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درباره کتاب
کتــاب «درآمــدی بــه متافیزیک معاصر» نوشــته «مایــکل ال کــس»  Michael J. Louxو ترجمــه «صالح افروغ و
یاســر پوراســماعیل» از جملــه کتابهایــی اســت کــه انتشــارات «حکمت» در قالــب رقعی و بــا  510صفحه
بهعنوان چاپ اول در سال جاری ( ،)1395ذیل «فلسفه انضمامی» منتشر کرده است .این کتاب ترجمهای
اســت از ویرایش ســوم ( )2006که البته انتشــارات راتلج ( ،)Routledgeنشردهنده اصلی کتاب وعده انتشار
ویرایــش چهــارم ایــن کتــاب را در ســال  2017داده و قرار اســت با دو فصــل افزودنی با عناوین «جــزء و کل» و
«عــدم تعیــن یا ابهام متافیزیکی» منتشــر شــود .گفتنی اســت «ال کــس» ویرایش جدید را با همــکاری «تامس
کریسپ» (( Thomas M. Crispتألیف کرده است.

تذکر دو نکته

ً
در همین ابتدا شایســته اســت به دو نکته اشــاره شــود .اوال چون کتاب مذکور به فلســفه تحلیلی تعلق دارد،
ً
نویســنده به متافیزیکی که مدنظر فالســفه معاصر قارهای اســت نمیپردازد .ثانیا با وجود اینکه انتظار میرود
کتاب مناسب کسانی باشد که مایلاند برای نخستین بار با این حوزه از فلسفه آشنا شوند .اما شاید کسانی
که هیچ آشــنایی با متافیزیک حتی از نوع فلســفه اسالمی ندارند ،مواجهه با این اثر کمی دشوار آید ،بنابراین
مراجعه به کتابهایی که به نحو سادهتر مسائل این حوزه از فلسفه تحلیلی را توضیح دادهاند ،منطقیتر به
نظر میرســد .با این حال از آنرو که این کتاب نخســتین اثری اســت که در حوزه متافیزیک تحلیلی به زبان
فارسی ترجمه شده ،چنانچه خواننده با زبان انگلیسی آشنایی ندارد و قادر نیست به نوشتههای سادهتری
که مســائل این حوزه را پوشــش دادهاند مراجعه کند ،شایســته اســت مطالب هر بخش را چندین بار با دقت
مطالعه نماید.

درباره مترجمان

ً
هرچند از صالح افروغ تا پیش از این کتاب ،صرفا ترجمه چند مقاله که بیشتر مروری است به ثبت رسیده،
ً
اما یاســر پوراســماعیل که اتفاقا از دوســتان دانشورم نیز میباشــد ،افزون بر تألیف و ترجمه مقاالت متعدد در
فلســفه تحلیلی ،بهویژه فلســفه ذهن ،دارای شــماری ترجم ه اســت که کتابهای «فلســفه ادراک حســی» و
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چکیده:
کتاب «درآمدی به متافیزیک
معاصر» نوشته «مایکل الکس»
(ویرایش سوم ،2006 ،انتشارات
راتلج) و ترجمه صالح افروغ و یاسر
پوراسماعیل ،از جمله کتاب هایی
است که انتشارات حکمت ذیل
«فلسفه انضمامی» منتشر کرده
است .کتاب مذکور نخستین اثری
است که در حوزه متافیزیک تحلیلی
به زبان فارسی ترجمه شده است.
نویسنده در نوشتار حاضر ،ترجمه
کتاب را در بوته نقد و بررسی قرار
داده است.
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کتاب.
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«فلســفه آ گاهی» از همین انتشــارات (حکمت) از آن جملهاند .گفتنی

افــروغ پیــش از یاســر پوراســماعیل قید شــده ،امــا پس از آن در ســه جای

است اثر در دست بررسی ،نخستین کتابی است که این مترجم آن را به

مختلف این ترتیب عوض میشــود .هر چند ممکن اســت این اشــکال

صورت مشترک به فارسی برگردانده است.

چندان مهم به نظر نرسد ،اما از زیبایی اثر میکاهد.

اهمیت ترجمه کتاب

 .2کتــاب فاقــد واژهنامــه اســت .زیبنده آن اســت کــه کتابی کــه ترجمه

ترجمــه ایــن کتــاب از دو نظر حائز اهمیت اســت .نخســت آنکه فلســفه

میشود دارای چنین نمایهای باشد ،چه رسد به این کتاب که مترجمان

تحلیلــی را از اتهــام بیتوجهــی به متافیزیک مبرا میســازد .کم نیســتند

اصطالحات آن را برای نخســتینبار به زبان فارسی برمیگردانند .جالب

کســانی در داخــل ایران که بــه دلیل آشــنایی نا کافی با فلســفه تحلیلی،

اســت کــه ایــن نقــص دس ـتکم در کتــاب «فلســفه آ گاهی» تکرار شــده

بــر ایــن گمانانــد کــه ایــن جریــان فلســفی همچنــان تحــت تأثیــر آبایش

است.

