سولومون به آلمانيليسم ئاايدعصر  ـ

 ؛ويراستاري س. ال. تن به فلسفه در قرن نوزدهم ـ

 ؛د كييِرنيبه ويراستاري ريچار اي در قرن بيستم هرقاة فلسف ـ

 ؛ويراستاري استورات جي. شنكر به و رياضيات در قرن بيستم ،علم، منطقة فلسف ـ

 ؛ويراستاري جان وي. كَنفيلد به معنا، معرفت و ارزش در قرن بيستمة فلسف ـ

 

  هاي اين تاريخ فلسفه ها و كاستي برجستگي 2.1
 سـخن  باشد بهتر شايد فلسفه، تاريخ اين هاي كاستي و ها برجستگي به مبحثپيش از ورود 

هر مجلد در  ابتداي در مجموعه اين سرويراستاران كه كنيم آغاز يكوتاه مطلب ةترجم با را
  اند: آورده جلدي ده ةدور ينا يمعرف

اي را از فلسفة غرب از آغـاز تـا عصـر حاضـر      نگارانه بررسي وقايعراتلج ة تاريخ فلسف
ت قد هاي مهم فلسفي به جريانة همدهد و هدف از نگارش آن اين است كه  دست مي به

اعتـراف   ايـم كـه، بـه    تر به افـرادي پرداختـه   موردبحث قرار گيرد و به همين لحاظ، بيش
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اند و  تر نيز از قلم نيفتاده هاي كوچك ا چهرهمآيند. ا شمار مي همگان، فيلسوفان بزرگ به
اصلي مربوط به كم اطالعات  جلدي دست اميدواريم كه خواننده بتواند در اين تاريخ ده

هاي انساني  تياز ديگر فعال  گذشته و حال را بيابد. تفكر فلسفي بريده مهر فيلسوف مه
ويژه علمي  ايم تا فيلسوفان در بستر فرهنگي، و به دهد، و در اين تاريخ كوشيده رخ نمي

  ).Parkinson and Shanker 2003: iix –ix( روزگارشان قرار گيرند

  ها برجستگي 1.2.1
در معرفي اين دوره بتوان به چند ويژگي برجسته در آن اشاره كرد كه در ديگر تـاريخ   شايد
  يا اصالً نيست: 2خورد چشم مي تر به هاي موجود در زبان فارسي كم فلسفه
يك نويسـنده نگـارش دربـارة همـة      فقطها  ها كه در آن برخالف ديگر تاريخ فلسفه .1

پيشِ رو، تقسيمِ كار كـاملي صـورت   ة در تاريخ فلسفعهده دارد،  ها را بر فيلسوفان و فلسفه
دقت از هم جدا شده و نگارش فصل مربـوط بـه هـر     هاي تخصصي به گرفته است و حوزه

نظـر   فيلسوفي به متخصص برجسته و طراز اول همان فيلسوف سپرده شده است. اين دقت
ل جداگانـه  ساز دو متخصـص در دو فصـ   تاجايي است كه دربارة فيلسوفان بزرگ و دوران

 ادا شود؛كه بايد  اند تا حق مطلب چنان دست به قلم برده

هـاي   به توصيف و شرح ديدگاه فقطويژة اين تاريخ فلسفه اين است كه در آن   نشان. 2
بسـياري از   ةجـاي فصـول متعـدد شـاهد آنـيم كـه نويسـند        فلسفي بسنده نشده و در جاي

و از  كشد ميچالش  ها را به يگر تاريخ فلسفههاي رايج درميان اهل فلسفه و در د پنداشته پيش
كه شايد بتوان گفت خواننـده در   شود تاجايي فرد وارد بحث و تحليل مي موضعي منحصربه
بحـث   هر فصل با فيلسـوف مـورد  ة نويسندة نوعي شاهد رويارويي زند هر فصل خود را به

 ؛ورزي را هم فلسفه و آموزد گذر هم فلسفه مي يابد و از اين ره مي

اي از مقـاالت انتقـادي و    خواننده دركنار مطالب تازة عمومي و تاريخي با مجموعـه . 3
 .اند ترتيب تاريخي كنار هم قرار گرفته شود كه به رو مي تخصصي در سطحي بسيار باال روبه

مندان بـه فلسـفه و    جويان كارشناسي فلسفه و عالقه تنها براي دانش نه بنابراين، اين مجموعه
شه جذابيت دارد، براي دانشجويان تحصيالت تكميلي و حتي براي استادان حوزة تاريخ اندي

 ؛فلسفه نيز مطالب تازه و خواندني بسياري دارد

است كه در چهـار   راه همشماري در آغاز  فلسفه با جدول گاه  هر مجلد از اين تاريخ. 4
فنـاوري،    و  علـم : الف) فلسفه، ب) هستون جداگانه شامل رويدادهاي مربوط به چهار حوز
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دهـد تـا بـا     و به خواننده اين امكـان را مـي  است و د) سياست و دين تنظيم شده  ،ج) هنر
ة فرهنگـي حـاكم بـر دور     ـ  نگاهي اجمالي به اين جدول تصويري كلـي از فضـاي فكـري   

 ؛موردبحث در هر مجلد را در ذهن خود ترسيم كند

و تخصصي پركـاربرد   ياي از واژگان فن نامه هر مجلد از اين تاريخ فلسفه با اصطالح. 5
كوشـد   رسـد. در ايـن بخـش، ويراسـتار هـر مجلـد مـي        پايـان مـي   موردبحث بهة در حوز

  زباني روشن و در چند سطر براي خواننده بازنمايد تا خوانش متن هرچـه   اصطالحات را به
  ؛دشوپذيرتر  هاي تخصصي هرچه فهم تر و بحث آسان
هاي تفصيلي و بسيار دقيـق و   نوشت نخست خود را با پي در پايان هر فصل خواننده. 6
شناسي تفصيلي متنـاظر   ها، كتاب نوشت بيند و پس از اتمام پي رو مي گشاي نويسنده روبه راه

گيرد كه بر  با تمام عناوين اصلي و فرعي مطرح در آن فصل در پيشِ روي خواننده قرار مي
آثـار   .1: ايـن مـوارد اسـت    شناسي شـامل  بارزش تحقيقي كار بسيار افزوده است. اين كتا

متـون   .4هـاي انگليسـي آثـار؛ و     ترجمه .3زبانه؛  دواصلي و  هاي زبان  ويراست  .2عمومي؛ 
 اي. فرعي و حاشيه

  ها كاستي 2.2.1
ولـي وقتـي ازمنظـر     ،شـمار نيايـد   خود كاسـتي بـه   خودي آوريم به جا مي چه در اين شايد آن
  شمار رود: نوعي آزارنده باشد و كاستي به بنگريم بهتاريخ فلسفه بدان ة خوانند
تفاوت در زبان نوشتاري فصول متفاوت ايـن تـاريخ فلسـفه كـه گـاه زبـاني كـامالً        . 1

را  هـاي رايــج  فـرض  پـيش ة توصـيفي اسـت و گـاه از همــان آغـاز تحليلـي اسـت و همــ      
 ؛كشد مي  چالش به

فصـول تمـامي ارجاعـات    ارجاعات و اسـتنادات كـه در چنـدي از    ة تفاوت در نحو.2
چشم  متني هم به متني است و در چندي ديگر از فصول درتمام فصل يك ارجاع درون درون
در  چهارم(براي نمونه، در جلد  ها منتقل شده است نوشت ارجاعات به پية خورد و هم نمي

ارجاعـات  ة كـه همـ   مهنجز فصل  ،نوشت آمده است صورت پي تمامي فصول ارجاعات به
است) و گاه تركيبي از اين دو سليقه (براي نمونه در فصل پنجم از مجلد دوم) را  متني درون
 ؛بينيم نيز مي

ة بيان مطالب هر فصل كه ايـن مطلـب بـر ترجمـ    ة تفاوت در نثر انگليسي و در نحو. 3
(براي نمونه، فصل  آيد كاري برنمي هدست مترجم هم در اين زمين تابد و از فارسي هم بازمي
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كـه فصـل مربـوط بـه      درحالي ،سياست ارسطو در جلد دوم كه نثري دشوار داردمربوط به 
 ؛)نثري بسيار روان و ساده دارد چهارمنيتس در جلد  اليب

اي تـاريخي آغـاز    تنظيم مطالب هر فصل كه گاه نويسنده بـا مقدمـه  ة تفاوت در نحو. 4
شـود. و   بحث اصلي مي اي وارد هيچ مقدمه كند، گاه با بحثي مفهومي و دشوار، و گاه بي مي

