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Abstract 

The concept of the subject, along with concepts such as object, God, and substance, is one 

of the most important concepts in the history of philosophy. Each of these concepts can be 

used to narrate a history of philosophy. This is precisely the mission of Robert C. Salman 

that he sets out for himself in his book The Rise and Fall of the Self (A History of Western 

Philosophy, Vol. 7). He began the history of the subject, or, in his own terms, 'History of 

the Self' from the beginning of German idealism in the second half of the eighteenth 

century, with Kant (together with prominent idealists such as Fichte, Schelling, and Hegel), 

to the first glimpses of the collapse of modern subjectivity and proliferation of critical 

approaches, such as Nietzsche, Kierkegaard, and Heidegger. In the end, he ends his 

discussion with the most prominent postmodern figures, such as Foucault and Derrida. The 

present article focuses on the first Persian translation of this book, rather than the formal 

and content review of this work. As a result, the present article is more than a mere critique 

of the book’s content itself, a critique of translation that, although it criticizes a particular 

translation, hopes that this critique will provide a critical analysis about the translation of 

philosophical works in general. 
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 چكیده

کن مفواهی   تو   مهو  و جووه  کیوی از    ،خدامفهوم سوژه درکنار مفاهیمی از قبیل ابژه، 
کو د     رواکو  تووا  بو ا     کدام از اکن مفواهی  را موی   ه رود.  شمار می بهتارکخ فلسفه 

ماکه ق ار داد. اکن دقیقاً هما  رسالتی اس  که رابو   سوی.    قسمی تارکخ فلسفه دس 
آکسفورد( بو ا    غ ب فلسفۀ تارکخ)جلد هفت  از  خود افول و طلوعسالِمن در کتاب 

را از آغواز  « توارکخ  خوود  »تعبیو  خوود     بهخود تعیین ک ده اس . او تارکخ سوژه کا 
و بوا ذو ر از    کنود  موی  اکدئالیس  آلمانی در نیمۀ دوم ق   هجوده  نو د کانو  آغواز    

هوا    و  فیشوته، شولینو و ه،ول، بوه ننسوتین بارقوه      چو  ه  ها  شاخصی اکدئالیس 
ز سوژۀ مدر  و اشاعۀ روکی دها  انتقاد  نو د نیهوه،   ف وپاشی  ب داش ِ پ طمط اق ا

هوا    تو کن چهو ه   ب د و درپاکا ، بحثش را بوا شواخ    و هاکدذ  راه می ،ذور ک که کی
بویش از   ،مقالوۀ اارو   تم ک  اصلی ب د.  پاکا  می بهو  فوکو و درکدا چ ه  مدر  پس 

معطوف اس .  ب رسی صور  و محتواکی اکن اث ، به ت جمۀ فارسی ننس  اکن کتاب
بیش از تبیین و نقد خود محتوا  کتاب، نوعی نقد ت جمه اس   ،درنتیجه مقالۀ اار 

، امید دارد که اکن نقد امیانی را ب ا  مواجهوه  کند را نقد می یکه ه چند ت جمۀ خاص
 .کندبا کلی  ت جمۀ آثار فلسفی ف اه  

 .ا  ، مدر ، فلسفۀ قاره«خود»راب   سالُمِن،  :ها هکلیدواژ
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 مقدمه. 1

در اکون   چوه   اموا آ «. طلوع و افول  خود» :که اشاره شد، در عنوا  کتاب آمده اس  ذونه هما 
، «نفو  »دار  ع صۀ اندکشۀ بش  مانند  شود دراقیق  وارث مفاهی  نام نامیده می« خود»کتاب 

از  اس . در تارکخ اندکشه مفاهی « فط  »و « انسا »و اتی  ،«عقل»، «سوژه»، «ذهن»، «روح»
هوا    جاکی نی وها در آ هشوند و نوعی جاب روند، بلیه از شیلی به شیل دک،  بدل می بین نمی
اال  قدرتش را از تمام مفاهی  سلفش اخ  ک ده اس . اما درعین« خود»افتد. مفهوم  اتفاق می

سواز    نباکد ف امو  ک د که اکن بازآراکی مفهووم در قالوج جدکود دراقیقو  نووعی پنهوا       
نووعی  واسوطۀ   بوه تووا    ظاه  مودر  اسو . موی    ها  تازه و به ا  پیشین در پوششه اسطوره

ها  پیشوین، بو ا  صویان  از     تبارشناسی  انتقاد  نشا  داد که چ،ونه مفاهی  کهن و اسطوره
دهنود. تصوور کو      خود ادامه می ثی أها  مبدل به ایا  و ت خود، در مفاهی  تازه و در لباس
دهود و     تطور آ  همواره ف د را درمع ض خودف کبی قو ار موی  واژه بدو  درک تارکخ و سی

