
  
  
  
  
  
  

بحران در بحران*  
عليرضا صادقي  

  
بحـران ديرزماني بود که دانشجويان و مشتاقان فلسفه چشـم انتظـار چـاپ ترجمـهاي از کتـاب
هوسرل بودند. اينک ما ترجمهاي از اين کتاب را در دست داريم که در واقع ترجمه دو فصل اول ايـن
کتاب است. با وجود اين، به جرأت ميتوان گفت که ترجمة فارسي اين کتاب نتوانسته است حـداقل-
ترين معيارهايي را که براي ترجمه يک کتاب، به ويژه کتاب فلسفي، الزم است بـرآورده سـازد. الزم
است توضيح بيشتري در اين باره ارائه دهم. هنگامي که ما با متني روبرو هستيم، به ويژه متنـي کـه
به ترجمه درآمده است، در وهلة اول انتظار داريم که اين متن در زبان مقصد، متني مـنقح و ويراسـته
شده باشد. چنين مالکي را ميتوان "مالک ويرايش" ناميد. عالوه بر ايـن، مـتن ترجمـه شـده بايـد
کامل باشد. منظور نگارنده اين است که مترجم بايد تمام متن مورد نظر خود را ترجمـه کنـد و نبايـد
عبارات و جمالت را به عمد يا سهو حذف نمايد. اين مالک را ميتوان "مالک کامل بـودن" ناميـد.
افزون بر اين، ترجمه متن بايد با متن اصلي تطابق داشته باشد و مترجم بايـد معنـايي را بـه خواننـده
"مـالک صـحت" ناميـد. بـراين منتقل نمايد که از جمالت مستفاد ميشود. اين مالک را مـيتـوان
اساس، روشن است که: اگر با متني روبرو شويم که بسياري از جمالت آن اشتباه ترجمه شـده باشـد،
به طوري که فهم متن را دچار تناقض نمايد، آنگاه ميتوانيم بگوييم که چنين ترجمهاي از "مـالک

صحت" برخوردار نيست.  
مالک ديگر، "مالک انسجام" است، بدين معنا که متن بايد از يک همبستگي معنايي برخـوردار

باشد، يعني رابطة ميان عبارات، جمالت و بندها بايد کامالً حفظ شود.  

                                                 
و اروپـايي علـوم بحـران 69ــ78. نوشـتار حاضـر نقـدي اسـت بـر کتـاب فلسفه، ش 29، بهمن 1388، صـص ماه * کتاب

نوشتة ادموند هوسرل، ترجمة غالمعباس جمالي که در سال 1388 از سوي نشر گام نو منتشر شده است.   پديدارشناسي
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هنگامي که اين چهار مالک را براي ارزيابي کتاب فوق به کار ميبريم، درمييابيم که اين کتاب 
از برآورده کردن اين معيارها ناتوان است. بر طبق مالک نخست (يعنـي مـالک ويـرايش) مـيتـوان
گفت که اين کتاب مملو از اشکاالت ويرايشي اسـت. اگـر بگـوييم کـه هـيچ صـفحهاي از کتـاب را
نميتوان يافت که در آن به لحاظ ويرايشي، اشکالي وجود نداشته باشد، چندان اغراق نکردهايـم. ايـن
اشکاالت را حتي در قسمت مشخصات کتاب و در صفحهاي نيز که به ناشر اختصاص دارد مـيتـوان
يافت. در مجموع با متني روبرو هستيم که زبان فارسي را بـه زبـاني فهـم ناپـذير و دسـترس ناپـذير
تبديل کرده است، يعني گاه نگارش يک کلمه اشـتباه اسـت (مـثالً هوسـرل بـه صـورت هوسـرِل و
پديدارشناسي به صورت "پديدارشانسي" و "پدپدارشناسي" نوشته ميشود)، گاه در يک جمله با سـه
زمان روبرو ميشويم و همزمان به گذشته و حال و آينده سفر ميکنيم. گـاه نيـز پـيش مـيآيـد کـه
جمالت ما را به عدم ميبرند زيرا داراي فعل و زمان نيز نيستند؛ گاه پيش ميآيـد کـه يـک جملـه را
بارها ميخوانيم و درمييابيم که جمله اشکال دارد، اما نميدانيم اين اشکال در کجا نهفته است (مثالً 
اين جمله را درنظر بگيريد: "اما چگونه ميتوان جدا از بحران علوم و ... سخن گفت"، در اينجـا جـداً

به صورت "جدا" تايپ شده است).   
بر طبق مالک دوم (مالک کامل بودن متن) ميتوان گفت که کتـاب فـوق از ايـن نظـر کامـل
هوسـرل را علـوم بحـران نيست. منظور نگارنده اين نيست که: از آن جايي که متـرجم تمـام کتـاب
ترجمه نکرده و تنها به ترجمة دو فصل اکتفا کرده است، پس کتاب وي ناقص است. منظور نگارنـده
اين است که همين دو فصل نيز به صورت کامل ترجمه نشده اسـت. جمـالت بسـياري را مـيتـوان
-30 يافت که مترجم به عمد يا به سهو آنها را ترجمه نکرده است. به طور کلي در فصـل اول تقريبـا
20 سطر از متن انگليسي ترجمه نشده است که اين موارد بر دو گونـه هسـتند: يـا جمالتـي مسـتقل

هستند و يا بخشي از يک جمله ميباشند. (مثالً اولين جمله در بند 1§ ترجمه نشده است)  
بر طبق مالک سوم (مالک صحت ترجمه) ميتوان گفت که کتاب فوق، چندان با متن انگليسي 

مطابقت ندارد. از چند لحاظ ميتوان ادعاي فوق را تأييد کرد.   
  "ايـدههـا" و   1. برخي از اصطالحات فلسفي، نادرست ترجمه شده اند. (مثالً ideal (آرمـان)،

 world-view (جهانبيني)، "چشم انداز جهاني" ترجمه شده است).  