كند و گاه  خود گاه تقسيماتي فرعي اعمال مية به سليق باتوجهفصل هم هر نويسنده ة در ادام
 ؛برد مي  پيش نفس به ز تا پايان فصل را يكبندي اصلي و فرعي از آغا هيچ عنوان نويسنده بي

است ده مشي واحدي تبعيت نش هاي پايان هر فصل كه از خط شناسي تفاوت در كتاب. 5
 ؛ماند اي ديگر گاه سردرگم مي اي منابع و نياوردن پاره چرايي آوردن پارهة و خواننده دربار

مخاطـب ايـن تـاريخ فلسـفه     «نـد  ا نظر سرويراستاران اين مجموعه كه برآن برخالف. 6
ايـم تـا    بلكه خوانندگان عمومي نيز هستند و ما به ايـن منظـور كوشـيده    ،صانصفقط متخ نه

، در اغلـب  )ibid.: iix –ix( »فهـم نوشـته شـود    اي قابل شيوه تك فصول به مطمئن شويم تك
بلكـه تخصصـي و در سـطح دانشـجويان      ،فصول اين تـاريخ فلسـفه دانشـي نـه عمـومي     

حتي سطح بحث از ايـن هـم    موردبحث مفروض است و گاهة تحصيالت تكميلي از حوز
  استفاده است. خاص قابلة نظران و متخصصان همان حوز و فقط براي صاحب استباالتر 
  
 هفدهم ةسد يباور عقل و رنسانسمعرفي جلد چهارم:  3.1

  :كنيم آغاز مي ويراستار اين مجلدة معرفي اين مجلد را نيز با آوردن فرازي از مقدم
تا  مهاي سدة چهارده ساله از نيمه پنجاه صدو اي سي دورهفلسفة موردبحث در اين مجلد 

گيرد. مباحـث اصـلي    مي بر جديد، را در  ، يعني زايش فلسفةمهاي آغازين سدة هجده سال
نيتس است.  و اليب ،ويژه دكارت، اسپينوزا به  ،گرايي سدة هفدهم شامل فلسفة نوزايي و عقل

تـري   ها در فضـاي نظـري گسـترده    ه آنبلك ،ها نيست كتاب حاضر منحصر به همين جنبش
. تفكر مدرسي كه فلسفة نوزايي با آن در تعامل بود و نيز تفكـر فيلسـوفان   شوند ميبررسي 

هـايي   گرا نبودند، تفكرشان واكنش و گاسندي كه گرچه عقل ،سدة هفدهم مانند بيكن، هابز
هاي  جديد در سده گيرد. مبحث مهم ظهور علم گرايان برانگيخت مدنظر قرار مي را در عقل

د پـيشِ  لگيرد. مج و روابط آن با فلسفة اين دوره نيز موردتوجه قرار مي مو هفده مشانزده
اي تفسيرهاي اصيل دربارة فيلسـوفان ايـن    اي بر اين دوره و نيز پاره رو مقدمة جامعِ عالمانه 

ن، جـدول  چنـي  دهـد. هـم   هاي مرتبط قرار مـي  اختيار دانشجويان فلسفه و رشته دوره را در
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اي از  نامـه  و ديگر وقايع فرهنگـي و اصـطالح   ،شماري شامل رويدادهاي فلسفي، علمي گاه
  ي را در خود دارد.نواژگان ف

هـا و   برجسـتگي ة تفصـيل دربـار   بـه  2.2.1و  1.2.1 هـاي  كه در بخـش  حال، نظر به اين
 فقـط تصـار،  با رعايت اخ ،كوشيم جا مي گفتيم، در اين  جلدي سخن دهة هاي اين دور كاستي

 سدة يباور عقل و رنسانس ،هاي) جلد چهارم ها و كاستي هاي (برجستگي به آوردن ويژگي
  بسنده كنيم: ،هفدهم

  هاي كتاب برجستگي 1.3.1
بين را  ژرفة اين كتاب توجه خوانندة ترين ويژگي كه در همان آغاز مطالع شايد برجسته. 1
اي است كه ويراستار اين مجلد بـر ايـن    عالمانهمفصل و بسيار ة مقدم كند جلب ميخود   به

كه فقط يـك مقدمـه باشـد، فصـلي      و شايد بهتر باشد بگوييم بيش از آن است كتاب نوشته
 نگـارش درآمـده   كامـل بـه  ة است مستقل و درحد معرفي انتقادي كتاب كه با تسلط و احاط

 ؛دهد و خواننده را در جريان كامل مطالب كتاب قرار مي است

گرايي در پيوند با هم مطرح شده و تالش  دوران نوزايي و عقلة اين كتاب فلسفدر . 2
تا از منظري نو به موضوع نگريسته شود. دو فصـل آغـازين بـه فلسـفة      است بر اين بوده

هـاي مطـرح ميـان     نـوزايي، نـزاع  ة دوران نوزايي اختصاص يافته اسـت. در بحـث از دور  
ها بـه   از افالطون يا ارسطو، و دوري يا نزديكي آنداري  سر جانب برنوزايي ة متفكران دور

هـاي مختلـف آن موردبحـث قـرار      تفصيل مطرح شده، شكاكيت و گونـه  سنت مسيحي به
هـا اشـاره    اومانيسـت دسـت   بهمتون يوناني به زبان التيني ة دوبارة گرفته، به نهضت ترجم

ة فيلسـوفان دور ة اجهـ اسالمي و موة گاه اشاراتي به سنت فلسف بي و و حتي گاه ،شده است
سازي بسيار خوبي فراهم آمده اسـت   . با اين دو فصل زمينهيمشاهد را نوزايي با اين سنت

گيـري   هفـدهم را در بسـتر شـكل   ة هاي فيلسوفان بزرگ سد تا خواننده بسياري از ديدگاه
در تـداوم گذشـته    فقـط قالب پيوستار واحدي ببينـد كـه    درها دريابد و تفكر فلسفي را  آن
 ؛توان آن را درست فهميد مي

و در پيوند با تفكر فلسفي اين دوره   علم و رياضيات در اين مجلد در فصلي جداگانه. 3
به نخست،  :گذارد است. اين فصل دو امكان را در اختيار خواننده ميبررسي شده تفصيل  به

ي كه ميـان  به پيوند وثيق ،و دوم ؛برد هفدهم پي مية برد علم در سد نقش رياضيات در پيش
 ؛دشو ميواقف  است علم و فلسفه در اين دوران وجود داشته



 169   راتلج فلسفة تاريخ چهارم كتاب جلدبررسي و نقد 

 نشـده ي پيروشناسيم  هايي كه در زبان فارسي مي ت رايج در ديگر تاريخ فلسفهناز س. 4
بار فرانسيس بيكن و تامس هابز و گاسندي در اين تـاريخ فلسـفه در    و براي نخستين است

 ؛گيرند ميگرايان موردبحث قرار  پيوند با عقل

كه در است اي توجه شده  هاي فكري گرايان به فيلسوفان و سنت در پرداختن به عقل. 5
ميان نيامده است؛ براي نمونه در  بهها  اند يا تقريباً نامي از آن تر مطرح شده زبان فارسي يا كم

، در است شناسي و فلسفة طبيعي دكارت توجه خاصي شده فصل مربوط به دكارت به روش
سياست او در پيوند با هم مطرح و تصويري ة اخالق و فلسفة مربوط به اسپينوزا فلسف فصل

 و از كسـاني ماننـد ولتهويسـن    اسـت  كلي از اوضاع سياسي هلند آن روزگـار ارائـه شـده   
)Lambertus Van Velthuysen(، و پيتر دالكور ،يوهان )Johan and Pieter de la Court(  سخن
، پـيش از پـرداختن بـه    )occasionalism( گرايـي  فصل مربوط به موقعميان آمده است. در  به

هـاي كسـاني ماننـد لـوئيز      شود و به انديشـه  كاملي از اين جريان ارائه مية مالبرانش، پيشين
 و آرنو خـولينكس  )Geraud de Cordemoy( ژرو دكوردموي )،Louis de La Forge( دالفورژ

)Arnold Geulincx( هـاي دكـارت و    گرايي در پيوند با انديشـه  شود و مكتب موقع اشاره مي
 گيرد. نيتس موردبحث قرار مي اليب

  هاي كتاب كاستي 2.3.1
را بر خود دارد بايد  هفدهم سدة باوري عقل و رنسانسرسد در كتابي كه عنوان  نظر مي به. 1

