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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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بررسی و نقد ترجمۀ كتاب ربط علم طبیعی به الهیات
علیرضافارسینژاد* 


چكیده
درمورد «رابطۀ علم و دین» یا «رابطۀ علم و الهیات» کتابهای متعددی نگاشتت یتا جمه ت
شده است .یکی از این کتابها ،کتتاب  The Relevance of Natural Science to Theologyاثتم
ویلیام اچ .آستین است .این کتاب از معدود کتابهایی استت کت بت صتورت جخصصتی و
جفصیلی ب مسئلۀ رابطۀ علم طبیعی و الهیات پمداخت است .کتاب مزبور را علتی حقتی بتا
عنوان ربط علم طبیعی ب الهیات جمه ت کتمده استت .نگارنتده بتا هتدز ارزیتابی و نقتد
محتوای کتاب سماغ جمه ۀ فارسی آن رفت ،اما جمه را آنقدر متبهم و نارستا و پتم لط
یافت ک جمهیح داد ب های نقد محتوای کتاب با روش جحلیلی ت انتقتادی بت نقتد جمه تۀ
کتاب بپمدازد .جمه ۀ کتاب مزبور با وضع موهود بتمای هتیم متتن درستی و حتتی منبتع
جحقیقی مناسب نیست .ارائۀ چنین جمه ای با ایتن حجتم از اشتکا،ت ،ههتت چتا از
سوی متمهم محتمم ،و انتشار آن از سوی ناشم محتمم بدون داوری جخصصی قبل از چا
یا دستکم بدون بمطمزکمدن اشکا،ت ظاهمی های بسی جأمل دارد.
كلیدواژهها:رابطۀ علم و دین /الهیات ،علم طبیعی ،الهیات ،ویلیام اچ .آستین،علی حقی.

 .1مقدمه
رابطۀ علم و دین /الهیات از دیمباز موردجوه اندیش ندان ههان بوده است ،اما اوج این
مسئل بعد از قمون وسطی و بعد از رنسانس و ب ویژه در دورۀ هدیتد جتاریف فلستف و
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ج دن مبی بوده است ک علوم ججمبی ب نوعی بم فلسف و علتوم عقلتی بمجتمی یافتت
(بنگمید ب خسموپناه 13 ،03-01 :1011؛ محیطی اردکانی  )03 :1031و عتدهای شتیفت
و دلباختۀ علوم ججمبی شدند و علوم عقلی و دینی را بیاعتبار دانستند و آن را بت چتال
کشیدند؛ ب ویژه در مواردی ک یافت ها و حتی دادههای علم ججمبی درظاهم با آمتوزههتای
دینی ناسازگار مین ود.
درمورد رابطۀ علم و دین /الهیات و سازگاری یا ناسازگاری آن دو کتابهای متعتددی
ب زبان فارسی جألیف و جمه شده است؛ از ه لۀ کتابهای جألیفی متیجتوان بت کتتاب
رابطۀ علم و دین در مب (رضایی اصفهانی  ،)1013جأمالجی دربتاب رابطتۀ علتم و دیتن
(علیزمانی  ،)1013علم و دین (زینلی  ،)1013رابطۀ علم و دین (مصتبا یتزدی  ،)1031و
دین و علوم طبیعی (رضاییمهم  )1031اشاره کمد .درمورد کتابهای جمه شتده نیتز شتاید
اولین و مهمجمین کتابی ک در این زمین جمه و چا شده و ممهع پتژوه هتای بعتدی
قمار گمفت است کتاب علم و دین ،نوشتۀ ایان باربور ،است ک بهتا التدین خممشتاهی آن را
جمه کمده و نشم دانشگاهی آن را در سال  1031ب چا رسانیده است؛ این کتاب احت تا،ا
اولین کتاب جمه شده ب زبان فارسی است ک ب صورت مستقل و مفصل بت مستئلۀ رابطتۀ
علم و دین پمداخت است .کتاب دیگمی ک ب این مسئل پمداخت و ب فارستی جمه ت شتده
است کتاب دینپژوهی ،نوشتۀ میمچا الیاده ،است ک بها الدین خممشاهی آن را جمه کتمده
و پژوهشگاه علوم انستانی و مطالعتات فمهنگتی در ستال  1011آن را منتشتم کتمده استت.
نویسندۀ کتاب در پایان دفتم دوم این کتاب بحث کوجاهی را ب مسئلۀ علم و دین اختصتا
داده است (بنگمید ب الیاده  :1013ج )013-013 ،1؛ ستومین کتتاب جمه ت شتده بت زبتان
فارسی ،ک یک فصل آن را ب سازگاری یا ناستازگاری علتم و دیتن اختصتا داده استت،
کتاب عقل و اعتقاد دینی ،نوشتۀ مایکل پتمسون و دیگمان ،است ک اح تد نماقتی و ابتماهیم
سلطانی آن را جمه کمدهاند و انتشارات طم نو در ستال  1013آن را منتشتم کتمده استت
(بنگمید ب  :پتمسون و دیگمان  .)031-031 :1013کتاب دیگتمی بتا عنتوان علتم و دیتن :از
جعارض جا گفتوگو ،نوشتۀ هان از .هات ،است ک بتتول نجفتی در ستال  1011آن را بت
فارسی بمگمدانده است.
ب نظم میرسد کتاب ربط علم طبیعی ب الهیات نوشتۀ ویلیتام اچ .آستتین ،بعتد از کتتاب
علم و دین ایان باربور و کتاب علم و دین :از جعارض جا گفتوگو ،سومین کتتاب مستتقل و
مفصل در این زمین است ک علی حقی ب زبان فارسی جمه و نشم علم آن را منتشم کتمده
است .نویسندۀ این کتاب ازه ل کسانی است ک طمزدار وهود رابطتۀ میتان علتم و دیتن/
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الهیات یا ب جعبیم خود وی «ربط علم طبیعی ب الهیات» است؛ وی دیدگاههای متعتدد قتائالن
ب بیربطی علم و الهیات را موردنقد و بمرسی قمار داده و پس از نقت و رد آنهتا متدعی
وهود روابط متعددی میان علم طبیعی و الهیات شده است.
نگارنده با هدز ارزیابی و نقد محتوای کتاب مزبور ب ستماغ جمه تۀ فارستی آن رفتت و
ب شیوۀ جحلیلی ت انتقادی ب مطالعۀ آن پمداخت  ،اما جمه ۀ کتتاب را آنقتدر متبهم ،نارستا ،و
پم لط یافت ک ب هتای نقتد محتتوای کتتاب بت نقتد صتوری و محتتوایی جمه تۀ کتتاب
پمداخت است.
مقالۀ حاضم ،پس از معمفیِ کلیِ اصل کتاب ،ابتدا ب نقد و بمرسی ابعاد شکلی و صتوری
و سپس ب نقد و بمرسی محتوایی جمه ۀ کتاب پمداخت است.