  2. جمالت بسياري وجود دارند که اشتباه ترجمه شدهاند.
  3. عبارات و جمالتي به متن اضافه شدهاند که در متن انگليسي وجود ندارند.
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بر طبق مالک چهارم (مالک انسجام) ميتوان گفت که کتاب فوق به صـورت يـک کـل داراي
انسجام معنايي نيست. (در ذيل به صورت مفصل به اين مسئله اشاره خواهم نمود).  

نگارنده براي بررسي دقيقتر مالکهاي فوق، فصل اول مـتن انگليسـي (صـص 18-3) و مـتن
(صص 82-59) را تطبيق داده و مقايسه نموده است. اين تطبيق براسـاس مـتن بحران فارسي کتاب

انگليسي و فارسي ذيل صورت گرفته است:  
Husserl ،Edmund. The Crisis of European Sciences Transcendental 

Phenomenology. An Introduction to Philosophical Philosophy. Trans. David Carr. 
Evanston. Northwestern University Press ،1970. 

استعاليي، ترجمـة غـالم عبـاس جمـالي، پديدارشناسي و اروپايي علوم  هوسرل، ادموند. بحران
تهران: انتشارات گام نو، چ 1، 1388  

اين نقد و بررسي داراي 2 بخش است. بخش اول شامل تطبيق و بررسي موارد ذيل ميشود: 
1. جمالتي که در متن انگليسي وجود دارند ولي اصالً ترجمه نشدهاند. (تنها برخي از اين جمالت 

ذکر شده اند)  
2. جمالتي که اشتباه ترجمه شدهاند. (تنها برخي از اين موارد بيان شدهاند)  

و بخش دوم شامل موارد ويرايشي ميگردد.  
  

بخش 1  
1. I expect that at this place ،dedicated as it is to the sciences ،the very title of 

،these lectures "The Crisis of European Sciences and Psychology ،" will incite 
controversy.(p. 3) 

اين جمله اصالً ترجمه نشده است.  
ترجمه نگارنده: [پيشاپيش] انتظار دارم که عنوان اين سخنرانيها، يعني "بحران علوم اروپـايي و

روانشناسي"، در اين مکاني که وقت خود را صرف علوم کرده است، اعتراضي را برانگيزد.  
2. After all ،the crisis of a science indicates nothing less than that its genuine 

scientific character ،the whole manner in which it has set its task and developed a 
methodology for it ،has become questionable. This may be true of philosophy ،
which in our time threatens to succumb to skepticism ،irrationalism ،and mysticism. 
The same may hold for psychology ،insofar as it still makes philosophical claims 
rather than merely wanting a place among the positive sciences.(p.3) 

ترجمة فارسي (ص 59): عليرغم آن، کمترين چيزي که بحران علم نشان ميدهد اين است کـه
منش علمي اصيل آن و کل روشي که مربوط بـه وظيفـه و روششناسـي توسـعه آن اسـت موضـوع
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پرسش قرار ميگيرد. اين حقيقتي فلسفي است که زمان ما تهديد به تسليم در برابر شکاکيت، عقـل-
ستيزي و عرفان است. اين همان امکاني است که روانشناسي فراهم آورده است، تا آنجا کـه هنـوز

دعوي فلسفي دارد، به جاي اين که صرفاً جايگاه خويش را ميان علوم مثبت جستجو کند.  
ترجمة نگارنده: بحران علم البته هيچ داللتي جز اين ندارد که خصلت علمي اصيل و کـل شـيوه
علم مورد پرسش قرار گرفته است، شيوهاي که علم مسئله خودش را طرح کرده و روششناسي خـود
را براي اين مسئله به وجود آورده است. اين موضوع ميتواند دربارة فلسفه صادق باشد، فلسفهاي کـه
البته در عصر کنوني به خاطر شکگرايي، خردستيزي و رازگرايي در خطر نابودي است. همچنـين تـا
آنجا که روانشناسي هنوز ادعاهاي فلسفي را مطرح ميکند و اصالً نميخواهد علمـي در ذيـل علـوم

تحصلي باشد، اين موضوع ميتواند دربارة روانشناسي نيز صادق باشد.  
تفسير: هوسرل در پاسخ به اين پرسش که "آيا واقعا بحران علوم وجود دارد؟" به طـور خالصـه

در جمالت فوق، 3 گزارة زير را مطرح ميکند:  
  1. ويژگي "علمي بودن" علم و روش علم مورد پرسش قرار گرفته است.

