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Abstract 

Numerous books have been written or translated on the “relationship between science and 

religion” or “the relationship between science and theology.” One of these books is “The 

Relevance of Natural Science to Theology” by William H. Austin. This book is one of the 

few books that deals with the relationship between natural science and theology in a 

specialized and detailed way. The book has been translated by Ali Haqqi as “Relation of 

Natural Science to Theology”. The author sought to translate the content of the book into 

Persian, but found the translation so vague, inaccurate, and erroneous that he preferred to 

criticize the book’s translation in a critical-analytical way instead of criticizing the book’s 

content. The translation of this book is not suitable for any textbook or even a research 

source. Providing such translations with this volume of errors, for publication by the 

esteemed translator, and for publication by the esteemed publisher without prior 

professional judgment or at least without eliminating the apparent flaws should be seriously 

taken into account.  
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
472-9911،427مرداد،پنجمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 ربط علم طبیعی به الهیات باكت ۀترجمنقد بررسی و 

*نژادرضافارسیعلی

 چكیده

ی متعددی نگاشتت  یتا جمه ت     ها کتاب «علم و الهیات ۀابطر»یا  «علم و دین ۀرابط» درمورد
اثتم   The Relevance of Natural Science to Theology، کتتاب  ها کتابشده است. یکی از این 

جخصصتی و  صتورت   بت  یی استت کت    ها کتابویلیام اچ. آستین است. این کتاب از معدود 
بتا   حقتی علتی   راعلم طبیعی و الهیات پمداخت  است. کتاب مزبور  ۀرابط مسئلۀجفصیلی ب  

استت. نگارنتده بتا هتدز ارزیتابی و نقتد       ده کتم جمه ت    الهیات ب  طبیعی علم ربطعنوان 
متبهم و نارستا و پتم لط     قدر آن اما جمه   رافارسی آن رفت،  ۀمحتوای کتاب سماغ جمه 

 ۀبت  نقتد جمه ت   انتقتادی  ت    با روش جحلیلینقد محتوای کتاب های  ب جمهیح داد یافت ک  
کتاب مزبور با وضع موهود بتمای هتیم متتن درستی و حتتی منبتع         ۀبپمدازد. جمه کتاب 

حجتم از اشتکا،ت، ههتت چتا  از     ای با ایتن   چنین جمه   ۀجحقیقی مناسب نیست. ارائ
سوی متمهم محتمم، و انتشار آن از سوی ناشم محتمم بدون داوری جخصصی قبل از چا  

 ی بسی جأمل دارد. دن اشکا،ت ظاهمی هاکم کم بدون بمطمز یا دست

 .حقیعلی علم و دین/ الهیات، علم طبیعی، الهیات، ویلیام اچ. آستین، ۀرابطها: كلیدواژه

 

 . مقدمه1

اما اوج این  ،علم و دین/ الهیات از دیمباز موردجوه  اندیش ندان ههان بوده است ۀرابط
هدیتد جتاریف فلستف  و     ۀدر دور ویژه ب و بعد از رنسانس و  ی  بعد از قمون وسطمسئل
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بم فلسف  و علتوم عقلتی بمجتمی یافتت     نوعی  ب ج دن  مبی بوده است ک  علوم ججمبی 
ای شتیفت    ( و عتده 03 :1031؛ محیطی اردکانی 13 ،03-01 :1011خسموپناه بنگمید ب  )
چتال    و آن را بت   نداعتبار دانست و علوم عقلی و دینی را بی ندعلوم ججمبی شد باختۀ دلو 

هتای   آمتوزه  های علم ججمبی درظاهم با ها و حتی داده در مواردی ک  یافت  ویژه ب کشیدند؛ 
 ن ود.  دینی ناسازگار می

ی متعتددی  ها کتابعلم و دین/ الهیات و سازگاری یا ناسازگاری آن دو  ۀرابط درمورد
 کتتاب بت    جتوان  یمت  یفیجأل یها کتاب ۀه ل ازجمه   شده است؛ و  فیجألب  زبان فارسی 

 نیت علتم و د  ۀدربتاب رابطت   یجأمالج ،(1013)رضایی اصفهانی  در  مب نید و علم ۀرابط
 و ،(1031)مصتبا  یتزدی    نید و علم ۀرابط ،(1013)زینلی  نید و علم ،(1013 زمانی )علی

شتاید   زیت شتده ن  جمه   یها کتاب درموردکمد.  اشاره( 1031مهم  )رضایی یعیطب علوم و نید
هتای بعتدی    جمین کتابی ک  در این زمین  جمه   و چا  شده و ممهع پتژوه   اولین و مهم

التدین خممشتاهی آن را    است ک  بهتا   ،ایان باربور ۀنوشت، علم و دینقمار گمفت  است کتاب 
 احت تا،ا چا  رسانیده است؛ این کتاب  ب  1031ده و نشم دانشگاهی آن را در سال کمجمه   

 ۀرابطت  مستئلۀ مستقل و مفصل بت   صورت  ب شده ب  زبان فارسی است ک   اولین کتاب جمه  
فارستی جمه ت  شتده      پمداخت  و ب  مسئلعلم و دین پمداخت  است. کتاب دیگمی ک  ب  این 

ده کتم الدین خممشاهی آن را جمه    است ک  بها  ،میمچا الیاده ۀنوشت، پژوهی دیناست کتاب 
استت.  ه کتمد آن را منتشتم   1011و پژوهشگاه علوم انستانی و مطالعتات فمهنگتی در ستال     

علم و دین اختصتا    مسئلۀکتاب در پایان دفتم دوم این کتاب بحث کوجاهی را ب   ۀنویسند
شتده بت  زبتان    (؛ ستومین کتتاب جمه ت    013-013 ،1ج  :1013الیاده بنگمید ب  ه است )داد

 ،ک  یک فصل آن را ب  سازگاری یا ناستازگاری علتم و دیتن اختصتا  داده استت      ،فارسی
است ک  اح تد نماقتی و ابتماهیم     ،مایکل پتمسون و دیگمان ۀنوشت، عقل و اعتقاد دینیکتاب 

ده استت  کتم آن را منتشتم   1013و انتشارات طم  نو در ستال   اند دهکمجمه   آن را سلطانی 
 از: نیت د و علتم بتا عنتوان    یگتم ید کتاب(. 031-031 :1013پتمسون و دیگمان بنگمید ب : )

 بت   را آن 1011در ستال   یک  بتتول نجفت   ، استهات .از هان، نوشتۀ وگو گفت جا جعارض
 .است بمگمدانده یفارس
آستتین، بعتد از کتتاب     .ویلیتام اچ  ۀنوشت طبیعی ب  الهیاتربط علم رسد کتاب  مینظم  ب 

کتتاب مستتقل و    نیوم، سوگو گفتعلم و دین: از جعارض جا کتاب  وایان باربور  علم و دین
ده کتم مفصل در این زمین  است ک  علی حقی ب  زبان فارسی جمه   و نشم علم آن را منتشم 

میتان علتم و دیتن/     ۀوهود رابطت دار  زطمکسانی است ک    این کتاب ازه ل ۀاست. نویسند



 841   (نژاد رضا فارسی علی) الهياتربط علم طبيعی به  باكت ترجمۀنقد بررسی و 

ن های متعتدد قتائال   ؛ وی دیدگاهاست «ربط علم طبیعی ب  الهیات»جعبیم خود وی الهیات یا ب 
هتا متدعی    ربطی علم و الهیات را موردنقد و بمرسی قمار داده و پس از نقت  و رد آن  ب  بی

 است.    وهود روابط متعددی میان علم طبیعی و الهیات شده

فارستی آن رفتت  و    ۀستماغ جمه ت   ده با هدز ارزیابی و نقد محتوای کتاب مزبور ب نگارن
و  ،نارستا  ،متبهم  قتدر  آن کتتاب را  ۀاما جمه  ،آن پمداخت  ۀانتقادی ب  مطالع ت  جحلیلی ۀشیو ب 

کتتاب   ۀجمه ت صتوری و محتتوایی   نقتد محتتوای کتتاب بت  نقتد      هتای   ب پم لط یافت  ک  
 است.  خت اپمد

حاضم، پس از معمفیِ کلیِ اصل کتاب، ابتدا ب  نقد و بمرسی ابعاد شکلی و صتوری   ۀمقال
 کتاب پمداخت  است. ۀو سپس ب  نقد و بمرسی محتوایی جمه 

 

 . معرفی كلی اصل كتاب2

بتوده کت  ویلیتام اچ.     The Relevance of Natural Science to Theologyنتام انگلیستی کتتاب    
انتشتتارات نوشتتت  و در جگتتزا  1313آن را در ستتال (William Harvey Austin) آستتتین

علتی   رااستت. کتتاب مزبتور    ه کمدآن را منتشم  1313( لندن در سال MacMillanمیالن ) مک
 130در  1030ده و نشتم علتم در ستال    کتم جمه    الهیات ب  طبیعی علم ربطحقی با عنوان 

 چا  رسانیده است.   نسخ  آن را ب  پانصدصفح  و ب  جیماژ 
ن مستئو، قمن بیستتم بت     ۀهای اولی کتاب درخواستی بوده ک  در سال ۀخاستگاه اولی

