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بررسی یک ترجمه:
ذهن درآمدی بر علوم شناختی

چکیــده :کتاب ذهن :درآمدی بر علوم شــناختی اثر پاول تاگارد کتابی
ً
تقریبا تمام حوزه های این دانش را
در حوزه علوم شــناختی اســت که

دربرمــی گیرد .رویکرد تاگارد در کتاب مذکور ،توصیف و ارزیابی نظریه
های بازنمایی ذهنی شــامل منطق ،قواعد ،مفاهیــم ،تمثیل ،تصاویر و
پیوندها است .این کتاب در سال  1391به ترجمه رامین گلشائی توسط

انتشــارات ســمت به زیور طبع آراسته شده اســت .هدف نگارنده این
ســطور ،بررســی ترجمه کتاب درآمدی بر علوم شناختی است .وی در
راســتای این هدف ،پس از شمردن محاسن این ترجمه ،با ارائه شاهد

مثال هایی ،اشــکال های کتاب را در دو بخش اشکال های محتوایی و

ساختاری به تصویر می کشد.

کلیــدواژه :کتاب ذهن :درآمدی بر علوم شــناختی ،پــاول تاگارد ،علوم

شناختی ،بازنمایی ذهنی ،نظریه های بازنمایی ذهنی ،معرفی و نقد کتاب.

ذهن :درآمدی بر علوم شناختی؛ پاول تاگارد؛ رامین گلشائی؛ تهران:
پژوهشکده علوم شناختی.1391 ،

و ارزیابــی نظری ههــای بازنمایــی ذهنــی شــامل منطــق ،قواعــد ،مفاهیــم،
تمثیــل ،تصاو یــر ،پیوندها میداند .کتــاب دارای دو بخــش (رویکردها و
ضمائــم) و چهارده فصل اســت و در انتها پیوســتی با عنــوان منابع علوم
شناختی به آن افزوده شده است .گفتنی است که مدخل علوم شناختی
( )CognitiveScienceدر دایرةالمعــارف اســتنفورد ( )Stanfordکه به قلم
تاگارد نوشته شده ،به نوعی تلخیص این کتاب است.
ً
پیــش از پرداختن به ترجمه ،باید یادآور شــوم کــه اوال چون کتاب حاضر
ً
به دانشی میپردازد که عمر آن از چند دهه فراتر نمیرود و ثانیا نخستین

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به همراه

کتابی اســت که در این حوزه به فارســی برگردانده شــده ،باید شــجاعت

پژوهشــکده علــوم شــناختی در ســال  1391برگردانــی به مترجمــی رامین

مترجم را در ترجمه این اثر نه چندان ساده ستود.

گلشــائی از کتــاب  Mind: Introduction to Cognitive Scienceتألیــف
پــاول تــاگارد ( )Pual Thagardبــا عنوان ذهن :درآمدی به علوم شــناختی
روانه بازار کردند .کتاب تاگارد همانطور که از نامش پیداست ،درآمدی
به علوم شناختی است که ویراست دوم آن در سال  2005توسط انتشارات
ام.آی.تی ( )MITمنتشــر شده اســت .تاگارد خود از متخصصان بنام در
ً
حوزه علوم شــناختی است و کتاب وی تقریبا تمام حوزههای این دانش
را در بــر میگیــرد .مؤلــف در پیشــگفتار اشــاره میکنــد کــه ایــن کتاب به
عنوان یک متن درســی برای دانشــجویانی نوشــته شــده که هیچ آشنایی
بــا حوزههــای علــوم شــناختی نداشــته ،امــا مایلند واحــد درســی در این
حــوزه بگذرانند .تاگارد در پیشــگفتار ســه شــیوه مختلف را بــرای معرفی
علــوم شــناختی ذکــر میکنــد و رویکــرد خــود را در کتاب مزبــور ،توصیف