دانيم  كه مي زيرا چنان ؛شد شناسي اختصاص داده مي فصلي جداگانه به مبحث روش و روش
اغلـب  ة ويـژ   چـه نشـان   نوزايي نيز آنة روش معروف است و در دورة هفدهم به سدة سد

است توجه به روش است. البته در هر فصلي به اين مبحـث پرداختـه     انديشمندان آن دوره
 ؛شد مي  فصلي جداگانه به آن اختصاص داده ولي بهتر بود ،است شده

جهت نبود اگر در همان آغاز كتاب و پـس از فصـول مربـوط بـه رنسـانس       شايد بي .2
يافـت و بسـترهاي احيـاي شـكاكيت باسـتان و       فصلي جداگانه به شكاكيت اختصاص مـي 

 شد؛ واكاوي ميمĤبي  مكاتب دوران يوناني

 )بلكه ذيل يكـي از فصـول   ،البته نه در فصلي جداگانه(شايد بهتر بود به پاسكال هم . 3
 شد؛ بررسي ميگرايي  شد و نسبت او با سنت عقل پرداخته مي

نيتس هـم ماننـد دكـارت و اسـپينوزا در دو فصـل       مناسبت نبود اگر به اليب شايد بي. 4
وي ة مابعدالطبيعة منطق و ديگري دربارة شد و دو متخصص يكي دربار جداگانه پرداخته مي
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متخصص تفـاوت سـطح فصـل    ة . همين كاستي سبب شده است تا خوانندندكرد ميبحث 
  آشكارا احساس كند. را فصول قبليبا نيتس  مربوط به اليب

 

  معرفي مترجم كتاب 4.1
ترجمـه   ،هـاي اخيـر در ايـران    ترين مترجمان سال يكي از پركار ،اين كتاب را حسن مرتضوي
به  و از او تاكنون نزديككرده است ترجمه را تر آثار ماركسيستي  كرده است. اين مترجم بيش

سـرمايه؛   ةتـوان بـه ترجمـ    هاي مرتضوي مي ترين ترجمه دست است. از مهم پنجاه ترجمه در
 از مـاركس اشـاره كـرد.    1844فلسـفي  ـ  هاي اقتصادي نوشته دستو  نقدي بر اقتصاد سياسي

است  راتلج فلسفة تاريخجلدي  دهة چهار جلد از دورة اين مترجم ترجمة ترين كار گسترد تازه
  3كه البته مجلد دوم را آقاي علي معظمي به فارسي برگردانده است.

  
 :راتلـج  فلسـفة  تـاريخ  چهارمو ارزيابي ترجمة فارسي جلد  ،نقد، بررسي. 2

 هفدهم ةباوري سد رنسانس و عقل

  نقد و بررسي صوري و شكلي 1.2
فارسـي ايـن   ة ترجمـ جا شروع كنيم كه ناشر اصلي  فارسي نيز بايد از اينة در معرفي ترجم

ازجملـه  ( دو مجلـد   ولـي يكـي   ،انتشارات چشمه اسـت  راتلج ةفلسف تاريخجلدي  دهة دور
در » نگـار  انتشارات پويـه «اند. اين مجلد را  را ناشران ديگري منتشر كرده )همين جلد چهارم

اين ترجمه در قطع رقعي و با جلـد سـخت (گـالينگور) در     4.منتشر كرده است 1392سال  
اي  اسـپينوزا بـر زمينـه   ة منتشر شده است. روي جلد طراحي مبهمـي از چهـر   5فحهص 728

ة دورة معرفي كوتاهي از سرويراستاران دربارة روشن نقش بسته و در پشت جلد هم ترجم
خورد و بعد هم عناوين ده جلـد و ويراسـتاران هركـدام     چشم مي به فلسفه تاريخجلدي  ده
  ، پشتراتلجة تاريخ فلسفجلدي  دهة عنوان دورة صفح  ترتيب آمده است. كتاب شامل يك به

 راه هـم   بـه هفدهم ة باوري سد رنسانس و عقلعنوان جلد چهارم  ةصفح  سفيد، يك ةصفح
صفحه اطالعـات    و يك ،حسن مرتضوي، و نام مترجم ،ج. اچ. آر. پاركينسون ،نام ويراستار

» فهرسـت «با  پنجة از صفح كتاب و مشخصات ناشر است و متن اصلية مربوط به شناسنام
  آوريم: ترتيب فهرست مي مندرجات كتاب را به .شود آغاز مي

 ؛جلد چهارمة توضيحي دربار ـ
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 ؛گفتار ويراستاران اصلي پيش ـ

 ؛نويسندگانة دربار ـ

 ؛شماري گاه ـ

 ؛ج. اچ. آر. پاركينسون قلم ، بهمقدمه ـ

 ؛جيل كراي قلم ، بهرنسانس ايتاليايية فلسف ـ

 ؛استيوارت براون قلم ، بهايتاليا رنسانس خارج ازة فلسف ـ

 ؛جورج موالند قلم ، بهعلم و رياضيات از رنسانس تا دكارت ـ

 ؛آنتونيو پرز راموس قلم ، بهفرانسيس بيكن و قلمرو دووجهي انسان ـ

 ؛روجر استفن گائوك قلم ، بهشناسي دكارت: روش ـ

 ؛هم جان كاتينگ قلم ، بهذهنة دكارت: متافيزيك و فلسف ـ

 ؛ت. سورل قلم ، بههفدهم: گاسندي و هابز ةماترياليسم سد ـ

 ؛ج. اچ. آر. پاركينسون قلم ، بهاسپينوزا: متافيزيك و شناخت ـ

 ؛هانس و. بلوم قلم ، بهاخالقي و سياسي اسپينوزاة فلسف ـ

 ؛ديزي رادنر قلم ، بهسازانگاري سبب ـ

 ؛نيكوالس جولي قلم ، بهو متافيزيك ،نيتس: حقيقت، شناخت اليب ـ

 ؛نامه واژه ـ

 .نمايه ـ

  ظاهر كتاب شامل طرح جلد و مطالب پشت جلد و قطع كتاب 1.1.2
 ةمعرفي اوليـ  كه در . چنانآغاز كنيمبهتر است نقد صوري كتاب را از همان طرح روي جلد 

كتاب آورديم، طرح جلد طراحي مبهمي است از اسپينوزا كه نه گوياي عنوان كامـل كتـاب   
فرض هم كه تصوير اسپينوزا را براي اين  به ،البتهگرايان داللت دارد.  عقلة است و نه بر هم

قـرار   محـوي ة اسپينوزا در چنان زمينـ ة طرح روي جلد مناسب بدانيم، اين طراحي از چهر
كه حتي براي اهل فلسفه هم دقتي الزم است تا تشخيص دهند كه ايـن طـرح    است گرفته

، راتلـج  فلسـفة  تـاريخ ان اوليه تصويري است از اسپينوزا. در اصل انگليسي اين كتاب، عنـو 
 ،هفـدهم ة بـاوري سـد   رنسـانس و عقـل  يعني  ،جلد چهارم با قلم ريز و عنوان اصلي كتاب

رسد بايد در چاپ فارسي هم همـين قاعـده    نظر مي چيني شده است كه به تر حروف درشت
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در چاپ فارسي شد تا خواننده در همان نگاه نخست عنوان اصلي كتاب را ببيند.  رعايت مي
درشت و تيـره و عنـوان اصـلي كتـاب      راتلج فلسفة تاريخاست؛ يعني عمل شده س برعك

چيني شده است. در عطف جلد نيز عنوان به  ريز حروف هفدهمة باوري سد رنسانس و عقل
جداگانـه   4جـاي جلـد چهـارم عـدد      بـا ايـن تفـاوت كـه بـه      اسـت،  همين صورت آمده

  6آن درج شده است. نيز بر» نگار پويه«چيني شده و عنوان ناشر  حروف
ة دورة معرفي كوتاهي از سرويراستاران دربارة كه آورديم، ترجم چنان هم ،در پشت جلد

جلـد و ويراسـتاران هركـدام     خـورد و بعـد، عنـاوين ده    چشم مـي  به فلسفه تاريخجلدي  ده
بعد از معرفي كوتاه كـل دوره، مطلبـي هـم در معرفـي      ،ترتيب آمده است. شايد بهتر بود به

زبـان متـون    فارسـي  ةشـد. توقـع خواننـد    ِ رو از متن اصـلي انتخـاب مـي    همين مجلد پيش
كـه  ود بر اين است كه عنوان التيني اثر و نام پديدآورنده در پشت جلد درج شـ  شده ترجمه

