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  4. ج ؛راتلج فلسفة تاريخ بررسي و نقد كتاب

  *سيدمصطفي شهرآييني

  چكيده
خواهيم به معرفـي، نقـد و بررسـي     مي ـ پيداستكه از عنوانش  ـ چنان رو ي پيش در مقاله

رنسـانس و  بـا عنـوان    تاريخ فلسـفة راتلـج  جلدي  ترجمة فارسي جلد چهارم از دورة ده
بپــردازيم. نگــارش ايــن اثــر را جمعــي از برجســتگان و   ي هفــدهم بــاوري ســده عقــل

رعهـده  گرايـي ب  ي نـوزايي و عقـل   ي دوره هاي دنيا درباره نظران طراز اول دانشگاه صاحب
ن اسـت. ايـن اثـر را       دارند و سرويراستار اين مجلد نيز اسپينوزاشناس معـروف، پاركينسـ

نيـز حسـن مرتضـوي آن را     1392منتشر كـرده و در سـال    1993سال  انتشارات راتلج به
دار شده اسـت. نويسـنده    ي نشر آن را عهده نگار وظيفه فارسي درآورده و انتشارات پويه به

هاي آن  جلدي و ويژگي ي ده نخست معرفي اجمالي از اين دوره مقاله،  قصد دارد در مقدمة
دست داده و در ادامه، مجلد چهارم از اين مجموعه را معرفي كند و جايگاه اين اثر را در  به

ميان آثار مشابه در زبان فارسي را نشان دهد. سرانجام پيش از ورود به بخش اصلي مقاله، 
شود. نقد و بررسي ترجمة فارسي اين اثر كه بخش اصلي  مي  اجمال معرفي مترجم كتاب به

دهد، در دو بخش صوري و محتوايي تنظيم شده كه نخست  مقاله را به خود اختصاص مي
پردازيم و در بخش دوم، ترجمه را از منظـر   از جنبة صوري و شكلي به نقد و ارزيابي مي
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گرايي، اصـطالحات   فلسفه، حسن مرتضوي، پاركينسون، نوزايي، عقل تاريخ ها: كليدواژه

  .نويسي فلسفي، فارسي
  
  
  

                                                                                                 

 -shahraeini@tabrizu.ac.ir m دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تبريز، *

 12/3/1395تاريخ پذيرش:  ،8/1/1396تاريخ دريافت: 



 4. ج ؛راتلج فلسفة تاريخ بررسي و نقد كتاب   168

 مقدمه. 1

، در 1ي راتلـج  تاريخ فلسفهي فارسي جلد چهارم  بايسته است پيش از نقد و بررسي ترجمه
جلدي تـاريخ فلسـفه    ي ده مقدمه به چند نكته بپردازيم؛ نخست معرّفي كوتاهي از اين دوره

 The Renaissance andكوشيم تا مجلـد چهـارم ايـن دوره يعنـي      كنيم و سپس مي ارائه مي

Seventeenth-century Rationalism اجمـال بـه خواننـدگان بشناسـانيم و سـرانجام، بـا        را به
اه به شرح حال علمي مترجم اثر، آقاي حسن مرتضوي مقدمه را به پايان برده و اي كوت اشاره

  سراغ اصل مطلب، يعني نقد و بررسي ترجمة فارسي اين اثر برويم. به
  

 راتلج ةجلدي تاريخ فلسف  ده رةمعرفي دو 1.1

ن  با سرويراستاري جي. اچ. آر. پاركين 1993سال  جلدي را انتشارات راتلج به اين دوره ده سـ
هـر مجلـد و ويراسـتار آن را در    ترتيب عنـاوين   و اس. جي. شنكر منتشر كرده است كه به

  آوريم: مي  زير
 به ويراستاري سي. سي. دبليو. تيلُر از آغاز تا افالطون ـ

 به ويراستاري ديويد فيورلي مĤبي و اوايل قرون وسطي ي يوناني فلسفه ـ

 به ويراستاري جان مارِنبن ي قرون وسطي فلسفه ـ

 به ويراستاري جي. اچ. آر. پاركينسن گرايي قرن هفدهم ي نوزايي و عقل دوره ـ

 به ويراستاري استورات براون انديشي ي بريتانيايي و عصر روشن فلسفه ـ

 به ويراستاري كاثلين هيگينز و رابرت سي. سولومون آليسم آلماني عصر ايده ـ

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

 به ويراستاري ريچارد كييِرني اي در قرن بيستم ي قاره فلسفه ـ

 به ويراستاري استورات جي. شنكر ي علم، منطق و رياضيات در قرن بيستم فلسفه ـ

 .به ويراستاري جان وي. كَنفيلد ي معنا، معرفت و ارزش در قرن بيستم فلسفه ـ

 

  هاي اين تاريخ فلسفه ها و كاستي برجستگي 2.1
هاي اين تاريخ فلسفه، شايد بهتر باشد سـخن   ها و كاستي مبحث برجستگيپيش از ورود به 
ي مطلب كوتاهي بياغازيم كه سرويراستاران اين مجموعه در آغاز هـر مجلـد    را با با ترجمه

  اند: جلدي آورده ي ده در معرفي اين دوره
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عصر حاضـر  اي را از فلسفة غرب از آغاز تا  نگارانه بررسي وقايعي راتلج  تاريخ فلسفه
هـاي مهـم فلسـفي     ي جريان دهد و هدف از نگارش آن، اين است كه همه دست مي به
ايـم كـه،    تـر بـه افـرادي پرداختـه     ت مورد بحث قرار گيرد و به همين لحاظ، بيشدقّ به
تر نيـز از قلـم    هاي كوچك آيند. اما چهره شمار مي اعتراف همگان، فيلسوفان بزرگ به به

كـم اطالعـات    جلـدي، دسـت   اريم كه خواننده بتواند در اين تاريخ دهاند و اميدو نيفتاده
از ديگـر    اصلي مربوط به هر فيلسوف مهم گذشته و حال را بيابد. تفكّر فلسفي بريـده 

ايـم تـا فيلسـوفان در بسـتر      دهد، و در اين تاريخ كوشـيده  هاي انساني رخ نمي فعاليت
  . (Parkinson & Shanker, 2003: iix –ix)رند. ويژه علمي روزگارشان قرار گي فرهنگي، و به

  ها برجستگي 1.2.1
شايد در معرفي اين دوره بتوان به چند ويژگي برجسته در آن اشاره كرد كه در ديگر تـاريخ  

  يا اصالً نيست: 2خورد چشم مي تر به هاي موجود در زبان فارسي كم فلسفه
يـك نويسـنده، نگـارش دربـارة همـة      ها تنها  ها كه در آن برخالف ديگر تاريخ فلسفه.1

ي پيشِ رو، تقسيمِ كار كاملي صورت  ها را بر عهده دارد، در تاريخ فلسفه فيلسوفان و فلسفه
دقت از هم جدا شده و نگارش فصل مربـوط بـه هـر     هاي تخصصي به گرفته است و حوزه

نظر تا  فيلسوفي به متخصص برجسته و طراز اول همان فيلسوف سپرده شده است. اين دقت
سـاز، دو متخصـص در دو فصـل جداگانـه      جايي است كه دربارة فيلسوفان بزرگ و دوران

 كه بايد گزارده آيد. اند تا حق مطلب چنان دست به قلم برده

ويژة اين تاريخ فلسفه ايـن اسـت كـه در آن تنهـا بـه زبـان توصـيف و شـرح          نشان. 2
دد، شـاهد آنـيم كـه نويسـنده     جاي فصـول متعـ   هاي فلسفي بسنده نشده و در جاي ديدگاه

چـالش   ها را به هاي رايج در ميان اهل فلسفه و در ديگر تاريخ فلسفه پنداشته بسياري از پيش
كه شايد بتوان گفت  شود تا جايي فرد وارد بحث و تحليل مي گرفته و از موضعي منحصر به
فصـل بـا    ي هـر  ي نويسـنده  نوعي شـاهد رويـارويي زنـده    خواننده در هر فصل خود را به

 ورزي را.  آموزد هم فلسفه گذر هم فلسفه مي يابد و از اين ره فيلسوف مورد بحث مي

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

مندان به فلسـفه و تـاريخ    جويان كارشناسي فلسفه و عالقه تنها براي دانش حاظ نهو به اين ل
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جويان تحصيالت تكميلي و حتـي بـراي اسـتادان حـوزة      انديشه جذابيت دارد، براي دانش
 فلسفه نيز مطالب تازه و خواندني بسياري دارد.