  2. فلسفه و روش آن نيز مورد پرسش قرار گرفته است.
3. روانشناسي و روش آن نيز (تا آنجا که ادعاهاي فلسفي را مطرح ميکند) مورد پرسـش قـرار

  گرفته است.
اما مترجم فارسي، 3 گزارة فوق را به صورت جمالت ذيل درآورده است:  

1. منشِ علميِ اصيلِ علم و روش آن مورد پرسش قرار گرفته است.  
2. زمان ما تهديد به تسليم در برابر شکاکيت، عقل ستيزي و عرفان است. 

3. روانشناسي اين امکان را فراهم آورده است.  
آشکار است که مترجم اساساً رابطة ميان سه گزارة فوق را درنيافته است. اگر چه گزارة 1 نگارنده 
از سـوي ديگـر، و گزارة 1 مترجم يکسان است، اما گزارههاي 2 و 3 هيچ ربطي به يکـديگر ندارنـد .  
"This may be true of philosophy" و "The same may hold for psychology" بـه عبـارت
اشتباه "اين حقيقتي فلسفي است" و "اين همان امکاني است که روانشناسـي فـراهم آورده اسـت" 

ترجمه شده است.  
3. But does the victorious struggle against the ideal of classical physics ،as well 

as the continuing conflict over the appropriate and genuine form of construction for 
pure mathematics ،mean that previous physics and mathematics were not yet 

scientific or that they did not ،even though affected with certain unclarities or blind 
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spots ،obtain convincing insights within their own field of endeavor? Are these 

insights not compelling even for us who are freed from such blind spots?(p. 4) 

ترجمة فارسي (صص 59 ـ 60): اما ايـن جـدالهـاي پيروزمندانـه در برابـر ايـدههـاي فيزيـک
کالسيک و نيز تداوم ناسازگاري در برابر روش و ساختمان اوليه و اصيل رياضـيات محـض، بـه ايـن
معني نيست که فيزيک قبل، يعني فيزيـک کالسـيک و رياضـيات آن دوره، غيرعلمـي هسـتند. آيـا
فيزيک کالسيک عليرغم اين که خدمات ارزندهاي به دانش بشر کرده، توانسته است جايگاه متقاعـد
کنندهاي در عرصه کوششهاي جديد به دست آورد؟ آيا اين بدان معنا نيست که چنـين بيـنشهـايي
که ما را مجبور به به پذيرش قطعي و نهايي خود کنند وجود ندارند، حتي چنين جايگاه و مقامي براي 

بينشهايي که خويشتن را از هرگونه نقطه نظر جزمي رها کردهاند محال مينمايد؟  
ترجمة نگارنده: اما آيا نبرد پيروزمندانه عليه آرمان فيزيک کالسيک و همينطور مناقشة دنبالهدار 
دربارة شکل بازسازي مناسب و اصيل رياضيات محض بدين معناست که فيزيک و رياضيات پيشـين،
تاکنون علمي نبودهاند يا بدين معناست که آنها، به رغم اين که ابهامها يا نقاط ضـعفي را دربردارنـد،
هنوز در حوزة فعاليتشان بينشهاي قانع کنندهاي را به دست نياوردهاند؟ آيا اين علوم حتـي بـراي مـا

که از چنين نقاط ضعفي رها شدهايم بينشهاي قانع کننده و مستحکمي نيستند؟  
در اين مورد، چند نکته قابل توجه است.  

The ideal .1، "ايدهها" ترجمه شده است.   
ــداوم ناســازگاري" ترجمــه شــده اســت، در حــالي کــه The continuing conflict .2، "ت

  continuing صفتِ conflict است.

"روش"، "آيـا 3. در متن فارسي، عباراتي وجود دارد که در متن انگليسي ديده نمـيشـود نظيـر
فيزيک کالسيک عليرغم اين که خدمات ارزندهاي به دانش بشر کرده، توانسته است جايگاه متقاعـد
کنندهاي در عرصه کوششهاي جديـد بـه دسـت آورد؟" و " حتـي چنـين جايگـاه و مقـامي بـراي

  بينشهايي که خويشتن را از هر گونه نقطهنظر جزمي رها کردهاند محال مينمايد؟" . 
4. جملة انگليسي، سؤالي است. با وجود اين، مترجم اين جمله را به صورت جمله خبري ترجمه کـرده اسـت.
عبارت "even though affected with certain unclarities or blind spots"  نيز به فارسـي

ترجمه نشده است.  
2. بـه درسـتي، ترجمـه نشـده  با توجه به اين مورد ميتوان گفت که 1. متن به صورت کامـل و

است.  
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4. The situation is clearly similar in regard to another large group of sciences 
customarily counted among the positive sciences ،namely ،the concrete humanistic 
sciences ،however it may stand with their controversial reference back to the ideal of 
exactness in the natural sciences – a difficulty ،incidentally ،which concerns even 
the relation of the biophysical ("concrete natural-scientific") disciplines to those of 
the mathematically exact natural sciences.(p. 4) 

ترجمة فارسي (ص 60): اين وضع به وضوح به گروه بزرگ ديگري از علوم که بهطور معمول در 
زمره علوم مثبت قرار گرفته اند، يعني علوم انساني انضمامي، مشابه است. به هر حـال ايـن تشـابه و
بهخصوص قرائت علوم انساني به علوم مثبت بر استنتاج جدلي، که به ايدهآل دقـت در علـوم طبيعـي