 .2معرفی كلی اصل كتاب
نتام انگلیستی کتتاب  The Relevance of Natural Science to Theologyبتوده کت ویلیتام اچ.
آستتتین ()William Harvey Austinآن را در ستتال  1313در جگتتزا نوشتتت و انتشتتارات
مکمیالن ( )MacMillanلندن در سال  1313آن را منتشم کمده استت .کتتاب مزبتور را علتی
حقی با عنوان ربط علم طبیعی ب الهیات جمه کتمده و نشتم علتم در ستال  1030در 130
صفح و ب جیماژ پانصد نسخ آن را ب چا رسانیده است.
خاستگاه اولیۀ کتاب درخواستی بوده ک در سالهای اولیۀ قمن بیستتم بت مستئو،ن
آموزش و پمورش ایالت کالیفمنیا داده شده است ،مبنیبماینکت در بمنامتۀ آموزشتی آن
ایالت ه انند ساعاجی ک ب آموزش «نظمیۀ جکامل» ،یکتی از نظمیتات مطتم در حتوزۀ
علم طبیعی ،اختصا داده شده است ،بمای آموزش «نظمیۀ آفمین » ،ب عنتوان یکتی از
مهمجمین نظمیات در حوزۀ دین ،نیز ه ان جعداد ساعات در نظم گمفت شتود .جصت ی ی
ک آکادمی ملی علوم آن ایالت ،ب دلیل جفکیک قائلشدن بین روش و قل مو علم و دین،
بم رد این درخواست گمفت نگارندۀ کتاب را بم آن داشت است جا با نگاشتن ایتن کتتاب
ب بمرسی این مسئل بپمدازد ک آیا ارجباط و پیوندی میان علم طبیعتی و الهیتات وهتود
دارد یا آنگون ک آکادمی ملتی علتوم ایالتت کالیفمنیتا گفتت استت ،ایتنهتا دو قل تمو
ه عناپذیم جفکم بشمی هستند .بنابماین ،شاید بتوان گفت ک خاستگاه اصلی این کتتاب
رد نظم آکادمی ملی علوم ایالت کالیفمنیا مبنیبم عدم وهود ارجباط میتان علتم و الهیتات
بوده است (.)Austin 1976: 1
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پمواضح است ک چنین خاستتگاهی ع تدجاا در هتوامعی وهتود دارد کت علتمگتما و
علمزده باشد یا دینی داشت باشد ک ب علم و دنیا جوههی نداشت باشد و شتاید بت ه تین
علت است ک کتاب مزبور نیزدر فمهنگ مسیحی نوشت شده و هدز آن بمرستی نستبت
بین علم طبیعی و سنتهای ع دۀ دینی در مغمب زمتین بتوده استت و رویکتمد خاصتی
درقبال ادیان شمقی و ازه ل فمهنگ و ارزشهای اسالمی ندارد ،همچنتد مباحتث کتتاب
میجواند کاربمدپذیم در ادیان شمقی باشد و با آنهتا و بت ویتژه بتا فمهنتگ و ارزشهتای
اسالمی سازگار یا ناسازگار باشد ،ه انگون ک خود مؤلف نیز ب این نکتت جصتمیح کتمده
است (.)ibid.: 3
اصل کتاب شت فصتل دارد :مؤلتف در فصتل اول یتا مقدمت ( )introductionمستئل را
ب خوبی طم کمده و چشمانداز روشنی از کتاب را در آن آورده است ،ب گون ایک میجتوان
آن را چکیدۀ مفصلی از کتاب ب حساب آورد ( .)ibid.: 1-12در فصل دوم ،نظمیۀ ابزارانگتاری
در علم ( )instrumentalism in scienceرا یکی از دیدگاههای طمزدار بیربطی علم و الهیتات
مطم کمده و آن را موردنقد قمار داده و آنگاه با استناد ب روایت دوئم از ابزارانگاری نشتان
داده است ک علم ب صورت مستقیم و یممستتقیم بت الهیتات ربتط دارد ( .)ibid.: 12-30در
فصتل ستوم ،نظمیتۀ ابزارانگتاری در دیتن ( )instrumentalism in religionرا یکتی دیگتتم از
دیدگاههای طمزدار بیربطی علم و الهیات مطم کتمده و موردنقتد قتمار داده و ستپس بتم
ربتتط علتتم و الهیتتات احتجتتاج کتتمده استتت ()ibid.: 31-54؛ در فصتتل چهتتارم ،بتتا عنتتوان
استد،لهای دوساحتی ( ،)Two-Realms Argumentsنظمیۀ قائالن ب بیربطی علتم و الهیتات
از طمیق جفکیک حوزهها و قل موهای علم و الهیتات را موردبتتمرسی و نقتتد قتتمار داده و
نشتان داده است ک علم دستِکم ربط شب مستقیتم ب الهیتات دارد ( .)ibid.: 55-80در فصتل
پنجم ،با عنوان استد،لهتای زبتانشتناختی ( )linguistic argumentsیکتی دیگتم از نظمیتات
قائالن ب بیربطی علم و الهیات را ،ک از طمیتق جفکیتک میتان زبتان دینتی و زبتان عل تی
ب سماغ مسئل رفت انتد ،موردواکتاوی قتمار داده و احتجتاجهتای زبتانشتناختی در دفتاا از
بیربطی علم ب الهیات را ناکافی و نیازمند ایضا فتماوان دانستت استت ( .)ibid.: 81-113در
فصل ششم ،ک فصل پایانی کتاب است ،و متمهم آن را با عنوان مشیت الهتی ()providence
نامگذاری کمده است ،ض ن ه عبندی فصول گذشت و بیان وهوه متعددی از ربط علتم بت
الهیات ،بماسا دیدگاههای مطم شده در آن فصول ،پای مشیت الهی را ب میتان آورده و بتا
نقد مفهومِ لیبمال مشیت الهی و طم جفسیمی نو از آن در الهیتات معاصتم مستیحی ،جتالش
کمده است جا درقالب مشیت الهی وهوهی دیگم از ربط علم طبیعی ب الهیات را مطم کنتد،
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ولی درپایان ،ض ن اشاره ب پیچیدگی و ابهام مسئل  ،بحث و جحقیق بی جمی پیمامتون آن را
پی نهاد داده است (.)ibid.: 114-123
نویسندۀ کتاب جحلیلها و ارزیتابیهتای ختوبی ارائت داده و نقتدهای مفصتلی بت آرا و
نظمیات دیگمان وارد کمده و در موارد متعددی آنها را متوردنق و جمدیتد قتمار داده و در
بمخی موارد نیز رد کمده است (بمای ن ون  ،بنگمید ب فصتل چهتارم ،نقتد نظمیتۀ مک لیتت
مککیibid.: 79-80 :؛ فصل پنجم ،نقد نظمیۀ بازیهای زبانی .)ibid.: 84-85 :البتت علتیر تم
جالش مؤلف بمای پمهیز از پتی داوری و بتاوهود جصتمیح وی بتم ایتن امتم ( ،)ibid.: 4در
بمخی موارد ،پی فمضهایی اجخاذ کمده ک ب طور صمیح در کتاب آمده است (بنگمیتد بت
 .)ibid.: 2, 5, 29
کتاب موردنظم ازه ل کتابهای بنیادی است و درصورجیک ویماستاری ادبتی و عل تی
دقیقی بم روی آن انجام پذیمد ،منبع خوبی بمای انجام پژوه های بنیتادی و کتتاب ختوبی
درزمینۀ بیان «رابطۀ علم و دین» است ک یکتی از موضتوعات مهتم در حتوزۀ دیتنپژوهتی
ب ویژه در حوزۀ فلسفۀ دین و کالم هدید است .البت همچنتد کتتاب ربتط علتم طبیعتی بت
الهیات در نوا خود کمنظیم است و باوهودآنک ب کتاب علتم و دیتن نوشتتۀ ایتان بتاربور
جقدم زمانی داشت است و میجوانست دستکم همعمض آن کتاب باشد ،ظاهماا دیم ب دستت
ایمانیان رسیده یا آنک دیم ب جمه ۀ آن اهت ام شده است و اکنون کت علتی حقتی زح تت
جمه ۀ آن را کشیده است ،ب دلیل اشت البم ا الط فماوان و عدم دقتت کتافی در ویتمای و
ه ل بندیها و ابهام زیاد معنای ه الت آن ،ک احت ا،ا ناشی از عجلۀ متمهم یا ناشتم بتوده
است ،بعید است بتواند هایگاه خود را ب زودی پیدا کند ،مگماینک ب دقتت موردبتازنگمی و
ججدیدنظم قمار گیمد ک دراینصورت امید است بتواند ب سمعت هایگاه خود را بازیابتد و از
کتابهای دینپژوهی ،نوشتۀ میمچا الیاده ،و عقل و اعتقاد دینتی ،نوشتتۀ مایکتل پتمستون ،و
دیگمان ک درعینحالک ب اختصار ب مسئلۀ علم و دین پمداخت اند هزو کتتابهتای ممهتع
در این زمین قمار گمفت اند ،هلوجم رود و حداقل همردیف کتاب علم و دیتن ایتان بتاربور و
هزو کتابهای ممهع در این زمین قمار گیمد.