بــوده و بــه متافیزیــک روی خوش نشــان نمیدهد ،اما ایــن پنداری بیش
نیست و دستکم میتوان گفت که از اواسط سده گذشته اقبال به این
شــاخه از فلســفه شــدت گرفته به طوریکه امروز شاهد حجم وسیعی از
نوشــتههای مربوط به آن هســتیم .افزودن پنج بخــش مجزا به این کتاب
در ویرایشهــای دوم تــا چهــارم در فاصله ســالهای  1998تــا  2017خود

 .3حروفچینی :متأســفانه در موارد متعددی با مشــکل ضبط نادرســت
واژگان مواجهیــم .بــرای نمونه به موارد زیر توجه کنید که کلمه نادرســت
به جای واژه درست بهکار رفته است:
ص « :14یکدگیر» به جای «یکدیگر»
ص « :22موسم» به جای «موسوم»

گویــای صحــت این مدعا اســت .دوم آنکه با بخش عمدهای از مســائل
ً
فلســفه اســامی قرابــت دارد .قطعــا مســائلی همچــون جوهــر ،ویژگــی،

ص « :26متافیزکی» به جای «متافیزیکی»

ماهیــت زمــان و امتــداد اشــیا در آن ،ضــرورت و امــکان ،علیــت و ...از

ص « :59جلمه» به جای «جمله»

جمله مســائلی هســتند که برای خواننده آشــنا با فلســفه اسالمی غریب

ص ( 75پاورقی) »Analyize« :به جای «»Analyze

توســط دانشپژوهان و فالســفه اسالمی امری دشوار نخواهد بود؛ مضاف

ص « :78پیوند دهند» به جای «پیوند دهنده»
َّ
ّ
«متعلق :به کسر الم»
ص « :162متعلق :به فتح الم» به جای
ِ

نیســت ،بنابراین امکان برقراری ارتباط با این شــاخه از فلســفه تحلیلی
بر اینکه اگر قرار باشد پیوندی بین فلسفه تحلیلی و اسالمی برقرار شود و
گفتگویــی بین این دو صورت پذیرد ،شــاید پرداختن به متافیزیک یکی
از آسانترین راهها است.

«صفات» به جای «صفاتی»
ص :164
ِ
یهــای انضمامی» به جای «همراه با جزئیهای
ص « :166همــراه به جزئ 
انضمامی»

نقد و بررسی
پرداختــن بــه نقــد و بررســی یــک اثر نشــانه ارزش آن اســت .بیشــک اگر
کتــاب بیاهمیت باشــد ،نقد آن هم دلیل موجهــی ندارد .بهعالوه قصد
ً
ناقــدان و البتــه نویســنده ایــن ســطور اوال پیراســتهکردن یــک اثــر مهــم از
مشــکالتی اســت که حتیاالمکان میتــوان از آنهــا در چاپهای بعدی
ً
دوری جســت .ثانیــا توجــه دســتاندرکاران حــوزه نشــر اعــم از مؤلــف،
مترجم ،ناشر ،ویراستار و ...به اهمیت واالی تولید محصول باکیفیت و
ارجنهادن به خواننده است.

ص (169پاورقی)« :این به بدان معنا» به جای «این بدان معنا»
ص « :170دفاعا» به جای «دفاع»
ص « :173صدقاش» به جای «صدقش»
ص « :176همحضور و هم مکان» به جای «همحضور یا هممکان»
ص (198پاورقی)« :نویسندگاه» به جای «نویسندگان»
ص « :209متشکل از از امور» به جای «متشکل از امور»
ص « :224اظهار ی :با فاصله بین حروف «ر» و «ی» به جای «اظهاری»

ایــن کتــاب را از دو بعــد ترجمــه و تولیــد میتــوان ارزیابــی نمود کــه البته
مقصــودم از تولیــد در اینجــا امــوری نظیر عالمتگــذاری ،حروفچینی،
صفحهآرایی ،ویراستاری و  ...بوده که پس از ترجمه بر عهده ناشر است
و با انجام آنها کتاب تولید میشود .ابتدا به بررسی تولید که البته نسبت
به ترجمه کوتاهتر است میپردازم و سپس ترجمه را ارزیابی میکنم.

ص « :279فراهم میکنند» به جای «فراهم میکند»
ص « :398انضامی» به جای «انضمامی»
یشــویم کــه
 .4عالمتگــذاری :بــا نگاهــی گــذرا بــه کتــاب متوجــه م 
عالمتگذار یهــای کتــاب بــدون اشــکال نیســت .مــا در اینجــا تنها به
برخی از آنها اشاره میکنیم.

تولید
 .1بــا نگاهــی به جلد کتاب و صفحات اولیــه ،با یک ناهمخوانی در ذکر
اســامی مترجمان مواجه میشــویم .هرچند روی جلــد کتاب نام صالح

60

 صفحه  :61پس از کلمه مشــترکاند عالمت (؟) قید شــده اســت ،درحالی که جمله خبری است ،نه پرسشی.

162

سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

نقدوبرریسکتاب

انتشاری نهچندان خوشخوان از کتابی «خوشخوان»

 -صفحــه  :64عالمــت گیومــه («) قبــل از کلمــه «حکمت» نابجــا بهکار

 -صفحه 54

رفته است.