بازميگردد، مبتني است.  
ترجمه نگارنده: چنان که پيداست، مشابه همين امر دربارة گروه عظيم ديگري از علوم، که طبـق
معمول آنها را جزء علوم تحصلي به حساب ميآوريم، يعني براي علوم انساني انضمامي صادق اسـت،
اما ممکن است اين علوم نسبت مناقشه برانگيزي با آرمانِ دقتِ علوم طبيعي داشته باشند – [يعنـي]
مشکلي که در ضمن حتي شامل نسبت رشتههاي بيوفيزيکي (رشتههايي که به طور انضمامي علمـي

طبيعي هستند) با رشتههاي علوم طبيعي نيز که به لحاظ رياضي دقيقاند ميشود.  
نکات:  

  1. مترجم در اين مورد نيز عبارت ذيل را ترجمه نکرده است:
a difficulty ،incidentally ،which concerns even the relation of the biophysical 

("concrete natural-scientific") disciplines to those of the mathematically exact 
natural sciences.  

2. عبارتهاي " قرائت علوم انساني"، "استنتاج جدلي" در جملة انگليسي وجود ندارد.  
5. But generally we let psychology strand ،attributing its obvious retardation of 

method and accomplishment to a naturally slower development. (p.4) 

اين جمله ترجمه نشده است.  
6. The exclusiveness with which the total world-view of modern man ،in the 

second half of the nineteenth century ،let itself be determined by the positive 
sciences and be blinded by the "prosperity" they produced ،meant an indifferent 
turning-away from the questions which are decisive for a genuine humanity. Merely 
fact-minded sciences make merely fact-minded people. (pp. 5-6) 

ترجمة فارسي (ص 62): باالخص با عنايت به اين نکته که کليتِ چشمانداز جهاني انسان مـدرن
در نيمه دوم قرن نوزدهم به سبب موفقيتهاي علوم تحصلي کور شد و خويش را تسـليم ايـن علـوم
کرد، بنابراين توسط آنهـا تشـخص و تعـين يافـت. ايـن علـوم وضـعيتي را خلـق کردنـد کـه در آن
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پرسشهايي که براي بشريت اصيل نتايج ويژهاي را دربرداشت و حاکي از بdعد وسيع و توانايي انسـان
در انديشيدن بود، به کناري گذاشته شد و به محاق فراموشي سپرده شد. آنگونه که انسـان بـه ايـن

پرسشها نه تنها القيد گرديد، بلکه پرسيدن را در وادي غير تحصلي بيمعنا شمرد. در اين وضـعيت، 
علوم چون صورتهاي ذهني واقعيت قلمداد شد و انسآنهايي را آفريد که ذهن آنهـا تنهـا متشـکل از
همين صورتها است که از واقعيت برگرفته شده است و هر تفکري فرع بر آنها و نتيجه آنها است.  

ترجمه نگارنده: اين انحصاري و مطلق بودن، که کل جهانبينيِ انسان مدرن بواسطه آن در نيمه 
دوم قرن 19 تحت تأثير علوم تحصلي قرار گرفت و فريب "سعادتي" را خورد که آنها به وجـود آورده
بودند، به معناي رويگردانيِ عليالسويه از پرسشهايي بود که براي بشريت اصيل، پرسشهايي تعيين 
کننده اند. علومي که صرفاً به امور واقع ميپردازند، انسانهايي را به وجود ميآورند که صرفاً به امـور

واقع ميپردازند.  
در اين مورد، کامالً آشکار است که مترجم به ترجمة متن پايبند نبوده و عالوه بر اين، جمالتي را 

اضافه نموده است که در متن انگليسي وجود ندارد.  
7. In our vital need – so we are told – this science has nothing to say to us. It 

excludes in principle precisely the questions which man ،given over in our unhappy 
times to the most portentous upheavals ،finds the most burning: questions of the 
meaning or meaninglessness of the whole of this human existence. (p.6) 

ترجمة فارسي (ص 62): ما ميگوييم اين علوم دربارة نيازهاي بسيار مهم و ضـروري مـا چيـزي
ندارند به ما بگويند. پرسشهايي را که انسان چون سوزانندهترين پرسش ميبايد صرف نظر ميکنـد.
پرسشهايي خواه داراي معني يا بدون معني که مربوط بـه کليـت وجـود ايـن انسـان هسـتند. ايـن

پرسشها در زمان ناخوشحالي ما در قالب بدشگونترين شکلها متوقف شد.  
ترجمة نگارنده: به ما ميگويند که اين علم در هنگام سختيهاي زندگيمان، هيچ چيـزي بـراي
گفتن ندارد. علم دقيقاً پرسشهايي را اساساً ناديده ميگيرد که براي انسآنهايي که در عصرِ نابسـامانِ
ما در معرض سرنوشت سازترين انقالبها قرار گرفتهاند، پرسشهايي حياتياند: پرسشهايي در بـاب

بامعنا يا بيمعنا بودن کل اين وجود انساني.  
اشتباهات مترجم کامالً واضح است.  