مگر  ،زبان اصلي نيامده است به جاي اين ترجمه عنوان كامل اثر چنين نيست و تقريباً در هيچ
 The Renaissance and 17th Centuryكتـاب كـه فقـط عنـوان مجلـد چهـارم       ة در شناسنام

Rationalism يابيم. را با قلمي ريز مي  
مناسبت نيست اگر به قطـع رقعـي    پيش از ورود به نقد صوري و شكلي متن اصلي، بي

رسد براي كتابي در اين حجـم قطـع وزيـري     مينظر  كتاب و صحافي آن نيز اشاره كنيم. به
تر كند. صحافي كتاب و برش صفحات  ق آن را آسانرتر باشد و خواندن كتاب و تو مناسب

  7گذارد. دستي را در اختيار خواننده نمي كتاب نيز اصالً مناسب نيست و كتاب خوش

  نقد صوري و شكلي مندرجات ترجمه از آغاز تا پايان 2.1.2
جلـدي اسـت،    دهة جلد يك تا چهار از ايـن دور ة كتاب دربارة وط به شناسناماطالعات مرب

خـورد. همـين امـر     چشـم مـي   و چهار كتاب در آن به ،كه نام سه ناشر، دو مترجم اي گونه به
كتاب هست كه ربطـي بـه مجلـد    ة كند كه چرا مطالبي در شناسنام خواننده را سرگردان مي

را در ايـن   مجلـد چهـار  ة قط اطالعات مربوط به شناسنامپيش رويِ او ندارد. بهتر بود يا ف
آمد تا خواننده از اين حيـث   تفكيك مي گنجاندند يا اطالعات مربوط به هر جلد به بخش مي

هـا را ذيـل    صـوري آن  هايايرادجاي بررسي موردي  كوشيم به سردرگم نشود. درادامه، مي
  بياوريم:هايي را از كتاب  چند دستة كلي و براي هركدام نمونه

جلـدي ويراسـتاري جداگانـه     اين اثر دههر مجلد  صوري:و نبود ويراستار ادبي . 1
. بنـابراين،  انـد  را برعهده داشتهكل دوره ويرايش متون ة وظيف دو سرويراستار نيز دارد و
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 خـورد غيـاب   چشـم مـي   لحاظ صوري در چاپ فارسي بـه  كه به ينخستين كاستي بزرگ
هـاي آشـكاري را كـه در     خـواني   ويراستاري كاربلد است كه ترجمه را بپيرايـد و نـاهم  

خـورد   چشـم مـي   ها به نوشت تنظيم پية و نحو ،الخط، ضبط اسامي اشخاص و آثار رسم
 كند؛برطرف 

در فهرست  خواني فهرست مندرجات ترجمه با فهرست مندرجات متن اصلي: ناهم. 2
گذاري از  سرويراستار كتاب، فصول متعدد كتاب با شمارهة دممندرجات متن اصلي، پس از مق

 Chapters 1-11گذاري در آغاز هر فصل نيز با عنـوان   اند و همين شماره مشخص شده 11تا  1
، اسـت  گذاري حـذف شـده   فارسي اين شمارهة درج شده است. در فهرست مندرجات ترجم

ة در باالي صفح 11الي  1از  ةكتاب با شمار ةگان از متن اصلي فصول يازده پيروي بهكه  درحالي
آغازين هر فصل درج شده است. اين كـار سـبب شـده اسـت تـا تأكيـدي كـه در فهرسـت         

گانه درمقام متن اصلي كتاب بوده و بـه خواننـده نيـز     مندرجات متن اصلي روي فصول يازده
متوجه  11تا  1ز گذاري ا كرده است تا شروع و پايان فصول اصلي كتاب را با شماره كمك مي

 ؛ميان برود فارسي ازة شود در فهرست مندرجات ترجم

: مترجم محترم واژگـان انگليسـي متعـددي را    ترجمه در بيگانه واژگان از استفاده. 3
(در  »renaissance« 8،)3و  1 س، 2، ب 39؛ ص 6 ، س2، ب 37(ص  »modern« ماننــــد

 بــار)، 20حــدود  35تــا  33 فحة؛ در صــ2و  1عنــوان روي جلــد و در عنــاوين فصــول 
»technique«  7، س 2، ب 10(ص،( »object«  ص)7، س 2، ب 39،( »idea«  ص)ب 14 ،
 »materialism« )،2، س 2، ب 44(ص  »thesis« )،3، س 2، ب 41؛ ص 2، س 1

ــ »analysis and synthesis« )،6و  5و  2و  1 س 1، ب 48  (ص ــت  ،52 فحة(ص يادداش
ــمار (ص  »ideal« )،8، س 1، ب 329(ص  »arithmetica« )،1س  ،1، ب 328؛ ص 34ة ش

فارســـي برنگردانـــده و همـــان   ) را بـــه8، س 2، ب 59(ص  »genre«و  )،15، س 281
رسد بـراي   نظر مي كه به درحالي؛ الخط فارسي درآورده است هاي انگليسي را به رسم معادل

گويا و رايجـي وجـود دارد كـه بهتـر بـود در        اين واژگان برابرهاي فارسي يا عربي كامالً
 9؛دشواستفاده ها  از آنترجمه 

متـرجم محتـرم در ترجمـه هرگـز از     استفادة زياد از صيغة مجهـول در ترجمـه:   . 4
تر مواردي كـه در نثـر    بيشاست و تقريباً در نكشيده كارگيري صيغة مجهول افعال دست  به

كـه   درحـالي  ؛اسـت عمل كرده  گونه ، او نيز هماناست انگليسي فعل به صيغة مجهول بوده
رسد استفاده از فعل مجهول در نثر فارسي رايج نيسـت و در متـون ادب فارسـي،     نظر مي به
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 8، بند نخسـت، در  59 فحةياب است. براي نمونه، در ص كاربرد افعال در صيغة مجهول كم
بار فعل مجهول آمده  چهار، 104 فحةسطر آغازين ص 6بار، و در پنج سطر آغازين صفحه، 

ة جـا آشـكارتر در دو بنـدي كـه در پشـت جلـد در معرفـي دور        است. اين كاستي از همه
كـه   ،آزارنده است: در ايـن دو بنـد   است زبان آمده فارسي ةنمايي خوانند جلدي براي راه ده

كه تقريباً در هر سطر  است مجهول استفاده كردهة بار از صيغ نُهسطر است، مترجم  9 حدود
 ؛كار رفته است بار فعل مجهول به  يك

از نثـر انگليسـي مـتن     پيـروي  بهمترجم محترم  دار: دادن فعل به فاعل غيرجان نسبت. 5
ود نـدارد، در  دار وجـ  جا هيچ محدوديتي در انتساب فعل به فاعل غيرجـان  كه در آن ،اصلي

...» نظر  به«و حتي گاه تعبير نكشيده دار دست  دادن فعل به فاعل غيرجان ترجمه نيز از نسبت
كه  درحالي ؛)7، س 2، ب 46(ص برده است كار  براي علم جديد به ،آدمي استة كه ويژ ،را

بخشـي بـه چيـزي را داريـم، چنـين كـاري        در نثر فارسي، مگر در متون ادبي كه قصد جان
تاريخ «آغازين پشت جلد را مثال آورد: ة توان جمل معمول و ناپسند است. براي نمونه، مينا

ها در ترجمه فراوان  از اين دست نمونه». پردازد ترتيب زماني به بررسي ... مي به  راتلجة فلسف
، 1، بند 11 فحة؛ ص3الي  1 ، سطر2، بند 7 فحةص :اشاره كرداين موارد  توان به است كه مي

 .1سطر  ،47 فحةصو ؛ 1، سطر 2، بند 36 فحة؛ ص2سطر 

چشـم   در برگردان اعالم به فارسـي چنـد كاسـتي بـه     ايراد در ضبط اسامي خاص:. 6
 آوريم: ها را در بخشي جداگانه مي خورد كه هركدام آن مي

هـاي   ضـبط  هجاي ترجم فيلسوفان در جاية عناوين آثار شناختة مترجم در ترجم )الف
كند. براي نمونـه، عنـوان اثـر     كه خواننده را سردرگم مي است گون و متفاوتي را آورده ناهم

 فحةو در صـ  هـاي مشـركان    بررسي بيهودگي آموزه 20 فحةجيان فرانچسكو پيكو را در ص
 فحةترجمه كرده است. در ص مسيحية بررسي ستروني آموزش كافران و حقيقت آموز 103
اسـت،  ترجمـه كـرده    10تكاليف متناقض عليه مكتب ارسطوييگاسندي را  نام اثري از ،25