ست كـه در چهـار   شماري در آغاز همراه ا فلسفه با جدول گاه هر مجلد از اين تاريخ. 4
ي: الـف) فلســفه، ب)   دادهـاي مربـوط بـه چهــار حـوزه     سـتون جداگانـه ـــ شــامل روي   

دهد  فناوري، ج) هنر و د) سياست و دين ــ تنظيم شده و به خواننده اين امكان را مي و علم
ي  فرهنگي حاكم بر دوره ــ تا با نگاهي اجمالي به اين جدول، تصويري كلي از فضاي فكري

 در هر مجلد را در ذهن خود ترسيم كند. مورد بحث

اي از واژگان فنّي و تخصصي پركـاربرد   نامه هر مجلد از اين تاريخ فلسفه با اصطالح. 5
كوشـد   رسد. در ايـن بخـش، ويراسـتار هـر مجلـد مـي       ي مورد بحث به پايان مي در حوزه

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

گيرد كه بر  آن فصل در پيشِ روي خواننده قرار ميبا تمام عناوين اصلي و فرعي مطرح در 
) 2) آثـار عمـومي؛   1شناسـي شـامل:    ارزش تحقيقي كار بسيار افـزوده اسـت. ايـن كتـاب    

) متـون فرعـي و   4هـاي انگليسـي آثـار؛ و     ) ترجمـه 3اصلي و دو زبانه؛  هاي زبان  ويراست
 اي است. حاشيه

  ها كاستي 2.2.1
شـمار نيايـد ولـي وقتـي از منظـر       خود كاستي بـه  خودي به آوريم، جا مي چه در اين شايد آن
  شمار رود: نوعي آزارنده باشد و كاستي به ي تاريخ فلسفه بدان بنگريم، به خواننده

تفاوت در زبان نوشتاري فصول متفاوت ايـن تـاريخ فلسـفه كـه گـاه زبـاني كـامالً        . 1
را  هـاي رايـج   فـرض  پـيش ي  توصيفي است و گـاه از همـان آغـاز تحليلـي اسـت و همـه      

 كشد. مي  چالش به

ي ارجاعات و استنادات كه در چنـدي از فصـول، تمـامي ارجاعـات      تفاوت در نحوه.2
متنـي هـم    متني است و در چندي ديگر از فصول، در تمـام فصـل يـك ارجـاع درون     درون

لد ها منتقل شده است(براي نمونه، در ج نوشت ي ارجاعات به پي خورد  و همه چشم نمي به
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ي  كـه همـه   9نوشـت آمـده اسـت جـز فصـل       صورت پي در تمامي فصول ارجاعات به 4
متني است)؛ و گاه تركيبي از اين دو سليقه (براي نمونـه در فصـل پـنجم از     ارجاعات درون

 بينيم. مجلد دوم) را نيز مي

ي  ي بيان مطالب هر فصل كه اين مطلب بر ترجمه تفاوت در نثر انگليسي و در نحوه. 3
آيد(براي نمونه، فصل  تابد و از دست مترجم هم در اين زمينه كاري برنمي رسي هم بازميفا

كـه فصـل مربـوط بـه      مربوط به سياست ارسطو در جلد دوم كه نثري دشوار دارد در حالي
 كه نثري بسيار روان و ساده دارد). 4نيتس در جلد  اليب

اي تـاريخي آغـاز    نده با مقدمهي تنظيم مطالب هر فصل كه گاه نويس تفاوت در نحوه. 4
شـود. و   اي وارد بحث اصلي مي هيچ مقدمه كند، گاه با بحثي مفهومي و دشوار، و گاه بي مي

كند و  ي خود گاه تقسيماتي فرعي اعمال مي ي فصل هم هر نويسنده بسته به سليقه در ادامه
نفـس   را يـك ز تـا پايـان فصـل    بنـدي اصـلي و فرعـي از آغـا     هـيچ عنـوان   گاه نويسنده بي

 برد. مي  پيش به

مشي واحدي تبعيـت نشـده و    هاي پايان هر فصل كه از خط شناسي تفاوت در كتاب. 5
 ماند. اي ديگر گاه سردرگم مي اي منابع و نياوردن پاره ي چرايي آوردن پاره خواننده درباره

فقـط   مخاطب اين تاريخ فلسفه نه«رغم نظر سرويراستاران اين مجموعه كه برآنند  به. 6
ايـم تـا مطمـئن     صان بلكه خوانندگان عمومي نيز هستند و ما به اين منظـور كوشـيده  متخص

، (Parkinson & Shanker, 2003: iix –ix)»فهم نوشته شود اي قابل شيوه تك فصول به شويم تك
در اغلب فصول اين تاريخ فلسفه، دانشي نه عمومي بلكه تخصصي و در سطح دانشـجويان  

ي مورد بحث مفروض است و گاه حتي سطح بحث از اين هم  از حوزه تحصيالت تكميلي
  استفاده است. ي خاص قابل نظران و متخصصان همان حوزه باالتر بوده و فقط براي صاحب

  
 هفدهم ةباوري سد معرفي جلد چهارم: رنسانس و عقل 3.1

  آغازيم: ميي ويراستار اين مجلد  معرفي اين مجلد را نيز با آوردن فرازي از مقدمه
هاي سدة چهارده تا  ساله، از نيمه اي سيصد و پنجاه فلسفة مورد بحث در اين مجلّد، دوره

گيرد. مباحث اصلي شامل  جديد، را دربرمي  هاي آغازين سدة هجده، يعني زايش فلسفة سال
نيتس ــ اسـت.   ويژه دكارت، اسپينوزا و اليب به  گرايي سدة هفدهم ــ فلسفة نوزايي و عقل

تري مورد  ها در فضاي نظري گسترده ها نيست بلكه آن كتاب حاضر منحصر به همين جنبش
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گيرند. تفكّر مدرسي كه فلسـفة نـوزايي بـا آن در تعامـل بـود و نيـز تفكّـر         بررسي قرار مي
گـرا نبودنـد، تفكّرشـان     فيلسوفان سدة هفدهم مانند بيكن، هابز و گاسندي كه گرچه عقـل 

گيرد. مبحث مهم ظهـور علـم    گرايان برانگيخت، در مد نظر قرار مي هايي را در عقل واكنش
هاي شانزده و هفده، و روابط آن با فلسفة ايـن دوره نيـز مـورد توجـه قـرار       جديد در سده

اي تفسـيرهاي اصـيل    اي بر اين دوره و نيز پاره رو مقدمة جامعِ عالمانه گيرد. مجلّد پيشِ  مي
دهـد.   هاي مرتبط قرار مي جويان فلسفه و رشته در اختيار دانشدربارة فيلسوفان اين دوره را 

دادهاي فلسفي، علمي و ديگـر وقـايع فرهنگـي، و     شماري شامل روي چنين، جدول گاه هم
  اي از واژگان فنّي را در خود دارد. نامه اصطالح

هـا و   ي برجستگي تفصيل درباره ، به2- 2- 1و  1- 2- 1هاي  كه در بخش حال، نظر به اين
كوشيم با رعايت اختصار، تنهـا   جا مي گفتيم، در اين  جلدي سخن ي ده هاي اين دوره ستيكا

بـاوري   رنسـانس و عقـل  هاي)  جلـد چهـارم    ها و كاستي هاي (برجستگي به آوردن ويژگي
  بسنده كنيم:ي هفدهم  سده

  هاي كتاب برجستگي 1.3.1
ي  يـن كتـاب توجـه خواننـده    ي ا ترين ويژگي كه در همان آغاز به مطالعـه  شايد برجسته. 1

اي اسـت كـه ويراسـتار ايـن      ي مفصل و بسيار عالمانه كشاند، مقدمه خود مي  بين را به ژرف
كه فقـط يـك مقدمـه باشـد،      مجلد بر اين كتاب نوشته و شايد بهتر باشد بگوييم بيش از آن

ارش نگـ  ي كامل به فصلي است مستقل و در حد معرفي انتقادي كتاب كه با تسلط و احاطه
 دهد.  درآمده و خواننده را در جريان كامل مطالب كتاب قرار مي

گرايي در پيوند با هم مطرح شده و تالش  ي دوران نوزايي و عقل در اين كتاب فلسفه. 2
بر اين بوده تا از منظري نو به موضوع نگريسته شـود. دو فصـل آغـازين بـه فلسـفة دوران      

هـاي مطـرح ميـان متفكـران      ي نوزايي، نزاع ورهنوزايي اختصاص يافته است. در بحث از د
داري از افالطون يا ارسطو، و دوري يا نزديكي آنهـا بـه سـنت     ي نوزايي بر سر جانب دوره

هاي مختلف آن مورد بحث قرار گرفته، بـه   تفصيل مطرح شده، شكاكيت و گونه مسيحي به
ها اشاره شده است و  يستي متون يوناني به زبان التيني توسط اومان ي دوباره نهضت ترجمه