به جای عبارت «همه آنها به نوع رنگ تعلق دارند و در رابطههایی مانند

 صفحه  :175در سه جا پس از واژه «اما» ویرگول نیامده ،اما در یکجاذکر شده است.

یشــوند» بهتر اســت عبارت «همه آنها
روشــنتر بودن و تیرهتر بودن وارد م 
بــه نوع رنگ تعلق دارند و دارای نســبتهایی نظیر روش ـنتر و تیرهتربودن
میشوند» جایگزین شود.

 ص  :176بند دوم خط دوم پس از عبارت «این دو پاســخ جدید» الزماست ویرگول ذکر شود.

صفحه 54به جای عبارت «...خودشــان میتوانند از جهت مصداقبخشبودن به

 -ص  :205پــس از عبــارت «بهواســطه نمونــه دار کردن نــوع مربوطه» باید

کلیهای دیگر با هم تطابق داشته باشند» میتوان از عبارت «این امکان

ویرگول گذاشته شود.

وجود دارد که خودشــان در مصداقبخشــی به دیگر کلیات با هم تطابق

 .5ویراســتاری :شــوربختانه بایــد گفت که یکــی از ضعفهای عمده این
ً
کتــاب فقــدان ویراســتاری ادبــی اســت .بدیــن معنی کــه خواننــده کامال

داشته باشند» استفاده کرد.

-صفحه 55

متوجه میشــود که نه با یک متن فارســی ســره ،بلکه ترجمــهای کمابیش

عبــارت «بــهایــنترتیب ،ایــن بینــش آغازین کــه جزئیهای متعــارف از
ً
آنرو تطابق وصفی دارند که مشترکا یک کلی را مصداق میبخشند ،به
ً
یک تصویر کامال پیچیده میانجامد» و نســبت به جمله کتاب «به این
ً
ترتیــب این بینش اولیه که جزئیهای متعارف بهواســطه اینکه مشــترکا

ویراستار است که تالش کند حتیاالمکان متنی را روانه بازار کند که فارغ

کلــیای را مصــداق میبخشــند تطابق در صفــات دارند ،بــه تصویری با

از دانشافزایی ،دستکم به زبان و ادبیات فارسی آسیب نزند .این مشکل

پیچیدگی قابل مالحظهای منتهی میشود» رساتر است.

در برخی صفحات چنان آشــکار است که از زیبایی متن کاسته و گاهی
ً
خواننــده فارســیزبان را با مشــکل مواجه میکند .کامال آشــکار اســت که

 عبــارت «جمالت موضــوع ـ محمولی» بهوفور در کتاب یافت میشــودً
یتــوان به جــای آن از عبارت ســاده
(مثــا نــگاه کنیــد به صفحــه  .)60م 

کتاب بدون ویراستاری منتشر شده است ،اما معلوم نیست که چرا ناشر

«جمالت حملی یا حملیه» استفاده کرد.

تحتاللفظی روبرو است .روشن است که ترجمه مهارتی است که عالوه
ً
بر تســلط به زبان مبدأ ،نیازمند دانشــی نسبتا معقول در زبان مقصد است
ّ
و صــرف تکلــم به این زبــان کفایت نمیکند .بنابراین ایــن وظیفه بر دوش

در انجام این کار قصور ورزیده و تالش نکرده پیش از انتشار کتاب آن را به
فردی حتی غیرحرفهای بسپارد .ب ه هر حال فارغ از چرایی انگیزههای ناشر
در غفلت مذکور ،توجه خواننده را به برخی از آنها جلب میکنیم.

 -صفحات  13و 14

صفحه 60واژه «دایرگی» غریب اســت .معلوم نیســت چرا از معادل ســاده «گردی»
استفاده نشده است؟ یا در همین صفحه جمله «این سکه ّ
مدو ر است»
به کار رفته که پسندیده بود جمله «این سکه گرد است» جایگزین شود.

در پنــج خط پیوســته ،ســه بــار از عبارت «اختالف داشــتهاند» اســتفاده
شده است:
«متافزیکدانها درباره ســاختار مقولی واقعیت اختالف داشتهاند .آنها
درباره مقوالتی که متافیزیکدان باید بهرســمیت بشناســداختالف نظر
داشتهاند ...درباره خصوصیات ...اختالف داشتهاند.

-صفحه 64

ً
«کلیای که مرجع واژه محمولی است دقیقا همان کلیای است که باید

بهواسطه مرجع واژه موضوعی مصداق یابد ،اگر بناست آن مرجع چیزی
باشــد که آن مورد از تطابق صفتی مشخصشــده توســط واژه محمولی را
نمونهدار کند».

 -صفحه 64

ایــن قطعــه مصــداق یکی از جمالتی اســت کــه به شــیوه تحتاللفظی

در سه خط متوالی سه بار عبارت «به نظر میرسد» بهکار رفته است:
«ما شــهودا درمییابیم که به نظر میرســد واژههای ســازنده ...با یکدیگر
مرتبــط هســتند :بــه نظــر میرســد واژه منفــرد انتزاعــی ابزاری اســت برای
نشان کردن یک ویژگی یا نوع معین و به نظر میرسد »...