آموزشتی آن  بمنامتۀ  کت  در   بماین مبنی ،است  آموزش و پمورش ایالت کالیفمنیا داده شده
 ۀیکتی از نظمیتات مطتم  در حتوز     ،«جکامل ۀنظمی»ایالت ه انند ساعاجی ک  ب  آموزش 

یکتی از  عنتوان   ب  ،«آفمین  ۀنظمی»اختصا  داده شده است، بمای آموزش  ،علم طبیعی
نظم گمفت  شتود. جصت ی ی    نیز ه ان جعداد ساعات در ،دین ۀجمین نظمیات در حوز مهم

 ،شدن بین روش و قل مو علم و دین دلیل جفکیک قائل ب  ،ک  آکادمی ملی علوم آن ایالت
است جا با نگاشتن ایتن کتتاب     کتاب را بم آن داشت  ۀاین درخواست گمفت  نگارند بم رد

  بپمدازد ک  آیا ارجباط و پیوندی میان علم طبیعتی و الهیتات وهتود    مسئلب  بمرسی این 
 هتا دو قل تمو   استت، ایتن    ک  آکادمی ملتی علتوم ایالتت کالیفمنیتا گفتت       گون  دارد یا آن

فت ک  خاستگاه اصلی این کتتاب  شاید بتوان گ ،بنابماین. جفکم بشمی هستند ناپذیم ه ع 
عدم وهود ارجباط میتان علتم و الهیتات     بم مبنیرد نظم آکادمی ملی علوم ایالت کالیفمنیا 

 .(Austin 1976: 1) است  بوده
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گتما و   در هتوامعی وهتود دارد کت  علتم     ع تدجاا پمواضح است ک  چنین خاستتگاهی  
شتاید بت  ه تین     وههی نداشت  باشد زده باشد یا دینی داشت  باشد ک  ب  علم و دنیا جو علم

در فمهنگ مسیحی نوشت  شده و هدز آن بمرستی نستبت   علت است ک  کتاب مزبور نیز
و رویکتمد خاصتی    استت  دینی در مغمب زمتین بتوده   ۀهای ع د بین علم طبیعی و سنت

های اسالمی ندارد، همچنتد مباحتث کتتاب     ادیان شمقی و ازه ل  فمهنگ و ارزش درقبال
هتای   بتا فمهنتگ و ارزش   ویتژه  بت  و هتا   آن و باباشد جواند کاربمدپذیم در ادیان شمقی  می

ده کتم این نکتت  جصتمیح     ک  خود مؤلف نیز ب گون  اسالمی سازگار یا ناسازگار باشد، ه ان
 (.ibid.: 3) است

  را مستئل ( introduction) مؤلتف در فصتل اول یتا مقدمت      :دارد  فصتل  اصل کتاب شت 
جتوان   ک  می ای گون  ب  ،انداز روشنی از کتاب را در آن آورده است خوبی طم  کمده و چشم ب 

ابزارانگتاری   ۀدر فصل دوم، نظمی (.ibid.: 1-12) حساب آورد مفصلی از کتاب ب  ۀآن را چکید
ربطی علم و الهیتات   بی دار طمزهای  را یکی از دیدگاه (instrumentalism in science) در علم
گاه با استناد ب  روایت دوئم از ابزارانگاری نشتان   موردنقد قمار داده و آن آن را ده وکممطم  

. در (ibid.: 12-30) مستقیم و  یممستتقیم بت  الهیتات ربتط دارد    صورت  ب داده است ک  علم 
( را یکتی دیگتتم از  instrumentalism in religionی در دیتن ) ابزارانگتار  ۀفصتل ستوم، نظمیت   

ده و موردنقتد قتمار داده و ستپس بتم     کتم ربطی علم و الهیات مطم   بی دار طمزهای  دیدگاه
در فصتتل چهتتارم، بتتا عنتتوان  ؛(ibid.: 31-54) ده استتتکتتمربتتط علتتم و الهیتتات احتجتتاج 

ربطی علتم و الهیتات    ن ب  بیقائال ۀ(، نظمیTwo-Realms Argumentsهای دوساحتی ) استد،ل
های علم و الهیتات را موردبتتمرسی و نقتتد قتتمار داده و      ها و قل مو از طمیق جفکیک حوزه

در فصتل  . (ibid.: 55-80) مستقیتم ب  الهیتات دارد ربط شب کم  دستِنشتان داده است ک  علم 
( یکتی دیگتم از نظمیتات    linguistic argumentsشتناختی )  هتای زبتان   پنجم، با عنوان استد،ل

ک  از طمیتق جفکیتک میتان زبتان دینتی و زبتان عل تی         را، ربطی علم و الهیات ن ب  بیقائال
شتناختی در دفتاا از    هتای زبتان   موردواکتاوی قتمار داده و احتجتاج    ،انتد    رفت مسئلسماغ  ب 
در  .(ibid.: 81-113ت )ربطی علم ب  الهیات را ناکافی و نیازمند ایضا  فتماوان دانستت  است    بی

( providenceفصل ششم، ک  فصل پایانی کتاب است، و متمهم آن را با عنوان مشیت الهتی ) 
بندی فصول گذشت  و بیان وهوه متعددی از ربط علتم بت     گذاری کمده است، ض ن ه ع نام

میتان آورده و بتا    ب شده در آن فصول، پای مشیت الهی را  های مطم  الهیات، بماسا  دیدگاه
نقد مفهومِ لیبمال مشیت الهی و طم  جفسیمی نو از آن در الهیتات معاصتم مستیحی، جتالش     

نتد،  کجا درقالب مشیت الهی وهوهی دیگم از ربط علم طبیعی ب  الهیات را مطم   است دهکم



 859   (نژاد رضا فارسی علی) الهياتربط علم طبيعی به  باكت ترجمۀنقد بررسی و 

 ی پیمامتون آن را جم بی  ، بحث و جحقیق مسئلولی درپایان، ض ن اشاره ب  پیچیدگی و ابهام 
 (.ibid.: 114-123)داده است  نهاد پی 

نقتدهای مفصتلی بت  آرا و     ختوبی ارائت  داده و  هتای   ارزیتابی ها و  کتاب جحلیل ۀنویسند
را متوردنق  و جمدیتد قتمار داده و در    ها  آن موارد متعددیو در  کمدهات دیگمان وارد ینظم

مک لیتت   ۀنقتد نظمیت  فصتل چهتارم،   بنگمید ب   ،ن ون  مایبکمده است ) بمخی موارد نیز رد
ر تم   البتت  علتی  . (ibid.: 84-85های زبانی:  بازی ۀفصل پنجم، نقد نظمی ؛ibid.: 79-80: کی مک

در (، ibid.: 4)داوری و بتاوهود جصتمیح وی بتم ایتن امتم       جالش مؤلف بمای پمهیز از پتی  
بنگمیتد بت    ) هایی اجخاذ کمده ک  ب  طور صمیح در کتاب آمده است فمض بمخی موارد، پی 

ibid.: 2, 5, 29).
ک  ویماستاری ادبتی و عل تی    ی بنیادی است و درصورجیها کتاب ه ل کتاب موردنظم از

های بنیتادی و کتتاب ختوبی     منبع خوبی بمای انجام پژوه  ،دقیقی بم روی آن انجام پذیمد
 پژوهتی  دیتن  ۀاست ک  یکتی از موضتوعات مهتم در حتوز    « علم و دین ۀرابط»بیان  ۀمینرزد
ربتط علتم طبیعتی بت      همچنتد کتتاب   البت   .استدین و کالم هدید  ۀفلسف ۀدر حوز ویژه ب 

ایتان بتاربور    ۀنوشتت  علتم و دیتن  ک  ب  کتاب  نظیم است و باوهودآن در نوا خود کم الهیات
دستت   عمض آن کتاب باشد، ظاهماا دیم ب  کم هم جوانست دست جقدم زمانی داشت  است و می

آن اهت ام شده است و اکنون کت  علتی حقتی زح تت      ۀک  دیم ب  جمه  آنایمانیان رسیده یا 
بم ا الط فماوان و عدم دقتت کتافی در ویتمای  و     دلیل اشت ال ب  ،آن را کشیده است ۀجمه 
یا ناشتم بتوده    متمهم ۀناشی از عجل احت ا،اک   ،ها و ابهام زیاد معنای ه الت آن بندی ه ل 
دقتت موردبتازنگمی و    ک  ب  مگماین ،زودی پیدا کند خود را ب بعید است بتواند هایگاه  ،است

سمعت هایگاه خود را بازیابتد و از   صورت امید است بتواند ب  ججدیدنظم قمار گیمد ک  دراین
و  ،مایکتل پتمستون   ۀنوشتت  ،عقل و اعتقاد دینتی و  ،میمچا الیاده ۀنوشت ،پژوهی دینی ها کتاب

ی ممهتع  هتا  کتتاب هزو  اند علم و دین پمداخت  مسئلۀاختصار ب   ک  ب  حال دیگمان ک  درعین
ایتان بتاربور و    علم و دیتن ردیف کتاب  هلوجم رود و حداقل هم ،اند در این زمین  قمار گمفت 

 ی ممهع در این زمین  قمار گیمد.ها کتابهزو 

 

 كتاب ۀ. نقد و تحلیل ترجم3

حتتوایی و کیفیتت جمه ت     کتاب هم از حیتث شتکلی و ظتاهمی و هتم از حیتث م      ۀجمه 
 .شود اشاره میها  آن ب  ذیل در ک  دارداشکا،ت فماوانی 
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کتابۀابعادشكلیترجمبررسىنقدو9.9

 هاي جامعيت صوري مؤلفه 1.1.1
گفتار )درقالب یادداشت متمهم( آمده استت   هامعیت صوری جنها پی  ۀهای چندگان از مؤلف 

و پتم لط   ،کتاب بسیار مبهم، نارستا  ۀهای جمه  بخ  ک  آن هم بسیار کوجاه، و ه انند سایم
 ،ک  درادام  ب  آن اشاره خواهتد شتد   ،اشتباهات صوری و محتوایی کتاب ۀبم ه  عالوهاست. 