 .3نقد و تحلیل ترجمۀ كتاب
جمه ۀ کتاب هم از حیتث شتکلی و ظتاهمی و هتم از حیتث محتتوایی و کیفیتت جمه ت
اشکا،ت فماوانی دارد ک در ذیل ب آنها اشاره میشود.
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9.9نقدوبررسىابعادشكلیترجمۀکتاب 
 1.1.1مؤلفههاي جامعيت صوري
از مؤلف های چندگانۀ هامعیت صوری جنها پی گفتار (درقالب یادداشت متمهم) آمده استت
ک آن هم بسیار کوجاه ،و ه انند سایم بخ های جمه ۀ کتاب بسیار مبهم ،نارستا ،و پتم لط
است .عالوهبم ه ۀ اشتباهات صوری و محتوایی کتاب ،ک درادام ب آن اشاره خواهتد شتد،
هالب اینهاست ک علیر م جأکید نویسنده در مواضع متعدد کتتاب و ازه لت در مقدمت ،
مبنیبم عطفجوه وی ب «ربط علم طبیعی ب الهیات» و ن بالعکس« ،متن صتماحتاا جنهتا بت
مسئلۀ پیوند علم ب الهیات جوه خواهم داشت ،ن ربط الهیات ب علتم» (،)Austin 1976: 2-3
متمهم بحث محوری نویسنده را «ربط الهیات ب علم طبیعی» دانست است؛ «بحتث محتوری
نویسنده یک نکت بی نیست؛ ربط الهیتات بت علتم طبیعتی» (آستتین  ،3 :1030یادداشتت
متمهم) و این نشاندهندۀ عدم دقت کافی در بمگمدان کتاب است .البت انتظار متیرفتت کت
متمهم در پی گفتار (یادداشت متمهم) ب نام اصلی کتاب ب زبان انگلیستی و انتشتارات آن
اشاره و مختصمی درمورد نویسندۀ کتاب بیان میکمد ک متأسفان این کار را نکمده است.

 3.1.1كيفيت فنی و ظاهري
ـ

طم هلد کتاب خوب و درخور جحسین است؛ چماک نی تۀ پتایین هلتد کتتاب بت
رنگ قهوهای و خاکی ،ک نشاندهنده علم طبیعی و دنیاست ،و نی ۀ با،ی هلد کتتاب
ب رنگ سبز ،ک نشاندهندۀ الهیات و معنویت است ،طماحی شده استت و خطتوطی
نیز ربط این دو را نشان میدهد.

ـ

از ههت حموزنگاری ،نوا و شکل قلم خوب است ،اما اندازۀ قلم کوچک استت و
چش ان خواننده را میآزارد.

ـ

از ههت صفح آرایی ،فاصلۀ حاشی ها خوب است ،امتا عنتاوین فصتلهتا بت ستبب
جوخالیبودن کمرنگ است؛ اگم پمرنگ جتم بتود یتا از قلتم دیگتمی استتفاه متیشتد،
زیباجم میشد.

ـ

کیفیت چا از حیث مخلوطنشدن خطوط و سطح یکنواختی رنتگ ختوب استت،
اما از حیث رنگ چا نسبتاا کمرنگ است؛ اگم پمرنگجم بود ،بمای مطالع بهتم بود.

ـ

صحافی کتاب خوب است و مشکلی از حیتث عتدم چستبندگی اوراه بت هلتد یتا
پایینبودن کیفیت چسب و هداشدن اوراه ندارد.
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ـ

قطع کتاب نیز بمای این حجم خوب و استاندارد است.

ـ

از ههت ن ون خوانی و ا الط چتاپی بستیار ضتعیف استت و ا تالط جتایپی در
سماسم کتاب فماوان است؛ از فهمست و یادداشت متمهم گمفت جا درآمد نویسنده
و ه ین طور متن کتاب و حتی حواشی .همچند ب سبب جعداد زیاد ا تالط شتاید
نیازی ب ذکم آنها نباشد و خواننده با نگاه سطحی ب هایهای کتاب بت ا تالط
متعددی بمخورد میکنند ،چند مورد فاح آن ک نامفهوم شتده استت بت عنتوان
مشت ن ونۀ خموار ذکم میشود؛ دواجتم (ه تان ،03 :ستطم )10؛ یادامت پتذیمی
(ه ان ،01 :سطم )1؛ بهمهبمادری (ه ان ،113 :ستطم )3؛ اخالمتی (ه تان،100 :
سطم )13؛ یوهای (ه ان ،101 :سطم )1؛ معقا جم (ه تان ،131 :ستطم )11؛ کیتون
(ه ان ،130 :سطم .)3

 1.1.1ميزان رعايت قواعد عمومی نگارش و ويرايش تخصصی
کتاب از حیث رعایت قواعد ع ومی نگارش و ویمای نیز بسیار ضتعیف استت و نیازمنتد
بازنگمی اساسی و کامل است؛ چون جعداد این موارد آنقدر زیتاد استت کت موهتب ابهتام
معنای ه الت شده است و ذهن خواننده را از درک و فهم مطالتب بتاز متیدارد؛ بمختی از
این موارد است:
الف) استفادهنکمدن از ویمگول ،بنگمید ب ه ان ،00 ،01 ،13 ،10 ،11 ،13 ،3 :و...؛
ب) استفادهنکمدن از نقط ویمگول ،بنگمید ب ه ان ،13 ،1 :و...؛
ج) استفادهنکمدن از گیوم  ،بنگمید ب ه ان ،01 ،1 :و...؛
د) استفادۀ ناب ها از گیوم  ،بنگمید ب ه ان1 :؛
ه) جکمار حموز و کل ات ،بنگمید ب ه ان ،101 ،113 ،33 ،01 ،11 ،11 ،11 ،3 :و...؛
و) افتادگی بمخی حموز و کل ات ،بنگمید ب ه ان ،111 ،110 ،01 ،10 ،1 ،0 :و...؛
ز) ب همچسبیدگی حموز یتا کل تات ،بنگمیتد بت ه تان،113 ،130 ،13 ،03 ،13 ،10 :
 ،100 ،113و...؛
) فاصلۀ زیاد حموز یا کل ات ،بنگمید ب ه ان ،113 ،111 ،133 ،13 ،11 :و...؛
ط) رعایتنکمدن نیمفاصل  :جعداد آن ب قدری زیتاد استت کت بت ذکتم ن ونت نیتازی
نیست؛ با نگاه ظاهمی ب هم صفح چندین مورد ب چشم میآید .بمای ن ونت  ،بنگمیتد بت
ه ان ،13 ،13 :و....
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 3.1.1ميزان روان و رسابودن متن
باوهودآنک متن اصلی کتاب ب اذعان خود متمهم خالی از ابهتام و توض بتوده استت ت
«متن کتاب باآنک عاری از ابهام و بدون جعقید است( »...،ه تان )3 :ت جمه تۀ کتتاب بستیار
مبهم و نارساست و از این حیث نیاز ب بازبینی هدی و اساسی دارد .در ذیل ،ب ن ون هتایی
از ابهامات و نارساییها اشاره شده است:
الف) در موارد متعددی ،کل ات و عبارات جمه ت شتده در ه لت بنتدی فارستی در
های مناسب قمار نگمفت است و ب ه ین سبب ه ل نامفهوم یتا دیتمفهم شتده استت.
بمای ن ون « ...میجواند ستازگار حتداک م بتا( »...ه تان)110 :؛ « ...عل تی بتا فقتط،»...
(ه ان)113 :؛ و...؛
ب) در موارد متعددی از کل ات و عبارات ثقیل یا نامأنو استفاده شده و موهب شتده
است ک خواننده بمای درک مطلب ب فمهنگ لغت فارسی ،انگلیستی ،و عمبتی نیتاز داشتت
باشد .بمای ن ون  ،بنگمید ب ه ان( ،1 :مقصور)؛ ه تان( ،11 :نیتوشانتد)؛ ه تان،111 ،10 :
(متتانحن فیتت )؛ ه تتان( ،01 :هستتتومندهای)؛ ه تتان( ،00 :متعتتاطی)؛ ه تتان( ،01 :ستتناتاا)؛
ه تتان( ،111 :متتعهتتذا)؛ ه تتان( ،110 :التبتتا )؛ ه تتان( ،131 :هتتیم چنتتان)؛ ه تتان،131 :
(درخور ممبوط)؛ ه ان( ،131 :آکسیوماجیز)؛ و...؛
ج) در بمخی ه الت پمسشی ،از دو واژۀ پمسشتی استتفاده و مع تو،ا عبتارت «آیتا» را
ب صورت زائد استفاده کمده است (بنگمید ب ه ان ،1 :و یمه)؛
د) در موارد متعددی،کل اجی ب صورت ه ع ب کار رفت و سبب ابهام ه ل شده استت،
درصورجیک بایستی مفتمد بت کتار متیرفتت .بتمای ن ونت  ،بنگمیتد بت ه تان( ،11 :یتک
استد،لهایی)؛ ه ان( ،10 :همگون فمضی هایی)؛ ه ان( ،01 :هیم جزهای)؛ ه تان( ،31 :هتم
وض و صعوبتهایی)؛ ه ان( ،111 :همگون حکمهایی)؛ و....