 ها  تارکنی اس . کند، زک ا فه  راستین همواره معطوف به ردکابی رکشه فه  را مسدود می
تووا  انتقوادا  جود  دک،و        البته کتاب سالُمِن از ب خی انتقادا  فوق مب اس ، اما می

ب رسی سی  تطوور مفهووم خوود بسویار ذ کنشوی      کتاب در اکن  ،ننس  ک د:نی  به آ  وارد 
ها  بسویار   میاتج و چه ه البته از ذ کنش ذ ک   نیس ، اما سالُمِن در اکن اث  .کند عمل می
توانسوتند   نی ده اس  که موی ها   ا  به آ ا  را از قل  انداخته اس  و اصالً اتی اشاره کلید 
ا   نمونه، در اکون کتواب بوه موارک  اشواره     ب د تحلیل نقشی اساسی اکفا کنند. ب ا   در پیش

کافته اس ، اموا از ج کانوا  پسامارکسوی     اختصاصاز فصل شش  به او  یشده اس  و بنش
نمونۀ بوارز  )ها  فلسفی ق   بیست   کن چه هت  مه از ب خی از  ،هیچ خب   نیس  و درنتیجه

ا  به میاتوج   مِن هیچ اشارهسالُ ،نینچ ه  میا  نیامده اس . بههیچ نامی  (ها تئودور آدورنو آ 
بوا فلسوفه را   آرا  او ذی د، اما پیونودها    ذ ار نوکانتی نی ده اس . او ف وکد را جد  میاث 

رسد، بوا     ق   بیست  کعنی ژاک لیا  میکاو روا جا که به نقطۀ اوج  کند و آ  نادکده رها می
از داسوتا  فلسوفۀ اروپواکی    پیشواپیش  »آورد که  اکن ادعا  فاقد توجیه س وته قضیه را ه  می

از  درنتیجوه کنود و   او اکن دعو  را دربارۀ لوکی آلتوس  نی  مطو ح موی  «. اند کنار ذ اشته شده
امو وز شواهد نووعی بازذشو  توازه هو  بوه        زکو ا  دهد،  خود خب  می بینی پیشش ّ رعیف 

 هستی . ،ه،لی، ژاک لیا ، و ه  به مارکسیس  رده،لی، لوکی آلتوس  کاو  روا 
قاد جد  دک،   که به اکن کتاب وارد اس  فقدا  ارجاعا  اس . نوکسونده در اکثو    انت

داده اس  منبعی بو ا  آ  ذکو  نیو ده اسو  و       موارد  که ارجاع مستقی  به نوشتۀ متفی 
نبوود  ع کضوه، ارجاعواتی بوه آثوار متفیو ا         خوالی ب ا   و انهخواه دل ،تنها در ب خی موارد
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که در س تاس  ب خی از فصول کلید  اکن کتاب )ماننود فصول    نحو    هموردبحث داده اس ، ب
دهوی   ن شیوۀ ارجاعکخورد. نوکسنده ااتماالً ا چش  می به( تنها ک  ارجاع هفت کا فصل  پنج 

درشو  و   و را به اکن دلیل در دستور کار ق ار داده اس  که مناطج ذ فتوار ارجعوا  رکو    
منودا  و    س مشق عالقه نباکد ا  ند، اما چنین شیوهن،  اتناذ ک ن،   نشود و منظ   کل ج ئی

 دانشجوکا  مبتد  ق ار ذی د.
، کیی از محاسن کتاب سالُمِن اکن اس  کوه آذاهانوه دارا    ذفته پیشاما فارغ از انتقادا  

دک، ، ه  شیلی از ع رۀ تارکخ فلسفه پیشاپیش دارا  مورع اس ، چوه   بیا بهمورع اس . 
چوه نباشود. هویچ تفسوی  کوا      و چه نباشد، چه بدا  معت ف باشود  و اشد نوکسنده از آ  آذاه ب

وجود ندارد. ه  نوکسونده،   (ا  کلی از هیچ پدکده طور بهو ) ط فی از تارکخ فلسفه توصیف بی
سو اغ تحلیول و فهو      بوه ها  خود  ان،اش  سن  فی   و پیش ب اساسذ   کا مشاهده ،مورخ

هو  موورخی کوه     ،ط ف نیس . بناب اکن هیچ فهمی بی درنتیجهرود. هیچ رواکتی و  تارکخ می
انودرکار در درکوافتش    عوامول توارکنی و ف هن،وی  دسو      ازکا  الج م ط فی ب،ی د ژس  بی