 يانيهـايي پارادوكسـيكال عليـه ارسـطو     تمـرين بـه   414 فحةكه همين اثر را در صـ  درحالي
اي آشناسـت، در   كه نامش بـر هـر دانشـجوي فلسـفه     ،برگردانده است. اثر معروف دكارت

 306 فحة، در صـ  روشة ايي دربارگفتاره 42 فحة، در صروشة گو دربار و گفت 26 فحةص
روش ة گفتاري دربار 336 فحة، و در صروشة گفتار دربار 331 فحة، در صگفتار در روش

تر فيلسوفان ازجمله بـيكن، اسـپينوزا،    ضبط آثار بيشة است. همين مطلب دربار ضبط شده
  11.كند و ديگران نيز صدق مي ،هابز
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كه خواننـده را   است صورتي نامتعارف آورده مترجم گاه عناوين آثار فيلسوفان را به )ب
  آوريم: ها مي هايي را با ضبط رايج آن نمونه ادامهاندازد؛ در دشواري مي بهدر فهم مطلب 

  ؛)11و  8 س، 2، ب 108است (ص  اثولوجياكه همان  تئولوژي ـ
  ؛)2، س 2ب  ،261است (ص احياي كبير كه همان  نوسازي بزرگ  ـ
  ؛)4، س 1، ب 371است (ص  ها اعتراضات و پاسخكه همان  ايراداتبه پاسخ   ـ
  ؛)18، س 1، ب 421است (ص   جامع فلسفهكه همان  فلسفه ةمجموع ـ
 رسالة وفاهمه  اصالح رسالةكه همان  كوتاه اي رساله و عقل تصحيح درباب اي رساله ـ

  ؛)1، س 1، ب 470است (ص  مختصره
  ؛)12، س 1، ب 85افالطون است (ص  محاوراتكه همان  افالطون وگوهاي گفت ـ
  ).2  ، س2، ب 642است (ص  مابعدالطبيعه در گفتاركه همان   متافيزيك دربارة گفتار ـ
، 97اسـت (ص   يـل الح و علم طبيعيات قراضةكه همان  مكانيك و كوچك طبيعيات ـ

  ؛)9، س 2  ب
 .)6، س 1 ، ب387(ص است انفعاالت نفس كه همان  عواطف نفساني ـ

شـويم كـه بسـيار     رو مي در ترجمه در مواردي با ضبط نادرست اسامي خاص روبه )ج
  آوريم: ها مي هايي را با ضبط درست آن نمونه ادامهآزارنده است؛ در

ــه همــان  »الكســاندر آفروديســي« ـ ، 1، ب 98اســت (ص  »وديســياســكندر آفر«ك
  ؛)3  و  2  س

اسـت   »جـورج طرابـوزاني  «يـا   »طرابوزانجورج اهل «كه همان  »گئورگ تربيزوند« ـ
  ؛)10، س 2، ب 98  (ص

  ؛)12، س 341است (ص  »آرنو«كه همان  »آرنولد« ـ
  ؛)5، س 1، ب 92است (ص   »فيلبوس« كه همان  »فيلئبوس« ـ
  ).1، س 1، ب 421است (ص  »ديوگنس الئرتيوس«كه همان  »ديوژن الئرتيوس« ـ
 2، رديف 16است (ص  12»آژنكورنبرد آجينكورت يا «كه همان  »نبرد آگين كورت« ـ

  .شماري) جدول گاه
كه آن اسـم  اصل بگيريم رسد بايد در ضبط اسامي خاص مليت و زباني را  نظر مي به )د

ة به سـليق  بنااي و  هيچ قاعده تر موارد بي مترجم تقريباً در بيشكه  درحالي ،متعلق به آن است
 يـا » Stewart«را كه نامي انگليسي و مشابه » Stuart«؛ مثالً است  خويش اسامي را ضبط كرده
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»Steuart « اسـتيوئرت «يـا   »اسـتوارت «كه بايـد   درحالياست، ضبط كرده  »استيوارت«است« 
را كـه فـردي    »Antoine Arnauld« ). مثال145ًفصل دوم كتاب، ص ة ضبط شود (نام نويسند

كه جزء اول اسم به فرانسـه و   است آورده »آرنولد آنتوان«فرانسوي و معاصر دكارت است 
 3 س ،2 ب ،369 صباشد ( »آرنو آنتوان«جزء دوم را به انگليسي تلفظ كرده است كه بايد 

شـماري منـدرج صـفحات     كه در گـاه  ،هايي از اين آشفتگي در ضبط اسامي را ). نمونه4و 
  آوريم: توان يافت، مي ) مي31 الي 15آغازين كتاب (

  ؛باشد »نيكال كوزايي«كه بايد  »نيكالس كوسايي« ـ
  ؛باشد »لورنتسو«كه بايد  »لورنزو« ـ
  ؛باشد »دران ليمبورخابر«كه بايد  »برادران ليمبورش« ـ
  ؛باشد »جان هاس«كه بايد  »يان هوس« ـ
  ؛باشد  »كاسيمو«كه بايد  »كوزيمو« ـ
  ؛باشد »پومپوناتسي«كه بايد  »پومپونازي« ـ
  ؛باشد »آمريگو وسپوتچي«كه بايد  »آمريكو وسپوچي« ـ
  13.باشد »كالون«كه بايد  »كالوين« ـ
مترجم در درج حروف اختصاري مربوط به اسامي نويسندگان مقـاالت كتـاب هـم     )و

اي حروف اختصاري را با تلفظ فارسـي   عجيبي عمل كرده است؛ به اين معنا كه پارهة شيو به
ج. «را  »G. H. R. Parkinson«اي ديگر را با تلفظ التين ضبط كرده است. براي نمونـه،   و پاره

و نـه   »ج.«صورت فارسـي   را به» .G« آورده كه معلوم نيست چرا حرف »اچ. آر. پاركينسون
  14تلفظ انگليسي آورده است.  و دو حرف ديگر را به »جي.«

اصلي دو گونه نمايـه آمـده اسـت:     در فهرست مندرجات متن ها: درج ناقص نمايه. 7
هيچ توضيحي، فقط  ما در فهرست مندرجات ترجمه، بي؛ ا»موضوعاتة نماي«و » ها نام ةنماي«

ة بينيم كـه نمايـ   كنيم، مي در ترجمه نگاه مي» نمايه«آمده است. وقتي به بخش » نمايه«عنوان 
يا اصـطالحات از  » موضوعاتة نماي«گيرد و  برمي فقط نام اشخاص را در» اعالم«يا » ها نام«

جايي از ترجمه توضيح داده باشد. الزم بود كه مترجم اين را در  آن ، بياست آن حذف شده
چنـين   هـم  .اين نكته براي خواننده روشن شود كه اين نمايه فقط شامل نام اشخاص اسـت 

كه براي كارهـاي   ،موضوعية چرا در كتابي تخصصي در اين سطح نمايمشخص نيست كه 
  نمايد، حذف شده است. بايسته مي يپژوهشي بس
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  نقد و بررسي محتوايي 2.2
كوشيم مطالب خود را در ذيـل چنـد عنـوان     هاي پيشين مي سياق بخش بهاين بخش نيز در 

  :بندي كنيم دسته
در اثري با اين حجم و در اين سطح از تخصـص، كـه در مـتن     مترجم: ةنبود مقدم .1

و  ،مجلد چهـارم ة توضيحي دربار ،جلدي دهة كل دورة اصلي آن چند نوشتار مقدماتي دربار
نُمايد كه  گمان بايسته مي محتواي كتاب وجود دارد، بية و تخصصي درباراي تفصيلي  مقدمه

به ايـن معنـا كـه اهميـت      ؛سهم خود خواننده را در جريان كار خود قرار دهد مترجم نيز به
كار خـود را در برگردانـدن   ة كتاب، جايگاه اثر درميان آثار مشابه، و شيوة ترجم دليلكتاب، 

رسـاند   متن به فارسي و نكاتي محتوايي و تخصصي كه در فهم ترجمه به خواننده ياري مي
 15كند؛بازگو 

اثري با ايـن حجـم و در ايـن سـطح از مطالـب      ة در ترجم نبود ويراستار محتوايي: .2
يـز  نظـران نوشـته و ويـرايش ايـن مجلـد را ن      كه هر فصل آن را يكي از صاحب ،تخصصي