محتوايىترجمۀکتاب 

4.9نقدوبررسىابعاد
جمه ۀ کتاب عالوهبم اشکا،ت متعدد شکلی و ظاهمی از قبیل ا الط جتایپی ،عتدم رعایتت
اصول نگارشی و ویمایشی ،و عدم روانی و رسایی متن فارسی از حیث محتتوایی و کیفیتت
بمگمدان واژگان و ه الت ب فارسی نیز دارای اشکا،ت فماوانی است ک در ذیل ب بمختی
از آنها اشاره میشود.
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 1.3.1بیدقتی در ترجمۀ واژگان تخصصی و عمومی
معادلسازی واژگان جخصصی ب خوبی صورت نگمفت است .بمای ن ونت  ،در ذیتل بت چنتد
مورد اشاره میشود:
نمونۀيک :متمهم در مواضتع متعتدد مع تو،ا میتان واژۀ « )Austin 1976: 4(»doctrineو
واژۀ «)ibid.(»"beliefفتتمه نگذاشتتت و هتتمدو را بتت «اعتقتتاد» و «بتتاور» جمه تت کتتمده
(آستین  ،)13 :1030درحالیک واژۀ «»doctrineمع و،ا ب معنتای «آمتوزه» و «جعتالیم» بت کتار
میرود (آریانپور  :1011ج 331 ،1؛ بابایی  )130 :1010ک عامجم از اعتقتاد و بتاور استت و
شامل ه ۀ مسائل دینی و الهیاجی میشود؛
نمون ـۀدو :متتتمهم واژۀ معتتموز « )ibid.(»Non-Religiousبت معنتتای رای ت « یمدینتتی/
یممذهبی» را ب صورت نامأنو «نامؤمنان » (آستین  )13 :1030جمه کمده است؛
نمونۀسه :متمهم عبارت « )Austin 1976: 4( »supernatural causesرا ،ک ب معنتای رایت
«علل فوه طبیعی» است (آریانپور  :1013ج « ،)1101 ،1علل ماورای عل ی» جمه ت کتمده
است (آستین  )1-1 :1030ک مأنو نیست و بلک نادرست است.
عالوهبم بیدقتی در معادلسازی واژگتان جخصصتی ،در متوارد متعتددی ،معتادلستازی
واژگان ع ومی نیز ب دقت انجام نگمفت است:
نمونۀيـک :متتمهم واژۀ «)Austin 1976: 1(»decadeرا «دوران (قتمن بیستتم)» جمه ت
کمده است (آستین  ،)1 :1030درصورجیک جمه ۀ معهود آن «ده » است (آریتانپتور :1011
ج  )313 ،1ک با ادامۀ متن نیز همخوانی بی جمی دارد؛
نمونــهدو :متتتمهم واژه « )Austin 1976: 2(»some waysرا «شتتیوهای» جمه ت کتتمده
(آستین  ،)1 :1030درصورجیک معنای دقیق آن «ب وههتی ،بت طمیقتی ،بت نحتوی از انحتا »
است (آریانپور  :1013ج  .)1103 ،1همچنین « )ibid.( »not othersرا «ه ۀ شیوههای دیگتم»
معنا کمده است (ه ان) ک دقیق نیست ،بلک معنای دقیق آن (ن سایم وهوه /راهها) است.

 3.3.1ناهمخوانی در ترجمه (معادلهاي گوناگون براي يک واژه)
نمونۀيک:متمهم واژۀ « )Austin 1976: 4( »theologyرا در بمخی مواضع «دین» جمه کمده
(آستین  ،)3 :1030درحالیک معنای رای و بلک دقیق آن «الهیات» است (آریتانپتور :1013
ج 1031 ،1؛ بابایی  )031 :1010و خود متمهم نیز در بی جم موارد ه ینگون جمه کتمده
است (ه ان ،13 ،1 :و .)...این مورد نوعی ناهمخوانی در جمه محسوب میشود.
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 1.3.1ثقيلبودن ترجمۀ برخی كلمات و عبارات
نمونــۀيــک:متتتمهم عبتتارت « )Austin 1976: 2( »be limitedبتت معنتتای فارستتی روان
«محتتدودبودن» (آریتتانپتتور  :1011ج  )1011 ،1را ب ت صتتورت نتتامفهوم «مقصتتور شتتوند»
(آستین  )1 :1030جمه کمده است؛
نمونۀدو :متمهم واژۀ « )Austin 1976: 2( »to considerرا ،ک بت معنتای «بمرستیکتمدن،
مالحظ کمدن ،و( »...آریانپور  :1011ج  )013 ،1است ،ب صورت نامفهوم «امعتاننظتم کتنم»
جمه کمده است (آستین  .)1 :1030همچنین درادامت واژۀ «)Austin 1976: 2( »concerning
ب معنای «درمورد ،درخصو  ،دربارۀ» را ب صورت مبهم «در امعاننظمکمدن درباب» جمه ت
کمده است (آستین .)1 :1030

 3.3.1مبهم و نامفهومبودن ترجمۀ بسياري از جمالت
بمخی ه الت آنقدر نامفهوم جمه شده است ک خواننده متوه مقاصد کتاب ن تیشتود.
در زیم چند ن ون از جمه های متمهم ب همراه جمه ۀ پی نهادی آمتده استت کت مقایستۀ
آنها میجواند مؤید این مطلب باشد:
ن ونۀ یک:
Painly the Metaphor of “Dimensions” needs to be Explicated if Two-Realms
Arguments based on it are to Succeed (Austin 1976: 10).

ترجمۀمترجم«:پیداست ک استعاره ابعاد را اگم قمار باشد کت استتد،لهتای دوستاحتی
ک مبتنیبم آن هستند بخواهند جوفیق پیدا کنند نیاز ب ایضا دارد» (آستین .)13 :1030
ترجمۀپيشنهادی:ب طور واضح استعارۀ «ابعاد» ب جوضیح نیاز دارد ،اگتم استتد،لهتای
دوساحتی مبتنیبم آن ب موفقیت بمسند.
ن ونۀ دو:
Crucial to MacKay's Definition is the Notion of the Standpoint from which a
Statement is Made (Austin 1976: 10).