شو    کا در فهموش کوا در صوداقتش   باکد اطالع اس  کا رکاکار اس ؛ کعنی در ک  کالم،  بی
 ؛کنود  مورع را آشیارا بیا  موی تارکخ فلسفه مورع دارد و اکن  درمقابلسالمن کامالً اما . ک د
و  طو فِ  چو  هو   کو ا   بوه اعتنوا، بلیوه    ذ   بوی  ط ف کا ذ ار  و  مورخی بیچ ه  او نه
کنود   را از دکدذاه خود  رد می آراکشا شود، ب خی  ا  مواجه می ذو با فیلسوفا  قارهو ذف 

 کند. و از ب خی دک،  دفاع می
ه در بنوش بعود  مفصوالً بودا  اشواره      اما فارغ از اعتبار و عملی دِ ت جمۀ فارسوی، کو  

 کو ده اسو   بسوا رو ور     چوه ت جمۀ فارسی کتاب سالُمِن را توجیوه و   چه  خواهد شد، آ
فقدا  اث   مشابه در زبا  فارسی اس  که درعین اج  اندک و نث  شیوا توانسته باشود اکون   

بلیوه در  (، ایاکوا  ها و  قصهواسطۀ  به) دورۀ تارکنی مه ، از کان  تا درکدا، را نه از بی و 
 توانود خو    اکن کتاب می بناب اکن،ت سی  کند.  («خود»کم  ش ح سی  تطور مفهوم   به) درو 

در  وکوژه  بوه منودا  و دانشوجوکا  را،     زبا  را پو  کنود و عالقوه    موجود در آثار فلسفی فارسی
ب اکشا  تحلیلوی  ی کند و راه ه مدر ،  ها  مدر  و پس  شا  با فلسفه م اال ابتداکی آشناکی

 ارمغا  آورد. تارکخ فلسفۀ غ ب در دو ق   اخی  به سی  زمینۀ درنسبی  ین،  و اش اف کل
 

 نقد ترجمۀ فارسیِ کتاب. 2

فلسوفۀ ف انسوو  و   »توا  از هموا  عنووا  رو  جلود آغواز کو د:       نقد ت جمۀ فارسی را می
نودارد،  با چنوین عنووانی   تابی . البته که راب   سی. سالمن ک«لومو اراب   چ. س»اث  « آلمانی
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آکسوفورد   فلسوفۀ  کختارتوا  درکاف  که اکن کتاب هما  مجلد هفت  از  اما با اندکی دق  می
اذو  اکو اد ت جموۀ    ) را بوا نوام راسوتینش    آ  سال پیش هجدهاس  که مت ج  فارسی ادود 

«continental philosophy»  و افوول خوود در   طلوع کعنی  (نادکده ب،ی ک را  «فلسفۀ اروپاکی»به
از همین ابتودا الزم اسو  صو ااتاً اشواره      .(1379سولومو  ) منتش  ک ده بود کیاروپا ۀفلسف

 اسو ،  ن،ارشوی و ت جموانی رکو  و درشو      هوا  از اک اد  ت جمۀ فارسی کتاب پو شود که 
چش  ننوورد. البتوه    بهفااش در آ   اغالطا  را بتوا  کاف  که  صفحه ت  ک که شاکد  تاجاکی
دقتوی و   ناشوی از بوی   هوا ناپ ک  اس . ب خوی از اک اد  ت جمه در آثار فلسفی اجتناب ها اک اد
ان،ار  اس  که باکد با دق  مضاعف ب ط ف شود و ب خوی ناشوی از روعف در فهو       سهل

ن،ارشوی نیو  عمودتاً بوه      ها دااس  که باکد با ارتقا  سطح زبا  اصالح شود. اک  أزبا  مبد
نوکسونده در   (1396در وک اسو  اخیو  )سوالومو      ذو دد.  بازمیبه زبا  مقصد  نداشتن تسلط

چنود اصوطالح دک،و  کو ده اسو  و       جانشوین بهت کن اال  فقط چند اصطالح منسوخ را 
ن،وار  غلوط نوام    اتی رو  جلد کتواب هو    . اس نی ده ساختار اصلی اث  را ابداً بازبینی 

را اصالح نیو ده و فقوط او ف ننسو  نوام میوانی را، آ  هو          ،«راب   سالمن» ،نوکسنده
فوااش، اغوالط   هوا   اک ادکوه تموام   اس   اکن نی  اکن سننشاهد  غلط، تغیی  داده اس .  به

هنووز در موتن   سوفانه  أمت (از ک  کلمه ذ فته توا کو  جملوه   ) ها و اتی جاافتادذی ،ذ ام  
 خورد.   می چش  به

هوا بسونده    ان،وار   ت کن  اکن اغالطِ ذ امو   و سوهل   تنها به ذک  فااش اکن کادداش در 
کون    بهبود متن اجتنواب موی   ب ا  هاکینهاد پیشخواه  ک د و از ذک   موارد مشیوک و اتی 