ترجمه و بدون ویراستاری چاپ شده است ،حال خواننده چیزی از آن
میفهمد یا نه اهللاعلم .اکنون به متن اصلی بنگرید:
The universal that is the referent of a predicate term is precisely
the universal that must be exemplified by the referent of a subject

 -عبــارت «تطابــق صفتــی» ترجمــه « »attribute agreementبــوده و در

term if that referent is to be something that instances the case of

صفحات زیادی از کتاب تکرار شده است .به نظر میرسد میتوان بهجای

attribute agreement marked by that predicate term.

آن از «تطابق وصفی» استفاده کرد که به ذهن خواننده مأنوستر است.
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ً
تطابــق وصفــی را نمونــهدار میکنــد ،کلــی محمولی توســط مدلول موضــوع مصــداق مییابد .مثــا در جمله
«سقراط شجاع است» کلی شجاعت که محمول حاکی از آن است توسط سقراط مصداق مییابد .در این
صورت جمله زیر را میتوان پیشنهاد داد:
«اگــر مدلــول موضــوع مصداقبخش آن تطابق وصفی اســت که محمــول از آن حکایت میکنــد ،کلیای که
ً
مرجع محمول است دقیقا همانی است که باید توسط مرجع موضوع مصداق یابد».

 صفحه 64مترجمــان «واژههــای منفــرد انتزاعــی» را معــادل « »abstract singular termsدانســتهاند .بهتــر بــود بــه جــای
ً
«منفرد» از «مفرد» سود میجستند .اساسا کلمه به مفرد و مرکب تقسیم میشود ،نه منفرد و مرکب .همچنین
واژههایی چون «انســانیت»« ،حکمت»« ،شــجاعت» و ...در تقســیمبندی اســامی به ذات و معنا ،اسم معنا
قلمداد میشوند .بنابراین میتوانیم از معادل «معنا» استفاده کنیم تا «انتزاعی» .بدین ترتیب معنای عبارت
فوق چنین میشود« :اسم معنای مفرد».
ً
 معمــوال هنگامــی کــه برای نخســتین بار با اصطالح جدیدی روبرو میشــویم ،الزم اســت در همان صفحهً
معــادل اصلــی آن ذکــر شــود ،اما تخطــی از این قاعده در قســمتهایی از کتــاب نمایان اســت .مثال عبارت

کتاب «درآمدی به متافیزیک
معاصر» نوشته «مایکل
الکس» Michael J. Loux
و ترجمه «صالح افروغ
و یاسر پوراسماعیل» از
جمله کتابهایی است
که انتشارات «حکمت» در
قالب رقعی و با  510صفحه
بهعنوان چاپ اول در سال
جاری ( ،)1395ذیل «فلسفه
انضمامی» منتشر کرده است.

یشــود ،در حالی که نخســتین بار در صفحه  13و سپس
«وجود بما هو موجود» ابتدا در صفحه  24پانویس م 
در صفحه  21ذکری از آن به میان میآید و بهتر بود در همان صفحه پانویس شــود .شــاید ادعا کنند که چون
صفحــه  13مربــوط به «پیشــگفتار» اســت و ص  21مربوط بــه بخش «نگاه کلی» ،الزم بــود در متن اصلی این
کار صــورت میگرفــت .فــارغ از درســتی یا نادرســتی این ســخن ،هرچند میتــوان توجیه را در بــاره صفحه 13
پذیرفت ،اما درباره صفحه 21چنین توجیهی نادرســت اســت؛ زیرا در فصلهای دیگری از کتاب ارجاع در
بخــش «نــگاه کلی» صورت گرفته اســت .بــرای نمونه بنگرید به ابتدای فصلهــای  2و  .3بهطور کلی گاهی
ارجاع اصطالحات از همان ابتدا در بخش نگاه کلی انجام شده و گاهی در بخشهای اصلی.
 «داللت ضمنی» در صفحه  63پانویس شده است ،در حالی که پیش از این در صفحه  61این اصطالحبدون پانویس به کار رفته است.
 در برخی جاها پانویس صورت نگرفته اســت .برای مثال در صفحه  53باید معادل واژه «انواع» در عبارت«...انواع مصداقبخش آنها هستند» پانویس شود.

 -صفحه 68

ً
اصطالحات «صدقکردن بر» و «برآوردهشدن بهواسطه» قبال در صفحه  61پانویس شده بود .هر چند در اینپانویس جدید اشکال دیگری رخ داده و آن عبارت است از حذف حرف « »gدر «.»being

صفحه 75-پانویس شماره  1از مترجمان است ،اما به این مسئله اشاره نشده است.