60

محاسن این ترجمه عبارتند از:
 .1در ترجمــه ســعی شــده هیــچ مطلبــی از قلــم نیفتــد .بــه عبــارت دیگر
مترجــم تــاش کرده رســم امان ـتداری را حفظ کــرده و به قــول معروف از
بای بسم اهلل تا تای تمت را به فارسی برگرداند.
 .2مترجم از معادلگذار یهای فارســی که به تصویب فرهنگســتان زبان
و ادب پارسی رسیده بهخوبی استفاده کرده است.
 .3مترجم تالش کرده برخی از مثالهایی را که در فرهنگ و زبان ایرانی
نامأنــوس اســت ،تغییر داده و معادلهای مناســب در ز بــان مقصد برای
آنها بیابد.
 .4همانطور که مترجم در مقدمه خود اشاره میکند ،تالش کرده نشانی
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وبگاههــا را کــه ممکن اســت از ســال تألیــف تا ســال ترجمه تغییــر کرده

 -واژه  experimentدر سراســر متن به آزمایش ترجمه شــده ،در حالی که

باشند به روز کند.

یتــوان ادعا کرد که مناســب بــود در اغلب موارد بــه تجربه،
دســت کــم م 

با اینهمه مشــکالتی در ترجمه دیده میشــود که نمیتوان از آنها چشــم
پوشید .خطاهای ترجمهای گاه چنان بزرگ هستند که بیتردید میتوان
ادعــا کــرد مترجم نتوانســته مقصود مؤلــف را برای مخاطب فارســیزبان
بیان نماید .در این بین فصل یازده که به آ گاهی اختصاص یافته دارای
بیشترین اشکال است .من در ادامه به برخی از اشکالها اشاره میکنم.
امیــدوارم کــه دســتکم در چــاپ بعــدی مقابلــه کاملــی بــا متــن اصلی
بخش
صــورت گیــرد .اشــکالهای ترجمــه را بهاختصــار میتــوان بــه دو
ِ
اشــکالهای محتوایی و ساختاری تقســیم کرد .یادآور میشوم که آنچه

برگردانده شود.

 -ص 16

People, …, are brought into the laboratory so that different kindsof

thinking can be studied ....

ترجمه گلشــائی :آنهــا افرادی را به آزمایشــگاه میبرند و انواع تفکراتشــان
را ...مطالعه میکنند.
ترجمه درســت :آنها افرادی را به آزمایشــگاه میبرند و انواع گوناگون تفکر

در پی میآید تنها بخشی از مشکالت است و نه همه آنها.

را  ...مطالعه میکنند.

 .1اشکالهای محتوایی

 -ص16

 واژه  consciousnessکه در چند جای کتاب آمده و فصل جداگانهایبه آن اختصاص یافته ،به خودآ گاهی ترجمه شــده ،در حالی که ترجمه
صحیح آن آ گاهی است.
ً
 واژه  Knowledgeمعمــوال بــه معرفــت و  Scienceبــه دانــش ترجمــهمیشــود ،درحالــی کــه مترجــم در ترجمــه  Knowledgeاز واژه دانــش
استفاده کرده است.

Although theory without experiment is empty, experiment
without theory is blind.
ترجمــه گلشــائی :اگرچــه نظر یــه بــدون آزمایــش پــوچ و بیمعنی اســت،
آزمایش بدون نظریه نیز فاقد بصیرت است.
نکته :عبارت فوق که یادآور کانت اســت ،به همبســتگی نظریه و تجربه
اشــاره میکند .فارغ از انتخاب نامناســب آزمایش برای  experimentکه
ً
قبال بدان اشــاره شــد ،مترجم در برگردان فارسی از واژگانی استفاده کرده
ً
که تا حدود زیادی از معنای ارزشــی برخوردار اســت .مسلما نظریه بدون
آزمایــش بیمعنــی نیســت .بنابرایــن به نظر میرســد بهتر اســت اینگونه
ترجمــه شــود :اگرچه نظر یــه بدون تجربه تهی اســت ،تجربه بــدون نظریه
نیز کور است.