 مته  شوود  کا مته به خشنا  ذ اشتن بود  ا  سلیقه م بهکل نقد نده  که دس  بها   بهانه تا
که لب کو  از اغو اض  شنصوی و جنواای و ذ وهوی       محسوب شودهاکی  «نقد ت جمه»از و 

توازه    ص فاً در تال  اس  تا نشا  دهد که ت جموۀ فارسوی   اارکادداش   ،درنتیجه. اس 
 .اسوتفاده اسو    غی قابول پ اکو اد و  اخو  دهوۀ هفتواد،    و، مانند نسونۀ سوابقش در ا  منتش شده

ربوط در   واژذوانی بوی  از  ذواه از نقد ت مینولوژ  مت ج  اجتناب خوواه  کو د کوه     ،نینچ ه 
در « idea» جوا   بوه  «اندکشوه »؛ «continental» جوا   به «اروپاکی»ت جمه به ه ب ده اس  )مانند 

، «mechanistic» جوا   بوه  «میوانییی  شوبه » ،«radical» جوا   بوه  «طلوج  اصوالح »فلسفۀ ه،ول،  
و ...(.  ،«people» جوا   بوه  «اقووام »، «ortodox» جا  به «صحیح» ،«organic» جا  به «متجان »

 تنهوا آکود   ی کوه دراداموه موی   وپنج نمونۀ منتنب   بیس   ادعا ک د که ئج  بهالبته درنهاک  باکد 
 ،هوا تو   از اکون اک اد   مطالعوۀ نسونۀ کامول    ب ا  .اس  ت جمه ها خ وار  اک ادۀ مشتی نمون
اشواره بوه    بهشد تنها  (. می1396)اردبیلی « کلیسیونی از اشتباها  در ت جمه»به مقالۀ بن، کد 
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ب خوی  بود   بهانۀ طبیعی صور  امیا  نداش  که به آ چند مورد معدود بسنده ک د، اما آکا در
شوود   ادامه آورده میدری که طاغال ،همه بااکن ت جمه از زک  بار نقد شانه خالی ک د؟ ها اک اد

افو ود.   هوا   هوا موورد بوه آ    تووا  ده  و موی  ذی ند ب  می را در هاتنها بنش اندکی از کل اک اد
هوا، تبودکل مضوامین و     زک  به سه دسوتۀ جاافتوادذی   ها بحث، انتقادشد   ت  روشن منظور به

 نحو  تقسی  شده اس : ها  ها و اشتباه ان،ار  افعال مثب  به منفی و بالعی ، و سهل
 

هاجاافتادگی1.2
ج بوه و  تأکیودها بو  ت   وو  ه چند با دکار  منالف بودنود  وو  ذ اکا  رو  تج به: »5. صفحۀ 1

 «.بینانه و تأکیدها ب  ماهی  هوک  خود را تقوک  ک ده بود تأمل درو 
 متن اصلی:

“The method of the empiricists – however opposed to Descartes – strengthened 

the emphases on experience and introspective reflection, on nature of the identity 

of the self, and on the importance of the first-person standpoint”. 

تأکید بو    و ه چند با رو  دکار  تضاد داش  و ذ اکا  رو  تج به» : نهاد پیشت جمۀ 
شون  را   اول، و نی  ب  اهمیو  دکودذاه   «خود»ن، انه، ب  ماهی ِ هوک ِ  تج به و تأمل درو 

 .«ک د تشدکد می
 and on the importance of the first-person »روشون اسو  کوه ت جموۀ کول عبوار        

standpoint» ؛افتاده اس  در ت جمۀ فارسی جا 
رشتۀ اصلی در باف  داستا  فلسوفۀ اروپواکی جدکود را بوه دسو  موا       : »... 17صفحۀ . 2
دهد، اتی اذ  اکن مصطلحا  بعد از پاکا  ق   نوزده  چندا  مورد اسوتفاده نباشوند. در    می

اکون دو   چوه   ،   تأکید بسیار ب  عل  و اصول کلی عقالنی  اس . اما آجانج جنبش روشن
 «.قدر مه  اس  که اختالفاتشا  هما جنبش دربارۀ آ  اشت اک نظ  دارند 

 متن اصلی:

“... the main thread of the story of modern European philosophy, even if these 

terms are not much used after the turn of the nineteenth century. On the 

Enlightenment side is the heavy emphasis on science, universal principles, and 

rationality. On the romantic side are deep doubts about science, and reliance on 

intuition and feeling rather than reason. But what they share is as important as 

their disagreements”. 
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 the turn of the» متو ج  اصوطالح  کوه   اکون  اکن عبار  دو اک اد بسیار فااش دارد. کیی

nineteenth century»  آغاز قو    »که باکد  آ  االت جمه ک ده اس ، « پاکا  ق   نوزده »را
لحاظ تارکنی ک  ق   زموا  را تغییو  داده اسو .     بهو درنتیجه  ؛شد ت جمه می« نوزده 
 ک  جمله را جا انداخته اس . کعنی اکون جملوه کوه    مت ج  دقیقاًکه  اکن ت  از آ   اما مه