ترجمۀمترجم«:مفهوم دیدگاه در جعمیف مککی سمنوشتتستاز استت کت از آن ایتن
ه ل ساخت میشود» (آستین  .)11 :1030
ترجمۀپيشنهادی:بمای جعمیف مککی ( ،)MacKayجصور دیتدگاهی کت بماستا
ه ل ساخت میشود بسیار مهم است.

آن
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ن ونۀ س :
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).

ترجمۀمترجم« :ازاینروی ،هم فمضیۀ معقولی چنانک گویی جوصیفهتایی از واقعیتاجی
جواند باشد ک در پس پشت پدیدارها ابزارانگاران انگاشت متیشتوند و جئتوریهتای م کتن
نیست با متافیزیک و با معتقدات الهیاجی در جعارض افتنتد؛ چماکت متماد و مقصتود از آنهتا
جوصیفن ودن واقعیتهای زیمبنایی است» (آستین .)11 :1030
ترجمۀپيشنهادی:ازاینروی ،هم فمضی ای ک ب نظم بمستد م کتن استت جوصتیفی از
واقعیتهای پشت پمده باشد ک ب صورت ابزار انگاران جلقی شده است و نظمی هتای عل تی
احت ا،ا ن یجوانند با آموزههای متافیزیکی یا الهیاجی کت جوصتیفگتم واقعیتتهتای اساستی
هستند در جضاد باشند.

 3.3.1ناقصبودن ترجمۀ بسياري از جمالت
متمهم در بمخی ه الت جمه
گذاشت است:
ن ونۀ یک:

را ناقص رهتا کتمده و خواننتده را در انتظتار ادامتۀ ه لت

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).

ترجمۀمترجم« :در فصل  3درباب دو سنف از استد،ل ک ربتط وثیقتی بت هتم دارنتد و
جشتخصبخت بت صتحن هتایی بت حستاب آینتد کت در آن

میجوانند ب وه روشنگمانۀ
صحن ها عبارتهای عل ی و دینی ساخت شده بمپایۀ نظمگاههای مانعالج تع موردامعتاننظتم
قمار خواهند گمفت» (آستین .)11 :1030
ایمادات:
ـ ناقصبودن ه ل و منتظمگذاشتن خواننده« :در فصل  3درباب ...موردامعاننظتم قتمار
خواهند گمفت»؛
ـ مبهم و ثقیلبودن ه ل ب سبب حذز فعل ه لۀ آختم و انتقتال فعتل ه لتۀ اول بت
انتهای ه لۀ آخم؛
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ـ

جمه ۀ نادرست واژۀ « »sensesک ب معنای «حوا  ،مفتاهیم ،معتانی ،مضتامین ،و
 »...استتت (آریتتانپتتور  :1013ج  )1303 ،1ب ت «صتتحن هتتایی» ک ت جمه تۀ واژۀ
« »scenesاست.

ترجمۀپيشنهادی :ما در فصل  3دو نوا استد،ل کامالا ب هموابست را مطتم متیکنتیم
ک ب طور روشن میجواند ب عنوان مشخصکنندۀ مض ونی جلقتی شتود کت در آن اظهتارات
عل ی و مذهبی از دیدگاههای مانع الج ع ساخت شدهاند.

 3.3.1دقيقنبودن ترجمۀ بسياري از جمالت
متمهم در موارد فماوانی در جمه ۀ ه الت و ب ویژه عبارتهتای طتو،نی و چنتدوههی و
یافتن فاعل و مفعول یا موصوز و صفت و ...دقتت ،زم را بت کتار نگمفتت  ،بت گونت ایکت
موهب نامفهوم و حتی نادرستشدن جمه شده است .این متوارد آنقتدر زیتاد استت کت
کمجم ه ل ای را در سماسم جمه ۀ کتاب میجوان یافت ک دقیق و روان جمه شتده باشتد.
در زیم ب چند مورد ب عنوان ن ون اشاره میشود:
ن ونۀ یک:
Editorials and a Lively Correspondence Ensued in Science and other Journals
(Austin 1976: 1).

ترجمۀمترجم« :مقا،ت و نوشت های پمشتوری درخصتو
نگاشت شد» (آستین .)1 :1030

علتم و در مجتالت دیگتم

ايرادات :متتمهم واژۀ « »ensuedرا کت بت معنتای «متعاقتب ،پتیآمتدن ،و »...استت
(آریانپور  :1011ج  )103 ،1در جمه از قلم انداخت و واژۀ « »in Scienceرا ک عطف
ب « » other journalsو ب معنای «در نشمیات عل ی» بوده «درخصو علم» جمه ت کتمده و
متوه عطفبودن آن نشده است.
ترجمۀپيشنهادی :ب دنبال آن ،سممقال ها و مکاجبات زندهای در مجالت عل تی و ستایم
نشمیات منتشم شد .
ن ونۀ دو:
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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ترجمۀمترجم« :استنباط ما این است ک ایتن درخواستت بتمآورده شتود کت در بمنامتۀ
آموزشی ایالت کالیفمنیا در متون درسی زیستشناسی در متدار دولتتی ستاعات بمابتم بت
نظمیۀ جکامل و باور ب آفمین گمایی جخصیص داده شود( »...،آستین .)1 :1030
ایمادات:
ـ متمهم عبارت « »the California State Board of Educationرا «بمنامتۀ آموزشتی ایالتت
کالیفمنیا» جمه کمده ،درصورجیک فاعل ه ل و ب معنای «هیئتتمتدیمۀ آمتوزش و
پمورش ایالت کالیفمنیا» است.
ـ

متمهم عبارت حال استت ماری « »is considering a requirementرا بت معنتای «درحتال
بمرسی یک جقاضاست» ب صورت مجهول «این درخواست بمآورده شود» جمه کمده
است ،درصورجیکت فاعتل آن « »the California State Board of Educationبتوده و در
ه ل موهود است .ه ینطور فعل « »giveرا ب صورت مجهول «جخصیص داده شود»
جمه کمده درصورجیک در اینها معلوم و متعدی بوده و مفعول گمفت است.

ـ

متمهم بماسا مطالب قبلی عبارت « »parallel treatmentرا ک در ایتنهتا بت معنتای
«بمخورد یکسان» است «ساعاجی بمابم» جمه کمده و ه ینطور عبتارت « belief in
 »special creationرا ک جمه ۀ دقیق آن در اینها «باور ب آفمین ویژۀ [الهی]» استت
«باور ب آفمین گمایی» جمه کمده است.

ترجمۀپيشنهادی :ما میدانیم ک هیئتمدیمۀ آموزش و پمورش ایالت کالیفمنیتا درحتال
بمرسی جقاضایی است ک کتابهای درسی [زیستشناسی] مورداستفاده در متدار دولتتی
[آن ایالت] با نظمیۀ جکامل و [نظمیۀ] باور ب آفمین ویژه بمخورد یکسانی داشت باشند....
ن ونۀ چهار:
Science can, more Plausibly than Religion, be Regarded as a Self-Contained
Enterprise with Sharply Delimited Scope and Purpose (Austin 1976: 3).

ترجمۀمترجم« :علم میجواند پذیمفتنیجم از دین باشد ،و مشتغل ای خودکفتا یتا مستتقل
انگاشت شود ک حدود و ثغور و ایت آن ب دقت ممزبندی شده است» (آستین .)3 :1030
ایمادات:
ـ متمهم صفت جفضتیلی « »more plausibly than religionرا کت یتک عبتارت معتمضت
است ب قبل از آن ارجباط داده و ب صورت یک ه لۀ مستتقل جمه ت کتمده استت و
باعث شده است فعل « »canمتعلَّق خود را از دست بدهد ،درحالیک بایستی بت ایتن
صورت خوانده و جمه شود.»science can … be regarded as …« :
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ـ

متمهم همچنتین عبتارت « »with sharply delimited scope and purposeرا کت صتفت
جوضیحی بمای « »Self-Contained Enterpriseاستت بت صتورت یتک ه لتۀ مستتقل
درنظم گمفت و درنتیج جمکیب وصفی ساده « »sharply delimitedرا ب معنای «ب شتدت
محدود» ک صفت بمای « »scope and purposeبوده ب صورت «ب دقت ممزبنتدی شتده
است» جمه کمده و بم ابهام ه ل افزوده است.