1. در اينجا عبارت we are told، "ما ميگوييم" و  
2. عبارت this science، "اين علوم" ترجمه شده است.  
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3. عبارت "پرسشهايي را که انسان چون سوزانندهترين پرسش ميبايد صـرف نظـر مـيکنـد"، 
نامفهوم و بيمعنا است. منظور هوسرل اين است که "علم دقيقاً پرسشهايي را اساساً ناديده ميگيرد 

که براي انسآنها پرسشهايي حياتياند."  
4. دربارة اين مورد ميتوان گفت که: الف) جمالت، ويرايش نشدهاند. ب) جمالت اشتباه ترجمـه

شدهاند و هيچ ربط منطقي نيز به يکديگر ندارند.  
8. As for the humanistic sciences ،on the other hand ،all the special and general 

disciplines of which treat of mans spiritual existence ،that is ،within the horizon of 
his historicity: their rigorous scientific character requires  ،we are told ،that the 
scholar carefully exclude all valuative positions ،all questions of the reason or 
unreason of their human subject matter and its cultural configurations.(p.6) 

ترجمة فارسي (ص 63): از طرف ديگر علوم انساني و همة نظامهاي کلـي و خـاص، کـه وجـود
رواني انسان را در درون افق تاريخياش مالحظه ميکنند چيزي ندارند به ما بگويند. منش تحقيقـات
علمي اين علوم دقيقاً به نحوي ماهرانه همة شرايط ارزشي همة پرسشهاي عقلي و غيرعقلي مربوط 

به جستارمايه انساني و وضعيتهاي فرهنگي را به کناري ميگذارد.  
- علـومي کـه تمـام ترجمة نگارنده: از سوي ديگر، تا آن جا که به علوم انساني مربوط ميشـود
رشتههاي خاص و عام آن به وجود روحي انسان ميپردازند، يعني او را از افق تاريخ مندي [مينگرند] 
ـ  به ما ميگويند که خصلتِ علميِ متقن اين علوم مستلزم اين است کـه پژوهشـگر، تمـام موضـع-
گيريهاي ارزشگذارانه، تمام پرسـشهـاي مربـوط بـه عقـل و بـيعقلـي محتـواي بشـري آنهـا و

صورتبنديهاي فرهنگي آن را به دقت کنار گذارد.  
1.اين بار عبارت we are told، "چيزي ندارند به ما بگويند" ترجمه شده است.  

2. عبارت  
 their rigorous scientific character requires  ،we are told ،that the scholar carefully 

exclude all valuative positions ،… 

به درستي و به صورت کامل ترجمه نشده است.  
all the special and general disciplines of which، کـه بـه معنـاي تمـام 3. عبـارت
رشتههاي خاص و عامِ علوم انساني است به صورت "همه نظامهـاي کلـي و خـاص" ترجمـه شـده

است.  
4. به لحاظ معنايي، جمله ترجمه شده داراي تناقض است.   

9. And theoretical autonomy is followed by practical autonomy.(p.8) 



بحران در بحران/ عليرضا صادقي   □   77  
 

اين جمله ترجمه نشده است.  
10. According to the guiding ideal of the Renaissance ،ancient man forms 

himself with insight through free reason. (p.8) 

ترجمة فارسي (ص 65): انسان اروپايي براساس ايـدهآل هـدايتکننـده رنسـانس، يعنـي ايـدهآل 
يوناني، و براساس بينشي که مبتني بر عقل آزاد است، خويشتن را شکل داد.  

ترجمه نگارنده: بر طبق آرمان هدايتکننده رنسانس، انسانِ دورة باسـتان خـود را بـا بصـيرت از
طريق عقلِ آزاد شکل داده بود.  

در اينجا کامالً آشکار است که "بر طبق آرمان هدايتکننده رنسانس، انسانِ دورة باستان خـود را
"يعنـي با بصيرت از طريق عقلِ آزاد شکل داده بود" و نه انسان اروپايي. در جمله انگليسـي عبـارت

ايدهآل يوناني" وجود ندارد.  
11. In accordance with this ancient model ،recognized at first only by 

individuals and small groups ،a theoretical philosophy should again be developed 
which was not to be taken over blindly from the tradition but must grow out of 
independent inquiry and criticism.(p.8) 

ترجمة فارسي (ص 65): فلسفه نظري براساس سبک يوناني در ابتـدا بـه وسـيله افـراد و گـروههـاي
کوچک بازشناسي و تصديق شد.اين فلسفه، سنتي غالب و مسلط که انسان با چشماني کـور از آن پيـروي
دادن بـه نقـد آزاد اسـت و بـه کند نميباشد، بلکه توسعة فلسفة نظري مبتني بر تحقيق مستقل و اصـالت

همين دليل مصمم شدند تا اين فلسفه را مجدداً موجوديت بخشند و چراغ راه خويش سازند.  
ترجمة نگارنده: طبق اين الگوي دورة باسـتان، کـه در آغـاز تنهـا توسـط [معـدودي از] افـراد و
گروههاي کوچکي پذيرفته شد، دوباره بايد فلسفة نظرياي ايجاد شود که به نحو کورکورانه و سنت-

گرايانه نبايد پذيرفته شود، بلکه بايد از روي تحقيق و نقد مستقل از نو ايجاد شود.  
نکات:  

1. روشن است که در عبارت فوق، "الگوي دورة باستان" و نه " فلسـفه نظـري" ...پذيرفتـه
شده است.  

2. عبارت "به همين دليل مصمم شدند تا اين فلسفه را مجدداً موجوديت بخشـند و چـراغ راه
خويش سازند." افزوده مترجم است که در متن انگليسي وجود ندارد.  