«On the romantic side are deep doubts about science, and reliance on intuition and 

feeling rather than reason»،  در ط ف رمانتی ، ت دکدهاکی بسویار عمیوق درخصووص    »کعنی
 ؛«شد عقل، ب  شهود و ااساس اتیا می جا  بهعل  مط ح بود و 

ه اما اکن جنبش نی  بنشی از هما  طبقۀ متوسط و ذهنیا  شه   بوود کو  : »61صفحۀ . 3
 «.داد   ف انسو  و ان،لیسی را تشییل میذ  روشنهستۀ اصلی 
 متن اصلی:

“But it was part of the same middle-class, urban mentality that made up the core 

of the French and English Enlightenment - without its political opportunities”. 

کارک د صف  طبقۀ متوسط و ت جموۀ آ  بوه اسومی مسوتقل،     نظ  از اشتباه در فه   ص ف
اما بنشوی از  » : نهاد پیشت جمۀ  اک اد اصلی جاافتادذی عبار  معت رۀ بین خط تی ه اس .
   ف انسو  و ان،لیسوی را ذ  روشنهما  ذهنی  طبقۀ متوسط و شه   بود که هستۀ اصلی 

 ؛«اکجاد ک د ـ شا  ها  سیاسی البته بدو  ف ص  ـ
آرا  روسوو( و زنودذی ب خاسوته از ان،یو ۀ      وکژه بهااساس رمانتی  ): »... 90حۀ صف. 4

 ....«موفقی  در 
 متن اصلی:

“Romantic sensibility (especially the views of Rousseau), the pious life (for 

example, of a Benedictine monk), the success-motivated life of …” 

ت جموۀ   افتواده و ت جموه نشوده اسو .     جوا جوا   اکون  ار  میوانی در روشن اس  که عبو 
روسو(، زنودذی پ هی کارانوه )بو ا  مثوال،      آرا وکژه  ااساسا  رمانتی  )به»...  : نهاد پیش

 ؛...«ک  تارک دنیا  بندکیتی(، زندذی  با ان،ی ۀ موفقی ِ 
 : ک  جملۀ کامل جا افتاده اس :134صفحۀ . 5
هوا    ک د، زک ا نه وجود و نوه قووام از وکژذوی    اکدئالیس  اجتناب میبناب اکن ماکنونو از »

 «.آذاهی نیستند
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تبدیلمضامينوافعالمثبتبهمنفیوبالعکس2.2
 ....«... اما  ،  مجموعۀ متماک   از تعالی  بودذ  روشنجنبش : »10صفحه . 6

 متن اصلی:

“It was not the distinctive set of doctrines … but …” 

ه چنود  »ت جموۀ درسو :    واروح اسو .  آ  جمله دقیقاً معیوس ت جمه شوده و اکو اد   
 ؛...«... اما  ،ها نبود   مجموعۀ مشنصی از آموزهذ  روشن
قودر   ت  مطالج، خودشا  را هما  آمینتن بیش ه  بهو ه  او و ه  شیل ، با : »61صفحۀ . 7

 .«نتی  بودنددانستند که منالف میتج رما می “کالسی ”منالف با میتج 
معنی جمله روشن اس : ]ذوته[ و شیل ، ه دو، ه  منالف میتج کالسی  بودنود هو    

 .منالف میتج رمانتی 
 متن اصلی:  

“And to make matters more confusing, both he and schiller referred to themselves 

as ‘classic’ as opposed to romantic”. 

ت ک د  اوراع، ه  او و ه  شویل    و ب ا  آشفته»  دقیقاً ب عی  اس : نهاد پیشت جمۀ 
 ؛«نامیدند می “کالسی ”ها، خود را  در تضاد با رمانتی 

انودکش سولطن ِ مشو وطۀ پو وس اسوتفاده       از ال،وو  صو فاً روشون   : »... 84صفحۀ . 8
 .«کند می

 اندکش اس ؟! کعنی سلطن  مش وطۀ پ وسی ایومتی ص فاً روشن

 ی:متن اصل

“… he follows the barely enlightened model of the Prussian constitutional 

monarchy”. 

ت جموۀ   جمله را ادوداً معیوس ت جمه ک ده اس .« barely»مت ج  با فه  نادرس  قید 
تووا  آ  را   زامو  موی   بهکند که  از ال،و  سلطن  مش وطۀ پ وسی پی و  می» : نهاد پیش

 ؛«دانس   ذ  روشنمحصول 
روسو بیش از ه ک  دک،   اکن معنوا از فو د ب کوده از خوود  و     : »88-87صفحۀ . 9

 «.طبیع ، و ب کده از جامعه را ذ امی داش 
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ذ اکانۀ روسو باکد مناطج را متوجوه اکو اد  در     ها  طبیع اتی اندک آشناکی با اندکشه
 ت جمه کند.