  كم ويراستاري اهل ويراستاري متخصص برعهده داشته است، انتظار زيادي نيست كه دست
زبـان   فلسفه و آشنا به اين حوزه ويرايش محتوايي ترجمه را برعهده داشته باشد تا متن را به

اي تعـابير و تركيبـات نامـأنوس و اغلـب      اهل فن درآورد و متني در ايـن سـطح را از پـاره   
 ةدر ترجمـ » عقـول فلكـي  «جـاي   بـه » اي هاي سياره هوش«هل فلسفه مانند نادرست براي ا

»planetary intelligences«  در » اصـالت مـوازات  «جـاي   بـه » تشـابه «، بند آخـر) و  719(ص
مطابقـت  ة نظريـ «جـاي   به» انطباق حقيقتة نظري«) و 3، ب 706(ص » parallelism«ة ترجم
 ؛دكن) پاكيزه 4، بند 708(ص » correspondence theory of truth«ة در ترجم» صدق

دقتــي در  هــايي از بــي ونــهنم جــا ايــن  در اصــطالحات:برخــي ترجمــة نــادقيق . 3
 :آوريم مي  را ترجمه

ديدگاهي متكـي بـر   «تعبير  »a period eye«ة در ترجم 4 تا 3 سطرهاي 9 فحةدر ص )الف
كه نويسـنده   غافل از اينآزادي است از عبارت انگليسي، ة كه فقط ترجماست آمده  » دوران

از قراردادن اين اصطالح درون گيومه منظـوري دارد و آن هـم روشـي تحليلـي اسـت كـه       
مـورخ  ، )2008 - 1933برند. اين اصطالح را مايكـل بكسـندل (   كار مي مورخان هنر آن را به

 ،پـانزدهم ة نقاشي و تجربه در ايتاليـاي سـد   ،در كتابش ،هنر و متخصص هنر دوران نوزايي
وضع كرده و كوشيده است تا بر اين اساس شرايط فرهنگي را توصيف كند كه آثار هنـري  

اند. او بر آن است كه مردمـان هـر    شده و فهميده مي ،نوزايي در آن شرايط خلق، ديدهة دور
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هـاي انديشـيدن    هـا و شـيوه   كنند تجربه ارچوب فرهنگي خاص رشد ميهاي كه در چ دوره
گـذارد. بـا ايـن     مـي  اثـر هـا از تصـاوير هنـري     ادراك بصري آنة كه بر نحو دارندمشتركي 

 نوشتالبته اگر با پا ،نمايد تر مي درست» اي نگاه دوره«ة شود كه ترجم توضيحات روشن مي
 ؛باشد راه همخود اين اصطالح ة توضيحي دربار

جـا نيـز     بينـيم. در ايـن   نيـز مـي   1، سطر 2، بند 10 فحةقبلي را در ص شبيه به مورد )ب
كـه   ، غافـل از ايـن  اسـت  ترجمـه شـده  » متـرجم افراطـي  «به  »radical translator« صطالحا

 مريكــايي، آفيلسوف معاصـر  ،)2000 - 1908( بار كوآين خستيناصطالحي است كه آن را ن
خواهـد زبـان    توصيف وضعيت مترجمي است كه مي ابـداع كـرد. منظـور او از ايـن تعبيـر

نـدارد. او بـراي ايـن كـار      كه هيچ نسبتي با زبان خـودش ترجمه كند اي را كامالً ناشناخته
نظر كوآين، شبيه به  به ،بران اين زبان ندارد. چنين كاريراي جز تكيه بر رفتار مشهود كا چاره

نظـر   جا هم به . دراينهمان زبان اصلي برگرداند توان چيزي را دوباره به معجزه است و نمي
توضـيحي نيـز بـه     نوشـتي و پا برگردانـد » متـرجم بنيـادي  «به  رسد بايد اين اصطالح را مي
 ؛افزود  متن

ترجمـه شـده و در   » تمـايز  وجـه «بـه  » thisness« ، اصـطالح 3، سـطر  34 فحةدر ص )ج
 التينية كه اصطالح مزبور برگردانِ انگليسي واژ براين مبني ،نيز توضيحي آمده است نوشتپا
»haecciety «اسكوتس آن را وضـع كـرده اسـت. نخسـت      ونسدوسطي است كه   در قرون
تواند بر تمايز مفهومي ميان چيزها داللت  چون مي ،مناسبي نيستة ترجم» تمايز  وجه«كه  آن
اسالمي بر تشخص بيروني ة قرون وسطي و نيز در فلسفة كه اين تعبير در فلسف درحالي ،كند

هاي  چه در فرهنگ آن كه گرچه سخن مترجم محترم براساس دوم آن ؛امور عيني داللت دارد
بلكـه   ،است اسكوتس وضع نكرده ونسدالتين مندرج است درست است، اين اصطالح را 

در متون فلسفي اسالمي است كه با اندك تغييري در تلفظ » هذائيت«همان اصطالح آشناي 
  16؛وارد زبان فلسفي قرون وسطائيان شده است

رايج اهـل   هاي رخي از اصطالحبمترجم براي  :ها اصطالح برخينامتعارف ة ترجم. 4
كه براي خواننـدگان گـاه از    است هاي چنان نامأنوسي را آورده فلسفه و علوم انساني معادل

 آوريم: هايي را مي نمونه ادامهتر است؛ در اصل انگليسي ناشناس

 the non-rational « و »عقالنـي  روح«يا  »عقالني نفس«به » the rational soul«ة ترجم .1

soul«  فحةدر ص» نفس غيرناطقه«و » نفس ناطقه«ها به  آنة جاي ترجم به »ناعقالني نفس«به 
 ؛92و  48
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جـاي دو روش   بـه  »سـنتز «و » آنـاليز «بـه دو روش  » synthesis«و » analysis«ة ترجم .2
 ؛52 فحةدر ص» تركيب«و » تحليل«

و  45 فحةصـ  در» سنت«يا » كيشي راست«جاي  به »ارتدكس«به  »orthodoxy« ةترجم .3
كـه منظـور    ،كه چون در بحث از مسيحيت است ذهن خواننـده را از سـنت مسـيحيت    58

 ؛دكن ميمنحرف » آيين ارتدكس«به  ،متن اصلي استة نويسند

 the « ةو ترجم» قدم عالم«جاي  به »عالم ابديت«به » the eternity of the world«ة ترجم .4

creation of the world«  در سرتاسر دو فصـل مربـوط   » حدوث عالم«جاي  به »عالم خلق«به
 ؛)196 تا 57 فحةبه نوزايي (ص

در » جـواهر مفـارق  «جـاي   به »جداگانه جوهرهاي«به  »separate substances« ةترجم .5
 ؛73  فحةص

در » صـورت جـوهري  «جـاي   بـه  »جوهري شكل«به  »the substantial form« ةترجم .6
 ؛646و  88 فحاتازجمله در ص ،موارد متعدد

 ؛91فحة در ص» شريعت موسي«جاي  به  »موسايي قانون«به  »the Mosaic law« ةترجم .7

 »نجومي«به  »astrological« و» اختربيني«جاي  به »شناسي ستاره«به » astrology«ترجمة  .8
 ؛96 فحةدر ص» بر اختربيني مبتني«جاي  به

مريكاست، بـه  آو منظور از آن  استكه اصطالحي خاص » the New World« ترجمة .9
 ؛100 فحةدر ص» دنيا  ةينگ«جاي  به »نو دنياي«

، 101، 100، 99 فحاتدر صـ » مشـائي «جاي  به »ارسطويي«به  »Peripatetic« ترجمة .10
 17؛108، و 103

يـا  » اصول عقايد مسيحي«جاي  به »مسيحي جزميات«به  »Christian dogma« ةترجم .11
 ؛85و  ،91، 104، 145 فحاتدر ص» اعتقادات مسيحي«

ات فحدر صـ » شهود بسـيط «جاي  به »ساده شهود«به  »simple intuition« ةترجم .12
 ؛510 و 363

 161 اتفحدر صـ » آيين كاتوليك«جاي  به »كاتوليسم«به  »Catholicism« ةترجم .13
 ؛410و 

جـاي   بـه  »مـذهبي «بـه  » Religious« و» دين«جاي  به »مذهب«به  »Religion« ةترجم .14
 ؛90و  ،66، 61، 43، 15 اتفحشماري در ص ، در عنوان ستون نخست جدول گاه»ديني«