12. In the first centuries of the modern period – even though it changes not 
insignificantly as soon as it is taken up – it [the idea of philosophy] retain the formal 
meaning of the one all-encompassing science ،the science of the totality of what 
is.(p.8) 
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ترجمة فارسي (ص 65): فلسفه در آغاز دوره مدرن صرفاً گروهي از علـوم را دربرمـيگرفـت. تـا
مدتها فلسفه عبارت بود از علم تفصيلي و معطوف به مکتب هستي.  

ترجمة نگارنده: اگر چه ايده فلسفه در قرون اوليه دورة جديد بالفاصله بعد از پذيرفتـه شـدن، بـه
نحوي نه چندان بياهميت تغيير مييابد، ليکن معناي صوري يک علم فراگير، يعني علم به هر آنچـه

که هست را حفظ ميکند.  
نکات: در اين مورد آشکار نيست که مترجم واقعاً چه چيـزي را ترجمـه کـرده، يعنـي بـه جـرات

ميتوان گفت که مترجم جملة فوق را ترجمه نکرده است.   
13. If man becomes a "metaphysical" or specifically philosophical problem ،

then he is in question as a rational being. (p. 9) 

ترجمة فارسي (ص 66): . اگر انسان به انساني متافيزيکي يا انسـاني بـا مسـائل فلسـفي تبـديل
ميشود، او به انسان پرسشگر يعني به موجود معقول تبديل ميشود.  

ترجمة نگارنده: اگر انسان تبديل به مسئلهاي "متافيزيکي" يا تبديل بـه مسـئلة بـهطـور خـاص
فلسفي شود، آنگاه انسان به عنوان موجودي عقالني و خردمند مورد بحث خواهد بود.  

نکات: در جملة انگليسي، "metaphysical" و philosophical صـفتِ مسـئله هسـتند و نـه
صفت انسان. در ادامه نيز آشکار است که "in question" به "پرسشگر" ترجمه شده است و مترجم 

اساساً معنا و منظور جمله را درنيافته است.  
14. The failure of the new science after its initial success؛ the unclarified 

motive for this failure. (p.10) 

ترجمة فارسي (ص 68 عنوان بند 4): شکست [فلسفه] از علم جديد پس از موفقيـتهـاي اوليـه
اش؛ علت روشن نشده اين شکست.  

ترجمة نگارنده: ناکامي علم جديد پس از موفقيت اوليهاش و انگيزة روشن نشدة اين ناکامي.  
نکته: در اينجا مترجم اصطالح فلسفه را به صورت [فلسفه] آورده است. ميتوان گفت که تفسـير

و برداشت مترجم از عبارت انگليسي فوق و به طور کلي از اين بند چنين است:   
  1. فلسفه از علم جديد شکست خورده است.

  2. علت اين شکست فلسفه روشن نشده است.
اما هوسرل در همين بند به طور کلي به اين مطالب اشاره ميکند:  

1. علم جديد در مراحل اوليه خود موفق بود. زيرا نشان داد که ميتواند به برخي از مسائل بشري 
  پاسخ دهد.
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2. علم جديد در مراحل بعدي خود با شکست مواجه شد. زيرا آشکار گشت که اين علم نميتواند 
به همه پرسشهاي بشري – از جمله پرسشهاي فلسفي – پاسخ گويد و همچنين ميان قلمروهـاي

  شناخت بشري وحدت ايجاد نمايد.
3. علت اين ناکامي علم ريشه در روش آن دارد. با وجود اين، چنين مسئلهاي هنـوز بـه صـورت

  جدي بررسي نشده است.
15. But it was otherwise in metaphy ،sics i.e. ،in problems considered 

philosophical in the special sense – though hopeful ،apparently successful 
beginnings were not lacking even here.(p.10) 

ترجمة فارسي (ص 68): . در غير ايـن صـورت هـر تفکـري در زمـرة اصـحاب و انديشـههـاي
متافيزيکي قلمداد ميشود و جمله پرسشها و بررسيها بدون نتيجه به حسـاب مـيآينـد و بايـد بـه

کناري گذاشته شوند.  
ترجمه نگارنده: اما اين امر در متافيزيک، يعني در مسائلي کـه بـه معنـاي خـاص فلسـفي تلقـي
ميشوند، به گونه اي ديگر بود - هرچند که حتي در ايـن جـا هـم سـرآغازهاي اميـدبخش و ظـاهراً

موفقتآميز کم نبود.  
بخشي از جملة ترجمه نشده است.  

16. As for the positive sciences ،at first they were untouchable. (p. 11) 

اين جملة ترجمه نشده است.  
17. Yet the problem of a possible metaphysics also encompassed eo ipso that of 

the possibility of the factual sciences ،since these had their relational meaning – that 
of truths merely for areas of what is – in the indivisible unity of philosophy. Can 
reason and that-which-is be separated ،where reason ،as knowing ،determines what 
is? (p.11) 

ترجمة فارسي (ص 70): اما، پرسش از امکان متافيزيک تلويحاً به امکان وجود همه پرسشهـاي
عقل که پاسخ گويي به آنها در قالب علوم تحصلي ممکن نبود، معطوف ميشد. با ايـن حـال مسـئله
خـويش را متافيزيک، امکانِ علوم مربوط به امور واقع را دربر ميگيرد. زيرا اين علوم معناي عقالنـي
در وحدت غيرقابل تقسيمي با فلسفه جستجو ميکنند. آيا ميتوان عقل و آن کدام است را از هم جدا 