 متن اصلی:

“Rousseau more than anyone else celebrated this sense of the isolated individual 

in touch with himself and nature, and out of touch with society”. 

روسوو بویش از   » : نهواد  پیشت جمۀ  دکده اس . «out of touch»را نی   «in touch»مت ج  
ا جامعوه را  ارتبواط بو   ه ک  اکن معنا از فو د منو و  در ارتبواط بوا خوود و طبیعو ، و بوی       

 ؛«نهاد ارج
نفسوه، بو  موا ناشوناخته اسو  و دسو  تج بوه از آ          فوی  اراده، شیء: »102صفحۀ . 10
 «.اس  کوتاه

 متن اصلی:  

“The Will, the thing in itself, is not unknown to us and beyond the reach of 

experience”. 

ت جمه کو ده    کانتی را دقیقاً ب عی ۀنفس مت ج  نظ  شوپنهاور دربارۀ شیء فیجا  اکن در
رس  نفسه، ب ا  ما ناشناخته و ف اسوو  دسو    فیکا شیء ، “اراده”» : نهاد پیشت جمۀ  اس .

 ؛«تج به نیس 
ورزد کووه روومی  ناآذوواه سووطح محوو    شوووپنهاور ... اصوو ار مووی : »105صووفحۀ . 11
 .«اس ... ذهن

 متن اصلی:

“Schopenhauer … insists that consciousness is the mere surface of the mind”. 

)!( معنووا  جملووه را معیوووس  «روومی  ناآذوواه»بووه  «consciousness»متوو ج  بووا ت جمووۀ 
 اس . ک ده

 ؛«شوپنهاور ... تأکید ک د که آذاهی ص فاً سطح  ذهن اس » : نهاد پیشت جمۀ 
 .«را ب ذ کندبود   م اج دمی دمتواند پارساکی کا  کسی نمی: »107صفحۀ . 12

 متن اصلی:  

“One can no more choose to be saintly or not to be moody”. 

 «.نبود  را انتناب ک د دمی دمکا بود   توا  پ هی ذار نمی» : نهاد پیشت جمۀ 
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نی  بنشی از جمله منفی ت جمه شده اس . نیتۀ جالوج اکون اسو  کوه اکون      جا  اکن در
کوا  ود  بو  نهتوانود پارسواکا   کسی نمی»( چنین آمده اس : 1379پ عبار  در نسنۀ قبلی )چا

دهد که در وک اس  جدکد نه بوه مقابلوه بوا     نشا  می مورداکن «. را ب ذ کندبود   م اج دمدمی
 ؛فارسی بسنده شده اس  ک د  ت  روا متن اصلی، بلیه ص فاً به 

...  “ن،و    شناسوی  وا ر”بلیه در اشاعۀ اکن خطا که ف ذه بوه جو م   : »... 131صفحۀ . 13
 «.مجازا  شود نی  مقص  بودند

بوود    ذ   کافی اس  تا به خطا یشناس روا اندک آشناکی با اندکشۀ ف ذه و ردک  او با 
 جمله پی بب ک .
 متن اصلی:

“They were also guilty of promulgating the error that Frege chastised as 

‘Psychologism’”. 

نین مقص  ت وکج و اشاعۀ خطاکی بودنود کوه ف ذوه آ  را    چ ه  ها آ » : نهاد پیشت جمۀ 
 ؛«داد ... مورد انتقاد ق ار می “ذ   یشناس روا ” عنوا  به

 .«اشتومپف ... معتقد بود که اقیق  از خصاک  مفاد آذاهی نیس : »136صفحۀ . 14
 متن اصلی:  

“Stumpf held that truth was a property of the contents of consciousness”. 

 ه  فعل مثب  را منفی ت جمه ک ده اس . روشن اس  که مت ج  باز
   ؛«اشتومف ب  اکن باور بود که اقیق  وکژذی  محتوا  آذاهی اس » : نهاد پیشت جمۀ 

ا  را ندا درداده بوود کوه در    ن،   دکلتا  پیش از آ  عص  تازه تارکنی: »143صفحۀ . 15
ا  ت دکوودآمی   بووه نتیجووه ،مقدمووه باشوودکووه  آ بوویش از  ،هووا بینووی ناپوو ک   جهووا  آ  قیوواس

 .«شد می مبدل
 متن اصلی:  

“Dilthey’s historicism already heralded a new era in which the incommensurability 

of world-views would become more of a premiss than hesitant conclusion”. 