ر م جأکید نویسنده در مواضع متعدد کتتاب و ازه لت  در مقدمت ،     هاست ک  علی هالب این
 بت   جنهتا  صتماحتاا  متن » ،ن  بالعکس و «ربط علم طبیعی ب  الهیات»جوه  وی ب   عطف بم مبنی
 (،Austin 1976: 2-3« )ن  ربط الهیات ب  علتم  ،خواهم داشت جوه  الهیات علم ب  پیوند مسئلۀ

بحتث محتوری   »دانست  است؛  «ربط الهیات ب  علم طبیعی»متمهم بحث محوری نویسنده را 
، یادداشتت  3 :1030)آستتین  « نویسنده یک نکت  بی  نیست؛ ربط الهیتات بت  علتم طبیعتی    

رفتت کت     عدم دقت کافی در بمگمدان کتاب است. البت  انتظار متی  ۀدهند متمهم( و این نشان
 نام اصلی کتاب ب  زبان انگلیستی و انتشتارات آن   ب  گفتار )یادداشت متمهم( متمهم در پی 

 د ک  متأسفان  این کار را نکمده است.کم کتاب بیان می ۀنویسند درموردو مختصمی  اشاره

 فنی و ظاهري   كيفيت 3.1.1

پتایین هلتد کتتاب بت       ۀنی ت  چماک جحسین است؛  درخور طم  هلد کتاب خوب و  ـ
با،ی هلد کتتاب   ۀو نی  ،دهنده علم طبیعی و دنیاست ک  نشان ،ای و خاکی رنگ قهوه

و خطتوطی   استت  طماحی شده ،الهیات و معنویت است ۀدهند ک  نشان ،ب  رنگ سبز
 دهد. ان مینیز ربط این دو را نش

قلم کوچک استت و   ۀاما انداز ،نگاری، نوا و شکل قلم خوب است از ههت حموز ـ
 آزارد. چش ان خواننده را می

 ستبب  هتا بت    امتا عنتاوین فصتل    ،ها خوب است حاشی  ۀفاصل ،آرایی از ههت صفح  ـ
شتد،   جتم بتود یتا از قلتم دیگتمی استتفاه متی        رنگ است؛ اگم پمرنگ بودن کم جوخالی
 شد. می زیباجم

 ،نواختی رنتگ ختوب استت    نشدن خطوط و سطح یک کیفیت چا  از حیث مخلوط ـ
 جم بود، بمای مطالع  بهتم بود. رنگ است؛ اگم پمرنگ اما از حیث رنگ چا  نسبتاا کم

صحافی کتاب خوب است و مشکلی از حیتث عتدم چستبندگی اوراه بت  هلتد یتا        ـ
 بودن کیفیت چسب و هداشدن اوراه ندارد. پایین
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 کتاب نیز بمای این حجم خوب و استاندارد است.قطع  ـ

خوانی و ا الط چتاپی بستیار ضتعیف استت و ا تالط جتایپی در        از ههت ن ون  ـ
سماسم کتاب فماوان است؛ از فهمست و یادداشت متمهم گمفت  جا درآمد نویسنده 

جعداد زیاد ا تالط شتاید    سبب طور متن کتاب و حتی حواشی. همچند ب  و ه ین
های کتاب بت  ا تالط    نباشد و خواننده با نگاه سطحی ب  هایها  آن کمنیازی ب  ذ

عنتوان   بت  چند مورد فاح  آن ک  نامفهوم شتده استت    ،کنند متعددی بمخورد می
(؛ یادامت  پتذیمی   10، ستطم  03 :دواجتم )ه تان  ؛ شود خموار ذکم می ۀمشت ن ون

، 100 :)ه تان (؛ اخالمتی  3، ستطم  113 :بمادری )ه ان (؛ بهمه1، سطم 01 ن:)ه ا
(؛ کیتون  11، ستطم  131 :(؛ معقا جم )ه تان 1، سطم 101 :ای )ه ان (؛ یوه13سطم 
 .(3، سطم 130 :)ه ان

 تخصصی  ويرايش عمومی نگارش و رعايت قواعد  ميزان 1.1.1

کتاب از حیث رعایت قواعد ع ومی نگارش و ویمای  نیز بسیار ضتعیف استت و نیازمنتد    
زیتاد استت کت  موهتب ابهتام       قدر آن چون جعداد این مواردبازنگمی اساسی و کامل است؛ 

بمختی از   ؛دارد معنای ه الت شده است و ذهن خواننده را از درک و فهم مطالتب بتاز متی   
 :است این موارد 

  ؛، و...00، 01، 13، 10، 11، 13، 3 :ه انبنگمید ب   ،از ویمگول نکمدن استفاده (الف
 ؛، و...13، 1 :ه انبنگمید ب   ،ویمگول نقط از  نکمدن استفاده (ب
 ؛، و...01، 1 :ه انبنگمید ب   ،از گیوم  نکمدن استفاده (ج
 ؛1 :ه انبنگمید ب   ،از گیوم  ها ناب  ۀاستفاد (د
 ؛، و...101، 113، 33، 01، 11، 11، 11، 3: ه انبنگمید ب   ،جکمار حموز و کل ات (ه
 ؛، و...111، 110، 01، 10، 1، 0 :ه انبنگمید ب   ،افتادگی بمخی حموز و کل ات (و
، 113، 130، 13، 03، 13، 10 :ه تان بنگمیتد بت     ،چسبیدگی حموز یتا کل تات   هم ب  (ز
 ؛، و...100، 113

 ؛، و...113، 111، 133، 13، 11 :ه انبنگمید ب   ،زیاد حموز یا کل ات ۀفاصل ( 
 نیتازی  قدری زیتاد استت کت  بت  ذکتم ن ونت        فاصل : جعداد آن ب  نیم نکمدن رعایت (ط

بنگمیتد بت     ،ن ونت   مایبآید.  چشم می نیست؛ با نگاه ظاهمی ب  هم صفح  چندین مورد ب 
 .، و...13، 13 :ه ان
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 متنميزان روان و رسابودن  3.1.1

ت   بتوده استت  ک  متن اصلی کتاب ب  اذعان خود متمهم خالی از ابهتام و   توض    باوهودآن
کتتاب بستیار    ۀجمه ت  ت   (3 :)ه تان « ک  عاری از ابهام و بدون جعقید است،... متن کتاب باآن»

هتایی   ب  ن ون  ،حیث نیاز ب  بازبینی هدی و اساسی دارد. در ذیل  این مبهم و نارساست و از
 ها اشاره شده است: از ابهامات و نارسایی

فارستی در  بنتدی   ه لت  شتده در   در موارد متعددی، کل ات و عبارات جمه ت   (الف
ه ل  نامفهوم یتا دیتمفهم شتده استت.      سببهای مناسب قمار نگمفت  است و ب  ه ین 

، «عل تی بتا فقتط...   »... (؛ 110 :)ه تان « ستازگار حتداک م بتا...   جواند  می»... ن ون   مایب
 ؛و... ؛(113 :)ه ان
 از کل ات و عبارات ثقیل یا نامأنو  استفاده شده و موهب شتده در موارد متعددی  (ب
و عمبتی نیتاز داشتت      ،انگلیستی ، ک  خواننده بمای درک مطلب ب  فمهنگ لغت فارسی است
، 111 ،10 :انتد(؛ ه تان   ، )نیتوش 11 :، )مقصور(؛ ه تان 1 :ه انبنگمید ب   ،ن ون  مایبباشد. 