ي نـوزايي   ي فيلسوفان دوره ي اسالمي و مواجهه گاه اشاراتي را به سنت فلسفه بي و حتي گاه
سازي بسيار خـوبي فـراهم آمـده اسـت تـا       با اين سنت شاهد هستيم. با اين دو فصل زمينه

ري آنهـا  گيـ  ي هفدهم را در بستر شكل هاي فيلسوفان بزرگ سده خواننده بسياري از ديدگاه
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دريابد و تفكر فلسفي را در قالب پيوستار واحدي ببيند كه تنها در تداوم گذشته اسـت كـه   
 توان آن را درست فهميد. مي

و در پيوند بـا تفكـر فلسـفي      بحث علم و رياضيات در اين مجلد در فصلي جداگانه. 3
اختيار خواننـده   تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. اين فصل دو امكان را در اين دوره  به

بـرد، و   ي هفدهم پـي مـي   برد علم در سده كه به نقش رياضيات در پيش گذارد؛ يكي اين مي
 گردد. كه به پيوند وثيقي كه ميان علم و فلسفه در اين دوران وجود داشته واقف مي دوم اين

روي  شناسـيم، پـي   هايي كه در زبان فارسـي مـي   از سنّت رايج در ديگر تاريخ فلسفه. 4
شده و براي نخستين بار فرانسيس بيكن و تامس هابز و گاسندي در اين تاريخ فلسـفه در  ن

 گيرند. گرايان مورد بحث قرار مي پيوند با عقل

اي توجه شده كه در زبان  هاي فكري گرايان، به فيلسوفان و سنت در پرداختن به عقل. 5
ه ميان نيامده اسـت؛ بـراي نمونـه در    ها ب اند يا تقريباً نامي از آن تر مطرح شده فارسي، يا كم

شناسي و فلسفة طبيعي دكـارت توجـه خاصـي شـده، در      فصل مربوط به دكارت به روش
ي سياست او در پيونـد بـا هـم مطـرح و      ي اخالق و فلسفه فصل مربوط به اسپينوزا فلسفه

 تصويري كلي از اوضاع سياسي هلند آن روزگار ارائه شـده و از كسـاني ماننـد ولتهويسـن    
(Lambertus van Velthuysen)،  يوهان و پيتر دالكور(Johan and Pieter de la Court)  سخن به

، پـيش از پـرداختن بـه    (occasionalism)گرايـي  ميان آمده است. در فصل مربـوط بـه موقـع   
هاي كسـاني ماننـد لـوئيز     شود و به انديشه ي كاملي از اين جريان ارائه مي مالبرانش، پيشينه

و آرنو خـولينكس   (Geraud de Cordemoy)، ژرو دكوردموي (Louis de La Forge)دالفورژ 
(Arnold Geulincx) هـاي دكـارت و    گرايي در پيوند با انديشـه  شود و مكتب موقع اشاره مي

 گيرد. نيتس مورد بحث قرار مي اليب

  هاي كتاب كاستي 2.3.1
را بر خود دارد، » ي هفدهم وري سدهبا رنسانس و عقل«رسد در كتابي كه عنوان  نظر مي به. 1

كـه   شد. زيـرا چنـان   شناسي اختصاص داده مي بايد فصلي جداگانه به مبحث روش و روش
چـه   ي نـوزايي نيـز آن   ي روش معـروف اسـت و در دوره   ي هفدهم به سـده  دانيم سده مي

در هر فصـلي بـه    است، توجه به روش است. البته  آن دورهمندان  ي اغلب انديشه ويژه نشان
 شد. مي  فصلي جداگانه به آن اختصاص داده اين مبحث پرداخته شده ولي بهتر بود
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جهت نبود اگر در همان آغاز كتاب و پس از فصول مربوط به رنسـانس فصـلي    شايد بي .2
يافت و بسترهاي احياي شكاكيت باستان و مكاتـب   جداگانه هم به شكاكيت اختصاص مي

 گرفت. ورد كاوش قرار ميمĤبي م دوران يوناني

شايد بهتر بود به پاسكال هم البته نه در فصلي جداگانـه بلكـه در ذيـل يكـي از فصـول      . 3
 گرفت. گرايي  مورد بحث قرار مي شد و نسبت او هم با سنت عقل پرداخته مي

نيتس هم مانند دكارت و اسپينوزا در دو فصل جداگانه  مناسبت نبود اگر به اليب شايد بي. 4
ي وي  ي مابعدالطبيعـه  ي منطق و ديگري درباره شد و دو متخصص يكي درباره داخته ميپر

ي متخصص تفاوت سطح را  پرداختند. همين كاستي سبب شده است تا خواننده به بحث مي
  نيتس نسبت به فصول قبلي آشكارا احساس كند. در فصل مربوط به اليب

 

  معرفي مترجم كتاب 4.1
هاي اخير در ايران ترجمه كرده  ترين مترجمان سال اين كتاب را حسن مرتضوي يكي از پركار

ي آثار ماركسيستي پرداخته و از او تاكنون نزديك بـه پنجـاه    است. اين مترجم بيشتر به ترجمه
سـرمايه؛  توان بـه ترجمـه    هاي مرتضوي مي ترين ترجمه ترجمه در دست است. از جمله مهم

 از خود ماركس اشاره كرد. 1844فلسفي - هاي اقتصادي نوشته دستو  اد سياسينقدي بر اقتص
ي  جلدي تـاريخ فلسـفه   ي ده ي چهار جلد از دوره ي اين مترجم، ترجمه ترين كار گسترده تازه

  3راتلج است كه البته مجلد دوم را آقاي علي معظمي به فارسي برگردانده است.
  
رنسانس تاريخ فلسفة راتلج:  4سي جلد نقد، بررسي و ارزيابي ترجمة فار. 2

 هفدهم ةباوري سد و عقل

  نقد و بررسي صوري و شكلي 1.2
ي فارسي اين  ي فارسي نيز بايد از اينجا شروع كنيم كه ناشر اصلي ترجمه در معرفي ترجمه

دو مجلـد را ناشـران    جلدي تاريخ فلسفه راتلج، انتشارات چشمه است ولي يكـي  ي ده دوره
اند كه از جمله همين جلد چهارم است كـه نقـد و برسـي آن موضـوع      كرده ديگري منتشر

. اين 4منتشر كرده است 1392سال  به» نگار انتشارات پويه«ي كنوني است. اين مجلد را  مقاله
منتشـر شـده اسـت. بـر      5صفحه 728ترجمه در قطع رقعي و با جلد سخت (گالينگور) در 
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اي روشن نقش بسته و در پشت جلد  وزا بر زمينهي اسپين روي جلد طراحي مبهمي از چهره
جلـدي تـاريخ فلسـفه     ي ده ي دوره ي معرفي كوتـاهي از سرويراسـتاران دربـاره    هم ترجمه

ترتيـب آمـده اسـت.     خورد و بعد هم، عناوين ده جلد و ويراستاران هر كدام، به چشم مي به
صفحه  ، پشتي راتلج لسفهتاريخ فجلدي  ي ده ي عنوان دوره صفحه كتاب از ابتدا شامل يك

راه نـام   هـم   بـه ي هفـدهم   باوري سده رنسانس و عقلصفحه عنوان جلد چهارم  سفيد، يك
صـفحه اطالعـات    و يـك » حسن مرتضـوي «و نام مترجم » ج. اچ. آر. پاركينسون«ويراستار 

بـا   5ي  ي كتاب و مشخصـات ناشـر اسـت و مـتن اصـلي از صـفحه       نامه مربوط به شناس
  آوريم: ترتيب فهرست مي شود كه در زير مندرجات كتاب را به مي آغاز» فهرست«

 ي جلد چهارم توضيحي درباره ـ

 گفتار ويراستاران اصلي پيش ـ

 ي نويسندگان درباره ـ

 شماري گاه ـ

 مقدمه/ ج. اچ. آر. پاركينسون ـ

 ي رنسانس ايتاليايي/ جيل كراي فلسفه ـ

 ي رنسانس خارج از ايتاليا/ استيوارت براون فلسفه ـ

 رياضيات از رنسانس تا دكارت/ جورج موالندعلم و  ـ

 فرانسيس بيكن و قلمرو دووجهي انسان/ آنتونيو پرز راموس ـ

 روجر شناسي/ استفن گائوك دكارت: روش ـ

 هم ي ذهن/جان كاتينگ دكارت: متافيزيك و فلسفه ـ

 ي هفدهم: گاسندي و هابز/ ت. سورل ماترياليسم سده ـ

 . پاركينسوناسپينوزا: متافيزيك و شناخت/ ج. اچ. آر ـ

 ي اخالقي و سياسي اسپينوزا/ هانس و. بلوم فلسفه ـ

 سازانگاري/ ديزي رادنر سبب ـ

 نيتس: حقيقت، شناخت و متافيزيك/ نيكوالس جولي اليب ـ

 نامه واژه ـ

 نمايه ـ
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  ظاهر كتاب شامل طرح جلد و مطالب پشت جلد و قطع كتاب 1.1.2
كه در معرفـي اوليـه    بهتر است نقد صوري كتاب را از همان طرح روي جلد بياغازيم. چنان