ترجمه
پیش از بررســی ترجمه باید یادآور شــویم که در مقایســه با برخی از متون مقدماتی ،نثر ال کس در بخشهایی
دارای پیچیدگی است .این نقیصه گاه به تبیین ناکافی و البته ابهامگونه ال کس از مسئله بازمیگردد( ،برای
نمونــه رجــوع کنیــد بــه فصــل  :7ماهیت زمان) بهطــوری که فرد بــرای فهم موضــوع ،نیازمند مراجعــه به متن
یــا متــون مقدماتــی دیگــر اســت و گاه مربوط بــه فقدان سالســت و روانی کتاب .بــه این نکات دشــواری فهم
موضوعــی فلســفی بهویــژه متافیزیک را بیفزایید تا به دشــواری ترجمــه اذعان کنیم .از اینرو نباید پنداشــت
که ب ه صرف مقدماتیبودن کتاب ،برگردان آن به زبان فارســی کاری آســان و ساده بوده است ،بنابراین از این
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منظر باید تالش مترجمان را قدر نهاد.
با اینهمه اثر مصون از نقد نیســت .بهویژه وقتی مشــاهده میکنیم که ترجمه از همان صفحات آغازین دچار
مشکالت عدیدهای است که گاه به انتقال معنای مؤلف ضربه زده است .مشکالت گاه چنان آشکار است که
خواننده نیاز ندارد برای تشخیص درستی یا نادرستی ترجمه ،دست به مقابله با متن اصلی بزند .از این گذشته
ً
ترجمه در بخشهای عمدهای از کتاب روان نیســت .البته همانطور که قبال بیان شــد ،بخشی از این ضعف
ً
مربــوط بــه ویراســتار اســت ،اما قطعا مترجم یا مترجمان نقشــی پررنگ در آمادهشــدن متنی بــا معیارهای زبان
فارسی دارند؛ بهگونهای که به عقیده نگارنده کار اصلی ویراستاری متون تخصصی بر عهده مترجم است.
ً
نکته دیگری که الزم اســت پیش از ورود به جزئیات ترجمه بدان اشــاره شــود این اســت که ظاهرا هر چه قدر
به بخشهای انتهایی کتاب نزدیکتر میشویم ،ترجمه بهتر میشود که این مسئله در نوع خود جالب توجه
اســت و شــاید بتوان دلیل آن را این دانســت که مترجمان با نثر ال کس مأنوستر شدهاند .البته این به معنای
ً
حذف همه مشکالت نیست که قطعا ارزیابی متن نیازمند مقابله کامل آن است.
با توجه به نکات یادشــده ،مواردی از مشــکالت ترجمه را که تنها ناظر به فصل نخســت کتاب اســت در زیر
میبینید:

 صفحه 13از عبارت «موجود بما هو موجود» در ترجمه « »being qua beingکه معادل بهتری است نسبت به «وجود بما
هو وجود» میگذریم و به عبارت دیگری در این صفحه توجه میکنیم:
متن اصلی:
[Metaphysician] have disagreed about the characteristics associated with those categories and
about the relations of priority that tie the various categories together.
ترجمه:
«متافیزیکدان  ...درباره خصوصیات مربوط به این مقوالت و درباره روابط تقدم که مقوالت گوناگون
را به یکدیگر پیوند میدهند اختالف داشتهاند».
ارزیابی :در جمله فوق عبارت «روابط تقدم» چه معنایی میتواند داشــته باشــد؟ تقدم نســبت به چه چیز؟
روابط تقدم از چه ســنخ روابطی هســتند که پیونددهنده مقوالت اســت؟ بیشــک نخســتین معنایی که از
« »priorityهم به ذهن میرسد و هم در کتابهای لغت ذکرشده ،همان معنای «تقدم» است ،اما نخستین

پیش از بررسی ترجمه باید
یادآور شویم که در مقایسه
با برخی از متون مقدماتی،
نثر الکس در بخشهایی
دارای پیچیدگی است .این
نقیصه گاه به تبیین ناکافی
و البته ابهامگونه الکس از
مسئله بازمیگردد( ،برای
نمونه رجوع کنید به فصل
 :7ماهیت زمان) بهطوری
که فرد برای فهم موضوع،
ن یا
نیازمند مراجعه به مت 
متون مقدماتی دیگر است

برابر گزینه همواره بهترین نیست .اکثر فرهنگ لغتها افزون بر «تقدم» معنای «ضروری» و «اضطراری» را نیز
ً
به عنوان معادل این واژه ذکر کردهاند .حال با گنجاندن یکی از دو معنای اخیر ،جمله کامال فهمپذیر است.

صفحه 14«ایــن اختالفــات به مباحثاتی انجامیدهاند که در خود هســته پروژه فلســفی قرار دارنــد؛ این مباحثات کانون
توجه این کتاباند».
ارزیابی :در این بافت ،واژه مباحث برابر گزینه بهتری است برای «»debates

 صفحه 14متن اصلی:
«…»Again, the question is whether
ترجمه:
«باز هم پرسش این است که آیا »...
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ارزیابــی :واژه « »Againهرچنــد بــه معنــای «بــاز هــم» نیــز میتوانــد به کار

-صفحه 53

رود ،امــا از آنجایــی کــه در اینجــا مســئله مذکور بــرای نخســتین بار طرح

متن اصلی:

میشــود ،ترجمــه به «بــاز هم» نابجا اســت .بنابراین میتــوان از کلمه «به

possessing them, things

1

Whereas objects exemplify properties by

عالوه» استفاده کرد.

exemplify kinds by belonging to them.