، )ستتناتاا(؛ 01 :، )متعتتاطی(؛ ه تتان00 :، )هستتتومندهای(؛ ه تتان01 :)متتانحن فیتت (؛ ه تتان 
، 131 :، )هتتیم چنتتان(؛ ه تتان131 :، )التبتتا (؛ ه تتان110 :(؛ ه تتانهتتذا  ، )متتع111 :ه تتان

 ؛و... ؛، )آکسیوماجیز(131 :ممبوط(؛ ه ان )درخور
را « آیتا »عبتارت   پمسشتی استتفاده و مع تو،ا    ۀدر بمخی ه الت پمسشی، از دو واژ (ج

 (؛، و  یمه1 :ه انبنگمید ب  )زائد استفاده کمده است صورت  ب 
 ،کار رفت  و سبب ابهام ه ل  شده استت  ه ع ب صورت  ب کل اجی ،در موارد متعددی (د

، )یتک  11 :ه تان بنگمیتد بت     ،ن ونت   مایبت رفتت.   کتار متی   ک  بایستی مفتمد بت    درصورجی
، )هتم  31 :، )هیم جزهای(؛ ه تان 01 :ه انهایی(؛  ، )همگون  فمضی 10 :هایی(؛ ه ان استد،ل

 و.... ؛هایی( ، )همگون  حکم111 :هایی(؛ ه ان   وض و صعوبت

 

کتابۀترجممحتوايىابعادبررسىنقدو4.9

قبیل ا الط جتایپی، عتدم رعایتت     اشکا،ت متعدد شکلی و ظاهمی از بم عالوهکتاب  ۀجمه 
متن فارسی از حیث محتتوایی و کیفیتت    اصول نگارشی و ویمایشی، و عدم روانی و رسایی

بمگمدان واژگان و ه الت ب  فارسی نیز دارای اشکا،ت فماوانی است ک  در ذیل ب  بمختی  
 .شود اشاره میها  آن از
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 واژگان تخصصی و عمومی  ۀدقتی در ترجم بی 1.3.1

 ن ونت ، در ذیتل بت  چنتد     مایبخوبی صورت نگمفت  است.  سازی واژگان جخصصی ب  معادل
 شود:   مورد اشاره می

و  doctrine»(Austin 1976: 4)» ۀمتمهم در مواضتع متعتدد مع تو،ا میتان واژ     يک:ۀنمون
جمه تت  کتتمده   «بتتاور»و  «اعتقتتاد»فتتمه نگذاشتتت  و هتتمدو را بتت    belief»(.ibid)"» ۀواژ

کتار   بت   «جعتالیم »و  «آمتوزه »معنتای   مع و،ا ب «doctrine» ۀک  واژ درحالی ،(13 :1030 )آستین
جم از اعتقتاد و بتاور استت و     ( ک  عام130 :1010بابایی ؛ 331، 1ج  :1011پور  آریانرود ) می

 ؛شود مسائل دینی و الهیاجی می ۀشامل ه 

  یمدینتتی/»معنتتای رایتت    بتت Non-Religious»(.ibid)»معتتموز  ۀواژمتتتمهم  دو:ۀنمونــ
 ؛( جمه   کمده است13 :1030)آستین  «منان ؤنام»مأنو  ناصورت  ب را  « یممذهبی

معنتای رایت     ک  ب  را، supernatural causes» (Austin 1976: 4)»متمهم عبارت  سه:ۀنمون
جمه ت  کتمده    «علل ماورای عل ی» ،(1101، 1ج  :1013پور  است )آریان «علل فوه طبیعی»

 و بلک  نادرست است. یست( ک  مأنو  ن1-1 :1030است )آستین 

ستازی   سازی واژگتان جخصصتی، در متوارد متعتددی، معتادل      دقتی در معادل بی بم عالوه
 است: گمفت ندقت انجام  واژگان ع ومی نیز ب 

جمه ت    «دوران )قتمن بیستتم(  »را decade»(Austin 1976: 1)» ۀمتتمهم واژ  :يـکۀنمون
 :1011پتور   است )آریتان  «ده »معهود آن  ۀک  جمه  درصورجی ،(1 :1030کمده است )آستین 

 ؛ی داردجم بی خوانی  متن نیز هم ۀ( ک  با ادام313، 1ج 
ــهدو: جمه تت  کتتمده  «ای شتتیوه»را  some ways»(Austin 1976: 2)»متتتمهم واژه  نمون

 «از انحتا    نحتوی  طمیقتی، بت    وههتی، بت    ب »ک  معنای دقیق آن  درصورجی ،(1 :1030 )آستین
 «های دیگتم  شیوه ۀه »را  not others» (.ibid)»چنین  (. هم1103، 1ج  :1013پور  است )آریان

 ها( است. راه بلک  معنای دقیق آن )ن  سایم وهوه/ ،)ه ان( ک  دقیق نیست است معنا کمده

 هاي گوناگون براي يک واژه( خوانی در ترجمه )معادل ناهم 3.3.1

جمه   کمده  «دین»در بمخی مواضع  را theology» (Austin 1976: 4)» ۀمتمهم واژيک:ۀنمون
 :1013پتور   است )آریتان  «الهیات»ک  معنای رای  و بلک  دقیق آن  درحالی ،(3 :1030)آستین 

گون  جمه   کتمده   موارد ه ین جم بی ( و خود متمهم نیز در 031 :1010؛ بابایی 1031، 1 ج
 شود. جمه   محسوب میخوانی در  نوعی ناهماین مورد و...(. ، 13، 1 ه ان:است )
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 برخی كلمات و عبارات ۀبودن ترجم ثقيل 1.3.1

ــ ــکۀنمون معنتتای فارستتی روان  بتت  be limited» (Austin 1976: 2)» متتتمهم عبتتارت:ي
« مقصتتور شتتوند»نتتامفهوم صتتورت  بتت ( را 1011، 1ج  :1011پتتور  )آریتتان «محتتدودبودن»

 ؛( جمه   کمده است1 :1030 )آستین
کتمدن،   بمرستی »معنتای   ک  بت   ،را to consider» (Austin 1976: 2)»ۀ واژمتمهم  دو:ۀنمون
 «نظتم کتنم   امعتان »نامفهوم صورت  ب  ،( است013، 1ج  :1011پور  )آریان «کمدن، و... مالحظ 

 concerning» (Austin 1976: 2)» ۀچنین درادامت  واژ  (. هم1 :1030جمه   کمده است )آستین 
جمه ت    «نظمکمدن درباب در امعان»مبهم صورت  ب را  «ۀدربار ، درخصو ،درمورد»معنای  ب 

 (.1 :1030کمده است )آستین 

 بسياري از جمالت ۀبودن ترجم مبهم و نامفهوم 3.3.1

شتود.   نامفهوم جمه   شده است ک  خواننده متوه  مقاصد کتاب ن تی  قدر آن بمخی ه الت
 ۀی آمتده استت کت  مقایست    نهاد پی  ۀجمه راه  هم های متمهم ب  در زیم چند ن ون  از جمه  

 جواند مؤید این مطلب باشد: میها  آن
 :یک ۀن ون

Painly the Metaphor of “Dimensions” needs to be Explicated if Two-Realms 

Arguments based on it are to Succeed (Austin 1976: 10). 
هتای دوستاحتی    قمار باشد کت  استتد،ل  پیداست ک  استعاره ابعاد را اگم »مترجم:ۀترجم

 (.  13: 1030)آستین « آن هستند بخواهند جوفیق پیدا کنند نیاز ب  ایضا  دارد بم مبتنیک  
 یهتا  اگتم استتد،ل   ،دردا نیاز حیجوض ب « ابعاد» ۀطور واضح استعارب ی:نهادپيشۀترجم

 .بمسند تیموفقآن ب  بم مبتنیساحتی دو
 :دو ۀن ون

Crucial to MacKay's Definition is the Notion of the Standpoint from which a 

Statement is Made (Austin 1976: 10). 
ستاز استت کت  از آن ایتن      کی سمنوشتت  مفهوم دیدگاه در جعمیف مک»مترجم:ۀترجم

(.11 :1030)آستین « شود ه ل  ساخت  می
(، جصور دیتدگاهی کت  بماستا  آن    MacKayکی ) بمای جعمیف مکی:نهادپيشۀترجم

 شود بسیار مهم است. ه ل  ساخت  می
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   :س  ۀن ون
Hence any Hypotheses which Sound as if they might be Descriptions of Realities 

behind the Appearances are to be Taken Instrumentalistically, and Scientific Theories 

cannot Possibly Conflict with Metaphysical or Theological Doctrines, which are Meant 

to Describe Underlying Realities (Austin 1976: 16). 
هتایی از واقعیتاجی    ک  گویی جوصیف معقولی چنان ۀروی، هم فمضی ازاین» مترجم:ۀترجم

هتای م کتن    شتوند و جئتوری   گاشت  متی جواند باشد ک  در پس پشت پدیدارها ابزارانگاران  ان
هتا   آن متماد و مقصتود از   چماکت   ؛نیست با متافیزیک و با معتقدات الهیاجی در جعارض افتنتد 

 (.11 :1030)آستین « های زیمبنایی است ن ودن واقعیت جوصیف
از  یفیجوصت م کتن استت   مستد  بنظم  ب ک   یا  ی، هم فمضیرو نیازای:نهادپيشۀترجم

 یعل ت  یهتا   یو نظم انگاران  جلقی شده است صورت ابزار  ب پمده باشد ک  پشت یها تیواقع
 یاساست  یهتا  تیت واقع گتم  فیجوصت کت    الهیاجی ای یکیزیمتاف یها جوانند با آموزه ین  احت ا،ا
 جضاد باشند. در هستند

 بسياري از جمالت   ۀبودن ترجم ناقص 3.3.1
ه لت    ۀادامت  در انتظتار متمهم در بمخی ه الت جمه   را ناقص رهتا کتمده و خواننتده را    

 گذاشت  است:
 :یک ۀن ون

In Chapter 5 we Consider two Closely Related Types of Argument which can 

Illuminatingly be Regarded as Specifying Senses in which Scientific and Religious 

Statements are Made from Mutually Exclusive Standpoints (Austin, 1976, p 11).  
هتم دارنتد و    بت  درباب دو سنف از استد،ل ک  ربتط وثیقتی    3در فصل » مترجم:ۀترجم