ترجمۀپيشنهادی :علم میجواند قابلقبولجم از دین ،ب عنوان یک نهاد مستقل با دامنت و
هدز ب شدت محدود ،در نظم گمفت شود.
ن ونۀ پن :
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).

ترجمۀمترجم« :جا چ حد استد،لهای گوناگون موفق انگاشت شدند ک اثبات مین ایند
هیم نیازی ب الهیدانان نیست ک بم این سیمت و سان ع ل کنند» (آستین .)13 :1030
ایمادات:
عالوهبم رواننبودن جمه و عدم رعایت نکات نگارشتی و ویمایشتی ،متتمهم عبتارت
ممکب « »to be consideredرا ک صفت بمای « »various argumentsو ب معنتای «مطتم شتده»
بوده با فعل بعد از خود ( )succeedجمکیب کمده و ب صورت «موفق انگاشتت شتدند» جمه ت
کمده است .همچنتین ،واژۀ « »in showingبت معنتی «در نشتاندادن» را بتا ( )proveبت معنتای
«اثباتکمدن» ،ک بتار معنتایی متفتاوجی بتا آن دارد ،متتمادز انگاشتت و بت صتورت «اثبتات
مین ایند» جمه کمده است .ازه مهمجم اینکت عبتارت «»there is no need for theologians
ب معنای «بمای الهیدانان هیم نیازی نیست ک  »...را ب صتورت «هتیم نیتازی بت الهتیدانتان
نیست ک  »...جمه کمده ک خالی از دقت است و موهب شده است جا واژۀ «»needمتعلَّتق
خود را یعنی « »to do soاز دست بدهد .دراصل ،ه ل باید اینگون خوانده و جمه ت شتود:
«.»there is no need … to do so
ترجمۀپيشنهادی :استد،لهای گوناگون مطم شده ،در نشاندادن این امتم کت «نیتازی
نیست الهیدانان آنگون ع ل کنند» ،جا چ حد موفقاند؟
ن ونۀ ش :
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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ترجمۀمترجم« :درباب هوامع فمعی بت وضتو چنتد مستئل وهتود دارد ،ممدمتانی در
اقلیت و حاشی  ،نق هوامع کلیسایی و یمه؛» (آستین .)11 :1030
ایمادات:
ـ

متمهم واژۀ « »obviousرا ک صفت « »problemsاست ب صورت قید «بت وضتو »
جمه کمده است ،درحالیک آن دو روی هتم بت معنتای «مشتکالت آشتکاری»
است .ض ناینک معلوم نیست متمهم بمگمدان «چنتد» را کت پتی از «مستئل »
آمده از کجا آورده استت و احت تا،ا متتمهم واژۀ « »obviousرا بتا واژۀ «»various
اشتباه گمفت است .البت اگم اینگون باشد ،سؤال میشود ک بمگمدان «ب وضو »
از کجا آمده است؟

ـ

متمهم عبارت « »there are obvious problems aboutرا متعلق بت «»Sub-Communities
دانست و موارد بعد از آن را بدل از « »problemsگمفت و موهب شده است جتا معنتای
ه ل ب کلی لط شود ،درحالیک عبارت مزبور متعلق ب کل ه ل است.

ترجمۀپيشنهادی :مشکالت آشکاری درمورد هوامع کوچک ،متمدم در حاشتی  ،نقت
هیئتهای سازمانیافتۀ کلیسا ،و یمه وهود دارد؛

نادرستبودن ترجمۀ بسياري از جمالت

3.3.1
دقت در جمه ۀ ه ل های زیم نشاندهندۀ ایتن استت کت متتمهم معنتای ایتن ه تالت را
درست متوه نشده و از پی ِ خود کل اجی را ب آنها اضاف کمده و ه ل ای ساخت است:
ن ونۀ یک:
)There was Considerable Fear among many Scientists (and Hope among some others
that they would Carry the Day (Austin 1976: 1).

ترجمۀمترجم« :هما خیلی زیادی دربین دانش ندان بمانگیخت (ک امیدوار بودند ایتن
رعبافکنی دربین دانش ندانی از حوزههای دیگم) ک در آن روزگار ب علتم اشتتغال داشتتند
نیز جأثیمگذار باشد» (آستین .)1 :1030
ایمادات:
ـ

متمهم عبارت « »there wasرا ب  لط «بمانگیخت» جمه کمده ،درصورجیک جمه تۀ
درست آن «وهود داشت» است ک با محتوای ه لت نیتز ستازگارجم استت و اساستاا
« »there wasب معنای «بمانگیختن» ب کار ن یرود.
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ـ

متمهم ازیکطمز واژۀ « »considerable fearرا ک ب معنای «جم زیاد» است «هتما
خیلی زیتاد» جمه ت کتمده و ازطتمزدیگتم واژۀ « »many scientistsرا کت بت معنتای
«بسیاری از دانش ندان» است «دانش ندان» جمه ت کتمده استت کت هتیمیتک دقیتق
نیست .گویا معنای واژۀ « »manyدر عبتارت بعتدی را بت « »considerable fearاضتاف
کمده و «هما خیلی زیاد» معنا کمده است.

ـ

بمای واژههای «رعبافکنی»« ،حوزههای دیگم»« ،اشتغال ب علتم» ،و «جأثیمگتذاربودن»
در بمگمدان فارسی معادلی در متن اصلی وهود ندارد و متمهم از پی ختود ستاخت
است جا ه ل را کامل کند.

ـ

ه لل درون پمانتز ب کلی نادرست جمه
جمه ۀ عبارت داخل پمانتز نیست.

آمتده استت

ـ

ازه مهمجم اینک متمهم اصطال « »carry the dayب معنای «پیموزشدن ،لبت کتمدن،
ب موفقیت دستیافتن ،و( »...مککایگ  )33 :1013را بدون جوه بت اصتطال بتودن
آن درقالب یک ه لۀ مع ولی و کامالا نادرست بت صتورت «در آن روزگتار بت علتم
اشتغال داشتند» جمه کمده و معنای ه ل را ب کلی دگمگون کمده است.

شده و اصالا آنچ در جمه

ترجمۀپيشنهادی :بسیاری از دانش ندان بیم زیاد (و بمخی دیگم امیتد) داشتتند کت بت
موفقیت نائل شوند.
ن ونۀ دو:
We, the Members of the National Academy of Sciences,... (Austin 1976: 2).

ترجمۀمترجم«:ب یاد میآوریم ک آکادمی ملی علوم(»...،آستین  .)1 :1030
ایمادات:
ـ

متتتمهم واژۀ « »the membersبتت معنتتای «اعضتتا» را اشتتتباهاا « »rememberیعنتتی
«ب یادآوردن» جمه کمده است.

پيشنهادی :ما اعضای آکادمی ملی علوم...،
ترجمۀ 
ن ونۀ س :
(rather Sweeping Ontological or Epistemological Premisses, in some Cases, or
Premisses about the Nature and Purpose of Science or of Religion) (Austin 1976: 2).