كتاب آورديم، طرح جلد طراحي مبهمي است از اسپينوزا كه نه گوياي عنوان كامل كتـاب،  
گرايان داللت دارد. البتـه بـه    ي عقل است و نه بر همه ي هفدهم باوري سده رنسانس و عقل

پينوزا را براي اين طرح روي جلد مناسب بـدانيم، ايـن طراحـي از    فرض هم كه تصوير اس
ي محوي قرار گرفته كه حتي براي اهل فلسفه هم دقتي الزم  ي اسپينوزا در چنان زمينه چهره

است تا تشخيص دهند كه اين طرح اوليه، تصويري است از اسپينوزا. در اصل انگليسي اين 
با قلـم ريـز و عنـوان اصـلي كتـاب يعنـي       » چهارمتاريخ فلسفه راتلج، جلد «كتاب، عنوان 

رسـد   نظر مـي  چيني شده است كه به تر حروف درشت ي هفدهم باوري سده رنسانس و عقل
شد تـا خواننـده در همـان نگـاه نخسـت،       بايد در چاپ فارسي هم همين قاعده رعايت مي

ي  خ فلسـفه تـاري «كه اين درست برعكس است؛ يعنـي   عنوان اصلي كتاب را ببيند. در حالي
، ريـز  ي هفـدهم  بـاوري سـده   رنسـانس و عقـل  درشت و تيره و عنوان اصلي كتاب » راتلج

چيني شده است. در عطف جلد نيز عنوان به همين صورت آمده با اين تفـاوت كـه    حروف
نيـز بـر آن   » نگار پويه«چيني شده و عنوان ناشر  جداگانه حروف 4جاي جلد چهارم، عدد  به

  6درج شده است.
ي  ي معرفي كوتاهي از سرويراستاران دربـاره  كه آورديم، ترجمه شت جلد هم چناندر پ
جلد و ويراستاران هـر   خورد و بعد هم، عناوين ده چشم مي جلدي تاريخ فلسفه به ي ده دوره

ترتيب آمده است. شايد بهتر بود بعد از معرفي كوتاه كل دوره، مطلبي هم در معرفي  كدام به
اي  زبان متون ترجمه شد. توقع خواننده فارسي از متن اصلي انتخاب مي ِ رو همين مجلد پيش

بر اين است كه عنوان التيني اثر و نام پديدآورنده در پشت جلد درج شده باشد كـه چنـين   
جاي اين ترجمه، عنوان كامل اثر به زبان اصلي نيامده است مگـر در   نيست و تقريباً در هيچ

 The Renaissance and 17th Centuryن مجلـد چهـارم   ي كتـاب كـه فقـط عنـوا     نامه شناس

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

رسد براي كتابي در اين حجم، قطـع وزيـري    كتاب و صحافي آن نيز اشاره كنيم. به نظر مي
تر كند. صحافي كتاب و برش صفحات  خواندن كتاب و تورق آن را آسانتر باشد و  مناسب

   7گذارد. دستي را در اختيار خواننده نمي كتاب نيز اصالً مناسب نيست و كتاب خوش
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  نقد صوري و شكلي مندرجات ترجمه از آغاز تا پايان 2.1.2
جلـدي   ي ده ن دورهي جلد يك تا چهار از اي ي كتاب، درباره نامه اطالعات مربوط به شناس

خورد. همـين   اي كه نام سه ناشر، دو مترجم و چهار كتاب در آن به چشم مي گونه است، به
ي كتاب هست كـه ربطـي بـه     نامه كند كه چرا مطالبي در شناس امر خواننده را سرگردان مي

در  ي جلد چهار را نامه مجلد پيش رويِ او ندارد. بهتر بود يا فقط اطالعات مربوط به شناس
شـده در ايـن    گنجانيدند يا اگر هم الزم بوده كه اطالعات هر چهار جلد چاپ اين بخش مي

آمد، تا خواننده از اين حيث سردرگم  تفكيك مي مجلد بيايد، اطالعات مربوط به هر جلد به
ها را در ذيل چند دستة  جاي بررسي موردي ايرادات صوري آن كوشيم به نشود. در ادامه، مي

  هايي را از كتاب بياوريم: اي هر كدام، نمونهكلي، و بر
جلـدي كـه هـر مجلـد،      شايد با نگاهي به اين اثر ده نبود ويراستار ادبي يا صوري:. 1

ي ويرايش متون را بـر   ويراستاري جداگانه دارد و براي كل دوره هم دو سرويراستار وظيفه
ويراستاري كاربلد است  حضور اند، نخستين كاستي بزرگ به لحاظ صوري، عدم عهده داشته

هـاي   خواني  آوريم، بپيرايد و ناهم كه ترجمه را از آنچه در ادامه بحث و در چندين مورد مي
ي تنظـيم   الخـط، در ضـبط اسـامي اشـخاص و آثـار و در نحـوه       آشكاري را كـه در رسـم  

 خورد، برطرف سازد. چشم مي ها به نوشت پي

در فهرست  ست مندرجات متن اصلي:خواني فهرست مندرجات ترجمه با فهر ناهم. 2
گذاري  ي سرويراستار كتاب، فصول متعدد كتاب با شماره مندرجات متن اصلي، پس از مقدمه

 CHAPTERSگذاري در آغاز هر فصل نيز با عنوان  اند و همين شماره مشخص شده 11تا  1از 

ذف شـده،  گذاري ح ي فارسي اين شماره درج شده است. در فهرست مندرجات ترجمه 1-11
در بـاالي   11الـي   1گانه كتاب بـا شـماره از    پيروي از متن اصلي، فصول يازده در حالي كه به

ي آغازين هر فصل درج شده است. اين كار سبب شده است تا تأكيدي كه در فهرست  صفحه
گانه در مقام متن اصلي كتاب بوده و به خواننده نيز  مندرجات متن اصلي بر روي فصول يازده

متوجه  11تا  1گذاري از  كرده است تا شروع و پايان فصول اصلي كتاب را با شماره ميكمك 
 ي فارسي از ميان برود.  شود، در فهرست مندرجات ترجمه

: مترجم محترم واژگان انگليسي متعددي را مانند استفاده از واژگان بيگانه در ترجمه. 3
modern  .3 و 1، سـس.  2، ب. 39؛ ص. 6، س.2، ب. 37(ص(8 ،renaissance    در عنـوان)

(ص.  technique بار)،  20حدود  35تا  33؛ در صص. 2و  1روي جلد و در عناوين فصول 
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؛ ص. 2، س. 1، ب. 14(ص. idea )، 7، س. 2، ب. 39(ص.   object)،7، س. 2، ب. 10
و  1سس.  1، ب. 48(ص.   materialism)،2، س. 2، ب. 44(ص.  thesis)،3، س. 2، ب. 41
س.  1، ب. 328؛ ص. 34ي يادداشـت شـماره   52(ص.   analysis & synthesis)،6و  5و  2
1،(arithmetica   .ص)8، س. 1، ب. 329 ،( ideal  .ص)15، س. 281 ،( genre  .ص)59 ،

الخط فارسـي   هاي انگليسي را به رسم ) را به فارسي برنگردانده و همان معادل8، س. 2ب. 
  رسد براي اين واژگان برابرهاي فارسي يا عربي كـامالً  نظر مي رآورده است. در حالي كه بهد

 9گويا و رايجي وجود دارد كه بهتر بود از آنها در ترجمه استفاده گردد.

متـرجم محتـرم در ترجمـه هرگـز از     استفادة زياد از صيغة مجهـول در ترجمـه:   . 4
تر مـواردي كـه در    نداشته است و تقريباً در بيشكارگيري صيغة مجهول افعال دست نگه  به

نثر انگليسي فعل به صيغة مجهول بوده، او نيز به همان صيغه به فارسي برگردانده است. در 
رسد استفاده از فعل مجهول در نثر فارسي رايج نيسـت و در متـون ادب    نظر مي حالي كه به

، بند نخست، 59ي نمونه،  در ص. ياب است. برا فارسي، كاربرد افعال در صيغة مجهول كم
بار فعل مجهـول آمـده    4، 104سطر آغازين ص.  6بار، و در  5سطر آغازين صفحه،  8در 

ي  جا آشكارتر در دو بنـدي كـه در پشـت جلـد در معرفـي دوره      است. اين كاستي از همه
 9حدود  زبان آمده، آزارنده است: در اين دو بند كه جلدي براي راهنمايي خواننده فارسي ده

بار فعل  ي مجهول استفاده كرده كه تقريباً در هر سطر، يك بار از صيغه 9سطر است، مترجم 
 كار رفته است. مجهول به

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

نظر  به«دار دست نگه نداشته و حتي گاه تعبير  دادن فعل به فاعل غيرجان ترجمه نيز از نسبت
). در 7، سـطر  2، بنـد  46بـرد(ص.   كار مـي  ي آدمي است براي علم جديد به را كه ويژه...» 