کرد جايي که عقل به مثابه معرفت، چيستي هر چيزي را تعين ميبخشد؟  
ترجمه نگارنده: اما مسئله يک متافيزيک ممکن مستقالً مسئله امکان علوم مربوط به امور واقع را 
نيز دربرميگرفت. زيرا اين علوم معنايِ همبستة خود – يعني معناي حقايق صرفاً مربـوط بـه قلمـرو
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ـ هست ميتوانند  ـ که آنچه هست ـ را فقط در وحدت تجزيهناپذير فلسفه دارا بودند. آيا عقل و آنچه
جايي جدا شوند که عقل به مثابه شناسنده، آنچه که هست را تعيين ميکند؟  

در اين مورد نکات بسياري وجود دارد. نگارنده به برخي از آنها اشاره ميکند:  
1. عبارت "relational meaning " به "معناي عقالني" ترجمه شده است. روشن است که " 

  relational" به معناي "عقالني" نيست، بلکه به معناي "نسبتي/ همبسته " ميباشد.

2. عبارت " امکان وجود همة پرسشهاي عقل که پاسخ گويي به آنها در قالـب علـوم تحصـلي
  ممکن نبود" افزودة مترجم است.
  3. جمله نياز به ويرايش دارد.

4. عبارت "آيا ميتوان عقل و آن کدام است را از هم جدا کرد جايي که عقل به مثابـه معرفـت،
 " چيستي هر چيزي را تعين ميبخشد؟" به چه معناست؟ در ايـن جـا متـرجم بـه اشـتباه، اصـطالح
"reason as knowing" را "عقـل بـه مثابـه that-which-is" را "آن کدام است" و اصـطالح

معرفت" ترجمه کرده است. حال آنکه واژة نخست به معناي آنچه که هست [هستنده] و واژة دوم به 
معناي "عقل شناسا" ميباشد.  

18. Its form is not that of a smooth development ،not that of a continual growth 
of lasting spiritual acquisitions or of a transformation of spiritual configurations – 
concepts ،theories ،systems – which can be explained by means of the accidental 
historical situations. (pp. 11-12) 

ترجمة فارسي (ص 70): يعني تاريخ با صورت توسـعه همـواره پـيش نمـيرود و در حکـم رشـد
پيوسته و دائم ذخائر روح ازلي يا دگرگـوني [ضـروري] پيکربنـديهـاي آن روح، اعـم از مفهـومهـا،
نظريهها، نظامها، نيست. بلکه همة تحوالت تاريخي در وضعيتهاي مختلف با نحـوههـاي تصـادفي

قابل توضيح هستند.  
ترجمه نگارنده: اين شکل [ شکل فرايند تاريخي]، شکلِ يک تحول همـوار، نـوعي رشـد مـداوم
ـ مفاهيم، نظريهها و نظامها -  دستاوردهاي روحي ماندگار يا نوعي دگرگوني صورتبنديهاي روحي

که بتواند براساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي تبيين شود، نيست.  
نکته: مترجم نه تنها جمله فوق را اشتباه ترجمه کرده بلکه اين جمله را بـرخالف آنچـه از جملـه

مستفاد ميشود معنا کرده است. تفسير مترجم بدينگونه است:  
  1. تاريخ با صورت توسعه هموار پيش نميرود.

  2. همه تحوالت تاريخي در وضعيتهاي مختلف با نحوههاي تصادفي قابل توضيح هستند.
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اما منظور جمله اين است:  
ـ وجود دارند که فرد نمـيتوانـد ـ نظير مفاهيم، نظريهها و نظامها 1. صورتبنديهاي روحياي

  آنها را بر اساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي و عرضي تبيين کند.
2. تاريخ و شکل فرايند تاريخي، نوعي از صورتبنديهاي فوق است، يعنـي نمـيتـوان آن را بـر

  اساس موقعيتهاي تاريخي اتفاقي و عرضي تبيين کرد.
19. But this is to say that ،ultimately all modern sciences drifted in a peculiar ،

increasingly puzzling crisis with regard to the meaning of their original founding as 
branches of philosophy ،a meaning which they continued to bear within themselves. 
(p.12) 

ـ  ترجمة فارسي (ص 71): اما بايد گفت سرانجام همه دانشمندان مدرن به داخل بحران فزاينـدة
ـ ويژهاي رانده شدند، با مالحظه به ايـن کـه علـوم در معنـاي اوليـهشـان بـه عنـوان  سخت، دشوار
شاخههاي فلسفه بنيان نهاده شند. [اما] آنها بر آن شدند که علوم را مستقل مالحظه کنند يعني معني 

علوم را به خود علوم حمل نمايند.  
ترجمة نگارنده: اما اين بدين معناست که در نهايت، تمام علوم عصر جديـد بـا توجـه بـه معنـاي
تأسيس آغازين خود به عنوان شاخههاي فلسفه، معنايي که به طور پيوسته حامل آن بودهاند، در يـک

بحران عجيب و بحراني که لحظه به لحظه به گونهاي اسرارآميز [احساس ميشود]، فرو رفتهاند.  
نکته: مترجم، عبارت "all modern sciences" (يعني تمام علـوم عصـر جديـد) را معـادل بـا

"همة دانشمندان مدرن" گرفته است.  
20. This is not just a matter of a special form of culture – "science" or 

"philosophy" – as one among others belonging to European mankind.(p.12) 

"فلسـفه" نيسـت؛ "علـم" يـا ترجمة فارسي (ص 71): اين وضعيت صورت خاصـي از فرهنـگ
موضوعي است متعلق به بشريت اروپايي.  