ترجمۀمترجم« :ک مقدمات وهودی یا معمفتشناختی ،در مواردی ،یا مقتدماجی دربتارۀ
طبیعت و ایت علم یا ایت دین را رفتوروب میکنند» (آستین .)1 :1030
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ایمادات:
ـ

متمهم واژۀ « »ratherب معنای «بی جتم ،جمهیحتاا ،نستبتاا ،و( »...آریتانپتور :1013
ج  )1133 ،1را «ک » معنا کمده و واژۀ « »sweepingرا ،کت در ایتنهتا بت معنتای
«گستمده و فماگیم» است (آریانپور  :1013ج « ،)1131 ،1رفتتوروب متیکننتد»
معنا کمده ک ب کلی لط است ،بلک عبارت « »rather sweepingروی هم ب معنای
«نسبتاا فماگیم» است.

ـ

متتمهم واژۀ « »nature of scienceرا ،کت بت معنتای مصتطلح «ماهیتت علتم» استت،
ب صورت یممع ول «طبیعت علم» جمه کمده است.

ـ

متتمهم عبتارت « »of religionرا ،کت بتا « »orبت « »of scienceعطتف شتده استت و
میبایستتی هتم دو وصتف علتم یعنتی «/ natureماهیتت»و « / purposeهتدز» را
دریافت میکمد ،جنها ب هدز علم عطف کمده است.

ترجمۀپيشنهادی( :پی فمضهای نسبتاا فماگیم هستیشناختی یتا معمفتتشتناختی ،در
بعضی موارد ،یا پی فمضهایی درمورد ماهیت و هدز علم یا [ماهیت و هدز] دین.)...
ن ونۀ چهار:
’“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).

ترجمۀمترجم’« :جفسیمکمدن‘ این اعتقادات بت معنتای جبیتینکتمدن نسبتشتان بتا ججمبتۀ
مؤمنان است (هم ویژگی این ججمب ها و هم ویژگی این هامع و آنان کت آحتاد هامعت اش
هستند وه مشتمک با دیگمان) و با ه اعتی دارد ک واهتد شتناخت و باورهتای نامؤمنانتۀ
هامع است» (آستین .)13 :1030
ایمادات:
ـ

متمهم در اینها و در مواضتع دیگتم مع تو،ا میتان واژۀ « »doctrinesو واژۀ «»beliefs
فمقی نگذاشت و همدو را ب «اعتقادات» و «باورها» جمه ت کتمده استت ،درحتالیکت
واژۀ «»doctrinesمع و،ا ب معنای «آموزهها» ب کار میرود.

ـ

متمهم ب دلیل عدم جوه ب اضافۀ واژۀ « »characteristicب
ه لۀ درون پمانتز را ب کلی نادرست معنا کمده است.

بعد از خود ،با حتمز «،»of
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ـ

معلوم نیست متمهم بم چ اساسی واژه « »bothرا ب واژۀ « »characteristicربتط داده و
از آن ب «هم ویژگی ...و هم ویژگی »...رسیده است ،درحالیک واژۀ « »bothمتعلق بت
«… »the experiences… and thoseیعنی «هم ججمب های  ...و هم ججمب های  »...است.

ـ

متمهم اسم اشارۀ « »thoseرا ،ک اشاره ب نوا دیگمی از ججمب ها دارد« ،آنان» جمه ت
کمده و عبارت « »those which its membersرا ک یک ه لتۀ نتاقص و بتدون فعتل و
ممجبط با بعد از خود است یک ه لتۀ کامتل ولتی کتامالا نادرستت «آنتان کت آحتاد
هامع اش هستند» جمه کمده است.

ـ

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

ـ

متمهم واژۀ « »bodyرا ،ک در اینها ب معنای «دستت و مج وعت » استت« ،ه اعتت»
معنتتا کتتمده و واژۀ معتتموز « »Non-Religiousرا ک ت ب ت معنتتای معتتموز « یمدینتتی/
یممذهبی» است ب صورت نامأنو «نامؤمنان » جمه ت کتمده و روشتن نیستت کت
بمگمدانهای «واهد» و «هامع » در پایان بند را از کجا آورده است.

ترجمۀپيشنهادی« :جفسیمکمدن» آموزها یعنی جبیین نسبت آنها با ججمبتۀ مؤمنتان (هتم
ججمب های مختص هامع و هم ججمب های مشتمک اعضای آن هامعت بتا دیگتمان) و بتا آن
دست از معارز و باورهای یمدینی آنها.
ن ونۀ پن :
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).

ترجمۀمترجم«:بدینسان این نظم را ک در سماسم کتتاب ا .دی .وایتت ،جتاریف کتارزار
علم و الهیات ب بیان درآمد ،طمد و نفی میکنم ک با آنک علم در کارزار و ستتیز بتا الهیتات
است (ک میکوشم ب بیان درآورم ک موضتوا و مستئل از چت قتمار استت و حقیقتت امتم
چیست ک ،همم پی روی ب سوی ناحیۀ علم میکند) ک علم ن یجواند با دین در جعتارض
باشد (و آن عبارت است از این کوش ک بکوشیم بموفق نوعی از حیتات زنتدگی کنتیم)»
(آستین  .)10 :1030
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ایمادات:
متمهم ه الت درون دو پمانتز را ک درواقع دو ه لۀ معتمض استت بتد جمه ت کتمده
است و ب ه ین سبب انسجام ه ل از دست رفت است .
ترجمۀپيشنهادی :بنابماین ،من این دیدگاه را ک در سماستم [کتتاب] جتاریف کتارزار
علم با الهیات [نوشتتۀ] ای .دی .وایتت ( )A. D. Whiteبیتان شتده [و متدعی استت] کت
درحالیک علم با الهیات (ک در جالش بمای بیان چیستی قضی است و از این بابت ناگزیم
ب قل مو علم دستاندازی میکند) در هنگ است میان علم با دین (کت عبتارت استت از
جالش بمای زندهنگ داشتن نوا خاصی از زندگی) میجواند هتیم جعارضتی وهتود نداشتت
باشد انکار میکنم.

 3.3.1افتادگی كلمات و جمالت كتاب در ترجمۀ فارسی
9.2.4.9افتادگیبرخیکلماتکتابدرترجمۀفارسی 
در موارد متعددی ،نویسنده در جمه ۀ فارسی ،ب ع د یا ب سهو ،جمه ۀ یک یا چند کل ت
را از قلم انداخت و جمه نکمده و از پی خود کل اجی ب ه لت افتزوده و ه لت را کامتل
کمده است:
ن ونۀ یک:
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).

ترجمۀمترجم« :نظم ب اینک استنباط ما این است ک این درخواست بتمآورده شتود کت
در بمنامۀ آموزشی ایالت کالیفمنیا ،در متون درسی زیستشناسی در مدار دولتتی ،ستاعات
بمابم ب نظمیۀ جکامل و باور ب آفمین گمایی جخصیص داده شود( »...،آستین .)1 :1030
ایمادات:
ـ

متتتمهم عتتالوهبتتماینکت ه لت را بتتد جمه ت کتتمده عبتتارت « ،»for useبت معنتتای
«مورداستفاده» ،و ه تینطتور واژۀ « ،»specialبت معنتای «ختا و ویتژه» ،را از قلتم
انداخت است.

ترجمۀپيشنهادی :ازآنهاک ما میدانتیم کت هیئتتمتدیمۀ آمتوزش و پتمورش ایالتت
کالیفمنیا جقاضایی را بمرسی کمده است ک کتابهای درسی [زیستشناسی] مورداستتفاده در
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مدار دولتی [آن ایالت] ،بتا نظمیتۀ جکامتل و [نظمیتۀ] بتاور بت آفتمین
یکسانی داشت باشند....،

ویتژه ،بمختورد

ن ونۀ دو:
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).

ترجمۀمترجم« :ب یاد میآوریم ک آکادمی ملی علوم در هلستۀ پتاییزی ستال  1311بتم
این نکت پای فشمد ک کتابهای درسی علوم ک در مدار دولتی متوردبهمهبتمداری استت
،زم است مقصور شوند ب بیان موضوعات عل ی» (آستین .)1 :1030
ایمادات:
ـ

متمهم واژۀ « »assembledبت معنتای «گتمدهمآمتده» و هتمچنتین واژۀ «»of the nation
ب معنای «کشور» را جمه نکمده است .ض ناینکت بتمای بمگتمدان «،زم استت» در
متن اصلی معادلی وهود ندارد.