ذ اکوی   توارکخ » : نهواد  پیشت جمۀ  معیوس ت جمه شده اس .ه  بنش دوم جمله  باز
ها  منتلوف   بینی ناپ ک    جها  بنش  دورۀ نوکنی بود که در آ  قیاس دکلتا  پیشاپیش مناد 

 .«ا  پ ت دکد شد تا نتیجه مقدماتی بدل می یف ر به پیش ت  بیش
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دستوریهایهاواشتباهانگاریسهل3.2
پ سوتی و از خوود    نین تحمل نامحودود  را بو ا  وطون   چ ه  .اکن دعو  ..: »7صفحۀ . 16

 .«توجیه ک د بود  راری
 متن اصلی:  

“… tolerance for paternalism and self-righteisness”. 

 «paternalism»ت جموۀ فارسوی، متو ج     بوود    نظو  از نواروا    روشن اسو  کوه صو ف   
 ؛دکده اس پ ستی(  )وطن «patriotism»اشتباه  را به)پدرساالر ( 

  اغلج در ن د مقاما  کلیسوا از  ذ  روشنالبته صحیح اس  که جنبش : »10صفحه  .17
 .«غ اکج بود

 اندازد. ش  می بهاندکی تأمل دربارۀ معنی فارسی اکن عبار  مناطج مبتد  را نی  
 متن اصلی:

“It is true that the Enlightenment was often at odds with Church authorities”. 

معنوا    بوه )« odd»را با معنوا  صوف    « at odds with»اک اد روشن اس . مت ج  اصطالح 
کالً ت جمۀ غلطی ارائوه داده اسو . ت جموۀ    ب  همین مبنا وغ کج( خلط ک ده اس  و  عجیج
 ؛«  اغلج با م جعی  و اقتدار کلیسا س  نب د داش ذ  روشندرس  اس  که » : نهاد پیش
هوا  طبیعوی و مبو م او، و     ت  اس ، کمی خواسته هنوز ش،ف  هچ  و آ: »26. صفحه 18

 .«کث   میل شدکد او به شهواتش ... اس 
 متن اصلی:

“And what is yet stranger, the less natural and pressing his wants, the more 

headstrong are his passions …”. 

غافل اس  و به هموین دلیول جملوه    « … the less … the more»مت ج  از کارب د ذ ام    
قودر   ههنوز غ کج اس : ه چ چه  و آ» : نهاد پیشت جمۀ  کلی غلط ت جمه ک ده اس . را به

 ؛«ت ند لجوجانهطبیعی و ارط ار  باشد، شهواتش  ت  ک ا   موروع موردمطالبه
چیو  بوود جو      هموه اما در آلما  موقعی  سیاسی چنا  بود که اصوالح  : »31. صفحه 19
 «.اندکشه درآورد به   که نتوا  آ  را چی

 متن اصلی:   معنی عبار  فوق اقیقتاً مبه  و نامفهوم اس .

“But in Germany the political situation was such that reform was all but unthinkable”. 
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جملوه  بوه  )تق کبواً( را درنیافتوه و   « all but»شود که مت ج  ت جمۀ اصوطالح   مشن  می
اما در آلموا  وروعی    » : نهاد پیشت جمۀ  نامفهوم شده اس . هوتاب داده اس  ک چنا  پیچ
 ؛«تصور بود غی قابلنحو  بود که اصالاا  تق کباً  بهسیاسی 
 ،کنود  ب ا  کان  شناخ  مه  اس ، اما او فلسفۀ خود  را خالصه می: »46 ۀصفح. 20

 «.“باز شود شناخ  محدود شود تا ب ا  اکما  جا”چو  الزم اس  
خوود    ۀجا ب ا  اکما  باز شود، فلسفکه  اکن  معنا  اکن سنن اکن اس  که کان  ب ا 

 فه  نیس . قابلکند! معنا  جمله ابهام دارد و  را خالصه می
 متن اصلی:

“Knowledge is important for Kant, but he summarized his own philosophy as the 

need to ‘limit knowledge in order to make room for faith’”. 

بنود    ا  را چنین جموع  شناخ  ب ا  کان  مه  اس ، اما او فلسفه» : نهاد پیشت جمۀ 
 ؛«“ک د  دانش تا جا ب ا  اکما  باز شود محدود”کند: نیاز ب ا   می

هوا   ها  خودشا  را دارند و کیی از اکون توانواکی   عل  و شناخ  تواناکی: »48 ۀصفح. 21
 «.م ز فعل و کنش انسانی اس 

 اسو  اصوالً  « هوا  علو  وشوناخ     توانواکی »کیوی از  « م ز فعل و کنش انسوانی »که  اکن
 فه  نیس . قابل

 متن اصلی:

“Science and knowledge have their limits, and one of those limits is the boundary 

of human action”. 