حستاب آینتد کت  در آن     هتایی بت    بخت  بت  صتحن    جشتخص  ۀگمان جوانند ب  وه  روشن می
نظتم   الج تع موردامعتان   های مانع نظمگاه ۀشده بمپای ساخت های عل ی و دینی  ها عبارت صحن 

 (.11 :1030)آستین « قمار خواهند گمفت
   :ایمادات

 نظتم قتمار   درباب... موردامعان 3در فصل »بودن ه ل  و منتظمگذاشتن خواننده:  ناقص ـ
 ؛«خواهند گمفت

اول بت    ۀآختم و انتقتال فعتل ه لت     ۀحذز فعل ه ل سبب بودن ه ل  ب  مبهم و ثقیل ـ
   ؛آخم ۀانتهای ه ل
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و  ،حوا ، مفتاهیم، معتانی، مضتامین   »معنای  ک  ب  «senses»ۀ نادرست واژ ۀجمه  ـ
ۀ واژ ۀکتت  جمه تت «هتتایی صتتحن »( بتت  1303، 1ج  :1013پتتور  استتت )آریتتان «...
«scenes» .است 

کنتیم   مطتم  متی  را  وابست  هم ب  کامالا دو نوا استد،ل 3ما در فصل  ی:نهادپيشۀترجم
در آن اظهتارات   کت   شتود  مض ونی جلقتی  ۀکنند مشخصعنوان  ب جواند  یمطور روشن   ب ک  
 ند.ا ساخت  شده الج ع  مانع یها دگاهیاز د یو مذهب یعل 

 بسياري از جمالت ۀنبودن ترجم دقيق 3.3.1

هتای طتو،نی و چنتدوههی و     عبارت ویژه ب ه الت و  ۀمتمهم در موارد فماوانی در جمه 
کت    ای گونت   بت   ،کتار نگمفتت    تن فاعل و مفعول یا موصوز و صفت و... دقتت ،زم را بت   یاف

زیتاد استت کت      قتدر  آن شدن جمه   شده است. این متوارد  موهب نامفهوم و حتی نادرست
جوان یافت ک  دقیق و روان جمه   شتده باشتد.    کتاب می ۀای را در سماسم جمه  ه ل  جم کم

 شود: ن ون  اشاره میعنوان  ب در زیم ب  چند مورد 
 یک: ۀن ون

Editorials and a Lively Correspondence Ensued in Science and other Journals 

(Austin 1976: 1). 
های پمشتوری درخصتو  علتم و در مجتالت دیگتم       مقا،ت و نوشت » مترجم:ۀترجم

 (.1 :1030)آستین « نگاشت  شد

استت   «آمتدن، و...  متعاقتب، پتی  »معنتای   کت  بت   را  «ensued»ۀ متتمهم واژ  ايرادات:
را ک  عطف  «in Science»ۀ ( در جمه   از قلم انداخت  و واژ103، 1ج  :1011پور  )آریان

جمه ت  کتمده و    «درخصو  علم» بوده «در نشمیات عل ی»معنای  و ب « other journals » ب 
 بودن آن نشده است.  متوه  عطف

ای در مجالت عل تی و ستایم    ها و مکاجبات زنده دنبال آن، سممقال  ب  ی:نهادپيشۀترجم
نشمیات منتشم شد.

 دو: ۀن ون
We Understand that the California State Board of Education is Considering a 

Requirement that Textbooks for use in the Public-Schools Give Parallel Treatment to the 

Theory of Evolution and to Belief in Special Creation,… (Austin 1976: 1). 
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 ۀاستنباط ما این است ک  ایتن درخواستت بتمآورده شتود کت  در بمنامت      » مترجم:ۀترجم
شناسی در متدار  دولتتی ستاعات بمابتم بت        آموزشی ایالت کالیفمنیا در متون درسی زیست

 (.  1 :1030)آستین « صیص داده شود،...گمایی جخ جکامل و باور ب  آفمین  ۀنظمی

 ایمادات:  
آموزشتی ایالتت    ۀبمنامت »را  «the California State Board of Education» متمهم عبارت ـ

آمتوزش و   ۀمتدیم  تئت هی»معنای  ک  فاعل ه ل  و ب  درصورجی ،دهکمجمه    «کالیفمنیا
   است. «پمورش ایالت کالیفمنیا

درحتال  »معنتای   بت  را « is considering a requirement» متمهم عبارت حال استت ماری  ـ
جمه   کمده  «این درخواست بمآورده شود»مجهول صورت  ب  «بمرسی یک جقاضاست

در بتوده و   «the California State Board of Education» کت  فاعتل آن   درصورجی ،است
 «داده شودجخصیص »مجهول صورت  ب را « give»طور فعل  ه ینه ل  موهود است. 

 ها معلوم و متعدی بوده و مفعول گمفت  است. ک  در این جمه   کمده درصورجی
معنتای   هتا بت    را ک  در ایتن « parallel treatment» متمهم بماسا  مطالب قبلی عبارت ـ

 belief in » طور عبتارت  ده و ه ینکمجمه    «ساعاجی بمابم» است «سان مخورد یکب»

special creation»   استت   «باور ب  آفمین  ویژۀ ]الهی[»ها  دقیق آن در این جمه ۀرا ک
 جمه   کمده است.   «گمایی باور ب  آفمین »

آموزش و پمورش ایالت کالیفمنیتا درحتال    ۀمدیم تئدانیم ک  هی ما می ی:نهادپيشۀترجم
شناسی[ مورداستفاده در متدار  دولتتی    ی درسی ]زیستها کتاببمرسی جقاضایی است ک  

 ....  سانی داشت  باشند [ باور ب  آفمین  ویژه بمخورد یکۀجکامل و ]نظمی ۀیالت[ با نظمی]آن ا
 چهار: ۀن ون

Science can, more Plausibly than Religion, be Regarded as a Self-Contained 

Enterprise with Sharply Delimited Scope and Purpose (Austin 1976: 3). 

ای خودکفتا یتا مستتقل     جم از دین باشد، و مشتغل   جواند پذیمفتنی علم می» مترجم:ۀترجم
 (.3 :1030)آستین « دقت ممزبندی شده است انگاشت  شود ک  حدود و ثغور و  ایت آن ب 

 ایمادات:
  یتک عبتارت معتمضت     را کت  «more plausibly than religion» متمهم صفت جفضتیلی  ـ

مستتقل جمه ت  کتمده استت و      ۀیک ه لصورت  ب است ب  قبل از آن ارجباط داده و 
 ایتن   ک  بایستی بت   درحالی ،متعلَّق خود را از دست بدهد «can» فعل است باعث شده

 .«… science can … be regarded as» صورت خوانده و جمه   شود: 



 9911سال بيستم، شمارة پنجم، مرداد  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   822

صتفت   کت   را« with sharply delimited scope and purpose» چنتین عبتارت   متمهم هم ـ
مستتقل   ۀیتک ه لت  صتورت   بت  استت  « Self-Contained Enterprise» مایجوضیحی ب

شتدت   ب » معنای ب  را «sharply delimited» درنظم گمفت  و درنتیج  جمکیب وصفی ساده
دقت ممزبنتدی شتده    ب »صورت  ب بوده  «scope and purpose» ک  صفت بمای «محدود
 جمه   کمده و بم ابهام ه ل  افزوده است.   «است

یک نهاد مستقل با دامنت  و  عنوان  ب جم از دین،  قبول جواند قابلعلم می ی:نهادپيشۀترجم
 نظم گمفت  شود. شدت محدود، در هدز ب 
 پن : ۀن ون

To what Extent the Various Arguments to be Considered Succeed in Showing that 

there is no need for Theologians to do so (Austin 1976: 4).  

ن ایند  های گوناگون موفق انگاشت  شدند ک  اثبات می جا چ  حد استد،ل» مترجم:ۀترجم
 (.13 :1030)آستین « دانان نیست ک  بم این سیمت و سان ع ل کنند هیم نیازی ب  الهی

 :ایمادات
عبتارت  نبودن جمه   و عدم رعایت نکات نگارشتی و ویمایشتی، متتمهم     روان بم عالوه

 «شتده  مطتم  »معنتای   و ب « various arguments» ک  صفت بمایرا  «to be considered» ممکب
جمه ت    «موفق انگاشتت  شتدند  »صورت  ب و ده کمجمکیب  (succeed)با فعل بعد از خود  هبود

معنتای   بت   (prove) را بتا  «دادن در نشتان »معنتی   بت   «in showing» ۀواژ ،چنتین  کمده است. هم
اثبتات  »صتورت   بت  متتمادز انگاشتت  و    ،آن دارد ک  بتار معنتایی متفتاوجی بتا     ،«کمدن اثبات»

 «there is no need for theologians» عبتارت  کت   این جم مهم ده است. ازه  کمجمه    «ن ایند می
دانتان   هتیم نیتازی بت  الهتی    »صتورت   ب را  «دانان هیم نیازی نیست ک  ... بمای الهی»معنای  ب 

متعلَّتق  «need» ۀجا واژ است جمه   کمده ک  خالی از دقت است و موهب شده «...نیست ک  
 گون  خوانده و جمه ت  شتود:   اصل، ه ل  باید اینراز دست بدهد. د «to do so»یعنی  را خود

«there is no need … to do so». 
نیتازی  »کت    دادن این امتم   شده، در نشان های گوناگون مطم  استد،ل ی:نهادپيشۀترجم