-صفحه 23

ترجمه:

« …»Nonetheless, the subsequent use of the title Metaphysics

«در حالی که اشیاء بهواسطه دارا بودن یک ویژگی است که آن را
مصداق میبخشند .همین چیزها از این جهت که به ویژگیها

ترجمه:

تعلق دارند ،انواع مصداقبخش آنها هستند».

«استفاده دانشمندان بعدی از نام متافیزیک »...
ً
ارزیابــی :اوال در متــن اصلــی معادلی برای واژه «دانشــمندان» ذکر نشــده
ً
است .ثانیا بهکاربردن واژه «دانشمندان» در اینجا نادرست است .حتی
اگــر مترجمــان میپندارند که الزم اســت کلمــهای به متــن اضافه کنند،
بهتر بود معادل فالسفه یا متفکران را برمیگزیدند.

ارزیابــی :متــن فــوق در پــی آن اســت کــه نشــان دهــد ،مصداق بخشــی
ویژگیهــا و انــواع توســط اشــیا بــا یکدیگر متفاوت اســت؛ یکــی از طریق
واجدبودن و دیگری به شــیوه تعلق .بدین معنی که اشــیاء با واجدشدن
ق میبخشــند ،پس معنا ندارد که
ویژگیهــا و تعلــق به انواع آنها را مصدا 
اشــیاء هم واجد ویژگی باشــند و هم متعلق به آن .از سوی دیگر حتی اگر

-صفحه 53

بــر فــرض محال ،اشــیا بــه ویژگیها متعلق باشــند ،چگونه بــا این تعلق،

یکــی از صفحاتــی که از آن میتوان بهعنــوان ضعیفترین بخش ترجمه

انــواع کــه خــود از ســنخ کلی هســتند ،مصــداق بخش اشــیا میشــوند؟
ً
یشــود کــه مترجمان بهجــای ارجاع
ظاهــرا همه مشــکل از آنجا ناشــی م 

نام برد این صفحه است .برای تأیید این ادعا به موارد زیر توجه نمایید:

دومین ضمیر « »themبه « ،»kindsآن را به « »propertiesبرگرداندهاند.

متن اصلی:
But colors, virtues, and shapes are all monadic. Each is exhibited
by objects taken individually.

 صفحه 53متن اصلی:
… kinds constitute the particulars that exemplify them as what

ترجمه:

…they are

«اما رنگها ،ویژگیها و شــکلها همگی تکموضعی هســتند.
هر یک با اشیاء به صورت انفرادی به نمایش درمیآیند».

ترجمه:
...انــواع جزئیهایــی را میســازند کــه آنهــا را بهعنــوان آنچــه آنها

ً
ارزیابــی :اوال «ویژگیها» ترجمه نادرســتی از « »virtuesاســت ،بلکه باید
بــه «فضائــل» برگردانده شــود( .جالب اســت که مترجمــان در صفحات
پیشــین ،ترجمــه درســتی از آن ارائه کردهانــد ،اما در اینجــا مرتکب خطا

هستند مصداق میبخشند . ...
ً
ارزیابــی :واقعــا درک ایــن قطعه بــا ترجمه فوق آســان نیســت .از آنجایی

میشــوند) در ثانــی رنــگ و شــکل خــود در زمــره ویژگی هســتند ،پس اگر

کــه مرجــع ضمیــر «آنهــا» در ایــن عبــارت یکی نیســت ،پســندیده بود که

مترجمــان دقــت میکردنــد متوجه میشــدند کــه نباید بیــن دو مصداق

مترجمــان بهجای ضمیر ،مرجــع را جایگزین میکردند .بنابراین میتوان

ویژگی ،عنوان ویژگی بهکار رود.

این عبارت را برای ترجمه پیشنهاد داد:

ً
ثانیــا عــاوه بــر اینکــه جملــه دوم نامفهــوم اســت .مترجمــان «انفــرادی»

یهــا را تقوم میبخشــند و جزئیها ،انــواع رابهعنوان ماهیت
«انــواع ،جزئ 

را وصــف ویژگیهــا دانســتهاند ،درحالــی کــه وصــف اشــیاء اســت.

خود مصداق میبخشند».

جملــه مذکــور در مقــام بیــان این نکته اســت کــه ویژگیهــای مذکور که

-صفحه 53

تکموضعی هســتند ،توســط اشــیاء متفــرد متمثل میشــوند .پــس بهتر

یکــی از شــگفتیهای این صفحه آن اســت که عبارتی کــه معادل آن در

است چنین ترجمه شود:

متن اصلی نیست ،در ترجمه گنجانده شده است.
ً
«...اما ویژگیها صرفا وصف یا مشخصه جزئیهایی هستند که از پیش

«هر یک توسط اشیاء متشخص آشکار میشوند»

به این صورت مشــخص شــدهاند را به صورت پیشینی مقید یا توصیف
 .1توجه اولیه به این اشکال را مدیون دکتر امیر احسان کرباسیزاده هستم.
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ً
کامال معلوم است که اضافهشدن بخش موردنظر به جمله؛ یعنی بخشی
ً
که زیر آن خط کشیده شده ،عبارت را کامال نامفهوم کرده است.