 ص 19Philosophy of minddoes not have a distinct method, but should
share with the best theoretical work in other fields a concern with
empirical results.
ترجمــه گلشــائی :فلســفه ذهــن دارای روش متفاوتــی نیســت ،بلکه باید
نظیــر پژوهشهــای برجســته نظری در دیگر رشــتهها ،دغدغه مســائلی را
داشته باشد که به نتایج تجربی منتهی شوند.
ترجمه درســت :فلســفه ذهن دارای روش متفاوتی نیست بلکه باید نظیر
پژوهشهــای برجســته نظــری در دیگر رشــتهها ،بــا نتایج تجر بــی مرتبط
باشد.

 ص19In its weakest form, cognitive science is merely the sum of the
fields just mentioned.
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ً
ترجمه گلشــائی :علوم شــناختی در ضعیفترین حالت ،صرفا مجموع
رشتههایی است که نام برده شد.

نقدوبرریسکتاب
حالی که استدالل تمثیلی صحیح است.

 -ص 229

نکتــه :انتخــاب ضعیفتریــن در متنــی که حــاوی هیچ معنای ارزشــی

واژه " ”Idealistsآرمانگرایان ترجمه شده ،در حالی که به دلیل قرارگرفتن
ً
ایــن واژه در بافــت فلســفه ذهــن ،قطعــا ترجمــه درســت ایدهآلیس ـتها

خفیفترین استفاده میشد.

است.

 -ص20

 -ص229

نیســت ،مناســب بــه نظــر نمیرســد .شــاید بهتــر بــود بــه جــای آن از واژه

Much of CRUM’s success has been due to the fact that it employs
a fertile analogy derived from the development of computers.

Another version of materialism … views consciousness as
emerging from the biological complexity of the human brain, not
just from its computational functions.

ترجمه گلشــائی :عمده موفقیت فربان به دلیل این واقعیت بوده که این
رویکرد از تمثیلی زایا برگرفته از پیشرفتهای رایانه استفاده میکند.
نکتــه :بهتــر بــود مترجم به جــای تمثیــل زایا ،از تمثیل ســازنده اســتفاده
میکــرد .نیــز در متــن اصلــی ایــن رایانــه اســت کــه جمع بســته شــده ،نه
پیشرفت ،پس عبارت «پیشرفت رایانهها» مناسب است.

ترجمــه گلشــائی :نســخه دیگــری از ماده گرایــی ...خودآ گاهی را ناشــی
از پیچیدگــی زیســت شــناختی مغــز انســان میدانــد ،نــه فقــط ناشــی از
کارکردهای رایانشی آن.
نکتــه :واژه  emergeدر فلســفه ذهــن دارای بــار معنایــی خاصی اســت و
داللــت بــر نظریهای میکند کــه از آن به نوخاســته گرایی تعبیر میشــود،

 ص 20واژه  telephone switchboardبــه صفحــه کلیــد تلفــن ترجمــه شــده ،در
حالــی کــه مقصــود از ایــن اصطالح سیســتمی اســت که در یــک اداره یا
شــرکت اســتفاده میشــود تــا راهنمــای تماسگیرندگان باشــد و امــروز از

پس درست آن بود که مترجم به این مسئله توجه میکرد و تنها به ترجمه
تحتاللفظی آن بسنده نمیکرد.

 -ص229

این سیســتم به تلفن گویا تعبیر میشــود .اگر مترجم کمی دقت میکرد،
متوجه میشد که معنا ندارد ذهن به صفحه کلید تلفن تشبیه شود.

 ص60People have mental representations similar to sentences in
predicate logic.

…You know what it’s like to be you
ترجمه گلشائی :شما میدانید مثل شما بودن به چه معناست
نکته :عبارت فوق اصطالحی فنی در فلسفه ذهن است که نخستین بار
توسط تامس نیگل ( )Nagelدر مقاله کالسیک خود با عنوان What is it
 like to be a Batمطرح شد .وی در این مقاله اثبات کرد که هر قدر دانش

ً
در ترجمه گلشائی  predicate logicسهوا به منطق گزارهای ترجمه شده،

گســترش یابد ،باز هنوز قادر نیســت جنبهی سوبژکتیو و آ گاهیپدیداری

در حالیکه منطق محموالت صحیح است.