 اند؟ ، جا چ  حد موفق«گون  ع ل کنند دانان آن نیست الهی
 ش : ۀن ون

there are Obvious Problems about Sub-Communities, People on the Fringes, the Role 

of Organised Church Bodies, etc. (Austin 1976: 4).  
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وهتود دارد، ممدمتانی در     مستئل وضتو  چنتد    درباب هوامع فمعی بت  » مترجم:ۀترجم
 (.11 :1030)آستین « اقلیت و حاشی ، نق  هوامع کلیسایی و  یمه؛

 ایمادات:  
 «وضتو   بت  »قید صورت  ب است « problems» را ک  صفت« obvious» ۀمتمهم واژ ـ

 «مشتکالت آشتکاری  »معنتای   هتم بت     ک  آن دو روی درحالی ،جمه   کمده است
 « مستئل »کت  پتی  از    را« چنتد »ک  معلوم نیست متمهم بمگمدان  این است. ض ن

 «various» ۀرا بتا واژ  «obvious» ۀمتتمهم واژ  احت تا،ا آمده از کجا آورده استت و  
 «وضو  ب »شود ک  بمگمدان  ال میؤس ،گون  باشد البت  اگم این  اشتباه گمفت  است.
 از کجا آمده است؟

 «Sub-Communities» را متعلق بت  « there are obvious problems about» متمهم عبارت ـ
جتا معنتای    است گمفت  و موهب شده «problems» دانست  و موارد بعد از آن را بدل از

 ک  عبارت مزبور متعلق ب  کل ه ل  است. درحالی ،کلی  لط شوده ل  ب 

 ، نقت   هوامع کوچک، متمدم در حاشتی    درموردمشکالت آشکاری  ی:نهادپيشۀترجم
 و  یمه وهود دارد؛ ،کلیسا ۀیافت های سازمان تئهی

 بسياري از جمالت   ۀبودن ترجمنادرست 3.3.1

ایتن استت کت  متتمهم معنتای ایتن ه تالت را         ۀدهند های زیم نشان ه ل  ۀدقت در جمه 
 ای ساخت  است:   ده و ه ل کماضاف  ها  آن درست متوه  نشده و از پی ِ خود کل اجی را ب 

 یک: ۀن ون

There was Considerable Fear among many Scientists (and Hope among some others) 

that they would Carry the Day (Austin 1976: 1). 

هما  خیلی زیادی دربین دانش ندان بمانگیخت )ک  امیدوار بودند ایتن  » مترجم:ۀترجم
روزگار ب  علتم اشتتغال داشتتند     های دیگم( ک  در آن افکنی دربین دانش ندانی از حوزه رعب

 (.1 :1030)آستین « نیز جأثیمگذار باشد
 ایمادات:

 ۀک  جمه ت  درصورجی ،جمه   کمده «بمانگیخت» لط را ب  «there was» متمهم عبارت  ـ
 است ک  با محتوای ه لت  نیتز ستازگارجم استت و اساستاا      «وهود داشت»درست آن 

«there was»  رود. ر ن یکا ب  «بمانگیختن»معنای  ب 
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هتما   »است  «جم  زیاد»معنای  را ک  ب « considerable fear» ۀطمز واژ متمهم ازیک ـ
معنتای   را کت  بت   « many scientists» ۀدیگتم واژ  جمه ت  کتمده و ازطتمز    «خیلی زیتاد 

یتک دقیتق    جمه ت  کتمده استت کت  هتیم      «دانش ندان»است  «بسیاری از دانش ندان»
اضتاف    «considerable fear» در عبتارت بعتدی را بت     «many» ۀنیست. گویا معنای واژ

 معنا کمده است. «هما  خیلی زیاد»و ده کم

 «جأثیمگتذاربودن »و  ،«اشتغال ب  علتم »، «های دیگم حوزه»، «افکنی رعب»های  بمای واژه ـ
 ود ستاخت  پی  خت  ازدر بمگمدان فارسی معادلی در متن اصلی وهود ندارد و متمهم 

 جا ه ل  را کامل کند. است

 استت  چ  در جمه   آمتده  آن و اصالا هکلی نادرست جمه   شد درون پمانتز ب  له ل ـ
 عبارت داخل پمانتز نیست. ۀجمه 

کتمدن،   پیموزشدن،  لبت  »معنای  ب « carry the day» ک  متمهم اصطال  جم این مهم ازه   ـ
بتودن   دون جوه  بت  اصتطال   ( را ب33 :1013کایگ  )مک «و... ،یافتن موفقیت دست  ب 

در آن روزگتار بت  علتم    »صتورت   بت  مع ولی و کامالا نادرست  ۀآن درقالب یک ه ل
 است. کمدهکلی دگمگون  جمه   کمده و معنای ه ل  را ب  «اشتغال داشتند

بسیاری از دانش ندان بیم زیاد )و بمخی دیگم امیتد( داشتتند کت  بت       ی:نهادپيشۀترجم
 د.شونموفقیت نائل 

 دو: ۀن ون
We, the Members of the National Academy of Sciences,... (Austin 1976: 2). 

(.1 :1030)آستین «،...آوریم ک  آکادمی ملی علوم یاد می ب »مترجم:ۀترجم
 ایمادات:

یعنتتی  «remember» را اشتتتباهاا «اعضتتا»معنتتای  بتت  «the members»ۀ متتتمهم واژ ـ
 جمه   کمده است. «یادآوردنب »

 ما اعضای آکادمی ملی علوم،... ی:نهادپيشۀترجم
 س : ۀن ون

(rather Sweeping Ontological or Epistemological Premisses, in some Cases, or 

Premisses about the Nature and Purpose of Science or of Religion) (Austin 1976: 2). 

 ۀشناختی، در مواردی، یا مقتدماجی دربتار   معمفتک  مقدمات وهودی یا » مترجم:ۀترجم
 (.1 :1030)آستین « کنند وروب می طبیعت و  ایت علم یا  ایت دین را رفت
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 ایمادات:  
 :1013پتور   )آریتان  «و... ،، نستبتاا ااحت ، جمهیجتم  بی »معنای ب  «rather» ۀمتمهم واژ ـ

معنتای   هتا بت    در ایتن  کت   ،را «sweeping» ۀمعنا کمده و واژ «ک »( را 1133، 1 ج
 «کننتد  وروب متی  رفتت » ،(1131، 1ج  :1013پور  )آریاناست  «گستمده و فماگیم»

معنای  هم ب  روی «rather sweeping» بلک  عبارت ،کلی  لط است معنا کمده ک  ب 
 است. «فماگیم نسبتاا»

 ،استت  «ماهیتت علتم  »معنتای مصتطلح    کت  بت    ،را «nature of science»ۀ متتمهم واژ  ـ
 جمه   کمده است. «طبیعت علم» یممع ول صورت  ب 

و  استت  عطتف شتده   «of science» بت   «or» کت  بتا   ،را «of religion» متتمهم عبتارت   ـ
را «هتدز / purpose » و«ماهیتت /nature » بایستتی هتم دو وصتف علتم یعنتی      می

 جنها ب  هدز علم عطف کمده است. ،کمد دریافت می

در  ،شتناختی  شناختی یتا معمفتت   های نسبتاا فماگیم هستی فمض )پی  ی:نهادپيشۀترجم
 .دین...( ماهیت و هدز علم یا ]ماهیت و هدز[ درموردهایی  فمض بعضی موارد، یا پی 

 چهار:   ۀن ون
“Interpreting” the Doctrines Means Explaining their Relation to the Believers’ 

Experience (both the Experiences Characteristic of the Community, and those which its 

Members have in Common with others) and to the Body of their Non-Religious 

Knowledge and Beliefs (Austin 1976: 4). 

 ۀججمبت کتمدن نسبتشتان بتا     معنتای جبیتین   این اعتقادات بت  ‘ نجفسیمکمد’» مترجم:ۀترجم
اش  ها و هم ویژگی این هامع  و آنان کت  آحتاد هامعت     منان است )هم ویژگی این ججمب ؤم

 ۀمنانت ؤهستند وه  مشتمک با دیگمان( و با ه اعتی دارد ک  واهتد شتناخت و باورهتای نام   
 (.13 :1030)آستین « هامع  است
 ایمادات:  

« beliefs» ۀو واژ «doctrines» ۀمیتان واژ  ها و در مواضتع دیگتم مع تو،ا    متمهم در این ـ
کت    درحتالی  ،استت  جمه ت  کتمده   «باورها»و  «اعتقادات»فمقی نگذاشت  و همدو را ب  

 رود. کار می ب  «ها آموزه»معنای  ب  مع و،ا«doctrines» ۀواژ

 ،«of» ب  بعد از خود، با حتمز  «characteristic» ۀواژ ۀدلیل عدم جوه  ب  اضاف متمهم ب  ـ
 کلی نادرست معنا کمده است.   درون پمانتز را ب  ۀه ل
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ربتط داده و  « characteristic» ۀرا ب  واژ «both» معلوم نیست متمهم بم چ  اساسی واژه ـ
 متعلق بت   «both»ۀ ک  واژ درحالی ،رسیده است «هم ویژگی... و هم ویژگی...»از آن ب  

«the experiences… and those…»  است. «های ... ... و هم ججمب های  هم ججمب »یعنی 

جمه ت    «آنان» ،ها دارد ک  اشاره ب  نوا دیگمی از ججمب  ،را« those»ۀ متمهم اسم اشار ـ
نتاقص و بتدون فعتل و     ۀیک ه لت  ک  را «those which its members» کمده و عبارت