 -صفحه 56

انتشاری نهچندان خوشخوان از کتابی «خوشخوان»

بازنویســی و بــاز تعبیــر کــرد کــه همچــون جملــه «ســقراط مصداقبخش
ً
شــجاعت اســت» در آنهــا ارجــاع بهکلــی کامال نمایــان اســت ،نمیتوان
ً
گفت که کار محمول صرفا شناساندن موضوع است .با این توضیحات
به ترجمه پیشنهادی زیر بنگرید:
عگــرا ،اینکــه جمــات ( )1تــا ( )8ظرفیــت آن را دارند
«مطابــق بــا نظــر واق 

متن اصلی:
what (1) says is a matter of the terms that enter into its composition
and the order in which they are placed.
ترجمه:
«محتــوای ( 2)1وابســته به واژههایی اســت کــه در ترکیب آن وارد
میشوند و ترتیبی که در آن قرار میگیرند».

کــه بــه جمال تــی باز تعبیر شــوند که ارجــاع بهکلی در آنها واضح و آشــکار
ً
است ،گویای آن است که استفاده از محمول در جمالت صادق ،صرفا
تشخیص موضوع نیست».

 صفحه 63متن اصلی:
General terms play the predicate role; and, on any theory, general
terms mark cases of attribute agreement.

ارزیابــی :مترجمان در جاهــای متعددی و از جمله اینجا عبارت «enter
 »intoرا بــه وارد یــا داخلشــدن برگرداندهاند ،در حالی کــه به معنی «جزو
 ...آمدن» یا «در زمره  ...آمدن» نیز آمده است .به عالوه «»composition

ترجمه:
«واژ ههــای عــام نقــش محمــول را بــازی میکننــد؛ و بــر طبــق هــر

افزون بر «ترکیب» به معنی «اجزاء یا عناصر ســازنده» هم اســت .با توجه

یــک از ایــن نظری ههــا ،واژههــای عام مــواردی از تطابــق صفتی را

به این نکات این ترجمه را پیشنهاد میدهیم:

مشخص میکند».

«جملــه ( )1عبــارت اســت از واژههایــی کــه در زمــره اجــزای ســازنده آن
محسوب میشوند و ترتیب قرارگرفتن آنها».

ارزیابی :از ترجمه ناصحیح « »on any theoryکه بگذریم ،واژه « »markبه
معنی «مشــخصکردن» آمده اســت که با متن همخوان نیست .بنابراین

 -صفحه 62

باید معادل دیگری را برای آن برگزید .در فرهنگ لغت معادلهایی نظیر

متن اصلی:

«حاکــی از  ...بــودن» یا «نشــانگر  ...بودن» هم در معنای لغت ذکر شــده

According to the realist, the fact that the use of a predicate term

اســت کــه میتوان ترجمه صحیحــی از متن ارائه داد .ترجمــه زیر یکی از

involves more than the mere identification of the items it is true

آنها است:

of is shown by the fact that subject-predicate sentences like our
(1)–(8) admit of paraphrases in which the reference to a universal
is made explicit.

«واژههــای عــام نقش محمول را بــازی میکنند و طبق هــر نظریهای ،این
واژهها حاکی از تطابق وصفی هستند».
نتــر دو بــاره تکــرار شــده اســت .در آنجا
اشــکال فــوق در چنــد ســطر پایی 

ترجمه:
«طبــق نظــر واقعگرایــان ،ایــن واقعیــت کــه اســتعمال یــک واژه
محمولــی ،معنایــی بیــش از شناســاندن صرف مشــخصکردن
امــوری کــه در آن صادقانــد دارد ،بــا ایــن واقعیــت نشــان داده

میخوانیــم...« :طبــق تبیین واقعگرایــان ،واژه عامی که مــوردی از تطابق
صفتــی را نشــان میدهــد  »...کــه پســندیده اســت چنیــن ترجمه شــود:
«طبق نظر واقعگرا ،واژه عامی که نشانگر تطابق وصفی است .»...

میشــود کــه جمالت موضــوع ـ محمولــی مانند جمــات ( )1تا

 -صفحه 66

( )8پذیــرای تعبیرهایی میشــوند که در آنهــا ارجاع به یک کلی

متن اصلی:

صراحت یافته است».

In each case, we have an abstract singular term, and the sentence

ً
ارزیابــی :متــن بــاال از شــاهکارهای ترجمــه اســت؛ بــ ه طور یکــه واقعــا
نمیتــوان دریافــت نویســنده در پی بیان چه مطلبی اســت ،امــا وقتی به
متــن اصلی رجوع میکنیم درمییابیم که مؤلف میخواهد توضیح دهد

in question manages to say what it does only because the relevant
abstract term is functioning in the way the intuitive account tells
us it functions, only because it is playing the referential role of
naming a universal.