یک موجود آ گاه را تبیین نماید ،پس ترجمه دقیق عبارت مذکور میتواند
چنین باشد :شما میدانید که خودتان چه جور چیزی هستید.

 ص61...since more efficient and psychologically natural methods of

 -ص229

computation may be needed

Imagine what it would be like to be a bat, with a very different set

to explain human thinking.

of experiences.

ترجمــه گلشــائی ... :زیــرا ممکــن اســت بــرای تبییــن تفکــر انســان ،بــه

ترجمــه گلشــائی :تصور کنید ماننــد یک خفاشبودن و داشــتن تجارب

روشهای کارآمدتر و به لحاظ روانشناختی طبیعیتری نیاز باشد.

متفاوت چه حسی میتواند داشته باشد.

نکتــه :در ترجمــه گلشــائی ،واژهای کــه زیر آن خط کشــیده شــده ترجمه

نکتــه :اشــکال قبلــی در ترجمــه این عبــارت نیز خــود را نشــان میدهد،

نشده است.

پــس ترجمــه درســت چنین اســت :در نظر بگیر یــد ،خفاشبــودن با انواع
گوناگونی از تجارب چه جور چیزی است.

 ص110عبــارت  analogical reasoningبــه اســتدالل قیاســی ترجمــه شــده ،در

62

 -ص229
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واژه  zombiesبــه مــردگان متحــرک ترجمــه شــده ،در حالــی کــه ایــن واژه
اصطالحی فلســفی اســت و داللت بر موجوداتی فرضی میکند که رفتار
ً
و کارکردی کامال مشــابه ما انســانها دارند ،اما از هر گونه جنبه سوبژکتیو
بیبهرهاند ،پس شایسته است به همان زامبی ترجمه شود.

 -ص229

Some dualists think that … consciousness is not identical to any
physical process.

ترجمه گلشائی :برخی از دوگانهانگاران تصور میکنند که ...خودآ گاهی
با هیچ فرایند فیزیکیای معادل نیست.
نکته :واژه  identicalواژه فنی و فلسفی است که داللت بر نظریه اینهمانی
میکنــد .بدین منظور الزم اســت در ترجمه از واژه اینهمان اســتفاده کرد
که بر این نظریه داللت نماید.

 ص243Core consciousness occurs when the brain’s representation devices
generate an imaged nonverbal account of how theorganism’s own
state is affected by the organism’s processing of an object.
ترجمه گلشائی :خودآ گاهی مرکزی زمانی رخ میدهد که ابزارهای بازنمودی
مغز گزارشی تصویری و غیرکالمی تولید میکنند که چگونه حالت موجود
زنده از پردازش یک شیء توسط خود موجود زنده متأثر میشود.
ترجمه درســت :آ گاهی مرکزی زمانــی رخ میدهد که ابزارهای بازنمودی
مغــز روایتــی مصور و غیرکالمیاز نحوۀ تحــت تأثیر قرارگرفتن خود حالت
اندامواره بوسیله پردازش اندامواره از یک شیء ،خلق میکنند.

 .2اشکالهای ساختاری
مترجــم معــادل رایانــش را بــرای واژه  computationبرگزیــده کــه هرچنــد
صحیــح اســت ،امــا بهتر بود در مقدمــه خود به این معادلگذاری اشــاره
کــرده و مقصــود خــود را برای واژهای که در بیشــتر صفحــات کتاب تکرار
میشود ذکر میکرد.
معلــوم نیســت چــرا مترجــم در ابتدای کتــاب ،به معادلهای انگلیســی
اسامی خاص در پانوشت اشاره میکند (برای نمونه صفحات  13و(،14
اما در بقیه کتاب این کار صورت نگرفته است.
همچون اسامی خاص ،مترجم درباره اصطالحات فنی نیز همین کار را
کرده اســت؛ یعنی در ابتدای کتاب شــاهد معادلهای اصلی انگلیسی
در پانوشــت هســتیم ،امــا پــس از آن خبــری از این اصطالحات نیســت.
(بــرای نمونــه ر.ک بــه ص  ،86دربــاره اصطالحــات قــاب ،طرحــواره ،و
فیلمنامه)
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