بخشي به چيـزي را داريـم، چنـين     كه در نثر فارسي، مگر در متون ادبي كه قصد جان حالي
ي آغازين پشت جلد را مثال آورد:  توان جمله كاري نامعمول و ناپسند است. براي نمونه، مي

هـا در   از اين دسـت نمونـه  ». پردازد به ترتيب زماني به بررسي ... مي  ي راتلج تاريخ فلسفه«
؛ 2، سـطر  1، بنـد  11؛ ص. 3الـي   1، سطر2، بند 7توان به ص.  ترجمه فراوان است كه مي

 1سطر  47؛ ص. 1، سطر 2، بند 36ص. 

چشـم   در برگردان اعالم به فارسـي چنـد كاسـتي بـه     ايراد در ضبط اسامي خاص:. 6
 آوريم: ها را در بخشي جداگانه مي خورد كه هركدام آن مي
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جـاي ترجمـه    ي فيلسـوفان، در جـاي   ي عنـاوين آثـار شـناخته    مترجم در ترجمه الف)
كند. براي نمونـه، عنـوان    اننده را سردرگم ميگون و متفاوتي را آورده كه خو هاي ناهم ضبط

 103و در ص.  هاي مشركان  بررسي بيهودگي آموزه 20اثر جيان فرانچسكو پيكو را در ص. 
 25ترجمه كرده اسـت. در ص.   ي مسيحي بررسي ستروني آموزش كافران و حقيقت آموزه

كـه   ترجمه كـرده در حـالي   10تكاليف متناقض عليه مكتب ارسطويينام اثري از گاسندي را 
برگردانده است. اثـر   هايي پارادوكسيكال عليه ارسطوئيان تمرينبه  414همين اثر را در ص. 

گـو   گفـت   26اي آشناسـت، در ص.   جـوي فلسـفه   معروف دكارت كه نامش بر هر دانـش 
، در گفتـار در روش  306، در ص.  ي روش گفتارهـايي دربـاره   42، در ص. ي روش درباره
اسـت.   ضبط شدهي روش  گفتاري درباره  336، و در ص. ي روش گفتار درباره 331ص. 

تر فيلسوفان از جمله بيكن، اسپينوزا، هـابز و ديگـران    ي ضبط آثار بيش همين مطلب درباره
  11كند. نيز صدق مي

صورتي نامتعـارف آورده كـه خواننـده را در     مترجم گاه عناوين آثار فيلسوفان را به ب)
  آوريم: ها مي هايي را با ضبط رايج آن اندازد؛ در زير نمونه دشواري ميفهم مطلب به 

  ).11و  8، سس. 2، ب. 108است (ص.  اثولوجياكه همان  تئولوژي ـ
  ).2، س. 2، ب. 261است (ص. احياي كبير كه همان  نوسازي بزرگ  ـ
  ).4، س. 1، ب. 371است (ص.  ها اعتراضات و پاسخكه همان  ايراداتبه پاسخ   ـ
  ).18، س. 1، ب. 421است (ص.   جامع فلسفهكه همان  عه فلسفهمجمو ـ
ي اصـالح فاهمـه  و    اي كوتاهكه همان رساله اي درباب تصحيح عقل و رساله رساله ـ

  ).1، س. 1، ب. 470ي مختصره است (ص.  رساله
  ).12، س. 1، ب. 85افالطون است (ص.  محاوراتوگوهاي افالطون كه همان  گفت ـ
، 2، ب. 642اسـت (ص.   كه همـان گفتـار در مابعدالطبيعـه    متافيزيكي  گفتار درباره ـ

  ).2  س.
، 97الحيل اسـت (ص.   طبيعيات كوچك و مكانيك كه همان قراضة طبيعيات  و علم ـ

  ).9، س. 2ب. 
 ).6، س. 1، ب. 387(ص. است انفعاالت نفس كه همان  عواطف نفساني ـ

شـويم كـه بسـيار     رو مي در ترجمه در مواردي با ضبط نادرست اسامي خاص روبه ج)
  آوريم: ها مي هايي را با ضبط درست آن آزارنده است؛ در زير نمونه
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، سـس.  1، ب. 98وديسـي اسـت (ص.   الكساندر آفروديسي كه همـان اسـكندر آفر   ـ
  ).3  و  2

، 98وزاني است (ص. گئورگ تربيزوند كه همان جورج اهل طرابوزان يا جورج طراب ـ
  ).10، س. 2ب. 

  ).12، س. 341آرنولد كه همان آرنو است (ص.  ـ
  ).5، س. 1، ب. 92است (ص.  فيلبوس كه همان   فيلئبوس ـ
  ).1، س. 1، ب. 421ديوژن الئرتيوس كه همان ديوگنس الئرتيوس است (ص.  ـ
 2، رديـف  16اسـت (ص.   12نبرد آگين كورت كه همان نبرد آجينكورت يا آژنكـور  ـ

  شماري ). دول گاهج
رسد بايد در ضبط اسامي خاص، مليت و زباني را كه آن اسم متعلق بـه آن   نظر مي به د)

اي و بنـا بـه    هـيچ قاعـده   تر موارد، بي مترجم تقريباً در بيشكه  است، اصل بگيريم در حالي
را كـه نـامي انگليسـي و مشـابه       Stuart؛ مـثالً  اسـت   ي خويش اسامي را ضبط كرده سليقه

Stewart  ياSteuart   ضبط  استيوئرتيا  استوارتضبط كرده در حالي كه بايد  استيوارتاست
را كـه فـردي    Antoine Arnauld). مـثال  145ي فصـل دوم كتـاب، ص.    شود (نام نويسـنده 

آورده كه جزء اول اسم بـه فرانسـه و جـزء     آنتوان آرنولدفرانسوي و معاصر دكارت است، 
و  3، سـس.  2، ب. 369باشد (ص.  آنتوان آرنودوم را به انگليسي تلفظ كرده است كه بايد 

شماري مندرج صفحات آغازين  هايي از اين آشفتگي در ضبط اسامي را كه در گاه ). نمونه4
  آوريم: توان يافت، در زير مي ) مي31الي15كتاب ( 

  يي كه بايد نيكال كوزايي باشدنيكالس كوسا ـ
  لورنزو كه بايد لورنتسو باشد ـ
  برادران ليمبورش كه بايد بردران ليمبورخ باشد ـ
  يان هوس كه بايد جان هاس باشد ـ
  باشد  كوزيمو كه بايد كاسيمو ـ
  پومپونازي كه بايد پومپوناتسي باشد ـ
  آمريكو وسپوچي كه بايد آمريگو وسپوتچي باشد ـ
  13اشدكالوين كه بايد كالون ب ـ
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مترجم در درج حروف اختصاري مربوط به اسامي نويسندگان مقاالت كتاب هم بـه   و)
اي حروف اختصاري را با تلفظ فارسي  ي عجيبي عمل كرده است؛ به اين معنا كه پاره شيوه
را ج. اچ.  G. H. R. Parkinsonاي ديگر را با تلفظ التين ضبط كرده است. براي نمونه،  و پاره

صورت فارسي ج. و نه جـي. و دو   را به.G ن آورده كه معلوم نيست چرا حرفآر. پاركينسو
  14حرف ديگر را به تلفظ انگليسي آورده است.