 ب ذ دانوده اسو ؟  « توانواکی »را بوه  « limit»روشن نیس  که مت ج  ب  چوه اساسوی   
عل  و دانش ادود خود را دارند و کیوی از اکون اودود م زهوا      » : نهاد پیشت جمۀ 

 ؛«عمل انسانی اس 
کن عمیق او به روسو و نی  شوباه  بوا نقود    اخ  دِ طور بهما جا  اکن در: »51. صفحۀ 22

 .«بینی  اول را می
توا  استنباط ک د کوه   در بهت کن اال  می .معنا  چندا  مفهومی ندارد جمله بنش دوم

هاکی را بوا نقود اول نیو      ب  دکن عمیق کان  به روسو، شباه  عالوه ،]عقل عملی[جا  اکن در
 کنی . مشاهده می
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 متن اصلی:  

“Here especially we see his deep indebtedness to Rousseau, as well as a paralled 

with the first Critique”. 

وکژه شاهد دکن  عمیق کانو    همانند نقد ننس ، ما به ،نی جا  اکن در» : نهاد پیشت جمۀ 
 ؛«به روسو هستی 

نحو  متفاو  عقلی اس  و در قلم و  متفواو  بوا عقول     بهدکن فقط : »53. صفحۀ 23
 .«ذی د ق ار می

شیلی عقلوی اسو ، اموا در     به سو مدعی اس  که دکن ک از ؛معنا  جمله متناق  اس 
 شود. میقلم و  عقلی ق ار ندارد. اکن تناق  با ن،اهی به متن اصلی ب ط ف 

 متن اصلی:

“It is just rational in a different way, in a different realm of reason”. 

نحووو دک،وو  ، و در سوواا  متفوواوتی از عقوول،  بووهدکوون فقووط » : نهوواد پوویشت جمووۀ 
 ؛«اس  عقالنی
 چ اکه روسو قه ما  ااساس درب اب  عقل نیسو ، کعنوی کسوی کوه در    : »62صفحۀ  .24
 «.بسیار با اکن بحث م بوط اس جا  اکن

 جمله مبه  اس  و معنی اشتباه منتقل شده اس .
 متن اصلی:

“It is not rousseau the champion of sentiment against reason who is so relevant 

here…”. 

روسو  اامی ااساسا  درب اب  عقل روسوکی نیس  که به بحوث  » : نهاد پیشت جمۀ 
 ؛«فعلی م بوط اس 

 «.اختیار را فقط در قلم و عقل نباکد کاف : »65صفحۀ  .25
 متن اصلی:

“Freedom is not to be found only in the realm of action”. 

آزاد  تنهوا  » : نهواد  پویش ت جمۀ  ب ذ دانده اس !« عقل»را به « action»جا  اکن مت ج  در
 «.شود در ساا  عمل کاف  نمی
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 گیری . نتیجه3

بوه بعود:    1750ا  از  فلسفۀ قاره، کتاب هاب خی انتقاد باوجوددر اکن مقاله نشا  داده شد که 
اتیواکش بو  مفهووم سووژه و ردکوابی       دلیول  بوه ، اث  راب   سی. سالمن، «خود»طلوع و افول  

االمیا  جامع و منسوج    بیش از دو ق   اخی ، در ارائۀ تصوک   اتیتغیی ا  منتلف آ  در 
روانووی و  بوواوجود ،همووه اکناز اکوون ب هووه از تووارکخ فلسووفۀ غوو ب توفیووق کافتووه اسوو . بووا

، دارا  ذفتوه  پویش دالکول آشویار    بوه سوفانه،  أخوانی  متن اصلی، ت جمۀ فارسی اثو  مت  خو 
بو ا    درنتیجوه و مفهوومی اسو  و    ،کشیمتعدد و فااش ت جمانی، ن،ارشی، وک ا ها اک اد
بوه سوه    هوا بحوث، انتقاد شد   ت  روشن منظور بهنیس . استفاده  قابلمندا  و دانشجوکا   عالقه

هوا و   ان،وار   ها، تبدکل مضامین و افعال مثب  به منفوی و بوالعی ، و سوهل    دستۀ جاافتادذی
 نوین چ هو   نمونوۀ خواص،   ب  نقد ت جمۀ کو   عالوه ،نحو  تقسی  شد. اکن مقاله ها  اشتباه

منتلفِ ت جمۀ فارسوی و   ها داد  اک اد نشا کم   بهتالشی ب ا  ارائۀ نوعی کارذاه ت جمه 
ت جموه   هوا  اک ادداد   نشوا  . اکون شویوۀ   اسو   داده نوع اشتباهِ رخ ب اساسها  بند  آ  دسته
مفید بو ا   ها     کیی از رو نهاد پیشزما  به متن اصلی و ارائۀ ت جمۀ  کم  ارجاع ه  به

 ها  فارسی اس . و مناطبا  با ت جمه ،مندا ، دانشجوکا  مواجهۀ انتقاد  عالقه
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  3099. 
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