» محرِّك نامتحرِّك«جاي  به »حركت بي دهندة حركت«به » Unmoved Mover« ةترجم .15
 ؛4 طر، س2 ند، ب109 فحةدر ص
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 ؛109 فحةدر ص» خاك«جاي  به »زمين«(از عناصر اربعه) به » earth« ةترجم .16

جاي  به »ها آسمان سپهر از خارج«به » the outermost sphere of the heavens« ةترجم .17
 ؛110 فحةدر ص» فلك اقصي«

 ؛112 فحةدر ص» تبدل جوهري«جاي  به »استحاله«به » transubstantiation« ةترجم .18

 .508و  507 فحاتدر ص» سرمديت«جاي  به »ابديت« در اسپينوزا به »eternity« ةترجم .19

ويـژه   ) به39، يادداشت 53(ص » انفعاالت«جاي  به »شهوات«به  »passions« ةترجم .20
در  »شـوق  و شـور «همين اصطالح به ة ) و ترجم385هاي مربوط به دكارت (ص  در فصل

 ؛445 فحةهابز در ص

اي از خطـاي   جـا نمونـه   در ايـن  نادرست عبارت تخصصـي: ة اي از ترجم نمونه. 5
آوريم كه براثر قصور در فهم تخصصي متن رخ داده است. مترجم در دومين  مترجم را مي

 ، عبارت التيني معروف دكارت»ذهنة دكارت: متافيزيك و فلسف«فصل مربوط به دكارت، 
»cogito ergo sum« بـه  گردانـد و تـوجهي    برمـي » انديشم، پـس هسـتم   مي«جا به  را در همه

برخالف ديگر مترجمان دكارت كـه   ،متن از اين عبارت ندارد كهة انگليسي نويسندة ترجم
گردانند، آن را بـه   برمي »I think, therefore I exist« عبارت مذكور را به زمان حال ساده يعني

شـايد در نگـاه    ».I am thinking, therefore I exist« كنـد:  زمان حال اسـتمراري ترجمـه مـي   
توجـه   كوگيتـو نظر كاتينگم در تفسـير   اما وقتي به ،پوشيدني بنمايد نخست، اين خطا چشم

آن كليـد فهـم درسـت ايـن       يابيم كه استفاده از زمان حال استمراري در ترجمـة  كنيم درمي
  قولي را از خود كاتينگم بياوريم: شدن مطلب، جا دارد نقل براي روشن 18عبارت است.

بايد   شود كه  مي  كه ذكرش گذشت، روشن ‘cogito ergo sum’ اوي در عبارتك با ژرف
دكـارت از يقيـنش     در بحث  كه ‘cogito/ je pense’ در ترجمة انگليسي درست واژگان

، زمـان حـال   ‘انديشم مي’جاي زمان حال سادة  شوند، به دربارة وجود خويش ظاهر مي
سـازد   مرا از وجـودم مطمـئن مـي     چه . زيرا آنكار برد را به ‘انديشم دارم مي’استمراري 

انديشـد،   مي  كه  هستم  كسي  كه من براين مبني  ،نيست  من  دربارة  زمان ايستا و بي  واقعيتي
هستم و تا ايـن انديشـيدن     انديشيدن االن سرگرم   همين  من  كه  است  واقعيت  اين  بلكه

آورد  مـي   مدو  خود دكارت بعدها در تأمـل كه  شود. چنان مي  تضمين  تداوم دارد وجودم
دارم   كـه   ؟ تـا زمـاني   ، اما تا كـي  است  يقيني  امري  ، اين وجود دارم  ، من هستم  من’ كه:
  كـه   اسـت   تناقض’گويد:  نيز مي اصولو در اصل هفتم از بخش نخست  19‘انديشم مي

 ‘، وجـود نـدارد   دانديشـ  مـي  دارد كـه  زماني  همان درانديشد،  مي  چه فرض كنيم آن
  20.)77 - 76: 1392(كاتينگم 
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كـه شـايد     واپسـين نكتـه   متـرجم بـر محتـواي كتـاب:     نداشتن تخصصي ةاحاط . 6
فاحش  هاي اشتباهخورد  چشم مي ترين چيزي باشد كه ازحيث محتوايي در ترجمه به آزارنده

كـه نشـان از    21اصطالحات تخصصي و نام فيلسوفان و آثار فلسفي است برخية در ترجم
گرايـي   نوزايي و جريـان عقـل  ة طور عام و بر دور مترجم بر تاريخ فلسفه به نداشتن اشراف 

كـه  خـورد   نمـي   چشم بهفكري مترجم محترم نيز هيچ مطلبي ة طور خاص دارد. در پيشين به
  22.خصصي ازجانب ايشان باشدت حوزةاثري در اين سطح و در اين ة ترجمة كنند توجيه
  

  ريگي . نتيجه3
كه با اين كار آشنايي نـدارد    كسيسهل و ممتنع است؛ يعني براي متون علوم انساني   ةترجم

دسـتي در آن  كـه  كسي نگرد كاري است بس آسان و گاه مبتذل و براي  و از بيرون بدان مي
شـمار آيـد هنـر اسـت و      كه تخصص بـه  فرسا كه بيش از آن ست دشوار و توان دارد كاري ا

ظرافت  ،حال اگر متن موردنظر فلسفي باشدشود.  هايي دارد كه در دلِ كار آشكار مي ظرافت
متن فلسفي اولين ة رسد در ترجم نظر مي طلبد. به تري مي تر است و هنرمندي بيش كار بيش
بعد از برخورداري از دانش زبـاني الزم از زبـان مبـدأ و مقصـد، داشـتن       ،ترين شرط و مهم

است كه قرار است به زبان فارسي درآيد. ايـن تخصـص    اي متن فلسفية تخصص در حوز
فهم ة كه بايد فيلسوف و مكتب فلسفي موردنظر را بشناسيم و از عهد دو جنبه دارد: يكي آن
زبان اصلي خوب بدانيم  بههاي آن فيلسوف را  واژه كه دانش و دوم آن ؛مطالب فلسفي برآييم

م. شناسـي هـا ب  سـازي آن  و برابرهاي رايـج درميـان اهـل فلسـفه در ايـران را بـراي فارسـي       
واژه نيز  نظر ميان اهل فلسفه در برابرهاي فارسي براي هر دانش بايد به اختالف ،اين بر افزون

  خاطبان متخصص برآييم.انتقال مطلب به مة واقف باشيم تا از عهد
كه از آغاز تا انجـام   ،جلدي راتلج درميان باشد ده فلسفة تاريخة حال اگر سخن از ترجم

تـرين   تـرين و سرشـناس   نفـر از بـزرگ  ده فلسفه را در خود گنجانيده و هر مجلد را حدود 
چنين كـار  رسد اين است كه  ذهن مي كه به اي نكتهاند، نخستين  استادان فلسفه در دنيا نوشته

كه هـم  عهده گيرند  بر ،به تخصصشان بسته ، وسترگي را بايد گروهي از مترجمان زبردست
اي كاربلـد و   دستي دارند و هم در فلسفه. البته اگر آرماني بينديشيم، بايـد چهـره   هدر ترجم
متـون فلسـفي از حسـن شـهرت كـافي      ة ترجمة كه درميان اهل فلسفه در حوز ،سرشناس

عهــده گيــرد و در  صــوري و محتــوايي ايــن مجموعــه را بــر يشيــراوبرخــوردار اســت، 
هـا   و مكـان  ،هاي خاص، نام آثار سان اسم ها، ضبط درست و يك واژه سازي دانش دست يك
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كاري در اين سطح و حجم ناشر نيـز بايـد    ة. البته براي ترجمدكنمتن را ويراسته و پيراسته 
و در كيفيـت چـاپ    كنـد را اعمال واحدي ة در مشخصات ظاهري مجلدات گوناگون سليق

ويـژه   جلدي، به دهة اين دور ةترجمچاپ كه گفتيم بايد در  نكاتيخرج دهد.  دقت الزم را به
كه اين نوشته به نقد آن اختصاص   هفدهمة باوري سد رنسانس و عقلجلد چهارم با عنوان 

 انكار مرتضوي و همبايد به حسن  ،داريم  يافت. اما اگر جانب انصاف را نگه دارد، تحقق مي
اند و به اهل  مريزاد گفت كه دست به چنين كار سترگي زده اين دوره دست ةايشان در ترجم

اند كه هيچ اهل علوم انسـاني از خوانـدنش    اي داده زبان گنجينه فلسفه و فرهيختگان فارسي
  داند. نهد و قدر مي سهم خويش زحمت ايشان را ارج مي اين نقد بهة نياز نيست. نگارند بي

  
  ها نوشت پي

 