در فهرست مندرجات متن اصلي، دو گونه نمايه آمـده اسـت:    ها: درج ناقص نمايه. 7
هـيچ توضـيحي،    ؛ اما در فهرست مندرجات ترجمه، بي»ي موضوعات نمايه«و » ها نمايه نام«

بينـيم كـه    كنيم، مي در ترجمه نگاه مي» نمايه«آمده است. وقتي به بخش » نمايه«فقط عنوان 
» ي موضوعات نمايه«گيرد و  ــ را دربرمي اشخاص ــ فقط نام» اعالم«يا » ها نام«ي  فقط نمايه

كه مترجم اين را در جـايي از ترجمـه توضـيح داده     آن يا اصطالحات از آن حذف شده، بي
كه الزم بود اين نكته براي خواننده روشن شود كه اين نمايه فقط شامل نام  باشد. نخست آن

تخصصـي در ايـن سـطح،     آمد كه چـرا در كتـابي   كه توضيحي مي آن اشخاص است و دوم
  نمايد، حذف شده است. ي موضوعي كه براي كارهاي پژوهشي بس بايسته مي نمايه
 

  نقد و بررسي محتوايي 2.2
كوشيم مطالب خود را در ذيل چند عنـوان   هاي پيشين، مي در اين بخش نيز به سياق بخش

  بندي كنيم. دسته
در اثري با اين حجم و در اين سطح از تخصص، كه  اي از جانب مترجم: نبود مقدمه.1

ي  جلـدي، توضـيحي دربـاره    ي ده ي كل دوره در متن اصلي آن چند نوشتار مقدماتي درباره
گمان  ي محتواي كتاب وجود دارد،  بي اي تفصيلي و تخصصي درباره مجلد چهارم و مقدمه

خواننده را در جريان كـار خـود    سهم خود در آغاز ترجمه، نُمايد كه مترجم نيز به بايسته مي
گـاه اثـر در ميـان آثـار      ي كتاب، جـاي  قرار دهد. به اين معنا كه اهميت كتاب، علت ترجمه

ي كار خود را در برگرداندن متن به فارسي و نكاتي محتوايي و تخصصي كه  مشابه، و شيوه
   15رساند، بازگو نمايد. در فهم ترجمه به خواننده ياري مي

ي اثري با اين حجم و در ايـن سـطح از مطالـب     در ترجمه ستار محتوايي:نبود ويرا .2
نظـران نوشـته، و ويـرايش ايـن مجلـد را نيـز        تخصصي كه هر فصل آن را يكي از صاحب

كـم ويراسـتاري    ويراستاري متخصص بر عهده داشته است، انتظار زيادي نيست كـه دسـت  
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مه را برعهده داشته باشـد تـا مـتن را    فلسفه و آشنا به اين حوزه، ويرايش محتوايي ترج اهل
اي تعابير و تركيبات نامأنوس و اغلب  زبان اهل فن درآورد و متني در اين سطح را از پاره به

ي  در ترجمـه » عقـول فلكـي  «جاي  به» اي هاي سياره هوش«نادرست براي اهل فلسفه مانند 
planetary intelligences  .در » اصـالت مـوازات  «جـاي   بـه » تشـابه «، بنـد آخـر) و   719(ص

ي  نظريـه «جـاي   بـه » ي انطبـاق حقيقـت   نظريه«) و 3، ب. 706(ص.  parallelismي  ترجمه
 ) پاكيزه سازد.4، بند 708(ص.  correspondence theory of truthي در ترجمه» مطابقت صدق

دقتـي در ترجمـه    هـايي از بـي   ونـه نم اينجـا   در اي اصطالحات: ترجمة نادقيق پاره. 3
 آوريم. مي  را

ديدگاهي متكـي بـر   «تعبير  ’a ‘period eyeي  در ترجمه 3- 4سطرهاي  9در ص.  الف)
كـه نويسـنده از    ي آزادي است از عبارت انگليسي، غافل از اين آمده كه فقط ترجمه » دوران

قراردادن اين اصطالح درون گيومه منظوري دارد، و آن هم روشي تحليلي است كه مورخان 
مـورخ هنـر و   ، )1933- 2008برند. اين اصـطالح را مايكـل بكسـندل (    كار مي هنر آن را به

وضـع  ي پـانزدهم   نقاشي و تجربه در ايتالياي سـده متخصص هنر دوران نوزايي در كتابش 
ي  كرده و كوشيده است تا بر اين اساس شرايط فرهنگي را توصيف كند كه آثار هنري دوره

اي  اند. او بر آن است كه مردمان هر دوره شده مي نوزايي در آن شرايط خلق، ديده و فهميده
هـاي انديشـيدن    هـا و شـيوه   كننـد، داراي تجربـه   كه در چارچوب فرهنگي خاص رشد مي

گـذارد. بـا ايـن     ي ادراك بصري آنها از تصاوير هنري تأثير مـي  مشتركي هستند كه بر نحوه
نمايد البته اگر با پاورقي  تر مي درست» اي نگاه دوره«ي  شود كه ترجمه توضيحات روشن مي

 راه باشد. ي خود اين اصطالح هم توضيحي درباره

جـا نيـز     بينـيم. در ايـن   ، نيـز مـي  1، سـطر  2، بند 10شبيه به مورد قبلي را در ص.  ب)
كـه بـازهم    ترجمـه شـده، غافـل از ايـن    » متـرجم افراطـي  «به  ’radical translator‘اصطالح 

) 1908- 2000( فيلسوف معاصـر امريكــايي، كـوآين   بار خستيناصطالحي است كه آن را ن
خواهد زبـان   توصيف وضعيت مترجمي است كه مي ابـداع كـرد. منظـور او از ايـن تعبيـر،

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

نظـر   جا هم به . دراينهمان زبان اصلي برگرداند توان چيزي را دوباره به معجزه است و نمي
و پـاورقي توضـيحي نيـز بـه      برگردانـد » متـرجم بنيـادي  «رسد بايد اين اصطالح را بـه   مي
 افزود.  متن
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ترجمه شده و در پاورقي نيز » يزوجه تما«به  thisness، اصطالح 3، سطر 34در ص.  ج)
ي  كه اصطالح مزبـور، برگـردانِ انگليسـي واژه    توضيحي در اين باره آمده است مبني بر اين

وسطي است كه دانز اسكوتس آن را وضع كـرده اسـت. نخسـت     در قرون haeccietyالتيني 
ن چيزهـا  تواند بـر تمـايز مفهـومي ميـا     ي مناسبي نيست چون مي ترجمه» تمايز  وجه«كه  آن

ي اسـالمي، بـر    ي قرون وسطي و نيز در فلسـفه  كه اين تعبير در فلسفه داللت كند در حالي
كه گرچه سخن متـرجم محتـرم بـر اسـاس      تشخص بيروني امور عيني داللت دارد. دوم آن

هاي التين مندرج است، درست اسـت، ايـن اصـطالح را دانـز اسـكوتس       چه در فرهنگ آن
در متون فلسفي اسالمي است كه با اندك » هذائيت«الح آشناي وضع نكرده بلكه همان اصط

   16تغييري در تلفظ، وارد زبان فلسفي قرون وسطائيان شده است.
مترجم براي چندي از اصطالحات رايج  اي اصطالحات: ي نامتعارف از پاره ترجمه. 4

خوانندگان گاه  هاي چنان نامأنوسي را آورده كه براي براي اهل فلسفه و علوم انساني، معادل
 آوريم: هايي را مي تر است؛ در زير نمونه از اصل انگليسي ناشناس

به  the non-rational soulو  روح عقالنييا  نفس عقالنيبه  the rational soulي  ترجمه.1
 92و  48در ص. » نفس غيرناطقه«و » نفس ناطقه«ها به  ي آن جاي ترجمه به نفس ناعقالني

جـاي دو روش   بـه » سـنتز «و » آناليز«به دو روش ’analysis’ and ‘synthesis‘ي  ترجمه.2
 52در ص. » تركيب«و » تحليل«

 58و  45در صص. » سنت«يا » كيشي راست«به جاي  ارتدكسبه  orthodoxyي  ترجمه.3
كه چون در بحث از مسـيحيت اسـت، ذهـن خواننـده را از سـنت مسـيحيت كـه منظـور         

 سازد. منحرف مي» آيين ارتدكس«ت به ي متن اصلي اس نويسنده

 theي  و ترجمه» قدم عالم«جاي  به ابديت عالمبه  the eternity of the worldي  ترجمه.4

creation of the world  در سرتاسر دو فصل مربـوط بـه   » حدوث عالم«جاي  به خلق عالمبه
 ).196الي  57نوزايي (صص. 

در » جـواهر مفـارق  «جـاي   بـه  وهرهاي جداگانـه جبه  separate substancesي  ترجمه.5
 73  ص.

در مـوارد  » صورت جوهري«جاي  به شكل جوهريبه  the substantial formي  ترجمه.6
 646و  88متعدد از جمله در صص. 

 91در ص.» شريعت موسي«جاي  به  قانون موساييبه  the Mosaic lawي  ترجمه.7
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جاي  به نجوميبه  astrologicalو » اختربيني«جاي  به شناسي ستارهبه  astrologyترجمة .8
 96در ص. » مبتني بر اختربيني«

دنياي كه اصطالحي خاص بوده و منظور از آن امريكاست، به  the New Worldترجمة .9
 100در ص. » دنيا ينگه«جاي  به نو

 ،  و101، 100، 99در صـص.  » مشـائي «جـاي   بـه  ارسـطويي به  Peripateticترجمة .10
10810317 

يـا  » اصول عقايـد مسـيحي  «جاي  به جزميات مسيحيبه  Christian dogmaي  ترجمه.11
 85و  91، 104، 145در صص. » اعتقادات مسيحي«

 510، 363در ص. » شهود بسيط«جاي  به شهود سادهبه  simple intuitionي  ترجمه .12

 410و  161در ص. » آيين كاتوليك«جاي  به كاتوليسمبه  Catholicismي  ترجمه.13

، »دينـي «جـاي   به مذهبيبه  Religiousو » دين«جاي  به مذهببه  Religionي  ترجمه.14
 90و  66، 61، 43، صص. 15شماري در ص.  در عنوان ستون نخست جدول گاه

» محرِّك نامتحرِّك«جاي  به حركت ي بي دهنده حركتبه  Unmoved Moverي  ترجمه.15
 4، س. 2، ب. 109در ص. 