آنتان کت  آحتاد    »کامتل ولتی کتامالا نادرستت      ۀممجبط با بعد از خود است یک ه لت 
 جمه   کمده است. «اش هستند هامع 

ک  عطف ب  عبارات قبتل از پمانتتز    ،ک  متمهم عبارات بعد از پمانتز را بدجم از ه   این ـ
ایتتن بنتتد  ۀبتت  عبتتارات درون پمانتتتز متتمجبط ستتاخت  و بتتم اشتتتباهات جمه تت ،استتت
 است. افزوده

 «ه اعتت » ،استت  «دستت  و مج وعت   »معنای  ها ب  ک  در این ،را« body» ۀمتمهم واژ ـ
  یمدینتتی/»معنتتای معتتموز  بتت  کتت  را «Non-Religious» معتتموز ۀمعنتتا کتتمده و واژ

جمه ت  کتمده و روشتن نیستت کت        «منان ؤنام»نامأنو  صورت  ب است  « یممذهبی
 در پایان بند را از کجا آورده است. «هامع »و  «واهد»های  بمگمدان

منتان )هتم   ؤم ۀبا ججمبت ها  آن آموزها یعنی جبیین نسبت «جفسیمکمدن» ی:نهادپيشۀترجم
های مشتمک اعضای آن هامعت  بتا دیگتمان( و بتا آن      های مختص هامع  و هم ججمب  ججمب 

 ها. دست  از معارز و باورهای  یمدینی آن
 پن : ۀن ون

I am thus Denying the View, Expressed throughout A.D. White's History of the 

Warfare of Science with Theology, that while Science is at War with Theology (which 

Tries to Say what is the Case and therein Inevitably Encroaches on science's Territory), 

there can be no Conflict of Science with Religion (which Consists in the Effort to Live a 

Certain kind of Life) (Austin 1976: 5). 
وایتت، جتاریف کتارزار     .دی سان این نظم را ک  در سماسم کتتاب ا.  بدین»مترجم:ۀترجم

ک  علم در کارزار و ستتیز بتا الهیتات     آنکنم ک  با  بیان درآمد، طمد و نفی می علم و الهیات ب 
از چت  قتمار استت و حقیقتت امتم        مستئل بیان درآورم ک  موضتوا و   کوشم ب  است )ک  می

جواند با دین در جعتارض   کند( ک  علم ن ی علم می ۀسوی ناحی روی ب  چیست ک  ،همم پی 
« باشد )و آن عبارت است از این کوش  ک  بکوشیم بموفق نوعی از حیتات زنتدگی کنتیم(   

(.10 :1030)آستین 
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 :ایمادات
معتمض  استت بتد جمه ت  کتمده      ۀمتمهم ه الت درون دو پمانتز را ک  درواقع دو ه ل

انسجام ه ل  از دست رفت  است. سبباست و ب  ه ین 
ک  در سماستم ]کتتاب[ جتاریف کتارزار     را  دیدگاه این من ،بنابماین ی:نهادپيشۀترجم

 ( بیتان شتده ]و متدعی استت[ کت      A. D. Whiteوایتت )  .دی [ ای.ۀعلم با الهیات ]نوشتت 
 میناگز از این بابت و جالش بمای بیان چیستی قضی  استدر  ک ) اتیاله با علم ک  یدرحال

 عبتارت استت از   کت  )میان علم با دین  است هنگ در (کند اندازی می دست علم قل موب  
جواند هتیم جعارضتی وهتود نداشتت       می (یزندگ از یخاص نوا داشتن نگ  هزند یبما جالش
 .کنم یم انکار باشد

 فارسی ۀدر ترجمافتادگی كلمات و جمالت كتاب  3.3.1

فارسیۀافتادگیبرخیکلماتکتابدرترجم9.2.4.9

یک یا چند کل ت    ۀسهو، جمه  ع د یا ب  فارسی، ب  ۀدر موارد متعددی، نویسنده در جمه 
خود کل اجی ب  ه لت  افتزوده و ه لت  را کامتل      پی  ازرا از قلم انداخت  و جمه   نکمده و 

 کمده است:  
 یک: ۀن ون

WHEREAS we Understand that the California State Board of Education is 

Considering a Requirement that Textbooks for use in the Public-Schools Give Parallel 

Treatment to the Theory of Evolution and to Belief in Special Creation,… (Austin 1976: 1). 

ک  استنباط ما این است ک  این درخواست بتمآورده شتود کت      این  ب  نظم» مترجم:ۀترجم
شناسی در مدار  دولتتی، ستاعات    آموزشی ایالت کالیفمنیا، در متون درسی زیست ۀدر بمنام

 (.  1 :1030)آستین « جکامل و باور ب  آفمین  گمایی جخصیص داده شود،... ۀبمابم ب  نظمی
 ایمادات:

معنتتای  بتت  ،«for use» عبتتارت بتتد جمه تت  کتتمده کتت  ه لتت  را بتتماین متتتمهم عتتالوه ـ
را از قلتم   ،«ختا  و ویتژه  »معنتای   بت   ،«special»ۀ طتور واژ  و ه تین  ،«مورداستفاده»

 انداخت  است.  

آمتوزش و پتمورش ایالتت     ۀمتدیم  تئت دانتیم کت  هی   هاک  ما می ازآن ی:نهادپيشۀترجم
شناسی[ مورداستتفاده در   زیست]ی درسی ها کتابکالیفمنیا جقاضایی را بمرسی کمده است ک  
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[ بتاور بت  آفتمین  ویتژه، بمختورد      ۀجکامتل و ]نظمیت   ۀمدار  دولتی ]آن ایالت[، بتا نظمیت  
 .سانی داشت  باشند،... یک

 دو: ۀن ون
We, the Members of the National Academy of Sciences, Assembled at the Autumn 

1972 Meeting, Urge that Text- Books of the Sciences, Utilized in the Public Schools of 

the Nation, be Limited to the Exposition of Scientific Matter (Austin 1976: 2). 

بتم   1311پتاییزی ستال    ۀآوریم ک  آکادمی ملی علوم در هلست  یاد می ب » مترجم:ۀترجم
بتمداری استت    دولتی متوردبهمه ی درسی علوم ک  در مدار  ها کتاباین نکت  پای فشمد ک  

 (.1 :1030)آستین « ،زم است مقصور شوند ب  بیان موضوعات عل ی
 ایمادات:

 «of the nation» ۀچنتین واژ  و هتم  «آمتده  گتمدهم »معنتای   بت   «assembled» ۀمتمهم واژ ـ
در  «،زم استت »کت  بتمای بمگتمدان     این ض ن را جمه   نکمده است. «کشور»معنای  ب 

 متن اصلی معادلی وهود ندارد.

گتمد هتم    1311ما اعضای آکادمی ملی علوم در نشست پتاییز ستال    ی:نهادپيشۀترجم
ی درسی علوم مورداستفاده در متدار  دولتتی کشتور    ها کتابآمده و مصمان  خواستاریم ک  

 ب  بیان موضوا]ات[ عل ی محدود شوند.

فارسیۀافتادگیبرخیجمالتکتابدرترجم4.2.4.9

سهو بمخی ه تالت را از قلتم انداختت  و جمه ت  نکتمده       ع د یا ب  متمهم گاهی ب 
 است:  
ای آمتده استت    متن اصلی کتاب، انتهای پاراگماز اول، ه لت    در صفح  سيک:ۀنمون

ال ؤآمد جمه   نشتده و ست   کتاب ک  بایستی در سطور پایانی پاراگماز دوم می ۀک  در جمه 
ک  ب  ه ین ه ل  ممبوط بوده بت  ه تالت قبلتی پیونتد ختورده و       یادشدهپایانی پاراگماز 

موهب ابهام بی  از حد معنای آن بند شده است:  
but a Scientist Wishing to Take Account of Theology would Immediately be 

Faced with the Question which Theology: Catholic, Mahayana Buddhist, or what? 

(Austin 1976: 3). 