کــه چــون میتــوان جمالتــی مثل «ســقراط شــجاع اســت» را به شــیوهای
ترجمه:

 .2مقصود جمله «سقراط شجاع است» میباشد.
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انتشاری نهچندان خوشخوان از کتابی «خوشخوان»

«در هــر یــک از ایــن موارد ما یک واژه منفــرد انتزاعی داریم و چون در همه موارد ایــن واژه منفرد انتزاعی
ً
دقیقا به همان صورتی که این تبیینی شــهودی به ما میگوید عمل میکند ـ یعنی نقش ارجاعی دارد
و نامی برای یک کلی است ـ جملههای مورد نظر میتوانند آنچه را بگویند».
ارزیابــی :اینجــا هــم از ترجمــه ناصحیــح تکه پایانی متــن اصلــی «… »it is playingگذر میکنیم و به مشــکل
اصلی میپردازیم .با خواندن قطعه فوق ،بخشی که زیر آن خط کشیده شده است ،برای خواننده این سؤال
پیــش میآیــد کــه جملههای مورد نظر توان بازگویی چــه چیزی را دارند؟ به بیان دیگــر واژه «آنچه» به چه چیز
ً
بازمیگــردد؟ کامــا میتــوان حدس زد که ترجمه درســتی از ایــن بخش صورت نگرفته اســت .بنابراین وقتی
با متن اصلی مقابله میکنیم ،درمییابیم که مقصود آن اســت که اگر جمله میتواند چنین منطوقی داشــته
ً
باشــد ،بدان دلیل اســت که اسم معنا دارای مدلول کلی است .مثال جمله «شجاعت یک فضیلت اخالقی
اســت» را در نظــر بگیریــد .طبــق دیــدگاه واقعگرا ،اگر ایــن جمله میتواند این منطوق را داشــته باشــد ،از آنرو
است که اسم معنای «شجاعت» نامی برای یک کلی است.

نکته دیگری که الزم است
پیش از ورود به جزئیات
ترجمه بدان اشاره شود این
ً
ظاهرا هر چه قدر
است که
به بخشهای انتهایی کتاب
نزدیکتر میشویم ،ترجمه
بهتر میشود که این مسئله
در نوع خود جالب توجه است
و شاید بتوان دلیل آن را این
دانست که مترجمان با نثر
الکس مأنوستر شدهاند .ا

ترجمه پیشنهادی:
ً
در هر جملهای [از جمالت یادشــده] با اســم معنای مفرد مواجهیم که جمله مزبور صرفا از آنرو میتواند این
ً
منطوق خاص را داشــته باشــد که اســم معنا دقیقا مطابق با تبیین شــهودی ما عمل میکند؛ یعنی با نامیدن
کلی نقش ارجاعی دارد.

 صفحه 71وقتی صحبت درباره «ویژگی غیرجســمانیبودن» اســت که معنایی عام از غیرجســمانیبودن مدنظر است،
معنا ندارد که واژه « »bodyدر این بافت را به «بدن» ترجمه کنیم.
یک پیشنهاد:
مترجمــان در فصــل هشــتم ،بــرای دو واژه « »Endurantismو « »perdurantismبــه ترتیــب معادلهــای
«دوامگرایــی» و «امتدادگرایــی» را ارائــه دادهانــد .هرچنــد ایــن معادلها ناصواب نیســت ،اما ب ه نظر میرســد
میتوان در اینجا از ادبیات غنی فلســفه اســامی بهره جســت .فیلســوفان اســامی با تقســیمبندی امتداد به
ثابت (خط و ســطح و حجم) و ســیال (زمان) ،شــیء منطبق بر زمان را شیء سیال یا تدریجی ،و در غیر این
صورت پایدار میدانند .البته روشن است که مباحث فالسفه اسالمی درباره زمانیبودن یا نبودن اشیا با نظیر
ً
آن در فلســفه تحلیلی کامال منطبق نیســت ،اما بهکارگیری اصطالحاتی که تا حدی نشــان از نزدیکی مسائل
دارد توجیهپذیــر اســت .بنابراین میتــوان برای دو واژه پیشگفته معادلهای «پایدارگرایی» و «ســیالگرایی یا
تدریجیگرایی» را پیشنهاد داد.

سخن پایانی
امیــدوار بودیــم انتشــارات حکمت بتواند بــا تولید این اثر ،گفتار مترجمان را در عمل به خواننده فارس ـیزبان
القــا کنــد که ایــن کتاب «از محبوبترین و خوشــخوانترین مجلدات مجموعه درآمدهــای امروزی راتلج به
ً
فلســفه اســت» و صرفا مطلبی نباشــد که فقط به کار تبلیغ اثر در پشــت جلد میآید ،اما متأسفانه این اتفاق
چندان رخ نداده اســت .با مرور مشــکالت پیشگفته ،مشــکالتی که برخی از آنها با یک نمونهخوانی ســاده
یشــود که شــتاب و تعجیلــی ّ
تحیرانگیز در تولیــد اثر رخ داده
اجتنابپذیــر بــوده اســت ،این گمان تقویت م 
یهــای فهم کتابی فلســفی آن هم بــا درو نمایه
کــه دلیــل آن را بایــد از ناشــر پرســید .اگر بنا باشــد بــه پیچیدگ 
متافیزیکی ،دشــوار یهای ترجمه را هم بیفزاییم ،آنگاه نباید انتظار داشــت که خواننده غیرمتخصص ،اما
عالقهمند ،درک درست و دقیقی از مسائل این شاخه از فلسفه تحلیلی به دست آورد .امیدواریم نقد مذکور
گامی برای تصحیح لغزشها برداشته باشد.
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