 109در ص. » خاك«جاي  به زمين(از عناصر اربعه) به  earthترجمه  .16

جـاي   بـه  ها خارج از سپهر آسمانبه  the outermost sphere of the heavensي  ترجمه.17
 110در ص. » فلك اقصي«

 112در ص. » تبدل جوهري«جاي  به استحالهبه  transubstantiationي  ترجمه .18

 508و  507در صص. » سرمديت«جاي  به ابديت در اسپينوزا به ’eternity‘ي  ترجمه .19

ويژه در  ) به39، يادداشت 53(ص. » انفعاالت«جاي  به شهواتبه  passionsي  ترجمه .20
در هـابز   شوروشوقي همين اصطالح به  ) و ترجمه385هاي مربوط به دكارت (ص.  فصل

 445در ص. 

اي از خطـاي   جـا نمونـه   در ايـن  عبارت تخصصي: ي نادرست اي از ترجمه نمونه. 5
آوريم كه بر اثر قصور در فهم تخصصي متن رخ داده است. مترجم در دومـين   مترجم را مي

، عبارت التيني معروف دكارت »ي ذهن دكارت: متافيزيك و فلسفه«فصل مربوط به دكارت، 
 Cogito ergo sumردانـد و تـوجهي بـه    گ برمـي » انديشـم، پـس هسـتم    مي«جا به  را در همه

ي متن از اين عبارت ندارد كه برخالف ديگر مترجمان دكارت،  ي انگليسي نويسنده ترجمه
گرداننـد، آن را   برمي 'I think, therefore I exist'كه عبارت مذكور را به زمان حال ساده يعني 
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شـايد در نگـاه   . ’I am thinking, therefore I exist‘كنـد:   به زمان حال استمراري ترجمه مـي 
توجـه   كوگيتـو پوشيدني بنمايد اما وقتي به نظر كـاتينگم در تفسـير    نخست، اين خطا چشم

آن، كليـد فهـم درسـت ايـن       يابيم كه استفاده از زمان حال استمراري در ترجمة كنيم درمي
  قولي را از خود كاتينگم بياوريم: شدن مطلب، جا دارد نقل براي روشن 18عبارت است.
بايـد    شود كـه   مي  كه ذكرش گذشت، روشن  cogito ergo sumكاوي در عبارت  با ژرف

دكـارت از يقيـنش دربـارة      در بحث  كه cogito/je penseدر ترجمة انگليسي درست واژگان 
، زمـان حـال اسـتمراري    »انديشم مي«جاي زمان حال سادة  شوند، به وجود خويش ظاهر مي

ايسـتا و    سـازد واقعيتـي   مرا از وجودم مطمئن مـي   برد. زيرا آنچه كار را به» انديشم دارم مي«
  واقعيـت   ايـن   انديشـد، بلكـه   مي  كه  هستم  كسي  مبني بر اينكه من  نيست  من  دربارة زمان بي

  هستم و تا ايـن انديشـيدن تـداوم دارد، وجـودم      انديشيدن االن سرگرم   همين  من  كه  است
وجود   ، من هستم  من:«آورد كه  مي  دوم  خود دكارت بعدها در تأملكه  شود. چنان مي  تضمين

و در اصـل هفـتم از    19»انديشم دارم مي  كه  ؟ تا زماني ، اما تا كي است  يقيني  امري  ، اين دارم
  در همـان انديشد،  مي  فرض كنيم آنچه  كه  است  تناقض«گويد:  نيز مي اصولبخش نخست 

  20)77- 76: 1392(كاتينگم، جان، » ، وجود ندارد. دانديش زماني كه دارد مي
تـرين   كه شايد آزارنده  واپسين نكته تخصصي مترجم بر محتواي كتاب: ةاحاط عدم. 6

خـورد، اشـتباهات فـاحش در     چيزي باشد كه از حيث محتوايي در ترجمه بـه چشـم مـي   
ه نشـان از  كـ  21اي اصطالحات تخصصي و نام فيلسوفان و آثار فلسفي اسـت  ي پاره ترجمه
گرايـي   ي نـوزايي و جريـان عقـل    طور عام و بـر دوره  اشراف مترجم بر تاريخ فلسفه به عدم
ي  كننـده  ي فكري مترجم محترم نيز هـيچ مطلبـي كـه توجيـه     طور خاص دارد. در پيشينه به

خصصــي از جانــب ايشــان باشــد، ي اثــري در ايــن ســطح و در ايــن موضــوع ت  ترجمــه
   22خورد. نمي  چشم به

  

  گيري يجه. نت3
كه با اين كار آشنايي ندارد و از  سهل و ممتنع است؛ يعني براي آنمتون علوم انساني   ترجمه

كه دستي در آن دارد كاري  نگرد كاري است بس آسان و گاه مبتذل و براي آن بيرون بدان مي
هـايي   شمار آيد، هنر اسـت و ظرافـت   كه تخصص به فرسا كه بيش از آن ست دشوار و توان ا

تر  ال اگر متن مورد نظر، فلسفي باشد ظرافت كار بيشحشود.  دارد كه در دلِ كار آشكار مي
ي مـتن فلسـفي اولـين و     رسـد در ترجمـه   نظـر مـي   طلبد. به تري مي است و هنرمندي بيش
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ترين شرط بعد از برخـورداري از دانـش زبـاني الزم از زبـان مبـدأ و مقصـد، داشـتن         مهم
آيد. اين تخصص دو ي متن فلسفي است كه قرار است به زبان فارسي در تخصص در حوزه
ي فهم  كه بايد فيلسوف و مكتب فلسفي مورد نظر را بشناسيم و از عهده جنبه دارد: يكي آن

هاي آن فيلسوف را به زبان اصلي خوب بدانيم  واژه كه دانش مطالب فلسفي برآييم؛ و دوم آن
شـيم. افـزون   ها بلد با سازي آن و برابرهاي رايج در ميان اهل فلسفه در ايران را براي فارسي

واژه نيز واقف  نظر ميان اهل فلسفه در برابرهاي فارسي براي هر دانش بر اين بايد به اختالف
  ي انتقال مطلب به مخاطبان متخصص برآييم. باشيم تا از عهده

جلدي راتلج در ميان باشد كه از آغـاز تـا    ي ده ي تاريخ فلسفه حال اگر سخن از ترجمه
تــرين و  نفــر از بــزرگ 10انيــده، و هــر مجلــد را حــدود انجــام فلســفه را در خــود گنج

رسد اين است  ذهن مي اند، نخستين چيزي كه به ترين استادان فلسفه در دنيا نوشته سرشناس
كه چنين كار سترگي را بايد گروهي از مترجمان زبردست كه هم در ترجمه دستي دارنـد و  

م كار صـورت گيـرد. البتـه اگـر     شان تقسي هم در فلسفه بر عهده گيرند و بسته به تخصص
ي  اي كاربلد و سرشناس كـه در ميـان اهـل فلسـفه، در حـوزه      آرماني بينديشيم، بايد چهره

ي متون فلسفي از حسـن شـهرت كـافي برخـوردار اسـت، ويراسـتاري صـوري و         ترجمه
ها، ضـبط درسـت و    واژه سازي دانش دست محتوايي اين مجموعه را برعهده گيرد و در يك

ها متن را هرچه ويراسته و پيراسته نمايد. البته براي  هاي خاص، نام آثار و مكان سمسان ا يك
ترجمه كاري در اين سطح و حجم، ناشر نيز بايد در مشخصات ظاهري مجلدات گوناگون 

ها همـه   خرج دهد. و اين ي واحدي را اعمال نمايد و در كيفيت چاپ دقت الزم را به سليقه
ويژه جلد چهارم راتلـج   جلدي، به ي ده كه بايد در ترجمه اين دورهكه گفتيم آرزوهايي بود 

كه اين نوشـته بـه نقـد آن اختصـاص دارد،       ي هفدهم باوري سده رنسانس و عقلبا عنوان 
داريم بايد بـه آقـاي    خورد. اما اگر جانب انصاف را نگه چشم مي تر به يافت كه كم تحقق مي

مريزاد گفت كه دست به  ترجمه اين دوره، دستدو همكار ايشان در  حسن مرتضوي و يكي
انـد كـه    اي داده زبان گنجينـه  اند و به اهل فلسفه و فرهيختگان فارسي چنين كار سترگي زده