شود ک  کدام دین: دیتن کاجولیتک،    درنگ با این پمس  رویاروی می بی» مترجم:ۀترجم
 (.3 :1030)آستین « مایان  بودیسم یا چ  دین دیگم؟



 822   (نژاد رضا فارسی علی) الهياتربط علم طبيعی به  باكت ترجمۀنقد بررسی و 

 :ایماد
شتود، متتمهم ستطم اول ایتن بنتد را جمه ت  نکتمده استت.          ک  مالحظ  متی  گون  ه ان

 را دین جمه   کمده است ک  دقیق نیست. «theology» ک  این ض ن
ب  درنظمگمفتن الهیات است بالفاصل  بتا ایتن      اما دانش ندی ک  مایلی:نهادپيشۀترجم

کاجولیک؟ ماهایان  بودیسم؟ یا چ  الهیاجی؟ ؛شود ک  کدام الهیات پمس  مواه  می

فارسیۀهایکتابدرترجمافتادگیبرخیپاراگراف9.2.4.9

طتور کامتل از قلتم انداختت  و      است ک  نویسنده گاهی یک پاراگماز را بت   بسی جعجب
 جمه   نکمده است:  

پتاراگماز دوم کت  بستیار مهتم بتوده و نویستنده        ،دو متن اصتلی  ۀدر صفح يک:ۀنمون
 ۀده و هدز ختود را بیتان داشتت  استت، و بایستتی در صتفح      کم  مسئلدر آن طم  نوعی  ب 

طور کامتل از قلتم افتتاده و جمه ت  نشتده استت.        سهو، ب  یا ب ع د  آمد، ب  هشت جمه   می
راه  هتم  مندان، متتن ایتن پتاراگماز بت      عالق  ۀههت استفاد اه یت این پاراگماز و ب  سبب ب 

 شود:   ی آن آورده مینهاد پی  ۀجمه 

The thesis Advanced in the third 'whereas' Clause, i.e. that 'Religion and Science are 

... Mutually Exclusive Realms of Human Thought,' is the Claim i wish to Examine in 

this Book. I Take the Claim to be, not Merely that the two Realms of Thought are 

Distinct, but that they have no Bearing on each other. This Claim is now Widely 

Accepted among Scientists, and Perhaps still more widely among Theologians and 

Philosophers, and forms the basis for what has been Called 'the Uneasy Truce between 

Science and Theology'. Uneasy though it may be, the Truce is for the most part 

Welcome on both sides. Perhaps because it is so Welcome, there has been (to my 

Knowledge) no Careful, Sustained, Comprehensive Examination of its basis, i.e. of the 

Grounds for Holding that Science and Theology are in Principle mutually Irrelevant. 

This Book is Intended as a Contribution to such an Examination (Austin 1976: 2). 

فوه کت    ۀنام حسب سومین بند ]از چهار بند قطعمحاضم[ ب یرسال ]ی:نهادپيشۀترجم
آمده است[ پی  رفت  است؛ یعنی بنتدی ]کت  در    «هاک  ازآن»]یا  «ک  درحالی»در آن عبارت[ 

 «ه تع جفکتم بشتمند،    علم و دین ... قل موهای  یمقابتل »آن[ این ادعا مطم  شده است ]ک [ 
 کنم ک  ]آن[ ادعا این باشتد کت    ]و[ من مایلم در این کتاب ]آن را[ بمرسی کنم. من فمض می

دیگتم ندارنتد. ایتن     گون  ارجباطی با یک بلک  هیم ،فکمی مت ایز هستند ۀجنها دو عمص ن ها  آن
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طتور   ای پذیمفتت  شتده استت و شتاید هنتوز بت       گستمدهطور  ادعا اکنون دربین دانش ندان ب 
دهتد بتمای    جمی درمیان متکل ان و فالسف  ]موردپذیمش باشد[ و مبنایی را شکل متی  گستمده

]هنتتگ  شتتود؛ نامیتتده متتی« ناپتتذیم میتتان علتتم و الهیتتاتبتتس هنتتگ[ آجتت »]چتت  کتت   آن
هتم دو طتمز   متوارد بتمای    جتم  بتی  در بس  آج بسا م کن است  بس[ناپذیمی ک  چ  آج 

بس[ خیلی مورداستتقبال استت، هتیم    ک  ]آج  این  مایمن( شاید بنظم  ب مورداستقبال باشد. )
های موهتودی   و هامعی از مبنای آن وهود نداشت  است؛ یعنی از زمین  ،بمرسی دقیق، پایدار

عنتوان   بت  ربط هستتند. کتتاب حاضتم     ها[ علم و الهیات دراصل دو طمز بیک  ]بماسا  آن
 نظم گمفت  شده است. ای در از چنین بمرسی بخشی

 درسی دانشگاهی   متن درسی يا كمکعنوان  بهكاربرد آموزشی كتاب  3.3.1

بتم ا تالط جتایپی و عتدم      اشتت ال دلیل مبهم و نارسابودن و  کتاب با وضع موهود، ب  ۀجمه 
مناستب بتمای هتیم منبتع      ت  ک  بم ابهام آن افزوده استت  ت  رعایت قواعد نگارش و ویمای 

و درقالتب کتتاب درستی     وددرسی نیست. درصورت اصال  کامل و هامع، اگم خالص  شت 
بخشی از محتوای در  کالم هدید در مقطتع کارشناستی    ۀبمای معمفی ههت مطالع ،درآید

 ۀفلستف  ۀدین در مقطع کارشناسی ارشد رشتت  ۀفلسف  و کالم اسالمی، در  فلسف ۀارشد رشت
 ۀهتای مختلتف دانشتگاهی )ویتژ     در مقطع کارشناسی رشتت   1اسالمی  ۀندیشو در  ا ،دین

باشد. کاربمدیجواند  اساجید( می

 كتاب اي كاربردي درخصوص اصالحات الزمهنهاد پيش 3.1..1
 ،حیتث ادبتی   نخستت از  کت   دشتو  متی  نهاد پی کتاب نیاز ب  بازنگمی اساسی دارد.  ۀجمه 

شتود و ستپس فتمد     ی ویتما  ا الط جایپی کامالا اصال  ، ورعایت قواعد نگارش و ویمای 
د و کنت عل تی   ی ویتما با جطبیق بم متتن اصتلی    را کتاب ۀجمه  ،دیگمی ک  قلم روانی دارد

 چا  و منتشم شود. بسیاری از ه الت آن بازنویسی یا بازجمه   و مجدداا
 

 گیری . نتیجه4

یی استت کت    هتا  کتتاب آستتین، از معتدود    .اثتم ویلیتام اچ  ، الهیات ب  طبیعی علم ربطکتاب 
هتای   علم طبیعی و الهیات پمداختت  و دیتدگاه   ۀرابط مسئلۀجخصصی و جفصیلی ب  صورت  ب 

ربطی علم و الهیات را موردنقد و بمرسی قمار داده و پتس از نقت  و رد    ن ب  بیمتعدد قائال
ز این حیث نقاط قتوت  مدعی وهود روابط متعددی میان علم طبیعی و الهیات شده و ا ،ها آن



 821   (نژاد رضا فارسی علی) الهياتربط علم طبيعی به  باكت ترجمۀنقد بررسی و 

و دارای نقتاط ضتعف بستیاری     دارد علی حقی نقتاط قتوت انتدک    ۀاما جمه  دارد،فماوانی 
خوانی و ا الط چاپی، از حیتث رعایتت قواعتد ع تومی      کتاب از ههت ن ون  ۀاست؛ جمه 

با وضتع  دارد و  نیاز ابهام و جعقید ب  بازنگمی هدی و اساسی از حیث و نگارش و ویمای ،
این جمه   از کتتاب   ۀدرسی نیست. ارائ مناسب بمای هیم منبع درسی و حتی ک ک ،موهود

بتا ایتن حجتم از    ، ی متعتددی را جمه ت  کتمده استت    هتا  کتتاب ک   جوسط متمهم محتممی
کتم   و انتشتار آن بتدون داوری جخصصتی یتا دستت      استجأسف  ۀمای ،چا  بمایاشکا،ت 

ن مطتم  کشتور   اک  هزو ناشم ،کتاباشکالت ظاهمی آن از سوی ناشم  کمدن بدون بمطمز
 های بسی جأمل دارد.   ،است
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 گاه.، جهمان: نفارسی(ت   فمهنگ اصطالحات فلسف  )انگلیسی ،(1010بابایی، پمویز )

اح تد نماقتی و ابتماهیم ستلطانی، جهتمان:       ۀ، جمه عقل و اعتقاد دینی ،(1013پتمسون، مایکل و دیگمان )
 طم  نو.

 ، جهمان: س ت.هستارهایی در کالم هدید ،(1011ه عی از نویسندگان )
 قم: بوستان کتاب. ،دین ۀفلسف ،(1013زاده، مح د )حسین

 ، جهمان: معارز.شمیعت ۀگستم ،(1011خسموپناه، عبدالحسین )
 معارز. :، قمکالم هدید با رویکمد اسالمی ،(1031خسموپناه، عبدالحسین )

دانت  و   یهنگت فم ۀسست ؤم :جهتمان  ، تمب  در نیت د و علتم  ۀرابط ،(1013) یمح دعل ،یاصفهان ییرضا
 معاصم. ۀاندیش
 امیمکبیم. :، جهمانیعیطب علوم و نید ،(1031مهم، حسن ) رضایی

 های اسالمی. ، مشهد: بنیاد پژوه نید و علم ،(1013اهلل ) زینلی، رو 
 ، قم: احیاگمان.نیو د علم ۀرابط درباب یجأمالج ،(1013زمانی، امیمعبا  ) علی

 ، مشهد: آستان قد  رضوی.  و منطق ،فمهنگ اصطالحات فلسف ، کالم ،(1013قاس ی، هواد )
، معمفتت  ۀمجلت ، «علتم و دیتن در استالم و  تمب     ۀرابطت  ۀپیشتین » ،(1031محیطی اردکان، مح تدعلی ) 
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 آموزشی و پژوهشی امام خ ینی )ره(. ۀسسؤ، قم: معلم و دین ۀرابط ،(1031مصبا  یزدی، مح دجقی )
پمویتز    تۀ ، جمهفارستی   ت   فمهنتگ اصتطالحات انگلیستی    ،(1013کایگ، ایزابل و متارجین مینستم )   مک

 بیمهندی و دیگمان، جهمان: قومس.
 ، جهمان: کتاب ط .نید و علم ،(1011) .از هان هات،
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