ترجمۀپيشنهادی :ما اعضای آکادمی ملی علوم در نشست پتاییز ستال  1311گتمد هتم
آمده و مصمان خواستاریم ک کتابهای درسی علوم مورداستفاده در متدار دولتتی کشتور
ب بیان موضوا[ات] عل ی محدود شوند.
4.2.4.9افتادگیبرخیجمالتکتابدرترجمۀفارسی 
متمهم گاهی ب ع د یا ب سهو بمخی ه تالت را از قلتم انداختت و جمه ت نکتمده
است:
نمونۀيک:در صفح س متن اصلی کتاب ،انتهای پاراگماز اول ،ه لت ای آمتده استت
ک در جمه ۀ کتاب ک بایستی در سطور پایانی پاراگماز دوم میآمد جمه نشتده و ستؤال
پایانی پاراگماز یادشده ک ب ه ین ه ل ممبوط بوده بت ه تالت قبلتی پیونتد ختورده و
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).

ترجمۀمترجم« :بیدرنگ با این پمس رویاروی میشود ک کدام دین :دیتن کاجولیتک،
مایان بودیسم یا چ دین دیگم؟» (آستین .)3 :1030
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ایماد:
ه انگون ک مالحظ متی شتود ،متتمهم ستطم اول ایتن بنتد را جمه ت نکتمده استت.
ض ناینک « »theologyرا دین جمه کمده است ک دقیق نیست.
ترجمۀپيشنهادی:اما دانش ندی ک مایل ب درنظمگمفتن الهیات است بالفاصل بتا ایتن
پمس مواه میشود ک کدام الهیات؛ کاجولیک؟ ماهایان بودیسم؟ یا چ الهیاجی؟ 
9.2.4.9افتادگیبرخیپاراگرافهایکتابدرترجمۀفارسی 
بسی جعجب است ک نویسنده گاهی یک پاراگماز را بت طتور کامتل از قلتم انداختت و
جمه نکمده است:
نمونۀيک :در صفحۀ دو متن اصتلی ،پتاراگماز دوم کت بستیار مهتم بتوده و نویستنده
ب نوعی در آن طم مسئل کمده و هدز ختود را بیتان داشتت استت ،و بایستتی در صتفحۀ
هشت جمه میآمد ،ب ع د یا ب سهو ،ب طور کامتل از قلتم افتتاده و جمه ت نشتده استت.
ب سبب اه یت این پاراگماز و ب ههت استفادۀ عالق مندان ،متتن ایتن پتاراگماز بت هتمراه
جمه ۀ پی نهادی آن آورده میشود:
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).

ترجمۀپيشنهادی:رسال [ی حاضم] بمحسب سومین بند [از چهار بند قطعنامۀ فوه کت
در آن عبارت] «درحالیک » [یا «ازآنهاک » آمده است] پی رفت است؛ یعنی بنتدی [کت در
آن] این ادعا مطم شده است [ک ] «علم و دین  ...قل موهای یمقابتله تع جفکتم بشتمند»،
[و] من مایلم در این کتاب [آن را] بمرسی کنم .من فمض میکنم ک [آن] ادعا این باشتد کت
آنها ن جنها دو عمصۀ فکمی مت ایز هستند ،بلک هیمگون ارجباطی با یکدیگتم ندارنتد .ایتن
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ادعا اکنون دربین دانش ندان ب طور گستمدهای پذیمفتت شتده استت و شتاید هنتوز بت طتور
گستمدهجمی درمیان متکل ان و فالسف [موردپذیمش باشد] و مبنایی را شکل متیدهتد بتمای
آنچ ت ک ت «[هنتتگ] آج ت بتتسناپتتذیم میتتان علتتم و الهیتتات» نامیتتده متتیشتتود؛ [هنتتگ
آج بس]ناپذیمی ک چ بسا م کن است آج بس در بتی جتم متوارد بتمای هتم دو طتمز
مورداستقبال باشد( .ب نظم من) شاید بمای اینک [آج بس] خیلی مورداستتقبال استت ،هتیم
بمرسی دقیق ،پایدار ،و هامعی از مبنای آن وهود نداشت است؛ یعنی از زمین های موهتودی
ک [بماسا آنها] علم و الهیات دراصل دو طمز بیربط هستتند .کتتاب حاضتم بت عنتوان
بخشی از چنین بمرسیای در نظم گمفت شده است.

 3.3.1كاربرد آموزشی كتاب بهعنوان متن درسی يا كمکدرسی دانشگاهی
جمه ۀ کتاب با وضع موهود ،ب دلیل مبهم و نارسابودن و اشتت البتم ا تالط جتایپی و عتدم
رعایت قواعد نگارش و ویمای ت ک بم ابهام آن افزوده استت ت مناستب بتمای هتیم منبتع
درسی نیست .درصورت اصال کامل و هامع ،اگم خالص شتود و درقالتب کتتاب درستی
درآید ،بمای معمفی ههت مطالعۀ بخشی از محتوای در کالم هدید در مقطتع کارشناستی
ارشد رشتۀ فلسف و کالم اسالمی ،در فلسفۀ دین در مقطع کارشناسی ارشد رشتتۀ فلستفۀ
دین ،و در اندیشۀ اسالمی  1در مقطع کارشناسی رشتت هتای مختلتف دانشتگاهی (ویتژۀ
اساجید) میجواند کاربمدی باشد .

 1..3.1پيشنهادهاي كاربردي درخصوص اصالحات الزم كتاب
جمه ۀ کتاب نیاز ب بازنگمی اساسی دارد .پی نهاد متیشتود کت نخستت از حیتث ادبتی،
رعایت قواعد نگارش و ویمای  ،و اصال ا الط جایپی کامالا ویتمای شتود و ستپس فتمد
دیگمی ک قلم روانی دارد ،جمه ۀ کتاب را با جطبیق بم متتن اصتلی ویتمای عل تی کنتد و
بسیاری از ه الت آن بازنویسی یا بازجمه و مجدداا چا و منتشم شود.

 .4نتیجهگیری
کتاب ربط علم طبیعی ب الهیات ،اثتم ویلیتام اچ .آستتین ،از معتدود کتتابهتایی استت کت
ب صورت جخصصی و جفصیلی ب مسئلۀ رابطۀ علم طبیعی و الهیات پمداختت و دیتدگاههتای
متعدد قائالن ب بیربطی علم و الهیات را موردنقد و بمرسی قمار داده و پتس از نقت و رد
آنها ،مدعی وهود روابط متعددی میان علم طبیعی و الهیات شده و از این حیث نقاط قتوت
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فماوانی دارد ،اما جمه ۀ علی حقی نقتاط قتوت انتدک دارد و دارای نقتاط ضتعف بستیاری
است؛ جمه ۀ کتاب از ههت ن ون خوانی و ا الط چاپی ،از حیتث رعایتت قواعتد ع تومی
نگارش و ویمای  ،و از حیث ابهام و جعقید ب بازنگمی هدی و اساسی نیاز دارد و با وضتع
موهود ،مناسب بمای هیم منبع درسی و حتی ک کدرسی نیست .ارائۀ این جمه از کتتاب
جوسط متمهم محتممی ک کتتابهتای متعتددی را جمه ت کتمده استت ،بتا ایتن حجتم از
اشکا،ت بمای چا  ،مایۀ جأسف است و انتشتار آن بتدون داوری جخصصتی یتا دستتکتم
بدون بمطمزکمدن اشکالت ظاهمی آن از سوی ناشم کتاب ،ک هزو ناشمان مطتم کشتور
است ،های بسی جأمل دارد.
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