سـهم خـويش،    ي ايـن نقـد بـه    نياز نيست. نگارنـده  هيچ اهل علوم انساني از خواندنش بي
  داند. نهد و قدر مي زحمت ايشان را ارج  مي
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  ها نوشت پي
 

ي  گرايـي قـرن هفـدهم بـا ترجمـه      ي نوزايي و عقـل  است كه همين كتاب با عنوان دورهگفتني  .1
ي  توسط انتشـارات حكمـت و بـا همكـاري موسسـه      1391ي پيشِ رو در سال  ي مقاله نگارنده

  پژوهشي حكمت و فلسفه منتشر شده است.
ي هيئت نويسندگان زير نظر رادا كريشـنان و   نوشته تاريخ فلسفه شرق و غربي دوجلدي  دوره .2

زير نظر سيدحسـين نصـر و     تاريخ فلسفه اسالميزير نظر م. م. شريف و  تاريخ فلسفه در اسالم
  .ها در زبان فارسي است فلسفه اي از اين دست تاريخ اليور ليمن نمونه

مرتضوي كـه شـامل زنـدگي     حال معتبري از آقاي با وجود تالش فراوان براي دسترسي به شرح .3
فكـري ايشـان باشــد، شـوربختانه تـوفيقي حاصــل نيامـد و آنچـه در ايــن مختصـر آورديــم از        

ايم. البته كوشيديم از طريق دوستي مشترك از خود آقاي  وجوي در اينترنت به دست آورده جست
مؤسسه «ي با مرتضوي براي اين امر كمك بگيريم كه ايشان چندان تمايلي به اين كار نداشتند. حت

در پـاييز  » نقد و برسي كتاب سرمايه مـاركس «گفتارهاي ايشان را با عنوان  هم كه درس» پرسش
اي  ان تمـاس گـرفتيم كـه نتيجـه    حـالي از ايشـ   كنـد، بـراي گـرفتن شـرح     جاري برگزار مي سال

 نيامد.  حاصل

واقع؛ چون وقتي به سايت البته گفتني است كه گويا اين دو انتشارات بيشتر در نام متفاوتند تا در  .4
خوريم  نگار برمي شويم در باالي صفحه به عنوان انتشارات چشمه/پويه انتشارات چشمه وارد مي

  كه مؤيد نظر ماست.
ي پـيش از   شـود و تـا صـفحه    ي بعد از جلد آغاز مي بندي كتاب از همان نخستين صفحه صفحه .5

ي  يعني از دومين صفحه 6ي  از صفحهگذاري صفحات كتاب  جلد هم ادامه دارد، هرچند شماره
 شود. مربوط به فهرست كتاب آغاز مي

ي  گفتني است اگـر كسـي روي جلـد يـا مـتن كتـاب را نخوانـده باشـد و كتـاب را در قفسـه           .6
اش قضـاوت كنـد، اوال متوجـه     خانه و از روي عطف جلد ببيند و دربـاره  فروشي يا كتاب كتاب

رنسـانس و  چهارم از تاريخ فلسفه راتلج است با عنوان  نخواهد شد كه كتاب پيشِ رويش، جلد
؛ ثانيا عنوان ناشر نيز چنان مبهم و به صورت تصويري نامفهوم چـاپ  ي هفدهم باوري سده عقل

 نخواهيم شد.» نگار پويه«ي كتاب مراجعه نكنيم متوجه نام ناشر، يعني  نامه شده كه تا به شناس

ي كتـاب بـودم كـه     ، همواره نگران از هـم پاشـيدن شـيرازه   بنده در مدت مطالعه براي نقد كتاب .7
  سرانجام هم همين اتفاق افتاد. 

ي  ي بند (يا پاراگراف) و س. يا سس. نشانه ي صفحه يا صفحات، ب. نشانه ص. يا صص. نشانه .8
 سطر يا سطرهاي.
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نوزايش، تـدبير يـا    ترتيب عبارتند از: جديد، نوزايي يا نهادي براي اين واژگان، به هاي پيش معادل. 9
باوري، تحليـل،   انگاري يا ماده ازاء، ديدگاه يا رأي، الگو، فرضيه، ماده كار، متعلق يا مابه ترفند يا راه

هاي  ي ادبي؛ گفتني است كه آوردن واژه تركيب يا تأليف، ارثماطيقي يا علم حساب، آرماني، گونه
ي  مشـت نمونـه  «تصر آورديم، از بـاب  چه در اين مخ التين در نثر مترجم امري است عادي و آن

  است.» خروار
10. Exercitationes Paradoxicae Adversus Aristoteleos 

هـا را از ايـن دو    كه اين كاستي در دو فصل مربوط به دكارت آشكارتر است، نمونـه  نظر به اين. 11
ديگـر بـه   ي مناظر و مرايا اثر دكـارت را جـايي بـه نورشناسـي و جـايي       آوريم: رساله فصل مي
شناسي و جايي بـه هواشناسـي برگردانـده     را جايي به شهاب  جو ي  كائنات نور و رساله شكست

است. قواعد هدايت ذهن جايي بـه قواعـدي بـراي هـدايت عقـل، جـايي بـه قواعـدي بـراي          
  گيري هوش آمده است. صورت قواعدي براي جهت گيري عقل، و جايي ديگر به جهت

12 Battle of Agincourt 

  فرانسه، آژنكور. نام را اگر به انگليسي تلفظ كنيم بايد اَجينكورت بخوانيم و اگر به اين
بنـد   ها در ترجمه فراوان است و مترجم به ضبط درست اسامي در هيچ زباني پـاي  از اين نمونه .13

فظ هاي ايتاليايي و آلماني را در دو فصل مربوط به نوزايي با تل تر نام نبوده است تا جايي كه بيش
ي اسـامي   شمار آغاز كتـاب يـا بـه نمايـه     انگليسي ضبط كرده است. اين نكته را با نگاهي به گاه

  خوبي دريافت. توان به خاص در پايان كتاب مي
جـاي جـي. از ج.    اشتباه نشـود، بـه   .Jو  .G كه ميان  ممكن است تصور كنيم كه مترجم براي آن .14

كه از حروف  آن بينيم كه مترجم بي مي J. G. Cottingham ناماستفاده كرده است ولي در خصوص 
كـه   W. Blomي نـام   گردانـد و دربـاره   هم برمي اختصاري استفاده كند، اين نام را به جان كاتينگ

  .Wجاي  آمده يا به .Vجاي  داند كه و. به زبان نمي ي فارسي ، خواننده آمده و. بلومصورت  به
ثري فقط مترجم صرف نباشـد، بلكـه خـود نيـز صـاحب      انتظار بر اين است كه مترجم چنين ا .15

نويسـد   مـي   اي كه خـود بـر ترجمـه    ي تخصصي اثر باشد، تا در مقدمه موضع و نظري در حوزه
اي دسـت   ي مـتن مطمـئن سـازد و تـا انـدازه      خواننده را از توانايي و تخصص خود در ترجمـه 
ي ترجمه  صحنه ان ترجمه و پشتي خود از جري خواننده را در خوانش و فهم اثر بگيرد و تجربه

  به خواننده انتقال دهد.
  است.» بودگي اين«يا » انيت«، »هذائيت«نهادي براي اين اصطالح  هاي پيش معادل .16
  ، ) ترجمه كرده است.73، 58درستي  به مشائي (ص.  البته مترجم اين اصطالح را گاهي نيز به .17
  ».جود دارمانديشم پس و دارم مي«نهادي:  ترجمة پيش .18
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19. AT VII 27; CSM II 18 

رو بـه فارسـي برگردانـده و سـال      گفتني است كتاب دكارت اثر كاتينگم را نگارنده مقالة پـيش  .20
 نشر ني منتشر كرده است. 1392

نقد «چندي ديگر را در بخش » نقد صوري و شكلي«چندي از اين موارد را در بخش مربوط به  21
  آورديم.» و بررسي محتوايي

كه مترجم همين مجلد چهـارم   كه آورديم افزون بر اين ي اين نقد، چنان گفتني است كه نگارنده .22
ي دكتـر حسـن فتحـي از انتشـارات      است، ويراستار جلد نخست همين تاريخ فلسفه با ترجمـه 

ي ديگر و البته  باشد و در نوشته ي پژوهشي حكمت و فلسفه نيز مي كاري مؤسسه حكمت با هم
چه در ايـن بنـد    ي آقاي مرتضوي را از جلد نخست نيز  نقد كرده است. و آن ترجمه تري، كوتاه
ي  از ايـن دوره  4و  1هاي ايشـان از دو مجلـد    ي ترجمه آورد، ماحصل بررسي دقيق و نقادانه مي
  جلدي است. ده
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