 ةنگارنـد  ةبـا ترجمـ   هفدهم قرن گرايي عقل و نوزايي دورةگفتني است كه همين كتاب با عنوان  .1
پژوهشي حكمت و فلسفه  ةسسؤكاري انتشارات حكمت و م با هم 1391پيشِ رو در سال  ةمقال

  منتشر شده است.
تاريخ ، هيئت نويسندگان زير نظر رادا كريشنان ةنوشت شرق و غرب ةتاريخ فلسفدوجلدي  ةدور .2

زير نظر سيدحسين نصـر و اليـور     اسالمي ةتاريخ فلسفو  ،زير نظر م. م. شريف فلسفه در اسالم
  .فارسي استها در زبان  فلسفه  اي از اين دست تاريخ ليمن نمونه

كه شامل زنـدگي   ،حال معتبري از آقاي مرتضوي رسي به شرح باوجود تالش فراوان براي دست .3
چـه در ايـن مختصـر آورديـم از      فكري ايشـان باشـد، شـوربختانه تـوفيقي حاصـل نيامـد و آن      

. البته كوشيديم ازطريق دوستي مشترك از خود آقـاي  مده استدست آ وجو در اينترنت به جست
 ةمؤسس«مرتضوي براي اين امر كمك بگيريم كه ايشان چندان تمايلي به اين كار نداشتند. حتي با 

در پاييز » ماركس سرمايةسي كتاب رنقد و بر«گفتارهاي ايشان را با عنوان  كه درس ،هم» پرسش
اي  ان تمـاس گـرفتيم كـه نتيجـه    حـالي از ايشـ    كنـد، بـراي گـرفتن شـرح     جاري برگزار مي  سال

 نيامد.  حاصل

واقع؛ چـون وقتـي بـه     ند تا درا تر در نام متفاوت البته گفتني است كه گويا اين دو انتشارات بيش .4
نگـار   پويـه  در باالي صفحه به عنوان انتشـارات چشـمه/   ،شويم سايت انتشارات چشمه وارد مي

  خوريم كه مؤيد نظر ماست. برمي
پيش از جلد هم  ةشود و تا صفح د آغاز ميبعد از جل ةبندي كتاب از همان نخستين صفح صفحه .5

مربـوط بـه    ةيعني از دومين صـفح  6 ةگذاري صفحات كتاب از صفح ادامه دارد، هرچند شماره
 شود. فهرست كتاب آغاز مي
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 ةاگر كسـي روي جلـد يـا مـتن كتـاب را نخوانـده باشـد و كتـاب را در قفسـ          كه گفتني است .6
متوجـه   اش قضـاوت كنـد، اوالً   خانه و از روي عطف جلد ببيند و دربـاره  فروشي يا كتاب كتاب

رنسـانس و  است با عنـوان   راتلج فلسفة تاريخنخواهد شد كه كتاب پيشِ رويش جلد چهارم از 
 صورت تصويري نامفهوم چاپ شده عنوان ناشر نيز چنان مبهم و به ؛ ثانياًهفدهم ةباوري سد عقل
 شد. دنخواه ،»نگار پويه«متوجه نام ناشر، يعني  دكتاب مراجعه نكن ةكه تا به شناسنام است

كتاب بودم كـه سـرانجام    ةپاشيدن شيراز بنده در مدت مطالعه براي نقد كتاب همواره نگران ازهم .7
  اتفاق افتاد. اينهم 

 .ستسطر يا سطرها ةننشا »س«و  ،بند (يا پاراگراف) ةنشان »ب«صفحه يا صفحات،  ةنشان »ص« .8

ند از: جديد، نوزايي يا نوزايش، تدبير يا ا ترتيب عبارت نهادي براي اين واژگان به هاي پيش معادل. 9
باوري، تحليـل،   انگاري يا ماده ازاء، ديدگاه يا رأي، الگو، فرضيه، ماده كار، متعلق يا مابه ترفند يا راه

ـ و تركيب يا تأليف، ارثماطيقي يا علم حساب، آرماني،  ـ  هگون ادبـي؛ گفتنـي اسـت كـه آوردن      ةي
ـ «چه در اين مختصر آورديم  ست عادي و آنهاي التين در نثر مترجم امري ا واژه ـ  همشت نمون  ةي

  است.» خروار
10. Exercitationes Paradoxicae Adversus Aristoteleos 

 دو ايـن  از را هـا  نمونـه  است، آشكارتر دكارت به مربوط فصل دو در كاستي اين كه اين به نظر. 11
بـه   يگـر د ييو جـا  »ينورشناسـ «بـه   يياثر دكـارت را جـا   مرايا و مناظر رسالة: آوريم مي فصل

 برگردانده »هواشناسي« به جايي و »شناسي شهاب« به جايي را جو كائنات رسالةو  »نور  شكست«
 بـراي  قواعـدي  بـه  جـايي  عقـل،  هـدايت  بـراي  قواعـدي  بـه  جايي ذهن هدايت قواعد. است
  .است آمده هوش گيري جهت براي قواعدي صورت به ديگر جايي و عقل، گيري جهت

12  . battle of Agincourt 

تلفظ كنـيم،   فرانسه  بخوانيم و اگر به »اَجينكورت«بايد  ،اين نام را اگر به انگليسي تلفظ كنيم
  .بخوانيم» آژنكور«بايد 

بنـد   ها در ترجمه فراوان است و مترجم به ضبط درست اسامي در هيچ زباني پـاي  از اين نمونه .13
ايتاليايي و آلماني را در دو فصل مربوط به نوزايي با تلفـظ  هاي  تر نام كه بيش تاجايي ؛نبوده است

اسامي خـاص   ةشمار آغاز كتاب يا به نماي انگليسي ضبط كرده است. اين نكته را با نگاهي به گاه
  خوبي دريافت. توان به در پايان كتاب مي

از  »جـي. «جـاي   اشتباه نشود، به ».J«و » .G« كه ميان ممكن است تصور كنيم كه مترجم براي آن .14
كه  آن بينيم كه مترجم بي مي» J. G. Cottingham« ناماستفاده كرده است، ولي درخصوص » ج.«

گردانـد و دربـارة نـام     برمي» هم جان كاتينگ«از حروف اختصاري استفاده كند، اين نام را به 
»W. Blom« جاي  به »و.« داند كه زبان نمي فارسي ة، خواننداست آمده »و. بلوم«صورت  كه به»V.« 

  است. آمده» .W« جاي يا به
 



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   184

 

انتظار بر اين است كه مترجم چنين اثري فقط مترجم صرف نباشد، بلكه خود نيز صاحب موضع  .15
نويسـد خواننـده را از    مي  اي كه خود بر ترجمه و نظري در حوزة تخصصي اثر باشد، تا در مقدمه

اي دست خواننـده را در خـوانش و    اندازه توانايي و تخصص خود در ترجمة متن مطمئن كند و تا
  صحنة ترجمه به خواننده انتقال دهد.  پشت ر بگيرد و تجربة خود از جريان ترجمه و فهم اث

  است.» بودگي اين«يا  ،»انيت«، »هذائيت«نهادي براي اين اصطالح  هاي پيش معادل .16
  ) ترجمه كرده است.73 و 58درستي به مشائي (ص  البته مترجم اين اصطالح را گاهي نيز به .17
  ».پس وجود دارم ؛انديشم دارم مي«دي: نها ترجمة پيش .18

19. AT VII 27; CSM II 18 

سال در رو به فارسي برگردانده و   مقالة پيش ةرا نگارند ،اثر كاتينگم ،دكارتگفتني است كتاب  .20
 منتشر كرده است.آن را نشر ني  1392

چندي ديگـر را در بخـش    و »نقد صوري و شكلي«چندي از اين موارد را در بخش مربوط به  .21
  آورديم.» نقد و بررسي محتوايي«
كه متـرجم همـين مجلـد چهـارم      براين افزون ،كه آورديم اين نقد، چنان ةگفتني است كه نگارند .22

 ةكـاري مؤسسـ   حسن فتحي از انتشارات حكمت بـا هـم   ةاست، ويراستار جلد نخست با ترجم
آقاي مرتضوي از  ةتري، ترجم و البته كوتاهديگر  ةو در نوشت استپژوهشي حكمت و فلسفه نيز 

ـ     چه در اين بند مي نيز نقد كرده است. آنرا جلد نخست   ةآورد ماحصـل بررسـي دقيـق و نقادان
  جلدي است. ده ةاز اين دور 4و  1هاي ايشان از دو مجلد  ترجمه
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