ترجمة نگارنده: اين امر فقط موضوعي مربوط به شکل خاصي از فرهنگ – "علم" يا "فلسـفه" 
– به عنوان شکلي در ذيل ساير اشکال متعلق به انسان اروپايي نيست.  

جمله اشتباه ترجمه شده است.  
21. It is reason which ultimately gives meaning to everything that is thought to 

be ،all things ،values ،and ends – their meaning understood as their normative 
relatedness to what ،since the beginnings of philosophy ،is meant by the word " 
truth" … .(p. 12) 
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ترجمة فارسي (ص 72): عقل به طور نهايي به هر چيزي که انديشه ميشود معنا ميبخشد. همه 
 – چيزها، ارزشها و غايتها از آن رو هستند که انديشيده ميشوند – معني آنها از زمان آغاز فلسـفه

معني ميداد به وسيله عبارت " حقيقت".  
ترجمة نگارنده: عقل است که در نهايت، به هر چيزي که تصور ميرود وجود دارد، به همة اشـيا،
ارزشها و اهداف معنا ميبخشد- يعني معناي آنها به عنوان وابستگي هنجـاري بـه آن چيـزي درک 

ميشود که از سرآغازهاي فلسفه، از کلمة "حقيقت" منظور بوده است.  
نکات: 1) جمله احتياج به ويرايش دارد 2) جمله اشتباه ترجمه شده است: "عقل، به هر چيزي که 
"عقـل، بـه هـر تصور ميرود وجود دارد، به همة اشيا، ارزشها و اهداف معنا ميبخشد" و نه اينکـه

چيزي که انديشه ميشود معنا ميبخشد". زيرا جمله و فعل اصلي اين است:  
 It is reason which ultimately gives meaning to everything "that is to be " 

عالوه بر اين، عبارت "همه چيزها، ارزشها و غايتها از آن رو هستند که انديشيده ميشوند" در 
تضاد کامل با تفکر هوسرل است.  

22. As one feels already in the opposition of the ancient systems. (p.13) 

اين جمله ترجمه نشده است.  
  

بخش دوم  
در اين بخش، نگارنده به صورت گذرا برخي از موارد ويرايشي را بيان ميکند. 

  1) در قسمت مشخصات کتاب، عنوان آلماني و انگليسي اشتباه تايپ شده است.
  2) در ص 7، موارد ذيل وجود دارد:

2,1) پديدارشناسي يکبار به صورت "پديدارشانسي" و بار ديگر به صورت "پدپدارشناسي" تايـپ
شده است.  

2,2) هوسرل به صورت " هوسرِل" تايپ شده است  
  3) در ص 8 :"هوسرِل" دوباره تکرار ميشود.

جمالت ذيل نياز به ويرايش دارند: 
4) آيا علم چه چيزي دارد که دربارة عقل و غير عقل يا دربارة مـا انسـآنها بـه مثابـه فاعـل ايـن

  آزادي بگويد؟
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5) هميشه اين چنين نبوده است که علوم به طور متقني حقيقت را در معنايي عيني بنيان گـذاري
کند که بر علوم تحصلي زمان ما در مالحظه به روش غلبه کرد و به اساسي براي پشتيباني و پذيرش 

گستردة فلسفه و اصالت تحصلي منطقي بدل گرديد.  
6) به طور خاص پرسشهاي انسان هيچ وقت از قلمرو علم قدغن نشده است.  

7) اگر انسان تاريخ خويش را موضوع پرسش قرار ميدهد، به موجود معنابخش يا عقل در تـاريخ
تبديل ميشود.  

8) بنابراين تحصل گرايي به طريقي گردن فلسفه را ميزند.  
9) اگر بشريت اروپايي با چنان روح با شکوهي، زنده و از سعادت برخوردارشد، به سـبب ايـن کـه
عقيدة الهام بخش فلسفة جهاني و مطلق را از دست داد، نتوانست حيات و سعادت خـويش را کـه در

ساية آن فلسفه کسب کرده بود حفظ ميکند.  
10) در اين جا دورهاي طوالني با مضمون مبارزه اي آتشين مزاج براي روشني بخشـيدن و فهـم
متأمالنة داليل اين شکست که ريشه در قرنهاي گذشته داشت، شروع شد و از هيوم تا بـه کانـت و

سپس تا به عصر ما گسترش يافت.  
ارزيابي نهايي: با توجه به تمامي مواردي که در اين مقاله برشمرده شد، مـيتـوان گفـت کـه
بحران، دربردارندة اشکالت و نقايص بسيار عمـدهاي اسـت کـه بـه هـيچ وجـه ترجمة فارسي کتاب
پذيرفتني و قابل اغماض نيست. در نهايت ميتوان در يک جمله چنين گفت: ترجمـة فارسـي کتـاب

بحران، در بحراني عميق فرورفته است.  
  




